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Matiu
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo ItəmMatiu Təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uMatiu
?Pah təməte naoa u? Matiu təməte naoa u. In etəm tuelef kit rəha Iesu. Nərgɨn kit

mɨn u Lifae. Matiu in etəmIsrel itəmtatosməni rəha takis rəha kapman rəha Rom. Məto
Iesu təmaun-inməmə in otuwa rəhan kit etəmim.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn o netəm Isrel, məto təməte e

nəghatən Kris itəm tahmen əme Bislama rəha netəmmɨn rafin ikɨn əh.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Naoa u tatɨlpɨnOltesteman neNiutesteman

məto-inu in tatəghat-in tepət e nəghatən rəha ien mɨn rəha Uhgɨn aupən itəm kəməte
e Oltesteman. E nian rəha Iesu, netəm Isrel kəmoatatɨg ahgin kapman rəha Rom.
Kəmoatəsahgin suah kit itəm otuwa mosmegəh ilat. Koataun-in suah u məmə Kristo,
o Mesaea.
?Təməte naoa u o naka? Matiu təməte naoa u məmə otən-iarəp wɨr məmə Iesu

in Kristo (Mesaea), etəm itəm Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs məmə otəpanahl-ipa məmə otuwa
mosmegəh Isrel. Matiu təməghat-in nəghatən tepət rəha Uhgɨn e Oltesteman itəm ien
mɨn kotəghat-in Iesu, kən matəgətun məmə nəghatən mɨn u kotiet-pa e nəmegəhən rəha
Iesu. KənMatiu tolkeikeməmə netəmim okotɨtunməmə Iesu in Kig itəm in ilɨs e kig mɨn
rafin.

Tɨpɨ Iesu Kristo ratmɨn
(Luk 3:23–38)

1 Inu nərgɨ tɨpɨ Iesu Kristo rat mɨn, kit in Kig Tefɨt, kən kit mɨn in Epraham.
2Epraham in tata rəha Aisak,
kən Aisak in tata rəha Jekop,
kən Jekop in tata rəha Juta ne pianmɨn,
3kən Juta in tata rəha Peres ne Sera, rəhalaumama u Temar,
kən Peres in tata rəha Hesron,
kən Hesron in tata rəha Ram,
4kən Ram in tata rəha Aminatap,
kən Aminatap in tata rəha Nason,
kən Nason in tata rəha Salmon,
5kən Salmon in tata rəha Poas u rəhanmama Rehap,
kən Poas in tata rəha Opet u rəhanmama u Rut,
kən Opet in tata rəha Jese,
6kən Jese in tata rəha Kig Tefɨt.

Kən Kig Tefɨt in tata rəha Solomon u rəhanmama in pətan rəha Uria aupən,
7kən Solomon in tata rəha Rehopoam,
kən Rehopoam in tata rəha Apia,
kən Apia in tata rəha Asa,
8kən Asa in tata rəha Jehosafat,
kən Jehosafat in tata rəha Jehoram,
kən Jehoram in pipi rat rəha Usia,
9kən Usia in tata rəha Jotam,
kən Jotam in tata rəha Ahas,
kən Ahas in tata rəha Hesekia,
10kən Hesekia in tata rəhaManase,

1:1: Jen 22:18; 1 Kron 17:11 1:3: Jen 38:29–30; Rut 4:18-22 1:5: Rut 4:13-17 1:6: 2 Saml 12:24
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kənManase in tata rəha Amon,
kən Amon in tata rəha Josaea,
11 kən Josaea in tata rəha Jekonaea ne pian mɨn, kən uarisɨg lan, tɨkɨmɨr mɨn rəha
noanol mɨn rəha Isrel kəmotəmɨk ilat motuwɨn Papilon məmə ilat okotuwa slef
mɨn rəhalat.

12 Kən inu nərgɨ pipi mɨn itəm təmətuoun e nian noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn
Papilon.
Jekonaea in tata rəha Sealtiel,
kən Sealtiel in pipi rəha Serupapel,
13kən Serupapel in tata rəha Apiut,
kən Apiut in tata rəha Eliakim,
kən Eliakim in tata rəha Asor,
14kən Asor in tata rəha Satok,
kən Satok in tata rəha Akim,
kən Akim in tata rəha Eliut,
15kən Eliut, in tata rəha Eleasar,
kən Eleasar in tata rəhaMatan,
kənMatan in tata rəha Jekop,
16kən Jekop in tata rəha Josep u iərman rəhaMeri.
KənMeri təmɨləs Iesu, kən kətaun-inməməKristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.

17Təmətuoun e Eprahammətoarus-pən Kig Tefɨt, pipi rat mɨn əmu neen kəməte rəkɨs
nərgɨlat, ilat fotin. Kən təmətuoun mɨn e Kig Tefɨt mətoarus-pən noanol mɨn rəha Isrel
kəmotuwɨn Papilon, pipi rat mɨn ilat rafin fotin. Kən təmətuoun mɨn e noanol mɨn rəha
Isrel kəmotuwɨnPapilonmətoarus-pənKristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, pipi rat
mɨn ilat rafin fotin.

Naiirən rəha Iesu Kristo
(Luk 2:1-7)

18 Inu namnusən rəha naiirən rəha Iesu Kristo. Mama rəha Iesu, nərgɨn uMeri, kɨnən
rəkɨs məmə okos rəhan kətɨm kan məmə otətəu-pən suah kit, nərgɨn u Josep. Məto e
nian kəsueamən əh muatɨg kitiəh, kən Josep təsuwɨnən əh mehm, məto Narmɨn Rəha
Uhgɨn tɨnol məmə Meri tɨnəpək-əpək rəkɨs. 19 Kən rəhan iaguɨhl Josep in etəm ətuatɨp,
kən tatətəlɨg-inməmə otapəs Meri, məto in təsolkeikeənməmə otol Meri taulɨs, kən nɨkin
təht məmə otəsən-iarəpən kəmnetəmim.

20Məto nian nɨkin təmatəht məmə in otol nətəlɨgən əh, kən nagelo kit rəha Iərəmərə
təmuwa ron e napɨlaiirən mən-ipən kəm in məmə, “Josep, mipɨ Tefɨt rat. Onəkəsəgɨnən
məmə onakit Meri məmə in rəham pətan, məto-inu suakəku əh tətatɨg lan, in təmɨsɨ-pən
əm o Narmɨn Rəha Uhgɨn. 21Kən in otɨləs nətɨn kit iərman, kən onəkaun-in nərgɨnməmə
Iesuməto-inu in otosmegəh rəhanmɨnnetəmimenolən təratmɨn rəhalat.”* 22Natɨmnat
mɨn rafin əh kəmotuwa kol əm nɨpahrienən e nəghatən rəha Iərəmərə itəm rəhan kit
ien təmən aupən ikɨn məmə, 23 “Pətan əkəku kit itəm iərman təsuwɨnən əh ron, otəpəs
məwɨg, kən panɨləs nətɨn kit iərman, kən okaun-in nərgɨn məmə Emanuel,” inu nɨpətɨn
təmə, “Uhgɨn tətatɨg kitat min.”

24Kənnian Josep təmaiir, kən təmətəu-pən əmnəghatənrəhanagelo rəha Iərəmərə. Kən
təmuwɨnmitMeri muwa e rəhan latuənuməmə rəhan pətan, 25məto in təməsuwɨnən əh
mehm matuwɨn matuwɨn mətoarus-pən Meri tɨləs nətɨn iərman. Kən Josep təmaun-in
nərgɨnməmə Iesu.

1:11: 2 King 22—24; 2 Kron 36:10; Jer 27:20 1:12: Esra 3:2 1:18: Luk 1:27,35 * 1:21: Iesu, nɨpətɨ tatən
məmə, “Iərəmərə tatosmegəh” 1:21: Luk 1:31; 2:21 1:23: Aes 7:14 1:25: Luk 2:21
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2
Netəm-iasol kəmotairahgin Iesu

1 Iesu təmaiir əpəhnɨtənrəha Jutia e taonPetlehemenianKigHerotAsol in təmatərəmərə
lan. Kən uarisɨg ikɨn, netəm-iasol mɨn neen kəmotɨsɨ-par isəu motuwa Jerusalem.
Kotenatɨg wɨr e nənən nɨpətɨ məhau mɨn. Kən motuwa motətapəh məmə, 2 “?Suakəku
u in hiə, itəm in təmaiir məmə in kig rəha netəm Isrel? Emotehm rəhan məhau təmər
əpəh par, kən ekoatuwaməmə ekotos-ipən nɨsiaiiən kəm in.”

3Nian Kig Herot Asol təməto nəghatən əh, ilat netəm Jerusalem nɨkilat rafin təmərat.
4Kən təmargəfɨmɨn pris asolmɨn ne iəgətunmɨn rəha Lou rəha nəfakən rəha netəmIsrel,
kən matətapəh olat məmə, “?Kristo itəm Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs məmə otahl-ipa, in otaiir
hiə?” 5Kən kəmotən-ipən kəm inməmə, “In otaiir əpəh taon Petlehem e nɨtən rəha Jutia.
Məto-inu ien kit rəha Uhgɨn aupən, təməte tol min-nulan məmə, 6 ‘Ik Petlehem əpəh e
nɨtən Juta, okol kəsənənməmə ik nat əpnapɨn e netəm-iasol mɨn əpəh ikɨn Juta, məto-inu
etəm-iasol kit otɨsɨ-pən lam, kən inotatehmwɨr rəhakmɨnnetəmIsrel tahmen-pəneetəm
tatehmwɨr rəhan sipsip mɨn.’ ”

7KənKigHerot Asol təmaun-in netəmkotenatɨgwɨr e nənən nɨpətɨməhaumɨn kotuwa
tuəfɨmɨn anion ilat, matətapəh olat məmə məhau əh təmər ətuatɨp e nian naka, kən
kəmotən-ipən nian rəha məhau kəm in. 8 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn
Petlehem motegəs-in wɨr suakəku. Nian onəkotehm un, kən nakotos nəghatən lan
motuwaməmə io mɨn ekuwɨnmos-ipən nɨsiaiiən kəm in.”

9-10 Nian kəmotəto nəghatən əh, kəmotiet motuwɨn, kən motehm məhau ilouin itəm
kəmotehm əpəh par. Nian kəmotehm mɨn məhau əh, nɨkilat təmagien təmagien. Kən
məhau un təmaupən-in ilat muwɨnmatətul ətuatɨp əh suakəku ilouin tətapɨl ikɨn. 11Kən
kəmotuwɨn əh imə, motehm suakəku ilau rəhan mama Meri. Kən kəmotɨsin nulɨlat
moatos-ipən nɨsiaiiən kəm suakəku əh. Kən kəmotielɨg nautə e rəhalat kətɨm mɨn itəm
nəmtɨlat tiəkɨs, moatos-ipən kəm in. Kəmoatos-ipən iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne nat kit
mɨn itəm nəmiəwɨn təwɨr nian katuwan e nɨgəm, nərgɨn u frankinsens, ne fomat itəm
nəmiəwɨn təwɨr, nərgɨn umɨr.

12Kən Uhgɨn təmən-iəhau ilat e napɨlaiirən məmə okəsotɨtəlɨg-pənən o Kig Herot Asol.
Kən inəh ilat kəmotawɨlək-inKigHerotmotuwɨn-pəne suatɨppɨsɨnmoatuwɨn iməlat ikɨn.

Josep neMeri kəmialəs Iesuməhlagɨmməhaluwɨn əpəh Ijip
13 Nian netəm kotenatɨg wɨr mɨn u kəmotiet rəkɨs mɨnoatuwɨn, kən nagelo kit rəha

Uhgɨn təmuwa miet-arəpa o Josep e napɨlaiirən matən-ipən kəm in məmə, “Ətul uəhai,
mɨləs suakəku ilau rəhanmama, onəkəhlagɨmməhaluwɨn əpəh Ijip. Kən onatəhlatɨg əh-
ikɨn mətoarus-pən io əm ekən-ipɨnə mɨn kəm ik məmə onəkəhalɨtəlɨg-pa mɨn, məto-inu
otəsuwəhən, Kig Herot Asol team-in suakəku uməmə otohamnu.”

14Kən əmun e nian əh lapɨn, Josep təmətul mɨləs suakəku ilau rəhan mamaməhlagɨm
mətəhaluwɨn əpəh Ijip. 15Kən kəmətəhlatɨg e nɨməptən əh mətoarus-pən Kig Herot Asol
otɨmɨs. Nat u tɨnuwaməmə otol nɨpahrienən e nəghatən itəmIərəmərə təmən rəkɨs aupən
e nəghatən rəha ien kit tatənmin-nulanməmə, “Emaun-in nətɨk iərmanməmə otiet rəkɨs
Ijip.”

Mopael mɨn rəha Kig Herot Asol kəmotohamnu nɨsualkələh nəman
16 Kən e nian Kig Herot Asol təmɨtun məmə netəm kotenatɨg wɨr e məhau mɨn

kəməsotolənnəwianmotawɨlək-inmotagɨm, kənnɨkin təmahmə pɨk agɨn. Kən in təmahl-
ipən rəhan mopael mɨn məmə okotuwɨn Petlehem ne ikɨn mɨn rafin tɨtəlau lan, məmə
okoteam-in nɨsualkələh iərman mɨn itəm rəhalat nup təsaprəkɨs-inən nup kəiu, kən
okotohamnu ilat rafin. In təmɨtəpun nup kəiu nəhlanməto-inu nɨkin təməht məmə nian

2:2: Nam 24:17 2:6: Maeka 5:2; Jon 7:42 2:11: Sam 72:10-15; Aes 60:6 2:15: Hos 11:1
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ətuatɨp əh itəmnetəmkotenatɨgkəmotehmməhau lan. 17Natɨmnatmɨnu təmolnəghatən
u tuwamolnɨpahrienən lan itəmien Jeremaea tɨnəmənrəkɨs aupən ikɨnməmə, 18“Netəm
Rama kəmotəto pətan kit tətasək tətasək məto-inu tatəto tərat agɨn. Pətan əh in Rejel, in
tətasək o rəhan nɨsualkələh. Kən məsolkeikeən məmə suah kit otuwa məghat mɨləs-ipər
mɨn rəhan nətəlɨgənməto-inu rəhanmɨn nɨsualkələh kɨnotɨmɨs rafin.”*

Josep neMeri ne suakəku kəməhaliet Ijipməhalɨtəlɨg-pənNasaret
19Uarisɨg e nian Kig Herot Asol təmɨmɨs, məto Josep ne Meri ne suakəku katəhlatɨg əh

əpəh Ijip, kən nagelo kit rəha Uhgɨn təmuwa o Josep e napɨlaiirən kit matən-ipən kəm in
məmə, 20“Josep. Ətulmɨləs suakəkune rəhanmamakənməhalɨtəlɨg-pənenəptən əh Isrel,
məto-inu netəmmɨn u kəmotolkeike məmə okotohamnu suakəku, ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs.”
21Kən Josep təmətul mɨləs suakəku əh ne rəhanmama, kənməhalɨtəlɨg-pənmɨn e nəptən
əh Isrel.

22 Məto nian Josep təməto məmə Akeleas təmos nəme rəhan tata Kig Herot Asol
matərəmərə e Jutia, kən in təməgin nɨtəlɨg-pənən Jutia. Kən Uhgɨn təməghat kəm Josep
e napɨlaiirən kit mɨnməmə in otəsuwɨnən Jutia, kən təmiet muwɨn ikɨn pɨsɨn e nɨtən asol
Kalili. 23Kən kəməhaluwɨn mətəhlatɨg nɨtən əh Kalili e taon kit, nərgɨn u Nasaret, məmə
otol nəghatən rəha ienmɨn rəhaUhgɨn aupən otuwamol nɨpahrienən. Ilat kəmotən-ipən
məmə, “Okotənməmə in etəmNasaret.”

3
Jon Baptais tətamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9, 15-17;

Jon 1:19-28)
1 Nup mɨn neen tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən Jon Baptais təmiet-arəpa, kən mətamnus-
iarəp nəghatən rəha Uhgɨn əpəh Jutia ikɨn taruən-aruən ikɨn, 2matən məmə, “Otəuhlin
itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn, kən motuwɨn o Uhgɨn, məto-inu, nian itəm Uhgɨn
otərəmərə e netəmim rafin tɨnatuwa iuəhkɨr.” 3 Jon Baptais u, itəmAesea, ien rəha Uhgɨn
aupən, təmatəghat-in məmə, “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən məmə,
‘Itəmat, otol əpen-əpenə rəha Iərəmərə, kənmotol rəhan suatɨp tətuatɨp.’ ”

4 Jon tatuwɨn e natɨmnat itəm kəmol e nɨməme nat megəh kit katən məmə kamel, kən
rəhan kətəut kəmol e nuwigɨ kau, kən nɨgɨn nagwənən, tatun pitɨp ne nahui sukapak.*
5Kən netəmim tepət kəmotɨsɨ-pən Jerusalem, ne ikɨnmɨn nɨtən Jutia, ne ikɨnmɨn iuəhkɨr
o nəhau əh Jotan, kəmotuwaməmə okotəplan Jon. 6Kən kəmotən-iarəp rəhalat nolən rat
mɨn, kən in təmol baptais elat e nəhau əh Jotan.

7 Məto nian Jon təməplan məmə Farisi mɨn ne Satusi mɨn tepət kəmotuwa məmə
otol baptais elat, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “!Itəmat nəkotahmen e təgəluə mɨn!
Rəhatəmat nolən teko-eko. ?Nɨkitəmat təht məmə okəmə nəkoatol əm baptais u, kən
onəkotagɨm tənin nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn itəm otuwa? !Kəp! 8 Otol natɨmnat
itəmkoatəgətunməmənəmotəuhlinnətəlɨgənrəhatəmat,motapəs pahriennolənratmɨn,
kənmotuwɨn o Uhgɨn.

9 “Kən sotən atɨpən kəm itəmat e nausitən məmə itəmat nəkotətuatɨp əm məto-inu
itəmat noanol mɨn rəha Epraham. !Kəp! Inu nat əpnapɨn əm. Iatən kəm itəmat məmə
nat əpnapɨn kəpiel mɨn əm, məto Uhgɨn tɨtun nəuhlinən ilat kotuwa noanol mɨn rəha

2:18: Jer 31:15 * 2:18: E ves u, nərgɨn u Retiel, tatətul omamamɨn rafin rəha Isrel. 2:23: Aes 11:1; 53:2; Luk
2:39; Jon 1:45 3:2: Mat 4:17; Mak 1:15 3:3: Aes 40:3 * 3:4: Jon tatuwɨn e natɨmnat itəm tahmen e rəha ien
Elaija təmatuwɨn lan aupən.
(2 King 1:8, Sek 13:4). Netəm Isrel, nɨkilat təmatəht məmə Elaija otɨtəlɨg-pa mɨn e nətueintən nian kit mɨn məmə otol
əpen-əpenə e netəmim o nuwamen rəha Kristo (Mal 4:5-6). Uarisɨg, Iesu təmuhapɨk lanməmə Jon in ien kit tahmen e
Elaija itəmnɨki netəmim tatəht məmə otuwamɨn. (Mat 11:14, 17:10-13). 3:4: 2 King 1:8 3:7: Mat 12:34; 23:33
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Epraham.† 10 Məto-inu roiu ne, Uhgɨn tɨnətul matɨp rəkɨs məmə otahtɨl-pən nɨg əpəh
e nəukətɨn. Kən okəmə nɨg kit təsoe-inən noan itəm təwɨr, kən in otahtɨl mərakin-pən e
nɨgəm.

11 “Roiu, iatol baptais etəmat e nəhau məto-inu, itəmat nəmotəuhlin rəhatəmat
nətəlɨgən o nolən rat mɨn rəhatəmat. Məto etəmim kit otuwa itəm rəhan nəsanənən ne
nepətən taprəkɨs-in io. Kən io ləhau agɨn, esahmen-pənənməmə ekɨləs rəhan put tahmen
e rəhan iolwək. Kən suah əh, in otol baptais etəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nɨgəm. 12 In
tatətul matɨp o nakilən nolən rəha netəmim məmə otoor netəmim, tahmen-pən e etəm
tətasum matoor nagwənən təwɨr ne nagwənən tərat. Tatos nagwənən təwɨr matuwɨn
latuənu. Məto tatərakin-pən nagwənən tərat e nɨgəmasol itəm tatuəp namnun tɨkə.”

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

13Kən Iesu təmiet e nɨtənKalilimuwa enəhau Jotanməmə Jon otol baptais lan. 14Məto
Jon tatən-iəhau əskasɨk in mən-ipən məmə, “Tətuatɨp əmməmə ik onəkol baptais lak. ?
Tahro natuwa məmə ekol baptais lam?” 15Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Kəp.
Pəs otol nəhlan roiu. E nolən əh, kilau okioal nat kit itəm Uhgɨn tolkeike.” Kən Jon
təmegəhan-in.

16 Kən Jon təmol baptais e Iesu, kən roiu agɨn Iesu təmər e nəhau, kən əmun nego
e neai təmerəh, kən təməplan Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu-pa tahmen e mak, kən
məpələh-pər lan. 17KənnəwiaUhgɨn təmɨsɨ-pəneneaimatənməmə, “Inunətɨk keike itəm
iakolkeike pɨk, kən nɨkik tagien pɨk ron.”

4
Setan təmos-ipən-os-ipən

kəm Iesu
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghat-pən e nɨki Iesu məmə in otuwɨn əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨn məmə Setan otos-ipən-os-ipən kəm in. Kən Iesu təmuwɨn ikɨn. 2 Kən Iesu
təmapəs nagwənən o nian foti, e nərauiəgən ne lapɨn, kən uarisɨg lan nəumɨs təmus pɨk.
3Kən Setan təmuwa mɨnatos-ipən-os-ipən kəm Iesu mən-ipən kəm in məmə, “Okəmə ik
Nətɨ Uhgɨn, ən-ipən kəmkəpiel mɨn pəs kotəuhlin ilat motuwamotol pɨret lan.”

4Məto Iesu təmuhalpɨnnəghatən rəha Setanməmə, “Kəməte eNaoa RəhaUhgɨnməmə,
‘Netəmimokol kəsotatɨgənenagwənən əm,məto okotatɨgenəghatənmɨnrafin itəmtatɨsɨ-
pən o Uhgɨn.’ ”

5Kən Setan təmit Iesu mian əpəh Jerusalem, e nətuei nimə əpəh ilɨs agɨn e Nimə Rəha
Uhgɨn, 6 kən mən-ipən kəm Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, ətɨpən əpəh ləhau e nɨsɨp,
məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, ‘Uhgɨn otən-ipən kəm rəhan nagelo mɨn məmə
okoatehmwɨr ik, kənmotɨləs əm ik ilɨs e nelmɨlat məmə nəkəsorinən nelkəmməsɨn ne e
kəpiel.’ ”

7Kən Iesu təmuhalpɨn nəghatən rəha Setanməmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatənmɨnməmə,
‘Okol nəkəsotos-ipən-os-ipənən kəm rəhatəmat Iərəmərə Uhgɨn məmə otol nat kit, kən
məmə onəkotəplanməmə in tətatɨg itəmatmin, o kəp.’ ”

8 Kən Setan təmit mɨn Iesu mian əpəh ilɨs e nɨtot asol, kən təməgətun in e kantri mɨn
rafin e nətueintən, ne nəsanənən rəhalat, ne natɨmnat wɨr agɨn mɨn rafin itəm kotatɨg
lan, 9kən təmən-ipən kəm Iesuməmə, “Natɨmnat rafinmɨn əh, oekos-ipɨnə kəm ikməmə
onatərəmərə olat, okəmə nəkɨsin-pa nulɨmkənməfak-pa kəm io.”
† 3:9: NetəmIsrel, nɨkilat təhtməmə in nat asolməmə ilat noanol pahrien rəha Isrel,məto nat asol e nɨganəmtɨUhgɨn
məmə netəmim okotəkəike kəuhlin rəhalat nətəlɨgən kənmotol nəwian. 3:9: Jon 8:33,39; Rom 4:12 3:10: Mat
7:19; Luk 13:6-9 3:11: Jon 1:26-27,33;Wək 1:5 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 4:4: Dut 8:3, Kol 1:16-17 4:6: Sam 91:11-12 4:7: Dut 6:16
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10 Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “!Uwɨn isəu, Setan! Naoa Rəha Uhgɨn
tatən məmə, ‘Onəkotəfak əm kəm rəhatəmat Iərəmərə Uhgɨn, kən in əm, onəkotol əm
rəhan nətəlɨgən.’ ”

11Kən Setan təmagɨmmapəs Iesu, kən nagelo mɨn kəmotuwamotasitu lan.
Iesu tɨnətuounmatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn

e nɨtən Kalili
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12 Kən e nian əh, kəmaskəlɨm Jon Baptais kɨləs-ipən e kalapus. Kən nian Iesu təməto
nəghatən lan, kən in təmiet muwɨn e nɨtən Kalili. 13 Kən təmapəs natɨgən Nasaret, kən
miet muwɨn əpəh ləhau e taon kit, nərgɨn u Kapaneam, iuəhkɨr o Lek Kalili, kənmətatɨg
ikɨn əh e nɨtən asol rəha noanol mɨn rəha Sepulun ne Naptali aupən. 14 Təmuwɨn ikɨn
əhməmə nəghatən rəha ien Aesea otuwamol nɨpahrienən lan itəm təmən aupənməmə,
15 “Nəptən rəha noanol rəha Sepulun, ne nəptən rəha noanol rəha Naptali tatəməhl e
suatɨp tatuwɨn e lekKalili, entənɨpən-pən enəhau Jotan. Inu nɨtən asol Kalili, ima Iaihluə
mɨn. 16 Netəm ikɨn kəmotatɨg e napinəpən, məto kəmotəplan nəhag-əhagən asol kit.
Kən tɨnatian, kən nəhag-əhagən asol təmasiəgəpɨn ilat itəm kəmotatɨg e napinəpən rəha
nɨmɨsən u tatəfətain ilat nian rafin.”

17 Kən mətuoun e nian əh, Iesu təmatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn matən məmə,
“Otəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn, kən motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn, məto-inu
nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnatuwa iuəhkɨr.”

Iesu təmaun-in netəmim kuwɨt məmə okotətəu-pən in
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18 Iesu təmətaliwək e nɨkalɨ Lek Kalili, kən məplan suah mil kəiu ilau pian, Antru ne
Saimon, u nərgɨn kit mɨn u Pita. Ilau katuərakin net e Lek Kalili məto-inu ilau etəmim
mil rəha niuwən nəmmɨn. 19Kən təmən-ipən kəm ilau məmə, “Uea, mətəu-pa io, muea
rəhak etəmimmil, kən io ekol itəmlau nakuea etəmimmil rəha niuwən netəmimməmə
okotuwa rəhakmɨn netəmim.” 20Kən roiu agɨn, ilau kəmuapəs rəhalau net, kənmuətəu-
pən.

21 Kən Iesu təmaliwək muwɨn noan məsɨn mɨn, kən məplan suah mil kəiu mɨn ilau
pian, nərgɨlau u Jemes ne Jon, nətɨ Sepeti mil. Katuəpələh e nɨpəgnoa pot iləhal rəhalau
tatamatuəhlwɨr rəhalau netmɨn, kən Iesu təmaun-in ilauməmə okueamiauarisɨg-in in.
22Kən roiu agɨn, ilau kəmuətul muapəs pot ne tata rəhalau, kənmuətəu-pən Iesu.

Iesu təməgətun netəmim kənmatol-wɨr netəmim e nɨmɨsən
(Luk 6:17-19)

23 Kən Iesu təmaliwək ikɨn mɨn rafin e nɨtən Kalili, matəgətun netəmim əpəh e nimə
mɨn rəha nuəfɨmɨnən, kən matən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn
kəm netəmim, kən matol-wɨr netəmim itəm koatɨmɨs e nɨmɨsən rafin, ne netəmim itəm
nɨpətɨlat tərat onɨmɨsənrafin. 24Kənnamnusəne Iesu təmɨtəlau rafineprofens ikɨnSiria,
kən netəmim kəmotəmɨk netəmim rafin itəm koatɨmɨs motuwa o Iesu, rəhalat nɨmɨsən
tol min-nulan: neen koatɨmɨs, neen nɨpətɨlat tɨtahmə, neen narmɨn rat tətatɨg elat, neen
koatos nɨmɨsən rəhamənɨg moataut, kən neen nɨpətɨlat məsɨn təmɨmɨs. Məto Iesu təmol-
wɨr ilat. 25Kən nɨmanin netəmimkəmotiet e nɨtənKalili, ne ikɨn Tekapolis, ne Jerusalem
əpəh Jutia, ne ikɨn pɨsɨn mɨn neen əpəh Jutia, ne ikɨn mɨn entənɨpən-pən e nəhau Jotan,
kən ilat rafin kəmotuarisɨg-in Iesu.

5
Əpəh ilɨs e nɨtot, Iesu təməgətun rəhan netəmim itəmkoatuarisɨg-in in

4:10: Dut 6:13 4:12: Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 4:16: Aes 9:1-2 4:17: Mat 3:2; 19:27 4:23: Mat
9:35; Mak 1:39; Wək 10:38 4:24: Mak 6:55 4:25: Mak 3:7-8
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1Nian Iesu təməplan nɨmanin netəmim itəm koatətəu-pən in, kən in təmuwɨn əpəh ilɨs
e nɨtot, kən məpələh, kən rəhan netəmim itəm koatuarisɨg-in in, ilat kəmotuwa. 2 Kən
mɨnətuounmatəgətun ilat.

Netəmim itəmkoatatɨg e nəwɨrən pahrien
Iesu təmənməmə,

3 “Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nəkoatɨləs-iəhau itəmat, moatən e nɨkitəmatməmə
nakoatəkul-pən əm e Uhgɨn. In nəwɨrən pahrien məto-inu, itəmat netəmim rəha
Uhgɨn, kən in tatərəmərə etəmat.

4 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nakoatasək kən nɨkitəmat tɨtahmə.* In nəwɨrən
pahrienməto-inu, Uhgɨn otos-iəhau nɨkitəmat.

5 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nəsotos-ipər atɨpən itəmat. In nəwɨrən pahrien
məto-inu, o nian kit Uhgɨn otos-ipɨnə nətueintən kəm itəmat u rəhanmɨn.

6 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nakotolkeike pɨk e nɨkitəmat rafin agɨn məmə
nəmegəhən rəhatəmat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In nəwɨrən pahrien məto-
inu, Uhgɨn otol rəhatəmat nəmegəhən kotətuatɨp e nɨganəmtɨn.

7Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nakotasəkitun netəmim. In nəwɨrən pahrienməto-
inu, Uhgɨn otasəkitun itəmat.

8Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nɨkitəmat tətuatɨpməwɨr. In nəwɨrən pahrienməto-
inu, onəkotəplan Uhgɨn.

9 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian itəmat netəmim rəha nələhəuən nəməlinuən. In
nəwɨrən pahrienməto-inu, okaun-in itəmatməmə nenətɨ Uhgɨn.

10 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nəkoatol natɨmnat itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, kən netəmim koatol tərat kəm itəmat ron. In nəwɨrən pahrien məto-inu,
itəmat netəmim rəha Uhgɨn, kən in tatərəmərə etəmat.

11 “Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian netəmim koatol natɨmnatmɨn tərat kəm itəmat
məto-inu itəmat netəmim rəhak, inəh koatən rat itəmat, kən moatərəkɨn itəmat, kən
moateiuə-in itəmat moatən nəghatən tərat mɨn moatərəkɨn itəmat lan. 12Nɨpahrienən,
netəmim kəmoatol nolən ahmen mɨn əm kəm ien mɨn aupən ikɨn itəm ilat koatol kəm
itəmat. Kən otagien pɨk, məto-inu nətouən asol rəhatəmat tətatɨg əpəh e nego e neai.

Sol ne nəhag-əhagən
(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13 “Itəmat nəkotahmen e sol kəm netəmim rafin e nətueintən.† ?Məto okəmə rəhan
nətehenən tɨnɨkə, otahro muwa mətehen mɨn? Təsəwɨr mɨnən o nat kit mɨn, okərakin,
kən netəmim kotaliwək lan. 14 Itəmat nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən. Taon
itəm kəmol əpəh ilɨs e nɨtot, okol təsəhluaigən. 15Kən etəmim kit tɨkə məmə otasiepən e
lait, kən məfətain-iəhau e kətɨm. Kəp, nian tasiepən e lait, kən in otəkəike mətu-pər ikɨn
lait tatəpələh ikɨn məmə lait otasiəgəpɨn rafin nɨpəgnoa nimə o netəmim rafin. 16Kən e
nolən ahmen mɨn əm, otol rəhatəmat lait e nəmegəhən rəhatəmat tasiə məmə netəmim
okotəplan wək wɨr mɨn itəm itəmat nəkoatol, kən ilat okotɨləs-ipər nərgɨ tata Uhgɨn itəm
tətatɨg e nego e neai.”

Lou rəhaMoses
17Kən Iesu təmatəkəike matən-ipən kəm ilat məmə, “Təsəwɨrən məmə nɨkitəmat otəht

məmə emuwaməmə ekərakin Lou itəmUhgɨn təmos-ipən kəmMoses ne ienmɨn aupən.

5:3: Aes 57:15 * 5:4: Iesu təsən ətuatɨpən ikɨn-u məmə suah kit təmahro nɨkin tɨtahmə. Kəm-naka nɨkin tɨtahmə
o nolən rat rəhan, o kəm-naka nɨkin tɨtahməməto-inu suah kit təmɨmɨs, o kəm-naka in nat kitmɨn. 5:4: Aes 61:2-3;
Nol Əpən 7:17 5:5: Sam 37:11 5:6: Aes 55:1-2 5:10: 1 Pita 3:14 5:11: 1 Pita 4:14 5:12: 2 Kron 36:16;
Wək 7:52 † 5:13: Sol tatol nagwənən tatətehen wɨr, kənməsəratən. Təwɨr məmə nolən rəhatat otətasitu e netəmim
məmə ilat kotuwa netəm kotətuatɨp. Məto tərat okəmə nolən rəhatat tatiuw-pən netəmim e nolən rat. 5:14: Jon
8:12; 9:5 5:15: Mak 4:21; Luk 8:16; 11:33 5:16: Efes 5:8-9; 1 Pita 2:12
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!Kəp! Eməsuwamən məmə ekərakin ilat, məto emuwa məmə ekol nɨpətɨ nəghatən mɨn
əh okotuwamotol nɨpahrienən. 18Pahrien, iatən kəm itəmat məmə nian nəptən ne neai
kətuatɨg, kən Lou, in mɨn otatɨg. Kən okol nat kit otəsɨkəən lan, nat əpnapɨn in leta əkəku
agɨn, kən Lou otətul motol wəkmətoarus-pa nəghatənmɨn rafin rəha Lou kotuwamotol
nɨpahrienən lan. 19Kən, o nat əh inəh, suah kit itəm tapəs Lou matəgətun netəmimmɨn
məmə ilatmɨnokotapəs, nat əpnapɨn in Lou kit ləhau agɨn, kənokotaun-in suah əhməmə
in ləhau agɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn. Məto suah kit itəm tatol Lou mɨn əh, matəgətun
netəmim lan, kən okotaun-in suah əhməmə in ilɨs agɨn e nərəmərəən rəhaUhgɨn. 20 Iatən
nəhlan kəm itəmat məto-inu, rəhatəmat nolən otəkəike mətuatɨp wɨr agɨn e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, taprəkɨs-in nolənmɨn rəha Farisimɨnne iəgətunmɨn rəhaLou itəmnɨkilat əmtəht
məmə kotətuatɨp wɨr. Okəmə rəham nolən təsətuatɨp wɨrən nəhlan, kən okol nəsuwɨnən
matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

Suah kit itəmneməha tatol
(Luk 12:57-59)

21 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Itəmat nəmotəto rəkɨs nəghatən itəm iəgətun mɨn
kəmotən kəmpipi ratmɨn rəhatəmat aupən. Ilat kəmotənməmə, ‘Əsotohamnuən etəmim,’
kən ‘Etəmim itəm təmohamnu itəm, otəkəike mətul e nɨganəmtɨ kot mos nalpɨnən.’
22Məto io iatən kəm itəmat məmə,‡ okəmə suah kit neməha tatol o nat kit pian təmol,
kən tətuatɨp məmə suah əh itəm neməha təmol, otətul e nɨganəmtɨ kot. Kən okəmə suah
kit tatən rat pian, kən tətuatɨpməmə in otətul e nɨganəmtɨ kaonsel asol. Kən okəmə suah
kit tətau-iərmɨs-in suah kit,§ kən tətuatɨpməmə etəm təmən nəghatən əh otuwɨn e nɨgəm
asol.

23 “Kən o nat əh inəh, okəmə nian natuwɨn e olta e Nimə Rəha Uhgɨn məmə onəkos-
ipən nat kit kəm Uhgɨn, məto ikɨn əh, nɨkim tɨnəht piam itəm tatol neməha kəm ik o nat
kit nəmol kəm in itəm təsahmenən, 24 əpəs pitən rəham nat əh, kənmuwɨnməplan piam
muəg-ətuatɨp-in nətəlɨgən rəhatəlau, muapəs nolə tɨkɨmɨr, muea iolɨtɨlaumɨn, kən uarisɨg
nəpanɨtəlɨgmuwɨnmos-ipən nat kit rəham kəmUhgɨn e olta əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn.

25 “Kən okəmə nəmol nat kit təsahmenən e etəmim kit, kən etəmim un tolkeike məmə
otɨləs ik muwɨn e kot, təwɨr məmə nakuwɨn uəhai əm, nian nəsianən əh e kot, kənmuəg-
ətuatɨp-in nɨpəgnəmtɨn rəhatəlau pitən. Okəmənakapəs, etəmimun otɨləs-ipən ik e nelmɨ
etəm tətakil nəghatən, kən etəm tətakil nəghatən otos-ipən ik e nelmɨ polis, kən polis
otɨləs-ipən ik e kalapus. 26Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, okəmə tol nəhlan, okol
nəsietən e kalapusmətoarus nakətou rafin agɨn nalpɨnən rəham.”

Etəmim itəm tətakləh-in pətan
27 Kən Iesu tatəkəike matən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəmotəto rəkɨs nəghatən u

məmə, ‘Itəmat itəm nəmotol marɨt rəkɨs, nəsotakləh-inən nɨpɨtan pɨsɨn mɨn.’ 28Məto io,
io iatən kəm itəmat məmə nian suah kit itəm tɨnol marɨt rəkɨs tatəplan pətan pɨsɨn kit
matolkeike məmə otakləh-in, kən in tɨnol rəkɨs təfagə rat e nɨkin, tahmen əm məmə in
tɨnakləh-in pahrien. 29 Okəmə nɨganəmtɨm tol ik natol təfagə, kən təwɨr məmə nakɨləs-
irəkɨs mərakin. Təməwɨr məmə nɨpətɨm məsɨn tɨkə, taprəkɨs-in nɨpətɨm rafin okərakin-
pən e nɨgəm asol namnun tɨkə. 30Kən okəmə nelməm tol ik natol təfagə, kən təwɨr məmə
nakətatɨp rəkɨs mərakin. Təməwɨr məmə nɨpətɨm məsɨn tɨkə, taprəkɨs-in nɨpətɨm rafin
okərakin-pən e nɨgəmasol namnun tɨkə.”*

5:17: Rom 3:31 5:18: Luk 16:17; 21:33 5:19: Jem 2:10 5:21: Eks 20:13; Dut 5:17 ‡ 5:22: Iesu
təməsənənməmə Lou in tərat. Məto in tatən-iarəp lou itəm təwɨr pɨk, kənmatek nɨki netəmim. § 5:22: Nəghatən u
“tətau-iərmɨs-in,” tatəghat-in nəghatənmɨn tahmen e “Ik iərmɨs,” o “Ik ialməl,” o “Rəhm-kapə təpiə,” o “Ik nətɨ iərmɨs.”
5:22: 1 Jon 3:15 5:23: Mak 11:25 5:27: Eks 20:14; Dut 5:18 5:29: Mat 18:9; Mak 9:47 * 5:30: Inu
nimaa nəghatən itəm tatəgətunməmə Iesu tolkeike məmə kitat okotəkəike motol wək əskasɨk o napəsən rəhatat nolən
rat mɨn. 5:30: Mat 18:8; Mak 9:43
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Etəmim itəm tətapəs
rəhan pətan

(Mat 19:9; Mak 10:11-12;
Luk 16:18)

31Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Itəmat nəmotəto rəkɨs nəghatən u məmə, ‘Etəmim itəm
otapəs rəhan pətan, in otəkəikemos-ipən naoa kit kəm in itəm tatəgətunməmə in tɨnapəs
in.’ 32Məto io, io iatən kəm itəmat məmə, okəmə pətan kit itəm təmol marɨt təsuwɨnən
mehm suah pɨsɨn kit, məto rəhan iərman tatol tifos mətapəs in, kən suah un tatol
təfagə rat. Kən okəmə pətan əh tatətəu-pən suah pɨsɨn, kən pətan əh tatol təfagə, məto
nəmkakiəhən rəha iərman rəhan aupən. Kən suah u itəm tatit pətan əh, in mɨn tatol
təfagə.”

Noanawɨl mɨn
33 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Nəmotəto rəkɨs nəghatən kit mɨn itəm iəgətun mɨn

kəmotənkəmrəhatat pipimɨnaupənməmə, ‘Nəsotətgəhlənnoanawɨlmɨnrəhatəmat itəm
nəmotos,məto nəkotəkəikemotol nat naka itəmnəmotos noanawɨl lan kəmUhgɨnməmə
nəkotol.’ 34Məto io, io iatən kəm itəmatməmə, sotos əmən noanawɨl o nat kit məmə otol
rəhatəmat nəghatən təskasɨk. Sotosən noanawɨl o nego e neai məto-inu ikɨn əh Uhgɨn
tatərəmərə lan, kən nolən əh tahmen məmə noatos noanawɨl o Uhgɨn. 35 Kən sotosən
noanawɨl onətueintənməto-inu ikɨn əhUhgɨn tatərəmərə lan, kənnolən əh tahmenməmə
noatos noanawɨl o Uhgɨn. Kən sotosən noanawɨl o Jerusalem məto-inu ikɨn əh in taon
rəha Uhgɨn, u in Kig asol ikɨn, kən nolən əh tahmen məmə noatos noanawɨl o Uhgɨn.
36 Kən sotosən noanawɨl o rəhatəmat-kapə, məto-inu rəhatəmat nəsanənən tɨkə məmə
nakotəuhlin noanutəmat kit tuwa məruən o mapɨn. Uhgɨn əm tatərəmərə e natɨmnat e
nəmegəhən rəhatəmat. Kən nolən əh tahmen məmə noatos noanawɨl o Uhgɨn. 37Məto
apəs rəhatəmatnəghatənnianrafinotən əmnɨpahrienən. Kənokəmə rəhatəmatnətəlɨgən
e nat kit in ‘əwəh,’ kənnakotən əmməmə, ‘əwəh.’ Kən okəmə rəhatəmat nətəlɨgən e nat kit
in ‘kəpə,’ kən nakotən əmməmə, ‘kəpə.’ Nəghatən mɨn itəm kotaprəkɨs-in ‘əwəh’ o ‘kəpə,’
koatɨsɨ-pən e Setan.”

Nalpɨnən
(Luk 6:29-30)

38Kən Iesu təmatəkəikematənməmə, “Nəmotəto rəkɨs nəghatənkitməmə, ‘Okəmə suah
kit tərəkɨnnɨganəmtɨmkit, kənnetəmimokotərəkɨnmɨnnɨganəmtɨn kit. Kən okəmə suah
kit tərəkɨn nəluəm kit, kən netəmim okotərəkɨn mɨn nəluɨn kit.’ 39Məto io, io iatən kəm
itəmat məmə, nəsalpɨnən nəratən kəm etəmim itəm təmol tərat kəm ik. Okəmə suah kit
təhai ik mem nɨkapɨmmatɨp, kən nakəkəike maləlin-pənmɨn nɨkapɨmmol pəs temmɨn.
40Kən okəmə suah kit tɨləs ik mian e kot, kən matəkəike ron ik məmə nakos-ipən rəham
sot əkəku kəm in məmə otəg-ətuatɨp-in rəhatəlau nəratən, kən nakəkəike mos-ipən mɨn
rəham sot asol. 41Kən okəməmopael kit rəha netəmRom tatəkəike ron ik məmə nəkɨləs
rəhan kətɨm muwɨn kilometa kitiəh, məto ik nakəkəike mɨləs mɨn muwɨn kilometa kit
mɨn tol kəiu. 42Okəmə suah kit tateasiə-in ron ik, kən ik nakəkəikemos-ipən kəm in. Kən
okəmə suah kit tolkeikeməmə in otos rəhamnat kitmuwɨn kənumosmɨtəlɨgmɨnmuwa,
kən nəsənənməmə nakapəs, nakəkəike mos-ipən.”

Nolən rəha nolkeikeən
tɨkɨmɨrmɨn

(Luk 6:27-28, 32-36)
43 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Nəmotəto rəkɨs məmə, ‘Onəkotolkeike rəhatəmat

mɨn, kən motetəhau tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmat.’ 44 Məto io, io iatən kəm itəmat məmə
onəkotolkeike rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn, kən motəfak o netəm mɨn u itəm koatol nəratən
5:31: Dut 24:1-4; Mak 10:4 5:33: 1 Kor 7:10-11 5:33: Lev 19:12; Nam 30:2; Dut 23:21 5:34: Aes 66:1; Mat
23:22; Jem 5:12 5:35: Sam 48:2; Aes 66:1 5:38: Eks 21:24; Lev 24:20; Dut 19:21 5:43: Lev 19:18
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kəmitəmat, 45kənnolən əh otəgətunməmə itəmat nenətɨUhgɨn rəhatəmat itəmtətatɨg ilɨs
e nego e neai. Kən otol nəhlan məto-inu rəhatəmat tata Uhgɨn təmol mɨtgar tətasiəgəpɨn
netəmim itəm kotəwɨr ne netəmim itəm kotərat, kən in mətahl-ipa nuhuən kəm netəm
mɨn u itəm rəhalat nəmegəhən tətuatɨp, ne netəm mɨn u itəm rəhalat nəmegəhən
təsətuatɨpən. 46 ?Okəmə nakotolkeike əm netəm mɨn u itəm kotolkeike itəmat, kən
nɨkitəmat təhtməməUhgɨn otətou itəmat o nolən kit itəmtəwɨr? !Kəp! !Netəmmɨnu itəm
koatos məni rəha takɨs, itəmkatənməmə netəm rat, ilat mɨn kotolkeike ilat mɨn! 47 ?Kən
okəmənakotos əmitəmatmɨnneenmoatəghat kəmilatmɨn,məto tahro? ?Nɨkitəmat təht
məmə nəkoatol nat kit itəm in təwɨr taprəkɨs-in netəm əpnapɨn? Kəp. Netəmimmɨn itəm
kəsotɨtunənUhgɨn, ilatmɨnkoatol nəhlan. 48Tol nəhlan, itəmatnenətɨUhgɨn, nəkotəkəike
motol nolən itəm in təwɨr mətuatɨp nian rafin, tahmen-pən əm məmə rəhatəmat Tata
Uhgɨn in tatol.”

6
Nolənmɨn itəm təwɨr kəmUhgɨn

1 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Sotolən məmə nəkotol nolən mɨn itəm təwɨr kəm Uhgɨn
məmə netəmim okotəplan itəmat ron. Okəmə nəkotol məmə netəmim okotəplan, kən
Uhgɨn əpəh e nego e neai otəsətouən itəmat ron.

Nolən itəm təwɨr o nos-ipənən kəm ian-ratmɨn
2 “Tol nəhlan, okəmə nakotos-ipən nat kit kəm ian-rat mɨn məmə nakotasitu elat,

nəsotolən e nolən rəha netəmim itəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Nian
ilat kotasitu e ian-rat mɨn, rəhalat iolwək mɨn koatahl təwi moatol-arəp e nimə rəha
nuəfɨmɨnənne ihluəe suatɨpasolməmənetəmimokotɨtun. Koatolnəhlanməmənetəmim
okotɨsiai-in ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat,
inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. 3Məto itəmat, okəmə nakotos-ipən nat kit kəm ian-rat mɨn
məmə nakotasitu elat, nəkotəkəike motol məmə netəmim okəsotəplanən, nat əpnapɨn
rəhatəmat mɨn netəmim. 4Otol nəhlan məmə netəmim okotəruru rəhatəmat nolən wɨr
mɨn, kən rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, in otətou itəmat o
rəhatəmat nolənwɨr mɨn.”

Nolən rəha nəfakən
(Luk 11:2-4)

5 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, kən
sotolən e nolən rəha netəmim itəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Netəm
mɨn əh, ilat kotolkeikeməməokotətul əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnən, ne ihluə e suatɨpasol,
kənmotəfakməmə netəmim okotəplanmotəto ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmatməmə
ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. 6Məto nian nakotəghat
kəm Uhgɨn e nəfakən, nakotuwɨn əpəh e nɨpəgnoa nimə rəhatəmat, kən motahtosɨg e
toa, kən motəfak kəmUhgɨn itəm tətatɨg ikɨn əh itəm netəmim kəsotəplanən itəmat. Kən
rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat
nolənwɨr mɨn.

7 “Kən nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, sotargətainən nəghatən mɨn tepət tepət
u nɨpətɨn tɨkə, tahmen e netəm kotəruru Uhgɨn. Nɨkilat təht məmə rəhalat uhgɨn mɨn
okotəto ilat o nəghatən mɨn tepət itəm koatəfak moatən. 8 Sotolən məmə ilat ne, məto-
inu uarisɨg nakotətapəh ron, məto rəhatəmat Tata Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨs nat naka itəm
nakotoleike.

9 “Kən tol min-nəhlan, nian nakotəghat kəmUhgɨn e nəfakən, kən otəfakmihin nulan:
‘Tata rəhatɨmat itəmnətatɨg e nego e neai, pəs netəmim kotɨsiai-in ik.

5:44: Eks 23:4-5; Luk 23:34; Wək 7:60; Rom 12:14,20 5:48: Lev 19:2; Dut 18:13 6:1: Mat 23:5 6:5: Mat
23:5; Luk 18:10-14 6:7: 1 King 18:26-29 6:8: Mat 6:32
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10Pəs nərəmərəən rəham tuwa, kən pəs nat itəm ik nakolkeike in otuwamol nɨpahrienən
lan ikɨn-u e nətueintən, tahmen-pən əm ilɨs e nego e neai.

11Os-ipa nagwənən kəm itɨmat tahmen-in rəha nian roiu.
12Kənaluinməsalpɨnən, nolən ratmɨn rəhatɨmat, tahmen-pən əmməmə itɨmat ekotaluin

məsotaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkitɨmat nolən rat mɨn rəha netəmim itəmkoatol nəratən
kəm itɨmat.

13 Kən segəhan-inən itɨmat ekotuwɨn ima nos-ipən-os-ipənən, ikɨn itəm məta oekotakiə
motol nolən rat, məto os-irəkɨs itɨmat e nelmɨ Setan.’

14 “Okəmə itəmat nəkotaluin, məsotaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkitəmat nolən rat mɨn rəha
netəmim itəm koatol kəm itəmat, kən rəhatəmat Tata Uhgɨn e nego e neai, in otaluin
məsalpɨnən, rəhatəmat nolən rat mɨn. 15Məto okəmə itəmat nəsotaluinən, motaskəlɨm-
iəkɨs e nɨkitəmat nolən ratmɨn rəha netəmim itəmkoatol kəmitəmat, kən okol rəhatəmat
Tata Uhgɨn otəsaluinən kənmalpɨn nolən rat mɨn rəhatəmat.”

Nolən rəha nətuakəmən
16Kən Iesu təmatənmɨnməmə, “Nian nakotətuakəmmotapəs nagwənənmotəfak kəm

Uhgɨn, sotolən nɨganəmtɨtəmat təpou tahmen-pən e netəmmɨn u itəm rəhatəmat nənən
təwɨr,məto nɨkilat tamkɨmɨk. Ilat koatol nɨganəmtɨlat tol pɨsɨn,məmənetəmimokotəplan
ilat məmə nəumɨs tɨnus ilat, kən netəmim okotɨsiai-in ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat
məmə ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. 17 Məto nian
nakotətuakəmmotapəs nagwənənmoatəfakkəmUhgɨn, onəkotaikuas enɨganəmtɨtəmat,
kən motol-pən oel etəmat, 18 məmə netəmim okəsotəplanən məmə nakotətuakəm mo-
tapəs nagwənənmoatəfak kəmUhgɨn, kən rəhatəmat Tata itəmtatəplan rəhatəmat nolən
anionmɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat nolənwɨr mɨn.”

Nat təwɨr əpəh e nego e neai
(Luk 11:34-36)

19 Kən Iesu təmatən mɨn məmə, “Təsəwɨrən məmə nəkotuargətain rəhatəmat nat
wɨr mɨn e nətueintən u məmə rəhatəmat nautə otepət, məto-inu e nətueintən u, wɨn
mɨn kotɨtun nunən, kən namtəən tɨtun nərəkɨnən natɨmnat mɨn əh, kən iakləh mɨn
kotɨtun nəhapən rəhatəmat nimə motuwɨn imə kakləh-in rəhatəmat natɨmnat. 20Məto
təwɨr məmə nəkotuargətain rəhatəmat nat wɨr mɨn əpəh e nego e neai. Ikɨn əh wɨn
mɨn kəsotunən, kən namtəən okol təsərəkɨnən natɨmnat mɨn əh, kən iakləh mɨn okol
kəsotakləh-inən. 21 Iatən nəhlan məto-inu, ikɨn pəhruən rəhatəmat natɨmnat wɨr mɨn
koatəməhl ikɨn, məto nian rafin nɨkitəmat otəkəike matəht natɨmnat mɨn əh-ikɨn əh.

22 “Nɨganəmtɨm in tahmen e lait itəm tatos-ipən nəhag-əhagən kəm nɨpətɨm. Okəmə
nɨganəmtɨm mil kuəwɨr, tahmen əm məmə nɨpətɨm tərioah e nəhag-əhagən. 23 Məto
okəmə nɨganəmtɨm mil kuərat, tahmen əm məmə nɨpətɨm in tərioah e nalugɨnən. !
Kən okəmə nəhag-əhagən e nɨpətɨm in napinəp əmən, tahmen əm məmə ik nəkətatɨg e
napinəpən asol agɨn-əh!*

24 “Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən in slef rəha etəm-iasol kəiu. Okəmə in tətalkut
məmə otol nəhlan, kən otolkeike kit mol nəwian, kənmetəhau kit məsolən nəwian. Okol
nəsolən slef rəha Uhgɨn neməni e nian kitiəh əm.”

Təsəwɨrənməmə
nakotətəlɨg-in pɨk

(Luk 12:22-31)
25Kən Iesu təmənməmə, “Kən o natɨmnatmɨn əh, io iatən kəm itəmatməmə, təsəwɨrən

məmə nakotətəlɨg-in pɨk rəhatətmat nəmegəhən məmə onəkotun naka, kən motənɨm
naka. Kən təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk nɨpətɨtəmat məmə onəkotos hiə rəhatəmat
6:10: Luk 22:42 6:12: Mat 6:14-15; 18:21-35 6:13: Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18
6:14: Mak 11:25-26 6:16: Aes 58:5-9 6:19: Jem 5:1-3 6:20: Mat 19:21; Luk 18:22 * 6:23: Nɨpətɨn kit
rəha “nɨganəmtɨmmil kuəwɨr” təmə, ik etəm kit itəm nɨkim tagien o nasituən netəmim e rəhamməni. Kən nɨpətɨn kit
rəha “nɨganəmtɨmmil kuərat” təmə, ik iaumɨs kit.
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napən. ?Nəukətɨnəmegəhən rəhatɨmat tatəmegəh əmenagwənən, o kəp? Kəp. ?Kənnaka
in nat asol o nɨpətɨtat, napən, o kəp? Kəp. 26Otəplan-tumənɨgmɨn itəmkoatiwɨgmoatan.
Ilat kəsotasumən, kən ilat kəsotələhəu-wɨrən nagwənən e nɨpəgnoa nimə, məto Tata
rəhatəmat e nego neai, in tatos-ipən nagwənən kəm ilat. ?Kən e nɨganəmtɨn, nɨkitəmat
təht məmə in tolkeike pɨk itəmat taprəkɨs-in mənɨg mɨn? !Əwəh! 27 ?Nɨkitəmat təht məmə
rəhatəmat nətəlɨgən pɨk tɨtun nolən rəhatəmat nəmegəhən təfəməh? !Kəp! Nolən rəha
nətəlɨgən pɨk təsafin-pənən aua kitiəh əme rəhatəmat nəmegəhən.

28 “?Kən təhrol nɨkitəmat tatəht pɨk napən onəkotuwɨn lan? Nɨkitəmat təht-tu nəguɨ nɨg
mɨn itəm koatəwiə əpnapɨn əm. Ilat kəsotol pɨkən wək o nəhlən rəhalat napən. 29Məto
ekən kəm itəmat məmə Kig Solomon, in etəmim rəhan nautə tepət, kən rəhan napən
itəmtatuwɨn-in, ilat kotəwɨrmotaprəkɨs. Məto nəguɨnɨg əpnapɨnmɨn kotəwɨr taprəkɨs-in
rəhan napən. 30Uhgɨn təmol manuwɨhl əpnapɨn əm təwɨr pɨk e nəguɨ nɨg mɨn əh. Məto
manuwɨhl əh in rəha nian kitiəh əm, kən olawɨg kuwan e nɨgəm. ?Kən okəmə Uhgɨn
tatol-wɨrmanuwɨhl əh, kənnɨkitəmat təhtməməUhgɨnotos-ipɨnənapən itəmnəkotəkəike
motuwɨn lan? !Əwəh! In otol nəhlan. !Ei, rəhatəmat nahatətəən in təkəku agɨn!

31 “Tol nəhlan, təsəwɨrən məmə itəmat nakotətəlɨg-in pɨk məmə, ‘?Ekotun naka?’ o ‘?
Ekotənɨm naka?’ o ‘?Ekotos hiə napən motuwɨn-in?’ 32 Sotətəlɨg-in pɨkən. Netəm itəm
kotəruru Uhgɨn, ilat koatətəlɨg-in pɨk natɨmnat itəm tol nəhlan. Məto itəmat nenətɨUhgɨn
mɨn, kən rəhatəmat Tata əpəh e nego e neai, in tɨtun məmə nəkotəkəike motos natɨmnat
mɨn əh. 33Məto pəs onəkotol nərəmərəən rəha Uhgɨn, ne nəmegəhən ətuatɨp itəm Uhgɨn
tolkeike, ilau okuətul aupən e nəmegəhən rəhatəmat. Nian nəkotol nəhlan, kən Uhgɨn
otos-ipɨnəmɨnnatɨmnatmɨn əh kəm itəmat. 34Tol nəhlan, təsəwɨrənməmənakotətəlɨg-in
pɨk natɨmnat itəm onəkotəkəike motos olawɨg, məto-inu natɨmnat rəha olawɨg, ilat rəha
olawɨg. Nəratən rəha nian kitiəh, in tɨnahmen rəkɨs rəha nian kitiəh.

7
Sotakilən nolən rəha

suah kit mɨn
(Luk 6:37-38, 41-42)

1Okəmə nakotakil rat netəmim, kən Uhgɨn otələhəu nəghatən rəha nalpɨnən rəhatəmat.
2 Tol nəhlan məto-inu, nəghatən əskasɨk itəm nakoatən məmə suah kit in etəm rat, kən
Uhgɨn otətəu-pən əmo nənən rəhatəmat nolən rat mɨn. Okəmə nakotakil etəmim e nolən
itəm tətuatɨp, kən Uhgɨn otakil itəmat e nolən itəm tətuatɨp. Məto okəmə nakotakil rat
netəmim e nolən əskasɨk, kən Uhgɨn otakil itəmat e nolən ahmen mɨn əm. 3 ?Tahro
nakoatən nɨmɨsmɨsɨ nɨg itəm tətatɨg e nɨganəmtɨ piatəmatmɨn, məto itəmat nəsotəplanən
nɨg asol itəm tətatɨg e nɨganəmtɨtəmat? 4 ?Kən tahro nakoatən məmə, ‘Ei piak, pəs
ekos-irəkɨs nɨmɨsmɨsɨ nɨg e nɨganəmtɨm,’ məto nəsotəplanən nɨg asol e nɨganəmtɨtəmat?
5 !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Otaupən, motos-irəkɨs nɨg asol
e nɨganəmtɨtəmat, kən nəkotɨtun nəplan wɨrən nohrəkɨsən nɨmɨsmɨsɨ nɨg itəm tətatɨg e
nɨganəmtɨ piatəmatmɨn.

6 “Sotos-ipənənnatɨmnat rəhaUhgɨnkəmkurimɨn, kən sotərakin-pənən rəhatəmatnat
wɨr mɨn kəm pɨkəs mɨn.* Okəmə nəkotol nəhlan, kən ilat okotaliwək lan kən moteirair
motus itəmat.”

Nolən ətuatɨp o nətapəh-inən nat kit o Uhgɨn
(Luk 11:9-13; 6:31)

6:25: Fil 4:6; 1 Tim 6:6-8; 1 Pita 5:7 6:26: Mat 10:29-31; Luk 12:6-7 6:29: 1 King 10:4-7; 2 Kron 9:3-6 6:32:
Mat 6:8 6:33: 1 King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17 7:1: Rom 2:1; 1 Kor 4:5; Jem 4:11-12 7:2: Mak 4:24
* 7:6: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, “sotərakin-pənən rəhatəmat perel kəmpɨkəsmɨn.” Perel u, in kəpiel kit itəm
nəmtɨn tiəkɨs. Təmɨsɨ-pən e nɨki iarou. Kəm-naka, “kuri” ne “pɨkəs” katuəpsen-pən netəm rat.
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7Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Ekən kəm itəmat məmə, otətapəh-in kəm Uhgɨn
o natɨmnat, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat. Kən otegəs-in pəs nakotehm. Kən otəht-əht toa
pəs toa oterəh otəmat. 8 Ekən nəhlan məto-inu netəmim rafin itəm koatətapəh-in, kən
okotos. Kən netəmmɨn u itəm koategəs-in, kən okotehm. Kən netəmim itəm koatəht-əht
toa, kən toa oterəh olat.

9 “?Itəmat pah, nian nətɨn tatətapəh-in pɨret, məto in tatos-ipən kəpiel? !Kəp! 10 ?O,
nian in tatətapəh-in nəm,məto in tatos-ipən sɨnek? !Kəp! 11Nat əpnapɨn itəmat netəmim
rəha nətueintən nakotərat, məto nakoatos-ipən natɨmnat wɨr mɨn kəmnenətɨtəmat mɨn.
!Məto Tata Uhgɨn e nego e neai, nolən rəhan in təwɨr pɨk maprəkɨs-in nolən rəhatəmat,
kən nɨpahrienən, in otos-ipən natɨmnat wɨr mɨn kəm netəm mɨn u itəm koatətapəh-in
ron! 12Kən tol nəhlan, otol təwɨr kəmnetəmim rafin e nolənmɨn rafin itəmnakotolkeike
məmənetəmimokotolminkəmitəmat. InunɨpətɨLou itəmUhgɨn təmos-ipənkəmMoses,
ne nəukətɨ nəghatən itəm təmos-ipən kəm ienmɨn aupən.”

Suatɨp kəiu
(Luk 13:24)

13 Iesu təmən mɨn məmə, “Itəmat onəkotəkəike motuwɨn-pən e nafiluə itəm təkəku,
məto-inunafiluə itəmiahginne suatɨp itəmtɨmətɨg əmtatuwɨnonərəkɨnən, kənnetəmim
tepət koatuwɨn-pən enafiluə əh. 14Məto nafiluə itəmtəkəku, ne suatɨp itəmtiəkɨs tatuwɨn
o nəmegəhən, kən netəmim noanməsɨn əmokotəplan.”

Nɨg ilau noan
(Luk 6:43-44)

15Kən Iesu təmənməmə, “Oatətowɨr itəmat o ien eiueiuəmɨn. Ilat koatuwamoatəghat
mətɨg e nolən əpou tahmen e sipsip, məto əpəh imə e nɨkilat, ilat kotahmen e kuri
iarupɨn. 16 Kən e nəmegəhən rəhalat, nəkotəplan noan, kən nəkotɨtun naka tətatɨg e
nɨkilat. Netəmim okol kəsotuwɨnən e nolkosɨk o iapɨl-iapɨl moatəhl noa nɨg itəm təwɨr
mətehen tahmen e krep o fik. 17 Tol min-nulan, nɨg itəm təwɨr tatoe-in noan itəm təwɨr,
məto nɨg itəm tərat tatoe-in noan itəm tərat. 18 Nɨg itəm təwɨr okol təsoe-inən noan
itəm tərat, kən nɨg itəm tərat, okol təsoe-inən noan itəm təwɨr. 19 Nɨg mɨn rafin itəm
kəsotoe-inən noalat itəm təwɨr, okəte rəkɨs ilat, kərakin-pən ilat e nɨgəm. 20 Tol nəhlan,
e nəmegəhən rəha ien eiueiuə mɨn əh, onəkotəplan noan, kən nəkotɨtun naka tətatɨg e
nɨkilat.

21 “Sənəmə netəmim rafin itəm kotaun-in io motən məmə, ‘Iərəmərə, Iərəmərə,’ itəm
ilat kotɨtun nuwɨnən motatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn məto ilat mɨn əm u itəm
koatol nəwia rəhak Tata itəm tətatɨg e nego e neai. 22 E nian Uhgɨn otakil netəmim
rafin, netəmim tepət okotən kəm in məmə, ‘!Iərəmərə, Iərəmərə! ?Tahro? ?Nəkɨtun o
kəpməmə, itɨmat emotən-iarəpnəghatən rəham itəmnəmos-ipa kəmitɨmat, kənmotəhg-
iarəp narmɨn rat mɨn e nərgəm, kənmotol natɨmnat pɨspɨs mɨn e nərgəm?’ 23Kən oekən-
ipən ətuatɨp kəm ilat məmə, ‘Aupən ekəruru itəmat, kən u-roiu mɨn ekəruru itəmat. !
Otuwɨn isəu ron io, itəmat netəmnoatol nolən tərat!’ ”

Etəmim kəiu kəmiailəkɨn nimə
(Mak 1:22; Luk 6:47-49)

24 Kən Iesu təmol namnun rəhan nəghatən məmə, “Okəmə itəmat u itəm nəmotəto
nəghatənmɨnu rəhak kənmoatol, kən onəkotahmen e etəmim itəmtenatɨg, in təmiləkɨn-
pən nəukətɨ rəhan nimə e kəpiel. 25 Kən nuhuən təməfɨk, kən naruəh taiu, kən nɨmətag
asol telel moh nimə. Məto nimə təsietən məto-inu kəmiləkɨn-pən nəukətɨn e kəpiel.
26Okəmə itəmatu itəmnəmotəto nəghatənmɨnu rəhakkənməsotolən, kənonəkotahmen
7:7: Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24 7:8: Jon 15:7; Jem 4:3; 1 Jon 3:22 7:11: Jem 1:17 7:12: Mat
22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10 7:15: Mat 24:24; Wək 20:29; 2 Pita 2:1 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; Jem 1:25 7:23: Luk 13:25-27; Sam 6:8; 2 Tim
2:19
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e etəmim itəm təsətəlɨg-in wɨrən nolən natɨmnat kən in ialməl, in təmiləkɨn-pən nəukətɨ
rəhan nimə e nɨməkləkɨl əm. 27Kən nuhuən təməfɨk, kən naruəh taiu, kən nɨmətag asol
telel moh nimə. Kən nimə təmiet, kən nian təmiet, məto təmərat agɨn.”

Nəghatən rəha Iesu, nəsanənən tətatɨg lan
28 Kən nian Iesu təmol namnun rəhan nəghatən, kən netəmim narmɨlat təmiwɨg pɨk

ron, 29məto-inu nian tatəgətun, sənəmə tahmen e rəhalat iəgətun mɨn rəha Lou, məto
rəhan nəghatən təfɨgəm, nepətən əh-ikɨn.

8
Iesu təmol-wɨr suah kit təmos nɨmɨsən u leprosi
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1Nian Iesu təmeiuaiu-pa e nɨtot, netəmim tepət kəmotətəu-pən. 2Kən suah kit nɨmɨsən
u leprosi* təmol təmuwa ron, mɨsin-pən nulɨn o Iesu, kən mən məmə, “Iərəmərə, okəmə
nakolkeike, kən nəkɨtun nol-wɨrən io kənmafəl rəkɨs namkɨmɨkən lak.” 3Kən Iesu təməg-
əfəməh-in nelmɨn mələhəu-pən lan, mən məmə, “Əwəh. Iakolkeike. Əwɨr-ta.” Kən roiu
agɨn-əh, nɨmɨsən leprosi təmagɨmmɨkə lan. 4Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Əsən-
iarəpən natɨmnat mɨn u kəm netəmim, məto uwɨn əmmehm pris kit pəs in tehmməmə
nɨpətɨm tɨnol min-nulan, kən os-ipən kəm in nat u itəmLou rəhaMoses təmən o suah kit
itəm rəhan leprosi tɨnɨkə, kən netəmim okotɨtun məmə nɨpahrienən nɨnəwɨr, kən rəham
namkɨmɨkən tɨnɨkə.”

Nahatətəən rəha etəm-iasol kit rəhamopael mɨn
(Luk 7:1-10)

5 Kən Iesu təmuwɨn miet-arəpən əpəh e taon Kapaneam, kən etəm-iasol kit rəha
mopael mɨn rəha netəm Rom təmuwa məplan Iesu, kən mətasək-pən ron matən məmə,
6 “Iərəmərə, rəhak iolwək tatɨmɨs, kən mətapɨl əpəh e nimə rəhak, nɨpətɨn rafin təmɨmɨs,
kən tatəto tərat pɨk.” 7Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Oekɨmnəmol in təwɨr mɨn.”

8Kən etəm-iasol rəha mopael mɨn təmən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, io etəmim kit
itəm esətuatɨpən, kən esahmenən məmə ik onəkuwa e rəhak nɨpəgnoa nimə. Ən əm
nəghatən kit, kən ekɨtun məmə in otəto təwɨr mɨn. 9 Ekɨtun məmə nɨmɨsən əh otəkəike
mol nəwiam,məto-inu iomɨn, rəhak netəm-iasol mɨn kotərəmərə lak, kən iatol nəwialat,
kənmopael mɨn neen əh-ikɨn itəm io ekərəmərə elat. Okəmə ekən kəmkit məmə, ‘Uwɨn,’
kən tuwɨn. Kən okəmə ekən kəm kit məmə, ‘Wa,’ kən tuwa. Kən okəmə ekən kəm rəhak
slef məmə, ‘Ol nat u,’ kən tol nat əh.”

10 Nian Iesu təməto nəghatən əh, kən narmɨn təmiwɨg pɨk ron, kən təmən-ipən kəm
netəmim itəm koatuarisɨg-in məmə, “Nɨpahrienən iakatən kəm itəmat məmə, suah u
sənəmə in etəm Isrel. Kən nat əpnapɨn noanol mɨn rəha Isrel, məto esehmən ilat kit itəm
rəhan nahatətəən təskasɨk tahmen-pən lan. 11 Iatən kəm itəmat məmə netəmim tepət
okotɨsɨ-pən e nɨkalɨn par ikɨn ne e nɨkalɨn pah ikɨn, okotuwa motagwən kitiəh e tepɨl
ilat Epraham, ne Aisak, ne Jekop əpəh e nərəmərəən əpəh e nego e neai. 12Məto itəmat
noanol rəha Isrel itəm Uhgɨn təmaupən mɨtəpun itəmat məmə in otərəmərə etəmat, in
otərakin-pən itəmat ihluə e napinəpən, kən ikɨn əh, netəmim okotasək kənmoatəto tərat,
kənmoatəgətain nəluɨlat mɨn.”

13Kən Iesu təmən-ipənkəmetəm-iasol rəhamopaelmɨnməmə, “Atuwɨn. Rəhamiolwək
otəwɨr tol əmməmə inu ne nəmahatətəməmə Uhgɨn otol mihin.” Kən e nian ətuatɨp əh,
nɨpətɨ iolwək rəha etəm-iasol rəhamopael mɨn təmuwaməwɨr mɨn.

7:29: Mak 1:22; Luk 4:32 * 8:2: ENaoa RəhaUhgɨn, nəghatən u “leprosi” tatəghat-in nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəha
nuwigɨtəm. Nɨmɨsənmɨn u tatərəkɨn nuwigɨtəm, kən Lou rəhaMoses tatənməmə suah kit itəm təmos nɨmɨsən nəhlan,
in tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
Afin Lev 13-14. 8:4: Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14 8:11: Luk 13:29 8:12: Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28
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Iesu təmol nɨmɨsən tepət kotəwɨrmɨn
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14 Kən Iesu təmuwɨn e nimə rəha Pita, kən muwɨn imə məplan uhu Pita tatətəp-
ətəp mətapɨl. 15 Kən təməg-əfəməh-in nelmɨn mek nelmɨ pətaguɨhl un, kən nətəp-ətəpən
təmagɨmmɨkə, kən tɨnətul. Kənmɨnatol nagwənən nɨgɨ Iesu.

16 Kən ehnaipən in, netəmim kəmotəmɨk netəmim tepət itəm narmɨn rat tətatɨg elat
motuwa o Iesu, kən Iesu təməhg-iarəp narmɨn ratmɨn e nəghatən əmrəhan, kənmol-wɨr
netəmim rafin itəmkoatɨmɨs. 17Natɨmnatmɨn əh təmol nəhlanməmə otol nəghatən rəha
ien Aesea tuwamol nɨpahrienən lan, itəm təmən aupən ikɨnməmə,
“In təmos-irəkɨs nɨmɨsənmɨn rəhatat,
kənmol nɨpətɨtat mɨn itəmkotahmə, kotəwɨr.”

Etəmim kəiu kəmioalkeikeməmə okiauarisɨg-in Iesu
(Luk 9:57-62)

18 Kən nian Iesu təməplan nɨmanin netəmim itəm koatɨtəlau in, kən təmən-ipən kəm
rəhan netəmim məmə okotuwɨn e nɨkalɨ lek entənɨpən-pən. 19Kən iəgətun kit rəha Lou
təmuwamən-ipənkəminməmə, “Iəgətun. Hiə ikɨnonakatuwɨn-pən ikɨn, oekətəu-pən ik.”

20Məto Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Kuri iarupɨnmɨn, rəhalat nɨpəg tatɨg o napɨlən,
kənmənɨg mɨn nimaalat tatɨg o napɨlən. Məto Nətɨ Etəmim,† in rəhan nimə rəha napɨlən
tɨkəməmə otuwɨnmapɨl ikɨn.”

21Kən etəmim kit mɨn rəha Iesu təmuwamən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə. Oekətəu-
pən ikməto, pəs ekuwɨn pitənmɨtənɨm rəhak tata.”

22 Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Ətəu-pa io. Netəmim itəm kəsotolən nəwia
Uhgɨn, in tahmen əm məmə ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs. Pəs ilat okotuwɨn motɨtənɨm rəhalat
netəmim itəmkəmotɨmɨs.”

Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol e Lek Kalili
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Kən Iesu təmuwɨnepot, kən rəhanmɨnnetəmimkotuwɨn ilatmin. 24Kən təsuwəhən,
nɨmətag asol kit tətul kən mɨnol peau-peau asol mɨn e lek, kən nəhau tatər-pən e pot,
iuəhkɨr əm pot tətamnɨm, məto Iesu tətapɨl. 25Kən kəmotuwɨnmotəhgaiir e Iesu motən-
ipənməmə, “!Iərəmərə! !Osmegəh kitat! !Otəsuwəhən kotamnɨm!”

26Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro nakotəgɨn pɨk? Rəhatəmat nahatətəən
təkəku agɨn.” Kən təmətul mən-iəhau nɨmətag ne peau-peau asol mɨn. Kən nɨmətag
təmurahlnelmɨn, kən tɨnəməlinu tɨnəməlinu. 27Kənnetəmimrəha Iesunarmɨlat təmiwɨg
pɨk moatən məmə, “!Ei! ?Etəmim naka u? Nat əpnapɨn nɨmətag ne nəhau, məto ilau
kətioal nəwian.”

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e etəmim kəiu
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28 Kən nian Iesu təmuwa miet-pa entənɨpən-pən e lek, ikɨn Katara, kən etəmim kəiu
itəm narmɨn rat mɨn kotatɨg elau kəmiaiet-arəpa məmə okuəplan Iesu. Ilau kəmiasɨpən
e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm netəmim ikɨn. Ilau kuəsanən mətioh netəmim, kən
netəmim koatəgin nuwɨn-pənən ikɨn. 29 Kən əmun narmɨn rat mɨn itəm kotatɨg elau
kəmotaget əfəməh motən məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn! ?Nəmuwa məmə nakahrol itɨmat? ?
Nəmuwaməmə nakol nalpɨnən kəm itɨmat itəm təsolən əh nian rəhan?”

30 Iuəhkɨr əmolat, pɨkəsmɨn tepət əh-ikɨn kotagwən, 31kənnarmɨn ratmɨn kotasək-pən
o Iesu motən məmə, “Okəmə nəkəhg-iarəp itɨmat, ahl-ipən itɨmat ekotuwɨn e pɨkəs mɨn
əh.”
8:17: Aes 53:4 † 8:20: Nian Iesu təmən nərgɨn u “Nətɨ Etəmim,” tatəghat-in atɨp in. Nərgɨn u təmiet e Naoa rəha
Daniel ne naoa pɨsɨn pɨsɨn mɨn e Oltesteman. Kən nɨpətɨn təmə suah kit itəm təmɨsɨ-pən o Uhgɨn kən matos nepətən
rəha Uhgɨn. 8:20: 2 Kor 8:9 8:24: Sam 4:8 8:26: Mat 14:31; Sam 89:9 8:29: Mak 1:24; Luk 4:41
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32Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn.” Kən narmɨn rat mɨn kəmotiet elau,
motaiu motuwɨn e pɨkəs mɨn, kən əmun pɨkəs mɨn ilat rafin kəmotaiu moteiuaiu ikɨn
təkul-əkul ikɨn, kənmotiet-pəne lekmotamnɨm. 33Kənnetəmimitəmkoatehmpɨkəsmɨn,
kəmotagɨm motuwɨn e taon motən-iarəp natɨmnat rafin, ne natɨmnat itəm Iesu təmol
kəm suah mil itəm narmɨn rat mɨn kotatɨg elau. 34 Kən əmun netəmim rafin rəha taon
kəmotuwaməməokotəplan Iesu. Kənniankəmotəplan in, kənkəmoatəkəike əskasɨkkəm
inməmə otəkəike miet əh-ikɨn əh.

9
Iesu təmol-wɨr etəm

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

1Kən Iesu təmuwɨn e pot muwɨn entənɨpən-pən e lek, kən miet-arəpa iman ikɨn, e taon
Kapaneam. 2 Kən netəmim neen kəmotɨləs etəmim kit motuwa ron. Nɨpətɨn məsɨn
təmɨmɨs, kənmətapɨl e rəhan nɨmɨtiwɨn. Kən nian Iesu təməplan rəhalat nahatətəən, kən
təmən-ipən kəm etəm tatɨmɨs un məmə, “Nətɨk, əsəgɨnən. Rəham nolən rat mɨn emos-
irəkɨs rəkɨs.”

3Kən nian kəmotəto nəghatən əh, iəgətun mɨn neen rəha Lou kotən-ipən kəm ilat mɨn
məmə, “Nəghatən əh tərat. Suah əh tatəghat məmə otol məmə in Uhgɨn.”

4 Məto Iesu tɨtun nətəlɨgən rəhalat kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro itəmat
nakoatos nətəlɨgən itəm tərat min-nulan? 5 ?In pəhruən tɨmətɨg məmə oekən, məmə,
‘Emafəl rəkɨs rəham nolən rat mɨn,’ o ‘Ətul maliwək’?* 6 Kən roiu ekol nat kit məmə
nəkotɨtun məmə Nətɨ Etəmim tatos nepətən ikɨn-u e nətueintən məmə otafəl rəkɨs təfagə
rat mɨn.” Kən in təmən-ipən kəm suah əh tatɨmɨs məmə, “Ətul mɨləs rəham nɨmɨtiwɨn
maliwək matuwɨn latuənu.” 7 Kən suah u tatɨmɨs təmətul maliwək matuwɨn latuənu.
8 Kən nian nɨmanin netəmim kəmotəplan nat əh, kən kəmotəgɨn, kən motənwiwi nərgɨ
Uhgɨn itəm təmos-ipən nepətən kəmetəmimməmə otol nəhlan.

Iesu təmaun-inMatiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Kən Iesu təmaliwək muwɨn məsɨn mɨn, məplan suah kit, nərgɨn u Matiu. In etəmim
itəm tatosməni rəha takɨs, kən tatəpələh ikɨn katətou-pən takɨs ikɨn. Kən Iesu təmən-ipən
kəm inməmə, “Uarisɨg-in io, muwa etəmim rəhak.” Kən in təmətul muarisɨg-in Iesu.

10 Kən Iesu təmuwɨn mətagwən e nimə rəha Matiu, kən netəmim tepət rəha nosən
məni rəha takɨs kəmotuwa, kən netəmim tepət itəm koatol təfagə rat† kəmotuwa, kən
ilat kəmotuwa motəpələh motagwən ilat Iesu ne rəhan netəmim. 11 Kən nian Farisi
mɨn kəmotəplan nat əh, kən kotən-ipən kəm netəm rəha Iesu məmə, “?Tahro rəhatəmat
iəgətun tətagwən kələh ilat netəmkoatos məni rəha takɨs ne netəmkoatol təfagə?”

12 Məto Iesu təməto rəhalat nəghatən kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Etəmim itəm
təsɨmɨsən təsuwɨnən məplan tokita. Məto etəmim u itəm tatɨmɨs, in otəkəike muwɨn
məplan tokita. 13 Otuwɨn motegəs-in motol nɨpətɨ nəghatən u pahrien itəm Naoa Rəha
Uhgɨn tatənməmə,
‘Nat kit tatol nɨkik tətagien, inuməmə onəkotasəkitun netəmim,məto sənəmə rəhatəmat

sakrifais mɨn itəmnəkoatol moatos-ipa kəm io itəm tatol nɨkik tətagien.’‡

9:1: Mat 4:13 9:4: Luk 9:47; Jon 2:25 * 9:5: Okəmə Iesu tɨtun nol-wɨrən suah kit, kən tatəgətun məmə
tatos nəsanənən o Uhgɨn məmə otafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəha netəmim. 9:6: Jon 17:2 † 9:10: Farisi mɨn,
ilat kəmoatətəu-pən wɨr agɨn-əh Lou rafin itəmUhgɨn təmos-ipən kəmMoses məməMoses otos-ipən kəmnetəm Isrel.
Kən ilat koatətəu-pən wɨr mɨn nəghatən mɨn itəm kəmotɨsɨ-pən e Lou rəha Moses, məto netəmim əm kəmotol, sənəmə
Lou ətuatɨp mɨn rəha Uhgɨn. Kən Farisi mɨn, katən məmə netəmim rafin itəm kəsotətəu-pənən lou əlkələh mɨn əh, ilat
iol təfagə. 9:11: Luk 15:2 9:13: Hip 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1 Saml 15:22 ‡ 9:13: Nian Uhgɨn
təmən nəhlan, nɨpətɨnməmə in otapəs rəhalat sakrifais mɨnməto-inu nəratən tətatɨg e nɨkilat. Uhgɨn təmənməmə ilat
kotəkəike motasəkitun netəmim.
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Iatən tolmin-nulanməto-inueməsuwamənməməekaun-innetəmmɨnu itəmnɨkilat təht
məməkɨnotətuatɨprəkɨsməməokotuarisɨg-in io,məto emuwaməməekaun-innetəmmɨn
u, netəmnol təfagəməmə okotuarisɨg-in io.”

Nolən rəha napəsən nagwənən o Uhgɨn
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Kən netəmim rəha Jon Baptais kəmotuwa motəplan Iesu motən-ipən kəm in məmə,
“Əplan-tu. Itɨmat ekotətuakəm motapəs nagwənən motəfak kəm Uhgɨn, kən Farisi mɨn,
ilat mɨn koatol mihin. ?Məto təhrol e rəham netəmim kəsotolən nəhlan?”

15Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “?Nian netəmimkoatolmarɨt rəha suah kit, kən
in tətatɨg e nagwənən rəhan ilat inmɨnneen, nɨkitəmat təhtməmə inmɨnneen okotasək?
!Kəp! Məto nian əh-ikɨn itəm tatuwa məmə netəmim okotɨləs-irəkɨs etəmim itəm katol
nagwənən rəhan. Kən e nian əh, in mɨn neen kotɨtun napəsən nagwənən.

16 “Kən etəmim kit tɨkə məmə otos nɨmɨsmɨsɨ nɨməhan wi kit, kən məhlətain-pən e
nɨməhan oas rəhan itəm təməhap, məto-inu okəmə tol nəhlan, kən nɨmɨsmɨsɨ nɨməhan
wi tɨtun nəhapən nɨməhan oas, kən ikɨn təməhap ikɨn aupən tɨtun nuwamənmol iahgin
pɨk agɨn.

17 “Kən etəmim kit tɨkə məmə otos wain itəm kəmol wi, kən miuw-pən e pətəl oas u
təskasɨk itəm kəmol e nuwigɨ nəni. Okəmə tol nəhlan, kən wain otahləpɨk, kən pətəl
otəhap, kənwain otəhtəg, kən pətəl otərat.§ Məto wain itəmkəmolwi okəkəike kiuw-pən
e pətəl itəmkəmol wi tɨmətmətɨg, kənwain ne pətəl katuəməhl wɨr.”*

Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Nian Iesu tatən-ipənnatɨmnatmɨn əh kəmilat, etəm-iasol kit tuwamɨsin-pənnulɨn o
Iesuməmə, “Nətɨk pətan əkəku təmɨmɨs roiu əm. Məto wa, mələhəu-pən nelməm lan, kən
otəmegəhmɨn.” 19Kən Iesu təmətul ne rəhan netəmim,motuarisɨg-in suah unmotuwɨn.

20Kən əmun pətan kit əh-ikɨn itəm tatos nɨmɨsən rəhalat nɨpɨtan nian rafin əm, mɨnos
nup tuelef.† Kənpətan əh təmɨsɨ-pəneməntaa Iesu ikɨn, kənmea-pənmeknɨpəgnəmtɨkot
məsɨn rəhan, 21 təmol nəhlan məto-inu tatən atɨp kəm in məmə, “Okəmə ekek əm rəhan
kot, kən rəhak nɨmɨsən otol namnun.”

22 Kən Iesu təmeirair məplan pətan əh, kən mən-ipən kəm in məmə, “Nətɨk pətan,
əsəgɨnən. Rəhamnahatətəən təmol ik nɨnəwɨrmɨn.” Kən e nian əh, rəhan nɨmɨsən təmɨkə.

23 Kən nian Iesu təmuwa miet-arəpa e nimə rəha etəm-iasol əh, kən təmuwɨn imə
məplannetəmimkoatahl naumotannapuən lan rəhanɨmɨsən, kənnetəmimkəmoatasək
pɨk. 24 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Otiet motuwɨn isəu, məto-inu pətan əkəku un
təsɨmɨsən, məto in tətapɨl əm.” Kən ilat kəmotalah e Iesu. 25Məto nian netəmim kəmotiet
motuwɨn ihluə, kən tuwɨn imə, maskəlɨmnelmɨ pətan əkəku, kənpətan əkəku un təmətul.
26Kən namnusən rəha nat u təmaiumɨtəlau rafin e nəptən əh.

Iesu təmol-wɨr iganəmtɨn rat kəiu
27 Kən nian Iesu təmiet ikɨn əh, məto iganəmtɨn rat mil kəiu kəmuətəu-pən in, kən

mətuagət əfəməhməmə, “!Mipɨ Kig Tefɨt, asəkitun itɨmlau!”
28Nian Iesu tɨnuwɨn əpəh imə, kən iganəmtɨn rat mil kuea ron. Kən Iesu təmən-ipən

kəmilauməmə, “?Itəlau nətuahatətəməmə ekɨtun nol-wɨrənnɨganəmtɨtəlau, o kəp?” Kən
ilau kuən-ipənməmə, “Əwəh, Iərəmərə.”

29 Kən Iesu təmələhəu-pən nelmɨn e nɨganəmtɨlau mən-ipən məmə, “Uhgɨn otol-wɨr
nɨganəmtɨtəlauməto-inunəmuahatətə lan.” 30Kənnɨganəmtɨlau tɨnəwɨr kənkɨnatuəplan

9:14: Luk 18:12 § 9:17: Afin futnot e Luk 5:37 * 9:17: Iesu təmən nəhlanməmə in otəgətun ilat məmə rəhan
nəgətunən in tuwiwi mol pɨsɨn e nəgətunən rəha Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou. † 9:20: Lou təmən məmə
nɨmɨsən u leprosi təmol pətan əh tamkɨmɨk, kən okəmə tatek suah kit, kən in mɨn otamkɨmɨk. 9:21: Mat 14:36
9:27: Mat 20:29-34
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nat. Kən Iesu təmən-ipən əskasɨk kəm ilau məmə, “Onəsuən-iarəpən natɨmnat mɨn u
kəm netəmim.” 31Məto ilau kəmiaiet mian, kən muən-iarəp namnusən rəha Iesu tuwɨn
mɨtəlau e ikɨnmɨn rafin e nəptən u.

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e etəm təruru nəghatən
32Nian suah mil u kəmiaiet, netəmim kotɨləs etəmim kit təruru nəghatən motuwa o

Iesu. Suah əh in təruru nəghatən məto-inu narmɨn rat tətatɨg lan. 33 Kən Iesu təməhg-
iarəp narmɨn rat e suah əh, kən tɨnatəghat. Kən nɨmanin netəmim narmɨlat təmiwɨg pɨk
ron, kənmotənməmə, “Suah kit təsəplanən nat kit tol nulan əpəh Isrel nian kit ne.”

34Məto Farisi mɨn kəmotənməmə, “Tatos nəsanənən o etəm-iasol rəha narmɨn ratmɨn
məmə otəhg-iarəp narmɨn rat mɨn.”

Iesu nɨkin təmahmə pɨk o netəmim
35 Kən Iesu təmaliwək matuwɨn e taon ne latuənu mɨn rafin, kən matəgətun əpəh

e nɨpəgnoa nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən, matən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən
rəha Uhgɨn, kənmatol-wɨr netəmim rafin itəmkoatɨmɨs, ne netəmim rafin itəmnɨpətɨlat
tərat koatəwɨr. 36Nian təməplan nɨmanin netəmim tɨnepət pɨk, kən nɨkin təmahmə pɨk
olat məto-inu kɨnotos pɨk nahməən, kən motəruru nasitu-atɨpən e rəhalat nəmegəhən,
kɨnotahmen e sipsip mɨn itəm etəmim tɨkə o nehmən ilat. 37 Kən Iesu təmən-ipən
kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “!Otəplan-tu! Nagwənən tepət əpəh e nasumən itəm
kɨnotɨmətə, məto iolwək mɨn noan məsɨn əm kotəulək-in. 38Kən otəfak-pən o etəm-iasol
rəha nasumən məmə otahl-ipa iolwək mɨn tepət məmə okotuwɨn kəulək-in nasumən
rəhan.”

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

1 Kən Iesu təmaun-in netəm tuelef rəhan kotuwa kitiəh, kən mos-ipən nəsanənən kəm
ilat məmə ilat kotɨtun nəhg-iarəpən narmɨn rat mɨn e netəmim, kən motɨtun nol-wɨrən
nɨmɨsənmɨn rafin, ne netəmmɨn u nɨpətɨlat təmərat.

2Kən inu nərgɨ netəm tuelef rəha Iesu: in taupən Saimon, u nərgɨn kit mɨn un Pita; ne
təhan Antru; ne Jemes ne pian Jon, nətɨ Sepeti mil; 3ne Filip ne Patolomiu; ne Tomas ne
Matiu, etəmim rəha nosənməni rəha takɨs; ne Jemes nətɨ Alfeas; ne Tateas; 4ne Saimon
u kətaun-inməmə Selot;* ne Jutas Iskariot u təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨ rəhan
tɨkɨmɨr mɨn.

Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Kən nian Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef məmə okotuwɨnmotol wək rəhan,
təmaupənməghat kəm ilat məmə, “Itəmat onəsotuwɨnən o netəmmɨn un sənəmə noanol
mɨn rəha Isrel, kən məsotuwɨnən e taon kit rəha netəm Sameria, 6 məto onəkotuwɨn
o noanol mɨn rəha Isrel itəm kotahmen e sipsip mɨn koatəlue. 7 Kən nian nako-
tuwɨn, nəkotəkəike motən-iarəpməmə, ‘Nian itəmUhgɨn otərəmərə e netəmim rafin lan,
tɨnatuwa iuəhkɨr.’

8 “Kən itəmat nəkotəkəike motol netəm koatɨmɨs kotəwɨr mɨn. Kən itəmat nəkotəkəike
motol netəmkəmotɨmɨs kotəmegəhmɨn. Kənnetəmim itəmleprosi tatol ilat, nəkotəkəike
motol nɨpətɨlat tuwa məwɨr mɨn. Kən netəmim itəm narmɨn rat tətatɨg elat, itəmat
nəkotəkəike matəhg-iarəp narmɨn rat mɨn kotuwɨn isəu olat. Kən nəsanənən itəm
nəmotos, nəməsotosən nəmtɨn. Kən onəkotəkəike motol wək əm, netəmim okəsətouən
9:30: Mat 8:4 9:33: Mak 2:12 9:34: Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15 9:35: Mat 4:23; Mak 1:39 9:36:
Nam27:17; 1 King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34 9:37: Luk 10:2 10:1: Mak 6:7; Luk 9:1 * 10:4: Selot
in suah kit itəm in tatətul əskasɨk o kantri rəhan. Əplan e tiksonari. 10:6: Jer 50:6 10:7: Mat 3:2; 4:17; Luk
10:9,11
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itəmat lan. 9 Nian nakotuwɨn, nəsotosən məni. 10 Kən məsotəmɨkən rəhatəmat kətɨm
mɨn. Kən natɨmnat itəm nakoatuwɨn-in, in əm un, məsotos mɨnən iahgoau kit mɨn. Kən
məsotosənput, nekasɨkɨnrəhatəmatmɨn. Iatənnəhlanməto-inu tətuatɨp əmməməkatos-
ipən kəm iolwəkmɨn natɨmnat itəm tətuatɨp o natɨgən rəhalat.

11 “Niannakotuwɨn e taon kit o latuənukit, nəkotəkəikemotehmetəmimkit itəmnɨkin
tagien məmə nakotuwɨn mətatɨg itəmat min, kən nakoatatɨg ikɨn əh mətoarus-pən nian
nakotiet mɨn. 12 Nian nakotuwɨn kətatɨg e nimə kit, nəkotəkəike kəghat wɨr kəm ilat
məmə, ‘Nəməlinuən tətatɨg otəmat.’ 13 Kən okəmə netəmim e nɨpəgnoa nimə u, nɨkilat
tagien məmə okotos itəmat, kən pəs rəhatəmat nəghatən rəha nəməlinuən tətatɨg olat.
Məto okəmə nɨkilat təsagienən otəmat, nəkotəkəike motos nəghatən rəha nəməlinuən
moatuwɨn.

14 “Kən okəmə netəmim neen kəsotolkeikeənməmə okotit itəmat nakotuwɨn e rəhalat
nɨpəgnoanimə, o kəsotətəlɨg-inən rəhatəmatnəghatən, kənniannəkoatiet e nimə rəhalat,
o rəhalat latuənu, nəkotəkəike motohapɨspɨs rəkɨs nɨsɨp e nelkɨtəmat məmə ilat okotɨtun
məmə nəmotəuhlin-pənməntaatəmat olat. 15Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, e nian itəm
Uhgɨnotakil netəmim, nalpɨnən rəhanetəmmɨn əh inotəskasɨkpɨkmaprəkɨs-innalpɨnən
rəha netəmkotərat aupən e taonmil əh, Sotom ne Komora.”

Netəmim okotol tərat kəmnetəmim rəha Iesu
16 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Otətəlɨg-in-tu. Etahl-ipən itəmat nakoatuwɨn

tahmen e sipsipmɨn itəmkəmotuwɨn ilugɨn e kuri iarupɨnmɨn. Onəkotəkəikemotenatɨg
wɨr tahmen emalɨkɨm, kən itəmatmotanmətɨg tahmen emənɨg mak. 17Onakoatəto wɨr
itəmat o netəmim, məto-inu ilat okotɨləs itəmat məmə nəkoatətul e nɨganəmtɨ kaonsel
rəhalat, kən okotalis itəmat əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən.

18 “Kən məto-inu itəmat netəmim rəhak, okotewkəkan itəmat nakotuwɨn motətul e
nɨganəmtɨ etəm-iasol mɨn rəha kapmanmɨn, ne kig mɨnməmə onəkotən-iarəp nəghatən
təwɨr rəhak e nɨganəmtɨlat, kən e nɨganəmtɨ Iaihluə mɨn. 19 Nian ilat okotuwa motɨləs
itəmat, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə onəkotuwɨn motən məmə naka, o nakotəhrol
nulan motəghat. Nəsotəgɨnənməto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otos-ipɨnə nəghatən itəm
onəkotən e nian ətuatɨp əh. 20 Nəsotəgɨnən məto-inu sənəmə itəmat onəkotəghat, məto
Narmɨn Rəha rəhatəmat Tata, otos-ipɨnə nəghatən kəm itəmatməmə nakoatən-iarəp.

21 “Netəmim okotegəhan-in-pən pialat ətuatɨp mɨn kəm rəhalat tɨkɨmɨr mɨn məmə
okotohamnu ilat, kən tata mɨn okotol mihin mɨn kəm nenətɨlat ətuatɨp mɨn, kən
nɨsualkələh okotətul motol nolən ahmen mɨn əm kəm rəhalat tata mɨn ne mama mɨn
məmə okotohamnu ilat. 22Netəmim rafin okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul
əskasɨk mətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn otosmegəh. 23Nian
okotol tərat kəm itəmat e taon kit, kən nakotiet motagɨmmotuwɨn e taon pɨsɨn kit mɨn.
Iatən pahrien kəm itəmatməmə okol nəsotuwɨn rafinən e taonmɨn rəha Isrel mətoarus-
pən Nətɨ Etəmim in otuwamɨn.

24 “Netəmim itəmkoatətəlɨg-in, okol kəsotaprəkɨs-inən rəhalat iəgətun, kən iolwəkmɨn,
okol kəsotaprəkɨs-inən rəhalat etəm-iasol. 25Netəm katəgətun ilat, kotəkəike motagien
məmə okotuwa motahmen e iəgətun rəhalat, kən iolwək mɨn kotəkəike motagien məmə
okotuwa motahmen e etəm-iasol rəhalat. Io, io etəm-iasol rəha nimə. Okəmə netəmim
neen kotən rat io məmə io Pielsepul, u nərgɨn kit rəha Setan, kən okol tahmen mɨn əm e
iolwəkmɨn rəha nimə rəhak.”

Etəmim rəha Iesu
təsəginən etəmim

(Luk 12:2-7)
10:9: Luk 10:4 10:10: Luk 10:7; 1 Kor 9:14 10:12: Luk 10:5-6 10:14: Luk 10:10-12; Wək 13:51 10:15:
Mat 11:24; Jaj 7 10:16: Luk 10:3; Rom 16:19 10:20: Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15 10:20: Jon 14:26
10:21: Jon 14:26 10:24: Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 10:25: Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15
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26 Kən Iesu təmən məmə, “Tol nəhlan, əsotəginən netəmim. Natɨmat itəm netəmim
koatəfətain, Uhgɨn otɨləs-iarəpa ikɨn tagəhag ikɨn, kən natɨmnat itəm netəmim
koatəhluaig-in, Uhgɨn otɨləs-iarəpa, netəmim rafin kotəplan. 27 Natɨmnat itəm iatən
kəm itəmat e napinəpən, itəmat onəkotəkəike motən-iarəp mɨn e nəhag-əhagən, kən
natɨmnat itəm iatən anion, itəmat onəkotəkəike motən-iarəp asol e nɨganəmtɨ netəmim.

28 “Sotəginən netəmim itəm kotɨtun nohamnuən nɨpətɨtəmat, məto okol
kəsotohamnuən narmɨtəmat. Məto nəkotəgin Uhgɨn itəm tɨtun nərəkɨnən nɨpətɨtəmat
ne narmɨtəmat e nɨgəm asol. 29Otəplan-tu. Mənɨg əlkələh mɨn, netəmim koatol-salɨm-in
məni əkəku əm. Məto okəmə rəhatəmat TataUhgɨn təsegəhan-inən ilat, okol kit təsɨmɨsən.
30Kən noanutəmat e rəhatəmat-kapə, Uhgɨn tətafin rafin ilat. 31 !Tol nəhlan, sotəgɨnən!
Uhgɨn tolkeike pɨk itəmat taprəkɨs-in mənɨg əlkələhmɨn əh.

32“Tol nəhlan, okəmə etəmimotən-iarəpnərgək enɨganəmtɨnetəmim, kən iomɨn iatən-
iarəp nərgɨn e nɨganəmtɨ rəhak Tata e nego e neai. 33Məto okəmə etəmim otən-iarəp e
nɨganəmtɨnetəmimməmə in sənəmə rəhak, kənekən-iarəpenɨganəmtɨ rəhakTata enego
e neai məmə in sənəmə rəhak.

34 “Nɨkitəmat təsəhtən məmə emuwa məmə ekələhəu nəməlinuən e nətueintən.
Eməsuwamən məmə ekələhəu nəməlinuən, məto emuwa məmə ekol netəmim kotəmou.
35 Iatənnəhlanməto-inu emuwaməmə ekol iərmanotol tɨməht ilau rəhan tata, kənpətan
otol tɨməht ilau rəhanmama, kən pətan otol tɨməht ilau uhun, 36kən etəmim otol tɨkɨmɨr
ilat atɨp rəhanmɨn.†

37 “Kən etəmim itəm tolkeike pɨk rəhan tata ne mama taprəkɨs-in io, in təsahmenən
məmə otuwa rəhak etəmim. Kən etəmim itəmtolkeike pɨk netɨn iərman o pətan taprəkɨs-
in io, in təsahmenənməmə otuwa rəhak etəmim. 38Kən etəmim itəm təsɨləsən rəhan nɨg
kəməluau muarisɨg-in io,‡ in təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim. 39 Kən etəmim
itəm tatol pɨk wək əmməmə rəhan nəmegəhən e nətueintən u in otəwɨr, otəmkarəpən e
nəmegəhən pahrien. Məto etəmim itəmotɨmɨs o nərgək, in otos nəmegəhən lilɨn.

40 “Kən etəmim itəm tatos itəmat e nɨkin agien, kən tahmen əmməmə tatos io e nɨkin
agien. Kən etəmim itəm tatos io e nɨkin agien, kən tahmen əmməmə tatos etəm u itəm
təmahl-ipa io. 41Kən etəmim itəm tatos e nɨkin agien ien rəha Uhgɨn, məto-inu in tɨtun
məmə suah u in ien rəha Uhgɨn, in otos nətouən lan, tahmen əm e itəm ien mɨn koatos.
Kənetəmim itəmtatos enɨkin agien etəm ətuatɨp,məto-inu in tɨtunməmə in etəm ətuatɨp,
in otos nətouən lan, tahmen əme etəm ətuatɨp. 42Kən etəmim itəm tatos-ipən nəhau ətəp
noan-məsɨn əm kəm rəhak etəmim, məto-inu in tɨtun məmə rəhak etəmim, nat əpnapɨn
rəhak etəmim in ləhau agɨn, nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, okol təsəmkarəpənən
e rəhan nətouən.”

11
Iesu ne Jon Baptais
(Luk 7:18-35)

1Nian Iesu tɨnolnamnunnəgətunənrəhannetəmtuelef, təmiet ikɨn əhmuwɨne taonmɨn
e nɨtən Kalili, matəgətun netəmim kənmatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm ilat.

2Enian əh, JonBaptais tətatɨg e kalapus, kən in təməto namnusənewək itəmIesu tatol.
Kən təmahl-ipa rəhan neen netəmim kotuwɨn motətapəh ron məmə, 3 “?Tahro? ?Ik u
10:26: Mak4:22; Luk 8:17 10:28: Rom8:31; Jem4:12 10:31: Mat 6:26 10:33: Luk12:8-9 10:36: Maeka
7:6; Luk 12:51-53; † 10:36: Nuwamən rəha Iesu otol məmə netəmim okotoor ilat mɨnməto-inu, neen okotahatətə
lan, məto neen okəsotahatətəən lan, kənmoatetəhau. 10:37: Luk 14:26-27 ‡ 10:38: Nɨpətɨ nəghatən rəha Iesu
sənəmə rəhan netəmim okotəkəike kɨmɨs e nɨg kəməluau tahmen əm lan. Nɨpətɨ nəghatən u məmə kitat rafin kitiəh
kitiəh kotəkəike motegəhan-in məmə Uhgɨn otol nəwian e nəmegəhən rəhatat. Okəm-naka netəmim okotol nəratən
kəm kitat, okəm-naka kitat okotɨmɨs o nərgɨn, o kəm-naka nəratən mɨn əh otəsuwamən e nəmegəhən rəhatat. Kitat
kotəruru, məto kotətul matɨp əm o natɨgən e nəmegəhən itəm Uhgɨn tolkeike. 10:39: Mat 16:24-25; Mak 8:34-35;
Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25 10:40: Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20
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etəmkəmatən aupənməmə suah kit otuwa, o itɨmat ekoatəsahgin etəmim kit mɨnməmə
otəpanuwamɨn?”

4 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn motəplan Jon motən-ipən nat naka
itəm nəmotuwa motəto kən motəplan: 5 netəm nɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat. Kən
netəmim itəm nelkɨlat tərat kɨnotəto təwɨr kən mɨnotaliwək. Kən netəmmɨn u kəmotos
nɨmɨsən leprosi, nuwigɨlat tɨnəwɨr. Kən netəm mɨn u matəlgɨlat təmalu, roiu matəlgɨlat
tɨnoag, kən netəm mɨn u kəmotɨmɨs, kɨnotəmegəh mɨn. Kən ian-rat mɨn, roiu əh suah
kit tɨnatən-iarəp namnusən təwɨr kəm ilat. 6 Etəmim otatɨg e nəwɨrən pahrien okəmə in
təsəhlmanən rəhan nahatətəən lak o natɨmnat itəm io ekol.”

Iesu təməghat-in Jon Baptais
7Niannetəmimrəha Jon koatɨtəlɨg, kən Iesu tɨnətuounmatəghat-in Jon kəmnetəmmɨn

u koatəpələh əh-ikɨn, matən məmə, “?Aupən, nəmotuwɨn ikɨn taruən-aruən ikɨn məmə
nəkotəplannaka? ?Nəmotuwɨnməmənəkotəplan suah kit tahmen enuwig itəmnɨmətag
tətahləpɨk-ahləpɨk əpnapɨn əm? Kəp. 8 ?Kən tahro itəmat nəmoatiet, məmə nəkotəplan
suah kit itəm tatuwɨn e napən wɨr nəmtɨn tiəkɨs? Kəp. Netəm kotuwɨn e napən wɨr
tol nəhlan, nian rafin kotatɨg e nimə rəha kig. 9 ?Kən tahro itəmat nəkoatiet, məmə
nəkotəplan ien kit? Əwəh, nɨpahrienən, kən etəmim əh in ilɨs taprəkɨs-in ien. 10 Inu etəm
Naoa Rəha Uhgɨn təmatəghat-in nian Uhgɨn təmənməmə,
‘Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəmotos rəhak nəghatən.
In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.’
11Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, etəmim tɨkə itəm təmaiir e nətueintən in ilɨs taprəkɨs-
in Jon Baptais, kən məto etəm ləhau agɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn, in ilɨs taprəkɨs-in
Jon.* 12 E nian Jon Baptais təmətuoun matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn mətoarus-pa
roiu, nərəmərəən rəha Uhgɨn in təskasɨk məmə otol wək matuwɨn. Kən netəmim itəm
kotəskasɨk kotalkut pɨk məmə okotuwɨn motatɨg ahgin. 13 Iatən nəhlan məto-inu, aupən
agɨn mətoarus-pa nian rəha Jon, nəghatən mɨn rəha Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm
Moses, ne nəghatən mɨn rəha ien mɨn rəha Uhgɨn, koatən-iarəp nərəmərəən rəha Uhgɨn.
14Kən okəmənɨkitəmat tagienməmənakotos nətəlɨgənu, ekənməmə Jon in Elaija itəmin
ien kit aupən kəmatənməmə otuwa. 15Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨrməmə in otətəlɨg-in wɨr
kənmɨtun nəghatənmɨn u.

16 “?Netəmmɨn u itəm koatatɨg roiu, ilat kotəhrol nulan? Ilat kotahmen e nɨsualkələh
itəm koatəpələh ikɨn katol maket ikɨn moatakuhl motaun-in ilat mɨn neen məmə,
17 ‘Itɨmat emotahl nau kəmitəmatməmə onakoatol danis rəhanagienən lan,məto itəmat
nəkəsotolən danis. Kən itɨmat emoatasək eiuə rəha nɨmɨsən, məto nəsotasəkən kitat
min itɨmat.’ 18 Iatən nəhlan məto-inu Jon təmuwa, kən matətuakəmmətapəs nagwənən
matəfak kəmUhgɨn, kən məsənɨmən wain. Kən netəmim kotən məmə, ‘Suah əh, narmɨn
ratkit tətatɨg lan.’ 19Mətonian io,NətɨEtəmim, emuwakənmətagwənkənmatənɨmwain,
kən netəmimkotənməmə, ‘Otəplan-tu, suah əh in etəmim rəha nagwən pɨkən ne etəmim
rəha napɨsən, kən motan kələh ilat netəmim rəha nosən məni e takɨs, ne netəmim itəm
nol təfagə.’ Məto netəmim itəm koatətəu-pən nɨtunən rəha Uhgɨn koatol wək wɨr mɨn.
Kənwək wɨr mɨn əh koatəgətunməmə nɨtunən rəha Uhgɨn in nɨpahrienən.”

Nahməən asol otuwa
(Luk 10:13-15)

20 Kən Iesu təməghat əskasɨk e netəm e taon mɨn əh itəm in təmol nat pɨspɨs tepət
ikɨn e nɨganəmtɨlat. Təməghat nəhlan məto-inu ilat kəsotəuhlinən nətəlɨgən rəhalat o

11:5: Aes 35:5-6; 61:1 11:10: Mal 3:1; Luk 1:76 * 11:11: Ves u tatən məməwək rəha Jon, in wək itəm tatos
nɨsiaiiən. In tatol əpen-əpenə suatɨp rəha Kristo itəm Uhgɨn otahl-ipa, kən in tatən-iarəp məmə Kristo tɨnatuwa. Wək
u in wək asol. Kən Jon in etəm-iasol məto-inu in tatos wək əh. Məto nat kit itəm in təwɨr taprəkɨs-in wək rəha Jon, in
məmə suah kit tatuwa etəm rəha Uhgɨn nian in tətahatətə e Iesu Kristo. 11:13: Luk 16:16 11:14: Mal 4:5; Mat
17:10-13; Mak 9:11-13 11:19: Mat 9:14
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rəhalat nolənratmɨn. 21Təmənməmə, “!ItəmatnetəmKorasin, kəsi, nahməənasol otuwa
otəmat! !Itəmat netəm Petsaeta, kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! Məto-inu emol pap
nat pɨspɨs tepət e taon rəhatəmat! Kən okəmə emol natɨmnatmɨn əh əpəh Taea ne Saeton
aupən, okol netəmim əh-ikɨn əh kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən e nolən rat mɨn, kən ilat
kəmotuwɨn e natɨmnat rat motuwɨn moatəpələh e nəmtap e nɨgəm motəgətun məmə
koatəto tərat agɨn o rəhalat nolən rat mɨn.

22 Məto iatən kəm itəmat məmə e nian əh itəm Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəmim,
nalpɨnənrəhatəmat inotəskasɨk,maprəkɨs-innalpɨnənrəhanetəmTaeaneSaetonaupən
ikɨn. 23 “?Kən itəmat netəm Kapaneam, nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otɨləs-ipər itəmat e
ikɨn rəha nɨsiaiiən əpəh e nego e neai? !Kəp! Məto Uhgɨn otəhlman itəmat nakotuwɨn
ləhau agɨn, imə naulɨsən, məto-inu emol nat pɨspɨs tepət e taon rəhatəmat. Kən okəmə
emol natɨmnat mɨn əh əpəh Sotom, kən netəm ikɨn kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən, kən
okol Uhgɨn təməsərəkɨnən Sotom, kən təmətatɨg əm mətoarus-pa u-roiu. 24 Məto iatən
kəm itəmatməmə e nian əh itəmUhgɨn otol nalpɨnən kəmnetəmim, nalpɨnən rəhatəmat
in otəskasɨk, taprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəmSotom aupən ikɨn.”

Itəmat itəmnɨnotəpou
(Luk 10:21-22)

25 Kən e nian əh, Iesu təməfak matən məmə, “Tata Uhgɨn, ik Iərəmərə rəha natɨmnat
rafin ilɨs e neai ne ləhau e nətueintən. Iatənwiwi ik məto-inu nəməhluaig-in nɨpətɨ
natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨ netəmim itəm kotenatɨg motɨtun wɨr nat. Kən nəmol-arəp
kəm netəmim itəm kotahmen-pən əm e nɨsualkələh məmə okotɨtun wɨr. 26 Əwəh, Tata,
inu nat kit itəmnakolkeike.”

27KənIesu təmatəkəikematənkəmilatməmə, “RəhakTata təmos-ipanɨtunənrafinagɨn
kəm io. Kən suah kit tɨkə itəm tɨtun wɨr io u Nətɨ Uhgɨn, məmə io pah ətuatɨp. Məto Tata
Uhgɨn əm tɨtun. Kən suah kit tɨkə itəm tɨtun wɨr Uhgɨn, məto io pɨsɨn əm u Nətɨ Uhgɨn,
ekɨtun, ne netəmim itəm io emɨtəpunməmə ekol-arəp Tata Uhgɨn kəm ilat.

28 “Otuwa ron io, itəmat itəm nəkotol pɨk wək kən nɨnotəpou o natipa-inən katipa
əfɨgəm mɨn, kən ekos-ipɨnə namegən.† 29 Pəs kotalis rəhak katipa, kən pəs iakaupən
məgətun itəmat lan. Iatən nəhlan məto-inu io etəmmətɨg, kən rəhak nətəlɨgən in ləhau.
Kən onəkotos namegən e rəhatəmat nəmegəhən. 30Tol nəhlanməto-inu rəhakwək ekos-
ipɨnə kəm itəmat in tɨmətɨg, kən rəhak katipa in toigoig.”

12
Iərəmərə rəha Sapat
(Mak 2:23—3:6; Luk 6:1-11)

1 Kən e nian əh e Sapat kit, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotaliwək motuwɨn-pən e
nasumən rəha wit, nat kit tahmen e rais, kən rəhan netəmim nəumɨs təmus ilat, kən
kəmotəhl noa wit kənmotun. 2Məto nian Farisi mɨn kəmotəplan ilat, kən kəmotən-ipən
kəm Iesu məmə, “!Ei, əplan-tu! Rəham netəmim koatol nat kit itəm koatətgəhl Lou rəha
Sapat.”

3Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “?Nəmotafin o kəp, nat naka itəmKig Tefɨt təmol
aupən, nian in ne rəhan mɨn netəmim nəumɨs təmus ilat? 4 In təmuwɨn imə e Nimə
TapolenRəhaUhgɨn, kənmos pɨretmun itəmprismɨnkɨnotos-ipən rəkɨs kəmUhgɨn. Kən
nolən əh tatətgəhl Lou,məto-inu pɨret əh, Lou tatənməmə prismɨn əmkotɨtun nunən. 5?
Kən nəmotafin e Lou o kəp, məmə nian rafin e Sapat, pris mɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn,

11:22: Aes 23; Esik 26-28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Sek 9:2-4 11:23: Jen 19:24-28; Aes 14:13-15 11:24: Mat
10:15; Luk 10:12 11:25: 1 Kor 1:26-29 11:27: Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2 † 11:28: Nəghatən u
‘natipa-inən katipa əfɨgəmmɨn’ tatəghat-in Lou rəha netəm Isrel itəmkotahmen e nat təfɨgəmməto-inu Loumɨn u, ilat
kotəskasɨk pɨk, kən tiəkɨs o nolən. 11:28: Jer 31:25 11:30: 1 Jon 5:3 12:1: Dut 23:25 12:2: Eks 20:10
12:4: 1 Saml 21:1-6 12:4: Lev 24:5-9
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ilat koatol wək rəhalat itəm tatətgəhl Lou rəha Sapat? Məto Uhgɨn tatəplan məmə nat əh
in tətuatɨp əm. 6Məto iatən kəm itəmat məmə suah kit u ikɨn-u in ilɨs taprəkɨs-in Nimə
Rəha Uhgɨn. 7E Naoa Rəha Uhgɨn, in tatənməmə,
‘Nat kit tatol nɨkik tətagien, inuməmə onəkotasəkitun netəmim,məto sənəmə rəhatəmat

sakrifais mɨn itəmnəkoatol moatos-ipa kəm io itəm tatol nɨkik tətagien.’
Okəmənəkotɨtunnɨpətɨnəghatənu, kənnetəmmɨnu itəmkotətuatɨp, okolnəsotakilən ilat
motən məmə ilat koatol nolən rat. 8 Iatən nəhlan məto-inu io, Nətɨ Etəmim, io Iərəmərə
rəha Sapat.”

9Kən Iesu təmiet ikɨn əh, maliwək matuwɨn əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəhalat.
10Kən əmunikɨn əh, suahkit əh-ikɨnnelmɨn təmɨmɨs, təsəg-ətuatɨp-inən. Kənkəmotətapəh
o Iesu məmə, “?Tahro? ?In tətuatɨp e Louməmə e Sapat, etəmim tɨtun nol-wɨrən etəmim
itəm tatɨmɨs?” Ilat kəmotətapəh ronməto-inu koategəs-in nat tərat kit rəha Iesu itəm ilat
okotɨləs-ipən in e kot ron.

11Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Okəmə itəmat kit rəhan kit sipsip, kən sipsip
un tiwɨg-pən e noakɨmɨl e Sapat, nɨkitəmat təhtməmə suah əh otuwɨnmiuw-pər-pamɨn?
!Əwəh! Otəkəikemuwɨnmiuw-pər. 12 !Məto etəmim, innat keike taprəkɨs-in sipsip! Kənu,
in tətuatɨp əme Louməmə natol nat itəm təwɨr e Sapat.”

13 Kən təmən-ipən kəm etəm nelmɨn təmɨmɨs məmə, “Əg-ətuatɨp-in-tu nelməm.” Kən
təməg-ətuatɨp-in nelmɨn, kən nelmɨn tɨnuwa mɨnəwɨr agɨn mɨn, tɨnahmen e nelmɨn kit
mɨn. 14Məto Farisi mɨn kəmotiet motuwɨn ihluəmɨnoatəte noa ron məmə okotohamnu
Iesu.

Iolwək itəmUhgɨn təmɨtəpun
15 Kən Iesu təmɨtun nətəlɨgən rəhalat, kən təmiet ikɨn əh. Kən netəmim tepət

kəmotuarisɨg in. Kən in təmol-wɨr nɨmɨsən rafin rəhalat kotuwa motəwɨr mɨn. 16 Kən
təmən-iəhau ilat məmə okəsotən-iarəpən in kəm netəmim mɨn. 17 Natɨmnat mɨn əh
kəmotiet məmə nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn otuwa mol nɨpahrienən lan. Uhgɨn
təmos-ipən kəm ien Aesea u aupən o nən-iarəpənməmə,
18 “Inu iolwək rəhak itəm io enɨtəpun rəkɨs,
iakolkeike pɨk in, kən nɨkik tagien pɨk ron.
Kən io oekol məməNarmɨn Rəhak otuwamərioah lan.
Kən in otən-iarəp nolən ətuatɨp rəhak ne nosmegəhən rəhak e nɨganəmtɨ netəmim e

nəptən pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
19Okol in təsərgəhəuən kənməsagət əfəməhən,
məsəghat pɨkən ikɨn netəmim kotargəfɨmən ilat mɨn ikɨn.
20 In etəmmətɨg,
kən in otol təwɨr kəmnetəmim itəmkoatəpou kən rəhalat nəsanənən tɨkə.*
In otol nəhlanmətoarus-pa nolən itəm in tətuatɨp, otol win e nolən itəm tərat.
21Kən netəmu sənəmə noanol mɨn rəha Isrel,
ilat okotələhəu-pən əskasɨk rəhalat nətəlɨgən tətatɨg lan,
məmə in otosmegəh ilat.”

Iesu ne Pielsepul
(Mak 3:20-30;

Luk 11:14-23; 12:10)
22 Kən netəmim kəmotɨləs suah kit motuwa kəm Iesu itəm nɨganəmtɨn təpɨs kən

təsəghatən məto-inu narmɨn rat kit tətatɨg lan. Kən Iesu təmol-wɨr mɨn, kən suah əh

12:5: Nam 28:9-10 12:6: Mat 12:41-42 12:7: Hos 6:6; Mat 9:13 12:10: Luk 14:3 12:12: Luk 14:5
12:14: Jon 5:16 12:16: Mat 8:4; Mak 3:12 12:18: Mat 3:17 * 12:20: Nəghatən Kris ətuatɨp rəha ves 20
tatən məmə, “Okol təsatgəhlən nuwig kit itəm təmeko, kən okol təsəmkəmɨs agɨn-əhən wik rəha lait itəm tatəhaniəm
əm.” 12:21: Aes 42:1-4



MATIU 12:23 24 MATIU 12:39

tənatəplan nat kən mɨnatəghat. 23Kən netəmim rafin narmɨlat təmiwɨg motən məmə, “?
Okəmə naka suah u inMipɨ Kig Tefɨt itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa?”

24Kən nian Farisi mɨn kəmotəto nat əh ne nəghatən lan, kən kəmotənməmə, “Suah əh
tatəhg-iarəpnarmɨn ratmɨn e nəsanənən əmrəha Pielsepul u etəm-iasol rəha narmɨn rat
mɨn.”

25Məto Iesu tɨtun nətəlɨgən rəhalat, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə netəmim e
kantri kit koatoor ilat mɨn, kən okotərəkɨn rəhalat kantri. Kən tahmen-pən əme taon kit
o latuənu kit, okəmə netəmim kotoor ilat mɨn, kən okotərəkɨn taon un o latuənu un.

26 “Kən okəmə Setan tatəhg-iarəp narmɨn rat mɨn rəhan e netəmim, kən tatol atɨp əm
tɨkɨmɨr kəm in. ?Kən otahro nulan, rəhan nərəmərəən otətul? 27 ?Kən okəmə io iatəhg-
iarəp narmɨn rat mɨn e nəsanənən rəha Pielsepul, kən tahro e rəhatəmat mɨn netəmim?
?Ilat koatəhg-iarəp narmɨn rat mɨn e nəsanənən rəha pah? ?Rəha Setan? Kəp. Kən tərat
məmənakoatənməmə io iatol nəhlan. Tol nəhlan, rəhatəmat netəmimokotakil nəghatən
mɨn rəhatəmat, motən məmə in neiueiuəən. 28Məto okəmə iatəhg-iarəp narmɨn rat mɨn
e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnuwa rəkɨs otəmat.

29 “Kən ekən e suatɨp kit mɨn tol nulan məmə, etəmim kit tɨkə məmə tɨtun nuwɨnən e
nimə rəha etəmim kit itəm təsanən məmə otəmɨk rəhan natɨmnat. Məto otaupən məlis
ətain etəmu itəm təsanən, uarisɨg təpanuwɨn iməməmki-rəkɨs rəhan natɨmnat.

30 “Etəm u itəm təsuarisɨg-inən io, in rəhak tɨkɨmɨr. Kən etəm u itəm təsargətainən
sipsip mɨn, in tatoor ilat kotagɨmatit. 31Tol nəhlan iatən kəm itəmatməmə, Uhgɨn otafəl
rəkɨs nolən rat mɨn rafin pɨsɨn pɨsɨn,† ne nəghatən rat mɨn rafin pɨsɨn pɨsɨn itəmnetəmim
koatən lan, məto otol nalpɨnən kən məsaluinən nəghatən rat mɨn itəm netəmim koatən
e Narmɨn Rəhan. 32Kən okəmə etəmim tatən rat io, Nətɨ Etəmim, kən Uhgɨn otaluin kən
məsalpɨnən. Məto etəmim itəm tatən rat Narmɨn Rəha Uhgɨn, Uhgɨn okol təsaluinən nian
kit, e nətueintən u, ne e nian itəm tatuwa.‡

33 “Okəmə nɨg in təwɨr, kən noan in təwɨr, okəmə nɨg in tərat, kən noan in tərat. Tol
nəhlan məto-inu itəmat nəkotəplan əm e noa nɨg məmə nɨg in təwɨr o nɨg in tərat.§ 34 !
Itəmat nəkotahmen e sɨnek! Itəmat noatol nolən eko-eko, kən itəmat netəm nakotərat.
Okol nəsotənən nat təwɨr kit, məto-inu nian etəmim tatəghat, tatən əm nat naka itəm
tərioah e nɨkin. 35 Etəmim itəm nətəlɨgən təwɨr tərioah e nɨkin, nian rafin in tatən nat
itəm in təwɨr. Kən etəmim itəm nətəlɨgən rat tərioah e nɨkin, nian rafin in tatən nat itəm
tərat. 36 Iatən kəm itəmat məmə e nian Uhgɨn otakil netəmim lan, netəmim okotəkəike
kən-iarəpkəminməmə tahro ilat kəmoatənnəghatənrat əpnapɨnmɨnrafinrəhalat. 37Tol
nəhlan, in otakil rafin nəghatən pɨsɨn mɨn rəhatəmat, məmə itəmat netəm kotətuatɨp o
netəmkotərat.”

Nəmtətin rəha Jona
(Mak 8:12; Luk 11:29-32)

38Kən iəgətun mɨn neen rəha Lou ne Farisi mɨn kəmotən-ipən kəm inməmə, “Iəgətun.
Ekotolkeikeməmə ekotəplan nəmtətin kit itəm tapɨspɨs itəm ik onəkol.”;

39 Məto təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat netəm roiu ne, nakotərat, nəmotapəs
rəhatəmat nahatətəən oUhgɨn, tahmen e pətan kit tapəs rəhan iərmanmatətəu-pən suah
pɨsɨn. Kən roiu nakotolkeike məmə ekol nəmtətin kit itəm otəgətun məmə emɨsɨ-pən o
Uhgɨn. Məto Uhgɨn otos-ipən əmnəmtətin kitiəh əm, kən inəh nəmtətin rəha ien əh Jona.
12:24: Mat 9:34; 10:25 12:28: Wək 10:38; 1 Jon 3:8 12:30: Mak 9:40; Luk 9:50 † 12:31: Uhgɨn tətafəl
rəkɨs nolən rat mɨn nian netəmim kotəuhlin rəhalat nətəlɨgən kənmoatətapəh-in məmə in otaluin məsalpɨnən rəhalat
nolən rat mɨn. 12:31: Hip 6:4-6 ‡ 12:32: Netəmim neen kotənməmə nəghatən u tatəghat-in netəmmɨn u itəm
kəmoatənməmə Iesu tatol-wɨr netəmimenəsanənən rəha Setan. Tahmen əmməmə ilat kotaun-inməməNarmɨnRəha
Uhgɨn in Setan. Netəmim neen mɨn kotən məmə nəghatən u tatəghat-in netəmim itəm kəsotahatətəən əh e Iesu, kən
motapəs wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. § 12:33: Nɨpətɨ nəghatən rəha Iesu məmə in etəm təwɨr məto-inu tatol əm
natɨmnat wɨr mɨn. 12:33: Mat 7:16-20 12:34: Mat 3:7; 15:18; Luk 3:7; 6:43-45 12:38: Mat 16:1; Luk 11:16;
Jon 6:30 12:39: Jona 1:17; Mat 16:4; Mak 8:12
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40Tahmen əmməmə Jona təməməhl e nian kɨsɨl lapɨnnenərauiəgən enərpɨnəmasol, kən
Nətɨ Etəmim, in otəməhl nian kɨsɨl lapɨn ne nərauiəgən əpəh e nɨki nəptən.

41 “E nian əh itəm Uhgɨn otakil netəmim rafin, kən netəm Nineva aupən, ilat okotətul
motən-iarəpməmə itəmat noanol rəha Isrel nakotərat. Okotɨtun nənən nəhlanməto-inu
nian ilat kəmotəto nəghatən rəha ien əh Jona, ilat kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən o rəhalat
nolən rat mɨn. Kən otəplan-tu, suah kit itəm ilɨs taprəkɨs-in Jona tɨnuwa. 42 Kən e nian
əh itəm Uhgɨn otakil netəmim rafin, kən kwin rəha nəptən pis ikɨn, in otətul mən-iarəp
məmə itəmat netəmnakotərat. Otɨtun nənən nəhlanməto-inu, in təmiet e nɨkalɨn nəptən
əpəh isəu agɨn, kənmaliwək muwaməmə otəto nəghatən rəha Kig Solomon itəm tenatɨg
wɨr. Kən otəplan-tu, suah kit itəm ilɨs taprəkɨs-in Kig Solomon tɨnuwa.

43 “Nian narmɨn rat tiet e etəmim, kən in otuwɨn maliwək mətan əpəh ikɨn nɨg ne
niamɨtə tɨkə ikɨn, kənnəhau tɨkə ikɨn,mategəs-in ikɨnotatɨgmameg ikɨn,məto təsəplanən.
44Kən tən atɨp əmkəm inməmə, ‘Ekɨtəlɨg-pən e rəhak nimə itəmemɨsɨ-pən ikɨn.’ Kən nian
tuwaməplan nimə, etəmim tɨkə ikɨn, kən kəmafəl, kənməlɨn wɨr natɨmnat. 45Kən tuwɨn
mit narmɨn rat sepɨn mɨn itəm kotərat pɨk taprəkɨs-in in, kən motuwɨn iməmotatɨg, kən
natɨgən rəha suah əh roiu tərat pɨk taprəkɨs-in rəhan natɨgən itəmaupən. Kən kotahmen
əme itəmat netəmkotərat itəmnəkotatɨg roiu.”

Mama rəha Iesu ne pianmɨn
(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Nian Iesu tatəghat əhkəmnetəmim,kənrəhanmamanepianmɨnkoatətul əpəh ihluə
moatətapəh-in məmə okotəghat kəm in. 47 Kən etəmim kit təmən-ipən kəm Iesu məmə,
“Rəham mama ne piam mɨn əpəh ihluə koatətul. Ilat kotolkeike məmə okotəghat kəm
ik.”* 48Kən Iesu təmən-ipən kəm suah əh itəm təmən-iarəp məmə, “?Pah u rəhak mama,
kənpahupiakmɨn?” 49Kənməg-ətuatɨp-in-pənnelmɨnməgətun-pənrəhannetəmim, kən
mən məmə, “!Inu rəhak mama ne piak mɨn! 50 Iatən nəhlan məto-inu pah u tatol nəwia
rəhak Tata əpəh ilɨs e nego e neai, in piak, ne wɨnɨk, ne rəhakmama.”

13
Nimaa nəghatən e nəptən
(Mak 4:1-20; Luk 8:4-15)

1E nian ətuatɨp əh, Iesu təmiet e niməmuwɨnmatəpələh əpəh iuəhkɨr e nɨkalɨ Lek Kalili.
2Məto-inu netəmim tepət kəmotuwa kətul kɨtəlau in, kən in təmuwɨn e bot kitmatəpələh.
Kən netəmim kəmoatətul ipar. 3 Kən in təmən-ipən natɨmnat tepət kəm ilat e nimaa
nəghatənmɨn.
Təmən məmə, “Etəmim kit təmuwɨn məmə oteatəgtəg rəhan nɨkuti wit əpəh e rəhan

nasumən. 4Kənnian təmərakin-rakin rəhannɨkutiwit, neen kəmotɨsas-pən e suatɨp, kən
mənɨgmɨnkəmotuwamotun ilat rafin. 5Kənnɨkutiwit neenkəmotɨsas-pənenəptən itəm
kəpiel iuəhkɨr əm. Kəmotəwiə uəhai əm məto-inu nəptən noan məsɨn əm. 6Məto nian
mɨtgar tər, kən məhg ilat koatauke-auke məto-inu nokɨlat təseiuaiu pɨkən. 7 Kən nɨkuti
wit neen kotɨsas-pən e nɨki nəlkosɨk, kənnian nɨkuti wit kotəwiəməto nəlkosɨk tətatu-atu
ilat kən kəmotamɨs. 8 Kən nɨkuti wit neen mɨn kəmotɨsas-pən e nəptən itəm təwɨr, kən
kəmotoe-in noalat, neen noalatwan-hanrɨt, neen noalat sikiste, neen noalat tate. 9Etəm
matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”

10 Kən netəm rəha Iesu kəmotuwa motətapəh ron məmə, “? Tahro natəghat kəm
netəmim e nimaa nəghatənmɨn?”

11 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iatən nəhlan məto-inu itəmat un, Uhgɨn
təmerəh e suatɨp otəmat məmə itəmat onəkotɨtun nəghatən anion mɨn rəha nərəmərəən

12:40: Jona 1:17 12:41: Jona 3:5 12:42: 1King 10:1; 2Kron 9:1 12:45: Luk11:24-26; 2 Pita 2:20 * 12:47:
E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghtən Kris aupən, ves 47 tɨkə. 12:50: Rom 8:29 13:2:
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rəha Uhgɨn. Məto ilat əh, Uhgɨn təməserəhən e suatɨp nulan olat. 12 Tol nəhlan məto-
inu, etəm u itəm rəhan əh-ikɨn nɨtunən, Uhgɨn otos-ipən mɨn nɨtunən kəm in, kən rəhan
nɨtunən in otepət pɨk. Məto etəmu itəm rəhan nɨtunən tɨkə, Uhgɨn otos-irəkɨs rafin rəhan
nɨtunən itəmnɨkin təhtməmə in tatos. 13 Iatəghat enimaanəghatənkəmilatməto-inu ilat
koatəplanpapmətokəsotɨtunən, kən ilatkoatətopapmətokəsotɨtunwɨrən. 14Nəmegəhən
rəhalat tatol nəghatən rəha ien Aesea tatuwamatol nɨpahrienən lan. In təmənməmə,
‘Okoatəto, moatəto, moatəto,
məto okol kəsotɨtunən.
Kən okoatəplan, moatəplan, moatəplan,
məto okol kəsotɨtunən nian kit.
15Tol nəhlanməto-inu nɨkilat tɨnuwaməskasɨk,
kən kɨnotəpou-in nətəlɨg-inən,
kənmotahtosɨg-in nɨganəmtɨlat.
Okəmə təsolən nəhlan, okəm-naka ilat okotəplan e nɨganəmtɨlat,
kən ilat okotətəlɨg-in e matəlgɨlat,
kən nɨkilat otəmət-mətɨg,
kən okotɨtun,
kən okotəuhlin-pa ilat ron io məmə ekosmegəh ilat.’
16 Məto itəmat u, Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat, kən nian nəkotəplan,
nəkotɨtun, kən nian nakotəto, nəkotɨtun. 17 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, ien
mɨn tepət ne netəm ətuatɨp mɨn tepət kəmotolkeike pɨk məmə okotəplan nat naka itəm
nakoatəplan, məto kəsotəplanən. Kən motolkeike pɨk məmə okotəto nat naka itəm
nakoatəto, məto kəsotətoən.”

18Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Itəmat otətəlɨg-in wɨr-tu məmə nəkotɨtun nɨpətɨ
nimaanəghatənrəhaetəmuitəmtəmərakinnɨkutiwit. 19Nɨkutiwit itəmtəmɨsase suatɨp,
in tahmen e etəmim itəm təto nəghatən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn, məto in təsɨtunən.
Kən Setan tuwamos-irəkɨs uəhai əmnəghatən əh itəm təmuwɨn e nɨkin.

20 “Kən nɨkuti wit itəm təmɨsas-pən e nɨsɨp itəmkəpiel iuəhkɨr əm, in tahmen e etəmim
itəm tatəto nəghatən rəha Uhgɨn, kən mos e nɨkin agien, 21məto nokɨn təseiuaiu pɨkən,
kən tatətul əm o nian əkuəkɨr əm. Nian nəsəsauən, o nəratən tuwa e nəmegəhən rəhan o
nəghatən əh, kən təme uəhai əme rəhan nahatətəən.

22 “Kən nɨkuti wit itəm təmɨsas-pən e nɨki nəlkosɨk, in tahmen e etəmim itəm təto
nəghatən rəha Uhgɨn, məto rəhan nətəlɨgən tatuwɨn pɨk o natɨmnat rəha nətueintən, kən
in tolkeike məmə rəhan nautə otepət, kən nətəlɨgən mɨn əh kotatu-atu nəghatən rəha
Uhgɨn, kən nəghatən əh təsoe-inən noan.

23 “Məto nɨkuti wit itəm təmɨsas-pən e nəptən wɨr, in tahmen e etəmim itəm təto
nəghatən rəha Uhgɨn kən mɨtun nɨpətɨn. Kən e nəmegəhən rəhan, in otoe-in noan, nian
neen noanwan-hanrɨt, nian neen noan sikiste, kən nian neen noan tate.”

Nimaa nəghatən emanuwɨhl itəm tərat
24Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn kəm ilat matən məmə, “Nərəmərəən rəha

Uhgɨn, in tahmen e etəmim kit itəm təmərakin nɨkuti wit e rəhan nasumən. 25 Məto
nian in ne rəhan mɨn netəmim kəmoatapɨl, rəhan kit tɨkɨmɨr təmuwɨn mərakin nɨkuti
manuwɨhl rat mɨn e rəhan nasumən, kən magɨm. 26Kən nɨkuti wit wɨr mɨn kəmotəwiə
motol iahgin motol noalat. Məto e nian əh, nɨkuti manuwɨhl rat mɨn kəmotər mɨn
motuwamotol iahgin.

27 “Kən slef mɨn rəha etəmim əh, kəmotuwa motəplan in, motən məmə, ‘Etəm-iasol. ?
Nɨkuti wit mɨn itəm nəmərakin e rəham nasumən, ilat nɨkuti wit wɨr mɨn əm, o kəp? ?
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Məto tahro nɨkuti manuwɨhl ratmɨn kɨnotər?’ 28Kən təmən-ipən kəm ilatməmə, ‘Tɨkɨmɨr
kit təmol nat əh.’

“Kən rəhan slef mɨn kotən-ipən kəm inməmə, ‘?Məto tahro? ?Nakolkeikeməmə itɨmat
ekotuwɨn kew rəkɨs manuwɨhl rat mɨn əh?’

29 “Məto təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Kəpə. Otapəs. Okəmə itəmat nakotuwɨn kew
rəkɨs manuwɨhl rat mɨn, kən məta nakotew rəkɨs mɨn wit wɨr mɨn. 30 Pəs ilau kərən
əm kuər mətoarus-pən wit tɨnɨmətə. Kən ekən-ipən kəm netəmim itəm okotəulək-in wit
məmə ilat okotaupənmotew rəkɨsmanuwɨhl itəmtəratmotəlis o nərakin-pənən e nɨgəm.
Uarisɨg okotəulək-inwitwɨrmɨnmoatəmɨkmoatuwa enɨpəgnoanimə rəhak itəmkatəlɨn
nagwənən ikɨn.’ ”

Nimaa nəghatən e
nɨkuti mastat*

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)
31 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn kəm ilat məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn

in tahmen e nɨkuti mastat itəm etəmim təmos muwɨn məfe e rəhan nasumən. 32Nɨkuti
mastat əh in nətɨn agɨn,məto nian in otəwiə, in otuwa iahgin tahmen e nɨg kit, kənmənɨg
mɨn itəmkoatiwɨg ilɨs okotuwamotol nimaalat e nelmɨnmɨn.”

Nimaa nəghatən e is
(Mak 4:33-34; Luk 13:20-21)

33Kən Iesu təmuəhnimaanəghatənkitmɨnməmə, “Nərəmərəən rəhaUhgɨn in tahmen-
pən e is noanməsɨn itəmpətan kit tətalkin e flaoa tepət itəmkəmol-pən e pesɨn asol, kən
tətahl flaoa rafin tətasis matol iahgin.”

34Natɨmnatmɨn əh rafin, Iesu təmuəhnimaanəghatən lan kəmnetəmim. Nɨpahrienən
məmə təməsənən nat kit kəm ilat okəmə təməsuəhən nimaa nəghatən. 35Nolən əh təmol
nəghatən rəha ien aupən tatuwamatol nɨpahrienən lan. Təmənməmə,
“Ekən-iarəp rəhak nəghatən e nuəhən nimaa nəghatənmɨn.
Ekən-iarəp natɨmnat itəmeməhluaig-in ilat nian emətuounmatol nətueintənmətoarus-

pa u-roiu.”
Iesu təmən nɨpətɨ nimaa nəghatən emanuwɨhl

36 Kən Iesu təmiet rəkɨs e netəmim, kən muwɨn e nɨpəgnoa nimə kit. Kən rəhan mɨn
netəmim kəmotuwa ron motətapəh məmə, “Ən-tu kəm itɨmat nɨpətɨ nimaa nəghatən e
manuwɨhl itəm təmər e nasumən.”

37 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Etəmim itəm təmərakin nɨkuti wit e nasumən, inu io,
Nətɨ Etəmim. 38 Kən nasumən, in nətueintən, kən nɨkuti wit wɨr mɨn, ilat u netəmim
rəha Uhgɨn itəm tatərəmərə elat. Kənmanuwɨhl rat mɨn, ilat netəmim rəha Setan. 39Kən
tɨkɨmɨr itəm təmuwɨnmərakinmanuwɨhl rat, in Setan. Kən nian okəulək-in nasumən, in
namnun nian, kən netəmim itəm koatəulək e nasumən, ilat u nagelo mɨn. 40Okotəmɨk
manuwɨhl rat motan-ətɨp e nɨgəm, nolən əh tahmen əme namnun nian.

41 “Io Nətɨ Etəmim, ekahl-ipɨnə nagelomɨn rəhak okotuwɨn ikɨn iatərəmərə ikɨn,motoe
rəkɨs natɨmnat rafin ne netəmim rafin itəmkoatiuw-pənnetəmimonolən təfagə ratmɨn.
42 Ilat okotərakin-pən ilat e nɨgəm asol, kən ikɨn əh netəmim okotasək kən moatəgətain
nəluɨlat mɨn. 43Kən netəm kotətuatɨp okotasiə tahmen e mɨt e nərəmərəən rəha rəhalat
Tata Uhgɨn. Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatənmɨn u.”

Nimaa nəghatən e bokisməni itəm tatəhluaig
44Kən Iesu təmatəkəikematənməmə, “Nərəmərəən rəhaUhgɨn in tahmen e bokisməni

kit itəm tatəhluaig e nəptən kit. Kən etəmim kit təmətan məplan bokis məni əh, kən tatɨg
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mɨtənɨmmɨn. Nɨkin təmagien pɨk, kən təmuwɨn mol-salɨm-in natɨmnat rafin rəhan, kən
mos-nəmtɨn nəptən əh.”

Nimaa nəghatən e kəpiel perel
45Kən Iesu təmənməmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tahmen e etəmim itəm tategəs-in

natɨmnat, kənmatol-salɨm-inmɨn. Kən in tategəs-in kəpiel wɨr mɨn nəmtɨlat tiəkɨs, katən
məmə perel. 46Nian təməplan perel kit itəm təwɨr pɨk agɨn, kən in təmuwɨnmol-salɨm-in
rəhan natɨmnat rafin, kənmuwɨnmos-nəmtɨn perel əh kənmɨləs rəhan.”

Nimaa nəghatən e net rəha niuwən nəm
47 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tahmen e nian

netəmim koatərakin-pən net əpəh itəhəi moatos nəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn lan. 48 Nian net
tɨnərioah e nəm, kən kotiuw-par net, kən motoor nəm mɨn motaii-pən nəm wɨr mɨn
e kətɨm asol mɨn rəhalat, məto okotərakin nəm itəm kotərat. 49 Kən e namnun nian,
nagelomɨnokotuwamotos-irəkɨsnetəmimitəmkotəratonetəmimitəmkotətuatɨp, 50kən
motərakin-pən netəm kotərat e nɨgəm asol, kən ikɨn əh netəmim okotasək moatəgətain
nəluɨlat.

51 “?Itəmatnəkotɨtunnatɨmnatmɨnun, o kəp?” Kən ilat kəmotənkəminməmə, “Əwəh.”
52Kən təmən kəm ilatməmə, “Tol nəhlan, iəgətunmɨn rafin rəha Lou itəmkəməgətunwɨr
ilat e nərəmərəən rəha Uhgɨn, kotahmen e etəm-iasol rəha nimə itəm rəhan nautə tepət.
Kən nian kit in tatos-irəkɨs nat wi e rəhan nautə, kən nian kit mɨn tatos-irəkɨs nat oas.”†

Ien itəmkəsɨsiai-inən
(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Nian Iesu tɨnolnamnunnuəhənnimaanəghatənmɨn əh, kən təmiet ikɨn əh, 54muwɨn
iman ikɨn. Kən təmatəgətun netəmim əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən narmɨlat
təmiwɨg, kən kotən məmə, “?Suah u təmɨləs hiə nenatɨgən əh ne nəsanənən əh o nolən
nat pɨspɨs mɨn? 55 Suah əh, kitat kotɨtun wɨr in. ?In netɨ etəmim itəm tatol nimə, o kəp? ?
Kən rəhanmama, inMeri, kən pianmɨn ilat Jemes, ne Josep, ne Saimon, ne Jutas, o kəp?
56 ?Kən rəhan kaka mɨn kitat min ilat, o kəp? ?Təmos hiə nɨtunən o nolən natɨmnat mɨn
əh?” 57Kən nɨkilat təsagienən ron kənmotəuhlin məntaalat ron.
Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə suah kit in ien, netəmim rafin koatɨsiai-

in. Məto rəhanmɨnnetəmim əpəh latuənunerəhanmɨnnetəmimenɨpəgnoanimə rəhan,
ilat əmkəsotɨsiai-inən.”

58Kən təməsolən nat pɨspɨs tepət ikɨn əh, məto-inu ilat kəsotahatətəən lan.

14
Kig Herot Antipas

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

1 E nian əh, Kig Herot Antipas u tatərəmərə e nɨtən Kalili, təməto namnusən rəha
Iesu. 2 Kən təmən-ipən kəm rəhan etəm-iasol mɨn məmə, “Suah u in Jon Baptais itəm
təməmegəhmɨn e nɨmɨsən. Tol nəhlan tatos nəsanənən əh o nolən nat pɨspɨs mɨn.”

Nɨmɨsən rəha Jon Baptais
3-4 Herot Antipas təməghat nəhlan məto-inu in təmohamnu rəkɨs Jon Baptais. Inu

namnusən e nɨmɨsən rəha Jon Baptais, tol min-nulan.
Aupən ikɨn, Kig Herot Antipas təmakləh-in Herotias u pətaguɨhl rəha pia Herot u, Filip

Kitiəh. Kən Jon təmən-ipən kəm in məmə, “Təsətuatɨpən məmə nəkɨləs pətan u, məto-inu
nakatətgəhl Lou.” Kən Herot Antipas təmaskəlɨm Jon o Herotias, məlis ətain, mɨləs-ipən
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rəkɨs e Naoa Rəha Uhgɨn əpəh e Oltesteman, kən nəghatən u ‘natwi e rəhan nautə’ tatəghat-in nəgətunənwi rəha Iesu.
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e kalapus. 5Herot Antipas tolkeike məmə in otohamnu Jon, məto təməsolən məto-inu
tatəgin netəmim. Ilat koatɨsiai-in Jonmoatənməmə in ien kit.

6Məto nian kit, Herot Antipas təmol lafet kit rəha nian təmaiir lan, kən pətan əkəku,
nətɨ Herotias, təmol danis aupen e nɨganəmtɨ netəmim rafin. Kən rəhan nolən danis
təmolHerotAntipasnɨkin təmuwɨnpɨk lan, 7kən tol nəhlan, in təmən-iəkɨsmosnoanawɨl
məmə in otos-ipən nat naka itəm pətan əkəku əh tolkeike. 8Kən Herotias təməghat kəm
nətɨn, kən nətɨn təmən-ipən kəm Herot Antipas məmə, “Os rəhn-kapə Jon Baptais e plet
kit muwa ikɨn-u mos-ipa kəm io roiu.” 9 Kən kig, nɨkin təpou. Məto təmən-ipən kəm
rəhan netəmim məmə ilat okotol nəwia nətɨ Herotias, məto-inu o rəhan noanawɨl ne
nəniəkɨsən itəm təmol e nɨganəmtɨ netəmim. 10Kən təmahl-ipən netəmim neen kotuwɨn
e kalapus, kən ilat kəmotətatɨp rəkɨs rəhn-kapə Jon ikɨn əh, 11motələhəu-pən e plet kit,
motos motuwa, motos-ipən kəm nətɨ Herotias, kən in təmos-ipən kəm rəhan mama.
12Kən netəmim rəha Jon kəmotuwɨn motɨləs nɨpətɨn motuwɨn motɨtənɨm, kən motuwɨn
motən-ipən kəm Iesu.

Iesu təmagwən netəmim
faif-taosan

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13Nian Iesu təməto namnusən əh, kən təmətɨpən e bot kit muwɨn əpəh ikɨn kɨkə-kɨkə

ikɨn. Məto nian nɨmanin netəmim kəmotɨtun ikɨn təmuwɨn ikɨn, ilat kəmotiet e rəhalat
latuənumɨnmotaliwək iparmotuarisɨg-in Iesu. 14Nian Iesu təmuwar, təməplannɨmanin
netəmim tepət, kənnɨkin təmahmə olatmatakeike ilat, kənmol-wɨr nɨmɨsənmɨn rəhalat.

15 Kən ehnaipən iuəhkɨr o napinəpən, rəhan mɨn netəmim kəmotuwa ron moatən
məmə, “Ikɨn-u, ikɨn kɨkə-kɨkə ikɨn, kən otəsuwəhən talugɨn. Ahl-ipən nɨmanin netəmim
məmə okotuwɨn latuənumɨnmotos-nəmtɨn nɨgɨlat neen nagwənən.”

16Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Kəp. Otəpəs əmilat kotatɨg, kən itəmat əmotagwən ilat.”
17Məto komotən-ipən kəm inməmə, “Itɨmat ekoatos əmpɨret faif ne nəmkəiu.”
18 Kən təmən məmə, “Otos motuwa kəm io.” 19 Kən mən-ipən kəm netəmim məmə

okotəpələh ləhau e manuwɨhl. Kən təmos pɨret faif ne nəm kəiu əh, masɨpər əpəh e neai,
matəfak-pən ron, kən məmkas pɨret. Kən təmos-ipən kəm rəhan mɨn netəmim, kən ilat
kotos-ipən kəm nɨmanin netəmim. 20 Kən ilat rafin kəmotagwən, nərpɨlat tasis. Kən
nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm kəmotapəs, netəmim rəha Iesu kəmotaii-pən e kətɨm asol ilat
tuelef itəmkəmotər kər wɨr. 21Kən netəmim itəmkəmotagwən, nəman əm tahmen e faif-
taosan, məto kəsafinən nɨpɨtan ne nɨsualkələh.

Iesu təmaliwək e nəhau
(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22Kən Iesu təmənkəmrəhannetəmimməmə ilat okotətɨpən e botmotaupənmoatuwɨn
entənɨpən-pən e lek, məto in otahl-ipən netəmim kotɨtəlɨg-pən iməlat mɨn ikɨn. 23Nian
tɨnahl-ipən rəkɨs netəmim, kənmuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot kit in pɨsɨn əm,məmə otəfak. Nian
tɨnalugən, Iesu pɨsɨn əm əh-ikɨn, 24məto bot tɨnuwɨn rəkɨs ilugɨn e lek, kən tɨnatɨləs pɨkən
nɨmətag, kən peau-peaumɨn kɨnoatoh bot.

25Kən lapɨn iuəhkɨr o nianən, Iesu təmaliwək e nətuei nəhau muwa olat. 26Məto nian
netəmim rəha Iesu kəmotəplan in tətaliwək e nətuei nəhau, kən kəmotəgɨn pɨk moatən
məmə, “!Ei, narmɨ etəmim kit!” Kən kəmotasək əfəməhməto-inu koatəgɨn.

27Məto uəhai əm, Iesu təməghat kəm ilat məmə, “!Ei, nɨkitəmat tətul məha-məha. Io
əpəh. Sotəgɨnən!”

28Kən Pita təmə, “Iərəmərə, okəmə ik pahrien, kən aun-in io ekaliwək e nətuei nəhau
mɨnə.”

29Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Wa.”
14:3-4: Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20 14:5: Mat 21:26 14:19: Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 14:23: Luk 6:12;
9:28 14:26: Luk 24:37
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Kən Pita tiet e nətuei bot, kən maliwək e nətuei nəhau matuwɨn o Iesu. 30Məto nian
təməplan nɨmətag, kən nɨkin təməgɨn pɨk, kənmɨnətuounmətamnɨmmətasək-pən o Iesu
matənməmə, “!Iərəmərə, asitu lak!” 31Kən roiu agɨn, Iesu təmea-pənmaskəlɨmPita, kən
mən-ipən kəm in məmə, “Ik rəham nahatətəən təkəku agɨn. ?Tahro rəham nahatətəən
təkəku lak?” 32 Kən nian kəmuətɨpən e bot, kən nɨmətag təmurahl nelmɨn. 33 Kən ilat e
nətuei bot kəmotos-ipən nɨsiaiiən asol kəm inmoatənməmə, “Pahrien, ik Nətɨ Uhgɨn.”

34 Nian kɨnotuwɨn entənɨpən-pən, kəmotuwar e nəptən Kenesaret. 35 Kən nian
netəmim əh-ikɨn əh kɨnotɨtun Iesu, kotahl-ipən nəghatən tuwɨn mɨtəlau o netəmim e
latuənu mɨn rafin əh-ikɨn. Kən kəmotos rəhalat mɨn netəmim itəm koatɨmɨs motuwa o
Iesu, 36kən kəmotəkəike o Iesuməmə ilat itəmkoatɨmɨs okotek əmnɨpəgnəmtɨ kot rəhan.
Kən ilat rafin itəmkəmoteknɨpəgnəmtɨkot rəhan, rəhalat nɨmɨsən təmɨkə, kənkəmotəwɨr.

15
Nat itəm tatol

etəmim tamkɨmɨk
(Mak 7:1-23)

1Kən Farisi mɨn neen ne iəgətun mɨn neen rəha Lou kəmotɨsɨ-pən Jerusalem motuwa o
Iesu. Kən motətapəh ron məmə, 2 “?Tahro rəham netəmim koatətgəhl kastom rəhatat
itəm rəhatat pipi mɨn aupən kəmotəgətun kitat lan? Ilat kotagwən, məto kəsotaupənən
motaikuas e nelmɨlat.”

3Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Məto tahro itəmat mɨn nakoatətgəhl Lou rəha
Uhgɨn o naskəlɨm əskasɨkən kastom rəhatəmat? 4 Iatən nəhlan məto-inu, Uhgɨn təmən
məmə, ‘Nəkotəkəikemotɨsiai-in rəhatəmat tata nemama,’ kən təmənmɨnməmə, ‘Etəmim
itəmotəghat rat e rəhan tata omama, okəkəike kohamnu.’ 5Məto itəmat nakotənməmə,
okəmə suah kit rəhan kit məni əh-ikɨn itəm in tɨtun nasituən e rəhan tata ne mama
lan, in tɨtun nənən kəm ilau məmə, ‘Kəsi, emələhəu pɨsɨn məni u məmə rəha Uhgɨn,’
6 kən okol in otəsɨsiai-inən rəhan tata, kən məsos-ipənən məni u kəm in. E nolən əh,
itəmat noatol nəghatən rəha Uhgɨn tatol nat əpnapɨn lan, məto-inu itəmat nakotolkeike
məmənakotaskəlɨmkastomrəhatəmatmɨn əm. 7 !Rəhatəmatnənən təwɨr,mətonɨkitəmat
tamkɨmɨk! IenAesea təməghat-in itəmat ətuatɨpnian təmatən-iarəpnəghatən rəhaUhgɨn
itəm tatənməmə,
8 ‘Netəmmɨn u koatɨsiai-in io e nohlɨlat əm,
məto nɨkilat isəu ron io,
9Rəhalat nolən rəha nəfakən ron io in nat əpnapɨn əm,
kən nian koatəgətun, koatənməmə nəghatənmɨn rəhak,
məto in nəghatənmɨn rəha netəmim əm.’ ”

10 Kən Iesu təmaun-in netəmim məmə okotuwa ron, kən mən-ipən kəm ilat məmə,
“Otətəlɨg-in-tu, kən motɨtun nat u. 11 Nat naka itəm katun, təsolən etəmim tamkɨmɨk e
nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto nat naka itəm tatiet e nohlɨ etəmim, in tatol etəmim tamkɨmɨk e
nɨganəmtɨ Uhgɨn.”

12 Kən rəhan netəmim kotuwa ron moatətapəh məmə, “?Nəkɨtun məmə Farisi mɨn,
nɨkilat tərat nian kəmotəto nəghatən əh?” 13Kən təmən-ipən məmə, “Nɨg mɨn rafin itəm
rəhak Tata əpəh e nego e neai təməsəfeən, okew-pər ilat nokɨn. 14 Apəs ilat. Ilat koatit
netəmim, məto nɨganəmtɨlat təpɨs. Okəmə etəmim itəm nɨganəmtɨn təpɨs tit etəmim kit
mɨn itəmnɨganəmtɨn təpɨs, kən ilau kərən okiaiwɨg-pən e noakɨmɨl.”

15Kən Pita təmən-ipən kəm inməmə, “Ən-tu nɨpətɨ nimaa nəghatən kəm itɨmat.”
16 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Itəmat rəhak netəmim, məto itəmat mɨn

nəsotɨtunən əh? 17?Nəkotɨtunokəpməmə, natnaka itəmtatuwɨnenohlɨetəmimmeiuaiu
enərpɨn, kənmietmɨnenɨpətɨetəmim? 18Mətonatɨmnat itəmtatɨsɨ-pənenɨkietəmimkən
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matiet e nohlɨ etəmim,matol etəmim tətamkɨmɨk e nɨganəmtɨUhgɨn. 19Tol nəhlanməto-
inu, natɨmnat itəm tatɨsɨ-pən e nɨki etəmimkotol nulan: nətəlɨgən təratmɨn; nohamnuən
etəmim; nakləh-inənpətan; nɨpɨtannenəmanne, koatit anion ilatmɨn; nakləhən; nəghat
eiuəən e netəmim; nən ratən nərgɨ etəmim. 20 Inu natɨmnat itəm tol etəmim tətamkɨmɨk
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto okəmə suah kit təsaikuasən nelmɨn kən mətagwən, inu təsolən
in tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.”

Nahatətəən rəha
pətan Iaihluə

(Mak 7:24-30)
21Kən Iesu təmiet ikɨn əh, kənmuwɨn ikɨn itəmtaon kəiu əh, Taea ne Saeton katuəməhl

ikɨn. 22Kən pətan kit əh-ikɨn, Iaihluə u pətan Kenan, təmuwa ronmətasək əfəməhməmə,
“Iərəmərə, Mipɨ Tefɨt, asəkitun io. Narmɨn rat kit təskasɨk təmatɨg e nətɨk pətanmatərəkɨn
in.”

23 Məto Iesu təsən-ipən agɨn-əhən nəghatən kit kəm in. Kən rəhan netəmim kotuwa
moatəkəike ron, motən məmə, “Ahl-ipən in isəu, məto-inu tətasək əfəməh matuarisɨg-in
kitat.”

24Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Kəmahl-ipa əmioo sipsipmɨnrəhanoanol rəha
Isrel itəm kəmotəlue.” 25Məto pətan əh təmuwa mɨsin nulɨn aupən e Iesu matən məmə,
“Iərəmərə, asitu lak.” 26Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Təsətuatɨpənməmə ekos nagwənən
nɨgɨ nɨsualkələh, kən mərakin-pən kəm kuri mɨn.”* 27 Kən pətan u təmən-ipən məmə,
“Əwəh, Iərəmərə. Məto kuri mɨn koatun nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm təmɨsas e tepɨl rəha
iərəmərə mɨn rəhalat.” 28Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Ei, pətan. !Rəham nahatətəən in
iahgin! Nat naka itəm nakolkeike, otuwa mol nɨpahrienən.” Kən roiu agɨn, netɨn pətan
təməwɨr.

Iesu təmol-wɨr nɨmɨsən tepət
29Kən Iesu təmiet ikɨn əh maliwək e nɨkalɨ Lek Kalili. Kən mər muwɨn əpəh ilɨs e nɨtot

kit kən matəpələh. 30 Nɨmanin netəmim kəmotuwa ron, moatəmɨk netəm mɨn u itəm
nelkɨlat təməfaiu-əfaiu, ne netəm nɨganəmtɨlat təpɨs, ne netəm nɨpətɨlat məsɨn təmɨmɨs,
ne netəm kotəruru nəghatən, ne nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən motəlɨn-pən ilat iuəhkɨr
o Iesu, kən təmol-wɨr ilat. 31Kən nɨmanin netəmim narmɨlat təmiwɨg nian kəmotəplan
netəm kotəruru nəghatən kɨnotəghat, ne netəm nɨpətɨlat məsɨn təmɨmɨs kɨnotəwɨr, ne
netəmnelkɨlat təməfaiu-əfaiu kɨnotaliwək, ne netəmnɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat.
Kənmoatənwiwi Uhgɨn rəha Isrel.

Iesu təmagwən netəmim
fo-taosan

(Mak 8:1-10)
32Kən Iesu təmaun-in rəhan netəmim kotuwa ron, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkik

tɨnahməh pɨk o netəmim mɨn u. Kitat min ilat o nian kɨsɨl əh-roiu, kən nat tɨkə məmə
okotun. Esolkeikeən məmə ekahl-ipən ilat koatuwɨn, nəumɨs tus ilat, mətan, neen
kotɨmɨs-eah əpəh e suatɨp.”

33Kən rəhannetəmimkotən-ipənkəminməmə, “?Okotos hiəpɨret u ikɨn-u, ikɨn taruən-
aruən ikɨn itəm tahmenməmə okotagwən nɨmanin netəmim lan?”

34Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Pɨret kuwəh u nakoatos?”
Kən kotən-ipənməmə, “Ekoatos pɨret sepɨn ne nəm əkəku noanməsɨn əm.”
35Kən Iesu təmən-ipən kəmnɨmanin netəmimməmə okotəpələh e nəptən. 36Kən təmos

pɨret ilat sepɨn, ne nəm əlkələh, kən məfak-pən lan, kən məmkas ilat, mos-ipən kəm
rəhan netəmim mɨn, kən kotos-ipən kəm netəmim. 37 Kən ilat rafin kəmotun nərpɨlat
tasis. Kənnetəmimrəha Iesukotaii-pənnɨmɨsmɨsɨnagwənən itəmkəmotunkapəs ekətɨm
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asol ilat sepɨn, kəmotər kər wɨr. 38Netəmim itəm kəmotun, nəman ilat fo-taosan, məto
kəsafinən nɨpɨtan ne nɨsualkələh. 39Kən Iesu tahl-ipən nɨmanin netəmim koatuwɨn, kən
in təmətɨpən e bot muwɨn ikɨnMakatan.

16
Farisi mɨn ne Satusi mɨn koatətapəh o nəmtətin kit
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1 Kən Farisi mɨn ne Satusi mɨn kəmotuwa o Iesu, kən kəmotəghat əuhlin kəm in məmə
otol kəm ilat nəmtətin kit rəha nego e neai, inu nat pɨspɨs asol itəmotəgətunməməUhgɨn
təmahl-ipa in.* 2 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian tɨnehnaipən, nakotən məmə,
‘olawɨg tərauiə, məto-inu napuə tɨnasiə.’ 3Kən laulaugɨn nakotən məmə, ‘Nuhuən otəfɨk,
məto-inunapuə tɨnasiəmɨtəlau.’ Nəkotɨtunnənənnɨpətɨnəmtətinmɨnenɨmalnapuə itəm
tatiet, məto nəkotəruru nənən nɨpətɨ nəmtətin itəmnəkotəplan əh-roiu.

4“Itəmatnetəmroiune, nakotərat, itəmatnetəmIsrelnəmotapəs rəhatəmatnahatətəən
o Uhgɨn, tahmen e pətan kit tapəs rəhan iərman matətəu-pən suah pɨsɨn. Kən roiu
nakotolkeikeməmə ekol nəmtətin kit itəmotəgətunməmə emɨsɨ-pənoUhgɨn. MətoUhgɨn
otos-ipən əm nəmtətin kitiəh əm, kən inəh nəmtətin rəha ien əh Jona.” Kən təmapəs ilat
matuwɨn.

Is rəha Farisi mɨn ne Satusi mɨn
(Mak 8:14-21)

5 Nian Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmoatuwɨn entənɨpən-pən e Lek Kalili, rəhan
netəmim kəmotaluin məmə okotos pɨret neen. Kən nian kɨnotuwɨn entənɨpən-pən, 6kən
təmən-ipən kəmrəhan netəmimməmə, “Onakoatəto itəmat o is rəha Farisi mɨn ne Satusi
mɨn.”

7 Kən kəmoatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Tatəghat nəhlan məto-inu kəmotaluin
nəmɨkən pɨret neen.”

8 Məto Iesu tɨnɨtun rəhalat nətəlɨgən, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ei, rəhatəmat
nahatətəən təkəku agɨn. ?Tahro nakoatən-ipən kəm itəmat mɨn məmə pɨret tɨkə otəmat?
9?Nəsotɨtunən əh, o kəp? ?Nɨnotaluin pɨret faif u itəmemagwənnetəmim faif-taosan lan,
kənuarisɨg, nəmotaii-pənnɨmɨsmɨsɨnagwənən itəmkəmapəs ekətɨmasol kuwəh? 10?Kən
nɨnotaluin pɨret sepɨnu itəmemagwənnetəmimfo-taosan lan, kənuarisɨg, nəmotaii-pən
nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm kəmapəs e kətɨm asol kuwəh? 11 ?Tahro itəmat nəsotɨtunən
məmə esəghat-inən pɨret? Oatəto itəmat o is rəha Farisimɨn ne Satusimɨn.” 12Kən e nian
əh, ilat kəmotɨtunməmə in təsəghat-inən is rəhanolənpɨretməmə okoatəto ilat ron,məto
okoatəto ilat o nəghatənmɨn itəmFarisi mɨn ne Satusi mɨn koatəgətun netəmim lan.

Pita təmənməmə Iesu in Kristo
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Nian Iesu təmuwa ikɨn Sisaria Filipae, mən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “?
Netəmim kotənməmə pah u io, Nətɨ Etəmim?”

14Kən kotən-ipənməmə, “Neen koatənməmə ik Jon Baptais, neen koatənməmə ik ien
Elaija, kən neen koatənməmə ik ien Jeremaea, o ien kit aupən ikɨn.”

15Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Məto tahro etəmat? ?Nakotəmə pah u io?”
16Kən Saimon Pita təmən-ipən məmə, “Ik Kristo itəmUhgɨn təmən məmə otahl-ipa, ik

Nətɨ Uhgɨn itəm tətatɨgmatəmegəh.”
17Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik, Saimon nətɨ

Jona, məto-inu sənəmə etəmim əm təmol-arəp nat u kəm ik, məto rəhak Tata əpəh e nego
e neai itəm təmol əp nat u kəm ik. 18 Kən ekən-ipɨnə kəm ik məmə ik Pita, u nɨpətɨn
* 16:1: Farisi mɨn ne Satusi mɨn, nɨkilat təht məmə Iesu təruru nolən nəmtətin kit, kən netəmim okotəplan məmə in
təsɨsɨ-pən e Uhgɨn. 16:1: Mat 12:38; Luk 11:16 16:4: Mat 12:40; Jona 1:17 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: Kal
1:15-16
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təmə kəpiel. Kən ekiləkɨn rəhak niməfak e kəpiel u, kən okol nəsanənən rəha nɨmɨsən†
otəsaprəkɨs-inən. 19Ekos-ipɨnə kəm ik nepətən itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn əpəh e nego e neai.
Kən əpəh enego e neai, Uhgɨn tɨnegəhan-in rəkɨs nəwiam itəmonakən enətueintən. Nian
onakahtosɨg-in nat kit, o onategəhan-in nat kit, kən otolmihin.” 20Kənmən-ipən əskasɨk
kəm rəhan netəmim məmə okəsotən-ipənən kəm suah kit məmə in Kristo itəm Uhgɨn
təmənməmə otahl-ipa.

Iesu təmən-iarəp
rəhan nɨmɨsən

(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)
21Enian əh, Iesu təmətuounmatən-iarəpkəmrəhannetəmimməmə in otəkəikemuwɨn

Jerusalem, kən etəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel, ne pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn
rəha Lou, okotol in təto nahməən e nəratən tepət, kən okotohamnu in, kən uarisɨg e nian
kɨsɨl, in otəmegəhmɨn e nɨmɨsən.

22 Kən Pita tos pɨsɨn Iesu, kən mətuoun matən-iəhau matən məmə, “Iərəmərə, Uhgɨn
otəkəike mahtosɨg-in nat əh. !Nat əh okol təsuwamənmol nɨpahrienən lan!”

23Kən Iesu talalin mən-ipən kəmPita məmə, “!Setan! !Uwɨn isəu ron io! Ik nətahtosɨg-
in io. Rəhamnətəlɨgən sənəmə nətəlɨgən rəhaUhgɨn,məto in nətəlɨgən rəha netəmim əm.”

24 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “Etəmim itəm tolkeike məmə
otuarisɨg-in io, otəkəike maluin atɨp in, kənmɨləs rəhan nɨg kəməluaumətəu-pa io. 25Tol
nəhlan məto-inu, etəmim itəm tatol pɨk wək əm məmə rəhan nəmegəhən e nətueintən
u in otəwɨr, otəmkarəpən e nəmegəhən pahrien. Məto etəmim itəm otɨmɨs o nərgək, in
otos nəmegəhən lilɨn. 26 ?Okəmə etəmim kit tatos rafin natɨmnat e nətueintən, məto
uarisɨg lan otɨmɨs kən təsosən nəmegəhən lilɨn, in təmol win e nat kit təwɨr, o kəp? Kəp.
Okol suah əh təsos-ipənən nat kit kəmUhgɨnməməUhgɨn otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm
in. 27 Tol nəhlan məto-inu, io Nətɨ Etəmim epanuwa itɨmat nagelo mɨn e nəsanənən ne
nepətən əhag-əhag asol rəhaTata rəhak, kən ekos-ipənnətouənkəmnetəmimrafin ewək
ətuatɨp itəm kəmotol. 28 Iatən-ipɨnə nɨpahrienən məmə netəmim neen koatətul ukɨn-u
itəm kəsotɨmɨsən motəmegəh əm nian Nətɨ Etəmim u in kig, otuwa məmə in otərəmərə e
natɨmnat rafin.”

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

1Nian sikis tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, Iesu tit Pita, ne Jemes, ne Jon u pia Jemes, mit iləhal
motuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot əfəməh, ilat pɨsɨn əm. 2Kən ikɨn əh, nɨpətɨ Iesu təməuhlinmuwa
mol pɨsɨn. Rəhn-kapə təmasiəməhag-əhag tahmen e mɨtgar, kən rəhan natɨmnat tɨnuwa
məruən məhag-əhag. 3 Roiu agɨn, Moses ne Elaija kəmiaet-arəpa mətəhaləghat iləhal
Iesu.

4 Kən Pita təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iərəmərə. Təwɨr məmə itɨməhal eməhaluwa
ikɨn-u. Okəmə nakolkeike, ekiləkɨnmakeen kɨsɨl u ikɨn-u, rəham kit, kən rəha Moses kit,
kən rəha Elaija kit.”

5 Nian Pita təmatəghat əh, mal napuə itəm təhag-əhag təmuwa malpin ilat, kən
kəmotəto nəwia suah kit təmiet emal napuəmatənməmə, “Inu nətɨk itəm iakolkeike pɨk.
Nɨkik tagien pɨk ron. !Əhalətəlɨg-in in!”

6 Nian suah miləhal əh kəməhaləto nəghatən əh, kəməhalɨsɨ-pər məhalɨtənɨm-pən
rəhaləhal-kapə e nəptən məhaləgɨn pɨk. 7 Məto Iesu təmuwa mek iləhal matən məmə,
† 16:18: Nat u tatəghat-in nian suah kit təmɨmɨs, məto nɨmɨsən, rəhan nəsanənən tɨkə o etəmim itəm tətahatətə e
Uhgɨn. 16:18: Jon 1:42; Efes 2:20 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: Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Nol Əpən 22:12 17:2: 2 Pita 1:16-18
17:5: Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22
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“Əhalətul. Əsəhaləgɨnən.” 8Nian kəməhlasɨpər, məsəhaləplanən suah kit, məto Iesu pɨsɨn
əm.

9Nian kəmoteiuaiu-pa e nɨtot, Iesu təmən kəm iləhal məmə, “Əsəhalənən kəm etəmim
kit nat naka itəmnəməhaləplanmətoarus-pən Nətɨ Etəmim otəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

10Kən kəməhalən-ipən məmə, “?Məto tahro iəgətun mɨn rəha Lou koatən məmə Elaija
otəkəike maupənmuwamɨn?”*

11 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nɨpahrienən məmə Elaija otəkəike maupən muwa
məmə otol-wɨrmɨnnatɨmnat rafin. 12Məto ekən-ipɨnə kəmitəməhalməmə, Elaija tɨnuwa
rəkɨs, məto netəmim kəsotɨtunən in, kən motol tərat lan. E nolən ahmen mɨn əm, Nətɨ
Etəmim otəto nahməən e nelmɨlat.” 13 Kən rəhan netəmim kɨnotɨtun məmə tatəghat-in
Jon Baptais kəm ilat.

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suakəku kit
(Mak 9:14-32; Luk 9:37-45)

14 Nian kɨnotiet-pa o nɨmanin netəmim, suah kit tuwa mɨsin nulɨn aupən-in Iesu,
15 kən məmə, “Iərəmərə, asəkitun nətɨk. Tətaut, kən matəto pɨk nahməən lan. Nian tepət
tatiet-pən e nɨgəm, matiet-pən ləhau e nəhau. 16 Emɨləs muwɨn o rəham netəmim, məto
kotəruru nol-wɨrən.”

17 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Ei, itəmat netəm roiu nəsotahatətəən, kən nɨnotuwɨn
isəu o suatɨp rəha Uhgɨn. ?Onəghan nəpanotɨtun? ?Oekətatɨg kitat min itəmat mətoarus
nian naka? Otɨləs suakəku motuwa kəm io.” 18Kən Iesu təməghat əskasɨk kəm narmɨn
rat, kən tiet e suakəku, kən roiu agɨn suakəku təməwɨr.

19 Kən rəhan netəmim kəmotuwa kətul pɨsɨn ilat Iesu, kən motətapəh ron məmə, “?
Tahro itɨmat ekotəruru nəhg-iarəpən narmɨn rat?”

20 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Məto-inu rəhatəmat nahatətəən təkəku əm,
təsahmenən. Məto iakatən pahrien kəm itəmat məmə, okəmə rəhatəmat nahatətəən əh-
ikɨn, nat əpnapɨn tahmen e nɨkuti mastat u nətɨn agɨn, kən nəkotɨtun nən-ipənən kəm
nɨtot u məmə, ‘Otiet u ikɨn-u, muwɨn ikɨn əh,’ kən nɨtot otiet, kən nat kit tɨkə itəm itəmat
nəkotəruru nolən.”†

22Nian kəmotuwa kitiəh əpəh Kalili, Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io Nətɨ Etəmim,
suah kit otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. 23Netəmim okotohamnu io, kən uarisɨg
e nian kɨsɨl, Uhgɨn otosmegəh mɨn io e nɨmɨsən.” Kən rəhan netəmim kəmotəto tərat pɨk
agɨn o nəghatən əh.

Takis rəhaNimə Rəha Uhgɨn
24Nian Iesu ne rəhan netəmim kəmotuwa Kapaneam, netəmim rəha nosənməni rəha

takɨs rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəmotuwa o Pita motən məmə, “?Tahro? ?Rəham iəgətun
tatətou takɨs u, o kəp?”

25Kən Pita təmən-ipənməmə, “Əwəh, tatətou.”
Nian Pita təmuwɨn e nɨpəgnoa nimə, kən Iesu təmaupən məghat matən kəm in məmə,

“?Saimon, nɨkim təht mə naka? ?Kig mɨn rəha nətueintən koatos takɨs o pah, koatos o
rəhalat mɨn netəmim, o netəmpɨsɨnmɨn?”

26Pita təmən-ipənməmə, “Koatos o netəmpɨsɨnmɨn.”
Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Kən tol nəhlan, netəm rəha kig kəsotətouən. 27Məto kitat

kəsotolkeikeənməmə kotol ilat kotəto tərat otat. Kən tol nəhlan, təwɨrməmə ik onəkuwɨn

* 17:10: NianUhgɨn təməghat kəmiləhal əpəh enɨtot, iləhal kəhalɨtunməmə Iesu inKristo itəmotuwa. Kənkəhalɨtun
məmə Elaija otəkəike maupənmuwamɨn, məto kəsəhaləplanənməmə Elaija təmuwamol əpen-əpenə natɨmnat rafin.
Tol nəhlan, rəhalat nətəlɨgən tɨnol nəruruən, məto-inu Iesu itəm in Kristo tɨnuwa rəkɨs, məto Elaija təsuwamən əh.
17:10: Mal 4:5 17:11: Mal 4:5-6 17:12: Mat 11:14 17:13: Luk 1:17 17:19: Mat 10:1 † 17:20: E kopi
oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, kəsəteən ves 21 u: Məto suah kit itəm tolkeike
məmə otəhg-iarəp narmɨn ratmɨnnəhlan, in otəkəikematəfak kənmatətuakəm. 17:20: Mat 21:21; Mak 11:23; Luk
17:6; 1 Kor 13:2 17:22: Mat 16:21 17:24: Eks 30:13; 38:26
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əpəh ləhau e lek, mərakin rəham nɨpien o niuwən nəm. Nəm itəm nakaupən miuw,
nakəhap nɨpəgnoan, kən onəkəplan məni silfa kit tahmen-in nətouən takɨs. Os muwɨn
mos-ipən kəm ilat o nətouən rəhalau takɨs.”

18
Etəm-iasol e nərəmərəən

rəha Uhgɨn
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Enian əh, netəmimrəha Iesukəmotuwaronmotətapəhronməmə, “?Pahu inetəm-iasol
e nərəmərəən rəha Uhgɨn?”

2Kən Iesu taun-in suakəku kit tuwamətul ilugɨn elat, 3kənmənməmə, “Pahrien iatən
kəm itəmat məmə okəmə nəsotəuhlinən itəmat motuwa motahmen e nɨsualkələh, okol
nəsotuwɨnənmotatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. 4Tol nəhlan, pah u otɨləs-iəhau atɨp
in tahmen e suakəku u, in etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn.

5 “Okəmə suah kit in ləhau tahmen e suakəku u, kən etəmim kit nɨkin tagien o nosən
suah umuwɨn e nɨpəgnoa nimə rəhan, kən okəmə tatol e nərgək, kən tahmenməmə tatos
io mɨn e nɨkin agien.

6 “Məto okəmə etəmim kit tatiuw-pən rəhak kit etəmim u tahmen e suakəku əh, məmə
otol nolən rat, kən suah əh, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk
taprəkɨs okəməkətu-pənkəpiel kit enentou, kənkərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨmməmə
otamnɨm.

7 “Kəsi, nahməən asol otuwa o netəmimrəha nətueintən, itəmkoatos-ipən-os-ipən kəm
netəmim məmə okotol təfagə rat. Nos-ipən-os-ipənən mɨn əh okotəkəike motuwa. Məto
kəsi, nahməən asol otuwa o suah u itəm in suatɨp rəha nəratən əh. 8 Okəmə nelməm
o nelkəm tol ik natol təfagə, kən nakəte rəkɨs mərakin. Məto-inu təwɨr pɨk məmə nian
nakuwɨn e nego e neai, nelkəm kit o nelməm kit tɨkə, taprəkɨs-in məmə ik nataskəlɨm
nelməm kərən mil ne nelkəm kərən mil əh-ikɨn, kən kərakin-pən ik e nɨgəm itəm tatuəp
namnun tɨkə. 9Okəmə nɨganəmtɨm tol ik natol təfagə, kən asul-irəkɨs mərakin. Məto-inu
təwɨr pɨkməməniannakuwɨn enego e neai, nɨganəmtɨmkit tɨkə, taprəkɨs-in inuməmə ik
nataskəlɨmnɨganəmtɨm kərənmil, kən kərakin-pən ik e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun
tɨkə.”

Nimaa nəghatən o sipsip
itəm təməlue

(Luk 15:3-7)
10 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nəkotəkəike moatɨtun wɨr məmə nəsotehm-iəhauən

netəmim rəhak mɨn itəm kotahmen e nɨsualkələh, məto-inu iatən kəm itəmat məmə
nagelo mɨn itəm koatehm ilat, nian rafin ilat koatətul e nɨganəmtɨ rəhak Tata u tətatɨg
əpəh e nego e neai məmə okotən-iarəp ilat kəmUhgɨn.*

12“?Nɨkitəmat təhtməmənaka? ?Okəməetəmimkit rəhansipsipwan-hanrɨt, kənkitiəh
təlue mətan, kən suah əh otol naka? In otapəs ilat nainti-nain əpəh e nɨtot, kən muwɨn
megəs-in itəmun itəm təməlue. 13Kən okəmə təməplan, iatən pahrien kəm itəmatməmə,
nɨkin otagien o sipsip u kitiəh əm, taprəkɨs-in ilat u sipsip nainti-nain itəm kəsotəlueən.
14Enolənahmenmɨn əm, rəhatəmatTata əpəhenego eneai, in təsolkeikeənməmə rəhan
kit suakəku otuwɨnməlue.”

Piam itəm tatol nəratən
kəm ik

(Luk 17:3)
18:1: Luk 22:24 18:3: Mat 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17 18:5: Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20 18:6: Mak
9:42; Luk 17:1-2 18:8: Mat 5:29-30 18:9: Mak 9:43-48 * 18:10: E naoa oas agɨn tepət rəha Niutesteman
itəm kəməte e nəghatən Kris aupən ikɨn, ves 11 tɨkə. In tatən məmə, “Kən io, Nətɨ Etəmim, emuwa məmə ekosmegəh
ilat u itəmkəmotəlue.” 18:10: Hip 1:14



MATIU 18:15 36 MATIU 18:34

15Kən Iesu təmənməmə, “Okəmə piam kit tol nolən rat kit kəm ik, uwɨnməplan itəlau
pɨsɨn əm, kən nakən-ipən nat naka itəm təmol təsətuatɨpən. Okəmə tatətəlɨg-in ik, rəham
nəghatən otol in tatɨtəlɨg-pa mɨn nakuəwɨr otəlau mɨn. 16Məto okəmə təsətəlɨg-inən ik,
os etəmim kitiəh o kəiu məhaluwɨn mɨn məhaləplan məmə nəghatən mɨn rafin itəm
onəkotən, okotɨtunməmə ilat rafin nɨpahrienən əm. 17Məto okəmə təsətəlɨg-inən ilat, ən-
ipən kəmniməfak. Məto okəmə təsətəlɨg-inən niməfak, kən niməfak otəplan in tahmen e
Iaihluə o etəmim rəha nosənməni e takɨs.

18 “Iatən pahrien kəm itəmat məmə, əpəh e nego e neai, Uhgɨn tɨnegəhan-in rəkɨs
nəwiatəmat itəm nakotən e nətueintən. Nian nəkoatahtosɨg-in nat kit o nakoategəhan-
in nat kit, kən otol mihin.

19“Kən iatənmɨnkəmitəmatməmə, okəmə itəlaukəiunakuənnəghatənkitmuəlis enat
kit itəmnakətuətapəh ron o Uhgɨn, kən rəhak Tata əpəh e nego e neai otol nat naka itəm
nakətuətapəh ron. 20 Tol nəhlan məto-inu, ikɨn pəhruən etəmim kəiu o kɨsɨl kəhaluwa
kitiəh e nərgək, io itɨmatmin ilat.”

Nimaa nəghatən e etəmim itəm təsaluinən kaon rəha suah kit
21KənPita təmuwao Iesu kənmətapəh ronməmə, “Iərəmərə. ?Ekaluin nolən tərat itəm

piak təmol kəm iomau kuwəh? ?Mau sepɨn tahmen, o?”
22Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Iakən-ipɨnə kəm ik məmə, sənəməmau sepɨn əm, məto

mau sepɨnte-sepɨn.†
23“Nakəkəikemolnəhlanməto-inunərəmərəənrəhaUhgɨn in tolnulan. Kigkit tolkeike

məmə otəplan-tu kaon mɨn itəm rəhan netəmim kəmotol kəm in məmə ilat okotətou.
24Nian tɨnətuoun wək əh, kotɨləs rəhan kit iolwək motuwa ron itəm təmol kaon iahgin
iahgin, tahmen e ten-taosan talen.‡ 25Məto suah əh tɨnəruru nətouən, kən tol nəhlan, kig
təmən məmə okol-salɨm-in in, ne rəhan pətan, ne rəhan nɨsualkələh, ne rəhan natɨmnat
mɨn rafinməmə otətou rəhan kaon.

26 “Kən rəhan iolwək təmeiuaiu mɨsin nulɨn aupən in. Kən matəkəike ron matən-ipən
kəm inməmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-ipamən nian əkuəkɨr məsɨn kəm ioməmə ekətou rafin
rəhak kaon?’ 27Kən rəhan etəm-iasol təmasəkitun in, kənmapəs rafin rəhan kaonməmə
otəsətouən nian kit ne, kənmegəhan-in məmə otuwɨn.

28 “Məto nian iolwək u təmuwɨn, kən məplan etəmim kit u təmol kaon kəm in, wan-
hanrɨt tenarius.§ Ilau kərən iolwəkmil kətioalwək kitiəh əmrəha etəm-iasol. Kən iolwək
itəm etəm-iasol təmaluin rəhan kaon, in təmaskəlɨm itəmu kit kəmətioal wək kələh, kən
matəmkətɨp nentou, matənməmə, ‘!Ətou-pa rəham kaon itəmnəmol kəm io!’

29 “Kən iolwək un itəm təmol kaon kəm in, teiuaiu mɨsin nulɨn matəkəike ron matən
məmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-ipamən nian əkuəkɨrməsɨn kəm ioməmə ekətou rəhak kaon?’

30 “Məto in təmə, kəp. Kən təmuwɨn mən məmə okɨləs suah u kan kɨləs-ipən e
kalapus mətoarus-pa otətou rafin rəhan kaon mɨn itəm təmol. 31Nian iolwək mɨn neen
kəmotəplan nat əh, nɨkilat təmahmə pɨk ron, kən motuwɨn motən-ipən kəm etəm-iasol
natɨmnat rafin itəmkəmotəplan.

32 “Kən etəm-iasol təmaun-in iolwək un tuwa təmən-ipən kəm in məmə, ‘Ik iolwək
itəm tərat agɨn. Emapəs rafin rəham kaon məto-inu nəmatəkəike ron io. 33 ?Tahro
nəsasəkitunən suahunatioalwək itəlaumin, tahmen-pən əme itəmemol kəmik?’ 34Kən
neməha təmol etəm-iasol, kən təmən məmə okɨləs kan kɨləs-ipən e kalapus məmə etəm
tatehmkalapus otol nalpɨnən kəm inmətoarus-pən otətou rafin rəhan kaon itəm təmol.”

18:15: Luk 17:3; Kal 6:1 18:16: Dut 19:15; Jon 8:17 18:18: Mat 16:19; Jon 20:23 18:19: Mak 11:24;
Jon 15:7 † 18:22: Nɨpətɨn rəha “mau sepɨnte-sepɨn” məmə kitat kotəkəike motaluin nəratən rəha suah kit nian
rafin, namnun tɨkə. 18:22: Luk 17:4 ‡ 18:24: Ten-taosan talen - Wan talen tahmen e faif-milian vatu. Kən
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35 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən e
suatɨp kitiəh əm, rəhak Tata əpəh e nego e neai, otol kəm itəmat rafin, okəmə nəsotaluin
pahrienən nəratən itəmpiatəmatmɨn koatol kəm itəmat.”

19
Iərman ne pətan kətuapəs ilaumɨn
(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

1 Nian Iesu təmol namnun nənən natɨmnat mɨn u, təmiet Kalili muwɨn nɨtən Jutia
entənɨpən-pən enɨkalɨnəhau Jotan. 2Kənnɨmaninnetəmimkəmotuarisɨg-in inmotuwɨn
əh-ikɨn əh, kən təmol-wɨr ilat e nɨmɨsənmɨn.

3 Kən Farisi mɨn neen kəmotol noa eko-eko məmə otiuw-pən Iesu o nənən nəghatən
kit itəm təsətuatɨpən. Kəmotuwa o Iesu motən məmə, “?Lou tatən məmə iərman tɨtun
napəsən rəhan pətan o nat əpnapɨn əmkit, o kəp?”

4 Kən təmən-ipən məmə, “?Nəmotafin o kəp məmə, e nətuounən muwɨn mətoarus-pa
u-roiu, Uhgɨn u itəm təmol netəmim rafin, təmol iərman ne pətan? 5Kən Suah u təmən
məmə, ‘O nat əh in əh, iərman otəpanapəs rəhan tata ne mama, kənmətuatɨg ilau rəhan
pətan. Kən ilauokueanɨpətɨlaukitiəh.’ 6Kənroiu, ilau sənəməkəiu,mətokitiəh əm. Uhgɨn
tɨnɨlpɨn ilau kɨnuea mɨnioal kitiəh, kən o nat əh, pəs etəmim kit okol təsətatɨpən rəhalau
natɨgən.”

7Kən Farisi mɨn kotən-ipənməmə, “?Məto tahroMoses təmənməmə etəmim tɨtun nos-
ipənən naoa kit kəm rəhan pətan o napəsən, kənmahl-ipən tatuwɨn?”

8 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Moses təmegəhan-in itəmat noanol rəha Isrel məmə
onəkotapəs rəhatəmat nɨpɨtan mɨn məto-inu rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk. Məto aupən,
təməsolən nulan. 9Məto iakatən kəm itəmat məmə, okəmə suah kit tatol tifos mətapəs
rəhan pətan itəm təməsətəu-pən anionən iərman pɨsɨn kit, kən suah u mit pətan pɨsɨn,
tahmen əmməmə in tətakləh-in pətan əh, mateguafəl rəhan pətan ətuatɨp.”

10Kən netəmim rəha Iesu kotən kəm in məmə, “Okəmə natɨgən rəha iərman ne pətan
təskasɨk pɨk nulan, təwɨr məmə iərman ne pətan okəsioalənmarɨt.”

11Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Sənəmənetəmimrafinokotɨtunnosənnəghatənu,məto
netəmmɨn əmun itəmkəmos-ipənnəghatənukəmilat, in rəhalat əm. 12Tol nəhlanməto-
inu, netəmimneenokəsotolənmarɨt onat pɨsɨnpɨsɨnmɨn. Kit okol təsolənmarɨtməto-inu
nɨpətɨn məsɨn tərat nian təmaiir. Kit okol təsolən marɨt məto-inu netəmim kəmotərəkɨn
nɨpətɨnməsɨn. Kən kit tatən atɨpməmə in otəsolənmarɨt məmə otol wək rəha nərəmərəən
rəha Uhgɨn. Etəmim itəm tɨtun nosən nəghatən u, in təike mos.”

Iesu təməfak o nɨsualkələh
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Kənnetəmimkəmotəmɨknɨsualkələhmotuwao Iesuməməotələhəu-pənnelmɨnelat,
kən məfak olat. Məto netəmim rəha Iesu kəmotən-iəhau ilat. 14Məto Iesu təmən-ipən
məmə, “Pəs nɨsualkələh kotuwa ron io, sotən-iəhauən ilat, məto-inu nərəmərəən rəha
Uhgɨn in rəha netəmimmɨn u kotol nulan.” 15Kən təmələhəu-pən nelmɨn elat, kən miet
ikɨn əh.

Etəmaluə itəmrəhan
nautə tepət

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16Kən suah kit təmuwa o Iesu mən-ipən məmə, “Iəgətun. ?Io ekəkəike mol wək naka

itəm in təwɨr məmə ekos nəmegəhən lilɨn?”

18:35: Mat 6:15; Mak 11:25; Efes 4:32; Kol 3:13 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; 1 Kor 7:10-11 19:14: Mat 18:2-3
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17 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “?Tahro nakatətapəh ron io o nat naka itəm təwɨr?
Suah kitiəh əm itəm in təwɨr. Okəmə nakolkeike məmə nakos nəmegəhən lilɨn, ətəu-pən
nəghatənmɨn rəha Lou.”

18Kən suah u təmən-ipənməmə, “?Loumɨn pəhruən?”
Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Sohamnuən etəmim, kən məsakləh-inən pətan, kən

məsakləhən, kənməseiueiuəən e kot, 19kənmɨsiai-in rəham tata nemama, kənmolkeike
ik kit tahmen əmməmə nakolkeike atɨp ik.”

20Kənetəmaluəu təmən-ipənməmə, “Natɨmnat rafinun iakatol. ?Natnakamɨn əh-ikɨn
itəmeməsolən?”

21 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Okəmə nakolkeike məmə rəham nolən otətuatɨp agɨn,
uwɨnmol-salɨm-in rəham nautə, kənmos-ipənməni lan kəm ian-rat mɨn. Kən ik onakos
natɨmnat wɨr əpəh e nego e neai. Kənwa, mətəu-pa io.”

22 Nian etəm aluə təməto nəghatən əh, kən təmagɨm matuwɨn nɨkin təpou məto-inu
rəhan nautə tepət.

23Kən Iesu təmən-ipən kəmrəhanmɨnnetəmimməmə, “Ekatən pahrienməmə, tiəkɨs o
etəmim itəmrəhan nautə tepətməmə otuwɨnmatɨg ahgin nərəmərəən rəhaUhgɨn. 24Kən
iatənmɨn kəm itəmat məmə, tiəkɨs məmə kamel otuwɨn-pən e nɨpəg nitel, məto tiəkɨs pɨk
məmə etəm rəhan nautə tepət otuwɨnmatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

25 Nian netəmim rəha Iesu kəmotəto nəghatən əh, narmɨlat təmiwɨg pɨk, kən motən-
ipənməmə, “?Kən pah tɨtun nosən nəmegəhən lilɨn?”

26Kən Iesu təplan ilat kənmənməmə, “Nat u, okol etəmim təsolən. Məto Uhgɨn, in tɨtun
nolən natɨmnat rafin.”

27Kən Pita təmən-ipən məmə, “Emotapəs natɨmnat rafin məmə ekotətəu-pən ik. ?Nat
naka u, o nian kit in rəhatɨmat?”

28Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iatən pahrien kəm itəmat məmə, e nian itəm
natɨmnat rafinokotəuhlinmotuwamotuwiwi, kənNətɨEtəmimotəpələhe rəhan jea rəha
kig itəm in təhag-əhag məwɨr agɨn, kən itəmat un itəm nəmoatətəu-pa io, onəkotəpələh
mɨn e jea rəha kig ilat tuelef, kən motərəmərə e noanol mɨn ilat tuelef rəha Isrel. 29Kən
netəmimrafinun itəmkəmotapəs rəhalat niməmɨn, o pialatmɨn, owɨnɨlatmɨn, o rəhalat
tata o mama, o nenətɨlat mɨn, o rəhalat nəptən mɨn o nərgək, Uhgɨn otos-ipən natɨmnat
mɨn əh tepət pɨk agɨn kəm ilat, kən mos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm ilat. 30Məto netəmim
tepət itəm koatətul aupən e nətueintən roiu, okotuwamotətul uarisɨg e nəmegəhən itəm
otuwa. Kən netəmim təpət itəm koatətul uarisɨg e nətueintən roiu, okotuwa motətul
aupən e nəmegəhən itəmotuwa.”

20
Nimaa nəghatən e iolwəkmɨn əpəh e nasumən

1 “Tol nəhlan məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn tahmen e etəm-iasol kit rəha nasumən.
Təmiet laulaugɨn agɨn məmə otegəs-in netəmim okotuwa motol wək e rəhan nasumən.
2Kən in təmənməmə otətou ilat kitiəh kitiəh wan tenarius* e nian kitiəh, kənmahl-ipən
ilat kotuwɨn e rəhan nasumən.

3 “Iuəhkɨr nain klok laulaugɨn, təmiet muwɨn e maket məplan netəmim neen koatətul
məsotolən nat kit. 4Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat mɨn, otuwɨnmotol wək əpəh
e rəhak nasumən, kən ekətou itəmat eməni itəm tətuatɨp.’ 5Kən kəmotuwɨn.

“Kən iuəhkɨr o tina, təmiet muwɨnmol nat kitiəh əm, kənmol mɨn e tri klok ehnaipən.
6 Kən iuəhkɨr e faif klok ehnaipən, təmiet muwɨn məplan netəmim neen mɨn koatətul
əpnapɨn əm. Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘?Tahro nəkoatətul ikɨn-u nian apiəpiə kit,

19:17: Lev 18:5; Luk 10:28 19:18: Eks 20:13-16; Dut 5:17-20 19:19: Eks 20:12; Lev 19:18 19:26: Job 42:2
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nətouən rəha wək o nian kitiəh. Roiu, wan tenarius tahmen e wan-taosan vatu.
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məsotolən nat kit?’ 7Kən kotən-ipən məmə, ‘Məto-inu suah kit təsegəs-inən itɨmat məmə
ekotol wək rəhan.’ Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat mɨn otuwɨn kol wək e rəhak
nasumən.’ Kən ilat kəmotuwɨn.

8 “Nian tɨnehnaipən, etəm-iasol rəha nasumən təmən-ipən kəm rəhan etəmim itəm
tatehm rəhan iolwək mɨn məmə, ‘Aun-in iolwək mɨn kotuwa, nakos-ipən rəhalat məni.
Nakətuoun mətou netəm itəm kəmotuwa uarisɨg muwɨn mətoarus netəm kəmotaupən
motol wək.’

9 “Kən iolwək mɨn itəm kəmotuwa motol wək e faif klok, kəmotuwa kən təmətou ilat
wan tenarius kitiəh kitiəh. 10Tol nəhlan, netəmmɨn u itəm kəmotaupən kol wək, nɨkilat
təht məmə okotos məni taprəkɨs-in itəm mɨn u kəmotol wək uarisɨg. Məto ilat kitiəh
kitiəh kəmotosmɨn əmwan tenarius. 11Nian kəmotosməni, kənkəmoatəghat-əghat kəm
ilat mɨn məmə nɨkilat təsagienən o məni, kən motən-ipən kəm etəm-iasol rəha nasumən
məmə, 12 ‘Netəmmɨn u itəm kəmotol wək uarisɨg, kəmotol wək əm e aua kitiəh əm, məto
ik nəmətou itɨmat min ilat tahmen-ahmen əm. Məto itɨmat emotol wək asol e nərauiə
əskasɨk e nian apiəpiə.’

13 “Məto etəm-iasol təmən-ipən kəm ilat kit məmə, ‘Io kit. Esakləh-inən ik. ?Nəmən
məmə nakol wək o wan tenarius, o kəp? 14Os rəham məni matuwɨn. Iakolkeike məmə
ekətou etəm u itəm təmol wək uarisɨg tahmen əm lam. 15 Rəhak u məni. ?Ekɨtun nolən
nəhlan nat naka itəm iakolkeike, o kəp? ?Natetəhak olat məto-inu io iakəwɨr olat?’ ”

16 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Tol
nəhlan, etəm tatuarisɨg otaupən, kən etəm tətaupən otuarisɨg.”

Iesu təmən-iarəp
rəhan nɨmɨsən

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)
17 Kən nian Iesu təmatuwɨn Jerusalem, təmos rəhan netəmim tuelef motətul pɨsɨn,

kən təmən-ipən kəm ilat məmə, 18 “Koatuwɨn əpəh ilɨs Jerusalem, kən io Nətɨ Etəmim,
okegəhan-in-pən io kəm pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou. Kən okotiuw-iarəp io
məmə ekɨmɨs, 19 kən motɨləs-ipən io kəm Iaihluə mɨn məmə okotəsan lak, kən motalis
motoh, kənmotətu-pər io enɨgkəməluauməməekɨmɨs. Kənuarisɨgeniankɨsɨl, kənUhgɨn
otosmegəhmɨn io e nɨmɨsən.”

Nətapəhən rəhamama kit
o Iesu

(Mak 10:35-45)
20Kən pətan rəha Sepeti, tɨləs nətɨlau mil muwa mɨsin-pən nulɨn o Iesu, matətapəh-in

nat kit ron. 21Kən Iesu təmən-ipənməmə, “?Nakolkeike naka?”
Kən pətan təmən-ipən məmə, “Pəs nakegəhan-in məmə nətɨk mil u, ilau kərən kit

otəpələh e nɨkaləm matɨp, kən kit təpələh e nɨkaləm mol, ikɨn mɨn rəha nəsanənən ne
nɨsiaiiən, nian natərəmərə lan.”

22Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Nəkuəruru nat itəmnatuətapəh ron. ?Tahro?
?Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə nəkuahmen məmə kitəhal kəhalətul e nɨgəm rəha nuwigɨ
nien itəm io ekəike mətul lan?”† Kən kuən-ipən kəm Iesuməmə, “Əwəh, ekiatun.”

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Pahrien, onakuəkəike muənɨm-pən e rəhak
kap rəha nətoənnahməən. Məto o nəpələhən e nɨkalɨkmatɨp nemol, sənəmə rəhakməmə
ekən. Ikɨnmil əh, ilau rəha netəmmɨn u itəmUhgɨn təmol əpen-əpenə olat.”

24Nian netəmim ten mɨn rəha Iesu kəmotəto nəghatən əh, kən neməha təmol pɨk ilat
o suah mil ilau pian. 25 Məto Iesu taun-in ilat kotuwa kitiəh, kən mən-ipən kəm ilat
məmə, “Nəkotɨtun rəkɨs nolən rəha netəm-iasol rəha Iaihluə mɨn. Ilat koatol təskasɨk
20:8: Lev 19:13; Dut 24:15 20:16: Mat 19:30; Mak 10:31 20:18: Mat 16:21; 17:22-23 20:21: Mat 19:28;
Luk 22:30 † 20:22: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘?Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə nəkuahmen məmə kitəhal
okəhalənɨmkələh e kap rəha nətoən nahməən itəm io ekəike mənɨm lan?’ 20:22: Mat 26:39; Jon 18:11
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pɨk kəm rəhalat netəmim mɨn. Kən rəhalat kapman mɨn koatol ilat kotəməhl ləhau
e nərəmərəən rəhalat. 26 Məto itəmat, okol nəsotolən nəhlan. Məto okəmə itəmat kit
tolkeikeməmə otuwa in etəm-iasol kit rəhatəmat, in otəkəikemuwa tahmen e iolwək kit
rəhatəmat, 27kən okəmə itəmat kit tolkeikeməmə otətul aupən etəmat, in otəkəikemuwa
slef rəhatəmat. 28Nolən əh tahmen əm lak, Nətɨ Etəmim. Eməsuwamən məmə netəmim
okotol wək rəhak, məto emuwaməmə ekol wək rəhalat, kən ekos-ipən rəhak nəmegəhən
məmə ekɨkɨs ilat e rəhalat nolən rat mɨn.”

Iganəmtɨn ratmil
kəmuəplan nat

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Nian Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmoatiet e taon Jeriko, nɨmanin netəmim

kəmotətəu-pən in. 30 Kən iganəmtɨn rat mil kəiu katuəpələh e nɨkalɨ suatɨp, kən nian
kəmuəto məmə Iesu taliwək e suatɨp matuwa, kən kəmuagət əfəməh muən məmə, “!
Iərəmərə, Mipɨ Tefɨt, asəkitun itɨmlau!”

31 Kən məto, nɨmanin netəmim koatən-iəhau ilau, motən-ipən məmə kəsuagət pɨkən,
məto ilau kuagət pɨk agɨnmɨnməmə, “!Iərəmərə, Mipɨ Tefɨt, asəkitun itɨmlau!”

32Kən Iesu tətul maun-in ilau, mən-ipən məmə, “?Nakioalkeike məmə ekol naka kəm
itəlau?”

33Kən kuən-ipənməmə, “Iərəmərə, ekioalkeike məmə ekuəplan nat.”
34Kən Iesu təmasəkitun ilau, kən mek nɨganəmtɨlau. Kən roiu agɨn, kɨnatuəplan nat,

kənmatuətəu-pən Iesu.

21
Iesu təmuwɨn əpəh Jerusalemmol əpməmə in Kig
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40;

Jon 12:12-19)
1Nian kɨnotuwa iuəhkɨr o Jerusalem, kɨnotuwa Petfas e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif, kən Iesu
tahləpis rəhan etəmim kəiu, 2 kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ian əpəh e latuənu aupən
etat, kən ikɨn əh, nakuəplan togki kit kəməruətain ilau nətɨn. Kən nəkiakɨs ilau muasɨg
muea kəmio. 3Okəmə suah kit tənnat kit kəmitəlau, nəkuən-ipənkəminməmə Iərəmərə
tolkeike ilau, kən otəpanahl-ipa ilau e nian əh.”

4Nat u təmuwa məmə in otol nəghatən naka itəm ien təmən otuwa mol nɨpahrienən.
Ien təmənməmə,
5 “Otən-ipən kəmNətɨn Pətan Saeon*məmə,
‘Otəplan-tu, rəhatəmat kig tatuwa otəmat,
rəhan nətəlɨgən in ləhau,
kənmətasuə e togki,
ne togki u in nətɨn əm.’ ”

6 Kən etəmim mil rəha Iesu kəmian mioal nat naka itəm Iesu təmən məmə okioal.
7 Kəmuasɨg togki ne nətɨn, kən muəfətain noankawi togki mil e rəhalau kot mɨn, kən
Iesu təpələh-pər lan. 8Nɨmanin netəmim tepət koatəpen rəhalat kot mɨn əpəh e suatɨp,
kən neen kotəte nɨmalɨ nɨg mɨn, kənmotəpen ilat e suatɨp. 9Kən nimanin netəmim itəm
kotaupən e Iesu, ne nɨmanin netəmim itəm kotuarisɨg-in Iesu, koatagət əfəməh moatən
məmə,
“!Hosana† oMipɨ Tefɨt!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Hosana o Uhgɨn əpəh ilɨs e nego e neai!”

20:25: Luk 22:25-26 20:26: Mat 23:11; Mak 9:35 20:28: Luk 22:27; Fil 2:7 * 21:5: Nəghatən u “Nətɨn
Pətan Saeon” tatəghat-in netəm Jerusalem. 21:5: Sek 9:9 † 21:9: Nɨpətɨ nəghatən u “Hosana” təmə, “ənwiwi.’
21:9: Sam 118:26
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10Nian Iesu təmiet-arəpa Jerusalem, netəmimrafin əh-ikɨnnɨkilat təmaut, kənmoatən
nəghatən tepət moatətapəhməmə, “?Pah u?”

11Kən nɨmanin netəmim kotənməmə, “Inu ien Iesu, rəha Nasaret, əpəh e nɨtən Kalili.”
Iesu əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

12KənIesu təmuwɨn əpəh iməeNiməRəhaUhgɨn, kənməhg-iarəpnetəmimitəmkoatol-
salɨm-in ne moatos-nəmtɨn natɨmnat əh-ikɨn məmə okotol sakrifais lan. Kən mahwin
tepɨl mɨn itəmkətawluinməni ikɨn, kənmahwin jeamɨn rəha netəmmɨn u koatol-salɨm-
in ioen mɨn. 13Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Kəməte e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘Rəhak
nimə, okaun-in məmə nimə rəha nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən,’ məto itəmat nəmotol
məmə in ‘nimə rəha iakləhmɨn.’ ”

14 Kən iganəmtɨn rat mɨn ne netəm nelkɨlat təməfaiu-əfaiu kəmotuwa ron əpəh e
Nimə Rəha Uhgɨn, kən tol-wɨr ilat. 15Məto nian pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou
kəmotəplan nat wɨr mɨn itəm in təmol, kən motəplan mɨn nɨsualkələh koatagət əfəməh
əpəheNiməRəhaUhgɨn,moatənməmə, “!HosanaoMipɨTefɨt!” neməha təmol ilat. 16Kən
kotən-ipən kəm Iesu məmə, “?Nakatəto nat naka itəm nɨsualkələh koatən, o kəp?” Kən
Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Əwəh. ?Nəmotafin, o kəp, nəghatən suah kit təmen kəm
Uhgɨn itəm tatən nulanməmə,
‘E nohlɨ nɨsualkələh agɨn ne nɨsualkələhmətmətɨg,
nəmolməmə ilat okotənwiwi ik’?”

17Kən təmapəs ilat miet Jerusalemmuwɨn e taon Petani, mapɨl ikɨn.
Nɨg kit fik təmauke-auke
(Mak 11:12-14, 20-26)

18 Laulaugɨn agɨn, Iesu təmatɨtəlɨg-pən Jerusalem, kən nəumɨs tɨnus. 19 Kən təməplan
nɨg u fik e nɨkalɨ suatɨp, kən təmuwɨn ronməto təsəplanən noan kit, tatəplan əmnɨmalɨn.
Kən təmən-ipən kəmnɨg uməmə, “!Okol nəsoemɨnən!” Kən roiu agɨn, nɨg təmauke-auke.

20Nian rəhan netəmimkəmotəplan nat əh, kən narmɨlat təmiwɨg, kənmotən-ipən kəm
Iesuməmə, “?Tahro nɨg əh fik təmauke-auke uəhai əmnəhlan?”

21 Məto Iesu təmən-ipən məmə, “Iatən-ipɨnə nɨpahrienən məmə okəmə nakoatos na-
hatətəən, kən rəhatəmat nətəlɨgən təsolən kəiu, nəkotɨtun nolən nat naka itəm emol e nɨg
u fik. Məto sənəmə in əm əh, nəkotɨtun nən-ipənən kəm nɨtot əh məmə, ‘Uwɨn mamnɨm
əpəh itəhəi,’ kən otol nəwiatəmat. 22 Okəmə nakotahatətə, kən onəkotos nat naka itəm
nakoatətapəh-in e nəfakən.”

Nətapəhən o nepətən
rəha Iesu

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Iesu təmuwɨneNiməRəhaUhgɨn, kənnian təmatəgətun, pris asolmɨnnenetəm-iasol

rəhanetəmIsrel, koatuwa ronmotən-ipənməmə, “?Natol natɨmnatmɨnu enepətən rəha
pah? ?Kən pah təmos-ipɨnə nepətən un?”

24 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Iakətapəh-in-pɨnə nəghatən kit kəm itəmat. Okəmə
nakotos-ipa nəghatən kit, kən ekən-ipɨnə kəm itəmat məmə nepətən naka itəm ekatol
natɨmnat mɨn u lan. 25 ?Nepətən rəha Jon təmɨsɨ-pən hiə o nolə baptais? ?Təmɨsɨ-pən e
nego e neai, o rəha netəmim əm?”
Kən kəmotən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Okəmə kotən məmə, ‘Nepətən rəha Jon təmɨsɨ-

pən e nego e neai,’ kən otən məmə, ‘?Məto tahro nəsotənən nɨpahrienən lan?’ 26Məto
okəmə kotən məmə, ‘Rəha netəmim əm,’ kitat koatəgin netəmim, məto-inu nɨkilat təht
məmə Jon in ien kit rəha Uhgɨn.”

21:13: Aes 56:7 21:13: Jer 7:11 21:16: Sam8:2 21:21: Mat 17:20; Luk 17:6; Jon 14:12; 1 Kor 13:2 21:22:
Mat 7:7-11; 18:19 21:26: Mat 14:5
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27 Tol nəhlan, kəmotən-ipən kəm Iesu məmə, “Itɨmat ekotəruru.” Kən Iesu təmən-ipən
kəm ilat məmə, “Kən io mɨn, okol ekəsənən kəm itəmat məmə e nepətən naka ekatol
natɨmnat mɨn u lan.”

Nimaa nəghatən e suahmil kəiu
28Kən Iesu təmən-ipənməmə, “?Tahro? ?Nɨkitəmat tatəht məmə naka? Suah kit, nətɨn

iərman kəiu. Kən təmuwɨn mən-ipən kəm itəm iahgin lan məmə, ‘Nətɨk, uwɨn mol wək
u-roiu əpəh e nasumən.’ 29Məto nətɨn təmən-ipən məmə, ‘Iakapəs.’ Kən matɨg məuhlin
mɨn rəhan nətəlɨgən, kənmuwɨn e nasumən.

30 “Kən tata tuwɨn o nətɨn itəm təkəku, mən-ipən mɨn kəm in nat kitiəh əm. Kən nətɨn
təmən-ipənməmə, ‘Əwəh, tata, ekuwɨn,’məto təmapəs-pən e nasumən.

31 “?Otən-tuməmə suakəkumil u in pəhruən, təmol nəwia rəhan tata?”
Kən kəmotən-ipənməmə, “Suakəku itəm iahgin lan.”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Əwəh, in ətuatɨp. Kən iakatən-ipɨnə nɨpahrienən

məmə, netəm koatos məni rəha takɨs, ne nɨpɨtan rəha suatɨp koatuwɨn e nərəmərəən
rəha Uhgɨn aupən etəmat, 32məto-inu Jon təmuwa otəmat məmə otəgətun suatɨp rəha
nolən ətuatɨp, kənməto itəmat nəsotənən nɨpahrienən lan, məto netəmkoatosməni rəha
takɨs, ne nɨpɨtan rəha suatɨp kəmotən nɨpahrienən lan. Kən nəmotəplan pap nat əh,məto
nəməsotəuhlinən itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn, kənməsotənən nɨpahrienən lan.”

Nimaa nəghatən e netəmim rat itəmkoatehm nasumən
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33Kən Iesu tatəkəike matən məmə, “Otətəlɨg-in-tu nimaa nəghatən kit mɨn. Etəm-iasol
kit rəha nasumən, təmol nasumən kit e nol kit katən məmə krep, u katol wain lan. Kən
mol fenis e kəpiel muwɨn mɨtəlau lan. Kən mol ikɨn kit o nolən nəme naliwək-aliwəkən
e noa krep məmə nahuin otaiu kən kol wain lan. Kən mol nimə kit itəm in ilɨs məmə
etəmim otaiu lan matehmwɨr nasumən o nat megəh mɨn ne netəmim. Kən təmegəhan-
in-pən nasumən kəmnetəmimməmə okotasum lan, kənmotoor noa krep, məsɨn rəhan,
məsɨn rəhalat. Kənmietmuwɨnonaliwəkən ik pɨsɨnkit. 34Niankrep tɨnəmarəg, kən tahl-
ipənrəhan slefmɨnməməokotuwɨnenasumənrəhakrep,motətapəhonetəmkoatolwək
e nasumənməmə okotos-ipən rəhan krepməsɨn kəm ilat.

35 “Məto netəm koatol wək e nasumən kəmotaskəlɨm rəhan slef mɨn, kən motoh kit,
motohamnu kit, motaht e kəpiel itəm tatol kɨsɨl lan. 36Kən tahl-ipən mɨn slef mɨn neen
kotuwɨn olat, ilat tepət taprəkɨs-in itəm aupən mɨn. Kən netəm koatol wək e nasumən
kotol tərat kəm ilat e nolən ahmen mɨn əm itəm kəmotol kəm netəm aupən. 37Namnun
agɨn, tahl-ipənnətɨn iərman tuwɨnolat, kənmənməmə, ‘Ilat okotəkəikemotɨsiai-in nətɨk.’

38 “Məto nian netəm koatol wək e nasumən kəmotəplan nətɨn, kən kotən-ipən kəm
ilat mɨn məmə, ‘Inu nətɨ etəm-iasol itəm otərəmərə e nasumən nian rəhan tata otɨmɨs.
Pəs kotuwɨn motohamnu mɨn, kən motərəmərə e nasumən rəhan.’ 39Kən kəmotaskəlɨm
motatɨpin-iarəp e nasumən, kənmotohamnu.”

40 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, kən təmən məmə, “? Tol nulan,
nian etəm-iasol rəha nasumən otuwa, kən otol naka kəm netəmim itəm təmegəhan-in
nasumən kəm ilat?”

41Kən kəmotən-ipən məmə, “Otərək-rəkɨn agɨn-əh netəm rat mɨn əh, motohamnu ilat.
Kən uarisɨg, təpanegəhan-in rəhan nasumən əh tuwɨn e nelmɨ netəm pɨsɨn neen, kən e
nian ətuatɨp itəmkrep tatəmarəg, ilat okotos-ipən noanməsɨn rəhan.”

42Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nəmotafin Naoa Rəha Uhgɨn u, o kəp? Tatən
məmə,
‘Kəpiel u itəmnetəm rəha niləkɨnən nimə kəsotolkeikeənmotapəs,
in tɨnuwa kəpiel keike o nolən nimə.
Iərəmərə təmol nat u,
21:32: Luk 3:12; 7:29-30 21:33: Aes 5:1-2 21:38: Mat 27:18 21:39: Hip 13:12
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kən in nat təwɨr agɨn e nɨganəmtɨtat.’
43Tol nəhlan, iatən kəmitəmatməmənərəmərəən rəhaUhgɨn okoh-rəkɨs otəmat, kən kos-
ipən kəmnetəmimmɨn u itəmokotol noalat. 44Okəmə suah kit otɨsɨ-pər e kəpiel u, kəpiel
otətarerəh-ətarerəh, məto okəmə kəpiel otɨsɨ-pər lan, otəpələh-ərən in.”‡

45Nian pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotəto nimaa nəghatən itəm Iesu təmuəh, kən
kɨnotɨtunməmə tatəghat-in ilat. 46Kən kɨnotegəs-in suatɨp kitməmə okotɨləs Iesu lan kan
e kalapus, məto koatəgin nɨmanin netəmim, məto-inu netəmim koatənməmə in ien kit.

22
Nimaa nəghatən e nagwənən asol rəhamarɨt

1Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn kəm ilat məmə, 2 “Nərəmərəən rəha Uhgɨn in
tahmen e kig kit itəm təmol əpen-əpenə e nagwənən asol o marɨt rəha nətɨn. 3Kənmahl-
ipənrəhan iolwəkmɨnməməokotuwɨnonetəmimmɨnu itəmtəmahl-ipənrəkɨs nəghatən
olat məmə okotuwa o nagwənən rəhamarɨt. Məto kotənməmə kol kəsotuwamən.

4 “Kən tahl-ipən rəhan iolwək neenmɨn, mən-ipən kəm ilatməmə, ‘Otuwɨnmotən-ipən
kəm netəm mɨn u itəm emahl-ipən rəkɨs nəghatən olat məmə, enol əpen-əpenə rəkɨs e
rəhak nagwənən. Rəhak kaumɨn ne nətɨ kaumɨn rəhak itəm kotəhg-əhg wɨr, emoh rəkɨs
ilat, kən natɨmnat rafin tɨnahmen. Otuwa e nagwənən rəhamarɨt.’

5“Mətokəsotətəlɨg-inən iolwəkmɨn, kənmotagɨmmɨn, kit tatuwɨnerəhannasumən, kit
tatuwɨn e rəhan stoa. 6Kən neen kotaskəlɨm iolwəkmɨn rəhan, motol tərat kəm ilat, kən
motohamnu ilat. 7Kən kig, neməha təmol pɨk. Kən tahl-ipən rəhanmopaelmɨn kotuwɨn,
kənmotohamnu netəmimmɨn u itəmkəmotohamnu rəhan iolwəkmɨn, kənmotasiepən
e rəhalat taon asol.

8“Kənmən-ipənkəmrəhan iolwəkmɨnməmə, ‘Kɨnol əpen-əpenə rəkɨs enagwənən rəha
marɨt, məto netəmmɨn u itəmemahl-ipən rəkɨs nəghatən olat, nolən rəhalat təsahmenən
məməokotuwa. 9Tolnəhlan, otuwɨn əpəhesuatɨpasolmɨnkənmotən-ipənkəmnetəmim
əpnapɨn rafin itəm nakoatəplan məmə okotuwa e nagwənən rəha marɨt.’ 10Kən iolwək
mɨn kəmotuwɨn əpəh e suatɨp asol mɨn, kəmotuəfɨmɨn netəmim rafin itəm kəmotəplan
ilat, netəmim itəm kotəwɨr ne netəm itəm kotərat, kən ikɨn kətagwən ikɨn təmərioah e
netəmim.

11 “Məto nian kig təmuwa məplan netəmim, təməplan etəmim kit əh-ikɨn itəm
təsuwɨnən e natɨmnat rəha marɨt. 12 Kən kig təmən-ipən məmə, ‘? Io kit, nəmahro?
? Nəmuwa imə məto nəməsuwɨnən e natɨmnat rəha marɨt?’ Kən suah u tɨnəruru
nuhalpɨnən nəghatən rəhan.

13“Kənkig təmən-ipənkəmrəhanmɨnnetəmimməmə, ‘Okotəlis ətainnelmɨnnenelkɨn,
kən motərakin-iarəp əpəh e nalugɨnən itəm ikɨn kətasək ikɨn, kən katəgətain nəluɨtəm
ikɨn.’ ”

14Kən Iesu təmatəkəike mən məmə, “Tol nəhlan məto-inu netəmim tepət, kətahl-ipən
nəghatən olat, məto noanməsɨn əm itəmkatɨtəpun ilat.”

Takis rəha Kig Sisa
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Kən Farisi mɨn kəmotiet motuwɨn motol noa eko-eko mɨn məmə otiuw-pən Iesu o
nənənnəghatən kit itəmtəsətuatɨpən. 16Kən kotahl-ipən rəhalat netəmimkotuwɨn o Iesu
ilat netəmim rəha pati rəha Herot. Kən motən-ipən məmə, “Iəgətun. Ekotɨtun məmə ik
etəm ətuatɨp, kənmatəgətun ətuatɨp pahrien suatɨp rəha Uhgɨn. Nəsolənməmə nətəlɨgən
rəha netəmim okotiuw rəkɨs rəham nətəlɨgən, məto-inu natol tahmen-ahmen əm kəm
netəmim rafin, okəmə in etəm-iasol o etəm əpnapɨn əm. 17Kən ən-tu kəm itɨmat rəham
nətəlɨgən e nat u. ?Tətuatɨpməmə okətou-pən takɨs kəmKig Sisa, o kəp?”
21:42: Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8 ‡ 21:44: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e
nəghatən Kris aupən, nəghatən rəha ves 44 u tɨkə. 22:6: Mat 21:35 22:13: Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28 22:15:
Mak 3:6
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18 Məto Iesu tɨnɨtun rəhalat nətəlɨgən rat mɨn, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “!
Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! ?Tahro nakotalkutməmə nəkotol noa
eko-eko ron io? 19Otəgətun-tu məni itəm katətou takɨs lan.” Kən kotos məni* motuwa
kəm in, 20kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Narmɨ pah u, kən nərgɨ pah u eməni u?”

21Kən kotən-ipənməmə, “Kig Sisa.”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “Naka u rəhaKig Sisa, otos-ipən kəmKig Sisa. Kən

naka u rəha Uhgɨn, otos-ipən kəmUhgɨn.”
22Nian kəmotəto nəghatən əh, narmɨlat təmiwɨg. Kən kəmotapəs Iesumotagɨm.
Nian Uhgɨn otosmegəh netəmim e nɨmɨsən
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 E nian əh inəh, Satusi mɨn kəmotuwa o Iesu. Ilat koatən məmə netəmim
okəsotəmegəhmɨnənenɨmɨsən. Kənkotən-ipənkəmIesuməmə, 24“Iəgətun. Moses təmən
kəm itɨmat məmə, okəmə etəmim otɨmɨs kən məsɨləsən nətɨn kit, kən pian otəkəike mit
nəutahlɨmɨs əhməmə otɨləs suakəku o niuw-pərən nərɨg rəha pian itəm təmɨmɨs.

25 “Kən ikɨn əh imatɨmat ikɨn, netəm ilat pialat mɨn ilat sepɨn. Itəm təmaupən maiir
təmol marɨt, kən mɨmɨs, məsɨləsən nətɨn kit, kən pian itəm tatol kəiu lan tit nəutahlɨmɨs.
26 Kən in mɨn təmɨmɨs məsɨləsən nətɨn kit, kən itəm tatol kɨsɨl lan ne ilat rafin muwɨn
mətoarus-pən itəmtatol sepɨn, kəmotol nat kitiəh əm. 27Kən əmun, nəutahlɨmɨs tɨmɨs. 28?
Tol nəhlan, ən-tu kəmitɨmatməmə, e nian itəmUhgɨn otosmegəhnetəmim lan e nɨmɨsən,
pətan əh in rəha pah, məto-inu ilat rafin əh sepɨn kəmotol marɨt e pətan əh?”

29Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəmotən-arəpən e rəhatəmat nəghatən
məto-inu nəsotɨtunən Naoa Rəha Uhgɨn ne nəsanənən rəhan. 30Nian Uhgɨn otosmegəh
netəmimenɨmɨsən, kənnetəmimokəsətolənmarɨt, okotahmen e nagelomɨn əpəh e nego
e neai. 31 ?Nəmotafin o kəp, Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatəghat-in nian Uhgɨn otosmegəh
netəmim e nɨmɨsən? Tatənməmə, 32 ‘Io Uhgɨn rəha Epraham, io Uhgɨn rəha Aisak, kən io
Uhgɨn rəha Jekop.’ In sənəməUhgɨn rəha netəmkəmotɨmɨs, məto in Uhgɨn rəha netəmim
itəmkoatəmegəh, tahmen-pənmɨn e təs miləhal.”

33Nian nɨmanin netəmimkəmotəto nəghatən əh, narmɨlat təmiwɨg e nəgətunən rəhan.
Lou itəm in ilɨs pɨk
(Mak 12:28-34)

34Nian Farisi mɨn kəmotəto məmə Iesu təmoh-iəhau Satusi mɨn e rəhan nəghatən, kən
Farisi mɨn kəmotuwa kitiəh. 35Kən kit itəm tɨtun pɨk Lou, təmən-ipən nəghatən kit kəm
Iesu məmə Iesu otən nəghatən kit təsətuatɨpən, məmə, 36 “?Lou pəhruən rəha Uhgɨn u in
ilɨs pɨk?”

37 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nakəkəike molkeike Iərəmərə Uhgɨn rəham e nɨkim
rafin, ne nəmegəhən rafin rəham, ne nətəlɨgən rafin rəham. 38 Inu in Lou itəm tətaupən
kən in ilɨs pɨk. 39 Kən Lou itəm tatol kəiu lan, in iuəhkɨr tahmen əm, məmə, ‘Nakəkəike
molkeike ik kit tahmen əmməmə nakolkeike atɨp ik.’ 40Kən Loumil u kəiu, ilau nəukətɨ
Lou rafin, ne naoa rəha ienmɨn rafin aupən.”

Kristo in nətɨ pah
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Kən e nian Farisi mɨn kotuəfɨmɨn ilat mɨn, kən Iesu təmən-ipənməmə, 42 “?Nɨkitəmat
təhtməmə naka, e Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa? ?In tatɨsɨ-pən e noanol rəha
pah?”
Kən ilat kotən-ipənməmə, “In noanol rəha Tefɨt.”

* 22:19: Məni itəmkəmotosmotuwa in koenməni kit, nərgɨnu ‘tenarius,’ itəmtahmen ewan-taosan vatu. 22:21:
Rom 13:7 22:23: Wək 23:8 22:24: Dut 25:5 22:32: Eks 3:6 22:37: Dut 6:5 22:39: Lev 19:18; Mat
7:12 22:40: Rom 13:10; Kal 5:14 22:42: Jon 7:42
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43Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Məto tahro e Tefɨt, itəm tatəghat e narmɨn rəha Uhgɨn,
tətaun-in Kristo məmə ‘Iərəmərə.’ Məto-inu tatənməmə,
44 ‘Iərəmərə təmən kəm rəhak Iərəmərəməmə,
“Əpələh e nɨkalɨk e nelməkmatɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən,
mətoarus ekɨləs-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn ləhau e nelkəm.” ’
45 ?Kən okəmə Tefɨt tətaun-in Kristo məmə ‘rəhak Iərəmərə,’ kən otahro məmə Kristo
in mipɨ Tefɨt rat?” 46 Kən etəmim kit təsuhalpɨnən nəghatən rəha Iesu. Kən e nian əh
matuwɨn, kəmotəgɨn o nətapəh-inən nəghatən kit mɨn tol min-nəhlan.

23
Nahməən asol sepɨn

itəmotatuwa
(Mak 12:38-40;

Luk 11:37-54; 20:45-47)
1 Kən Iesu təmən-ipən kəm nɨmanin netəmim ne rəhan mɨn netəmim məmə, 2 “Iəgətun
mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn koatos nepətən məmə okotən-iarəp Lou rəha Moses kəm
itəmat. 3 Tol nəhlan, nəkotəkəike motətəu-pən kən motol natɨmnat rafin itəm koatən
kəm itəmat. Məto nəsotolən nat naka itəm koatol, məto-inu ilat kəsotolən nat naka itəm
koatən-iarəp. 4Koatəkəikeonetəmimməməokotətəu-pən lou əskasɨkmɨn itəmkotahmen
e katipa əfɨgəm,məto okol kəsotos-ipənən noanelmɨlat məmə okasitu elat.

5“Natɨmnat rafin itəmilat koatol, koatol əmməmənetəmimokotəplan. Nəkotɨtunpaos
itəm netəmim kəmotaii-pən nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn ikɨn, kənu motəlis rəhalat-
kapə ne nelmɨlat lan.* Məto rəha iəgətun mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn, rəhalat paos in
iahgɨn taprəkɨs. Kən nəkotɨtun nol əlkələh mɨn itəm koatəkul-pən e nɨpəgnəmtɨ kot mɨn,
itəm tatəgətun məmə etəmim in təskasɨk o nətəu-pənən Lou. Məto rəha iəgətun mɨn rəha
Lou ne Farisi mɨn, rəhalat nol kaifəməh pɨk. 6Kən e lafet mɨn, ilat kotolkeike ikɨn rəha
nɨsiaiiən, kən əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən, ilat kotolkeike məmə okotəpələh ima netəm-
iasol mɨn ikɨn. 7Kən e ikɨn katol maket ikɨn, ilat kotolkeike məmə netəmim kotən təwɨr
kəm ilat, kən motaun-in ilat məmə ‘Rapai’ u nɨpətɨn təmə ‘etəm in ilɨs.’† 8Məto sotolən
məmənetəmimokotaun-in itəmatməmə ‘Rapai, u etəmin ilɨs,’məto-inu rəhatəmatEtəm-
iasol kitiəh əm,kən itəmatpiatəmatmɨn. 9Kən sotaun-inən suahkit u enətueintənməmə,
‘Tata, etəm katɨsiai-in,’məto-inu Tata rəhatəmat kitiəh əm əpəh ilɨs e nego e neai. 10Kən
sotolən məmə netəmim okotaun-in itəmat məmə, ‘Iəgətun,’ məto-inu rəhatəmat Iəgətun
kitiəh əm, Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 11 Etəm u in ilɨs etəmat, in iolwək
rəhatəmat. 12Tol nəhlanməto-inu, etəmim itəmotos-ipər atɨp in, Uhgɨn otɨləs-iəhau, kən
etəmim itəmotos-iəhau atɨp in, Uhgɨn otɨləs-ipər.

13 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nakotahtosɨg-in o netəmim suatɨp o nuwɨnən

22:44: Sam 110:1; Mat 26:64 23:3: Mal 2:7-8 * 23:5: paos - inu bokis əkəku kit kəmol e nuwigɨ kau. Kəmotəte
rəkɨs əlkələh nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨnmotaii-pən lan (Eks 13:1-10,11-16;
Dut 6:4-9; 11:13-21). Netəmim kəmotol nəhlan məto-inu kəmotolkeike məmə otol nəghatən itəm tətatɨg e Dut 6:8 ne
11:18. Kən nəman rafin rəha noanol rəha Isrel itəm kɨnotos rəkɨs nup tatin, ilat okotuwɨn e paos mɨn əh nian tepət,
kən nian rafin e nian rəha nəfakən. Katəlis e nɨpɨnəgɨn ne nelmɨn mol e nol kəmol e nuwɨgɨ kau. E nəghatən Inglis,
katən paos mɨn əh, “phylacteries.” 23:5: Eks 13:9; Nam 15:38-39; Dut 6:8; Mat 6:1 † 23:7: Okəmə iəgətun rəha
Lou təmaliwək matuwa iuəhkɨr ron ik, nakətul e nɨsiaiiən, kən nakatən təwɨr kəm in, maun-in in məmə, “etəm-iasol,”
o “Tata,” o “Rapai.” Kən noanol rəha Isrel kətaun-in rəhalat iəgətun asol mɨn itəm ilat ilɨs pɨkməmə “Rapai,” u nɨpətɨn
təmə “etəm in ilɨs” o “etəm tatəmɨk netəmim.” 23:11: Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26 23:12: Job 22:29; Prov
29:23; Luk 14:11; 18:14
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matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn, məto itəmat nəsotuwɨnən, kən nəsotegəhan-inən
məmə netəmim okotuwɨn ikɨn, nat əpnapɨn ilat kotolkeikeməmə okotuwɨn.‡

15 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nɨkitəmat tagien əm məmə nakotuwɨn isəu e
nego, o e naliwəkən əm o nuwɨnən e nəptən pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə nakotiuw-pa etəmim
kitiəh əm e nəfakən rəhatəmat. Məto nian suah kit tatos nolən mɨn əh rəhatəmat, kən
tatuwa etəm rat taprəkɨs-in itəmat, kən nəmotol məmə in otəkəike mos nalpɨnən rəha
nɨgəmasol taprəkɨs-in itəmat.

16 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat itəmnoatit netəmimməto nɨganəmtɨtəmat təpɨs!
Itəmat nakoatən məmə, ‘Okəmə suah kit tatos noanawɨl o Nimə Rəha Uhgɨn məmə otol
rəhan nəghatən tatətul-iəkɨs, okəmə təsolən, məto in nat əpnapɨn əm. Məto okəmə suah
kit tatos noanawɨl o iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kən in otəkəike mol
nəwian itəm təmos noanawɨl ron.’ 17 !Itəmat netəm nakotalməl, nɨganəmtɨtəmat təpɨs!
?Naka u in ilɨs, iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o Nimə Rəha Uhgɨn itəm tatol kol tasim? 18Nakotən
mɨn məmə, ‘Okəmə suah kit tatos noanawɨl o olta, in nat əpnapɨn əm. Məto okəmə suah
kit tatos noanawɨl e sakrifais itəm tatəpələh lan, kən in otəkəike mol nəwian itəm təmos
noanawɨl ron.’ 19 !Itəmatnetəmnɨganəmtɨtəmat təpɨs! ?Nakau in ilɨs, sakrifais oolta itəm
tatol sakrifais tasim? 20Tol nəhlan, etəm tatos noanawɨl e olta, pahrien, tatos noanawɨl
e olta ne natɨmnat rafin itəm tatəpələh lan. 21 Kən etəm tatos noanawɨl e Nimə Rəha
Uhgɨn, pahrien tatos noanawɨl e Nimə Rəha Uhgɨn ne Suah u tətatɨg ikɨn. 22 Kən etəm
tatos noanawɨl e nego e neai, pahrien tatos noanawɨl o jea rəha kig u in rəha Uhgɨn, kən
tatos noanawɨl o Suah u tatəpələh-pər lan.

23 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nəkoatətəu-pən lou əlkələhmɨnmoatos-ipən tait
rəha rəhatəmat nɨmalɨ nɨg nəmiəwɨlat tatəpien u katos-ipən e nagwənən, katən məmə
min, ne til, ne kumɨn. Məto nakotapəs nat asol e Lou, inu etəm tatol tətuatɨp kən
mahmen-ahmen əm kəm netəmim, kən mətasəkitun netəmim, kən tatol nian rafin nat
naka itəm təikematol. Təwɨr nəkoatol lou əlkələhmɨn, məto nəkotəkəikemoatol lou asol
mɨn, məto kəp, nəsotolən. 24 !Itəmat noatit netəmimməto nɨganəmtɨtəmat təpɨs! !Itəmat
netəmim noategəs-in miminao e rəhatəmat kap məmə ko nəsotərgeən, məto nəkotərge
nat megəh asol u kamel!

25 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nakotafəl ihluə e kap ne plet, məto əpəh imə
tamkɨmɨk, kotərioah e nagwənən ne nənɨmən itəm nəmotakləh-in, o natɨmnat itəm
nəmotos məto-inu itəmat iaumɨs mɨn kən nian rafin nəkoatol əm natɨmnat rat mɨn itəm
tətatɨg e rəhatəmat nətəlɨgən. 26 !Itəmat Farisi mɨn, nɨganəmtɨtəmat təpɨs! Otaupən kafəl
əpəh imə e kap ne plet, kən ihluəmɨn in təwɨr təsamkɨmɨkən.

27 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nəkotahmen e suwɨt rəha netəmkəmotɨmɨs itəm
kəmuəhepenruən. Ihluə, netəmimkotəplanməmə təwɨr,məto əpəh imə tərioahenɨkɨlkɨli
netəm kəmotɨmɨs, ne natɨmnat rafin itəm tamkɨmɨk. 28 E nolən ahmen mɨn əm, ihluə, e
nolən rəhatəmat, netəmim kotəplan məmə itəmat nəkotətuatɨp. Məto imə, e nɨkitəmat,
nakotərioah e nəghatən nakotənməsotolən, ne nolən rat agɨnmɨn.

29 “!Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətunmɨn rəha Lou, ne Farisimɨn! !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nakotiləkɨn nimə e kəpiel rəha suwɨt rəha ien
‡ 23:13: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən rəha ves 14 u tɨkə.
Tatən məmə, “Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətun mɨn rəha Lou, ne Farisi mɨn. !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto
nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nakotakləh-in natɨmnat rəha nəutahlɨmɨsmɨn,məto nian kitiəh əm, nəkotol nəfakən əfəməhmɨn
məmə netəmim okotɨsiai-in itəmat. E nolən əh, rəhatəmat nalpɨnən otəskasɨk təhmɨn mɨn.” 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: Wək 23:3 23:28: Luk
16:15
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mɨn aupən ne netəm kotətuatɨp, kən moatol nəhlɨp e kəpiel kən moatol malə-malə lan.
30 Kən nakotən-ipən məmə, ‘Okəmə itɨmat emotatɨg e nian mɨn rəha tɨpɨtat mɨn, okol
itɨmat eməsotasituən elat motohamnu ien mɨn.’ 31E nəghatən əh, nakoatən-iarəp məmə
itəmat noanol ətuatɨpmɨn rəha tɨpɨtɨmat mɨn aupən itəm kəmotohamnu ien mɨn əh, kən
nakotahmen-ahmen əm elat. 32Kən təwɨr əm, itəmat otəkəike motol namnun wək itəm
tɨpɨtəmatmɨn kəmotətuoun.

33 “!Itəmat sɨnek mɨn, ne netɨ sɨnek mɨn! ?Nɨkitəmat tatəht məmə okol nakotagɨm e
nalpɨnən e nɨgəm asol? !Kəp! 34 Tol nəhlan, ekahl-ipɨnə ien mɨn, ne netəm kotenatɨg,
ne iəgətun mɨn. Neen, itəmat onəkotohamnu ilat motətu-pər elat e nɨg kəluau, neen
onəkotalis motoh ilat əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəhatəmat, kən neen nakotɨtəp ilat
kotiet e taon kit motiet motuwɨn e kit. 35Kən tol nəhlan, itəmat onəkotos nalpɨnən rəha
netəmim itəmkəmotohamnu netəmim rafin itəmkotətuatɨp, itəm tətuoun e Epel itəm in
tətuatɨp,muwɨnmətoarus-pən Sekaraea, nətɨ Perekia, itəm tɨpɨtəmatmɨn kəmotohamnu
e Nimə Rəha Uhgɨn ilugɨn e olta ne nimə. 36 Iatən pahrien kəm itəmat məmə, nalpɨnən
rafin u otuwa o netəm rəha Isrel itəmkotatɨg roiu.

37 “!Awe, netəm Jerusalem, netəm Jerusalem! Itəmat nakotohamnu ien mɨn rəha
Uhgɨn, kən netəmim itəmUhgɨn təmahl-ipa kəm itəmat, nəkotahtɨmnu ilat e kəpiel apɨn,
inəh netəmu rəhaUhgɨn itəmkoatos nəghatən rəhan. Nian tepət iatəg-əfəməh-in nelmək
məmə iatəmɨk-əfɨmɨnwɨr itəmatmatoswɨr itəmat, tahmen-pən emənɨg itəmtatu nenətɨn
mɨn e nɨkwɨn,məto itəmat nɨkitəmat təsagienən ron kənmotapəs io. 38Otəplan-tu. Uhgɨn
tɨnapəs itəmat, rəhatəmat nimə nəratən otoh, kən nat otɨkə ikɨn. 39Kən ekən kəm itəmat
məmə, nat əh in nɨpahrienənməto-inu onəsotəplanmɨnən iomətoarus nakotənməmə,
‘!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!’ ”

24
Nəmtətinmɨn rəha

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

1 Iesu təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn maliwək matuwɨn, kən rəhan mɨn netəmim kotuwa
motən-ipən kəm in məmə otəplan-tu nimə mɨn u əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. 2 Kən Iesu
təmən-ipən məmə, “Əwəh, otəplan-tu niməmɨn əh. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə
nimə mɨn əh netəmim okotəhap-əhap kəpiel mɨn elat. Okol kəpiel kit təsəməhlɨn e
nəmeen.”

3Kən uarisɨg lan, Iesu təmaliwək ilat rəhan netəmimmotuwɨn əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U
Olif kənmatəpələh. Kən rəhan netəmim kotuwa pɨsɨn əm ronmotən-ipənməmə, “?Otən-
tuməmənatɨmnatmɨnuokotuwaeniannaka, kənnəmtətinnakaotol-arəpməmə rəham
nuwamən ne namnun nian tɨnuwa iuəhkɨr?”

4Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Oatehm wɨr itəmat məmə etəmim kit otəseiuə-
inən itəmat, 5məto-inu netəmim tepət okotuwa motos nərgək moatən məmə, ‘Io Kristo
itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,’ kən okoteiuə-in netəmim tepət. 6 Onəkotəto nam-
nusən rəha nəluagɨnən mɨn, kən onəkotəto nəghatən əpnapɨn mɨn məmə netəmim
koatəluagɨn. Məto nakoatehm wɨr itəmat məmə nəsotəgɨnən. Natɨmnat mɨn əh otəkəike
motuwa motol nɨpahrienən lan, məto namnun nian otəpanuwa. 7Noanol mɨn okotoh
noanolmɨn, kən kantri mɨn okotoh kantri mɨn. Nəumɨs otan, kən namig otəloal ikɨnmɨn
tepət. 8Natɨmnat mɨn əh, nətuounən əm rəha nəratən, tahmen e pətan itəm tɨnətuoun
matəto nahməən o neməkən.
23:31: Wək 7:52 23:33: Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7 23:35: Jen 4:8; Hip 11:4 23:35: Sek 1:1 23:35: 2
Kron 24:21 23:38: 1 King 9:7-8; Jer 22:5 23:39: Sam 118:26; Luk 13:34-35 24:2: Luk 19:44 24:5: Mat
24:23-24; 1 Jon 2:18
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9 “E nian mɨn əh, netəmim okotegəhan-in-pən itəmat məmə okol nəratən kəm itəmat,
kən kohamnu itəmat, kən netəmim rəha noanol mɨn rafin okotetəhau itəmat məto-
inu o nərgək. 10 Kən e nian mɨn əh, netəmim tepət okotapəs rəhalat nahatətəən, kən
okotegəhan-in-pən ilatmɨnenelmɨ tɨkɨmɨrmɨnrəhalat, kənmotetəhau ilatmɨn, 11kən ien
eiueiuə mɨn okotuwa moteiuə-in netəmim tepət. 12Məto-inu nəratən tɨnatepət, iuəhkɨr
netəmim rafin rəhalat nolkeikeən o Uhgɨn otɨkə, 13 məto etəmim itəm otətul əskasɨk
mətoarus namnun nian, kən Uhgɨn otosmegəh in. 14 Kən namnusən təwɨr əh rəha
nərəmərəən rəhaUhgɨn, okən-iarəp ikɨnmɨn rafin enətueintən,məmə suatɨp əh-ikɨn rəha
kantri mɨn rafin o nətəlɨg-inən, kən namnun nian otuwa.

15 “Ien u Taniel təməghat-in nat kit katən məmə, ‘nat itəmUhgɨn tatetəhau, kən matol
Nimə Rəha Uhgɨn tamkɨmɨk’ (nian nakotafin, otətəlɨg-in nɨpətɨn). Tol nəhlan, nian nat
tərat əh tatətul e Nimə Rəha Uhgɨn, 16 kən itəmat itəm nəkotatɨg Jutia, nakotiet motagɨm
motuwɨn motəhluaig e nɨtot mɨn. 17 Okəmə etəmim tətameg ihluə e rəhan nimə, okol
təsuwɨnən imə mos mɨn rəhan natɨmnat. 18 Okəmə etəmim əpəh e nasumən rəhan,
okol təsɨtəlɨg-pənən latuənu mos rəhan kot. 19 !Kən kəsi o nɨpɨtan u itəm kotəpɨk-əpɨk,
ne nɨpɨtan itəm kotapinahin nɨsualkələh e nian əh, məto-inu ilat okotəto tərat pɨk agɨn!
20Təwɨr nakotəfakməmə onakəsotagɨmən e nəratən əh e nian rəhanətəpən, o e nian rəha
Sapat, 21məto-inu e nian əh, nəratən asol otuwa itəm etəmim təməsəplanən tol mihin
nəhlan aupən mətoarus-pa u-roiu, kən okol nəratən asol kit tol nəhlan otəsuwa mɨnən
niankit tahmene in əh. 22KənokəməUhgɨn təsətatɨpənnianrəhanəratən əh, okol etəmim
kit təməsəmegəhən. Məto Uhgɨn otətatɨp nian əh o rəhan mɨn netəmim itəm təmɨtəpun
rəkɨs ilat.

23 “E nian əh, okəmə suah kit otən-ipɨnə kəm itəmatməmə, ‘!Otəplan-tu, inu Kristo itəm
Uhgɨn təmən məmə otəpanahl-ipa!’ o ‘!In əpəh!’ sotənən nɨpahrienən lan, 24məto-inu
netəmim neen okotuwa motən məmə ilat Kristo, ne ien eiueiuə mɨn okotuwa, kən ilat
okotol nəmtətin asol mɨn, ne nat pɨspɨs mɨn məmə okoteiuə-in netəmim, kən okotalkut
məmə okoteiuə-in netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat, okəmə ilat kotɨtun nolən.
25 Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nəghatən mɨn u itəm emən rəkɨs kəm itəmat, uarisɨg
natɨmnat mɨn u okotuwamotol nɨpahrienən lan.

26 “Tol nəhlan, okəmə suah kit tən kəm itəmat məmə, ‘In əpəh, ikɨn taruən-aruən ikɨn,’
əsotuwɨnən. O suah kit tən məmə, ‘In ikɨn-u e nɨpəg noa nimə,’ sotənən nɨpahrienən
lan, 27məto-inu nian Nətɨ Etəmim otɨtəlɨg-pa mɨn, otuwa uəhai əm, kən netəmim rafin
okotəplan, tahmen e nɨpɨtən itəm təmɨpɨt masiəgəpɨn rafin neai. 28Nian nat megəh kit
təmɨmɨs, nəkotəplan kuəriə mɨn kotuwa məmə okotun. E nolən ahmen mɨn əm, nian
nəkotəplan nəmtətin mɨn əh, nəkotɨtunməmə otəsuwəhən ekuwamɨn.

29 “Nian ətuatɨp nəratən əh otol namnun, kən
‘mɨtgar otəpɨs agɨn,
kənməwɨg otəsəmɨlhənmɨnən,
kənməhaumɨn okotɨsas e neai,
kən Uhgɨn otəloal e nəsanənənmɨn əpəh e neai.’*

30 “E nian əh, nəmtətin rəha Nətɨ Etəmim otol-arəp e neai, kən noanol mɨn rafin e
nətueintən okotasək e nəgɨnən. Kən okotəplan io, Nətɨ Etəmim ekuwa e nɨmal napuə e
neai e nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəha Uhgɨn itəm otasiə mɨtəlau lak. 31Kən
ekahl-ipən rəhak nagelo mɨn kotiet nian okotəto təwi otasək əfəməh, kən ilat okotuwɨn

24:9: Mat 10:22 24:11: Mat 24:5,24; 1 Jon 4:1 24:13: Mat 10:22 24:14: Mat 28:19 24:15: Dan 9:27;
11:31; 12:11 24:17: Luk 17:31 24:21: Dan 12:1 24:23: Mat 24:5 24:24: Dut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Nol Əpən
13:13-14 24:26: Luk 17:23-24 24:27: Mat 24:37-39 24:28: Luk 17:37 24:29: Aes 13:10; 34:4; Esik 32:7;
Joel 2:10,31; 2 Pita 3:10; Nol Əpən 6:12-13 * 24:29: Məta “nəsanənənmɨn əpəh e neai” tatəpsen-pən narmɨnmɨn, o
kəm-naka natɨmnat tahmen-pən emɨt ne məwɨg əpəh e neai. 24:30: Dan 7:13; Sek 12:10; Nol Əpən 1:7
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ikɨnmɨn rafin e nətueintən, motos-irəkɨs rəhak netəmim itəmUhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat,
kən kuəfɨmɨn ilat kitiəh.

32 “Nɨkitəmat otəkəike matəht nɨg u fik.† Nian ətuatɨp itəm nelmɨn mɨn kɨnotətuoun
katəwiə, kən nɨmalɨn mɨn kɨnoatərget, itəmat nəkotɨtun məmə nian əh inəh itəm nako-
tasum lan rəhatəmat. 33Kən e nolən ahmen mɨn əm, nian nəkotəplan nəmtətin mɨn əh,
onəkotɨtun məmə otəsuwəhən ekuwa mɨn roiu agɨn. 34 Iatən pahrien kəm itəmat məmə
netəmim itəmkotatɨg u-roiu, okol kəsotɨmɨs rafinənmətoarus natɨmnatmɨn əh okotuwa
kol nɨpahrienən lan.‡ 35 Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak okol
kəsotɨkəən.”

Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən rəha Iesu Kristo
36 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Suah kit təsɨtunən nian o aua ətuatɨp rəha

natɨmnat mɨn əh. Nagelo mɨn əpəh e neai kotəruru, kən io mɨn Netɨ Etəmim ekəruru.
Məto TataUhgɨn əmin tɨtunnian ətuatɨp əh. 37Enian ioNətɨEtəmimekuwa lan, otahmen
e nian rəha Noah aupən ikɨn itəmnetəmim kəsotol əpen-əpenəən ron. 38E nian əh, itəm
naruəh təsaiuən əh, netəmim koatagwən, moatənɨm, moatol marɨt, inəh natɨmnat rafin
kəmoatol enəmegəhənrəhalat,mətoarus-pənNoah təmuwɨn imə enɨpəgnoanego rəhan,
39kən ilat kɨnotərurunat naka otuwamətoarus-pa naruəh təmaiuməmɨk ilat rafin. In əh
otol tahmen əm e nian Nətɨ Etəmim otuwa. 40 Etəmim kəiu e nasumən, kən okos kitiəh,
kapəs kitiəh. 41 Pətan kəiu katuəpələh kitiəh matioal nagwənən, kən okos kitiəh, kapəs
kitiəh.

42 “Tol nəhlan, nəkotəkəike motaiir, məto-inu nəkotəruru nian naka rəhatəmat
Iərəmərəotuwa lan. 43Mətonəkotəkəikemotɨtunnatu. Okəməetəm-iasol rəhanimə tɨtun
nian ətuatɨp lapɨn itəm iakləh otuwa, kən in otəkəike mətaiir matehm wɨr nimə məmə
iakləh otəsəhapənmuwɨn imə. 44Kən itəmatmɨn onəkotəkəikemoatətul matɨp,məto-inu
Nətɨ Etəmim otuwa e aua əm itəmnɨkitəmat təsəhtən.

45 “Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nolən rəha iolwək itəm in tenatɨg kən tətaskəlɨmwɨr
wək rəhan kənməsapəsən. Etəm-iasol təmələhəuməmə iolwək əh otərəmərə e rəhanmɨn
rafin iolwək mɨn məmə in otos-ipən nagwənən kəm ilat e nian ətuatɨp. 46 Kən okəmə
etəm-iasol otuwa məplan etəm tatərəmərə e iolwək mɨn rəhan, kən matol-wɨr rəhan
wək, kən otos-ipən nətouən kit kəm suah əh. 47 Iatən-ipɨnə nɨpahrienən məmə etəm-
iasol əh otələhəu in tərəmərə e natɨmnat rafin rəhan. 48Məto okəmə iolwək əh, in etəm
rat, kən nɨkin otəht məmə, ‘Rəhak etəm-iasol təsuwamən nuwəh,’ 49kənmətuounmatoh
iolwək mɨn neen, kənmuwɨnmagwənmənɨm ilat netəm kotapɨs. 50Kən etəm-iasol rəha
iolwək əh otuwa e nian ne aua itəm iolwək nɨkin təsəhtənməmə rəhan etəm-iasol otuwa
lan. 51Etəm-iasol əh otol nalpɨnən asol kəm iolwək əh kən mərakin-pən ikɨn rəha netəm
rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Ikɨn əh, netəmim okotasək moatəgətain
nəluɨlat.”

25
Nimaa nəghatən o nɨpɨtan əlkələh ilat ten

1 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “E nian itəm rəhatəmat Iərəmərə otuwa mɨn,
nərəmərəən rəha Uhgɨn otol nəhlan. Nɨpɨtan əlkələh* ilat ten kəmotiet lapɨn məmə
okotuwɨn e marɨt kit, kən moatəsahgin etəm otol marɨt otuwa mos rəhan pətan muwɨn
e rəhan nimə, əpəh ikɨn katol lafet ikɨn. Ilat ten kəmotos rəhalat lait. 2 Faif kotalməl,
kən faif kotenatɨg. 3Nɨpɨtan mɨn u ilat faif itəm kotalməl kəmotos rəhalat lait mɨn, məto
24:31: 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16 † 24:32: Nɨg u fik tahmen e naip. ‡ 24:34: Suatɨp kit mɨn rəha nəuhlinən ves 34
tatənməmə, “Iatən pahrien kəm itəmatməmə noanol u rəha Isrel otəsɨkəənmətoarus natɨmnatmɨn əh okotuwamotol
nɨpahrienən lan.” 24:34: Mat 16:28 24:35: Mat 5:18 24:36: Wək 1:7; 1 Tes 5:1-2 24:37: Jen 6:5-8
24:39: Jen 7:21-23; Luk 17:26,27 24:42: Mat 25:13 24:43: Luk 12:39-40; Nol Əpən 16:15 24:47: Mat
25:21,23 24:51: Luk 12:42-46 * 25:1: Nɨpɨtan əh, kəsotolən əh marɨt. Koatos nup tuente ne. 25:1: Luk
12:35; Nol Əpən 19:7
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kəsotosən karasin məsɨn mɨn o niuw-pənən e lait. 4 Məto nɨpɨtan mɨn u ilat faif itəm
kotenatɨg kəmotos rəhalat laitmɨn, kənmotosmɨn karasinməsɨn o niuw-pənən e rəhalat
lait. 5 Kən etəm otol marɨt təsuwa uəhaiən, kən napɨlən tɨnatos ilat koatiuw nəm, kən
mɨnotapɨl.

6 “Kən lapɨn agɨn, suah kit təmagət əfəməh məmə, ‘!Etəmim itəm otol marɨt tatuwa u-
roiu! !Otuwamotəplan!’

7 “Kən nɨpɨtan əlkələh u ilat ten kəmotaiir motuarin asol rəhalat lait mɨn. 8 Kən
nɨpɨtan itəm kotalməl kotən-ipən kəm nɨpɨtan itəm kotenatɨg məmə, ‘! Awi! Otos-
ipa rəhatəmat məsɨn karasin məto-inu rəhatɨmat karasin e rəhatɨmat lait kɨnotamɨr,
otəsuwəhən kotəpɨs.’

9 “Məto nɨpɨtan itəm kotenatɨg kotən-ipən kəm ilat məmə, ‘! Kəp! Karasin mɨn u
kəsotahmenən o kitat rafin. Məto otɨtəlɨg motuwɨn motos-nəmtɨn rəhatəmat neen
karasin əpəh e stoa.’

10 “Məto nian nɨpɨtan itəm kotalməl kəmotaliwək motɨtəlɨg moatuwɨn o karasin, kən
etəm itəm otol marɨt təmuwa. Kən nɨpɨtan əlkələh itəm koatətul matɨp, kəmotuwɨn ilat
min e nagwənən rəhamarɨt, kənmotuwɨn imə. Kən kahtosɨg e toa.

11 “Uarisɨg, nɨpɨtan əlkələh itəm kotalməl kəmotɨtəlɨg-pa motaun motəmə, ‘!Etəm-iasol,
etəm-iasol! !Egəhan-in itəmat ekotɨmnə imə!’

12 “Məto etəm otol marɨt təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Iatən-ipɨnə pahrien məmə, io
ekəruru itəmat.’ ”

13 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Tol
nəhlan, itəmat nəkotəkəike motaiir, məto-inu nəkotəruru nian ne aua rəha rəhatəmat
Iərəmərə otuwa lan.”

Nimaa nəghatən e iolwək eməni kɨsɨl
14 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn məmə, “Ekən mɨn məmə e nian itəm

rəhatəmat Iərəmərə otuwamɨn, nərəmərəən rəhaUhgɨn otol nəhlan. Etəm-iasol kit təmol
əpen-əpenə məmə otaliwək muwɨn e nəptən pɨsɨn kit muwɨn isəu. Kən maun-in rəhan
iolwəkmɨn kotuwa, kən tələhəu-pən e nelmɨlat rəhanməni mɨnməmə okotol nat kit lan.
15 Təmos-ipən tətəu-pən nɨtunən rəhalat məmə okotol wək lan. E etəmim kitiəh, təmos-
ipən kətɨm faif kəmotər-motərioah eməni, uməni tepət pɨk agɨn. Kən kitmɨn, təmos-ipən
mɨnkətɨmkəiu tahmen əm,uməni tepət pɨk. Kənkitmɨn, təmos-ipənkətɨmkitiəh tahmen
əm, uməni tepət.† Kən etəm-iasol təmiet muwɨn e rəhan naliwəkən.

16Kən iolwək itəm təmos kətɨm faif təmuwɨn uəhai əmmol bisnes lan, kən təmos mɨn
kətɨm faif mɨn. 17 Kən tahmen-ahmen əm, iolwək itəm təmos kətɨm kəiu, təmuwɨn mol
bisnes lan, kən mos mɨn kətɨm kəiu mɨn. 18 Məto iolwək itəm təmos kətɨm kitiəh, in
təmuwɨnmel noakɨmɨl məhluaigin-pənməni rəha rəhan etəm-iasol ikɨn.

19 “Kən nup tepət tɨnuwa mɨnuwɨn, kən etəm-iasol rəha iolwək mɨn u tɨnɨtəlɨg-pa, kən
maun-in rəhan iolwək mɨn məmə otəplan-tu məmə ilat kəmotol naka e məni mɨn itəm
təmos-ipən kəm ilat. 20 Iolwək itəm təmos kətɨm faif, təmuwa matos kətɨm faif mɨn itəm
təmos, mətul e nɨganəmtɨ etəm-iasol məmə, ‘Etəm-iasol. Aupən nəmələhəu-pən kətɨm faif
e nelmək. Kən emol bisnes lan, kənmosmɨn iahgoau kətɨm faif u.’

21 “Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm in məmə, ‘Nəmol təwɨr, kən ik iolwək təwɨr itəm
nataskəlɨmwɨr wək rəham kənməsapəsən. Nəmol təwɨr nəhlan e natɨmnat mɨn əh noan
məsɨn, kən ekələhəu ik nakərəmərə e natɨmnat tepət. !Wa iməmatɨg ahgin nagienən rəha
etəm-iasol rəham!’
25:11: Luk 13:25-27 25:12: Mat 7:23 25:13: Mat 24:42 † 25:15: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə,
təmos-ipən “talen” pɨsɨn pɨsɨnmɨn kəm ilat, faif talen, ne tu talen, newan talen. Faif talen tahmen e tuente-faif-milian
vatu. Tu talen tahmen e ten-milian vatu. Kən wan talen tahmen e faif-milian vatu. 25:15: Rom 12:6 25:21:
Mat 24:45-47; Luk 16:10
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22 “Iolwək itəm təmos-ipən kətɨm kəiu kəm in, təmuwa mən-ipən məmə, ‘Etəm-iasol.
Aupən nəmələhəu-pən kətɨm kəiu e nelmək. Kən emol bisnes lan, kən mos mɨn iahgoau
kətɨmkəiu u.’

23 “Kən rəhan etəm-iasol təmən-ipən məmə, ‘Nəmol təwɨr, kən ik iolwək təwɨr itəm
nataskəlɨmwɨr wək rəham kənməsapəsən. Nəmol təwɨr nəhlan e natɨmnat mɨn əh noan
məsɨn, kən ekələhəu ik nakərəmərə e natɨmnat tepət. !Wa imə, kuagien!’

24 “Iolwək itəm kəmos-ipən kətɨm kitiəh kəm in, təmuwa mən-ipən məmə, ‘Etəm-iasol.
Ik etəmnakatəkəike pɨk onetəmim. Kən ik natos nagwənən enasumən itəmnəməsasum-
inən, kənmatəhl noa nɨg e nɨg itəmnəməsəfeən. 25Kən eməgin ik, məmə okəmə emərəkɨn
rəhamməni, kənonəkol nalpɨnənasol kəmio, kən emos rəhammənimuwɨnməhluaig-in
e nɨsɨp. Ah, inu rəhamməni.’

26 “Kən rəhan etəm-iasol təmən-ipən məmə, ‘! Ik iolwək rat, ik iəlpah! Ik nəkɨtun
rəkɨs məmə iakatos nagwənən e nasumən itəm esasum-inən, kən matəhl noa nɨg e nɨg
itəm eməsəfeən. 27 ?Tahro nəsuwɨnən mələhəu-pən rəhak məni e bank, u in nimə rəha
nələhəuən məni? Okəmə nəmol nəhlan, nian emɨtəlɨg-pa, ekuwɨn mos rəhak məni, kən
ekosməniməsɨnmɨn itəmbankotos-ipa.’ 28Kənetəm-iasol təmən-ipənkəmrəhan iolwək
pɨsɨn məmə, ‘Os-irəkɨs məni ron mos-ipən kəm iolwək u itəm təmos kətɨm faif, 29məto-
inu etəmim u itəm tɨnos rəkɨs nat kit mol wək lan tuwa mepət, kən okos-ipən neen mɨn,
rəhan natɨmnat tepət. Məto etəmim itəmtəsolwəkən rəhan tuwamepət, okos-irəkɨs rafin
natɨmnat ron. 30Kən iolwək u iəlpah itəm təruru nolən nat təwɨr kit, ərakin-pən ihluə e
napinəpən, ikɨn əh kətasək ikɨn katəgətain nəluɨtəm.’ ”

Sipsipmɨn ne nənimɨn
31 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nian Nətɨ Etəmim otuwa e nepətən əhag-əhag ne

nəsanənən rəhan, ilat nagelo mɨn rafin, in Kig, kən in otəpələh e rəhan jea rəha Kig
matərəmərə e nəsanənən ne nepətən əhag-əhag rəhan. 32Netəmim rafin e noanol mɨn
rafin e nətueintən, okotuəfɨmɨn ilat min e nɨganəmtɨn, kən in otoor netəmim tahmen e
etəmim itəm tatehm sipsip mɨn tatoor sipsip mɨn ne nəni mɨn. 33 In otoor sipsip mɨn
kotuwa kan e nelmɨnmatɨp, kən nəni mɨn okotuwɨn e nelmɨnmol.

34 “Kən Kig otən-ipən kəm netəmmɨn un e nelmɨn matɨp məmə, ‘Otuwa, itəmat u itəm
Uhgɨn təmawte-in rəkɨs rəhan nəwɨrən kəm itəmat. Otuwamotos nat naka u itəmUhgɨn
təmələhəu pɨsɨn rəhatəmat. Otuwa motatɨg ahgin nərəmərəən rəhan itəm təmol əpen-
əpenə lan aupən təpanol nətueintən. 35 Otuwa motos, məto-inu nian nəumɨs təmus io,
nəmotos-ipa nagwənən ekun; kən emətoaoa, nəmotos-ipa nəhau ekənɨm; kən io iapɨspɨs,
nəmotit io kotuwɨn e rəhatəmat latuənu; 36kən rəhak napən tɨkə, kən nəmotos-ipa napən
kəm io; kən matɨmɨs, nəmotehm wɨr io; kən emətatɨg e kalapus, nəmotuwa kuag-pənin
io.’

37 “Kən netəm kotətuatɨp okotən-ipən kəm in məmə, ‘?Iərəmərə, nian naka emotəplan
ik nəumɨs təmus ik, kən emotagwən ik; o nəmoaoa, kən emotos-ipɨnə nəhau məmə
nakənɨm? 38 ?Nian naka emotəplan ik iapɨspɨs, kən emotit ik motuwa latuənu; o rəham
napən tɨkə, kən emotos-ipɨnə napən kəm ik? 39 ?Nian naka emotəplan ik nakatɨmɨs, o
nəmətatɨg e kalapus, kən emotɨmnə kuag-pənin ik?’

40“KənKig otən-ipənməmə, ‘Iatən-ipɨnənɨpahrienənməmənatnaka itəmnəmotol kəm
piakmɨn u kit, nat əpnapɨn in ian-rat, məto nəmotol kəm io.’

41 “Kən in otən-ipən kəmnetəmmɨn u e nelmɨnmol məmə, ‘Otuwɨn isəu ron io. Uhgɨn
tɨnələhəu rəkɨs rəhatəmat nalpɨnən. Otuwɨn e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun tɨkə u
Uhgɨn təmol rəhaSetannenagelomɨnrəhan. 42Otuwɨn isəuməto-inuniannəumɨs təmus
io, nəsotos-ipamən nagwənən kit məmə ekun; kən emətoaoa, nəsotos-ipamən nəhau

25:29: Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18 25:30: Mat 8:12; Luk 13:28 25:31: Mat 16:27; 19:28 25:32: Esik
34:17; Nol Əpən 20:11-13 25:35: Aes 58:7 25:40: Prov 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41 25:41: Mat 7:23
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məmə ekənɨm; 43kən io iapɨspɨs, nəsotaun-inən ioməmə ekuwa latuənu; kənrəhaknapən
tɨkə, nəsotos-ipamən napən kit rəhak; kən ematɨmɨs, mətatɨg e kalapus, nəsotuwamən
kuag-pənin io.’

44 “Kən ilat mɨn okotən-ipa məmə, ‘!Iərəmərə! ?Nian naka itəm emotəplan ik nəumɨs
təmus ik, omətoaoa, o ik iapɨspɨs, o rəhamnapən tɨkə, o nəmatɨmɨs, o nəmətatɨg e kalapus
kən eməsotɨmnə kuag-pənin ik?’

45 “Kən in otən-ipən kəm ilat məmə, ‘Iatən-ipɨnə pahrien kəm itəmat məmə, okəmə
nəməsotasituən e piakmɨn u kit, nat əpnapɨn in ian-rat, məto nəməsotolən kəm io.’

46 “Kən ilat okotuwɨn motos nalpɨnən itəm namnun tɨkə. Məto netəmim kotətuatɨp
okotos nəmegəhən lilɨn.”

26
Nalpəkauən o

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

1Nian Iesu təmol namnun nəghatənmɨn əh kəm rəhan netəmim, kənmən-ipən kəm ilat
məmə, 2 “Nəkotɨtun məmə lafet rəha Nuhagego-inən* otuwa, nian kəiu əm əh-ikɨn. Kən
io, Nətɨ Etəmim, okegəhan-in-pən ioməmə okətu-pər e nɨg kəməluau.”

3Kənpris asolmɨnnenetəm-iasol rəhanoanol rəha Isrel kəmotuəfɨmɨn ilatmɨn enimə
rəha pris asol agɨn u nərgɨn u Kaeafas. 4 Kən moatəlpəkau məmə okotaskəlɨm Iesu e
nolən eko-eko, kən motohamnu in. 5Məto motən məmə, “Sənəmə e nian rəha lafet rəha
Nuhagego-inən, okol məta netəmim kotoh ilat mɨn.”

Pətan kit təmau Iesu
e nat pien-pien

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
6Nian Iesu əpəh e Petani e nimə rəha suah əh, nərgɨn u Saimon u leprosi təmol, 7 kən

pətan kit təmuwa ron mos senta kit u nəmtɨn tiəkɨs, kəmiuw-pən e pətəl kəmol e kəpiel
itəmnəmtɨn tiəkɨs, katənməmə alapasta. Nian Iesu tatəpələh e tepɨlmətagwən, kənpətan
u təmau rəhn-kapə e senta un.

8Niannetəmimrəha Iesu kəmotəplannat əh, neməha təmol ilat,motənməmə, “?Tahro
katərəkɨn nat u? 9Senta u, kɨtun nol-salɨm-inən, kən kosməni asol lan, kos-ipən kəm ian-
rat mɨn.”

10Məto Iesu tɨnɨtunnəghatən itəmkoatən, kənmən-ipənkəmilatməmə, “?Tahronoatən
rat pətan u? In təmol nat təwɨr agɨn kəm io. 11 Ian-rat mɨn nian rafin kotatɨg itəmat min
ilat. Məto io, okol esatɨgən kitat min itəmat nian rafin. 12Nian təməhtəg-pən e nɨpətɨk,
təmolməmə otol əpen-əpenə o nɨtənɨmən io. 13 Iatən pahrien kəm itəmatməmə, ikɨnmɨn
rafin e nətueintən itəm okən-iarəp namnusən təwɨr u, kən okəkəike kən-iarəp mɨn nat
naka itəmpətan u təmol, kən nɨkilat otatəht mɨn in.”

Pris asol mɨn kəmotətou Jutasməmə otegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨrmɨn
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Kən netəm tuelef u kit rəha Iesu, nərgɨn u Jutas Iskariot, təmuwɨn məplan pris asol
mɨn, 15 kən mən-ipən məmə, “?Onəkotos-ipa naka kəm io okəmə ekegəhan-in-pɨnə Iesu
kəm itəmat?” Kən kəmotafinməni ilat rafin tate itəmkəmol e silfa. 16Kən tətuoun e nian
əh, Jutas təmategəs-in suatɨpməmə otegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn.

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

25:46: Dan 12:2; Jon 5:29 * 26:2: lafet rəhaNuhagego-inən in ‘Pasova’ e nəghatənBislama. 26:2: Eks 12:1-27;
Mat 20:18 26:7: Luk 7:37-38 26:11: Dut 15:11 26:15: Sek 11:12; Jon 11:57
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17 Nian e nətuounən itəm rəha lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan, netəmim rəha Iesu
kəmotuwa motən-ipən kəm in məmə, “?Nakolkeike məmə itɨmat ekotol əpen-əpenə hiə
rəham nagwənən rəha lafet rəha Nuhagego-inənməmə nakagwən ikɨn?”

18 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Otuwɨn əpəh e taon, kən onəkotəplan suah kit itəm
ekən kəm itəmat, kən nakotən-ipən kəm inməmə, ‘Iəgətun tatənməmə: Nian itəmUhgɨn
təmɨtəpun rəkɨs məmə rəhak, tɨnuwa iuəhkɨr. Kən ekol lafet rəha Nuhagego-inən kitiəh
itɨmat rəhak netəmim mɨn e rəham nimə.’ ” 19 Tol nəhlan rəhan netəmim kəmotol nat
naka itəm Iesu təmən məmə okotol o nol əpen-əpenəən o nagwənən rəha lafet rəha
Nuhagego-inən.

20Nian tɨnehnaipən, Iesu tatəpələh ilat rəhan netəmim tuelef əpəh e tepɨl. 21Kən nian
kəmotagwən, kən təmən-ipən kəm ilatməmə, “Iatən pahrien kəm itəmatməmə itəmat kit
otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22 Kən nɨkilat tɨnəpou, kən moatən-ipən kəm Iesu kitiəh kitiəh məmə, “?Eh, Iərəmərə,
pah u? ?Io?”

23 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Etəmim itəm otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn
rəhak, in rəhak kit itəm tatos nɨgɨn pɨret mos-ipən meer e plet kitiəh əm itɨmlau min.†
24 Io, Nətɨ Etəmim, iatuwɨn e suatɨp rəhak, tahmen-ahmen əm e nəghatən kəməte lak. !
Mətokəsi, nahməənasol o etəmuitəmotegəhan-in-pənNətɨEtəmimenelmɨ rəhan tɨkɨmɨr
mɨn! Təwɨr pɨk agɨnməmə təməsaiir-əmən.”

25Kən Jutas u etəmotegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn təmən-ipənməmə,
“Iəgətun. ?Pah əh? ?Io?”
Məto Iesu təmən-ipənməmə, “Əwəh, ik. Ik atɨp nəmən.”
26 Nian kəmoatagwən, Iesu təmos pɨret, məfak ron, məmkas, mos-ipən kəm rəhan

netəmim, mən-ipənməmə, “Otos motun, inu nɨpətɨk.”
27 Kən mos kap wain, məfak ron, mos-ipən kəm rəhan netəmim, mən-ipən məmə,

“Otənɨm, itəmat rafin. 28 Inu nɨtak itəm tatol məmə nəniəkɨsən rəha nasituən in tatətul
matəmegəh. Nɨtak u okəhtəg o netəmim tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalat nolən rat mɨn.
29 Iatən pahrien kəm itəmat məmə ekəsənɨmmɨnən wain u mətoarus nian itəm ekənɨm
wain wi kitat min itəmat əpəh e nərəmərəən rəha Tata rəhak.”

30Nian kəmotan napuən əfak kit, motiet motuwɨn e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif.
Iesu təmən-iarəpməmə

Pita otapəs in
(Mak 14:26-31; Luk 22:31-34;

Jon 13:36-38)
31Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “O lapɨn əmu, nakotapəs rəhatəmat nahatətəən

lak o nat naka itəm okol lak. Naoa Rəha Uhgɨn itəm təkəike mol nɨpahrienən, təmən
məmə,
‘Io ekohamnu etəmim itəm tatehm sipsip mɨn,
kən sipsip mɨn okotan kitiəh kitiəh.’
32 Məto nian ekəmegəh mɨn e nɨmɨsən, iakaupən muwɨn əpəh Kalili, kən itəmat
nəpanotuarisɨg.”

33Kən Pita təmən-ipənməmə, “Mətan, ilat rafin okotapəs rəhalat nahatətəən lam,məto
io, kəp, esapəsən rəhak nahatətəən lam nian kit ne.”

34Kən Iesu təmən-ipən kəmPita məmə, “Iatən-ipɨnə pahrien kəm ikməmə, lapɨn əmu,
uarisɨgmənɨg təpanɨmnən, onakənmau kɨsɨl məmə nəkəruru io.”

35Məto Pita tənməmə, “Nat əpnapɨn ekəkəikemɨmɨs kilaumin ik, okol ekəsənənməmə
ekəruru ik.” Kən rəhan rafin netəmim kotənmɨn tahmen e Pita.
26:17: Eks 12:14-20 † 26:23: E nian rəha Iesu, nian netəmim kotagwən kələh, in nəmtətin məmə rəhalat niel in
təwɨr. 26:23: Sam 41:9 26:28: Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1 Kor 10:16 26:30: Luk 22:39; Jon 18:1
26:31: Sek 13:7; Jon 16:32 26:32: Mat 28:7,16 26:34: Mat 26:69-75
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Iesu təməfak əpəh Ketsemani
(Mak 13:32-42; Luk 22:39-46)

36Kən Iesu ne rəhan netəmim kəmotuwɨn ikɨn kit katənməmə Ketsemani, kən təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Oatəpələh ikɨn-u, pəs io ekuwɨn ikɨn əh məghat kəm Uhgɨn e
nəfakən.” 37Kən təmit Pita ne nətɨ Sepeti mil ilat min, kən nɨkin tɨnahmə pɨk, kən tɨnəto
tərat. 38Kən təmən-ipən kəm iləhal məmə, “Iakəto nɨkik tɨnahmə pɨk, iuəhkɨr ekɨmɨs lan.
Itəməhal ətahləpələh ukɨn-u, mətəhlaiir kitat min io.”

39 Kən muwɨn noan məsɨn əm, meiuaiu mɨsin-pən rəhn-kapə e nɨsɨp matəfak, matən
məmə, “Rəhak Tata, okəmə suatɨp kit mɨn əh-ikɨn o rəham nalpəkauən, pəs nakohrəkɨs
ron io nəratən itəm tatuwa. Məto sənəmə nakol nəwiak, məto nakol nəwiam.”

40 Kən təmɨtəlɨg-pa məplan iləhal kətəhlapɨl. Kən təmən-ipən kəm Pita məmə, “?
Tahro nəsəhlaiirən kitat min io o aua kitiəh əm ne? 41 Atəhlaiir kən mətəhaləfak
məmə nəsəhaluwɨnən ima nos-ipən-os-ipənən. Nɨkitəməhal tolkeike, məto nɨpətɨtəməhal
təpou.”‡

42Kənmɨtəlɨg-pənmɨnmatəfakmətau kəiu, matənməmə, “Rəhak Tata, okəmə ekəkəike
mos nəratən itəm tatuwa, kən pəs nakol nəwiam.”

43Kənnian təmɨtəlɨg-pa, təməplan iləhal kɨnəhlapɨlməto-inunapɨlən tɨnos iləhal. 44Kən
tapəs iləhal mɨtəlɨg-pənmɨnmatəfakmətau kɨsɨl, matən əmnəghatən kitiəh əm.

45 Kən mɨtəlɨg-pa mən-ipən kəm iləhal məmə, “? Nəkatəhlapɨl əh mətəhlameg, o?
Əhaləplan-tu, aua tɨnatuwa iuəhkɨr, kən io Nətɨ Etəmim, okegəhan-in-pən e nelmɨ netəm
nol təfagə rat. 46 !Əhalətul-ta, koatuwɨn! !Etəmim u tatuwa itəm otegəhan-in-pən io e
nelmɨ rəhak tɨkɨmɨr mɨn!”

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotɨləsmotaskəlɨm
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53;

Jon 18:2-11)
47Nian Iesu təmatəghat-əh, Jutas, inetəmtuelefkit rəha Iesu, təmiet-arəpa ilatnɨmanin

netəmimitəmkoatəmɨknaipasol rəhanəluagɨnənnekəsou-əsou. Pris asolmɨnnenetəm-
iasol rəha noanol rəha Isrel kəmotahl-ipa ilat. 48 Jutas təmən-ipən rəkɨs nəghatən kəm
ilat məmə, “Pah u itəm ekətuilɨm-pən lan, kən nakotaskəlɨm in.” 49Kən roiu agɨn, Jutas
təmaliwəkmuwɨn o Iesumən-ipənməmə, “!Təwɨr, Iəgətun!” kənmətuilɨm-pən lan.

50Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Io kit, ol nat naka itəmnəmuwa ron.”
Kən netəmim kəmotaliwək motaskəlɨm Iesu məmə okotɨləs-ipən e kalapus. 51 Kən

etəmimkit rəha Iesu təmea-pənmiuwrəkɨs rəhannaipasol rəhanəluagɨnən, kənmoahin
naip təte-rəkɨs matəlgɨ slef rəha pris asol agɨn.

52Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Aii-pən rəham naip e nəmeen, məto-inu netəm
mɨn u itəm koatoahin naip, okotɨmɨs e naip. 53 ?Nɨkim təht məmə ekəruru naun-inən
rəhak Tata, kən roiu agɨn otahl-ipa nagelo mɨn taosan tepət tepət§ məmə okotasitu lak?
54Mətookəməekolnəhlan, okolNaoaRəhaUhgɨnotəsuwamənmolnɨpahrienən lan, itəm
tatənməmə otuwa tol nəhlan.”

55 E nian əh, Iesu təmən-ipən kəm nɨmanin netəmim məmə, “? Tahro nəmotuwa
motəmɨk naip asol mɨn ne kəsou-əsou mɨn? ?Nɨkitəmat təht məmə io iatol nəluagɨnən o
nahwinən kapman, o? !Kəp! Nian rafin iakatəpələh əpəh e Nimə Rəha Uhgɨnmatəgətun
netəmim, kən nəsotuwamən motaskəlɨm io. 56 Məto natɨmnat mɨn əh rafin tɨnuwa
mol nɨpahrienən lan məmə Naoa Rəha Uhgɨn itəm ien mɨn aupən kəmotəte otuwa mol
nɨpahrienən lan.” Kən rəhanmɨn netəmim kəmotapəs in motagɨm.

26:38: Jon 12:27 ‡ 26:41: Iesu tolkeike məmə iləhal okəhalətul-iəkɨs məsəhalapəsən rəhalat nahatətəən lan. Afin
mɨn ves 31-35. 26:46: Jon 14:31 26:51: Jon 18:26 26:52: Jen 9:6; Nol Əpən 13:10 § 26:53: Nəghatən
Kris ətuatɨp tatənməmə, “kampani rəha nagelo tuelef,” itəmtahmen e nagelo sepɨnte-tu-taosan. 26:55: Luk 19:47;
21:37
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Iesu təmətul e
nɨganəmtɨ kaonsel

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:12-14, 19-24)
57Netəm mɨn u itəm kəmotaskəlɨm Iesu, kəmotɨləs motuwɨn o Kaeafas u in pris asol

agɨn. Ikɨn əh, iəgətun mɨn rəha Lou ne netəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel, koatuwa
motuəfɨmɨn ikɨn. 58Məto Pita tətan təlɨg-təlɨg matuarisɨg-in Iesu, muwɨn əpəh e latuənu
rəha pris asol agɨn. Kən təmuwɨn əpəh e iat matəpələh ilat mopael mɨnməmə otəplan-tu
məmə okol naka e Iesu.

59Pris asolmɨnnenetəmimrafin rəhakaonsel koategəs-innəghatəneiueiuəmɨne Iesu
məmə okotohamnu in o nəghatən mɨn əh. 60 Məto kəsotəplanən nolən rat kit rəhan o
nəghatən eiueiuəmɨn rəha netəmim, nat əpnapɨn nəghatən eiueiuəmɨn tepət kəmotiet.
Kən əmun, etəmim kəiu kuea aupən, 61kənmuən-iarəpməmə, “Suah u təmatənməmə

tɨtun nərəkɨnən Nimə Rəha Uhgɨn, kənmiləkɨnmɨn e nian kɨsɨl əm.”
62 Kən pris asol agɨn tətul mən-ipən kəm Iesu məmə, “?Tahro nəsəghatən? ?Tahro

e nəghatən mɨn əh itəm koatən-iarəp tatɨləs pɨkən ik?” 63 Məto Iesu təpnapɨn əm
məsəghatən.
Kən pris asol agɨn təmən-ipən kəm in məmə, “Onakəkəike mos noanawɨl kit e Uhgɨn

itəmtatəmegəh, kənmən-iarəpnɨpahrienənkəmitɨmatməmə ikNətɨUhgɨnneKristo itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa, o kəp.”

64 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Əwəh, tol əm məmə inu nəmən mihin ne. Məto ekən-
ipɨnə kəm itəmat rafinməmə, e nian itəmotuwa, onəkotəplan io Nətɨ Etəmim ekatəpələh
enɨkalɨnmatɨprəhaUhgɨnuEtəmTəsanənAgɨn, kənmateiuaiu-paeneai enɨmalnapuə.”

65Kən pris asol agɨn təməhap rəhan napənməto-inu tatəto tərat o nəghatən rəha Iesu,
kənmənməmə, “!Tatəghat rat e Uhgɨn!* ?Tahro məmə suah kit mɨn təkəike məghat mɨn
lan? Otətəlɨg-in-tu, nəmotəto nəghatən rat əh. 66 ?Nɨkitəmat təht məmə naka?”
Kən kəmotən-ipənməmə, “Otəkəike mɨmɨs.”
67 Kən kəmotagəh əpnapɨn əm nɨganəmtɨn, kən motaht e nelmɨlat. Neen kotem e

nelmɨlat, 68 kən motən-ipən məmə, “Ei, Kristo. ?Ən-iarəp e nəsanənən rəha Uhgɨn məmə
pah təmoh ik?”

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

69 E nian əh, Pita tatəpələh ihluə e iat rəha nimə, kən iolwək kit pətan əkəku tuwa ron
mən-ipən kəm inməmə, “Ik mɨn u, nəmatuarisɨg-in Iesu, etəmKalili.”

70Məto Pita təmən-iamnin kəm ilat rafinməmə, “Iəkəruru nat un itəmnakatən.”
71Kənmaliwəkmuwɨn e ket rəha iat, kən ikɨn əh pətan əkəku kit mɨn təməplan in, kən

təmən-ipənkəmnetəmimikɨn əhməmə, “Suahukitu təmatuarisɨg-in IesuEtəmNasaret.”
72Məto Pita təmən-iamnin əskasɨkmɨnmos noanawɨl məmə, “!Iəkəruru suah əh!”
73Təsuwəhən, netəmmɨnukoatətul ikɨn əhkotuwɨnoPitamotən-ipənməmə, “Pahrien

məmə ik kit əh, məto-inu nolən rəha nəghatən rəham tahmen əmelat.”
74Kən tɨnətuoun maun-in nəratənmɨn koatɨsɨ-pən o Uhgɨnmoatuwa ron okəmə teiuə.

Kən təmos noanawɨl məmə, “!Iəkəruru suah əh!”
Kən roiu agɨn, mənɨg təmɨmnən. 75Kən Pita nɨkin təht nəghatən itəm Iesu təmən kəm

inməmə, “Uarisɨg mənɨg otɨmnən, onakənmau kɨsɨl məmə nəkəruru io.” Kən Pita təmiet
muwɨn ihluə, kən təmasək təmasək.

26:61: Jon 2:19-21 26:63: Aes 53:7; Mat 27:12 26:64: Sam 110:1; Dan 7:13; Mat 24:30 * 26:65: Etəm-iasol
rəha prismɨn təmənməmə Iesu təmən rat Uhgɨnməto-inu Iesu tatənməmə in tahmen əmeUhgɨn. 26:65: Mat 9:3;
Jon 10:33 26:66: Lev 24:16; Jon 19:7 26:67: Aes 50:6; 53:5 26:75: Mat 26:34
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27
Jutas təmaril atɨp in
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1 Laulaugɨn agɨn, pris asol mɨn rafin ne etəm-iasol mɨn rəha netəmim kəmotuəfɨmɨn
mɨn motəte noa məmə okotətəu-pən suatɨp naka o nohamnuən Iesu. 2Kəmotəlis in, kən
motɨləs motuwɨnmotəhlman-pən e nelmɨ Pailat, kapman rəha Rom.

3Nian Jutas u etəm təmegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn, təməplanməmə
kəmotiuw-iarəp Iesu məmə otɨmɨs, nɨkin tɨnahmə pɨk o nat naka itəm təmol, kən təmɨk
məni tate əh itəm kəmol e silfa, məmki-pən kəm pris asol mɨn ne etəm-iasol mɨn rəha
noanol rəha Isrel. 4Kənmən-ipənməmə, “Emol təfagəməto-inuemegəhan-in-pənenelmɨ
tɨkɨmɨr mɨn suah kit itəm təsolən nat tərat kit.”
Kən kotən-ipənməmə, “Inu nat əpnapɨn əmotəmat. Nat kit rəham əm.”
5 Tol nəhlan, Jutas təmərakin-pən məni əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən in miet magɨm

muwɨnmaril atɨp in.
6 Kən pris asol mɨn kəmotuwɨn motuwər məni, kən motən məmə, “Təsətuatɨpən e

rəhatat Lou məmə okotələhəu-pən məni u ilat məni rəha Nimə Rəha Uhgɨn, məto-inu
kəmos-nəmtɨn nɨta etəmim lan.” 7 Kən koatən məmə okotos məni əh kən kos-nəmtɨn
nəptən kit u aupən katən məmə, “nəptən rəha suah kit itəm tatol sospən e nəptən,” kən
koatən məmə okatɨtənɨm iapɨspɨs mɨn ikɨn. 8 Tol nəhlan, muwa mətoarus-pa u-roiu,
netəmim kotaun-in nəptən əh məmə, “Nəptən Rəha Nɨta.” 9Kən nəghatən naka itəm ien
Jeremaea təmən aupən, təmuwamol nɨpahrienən lan. Təmənməmə, “Kəmotosməni tate
əh itəm kəmol e silfa, inu nəmtɨn itəm netəm Isrel kəmotən o suah u, 10 kən koatos məni
əh məmə okotos-nəmtɨn ‘nəptən o nolən sospən,’ tahmen əmməmə Iərəmərə təmən kəm
io.”

Iesu təmətul e
nɨganəmtɨ Pailat

(Mak 15:2-15; Luk 23:3-5, 13-25; Jon 18:33-19:6)
11Kən Iesu təmuwɨn mətul e nɨganəmtɨ Pailat, kən təmətapəh ron məmə, “?Ik kig rəha

netəm Isrel?”
Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Ik nəmənmihin.”
12Nian pris asol mɨn ne etəm-iasol mɨn rəha Isrel koatən-iarəp nəghatən mɨn e Iesu,

məto Iesu təsuhalpɨnən rəhalat nəghatən. 13 Kən Pailat təmən-ipən kəm in məmə, “?
Nakatəto nəghatən mɨn itəm koatən tatɨləs pɨkən ik, o kəp?” 14Məto Iesu təpnapɨn əm
məsəghatənməsuhalpɨnən nəghatən kit ilat katən, kən Pailat, narmɨn təmiwɨg pɨk.

15Kən e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, in nolən rəha kapmanməmə otahl-iarəp
etəmim kit e kalapus itəm nɨmanin netəmim kəmotən. 16 E nian əh, etəm kit tatəməhl
e kalapus, nərgɨn u Parapas. Kən netəmim rafin kotɨtun məmə in təmol tərat pɨk agɨn.
17Kənniannɨmaninnetəmimkɨnotuwa, kənPailat təmətapəholatməmə, “?Nakotolkeike
məmə ekahl-iarəp pah e kalapus tietmatuwɨn, Parapas, o Iesu, kətaun-inməməKristo?”
18 Təmən nəhlan məto-inu in tɨtun məmə kəmotegəhan-in-pən Iesu e nelmɨn məto-inu
koatetəhak o Iesu.

19 Nian Pailat tatəpələh e jea rəha nakilən nəghatən, rəhan pətan tahl-ipən nəghatən
kəm inməmə, “Suah un təsolən nat tərat kit. Əsolən nat kit lan, məto-inu emapɨlaiir lan,
kən roiu iatəto tərat agɨn ron.”

20Məto pris asol mɨn ne netəm-iasol rəha noanol rəha Isrel kəmotəghat kəm nɨmanin
netəmimməmə okotəuhlin nətəlɨgən rəhalat. Kən ilat kəmotətapəh o Pailat məmə otahl-
iarəp Parapas, kən kotohamnu Iesu.

21Kən Pailat təmətapəh olat məmə, “?Suahmil u, in pəhruən lan ekahl-iarəp?”
Məto nɨmanin netəmim kəmotən-ipənməmə, “Parapas.”

27:5: Mat 26:14-15; Wək 1:18-19 27:10: Sek 11:12-13 27:12: Aes 53:7 27:18: Jon 11:47-48; 12:19
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22Kən Pailat təmən-ipənməmə, “?Kən oekahro Iesu u kətaun-in mə Kristo?”
Kən nɨmanin netəmim rafin kəmotən-ipən məmə, “!Okətu-pər e nɨg kəluau otɨmɨs!”

23Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “?O naka? ?Təmol nat tərat naka?”
Məto nɨmanin netəmim kəmotagət əfəməh, motən məmə, “!Okətu-pər in e nɨg kəluau

otɨmɨs!”
24KənnianPailat təməplanməməokol təsələhəuənnəghatənrəhalat, kən ilat kɨnoatətul

matɨp o nəmouən, kən tos nəhaumaikuas e nelmɨn aupən e nɨmanin netəmim, kənmən-
ipən kəm ilat məmə, “Nəghatən kit rəhak tɨkə o suah u, məmə nɨtan otəməhl-pa lak. !
Nɨmɨsən rəhan tatəməhl-pɨnə e nelmɨtəmat!”

25Kən netəmim rafin kəmotənməmə, “!Pəs nɨtan təməhl-pa otɨmat ne nɨsualkələhmɨn
rəhatɨmatmɨn!”

26Kən Pailat təmahl-iarəpmegəhan-in-pən Parapas kəm ilat. Məto təmənməmə okalis
Iesu, kən təmegəhan-in-pən inməmə okətu-pər e nɨg kəluauməmə otɨmɨs.

Mopael mɨn kəmoatol mɨlə e Iesu
27Kənmopaelmɨn rəhaPailat kotɨləs Iesumotuwɨn əpəh imə enimə asol rəhakapman,

katənməmə Praetoriam. Kən kəmotaun-in rafinmopael mɨn kotuwa kɨtəlau lan. 28Kən
motəmki-rəkɨs rəhan natɨmnat, motuwɨn-in-pən kot tasiə kit kəm in, tahmen e kot rəha
kig kit. 29Kənmotuarin-uarin nol itəm tol nihlən-nihlənmotol hat lan, motəfauin-pən e
rəhn-kapə Iesu motol mɨlə lan məmə in hat rəha kig kit. Kənmotələhəu-pən noanɨg kit e
nelmɨnmatɨp, kənmotɨsinnulɨlat aupən in,motolmɨlə lan,motən-ipənməmə, “!Ekotɨsiai-
in ik, kig rəha netəm Isrel!” 30Kənmotagəh lan, kənmotɨləs noanɨgmotoh rəhn-kapə lan
mau tepət. 31Nian kɨnotol rəkɨs mɨlə lan, kən motəpeg rəkɨs kot tasiə, motuwɨn-in-pən
mɨn rəhan natɨmnat. Kənmotɨləs motuwɨnməmə okotətu-pər e nɨg kəluauməmə otɨmɨs.

Kəmətu-pər Iesu e nɨg kəluau
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43;

Jon 19:17-27)
32Nian kəmoatuwɨn, motəplan etəmSaerin kit, nərgɨn u Saimon, kənmoatəkəike kəm

in məmə otɨləs nɨg kəluau. 33 Kəmotuwa ikɨn kit katən məmə, Kolkota, u nɨpətɨn tatən
məmə Louipɨl-uipɨl. 34 Ikɨn əh kəmotəmki-pən wain kəm Iesu itəm kəmeapətɨp e nat
tarɨp. Məto nian Iesu təmənɨm asgəwɨn, kən mapəs nənɨmən. 35Nian kəmətu-pər e nɨg
kəluau, kən moturin taes o rəhan natɨmnat. 36Kən moatəpələh moatuag-pən moatehm
Iesu ikɨn əh. 37 Ilɨs e rəhn-kapə, kəmotəte nɨpəgnəmtɨn nənən. Tatən nəhlan məmə, INU
IESU, KIGRəHANETəMISREL. 38Kənetəmimkəiu itəmkətiohnetəmimmətuakləh-in rəhalat
natɨmnat, kəmətu-pər ilau e nɨg kəluau, kit e nɨkalɨn matɨp, kit e nɨkalɨn mol. 39 Kən
netəmmɨn u itəm kəmotaliwək motuwa moatuwɨn, motən-ipən nəghatən rat kəm Iesu,
moturin-urin rəhalat-kapə, 40 moatən məmə, “Nəmatən məmə onakərəkɨn Nimə Rəha
Uhgɨn kən ik pɨsɨn əm miləkɨn o nian kɨsɨl. !Osmegəh atɨp ik! !Kən eiuaiu e nɨg kəluau
okəmə ik Nətɨ Uhgɨn pahrien!”

41E nolən ahmenmɨn əm, pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol mɨn
rəha noanol rəha Isrel kotolmɨlə lan, 42motənməmə, “Təmosmegəh netəmim,məto okol
təruru nosmegəh atɨpən in. In kig rəha Isrel. Okəmə tatite atɨp e nɨg kəluau, kən okotən
nɨpahrienən lan. 43Tətahatətə eUhgɨn. Pəs Uhgɨn tɨləs-irəkɨs in əh-roiu okəmə in tolkeike,
məto-inu təmən məmə in Nətɨ Uhgɨn.” 44 E nolən ahmen mɨn əm, iətgəhl lou mil itəm
kəmətu-pər iləhal min in e nɨg kəluau, katuən-ipən nəghatən rat tepət kəm in.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49;

Jon 19:28-30)

27:24: Dut 21:6-9 27:25: Wək 5:28 27:28: Luk 23:11 27:30: Aes 50:6 27:34: Sam 69:21 27:35:
Sam 22:18 27:38: Aes 53:12 27:39: Sam 22:7; 109:25 27:40: Mat 26:61; Jon 2:19 27:43: Sam 22:8
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45 Kən e tuelef klok mətoarus-pən tri klok, napinəpən təmeiuaiu mɨrəfin nat. 46 Kən
iuəhkɨr e tri klok ehnaipən, Iesu təmasək əfəməh mən məmə, “! Eloi, Eloi! ? Lama
sapaktani?” u nɨpətɨn təmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?Tahro nakatapəs io?”

47Nian netəmim neen itəm kəmoatətul əh-ikɨn kəmotəto təmasək əfəməh nəhlan, kən
kotənməmə, “In tətaun-in Elaija.”

48 Roiu agɨn, kit təmaiu muwɨn mɨləs nat kit tame-ame tahmen e katən,* kən mau e
wain u tagɨn, maru e nɨg, kən mɨləs-ipən məmə Iesu otənɨm. 49Kən ilat mɨn neen kotən-
ipənməmə, “Apəs əm. Pəs koatəplan okəmə Elaija otuwamosmegəh in, o kəp.”

50 Kən nian Iesu təmasək əfəməh mɨn, megəhan-in atɨp məmə otɨmɨs, kən rəhan
namegən tiet.

51E nian ətuatɨp əh, nɨməhan itəm tatəkul e Nimə Rəha Uhgɨn təməhapmolməsɨn kəiu,
təmətuoun əpəh ilɨs muwa mol namnun əpəh ləhau. Namig təməloal, kən kəpiel mɨn
kəmotɨmɨsmɨs. 52Kən suwɨtmɨn itəmkəmol e nɨpəg kəpiel kəmotəhapmotoag, kənnetəm
kotətuatɨp tepət itəmkəmotɨmɨs rəkɨs, kəmotəmegəhmɨn. 53Kəmotiet e suwɨt mɨn kəmol
e nɨpəg kəpiel, kən uarisɨg Iesu təməmegəh e nɨmɨsən, ilat kəmotuwɨn əpəh Jerusalem
motiet-arəp o netəmim tepət.

54 Kən nian etəm-iasol rəha mopael mɨn rəha netəm Rom ilat netəm mɨn u itəm
kəmoatehm Iesu, kəmotəplan namig ne natɨmnat mɨn əh, kəmotəgɨn pɨk, kən motən
əfəməhməmə, “!Nɨpahrienən, inu Nətɨ Uhgɨn pahrien!”

55Nɨpɨtan tepət kəmoatətul isəu moatəplan. Aupən ikɨn kəmotiet Kalili moatətəu-pən
Iesu moatasitu lan e nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn.† 56 Ilat mɨn neen u Meri Maktala, kən Meri u
mama rəha Jemes ne Joses, kənmama rəha nətɨ Sepeti mil.

Kəmɨtənɨm Iesu
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56;

Jon 19:38-42)
57 Etəm Aramatia u rəhan nautə tepət, nərgɨn u Josep, in etəmim kit rəha Iesu. Nian

tɨnatuwa iuəhkɨr o napinəpən, 58 təmuwɨn məplan Pailat, kən tətapəh-in nɨpətɨ Iesu, kən
Pailat tegəhan-in nɨpətɨ Iesu kəm in. 59 Kən Josep təmɨləs nɨpətɨ Iesu muwɨn malpin e
nɨməhan ruən wi kit, nərgɨn u linen, 60 kən mɨləs muwɨn mɨləs-ipən e suwɨt wi kəmel e
kəpiel. Suwɨt u in rəha Josep. Kən məsoupəlpəlin-pən kəpiel asol kit mahtosɨg-in nɨpəg
kəpiel lan, kənmatuwɨn. 61MeriMaktala, neMeri kit mɨn katuəpələh əh iuəhkɨr o suwɨt.

Mopael mɨn itəmkəmotehm nɨpəg kəpiel
62Nian əh, in nian katol əpen-əpenə o Sapat, kən kəmən lawɨgin e Sapat, pris asol mɨn

ne Farisi mɨn kəmotuwɨn motəplan Pailat. 63Motən-ipən məmə, “Etəm-iasol. Nɨkitəmat
tɨnəht məmə, nian suah əh, etəm rəha neiuəən, təmatəmegəh əh, matən məmə, ‘Nian
kɨsɨl otuwa muwɨn, kən Uhgɨn otosmegəh mɨn io e nɨmɨsən.’ 64 Tol nəhlan, ahl-ipən
rəhamneenmopael okotuwɨnmoatehmnɨpəgkəpiel suwɨtmətoarus-pənniankɨsɨl tuwa
muwɨn. Mətan, rəhannetəmimokotuwakakləh-innɨpətɨn, kənmotən-ipənkəmnetəmim
məmə təməmegəhmɨn e nɨmɨsən. Kən neiueiuəən u, in otərat taprəkɨs-in itəmaupən.”

65 Kən Pailat təmən-ipən məmə, “Otos mopael mɨn, kən motuwɨn motol natɨmnat
rafin itəm nakotolkeike məmə okotol o nehm wɨrən suwɨt e nɨpəg kəpiel.” 66 Kən
kəmotuwɨn moatehm wɨr nɨpəg kəpiel tol nulan, motələhəu-pən nəmtətin kit e kəpiel.‡
Kən kəmotələhəumopael mɨnməmə okoatehm ikɨn əh.

27:46: Sam 22:1 * 27:48: Nat u tahmen e nɨmɨsmɨs matres. 27:48: Sam 69:21 27:51: Eks 26:31-33; Hip
10:19-20 † 27:55: Nɨpɨtanmɨn əh kəmotasitu Iesu e nat pɨsɨn pɨsɨnmɨn tahmen e nagwənən, ne nəhau, ne ikɨn rəha
napɨlən. 27:55: Luk 8:2-3 27:58: Dut 21:22-23 27:60: Aes 53:9 27:63: Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31;
10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21 ‡ 27:66: Roiu, kitat kəsotɨtun ətuatɨpənməmə kəmol nəmtətin əh o nolən
naka. Kəm-naka kəməlis nol kit itəm təmolmak lan, o kəm-naka u, kəmol e plasta. Məto netəmim rafin kotɨtunməmə
suah kit otəsɨləs-irəkɨsən. Kən okəmə koatəplan nəmtətin məmə təməhapən, o təmiet rəkɨs, kən mopael mɨn okotɨtun
məmə suah kit təmahwin rəkɨs kəpiel.
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Iesu təməmegəhmɨn

e nɨmɨsən
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12;

Jon 20:1-10)
1E Sante laulaugɨn agɨn,* təmatianməsian wɨrən, Meri Maktala neMeri kit mɨn kəmian
məmə okiauag suwɨt e nɨpəg kəpiel.

2 Kən əmun, namig asol kit təməloal məto-inu nagelo kit rəha Iərəmərə təmeiuaiu e
nego e neai muwɨn e nɨpəg kəpiel, kən məsoupəlpəl-in rəkɨs kəpiel, kən matəpələh-pər
lan. 3 In tətasiə tahmen e nɨpɨtən, kən rəhan natɨmnat mɨn kotəruən tahmen e nahui
noa nɨtəhəi. 4Mopael mɨn kəmotəgɨn pɨk, kən motasiəp-asiəp, narmɨlat təmɨkə tahmen
e netəmkəmotɨmɨs.

5 Kən nagelo təmən-ipən kəm pətan mil məmə, “Suəgɨnən, məto-inu ekɨtun məmə
natuegəs-in Iesu itəm kəmətu-pər e nɨg kəluau. 6 Tɨkə u ikɨn-u. In təməmegəh mɨn e
nɨmɨsən tahmen əm e inu təmənmihin aupən. Uea muəplan ikɨn təmatəməhl ikɨn. 7Kən
ian uəhai, kənmuən-ipən kəm rəhan netəmimməmə, ‘In təməmegəhmɨn e nɨmɨsən, kən
in tətaupən-in itəmat matuwɨn əpəh Kalili. Kən ikɨn əh, onəkotəplan in əh-ikɨn.’ Itəla,
rəhak u nəghatən enən kəm itəmlau.”

8 Kən pətan mil kəmuagɨm uəhai əm e suwɨt e nɨpəg kəpiel, matuəgɨn, məto nɨkilau
tətagien, mətian məmə okuən-ipən kəm netəmim rəha Iesu. 9Kən əmun, Iesu tiet-arəpa
olau, mən-ipən məmə, “Təwɨr.” Kən kəmuea o Iesu, muaskəlɨm nelkɨn, kən muəfak kəm
in. 10Kən Iesu təmən-ipənkəmilauməmə, “Suəgɨnən. Ianmuən-ipənkəmpiakmɨnməmə
okotuwɨn Kalili. Ikɨn əh okotəplan io ikɨn.”

Nəghatən rəhamopael mɨn
11 Nian pətan mil kəmualiwək mətian, kən mopael mɨn əh neen kəmotuwɨn e taon,

kən motən-ipən kəm pris asol mɨn natɨmnat rafin itəm kəmotəplan. 12 Nian pris asol
mɨnkəmotuwɨnmotəplannetəm-iasol rəhanoanol rəha Isrel, kənmoatol noa kitmotəlis
nəghatən lan. Kən motos-ipən məni asol kəm mopael mɨn, 13 motən-ipən kəm ilat
məmə, “Nakotən-ipən kəmnetəmimməmə, ‘Rəhan netəmimkəmotuwa lapɨn nian itɨmat
emotapɨl, motakləh-in nɨpətɨn motɨləs motagɨm.’ 14 Okəmə kapman otəto namnusən u,
kən itɨmat ekotəg-ətuatɨp-in nəghatən u kəm in. Itəmat onəsotosən nəratən lan.” 15 Tol
nəhlan, mopael mɨn kəmotos məni, kən motol tahmen-pən əmməmə kəmən mihin kəm
ilat. Kən namnusən u təmuwɨnmɨtəlau e netəm Isrel muwamətoarus-pa roiu.

Iesu təmiet-arəpa
o rəhan netəmim

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16Kən netəm lepen rəha Iesu kəmotuwɨn Kalili, motuwɨn e nɨtot itəm Iesu təmən kəm

ilat məmə okotuwɨn ikɨn. 17 Nian kəmotəplan in, kən kəmotəfak kəm in, məto neen
rəhalat nətəlɨgən tatol kəiu. 18Kən Iesu tuwa olat, kənmən-ipən kəm ilatməmə, “Nepətən
rafin rəha nego e neai ne nətueintən o nərəmərəən, Uhgɨn təmos-ipa kəm io. 19 Tol
nəhlan, otuwɨn motiuw netəmim rəha noanol mɨn rafin e nətueintən məmə okotuwa
rəhak netəmim, kən motol baptais elat e nərgɨ Tata Uhgɨn, ne Nətɨn, ne Narmɨn, 20 kən
motəgətun ilat məmə okotətəu-pən rafin nəghatən mɨn itəm emən kəm itəmat. Kən
nɨpahrienən, ekətatɨg kitat min itəmat nianmɨn rafinmətoarus namnun nian.”

* 28:1: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, ‘Nian Sapat tɨnol namnun, e nian itəmtətaupən ewik 28:6: Mat 12:40;
16:21 28:10: Mat 26:32 28:16: Mat 26:32 28:18: Jon 13:3; Efes 1:20-22 28:19: Mak 16:15-16; Wək 1:8
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Mak
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo ItəmMak Təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uMak
?Pah təməte naoa u? Jon Mak təməte naoa u. In sənəmə etəm tuelef kit rəha Iesu.

Məto katənməmə in frenwɨr kit rəha Pita itəmilau katian ikɨnmɨn tepət. Naoa rəhaWək
Mɨn tatən məmə in təmuwɨn ilau Pol e rəhan naliwəkən təmaupən mol, kən uarisɨg lan,
təmuwɨn ilau Panapas.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? KəmotənməməMak təmətatɨg Rom nian in təməte naoa

u, kən okəm-naka in ilau Pita, uarisɨg kohamnu Pita. Mak təməte naoa u tuwɨn o iəfak
mɨn əpəh Rom u ilat Iaihluə mɨn. Kitat kotɨtun nəhlan məto-inu in tatən-iarəp nɨpətɨ
nolənmɨn rəha netəm Isrel itəm koatol. Kən e naoa u, təməte nəghatən neen e nəghatən
Arameik itəm netəm Isrel kɨnotɨtun rəkɨs. Məto in məuhlin nəghatən mɨn u tuwa e
nəghatən Kris itəm Iaihluəmɨn əpəh Rom koatəghat lan.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian Mak təməte naoa u, kən netəm Rom

koatərəmərə enɨtənasol itəmtɨtəlau-inNɨtəhəiMetiterenian. Rəhalat nəghatənkitiəh əm,
kən rəhalat suatɨp kotəwɨr, kən rəhalat nolən o nahl-ipənən nəghatən mɨn in təwɨr. Nian
əh, in nian təwɨr o nən-iarəpən Namnusən Təwɨr rəha Iesu Kristo. E nian əh, Namnusən
Təwɨr təmaiu uəhai əme nɨtən pɨsɨn pɨsɨnmɨn e suatɨpmɨn rəha Rom.
?Təməte naoa u o naka? Mak tolkeikeməmə otən-iarəp ətuatɨp namnusən rafin rəha

Iesu,məmə in pah, kən in təmolnaka, kənmatəgətunnaka. Okəm-naka in tolkeikeməmə
otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn əpəh Rom, məto-inu netəmim tepət kəmotol nəratən
elat. Mak təməte tepət e nian iəkɨsmɨn itəmotəpanuwa e nəmegəhən rəha netəmim rəha
Iesu. Kən in təmən-iarəp nolən rəha Iesuməmə in mɨn təmətatɨg e nian iəkɨs mɨn.

Jon Baptais təmol əpen-əpenə e suatɨp
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)

1 Inu nətuounən rəha Namnusən Təwɨr rəha Iesu Kristo, Netɨ Uhgɨn. 2 Ien rəha Uhgɨn,
nərgɨn u Aesea təməte-pənmihin e naoa aupən. Uhgɨn təmənməmə,
“Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəmotos rəhak nəghatən.
In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.”
3 “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən məmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə o

suatɨp rəha Iərəmərə, kənmotol rəhan suatɨp tətuatɨp.’ ”
4Kən tol nəhlan, JonBaptais təmiet-pa ikɨn taruən-aruən ikɨnmatol baptais enetəmim,

kənmatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm ilat məmə okotəkəike motəuhlin məntaalat o
nolən ratmɨn rəhalat, kənmotuwɨn o Uhgɨn, məmə in otafəl nolən ratmɨn rəhalat. Kən e
nəmtətin kit, okol baptais elat. 5Netəmim rafin rəha nɨtən əh Jutia ne taon əh Jerusalem,
kəmotuwa motətəlɨg-in rəhan nəghatən kən motən-iarəp rəhalat nolən rat mɨn, kən Jon
təmol baptais elat əpəh e nəhau Jotan.

6 Jon təməsuwɨnən e natɨmnat wɨr. Rəhan natɨmnat tahmen əm e rəha ien u Elaija
aupən. Rəhannatɨmnat kəmol e nɨməmekamel, kən rəhn kətəut kəmol e nuwigɨ kau, kən
matun əm pitɨp ne nahui sukapak e nɨkinat. 7 Kən təmatən-iarəp kəm netəmim məmə,
“Suah kit u tatuarisɨg-in io, rəhan nəsanənən ne nepətən taprəkɨs-in io. Io ekəsahmen-in
mɨnən məmə ekeiuaiu mapeg rəkɨs rəhan put. 8 Ekatol baptais etəmat e nəhau, məto in
otəpanol baptais etəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn.”

Jon təmol baptais e Iesu əpəh e nəhau Jotan
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)

1:2: Mal 3:1 1:3: Aes 40:3 1:4: Wək 13:24; 19:4 1:6: 2 King 1:8; Mat 11:8 1:7: Wək 13:25



MAK 1:9 61 MAK 1:30

9 E nian əh, Iesu təmiet əpəh Nasaret, latuənu kit rəha Kalili muwa. Kən Jon təmol
baptais lan əpəh e nəhau Jotan. 10Nian Iesu təmər əpəh e nəhau, kən masɨpər məplan
nego e neai təmerəh, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu-pa ron tahmen-pən e mak.
11Kənnəghatənkit təmɨsɨ-pər əpəh enego e neaimatənmin-nulanməmə, “Ik netɨk keike,
ekolkeike pɨk ik, kən nɨkik tagien pɨk agɨn ron ik.”

Setan təmos-ipən-os-ipən
kəm Iesu

(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Kən roiu agɨn-əh mɨn, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmit-ipən Iesu əpəh ikɨn taruən-aruən

ikɨn, 13 ima nat iarupɨn mɨn. Təmatɨg ikɨn mos nian fote. Nian mɨn Setan tatos-ipən-os-
ipən kəm in. Kən nagelo mɨn kəmotasitu lan.

Iesu tɨnatətuounmatən-iarəpNamnusən Təwɨr
(Mat 4:12-17; Luk 4:14-15)

14 Nian kɨnɨləs-ipən rəkɨs Jon e kalapus, Iesu təmuwɨn əpəh Kalili matən-iarəp Nam-
nusənTəwɨr rəhaUhgɨnkəmnetəmim. 15Təmənməmə, “!Ure! !Rəhannian tɨnuwa! !Nian
rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnatuwa iuəhkɨr! !Otəuhlin nətəlɨgən rəhatəmat, motapəs
pahrien nolən rat mɨn, kənmotuwɨn o Uhgɨn, kənmotahatətə e Namnusən Təwɨr!”

Iesu təmaun-in etəmim kuwɨt rəha niuwən nəm
(Mat 4:18-22 Luk 5:1-11)

16Nian Iesu təmətaliwək e nɨkalɨ Lek Kalili, kən məplan suah mil kəiu, etəmim rəha
niuwən nəm mɨn, nərgɨlau u Saimon ne pian Antru. Kətuatɨp-in rəhalau net. 17 Kən
Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Uea, mətəu-pa io, muea rəhak etəmimmil, kən io ekol
itəmlau nakuea etəmimmil rəha niuwən netəmimməmə okotuwa rəhakmɨn netəmim.”
18Kən əmun kuapəs rəhalau net, kənmuətəu-pən.

19Kən Iesu təmaliwəkmuwɨn təhmɨnmɨnməsɨn, kənməplan netɨ Sepeti mil Jemes ne
pian Jon katuəpələh e rəhalau potmatuəhlwɨr rəhalaunet. 20Kən enian əm əh inəh, Iesu
təmaun-in ilau lan, kənkuətulmuapəs rəhalau tata Sepeti ne rəhan iolwəkmɨnkotəpələh
e nɨpəg noa pot, kənmuətəu-pən Iesu.

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suah kit əpəh Kapaneam
(Luk 4:31-37)

21Kən Iesu ne rəhanmɨnnetəmimkəmotuwɨn əpəhKapaneam. Kən enian rəha Sapat,
Iesu tuwɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnənmatəgətun netəmim. 22Kən netəmim kəmotəto
rəhannəghatən, kənnarmɨlat təmiwɨg pɨk ronməto-inu rəhannəghatən təfɨgəm, nepətən
əh-ikɨn, kənmaprəkɨs-in mɨn rəha iəgətunmɨn rəha Lou.

23Kən enian əh, suah kit narmɨn rat tətatɨg lan təmuwa imə kənmətagət əfəməhməmə,
24 “!Ik Iesu etəm Nasaret! ?Nəmuwa məmə onakahro itɨmat? !Okəmə naka nəmuwa
məmə onakərəkɨn itɨmat! !Io enəmɨtun rəkɨs ik, ik EtəmAsim rəha Uhgɨn!”

25Kənməto Iesu təmən-ipən əskasɨk kəmnarmɨn rat unməmə, “!Ah! Əsəghatən,miet e
suah un.” 26Kən narmɨn rat təmol nɨpətɨ suah apon tasiəp-asiəp, magət əfəməhmiet lan.

27Kən netəmim kəmotaut motən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “!Ei, naka u! Okəmə naka
nəgətunən wi kit u. ! Suah u tatos nəsanənən o nəghatən kəm narmɨn rat mɨn, kən
koatətəlɨg-in motol nəwian!” 28 Kən kəmamnus ueiuəhai əm Iesu, tuwɨn mapəkol əpəh
e nɨtən Kalili.

Iesu təmol-wɨr netəmim tepət
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Nian Iesu ne Jemes, Jon, Saimon, ne Antru kəmotiet e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən
motaiu ətuatɨp əmkan əpəh latuənurəhaSaimonneAntru ikɨn. 30Niankəmotuwɨn,məto

1:11: Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; Mak 9:7 1:13: Sam 91:11-13 1:14: Mak 6:17 1:15: Mat 3:2 1:22:
Mat 7:28-29 1:24: Mak 5:7 1:26: Mak 9:26 1:28: Mat 4:24
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uhu Saimon tatətəp-ətəp, kənmətapɨl-pər e rəhan pet, kən kəmotən-ipən kəm Iesuməmə
pətan əh tatɨmɨs. 31Kən Iesu təmuwɨnmea-pənonelmɨnkən tətul. Kənnətəp-ətəpən tagɨm
lan, kən tuwɨnmatol nɨgɨlat nagwənən.

32 Tɨnehnaipən mɨt tɨnaht, nian rəha Sapat tɨnol namnun, kən netəmmɨn u koatɨmɨs,
ne netəm narmɨn rat tətatɨg elat, pialat mɨn kəmotəmɨk ilat motuwa o Iesu. 33Netəmim
rafin e latuənu un kəmotuwa motargəfɨmɨn əm ilat mɨn əpəh e nafiluə e nimə un rəha
Saimon ne Antru. 34Kən Iesu təmol-wɨr netəmim tepət u koatos nɨmɨsən pɨsɨn-pɨsɨnmɨn
kotəwɨr, kən məhg-iarəp narmɨn rat tepət e netəmim, məto təmən-iəhau narmɨn rat mɨn
məmə okəsotəghatən, məto-inu kɨnotɨtun rəkɨs məmə pah u Iesu.

Iesu təmatamnus-iarəp rəhan nəghatən əpəh Kalili
(Luk 4:42-44)

35Kən laulaugɨn agɨn, fetukai təsɨrən əh, Iesu təmiet muwɨn əpəh ikɨn netəmim kotɨkə
ikɨnmatəfak. 36Kən Saimon ne inmɨn neen kəmotuwɨn kateam-in. 37Nian kəmotəplan,
kən kəmotən-ipən kəm inməmə, “Netəmim rafin koteam-in ik.”

38Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəpə. Pəs kotuwɨn əpəh e latuənu pɨsɨn mɨn
neen, ekamnus-iarəp rəhak nəghatən kəm netəmim mapəkol məto-inu, nat əh in əh
emuwa ronməmə ekol.”

39Kənmuwɨnmapəkol rafin e nɨtən əpəh Kalili, mətamnus-iarəp rəhan nəghatən əpəh
e nimə rəha nuəfɨmɨnənmɨn, kənməhg-iarəp narmɨn rat mɨn e netəmim.

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

40 Suah kit leprosi təmol təmuwa mɨsin-pən nulɨn o Iesu mətasəkin-pən nəwɨrən ron
məmə, “Okəmə nakolkeike, kən nəkɨtun nol-wɨrən io kənmafəl rəkɨs namkɨmɨkən lak.”

41Kən Iesu nɨkin təmahmə pɨk ron, kən təməg-əfəməh-in nelmɨnmələhəu-pən lan, mən
məmə, “Əwəh. Iakolkeike. !Əwɨr-ta!” 42Kən roiu agɨn-əh, nɨmɨsən leprosi təmagɨmmɨkə
lan, kən nɨpətɨn tɨnəwɨr, namkɨmɨkən tɨnɨkə. 43-44Kən Iesu təmən-ipən əskasɨk kəm suah
unməmə, “Əsən-iarəpən natɨmnatmɨn u kəmnetəmim,məto uwɨn əmmehmpris kit pəs
in tehm məmə nɨpətɨm tɨnol min-nulan, kən os-ipən kəm in nat u itəm Lou rəha Moses
təmən o suah kit itəm rəhan leprosi tɨnɨkə, kən netəmim okotɨtun məmə nɨpahrienən
nɨnəwɨr, kən rəham namkɨmɨkən tɨnɨkə.” Kənmahl-ipən tatuwɨn.

45 Məto suah un təmuwɨn kən mən-iarəp nat un kəm netəmim mɨn rafin mol Iesu
təsuwɨnən e latuənu mɨn məghat məto-inu nɨmanin netəmim tepət pɨk koatətulosɨg-in.
Kən o nat əh inəh, təmətan ikɨn netəmim kotɨkə ikɨn. Kən netəmim kotɨsɨ-pən əpəh ikɨn
mɨn rafinmoatuwa ron.

2
Iesu təmol-wɨr suah kit nəwtainməsɨn təmɨmɨs
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1 Nian neen kɨnotuwa rəkɨs mɨnotuwɨn, Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn əpəh Kapaneam, kən
nəghatən təmaiumuwɨn kəmnetəmimmɨnməmə Iesu əpəh rəhan nimə. 2Kən netəmim
tepət kəmotuwamotərwɨr əpəh imə, ne ihluəne, kən rum tɨkə o etəmimkitmɨn. Kən Iesu
tatən-iarəp rəhan nəghatən kəm ilat.

3 Kən suah kuwɨt kəmotalis pialat kit motuwa o Iesu itəm nɨpətɨn məsɨn təmɨmɨs
mətapɨl-pər e rəhan nɨmɨtiwɨn. 4Nian kəmotuwa, məto netəmim kɨnotər əpəh imə, kən
okol kotəruru nuwɨnən kehm Iesu. Kən kotɨləs motuwɨn əpəh ilɨs e nimə motos-irəkɨs
nəhgɨ nimə məsɨn ətuatɨp əm əh Iesu tatətul ikɨn imə,* kən motəhlman-əhlman suah un
tatite e nɨmɨtiwɨn rəhan muwɨn iuəhkɨr əm o Iesu. 5 Nian Iesu təməplan nahatətəən

1:34: Mak 3:10-12 1:35: Mat 14:23; Mak 6:46 1:39: Mat 4:23; 9:35 1:43-44: Lev 14:1-32 * 2:4:
E nian əh, kəmol nəhgɨ nimə neen e tael. Kən netəmmɨn u kəmotos-irəkɨs tael mɨn neen məmə otol kuhal tahmen-in
suah u itəm in tatɨmɨs.
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rəhalat, kən tən-ipən kəm etəm tatɨmɨs un məmə, “Nətɨk, enos-irəkɨs rəkɨs nolən rat
rəham.”

6Məto iəgətun mɨn neen rəha Lou kotəpələh əpəh imə, kən nɨkilat təməht məmə, 7 “?
Tahro suah u tatən rat Uhgɨn? Nəghatən əh tərat. Uhgɨn əm tɨtun nos-irəkɨsən nolən rat
rəha etəmim. !Pahmɨn tɨtun nos-irəkɨsən!”

8 Kən roiu agɨn-əh, Iesu tɨləs rəhalat nətəlɨgən, kən məmə, “?Tahro nɨkitəmat tatəht
pɨk natɨmnat min-nulan? 9 ?Itəm pəhruən tɨmetɨg, itəm u məmə ekən-ipən kəm suah
əh məmə, ‘Enos-irəkɨs rəkɨs rəham nolən rat,’ o itəm u tɨmətɨg məmə, ‘Ətul, mɨləs rəham
nɨmɨtiwɨn matuwɨn’? 10Məto ekol nat kit məmə onəkotɨtun məmə io Netɨ Etəmim, iatos
nepətən ikɨn-u e nətueintən o nos-irəkɨsən nolən rat rəha netəmim.” Kən məghat kəm
suah əhməmə, 11 “Iatən-ipɨnə kəm ikməmə, ətul, mɨləs rəham nɨmɨtiwɨnmatuwɨn imam
ikɨn.” 12 Kən əmun suah apon təmətul, mɨləs rəhan nɨmɨtiwɨn, maliwək matuwɨn, kən
ilat rafin kəmotəplan, motaut, narmɨlat təmiwɨg ron kən motənwiwi Uhgɨn motəmə,
“Ekəsotehmən əh nat kit tol min-nulan ne, nian kit.”

Iesu təmaun-in Lifaeməmə otuwamuarisɨg-in
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Iesu təmuwɨnmɨnmətaliwək əpəhenɨkalkal nəhauLekKalili, kənnɨmaninnetəmim
kəmotuwa ron, kən tatəgətun ilat. 14 Kən təmaliwək matuwɨn kən məplan Lifae netɨ
Alfeas, in etəmim rəha nosən məni rəha takɨs, tatəpələh iməmatol rəhan wək. Kən Iesu
təmən-ipənkəminməmə, “Ətəu-pa io,muwarəhaketəmim.” Kən əmuntətulmuarisɨg-in.

15Kən nian kit, Iesu təmuwɨn mətagwən əpəh ima Lifae ikɨn ilat netəmim rəha nosən
məni rəha takɨs, ne netəmnol təfagə rat neen. Kotagwən əmkitiəh ilat Iesu ne rəhanmɨn
netəmim məto-inu netəmim tepət kotol təfagə rat nəhlan kotuarisɨg-in Iesu. 16 Iəgətun
rəha Lou neen, ilat u Farisi. Kən neen kəmotəplanməmə Iesu tətagwən əmkitiəh ilat nol
təfagəmɨn un, ne netəmim rəha nosən məni rəha takɨs, kən kotətapəh o netəmim rəhan
mɨnməmə, “?Tahro Iesu tətagwən əmkitiəh ilat netəmkoatol nəhlan?”

17 Kən Iesu təməto rəhalat nəghatən, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Netəm mɨn u
kəsotɨmɨs-ɨmɨsən kəsotuwɨnən o tokita, məto netəm mɨn u koatɨmɨs-ɨmɨs koatuwɨn ron.
Io eməsuwamən o netəmmɨn u kotəmə kɨnotətuatɨp rəkɨs. Məto emuwa o netəmmɨn u
kotɨtun əmməmə ilat koatol nolən rat mɨn.”

Kotapəs nagwənən o nəfakən
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18 Kən e nian əh, netəmim mɨn rəha Jon Baptais ne Farisi mɨn kəmotapəs nagwənən
motətuakəm o nəfakən kəmUhgɨn. Kən netəmim neen kəmotuwa motən-ipən kəm Iesu
məmə, “Əplan-tu, netəmim rəha Jon Baptais ne Farisi mɨn kotətuakəm o nəfakən. ?Məto
tahro rəhammɨn kəsotolənmihin?”

19 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nian katol lafet lan rəha etəm tatol marɨt,
kən iərman u otol marɨt tətatɨg əh ilat in mɨn neen motol lafet, nɨkitəmat tatəht məmə
otətuakəm motapəs nagwənən? !Kəpə! Nian tətatɨg əh ilat min, kən nɨkilat tətagien,
motagwən əm. 20Məto nian əpəh ikɨn məmə okəpanɨləs-irəkɨs suah əh lan, kən e nian
əh in əh, in mɨn neen nɨkilat otahmə ron, kən kəpanotətuakəmmotapəs nagwənən.”

21Kən təmatɨg mənmɨnməmə, “Suah kit mɨn okol təsəhl-pənən nɨmɨsmɨsɨ nɨməhan wi
kit e nɨməhan oas itəmtəmerəh. Okəmə otəhl-pən, kənnɨməhanwi un tɨtun nəhap asolən
nɨməhan oas un.

22 “Suah kit mɨn okol təsiuw-pənən wain wi kit e nuwigɨ nat oas kit, məto-inu okəmə
otiuw-pən wain wi e nuwigɨ nat oas itəm təskasɨk, kən wain otapuəl-apuəl kən nuwigɨ
nat oas un otahgig kənməhap, kənwain ne nuwigɨnat un okuərat. Mətowainwi okiuw-
pən əme nuwigɨ nat wi itəm tɨmətmətɨg.”†

2:16: Mat 11:19 † 2:22: Afin futnot e Luk 5:37
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Netəmimmɨn rəha Iesu kəmotəhl wit e Sapat
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23Eniankit e Sapat, Iesune rəhanmɨnnetəmimkəmotaliwəkmotuwɨn-pən əpəhenɨki
nasumən rəha wit, kən netəmimmɨn rəha Iesu kəmotəhl wit məmə okotun.

24KənFarisimɨnukotaskəlɨm əskasɨkLou rəhaMoses kəmotən-ipənkəmIesuməmə, “!
Ei, əplan-tu! E Sapat, kəsəuləkən əhenasumənnekəsolənnatɨmnatmɨnnəhlankotərəkɨn
Lou. ?Tahro rəham netəmimmɨn kotol nəhlan?”

25-26 Iesu təmuhalpɨnrəhalat nəghatənməmə, “Okəm-naka itəmatnakəsotafinən əhnat
u Tefɨt təmol aupənnianApiata in pris asol agɨn rəhaUhgɨn. Itəmatnɨnotafin rəkɨsməmə
Tefɨt nəumɨs təmus, kən tuwɨn əpəh e Nimə Tapolən rəha Uhgɨn, kən mɨləs pɨret asim u
pris mɨn əmkoatun, kən inmɨləs muwamotun ilat in mɨn neen.”

27Kən təmatɨgmən-ipənmɨnkəmilatməmə, “!KəməsolənSapatməmə in nat fɨgəmkəm
netəmim, məto kəmol Sapat məmə otasitu elat kotameg! 28 Tol nəhlan, io Netɨ Etəmim
ekatərəmərə rafin e natɨmnat mɨn, kənmatərəmərəmɨn e Sapat.”

3
Iesu təmol-wɨr nelmɨ

suah kit təməfaiu
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1ESapat kitmɨn, Iesu təmɨtəlɨg-pənmɨn əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnənkənməplan suahkit
nelmɨn təmɨmɨs, təsəg-ətuatɨp-inən. 2Nian Iesu təmuwɨn imə, kənnetəmimkəmotolkeike
məmə okotən iərəkɨn Lou lan, kən motalkəlɨk wɨr ron məmə okotehm-tu məmə otol-
wɨr suah un e Sapat, o kəp. 3 Kən Iesu təmən-ipən kəm suah un məmə, “Ətul muwa u
aupən,” kən tətul muwɨn əpəh aupən. 4Kən Iesu təməhai ilat məmə, “?Rəhatat Lou təmə
kotɨtun nolən naka e Sapat? ?Təmə təwɨr məmə okotol nat wɨr, o nat tərat? ?Təwɨr məmə
okotosmegəh netəmim, o təwɨr məmə okotohamnu netəmim?” Məto kotəpnapɨn əm.

5 Kən Iesu təmasɨpən məplan ilat, kən neməha tol, kən nɨkin tahmə olat məto-inu
rəhalat-kapə tiəkɨs pɨk. Kən mən-ipən kəm suah un məmə, “Əg-ətuatɨp-in-tu nelməm.”
Kən suah apon təməg-ətuatɨp-in nelmɨn, əmun nelmɨn təwɨr. 6 Kən Farisi mɨn apon
kəmotiet motaiu ətuatɨp əm motuwɨn motəplan rəhalat tɨkɨmɨr mɨn e pati rəha Herot,
motol əmkitiəhmoteam-in suatɨpməmə okotɨləs Iesumotohamnu.

Nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-in Iesu
7 Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotiet moteiuaiu motuwɨn əpəh e nəhau Lek Kalili.

Nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-in ilat. Netəm mɨn un neen kəmotɨsɨ-pən e latuənu
rəhalat e nɨtənKalili, 8neenkotɨsɨ-pən əpəhe latuənu əlkələhmɨnne Jerusalemrəhanɨtən
əpəh Jutia. Neenmɨn kəmotɨsɨ-pis e nəwtainməsɨn əpəhnɨtən Itumia ne e nəwtain nəhau
Jotan entənɨpən-pən matuwɨn. Neen mɨn kəmotɨsɨ-pəhap əpəh ikɨn mɨn e taon mil un
Taea ne Saeton. Netəmmɨnun kɨnotəto rəkɨs natɨmnatmɨnun Iesu tatol ilat, kən kotuwa
məmə okotəplan.

9Kən nɨmanin netəmim kəmotuwa pɨk, kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim
məmə okotol-əpen-əpenə e pot kit məmə otuwɨn məpələh lan, məmə nɨmanin netəmim
okəsotəhg-əhg pɨkən in. 10 Məto-inu tɨnol-wɨr rəkɨs netəmim tepət, kən netəm mɨn u
kotɨmɨs əh kotəhg-əhg ilat mɨnməmə okotuwa iuəhkɨr motek Iesu. 11Kən nian netəmim
itəm narmɨn rat mɨn kotatɨg elat kəmotəplan Iesu, koteiuaiu aupən-in motorin ilat
motagət əfəməh məmə, “!Ik Netɨ Uhgɨn!” 12Məto Iesu təmən-iəhau əskasɨk narmɨn rat
mɨn unməmə okəsotən-iarəpən in kəmnetəmim.
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Iesu təmaun-in rəhan netəm tuelef məmə okotuarisɨg-in
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Kən Iesu ne kəmotuwɨn əpəh e noanu nɨtot mɨn, kən tətaun-in netəmim neenməmə
okotuwa ron. 14Nian kəmotuwɨn, kən təmɨtəpun rəkɨs ilat tuelef kənmos-ipər ilat məmə
aposol mɨn. In təmən mɨn məmə netəm mɨn əh, ilat əh okotaliwək ilat min, kən in
otahləpis ilat kotuwɨn motən-iarəp namnusən təwɨr kəm netəmim əpəh ikɨn mɨn, 15 kən
okotos mɨn nepətən ne nəsanənən o nəhg-iarəpən narmɨn rat mɨn e netəmim.

16Netəmmɨn u ilat u təmɨtəpun ilat, ilat u, Saimon u Iesu təməhun-pənmɨn nərgɨn kit
mɨn məmə Pita, 17 ne Jemes ne pian Jon netɨ Sepeti mil u Iesu təmos-ipən mɨn nərgɨlau
təhan məmə, “Poanejes,” nɨpətɨ nəghatən əh təmə netɨ kaluəluə mil, məto-inu neməha
tatol ueiuəhai ilau, 18-19 ne Antru, Filip, Patolomiu, Matiu, Tomas, Jemes u netɨ Alfeas,
Tateas, Saimon u kətaun-in məmə Selot,* ne Jutas Iskariot u təmegəhan-in-pən Iesu e
nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Netəmmɨn əh ilat əh tuelef, Iesu təmos-ipər ilat.

Iesu ne Pielsepul
(Mat 12:22-32;

Luk 11:14-23; 12:10)
20 Uarisɨg, təmɨtəlɨg-pən mɨn latuənu, kən nɨmanin netəmim kəmotuwa mɨn ron, kən

Iesu ne rəhanmɨn netəmim kɨnotəruru namegən ne nagwənən ne. 21Nian rəhanmama
ne kəmotəto nəghatən u katən e Iesu, kən motuwa məmə okotit-irəkɨs o netəmim, məto-
inu netəmim neen koatənməmə Iesu nɨtalməl.

22 Iəgətun mɨn neen rəha Lou kəmotɨsɨ-pən əpəh Jerusalem motuwa kən motəmə
Pielsepul, u in etəm-iasol rəha narmɨn ratmɨn, in tətatɨg e Iesu, kənmotəmə in tatos-ipən
nəsanənən kəm Iesuməmə otəhg-iarəp narmɨn rat mɨn e netəmim.

23 Kən Iesu təmaun-in ilat kotuwa iuəhkɨr ron kən tatuəh nimaa nəghatən kəm ilat,
məmə, “?Nɨkitəmat tatəht məmə okol Setan təhg-iarəp atɨp Setan? !Kəp! 24 Okəmə
netəmim e kantri kit koatoor ilat mɨn, kən okotərəkɨn rəhalat kantri, kən nərəmərəən
rəhan otɨsas mɨkə. 25Kən tahmen-pən əm, e latuənu kit, okəmə netəmim lan koatoor ilat
mɨn, kən okotərəkɨn agɨn-əh latuənu u. 26Kən okəmə Setan tatəhg-iarəp narmɨn rat mɨn
rəhan e netəmim, kən tatol atɨp əmtɨkɨmɨr kəm in. ?Kən otahro nulan, rəhan nərəmərəən
otətul? Wək rəhan otɨsas mɨkə.

27 “Kən okol iakləh kit təsuwɨn əpnapɨnən imə e rəha etəm kəgin kit ikɨn, mətakləh-in
natɨmnat rəhan, məto otəkəike məlis e nol, mələhəu u, kən panuwɨn makləh-in rəhan
natɨmnat.

28 “Ekatən pahrien kəm itəmat məmə təfagə rat rafin rəha netəmim, ne nəghatən rat
mɨn itəmilat koatən, Uhgɨn tɨtun nos-irəkɨsən. 29Məto etəmtatən rat NarmɨnRəhaUhgɨn,
okol Uhgɨn təsos-irəkɨsən rəhan təfagə rat. Təfagə rat un otətatɨg kitiəh lan mətatɨg, okol
təsɨkəən.” 30 Iesu təmən nəhlanməto-inu kəmotaupənmotənməmə narmɨn rat kit tətatɨg
lan.

Mama rəha Iesu ne pianmɨn
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Kən e nian əh, mama rəha Iesu ne pian mɨn kəmotuwa, kənmoatətul əm əpəh ihluə
kən motahl-ipən nəghatən o Iesu məmə tuwa-tu mehm ilat. 32 Kən nɨmanin netəmim
kəmotəpələh kan keko-in Iesu, kən kən-ipən kəm Iesu məmə, “Ei, mama rəham ne piam
mɨn əpəh ihluə, kotolkeike məmə okotehm-tu ik.”

33 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Pah u rəhak mama ne piak mɨn?” 34 Kən
masɨpən məplan rafin ilat kən məmə, “Otasɨpən-tu. Itəmat u piak mɨn ne rəhak mama
ətuatɨp mɨn. 35Netəmmɨn u koatol nəwia Uhgɨn, ilat u piak mɨn, ne rəhak kaka mɨn, ne
rəhakmama.”

3:16: Jon 1:42 3:17: Luk 9:54 * 3:18-19: Əplan-tu futnot eMat 10:4. 3:22: Mat 9:34; 10:25 3:31: Mak
6:3; Jon 2:12; Wək 1:14
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4
Etəm tatəfe nɨkutin natɨmnat
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1 Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn əpəh e Lek Kalili matəgətun netəmim, məto nɨmanin
netəmim kəmotuwa ron, motol məmə Iesu tuwɨn e pot. Kən pot un tatəməhl-pən e lek,
kən Iesu tatəpələh-pən lan. Kən nɨmanin netəmim kəmotəpələh əpəh ipar e nɨkalkal lek.
2Kən Iesu tatuəh nimaa nəghatənmɨn kəm ilat matəgətun ilat e natɨmnat tepət.

3 Təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otətəlɨg-tu. Suah kit təmuwɨn məmə oteatəgtəg rəhan
nɨkutin natɨmnat əpəh e rəhan nasumən. 4Nian təmateatəgtəg rəhan nɨkutin natɨmnat,
kən neen kotɨsas-pən əpəh e nɨkalkal suatɨp, kənmənɨg mɨn kotuwamoaton rəkɨs. 5Kən
neen komotɨsas-pən əpəh enɨki kəpiel, kənmotəwiəuəhai əmməto-inunɨsɨpnoanməsɨn.
6 Kən nian nərauiə təhg ilat kən kotauke-auke motamɨs, məto-inu nokɨlat təməseiuaiu
pɨkən. 7Kən neen kəmotɨsas-pən e nɨki nolkosɨk. Nian kəmotəwiə məto nolkosɨk tətaht-
əsɨn ilat kən mətatu-atu-pən elat, kən kotəwiə rat kən məsotoeən. 8 Kən neen mɨn
kəmotɨsas-pən e nəptən wɨr, kən motəwiə wɨr motol iahgin, kən motoe-in noalat, neen
noalat tate, neen noalat sikiste, neen noalat wan-hanrɨt.”

9Kən Iesu təmatɨg mən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in
otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”

Netəmimmɨn rəha Iesu kotəmə otən-tu nɨpətɨ nimaa nəghatən u
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Nian Iesu ne kəmotan pɨsin əm ilat rəhan netəmim tuelef ne netəm kotuarisɨg-in,
kən kotətapəh ron o nuəhən nimaa nəghatənmɨn. 11Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə,
“Itəmat un, Uhgɨn tatən-ipɨnə nəghatən anion rəhan kəm itəmat məmə in tatuwa məmə
otərəmərə e rəhanmɨnnetəmim. Məto netəmmɨnu Iaihluəmɨn, kotəto əmnəghatən rəha
Uhgɨn e nuəhən nimaa nəghatən. 12Nolən u tol min-nəhlanməmə,
‘Kotarəplan papməto kəsotehmən,
moatəto pap, məto kəsotɨtunən,
kənməto-inu rəhalat-kapə tiəkɨs, kən ko kəpotɨtəlɨgmotapəs rəhalat təfagə rat,
məmə Uhgɨn otos-irəkɨs rəhalat təfagə rat.’ ”

Iesu təmən-iarəp nɨpətɨ nuəhən nimaa nəghatən
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Okəmə naka itəmat nəkotəruru əh nuəhən
nimaa nəghatən u? ?Itəmat nakotəmə onəkotahro motɨtun mɨn nɨpətɨ nuəhən nimaa
nəghatən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rafin? Otətəlɨg-in wɨr-tu məmə nəkotɨtun.

14 “Nɨpətɨ nuəhən nimaa nəghatən e nɨkutin natɨmnat əh tahmen əm e nəghatən rəha
Uhgɨn itəm katən-iarəp kəm netəmim, kən nɨsɨp tahmen e nɨki netəmim. 15 Netəmim
neen koatəto, məto tahmen əm e nɨkutin natɨmnat u tatɨsas-pən e suatɨp. Nian koatəto
nəghatən rəha Uhgɨn, məto Setan tuwa mos-irəkɨs ueiuəhai əm olat. 16-17 Kən neen
koatəto,məto tahmen əmenɨkutinnatɨmnatun tatɨsas-pənenɨki kəpiel nokɨlat təseiuaiu
pɨkən. Nian koatəto nəghatən rəha Uhgɨn, koatos ueiuəhai əmenagienən,məto təsatɨgən
tuwəh e nɨkilat. Nian koatatɨg rat, o netəmim koatol tərat kəm ilat o nəghatən rəha
Uhgɨn, kən koatəme ueiuəhai əm e rəhalat nəmegəhən. 18 Netəmim neen mɨn koatəto,
məto tahmen əmenɨkutin natɨmnat u tatɨsas-pən e nɨki nolkosɨk. Nian koatəto nəghatən
rəha Uhgɨn, 19məto rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn pɨk o natɨmnat rəha nətueintən, kən ilat
kotolkeike məmə rəhalat nautə ne natɨmnat wɨr mɨn otepət. Natɨmnat mɨn u kotahmen
e nolkosɨk tətaht e nɨkilat, mol kotəpou-in nolən nəghatən rəha Uhgɨn, kənməsotoe-inən
noalat. 20Kən neenmɨn koatəto, məto tahmen e nɨkutin natɨmnat u tatɨsas-pən e nəptən

4:1: Mak 3:7-9; Luk 5:1-3 4:2: Mat 13:34; Mak 4:33-34 4:12: Aes 6:9-10 4:19: Mat 19:23-24
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wɨr. Nian koatəto nəghatən rəha Uhgɨn, kotos e nɨkilat pahrien, kən motoe-in noalat,
neen tate, neen sikiste, kən neen wan-hanrɨt.”

Lait u itəmkəməfətain
(Luk 8:16-18)

21Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Pah tətasiepən e lait kən mətaii-pən e pesɨn,
o tatəhtu-pən e nɨpəg pet? !Kəp! Kəsolən mihin. Nian nakotasiepən e lait, kən motətu-
pər e tepɨl məmə netəmim okotehm nat lan. 22Nat katəfətain okəike kepɨk, kən ne nat
tatəhluaig otəkəike miet-pa ikɨn təhag-əhag ikɨn. 23 Etəm matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in
otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”

24 Kən matɨg mən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Otətəlɨg-in wɨr-tu. Etəm u tatəto rəhak
nəghatən məto təsətəu-pənən, okol təsɨtun wɨr mɨnən. Məto etəm un tatəto matətəu-pən,
in otɨtun tepət məsɨnmɨn. 25Tol nəhlanməto-inu, etəmu itəmrəhan əh-ikɨn nɨtunən, kən
in tatətəu-pən, kən Uhgɨn otos-ipənmɨn nɨtunən kəm in, kən rəhan nɨtunən in otepət pɨk.
Məto etəmuitəmrəhannɨtunən tɨkə, Uhgɨnotos-irəkɨs rafin rəhannɨtunən itəmnɨkin təht
məmə in tatos.”

Nuəhən nimaa nəghatən e nɨsən nɨkutin natɨmnat
26Kən Iesu təmənmɨnməmə, “Nərəmərəən rəhaUhgɨn tahmen e suah kit təmɨs nɨkutin

natɨmnat əpəh e rəhan nasumən. 27-28 Lapɨn mɨn tuwɨn mətapɨl, kən e nərauiəgən mɨn
tuwɨn maliwək mətan, kən məsol mɨnən nat kit lan ne, məto-inu nɨsɨp əm tatos-ipən
niamɨtəən kəm inməmə otoe-in noan. Məto nɨkutin nat un tɨnəwiəmuwɨnmɨnol iahgin,
məto suah un təruru məmə təmahro min-nulan məwiə. Kən təmərget mol iahgin, kən
mol-pən nɨmalɨn, kənmoematuwɨnmatuwɨn, kənmɨnɨmətə. 29Kən nian tɨnɨmətə, e nian
əm əh inəh, suah apon tuwɨnmɨləs rəhannisamuwɨnmatəte rəkɨsmatəulək-in,məto-inu
nian ətuatɨp rəhan tɨnuwa.”

Nuəhən nimaa nəghatən e nɨkuti mastat
(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)

30Kən Iesu təmənmɨnməmə, “?NərəmərəənrəhaUhgɨn tahromin-nulan? ?Karməekən
nakaməmə tahmen lan? 31 In tahmen e nɨkutimastat. Mastat un in nɨg kit nɨkutin netɨn,
netɨn, netɨn. In təkəku e nɨkuti nɨg mɨn rafin. 32Məto nian kəməfe, kən təwiəmol iahgin
maprəkɨs-in nɨg mɨn itəm katəfe e nasumən, mol nelmɨn iahgin mɨn, kən mənɨg ilɨs mɨn
kotuwamotol-pən niag-iagɨlat huə e tɨkəmkəmən.”

Iesu təmatəgətun netəmim e nuəhən nimaa nəghatən
(Mat 13:34-35)

33 Iesu təmatəgətun mihin nəhlan netəmim e nuəhən nimaa nəghatən tepət, məto
təmatən-ipən əmtahmenməmə okotɨtun. 34 In təmatəgətun əmnetəmimenuəhənnimaa
nəghatənmɨn əh tepət. Məto nian kotanpɨsin əmilat rəhanmɨnnetəmim, kən tatən-iarəp
nɨpətɨ nuəhən nimaa nəghatən kəm ilat.

Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol ne nəhau ne
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Tɨnehnaipən, kən Iesu təmən-ipən kəm rəhanmɨn netəmimməmə, “Pəs-tu kotuwɨn-
tu əpəh entənɨpən-pən e lek u.” 36 Kən kəmotapəs netəmim, kən rəhan mɨn netəmim
kəmotuwɨn e pot məto Iesu tɨnəmuwɨn rəkɨs matəpələh. Kən kəmotɨləs Iesu e pot
moatuwɨn ilat pot neen mɨn kotuarisɨg-in ilat. 37 Kəmoatuwɨn əmun nɨmətag asol kit
nahgin-nahgin tahmen əmenalip təmuwa. Kənpeau-peauasolmɨnkotoralkin-pən əpəh
e nɨpəgnoa pot, kən nəhau tɨnatər-pən e pot, kən pot natol o namnɨmən. 38 Məto Iesu
əpəh uarisɨg tətapɨl əlu-alu matauloga-pən e pelo kit. Kən rəhanmɨn netəmim kəmotaiu

4:21: Mat 5:15; Luk 11:33 4:22: Mat 10:26; Luk 12:2 4:24: Mat 7:2 4:25: Mat 13:12; 25:29; Luk 19:26
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motuwamotəhgaiir lan, motəmə, “!Ei, Iəgətun! !Tahro nɨkim təsəhtən itɨmat ne, iuəhkɨr
əmekotɨmɨs!”

39Kən Iesu təmaiir mətul matən-iəhau nɨmətag ne nəhau məmə, “!Nahmen! !Uameg-
ta!” Kən nɨmətag təmurahl nelmɨn, kən peau-peau asol mɨn apon kəmotɨkə, kən
təməməlinu təməməlinu.

40Kən Iesu təmən-ipən kəmrəhanmɨn netəmimməmə, “?Tahro nakotəgɨn pɨk nəhlan?
Okəmə naka rəhatəmat nahatətəən tɨkə əh lak.”

41 Məto rəhan mɨn netəmim kɨnotəgɨn pɨk, kən motən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “!Ei
nəman! ?Etəmim naka u? Nat əpnapɨn nɨmətag ne nəhau, məto ilau kətioal nəwian.”

5
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suah kit
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1 Iesu ne rəhanmɨn netəmimkəmotuwɨnmotuwar əpəh entənɨpən-pən e Lek Kalili, əpəh
ima netəmKerasa. 2Nian Iesu təmiet e pot, kənməplan suah kit təmɨsɨ-pən əpəh e nɨpəg
kəpielmɨn, ikɨn katɨtənɨmnetəmim ikɨn. Suah un narmɨn rat tətatɨg lan. 3Suah un tətatɨg
əm əpəhesuwɨt, okolkəsaskəlɨmən, kənkərurumɨnnəlisənenolo sen. 4Nian tepət kotəlis
nelmɨn ne nelkɨn ne e sen. Məto nian rafin tateatɨp-eatɨp sen, kən matoratɨp-oratɨp sen
e nelmɨn ne nelkɨn ne, kənməsanən pɨkməsahmen-inən suah kit məmə otaskəlɨm. 5Kən
lapɨnne enərauiəgənmɨnnenian rafin, in tətan əpəhe suwɨt, ne əpəhenɨtotmɨn, in pɨsɨn
əm,mətagət əfəməh, kənmatəte atɨp əm in e kəpiel asɨləmɨn.

6 Nian suah un təmasɨpən-in Iesu əpəh isəu tatuwa əh, kən təmaiu muwɨn meiuaiu
mɨsin-pən nulɨn ron. 7-8 Kən mətagət əfəməh məmə, “!Iesu, ik Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn! ?
Nəmuwa məmə onakahro io?” Məto Iesu təmə, “!Ik narmɨn rat, iet e suah un!” Məto
narmɨn rat apon təmə, “!Ekateasiə-in e nərgɨ Uhgɨnməmə onakəsolən nalpɨnən kəm io!”

9 Kən Iesu təmətapəh ron məmə, “?Ik nərgəm pah?” Məto təmə, “Nərgək u, Nɨmanin
Tepət, məto-inu itɨmat tepət.” 10 Kən kəmotən-ipən əskasɨk kəm Iesu məmə otəsahl-
iarəpən ilat əh-ikɨn əh.

11 Ikɨn əh, pɨkəs mɨn tepət tepət kotalu əpəh e nɨkalɨ nɨtot un. 12 Kən narmɨn rat mɨn
apon kəmotən-ipən kəm Iesuməmə, “Kəsi, ahl-ipən-tu itɨmat ekotuwɨn o pɨkəs mɨn əpəh,
megəhan-in itɨmat ekotuwɨn motatɨg əpəh elat” 13 Kən Iesu təmegəhan-in ilat məmə
okotuwɨn, kən narmɨn rat mɨn apon kəmotiet e suah apon motuwɨn əpəh e pɨkəs mɨn.
Kən pɨkəs mɨn un kotahmen-in tu-taosan, kəmotaiu motuwɨn əpəh ikɨn təkul-əkul ikɨn,
kənmotiwɨg-pən əpəh ləhau e nəhau unmotamnɨm.

14Kənnetəmimitəmkəmotagwənpɨkəsmɨnun, kəmotaiumotuwɨnmotən-iarəpnatun
kəmnetəmimmɨn əpəh e taon rəhalat, kənmotən tuwɨnmapəkol əpəh latuənumɨn. Kən
netəmimtepət kəmotuwaməməokotəplan-tunatunməməkəmahrolmin-nulan. 15Nian
kəmotuwa o Iesu, kən motəplan suah un narmɨn rat mɨn kəmotatɨg lan aupən, tɨnapəs
nalmələn kən mɨnuwɨn e natɨmnat matəpələh, kən narmɨlat təmiwɨg ron kən motəgɨn.
16Kənnetəmmɨnukəmotehmnat ətuatɨp enɨganəmtɨlat kəmotamnusnat un kəmotehm
Iesu təmol e suah un ne pɨkəs mɨn kəm ilat mɨn neen. 17Məto netəm mɨn u e nɨtən un
kəmotən-ipən əskasɨk kəm Iesuməmə otatuwɨnməsətulən əh iməlat ikɨn.

18Kən nian Iesu tɨnatɨtəlɨg-pənmɨnməmə otuwɨn e pot, məto suah un narmɨn rat mɨn
kəmotatɨg lan, təmolkeike pɨkməmə otuwɨn ilat Iesu ne, kənmatən-ipən kəmIesuməmə,
“Egəhan-in io, pəs ekɨmnə kitat min itəmat.”

19Məto Iesu təməsegəhan-inən, məto təmən-ipən kəm in məmə, “Ɨtəlɨg-pən imam ikɨn,
kənmamnus kəmnetəm imam ikɨn nat naka itəmUhgɨn ilɨs pɨk təmol kəm ik, kənməmə
in təmasəkitun ik.”

20Kən təmuwɨn əpəh ikɨn Tekapolismatən-iarəp natɨmnat itəm Iesu təmol kəm in. Kən
nian netəmim kəmotəto, kən kəmotaut pɨk ron.
5:7-8: Mak 1:24
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Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Kən Iesu ne kəmotuwɨn mɨn e pot motɨtəlɨg-pən entənɨpən-pa e lek, məto nɨmanin
netəmim kəmotuwa ron motɨtəlau in əpəh e nɨkalkal lek. 22 Kən suah kit, nərgɨn u
Jaeras, in etəm-iasol kit rəha nimə rəha nuəfɨmɨnən, təməplan Iesu kən təmuwa mɨsin-
pən nulɨn ron. 23 Kən təmatətapəh o Iesu matəkəike kəm in o nasituən məmə, “Rəhak
pətan əkəku tatɨmɨs pɨk otəsuwəhən tɨmɨs. !Awi, wa-tu kian nəkələhəu-pən nelməm lan
pəs təwɨr məmegəh!” 24 Kən Iesu təmətəu-pən suah un mətian, kən nɨmanin netəmim
tepət kəmotuarisɨg-in kɨtəlau lan katɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən.

25Kən pətan kit təmuwa o Iesu itəm tatos nɨmɨsən rəhalat nɨpɨtan nian rafin əm,mɨnos
nup tuelef. 26Kən təmuwɨnməplan tokita tepət, kənmərakin rafin rəhanməni elat, məto
wək rəhalat kəmotol təto pɨk nahməən. Məto rəhan nɨmɨsən təməseiuaiuən, in təmər
məsɨn mɨn. 27-28 In təməto namnusən e Iesu, kən nɨkin təməht məmə, “Okəmə ekek əm
rəhan kot, kən rəhak nɨmɨsən otol namnun.” Kən tol nəhlan, təmuwamaliwəkmuarisɨg-
in ilat, mɨsɨ-pən eməntaa Iesu ikɨn, kənmea-pənmek rəhan kot.

29Nian təmekkot rəha Iesunəhlan, kən roiumɨn əmrəhannɨmɨsən təmətul, kən təməto
əme nɨpətɨnməmə in tɨnəwɨr.

30 Kən roiu mɨn əm, Iesu təməto məmə nəsanənən məsɨn təmiet lan, kən təmeirair
matətapəhməmə, “?Pah təmek rəhak kot?”

31 Kən məto rəhan mɨn netəmim kotəmə, “Ei, əplan-tu. Netəmim koatɨləs-pɨkən-ləs-
pɨkən pɨk ik. ?Tahro nakatən nulanməmə, ‘pah təmek io’?”

32Məto Iesu təmategəs-in məmə otehm-tu məmə pah təmek. 33Kən əmun pətan apon
tɨnɨtun məmə nian in təmek kot rəha Iesu, rəhan nɨmɨsən tɨnɨkə. Tol nəhlan, mɨnatəgɨn
mətasiəp-asiəpmuwameiuaiumɨsin-pənnulɨno Iesumatən-ipənnatɨmnat rafinkəmin.
34Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Nətɨk pətan, e rəhamnahatətəən, nɨnuwamɨnəwɨr.
Kən atuwɨn, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn tətatɨg ron ik. !Rəham nɨmɨsən tɨnɨkə!”

35 Nian Iesu təmatəghat əh kəm pətan un, kən netəmim neen kəmotɨsɨ-pən əpəh ima
Jaeras ikɨn motuwa motən-ipən kəm Jaeras məmə, “Rəham pətan əkəku tɨnɨmɨs rəkɨs.
Əsəlɨkiamtəən iəgətun.”

36 Məto Iesu təməsətəlɨg-inən rəhalat nəghatən, kən mən-ipən kəm Jaeras məmə,
“Əsəgɨnən, məsolən nɨkim tərat. Ahatətə əm lak.”

37 Kən Iesu təmən-iəhau netəmim məmə okəsotuarisɨg-inən ilau, kən mit əm Pita ne
Jemes ne pian Jon motuwɨn. 38Kən kəmotuwɨn əpəh ima Jaeras ikɨnmotəplan netəmim
tepət kəmotuwamotasəkmoatəun-əun. 39Kən Iesu təmuwɨn əpəh iməmən-ipən kəm ilat
məmə, “?Nakotagət pɨknulan onaka? ?Kənmotasəkpɨk onaka? Pətan əkəkuu təsɨmɨsən,
tətapɨl əm.” 40 Kən netəmim kəmotalah-əmnu. Məto Iesu tahl-iarəp ilat məmə okotiet
motuwɨn əpəh ihluə. Kən mit əm rəhan etəmim miləhal ne mama ne tata rəha pətan
əkəku un motuwɨn əpəh pətan əkəku un tatəməhl ikɨn. 41Kən Iesu təmos nelmɨn, mən e
rəhalat nəghatənməmə, “Talita kum,” nɨpətɨ nəghatən un təmə, “!Pətan əkəku, iatən-ipɨnə
kəm ikməmə onakətul!”

42Kən roiumɨn əm, pətan əkəku apon təmətul mɨnataliwək. (Pətan əkəku un tɨnos nup
tuelef.) Nian netəmim kəmotəplan nat un Iesu təmol, kən narmɨlat təmiwɨg pɨk ron.
43 Kən Iesu təmən-ipən əskasɨk kəm netəm mɨn un məmə, “Onakəsotən-iarəpən nat un
kəm suah kit.” Kən matɨg mən-ipən mɨn kəm ilat məmə okotos-ipən nagwənən kit kəm
pətan əkəku un tun.

5:30: Luk 6:19 5:34: Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19 5:41: Luk 7:14
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6
NetəmNasaret

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

1 Iesu təmiet ikɨn-un kən rəhan mɨn netəmim kəmotətəu-pən motuwɨn əpəh iman ikɨn.
2 Kən e nian rəha Sapat, Iesu tuwɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən matəgətun netəmim.
Kən netəmim tepət itəm kəmotəto rəhan nəghatən, kəmotaut pɨk ron motəmə, “? Ei
nəman, kəruru məmə suah əpəh təməmɨk hiə natɨmnat mɨn əpəh? ?Kəruru məmə
təmahrenatɨg nəhlan? ?O kəruru məmə təmahrol nəhlan matol nat pɨspɨs mɨn əpəh?
3 Kitat kotɨtun əm məmə suah əh iol əm nimə. In netɨ Meri, pia Jemes, Joses, Jutas ne
Saimon. Kən kitat rəhan kaka mɨn kotatɨg.” Kən nɨkilat təsagienən ron kən motəuhlin
məntaalat ron.

4Məto Iesu təmə, “Ien rəha Uhgɨn katɨsiai-in pɨk ikɨnmɨn rafin. Məto rəhanmɨn əm, ne
netəm iman ikɨn kəsotɨsiai-inən.”

5 Kən ikɨn əh, okol təsolən nat pɨspɨs kit ikɨn, məto rəhan əmun, tɨtun nələhəu-pənən
nelmɨn e netəm koatɨmɨs neen, kən kotəmegəh mɨn. 6 Kən Iesu narmɨn təmiwɨg pɨk o
netəm iman ikɨnməto-inu kəsotolkeikeənməmə okotən nɨpahrienən lan. Kən təmaliwək
muwɨn latuənumɨn rafin, matəgətun netəmim.

Iesu təmahl-ipən rəhan
netəm tuelef məmə okotuwɨn
e nɨtənmɨn

(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
7 Kən matɨg maun-in mɨn rəhan netəm tuelef kotuwa ron, kən mahl-ipən ilat keiu-

keiu. Təmos-ipən nəsanənən kəm ilat o nəhg-iarəpən narmɨn rat mɨn e netəmim. 8Kən
mən-ipən nəghatən u kəm ilat məmə, “Onəkəsotosən nat kit e rəhatəmat naliwəkən,
məto onəkotos əm kasɨkɨn rəhatəmat. Onəsotosən məni kit e paos rəhatəmat, kən
məsotosən pɨret, o kətɨm, o nat kit. 9 Onəkotuwɨn e put, məto onəsotosən sot kəiu.
10Okəmə onəkotuwɨn əpəh ima suah kit ikɨn, kən otapɨl əm e rəhan niməmotatɨg kətatɨg
kətoarusmotiet latuənu əh. 11Kən okəmə onəkotuwɨn e latuənu kit, məto netəmimneen
kəsotolkeikeənməməokotit itəmatnakotuwɨnerəhalatnɨpəgnoanimə, o kəsotətəlɨg-inən
rəhatəmat nəghatən, kən nian nəkoatiet e rəhalat latuənu, nəkotəkəike motohapɨspɨs
rəkɨs nɨsɨp e nelkɨtəmatməmə ilat okotɨtunməmə nəmotəuhlin-pənməntaatəmat olat.”

12Kənkəmotietmotuwɨnmotən-ipənkəmnetəmimməməokotəuhlinnətəlɨgənrəhalat,
motapəs pahrien nolən rat mɨn, kən motuwɨn o Uhgɨn. 13Kən motəhg-iarəp narmɨn rat
mɨn tepət e netəmim, kənmotol-pən oel e netəmmɨn u koatɨmɨs, kənmotol-wɨr ilat.

Kig Herot Antipas təmən Jon Baptaisməmə tɨnəmegəhmɨn
(Mat 14:1-2; Luk 9:7-9)

14 Kən Kig Herot Antipas təməto nəghatən rəha Iesu tɨnuwɨn mɨnapakol e nɨtən mɨn
rafin. Kən netəmimneen kotəmə in Jon Baptais əpəh tɨnaiir-pamɨnmol tatos nəsanənən
o nolən nat pɨspɨs mɨn.

15Məto netəmim neenmɨn kotəmə in Elaija, neenmɨn kotəmə ien kit rəha Uhgɨnməto
tahmen e ienmɨn rəha Uhgɨn aupən.

16Məto Kig Herot Antipas təməto, kən məmə, “Jon Baptais əpəh emətatɨp rəkɨs rəhn-
kapə, məto tɨnəmegəhmɨn.”

Nolən itəmKigHerot Antipas təmohamnu Jon Baptais lan
(Mat 14:3-12; Luk 3:19-20)

17-19Kig Herot Antipas təmən nəhlanməto-inu in təmol nat kit təsahmenən. Pian Filip
təmatit pətan kit nərgɨn un Herotias mioal marɨt, kən Kig Herot Antipas tit-irəkɨs pətan
6:4: Jon 4:44 6:11: Luk 10:4-11 6:11: Wək 13:51 6:13: Jem 5:14 6:14: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk
9:19-20
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un ronmioalmarɨt. Kən Jon təmatən-ipən kəminməmə, “NakatərəkɨnLou. Təsahmenən
məmə onakit pətan rəha piam.” Kən Herotias təməto nəghatən un kənmetəhau Jon ron,
kən molkeike məmə okohamnu, məto kəp. Kig Herot Antipas təmolkeike məmə otol
rəhan pətaguɨhl nɨkin tagien, kən mahl-ipən rəhan mɨn netəmim kotuwɨn motaskəlɨm
Jon kəlis ətain, kən kɨləs kan kɨləs-ipən e kalapus. 20Məto Kig Herot Antipas tatɨsiai-in
Jonmɨtunməmə in etəmasim, kən in etəm ətuatɨpkitmol tatehmwɨr kənməsohamnuən.
Nian tepət təto nəghatən rəha Jon, kən tɨnəruru əfəməh,məto tolkeikeməmə otatətəlɨg-in.

21Matuwɨn matuwɨn Herotias tɨnos rəhn matɨp Jon e nian kəmatol lafet lan rəha Kig
Herot Antipas e nian təmaiir lan. Kig təmaun-in rafin netəm-iasol rəhanmɨn, ne netəm-
iasol rəha rəhanmopaelmɨn, ne netəm-iasol rəha netəmKalili, məmə okotuwamotehm
motagwən.

22Kən e nian əh, pətan əkəku un netɨHerotias təmuwa iməmatol tanis e nɨganəmtɨlat.
Kəmotəplan təmol taniskənnɨkilat təmagienpɨkron. Kənkigapon təmən-ipənkəmpətan
əkəkuaponməmə, “Okəmənakolkeikenaka, nakətapəh-in ron io, kənekos-ipɨnəkəmik.”
23 In təmən-iəkɨs kən mos noanawɨl ron məmə, “Nat naka nakolkeike kən measiə-in ron
io, ekos-ipɨnə. Nat əpnapɨn okəmə iahgin tahmen e nɨpɨlga rəhak natɨmnat, məto ekəike
mos-ipɨnə.”

24 Kən pətan əkəku apon təmuwɨn əpəh ihluə matətapəh o rəhan mama məmə, “?
Mama, oekeasiə-in naka o kig?” Məto rəhanmama təmə, “Uwɨnmeasiə-in rəhn-kapə Jon
Baptais.”

25 Kən pətan əkəku apon təmaiu ueiuəhai əm muwɨn əpəh imə o kig kən məmə,
“Ekolkeike məmə onakɨləs-ipa rəhn-kapə Jon Baptais u-roiu agɨn, kəmələhəu-pən e pɨlet
kit.”

26Kən nat un təmol kig nɨkin tahmə pɨk, məto okol təsapəsən, məto-inu tɨnəmos rəkɨs
noanawɨl e nɨganəmtɨ netəmim u kəmotuwa o lafet. 27Kən mahl-ipən rəhan kit mopael
məmə otaiu əmmuwɨn mɨləs rəhn-kapə Jon Baptais muwa. Kən mopael apon təmuwɨn
əpəh e kalapus kən mətatɨp-rəkɨs rəhn-kapə Jon Baptais, 28 kən mələhəu-pən e pɨlet kit
mɨləs muwa, kən mɨləs-ipən kəm pətan əkəku apon, kən tɨləs muwɨn kəm rəhan mama.
29Nian netəmim mɨn rəha Jon Baptais kəmotəto netəmim kəmotamnus nat un kəmol e
Jon, kən kotuwamotɨləs nɨpətɨnmotuwɨnmotɨtənɨme nɨpəg kəpiel rəha nolən suwɨt.

Netəm tuelef rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pamɨn ron
(Luk 9:10)

30 Kən aposol mɨn rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn ron, kən motən-ipən natɨmnat rafin
itəm kəmotol, ne nəghatən mɨn itəm kəmotəgətun netəmim lan. 31Məto netəmim tepət
koatuwa moatuwɨn moatiet moatuwɨn, kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim kɨnotəruru
nagwənən ne namegən ne. Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Pəs-tu kotuwɨn-tu əpəh
ikɨn kit netəmim kotɨkə ikɨn, kən nakotameg məsɨn.” 32 Kən ilat əm motuwɨn e pot kit
mɨnotuwɨn əpəh netəmim kotɨkə ikɨn.

Iesu təmagwən nəman
faif-taosan

(Mat 14:13-21; Luk 9:11-17;
Jon 6:1-14)

33Məto netəmim tepət kəmotəplan ilat nian kəmotiet, kənmotɨtun ilat. Kən kəmotiet e
latuənumɨnmotaiu kaupən-in ilat, motuwɨn əpəh koatuwɨn ikɨn. 34Nian Iesu təmuwar
e pot məplan nɨmanin netəmim tepət kɨnəmotuwa rəkɨs, kən təmasəkitun ilat, məto-inu
kotahmen əm e sipsip mɨn itəm etəmim tɨkə o nehmən ilat. Kən təmətul matəgətun ilat e
natɨmnat tepət.

6:17-19: Lev 18:16 6:30: Luk 10:17 6:34: Nam 27:17; Mat 9:36
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35 Tɨnehnaipən, kən netəmim rəha Iesu kəmotuwa motən-ipən kəm in məmə,
“Tɨnətalugɨn, kən ikɨn-u kəsatɨgən ikɨn. 36 Təwɨr məmə onakahl-ipən-ta netəmim
koatuwɨn əpəh e latuənumɨn, ne əpəh ikɨnmɨn, məmə okotos-nəmtɨn nɨgɨlat nagwənən.”

37Məto in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Kəp, itəməhal əm. Nakəhlagwən netəmmɨn əh.”
Məto kotəmə, “!Naka! ?Nakəməoekotuwɨnmotərakinməni asol agɨnu tu-hanrɨt tenarius
o nosən pɨret lan o nagwənən nɨmanin netəmim u?”*

38Məto Iesu təmə, “?Nakoatos pɨret kuwəh? Otuwɨn motehm.” Kəmotuwɨn motehm
motəmə, “Pɨret faif, kən nəmkəiu.”

39Kən Iesu tən-ipənkəmrəhanmɨnnetəmimməokotol netəmimkotəpələhemanuwɨhl
amiəmɨtə fifti fifti ne uan-hanrɨt uan-hanrɨt, 40kən kəmotəpələh nəhlan fifti fifti ne uan-
hanrɨt uan-hanrɨt. 41Kən Iesu təmos pɨret faif ne nəmmil u kəiu, kən mətag-pər əpəh e
neaiməfak ron, kənməmkaspɨretunməmki-pənkəmrəhanmɨnnetəmimməməokotoor
kəlɨn kəm netəmim. Kən matɨg mos mɨn nəm mil u kəiu məmkas moor kəm netəmim.
42Kən netəmim rafin kəmotun nərpɨlat tasis, 43 kən motapəs nɨmɨsmɨsɨ pɨret un ne nəm
mil un, kən netəmimmɨn rəha Iesu kotaii-pən e kətɨmasol tuelef kotər wɨr. 44Kən netəm
mɨn u kəmotagwən, nəman elat kotahmen e faif-taosan.

Iesu təmaliwək e
nətuei nəhau

(Mat 14:22-33; Jon 6:15-21)
45Kən roiu agɨn-əhmɨn, Iesu təmən-ipənkəmrəhanmɨnnetəmimməməokotɨləs pot kit

motaupən motuwɨn entənɨpən-pən əpəh ikɨn kit nərgɨn u Petsaeta, məto in otatɨg mahl-
ipən paupən netəmim koatuwɨn iməlat mɨn ikɨn-u panuwɨn. 46Nian tɨnauiatɨpin rəkɨs
netəmim, mahl-ipən ilat koatuwɨn, kənmuwɨn əpəh e nɨtot məmə otəfak.

47Kən tɨnətalugɨn, pot tɨnuwɨn əpəh ilugɨn ətuatɨp əpəh e lek, məto Iesu tətan pɨsɨn əm
əpəh ipar. 48 Kən məplan ilat kotasuə kɨtasuə məto kɨnotəpou məto-inu nɨmətag tatoh
ilat. Kən tɨnatian-ian, kən taliwək e nətuei nəhaumatuwa. Təmaliwəkmuwa, iuəhkɨr əm
taprəkɨs-in ilat.

49-50 Kən nian netəmim mɨn rəha Iesu kəmotəplan taliwək e nətuei nəhau matuwa,
kən nɨkilat təht məmə narmɨ suah kit. Kən ilat rafin kəmotəplan, kən motəgɨn katearɨg
əfəməh. Məto roiu agɨn-əh əm, Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “!Ei, nɨkitəmat tətulməha-
məha. Io u inu. Sotəgɨnən!” 51 Kən muwɨn e pot məplan ilat moatəpələh, kən nɨmətag
təmurahl nelmɨn, kən kəmotaut pɨk ron, 52məto-inu rəhalat-kapə tiəkɨs. Kəmotəplan pap
Iesu təmagwənnetəmim tepət e pɨret noanməsɨn əm,məto ilat kotəruru əhməmə in pah.

Iesu təmol-wɨr netəmkoatɨmɨs əpəh Kenesaret
(Mat 14:34-36)

53Kəmotuwɨn entənɨpən-pənmotuwar əpəh ikɨn kit nərgɨn uKenesaret, kənmotietain
pot ikɨn. 54Nian kəmotuwar ikɨn əh, netəm ikɨn kəmotɨtun ueiuəhai əm məmə in Iesu.
55Kən kəmotaiumotuwɨn əpəh latuənumɨnmoatən-ipən kəmnetəmim. Kən nian kotəto
məmə Iesu əh-ikɨn əh, koatəmɨk netəm koatɨmɨs e rəhalat pet motuwa ron. 56 Kən ikɨn
mɨn rafin Iesu tatuwɨn-pən ikɨn e latuənu əlkələh, ne latuənu asol mɨn, ne ikɨnmɨn rafin
tɨtəlau, netəmim kotəmɨk netəm koatɨmɨs motiet katəlɨn əm ilat əpəh maket ikɨn. Kən
kəmoatəkəikekatən-ipənkəmIesuməməotegəhan-in ilat kotek əmnɨpəgnəmtɨ rəhankot.
Kən netəmim rafin u kəmotek rəhan kot, kənmotəwɨr e rəhalat nɨmɨsən.

7
Netəm-iasol mɨn kəmotetəhau Iesu o kastom rəhalat
(Mat 15:1-9)

* 6:37: Roiu, tu-hanrɨt tenarius tahmen e tu-hanrɨt-taosan vatu. 6:44: Mak 8:1-9 6:46: Luk 5:16 6:49-50:
Luk 24:37 6:51: Mak 4:39
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1 Kən Farisi mɨn ne iəgətun neen rəha Lou, kəmotɨsɨ-pən əpəh Jerusalem, motuwa
moatəpələh ilat Iesu. 2Kən kəmotəplan məmə netəmimmɨn rəha Iesu kəmotagwən kən
məsotaikuas wɨrən e nelmɨlat e nolən rəha Farisi mɨn.

3 Farisi mɨn, ne netəm Isrel tepət, kəmoatətəu-pən ətuatɨp kastom rəha tɨpɨlat nuwəh
mɨn. Okəmə kəsotaikuaswɨrən e nelmɨlat un, kən kəsotagwənən. 4Kənnian koatɨsɨ-pən e
maket moatuwa, məsotagwənən pitən, motaupən kaikuas e nelmɨlat kən panotagwən.
Kən moatətəu-pən natɨmnat tepət mɨn nəhlan itəm kəmotos o tɨpɨlat nuwəh mɨn. Kən
kastom ətuatɨp əh-ikɨn rəha naikuasən e sospən, ne panɨkɨn, ne pesɨn u kəmol e iaen.

5Kən inu Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kotətapəh o Iesu məmə, “?Tahro rəham
mɨn netəmim kəsotətəu-pənən kastom rəha tɨpɨtat nuwəh mɨn? ?Tahro kəsotaupənən
motaikuas pitən e nelmɨlat u panotagwən?”

6Məto Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “AupənAesea təmən-iarəpnəghatən rəhaUhgɨn
kənməht ətuatɨp itəmat lan u rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk. In təmən
məmə,
‘Uhgɨn təmə netəmmɨn u kotɨsiai-in io e nəghatən əm rəhalat,
məto nɨkilat tətan-pən əh əpəh isəu.
7Motəfak kəm io o nat əpnapɨn əm
məto-inu ilat kotəgətun netəmim e lou itəmetəmim əm təmol
motəmə lou rəha Uhgɨn, məto kəp.’ ”
8Kən Iesu təmənmɨnkəmilatməmə, “Itəmatnakotapəs Lou rəhaUhgɨnmoatətəu-pən əm
kastom rəha etəmim.”

9Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Nakotausit pɨk o nolən apon rəhatəmat məmə nako-
tapəs Lou rəhaUhgɨn kənmotətəu-pən atɨp əmkastom rəhatəmat. 10Moses təmənməmə,
‘Onakɨsiai-in rəham tata ne mama. Okəmə suah kit tatəghat rat e rəhan tata ne mama,
okəike kohamnu.’ 11Məto itəmat nakotən məmə, suah kit okəmə tapəs nasituən e rəhan
tata ne mama kən mən-ipən kəm ilau məmə, ‘Rəhak u nat u ekəmə ekasitu etəlau lan,
məto emələhəu əm məmə rəha Uhgɨn. Kən nat katos-ipən kəm Uhgɨn okol kəsol mɨnən
nat kit lan.’ 12Kənmotatɨgmoatən-iəhaumɨn o nasituən e rəhan tata nemama. 13Məto e
nolən əh, nakotəgətun netəmime rəhatəmat kastommotol nəghatən rəha Uhgɨn tatol əm
nat əpnapɨn lan. Kən natɨmnat mɨn tepət mɨn nəhlan itəmat nəkoatol.”

Nat tol netəmim kotərat e nɨganəmtɨUhgɨn
(Mat 15:10-20)

14 Kən Iesu təmaun-in nɨmanin netəmim məmə okotuwa iuəhkɨr ron kən məmə,
“Otətəlɨg-in wɨr-tu io məmə nəkotɨtun. 15Nat etəmim tatərge təsolən etəmim tamkɨmɨk
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto nat tatiet e nɨki etəmim tatol etəmim tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ
Uhgɨn.”*

17 Nian Iesu təmiet e nɨmanin netəmim un kən muwɨn əpəh imə, kən rəhan mɨn
netəmim kotətapəh o nɨpətɨ nəghatən mɨn un kəm in. 18 Kən Iesu təmən-ipən kəm
ilat məmə, “Okəmə naka itəmat mɨn rəhatəmat-kapə tɨkə. Onəkotəkəike motɨtun məmə
natɨmnat itəmetəmim tatərge in tahmen əmenat ihluə təsolən etəmim tərat e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. 19Məto-inu tərge kən təsuwɨnən e nɨkin, məto tatuwɨn e tɨpəin u, kənmatietmɨn.”
(E nəghatən əh Iesu təmən-iarəpməmə nagwənən rafin katun təwɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn.)

20Kənməmə, “Məto nat itəmtatiet e nɨki etəmim, in tol etəmim tətamkɨmɨk enɨganəmtɨ
Uhgɨn. 21Məto-inu nɨki etəmim tatəht natɨmnat tərat tepət, ilat u: nɨpɨtan ne nəman ne,
koatit anion ilat mɨn; nakləhən; nohamnuən itəm; 22nakləh-inən pətan rəha suah pɨsɨn;
naumɨsən o natɨmnat; nolən rat mɨn; neiuəən; nolən rəha nit əpnapɨn əmən nɨpɨtan ne

7:2: Luk 11:38 7:4: Mat 23:25 7:7: Aes 29:13 7:10: Eks 20:12; 21:17; Dut 5:16 * 7:15: E kopi oasmɨn
neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, koatən ves 16 nəhlan: “Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə
in otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.” 7:15: Wək 10:14-15
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nəman; netetən; nənən nɨkal itəm; nausitən; nalmələn. 23Nolən rat mɨn əh, ilat əh kotɨsɨ-
pən e nɨki netəmim kənmotol ilat kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.”

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e netɨ pətan kit
(Mat 15:21-28)

24-26Kən Iesu təmiet ikɨn-un kənməsou pəhap muwɨn əpəh Fonisia, ima Iaihluəmɨn e
nɨtən rəhaSiria,mətatɨg eniməkit iuəhkɨr o taonuTaea,matəhluaigməsolkeikeənməmə
netəmim okotɨtun məmə in tətatɨg əh-ikɨn əh, məto okol təsəhluaigən. Məto pətan kit əh-
ikɨn, narmɨn rat tətatɨg e rəhan pətan əkəku. Pətan un təmaiir ikɨn əh, kən in təsəfakən,
in Iaihluə. (Netəm Isrel kotəmə Iaihluəmɨn kotahmen e kuri.) Nian təməto natɨmnatwɨr
mɨn itəm Iesu tatol ilat, kən tasək muwa mɨsin-pən nulɨn ron məmə otəhg-iarəp narmɨn
rat e rəhan pətan əkəku. 27 Məto Iesu təmə, “Kəpə. Pəs kaupən kagwən nɨsualkələh.
Təsəwɨrənməmə okərakin-pən nagwənən nɨgɨ nɨsualkələh kəmkuri mɨn.”

28Məto pətan u təmə, “Nɨpahrienən etəm-iasol, məto kuri mɨn koatun əm nɨmɨsmɨsɨ
nagwənən nɨgɨ nɨsualkələh itəmkotɨsas-pən e nɨpəg tepɨl.”

29 Kən Iesu təmən-ipən ron məmə, “Məto-inu nəmuhalpɨn wɨr rəhak nəghatən, uwɨn-
tu əpəh imam ikɨn məplan narmɨn rat tɨniet rəkɨs e rəham pətan əkəku.” 30 Pətan u
təmaiu muwɨn iman latuənu məplan rəhan pətan əkəku tətapɨl-pər wɨr əm e rəhan pet,
kən narmɨn rat tɨniet rəkɨs lan.

Iesu təmol-wɨr suah kit matəlgɨn taluməruru nəghatən
31Kən Iesu təmiet ikɨn-un ima netəmTaea kənmuwɨn-pən əpəh Saetonmatuwɨn əpəh

e nəhau Lek Kalili, məto təmuwɨn-pən əpəh Tekapolis ikɨn. 32Kən netəmimkəmotit suah
kit matəlgɨn talu kən məruru nəghatən motuwa məmə Iesu otələhəu-pən nelmɨn lan pəs
təto təwɨr. 33Kən Iesu təmit suah unmian əpəh isəuməsɨn o netəmim, kənmɨləs-ipən noa
nelmɨn ematəlgɨn kənmagəh nelmɨn†mələhəu-pən e namɨ suah un. 34Kənmasɨpər əpəh
e neai, kən mamegahl ron e rəhan nəghatən məmə, “!Efata!” Nɨpətɨn təmə, “!Əwɨr-ta!”
35Kən əmun suah un tɨnatəto nat, kən namɨn tɨnəwɨr mɨnatəghat wɨr.

36 Kən Iesu təmən-iəhau ilat məmə okəsotənən nat un kəm netəmim. Məto nian Iesu
təmatəkəike kəm ilat, kən ilat kəmotəkəike kən-iarəp kəmnetəmim. 37Kəmotaut pɨk ron
motəmə, “Natɨmnat rafin itəm tatol, məto in təwɨr pɨk agɨn. Netəm u matəlgɨlat talu
kɨnoatəto nat, ne netəmkotəruru nəghatən kɨnoatəghat.”

8
Iesu təmagwən

netəmim fo-tausan
(Mat 15:32-39)

1 E nian kit mɨn netəmim tepət kəmotuwa mɨn ron, kən məto, nɨgɨlat nagwənən tɨnɨkə.
Kən Iesu təmaun-in rəhan mɨn netəmim kotuwa kən tən-ipən kəm ilat məmə, 2 “Nɨkik
tɨnahmə pɨk o netəm mɨn əpəh məto-inu, kəmotuarisɨg-in io mɨnotos rəkɨs nian kɨsɨl,
kən roiu əh, nɨgɨlat nagwənən tɨnɨkə. 3 Okəmə ekahl-ipən ilat koatuwɨn əh-roiu, kən
nɨganəmtɨlat otapɨn e suatɨp, kən sueiuei otoh ilat, məto-inu kəməsotagwənən nuwəh,
kən neen kəmotɨsɨ-pən əpəh isəu.”

4 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotətapəh ron məmə, “?Okəmɨk hiə pɨret tahmen-in
nagwənən ilat? Ikɨn-u taruən-aruən ikɨn, netəmim kəsotatɨgən ikɨn.”

5Kən Iesu təmətapəh olat məmə, “?Nakoatos pɨret kuwəh?” Məto kotəmə, “Sepɨn.”
6Kən təmən-ipən kəmnetəmimməmə okotəpələh, kənmos pɨret unməfak matən-ipən

tagkiu ron kəm Uhgɨn, kən məmkas mos-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə okotoor
kəlɨnkəmnetəmim, kənkəmotolmihin. 7Kənkəmotosmɨnnəm əlkələhneenka, kən Iesu
təfak ronkənmos-ipənmɨnkəmilatməməokotoorkəlɨnkəmnetəmim. 8-9Kənnetəmmɨn
† 7:33: E nian mɨn əh, netəmim nɨkilat təht məmə nahui noan in tahmen e mərɨsɨn kən tətasitu e nɨmɨsən. 7:36:
Mak 1:43-45 7:37: Aes 35:5
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u Iesu təmagwən ilat kotahmen e fo-tausan, kəmotunnagwənənnərpɨlat tasis, kənkapəs
nɨmɨsmɨsɨ nagwənən, kən kaii-pən e kɨpəhau sepɨn kotər. 10Kən Iesu tahl-ipən netəmim
koatuwɨn iməlatmɨn ikɨn. Kən ilat rəhanmɨnnetəmimkəmotuwɨn e pot kan əpəh e nɨtən
Talmanuta.

Farisi mɨn kəmotənməmə okotehm nəmtətin kit
(Mat 16:1-4)

11KənFarisimɨnneen kəmotuwao Iesumoatərgəhəukəminmotən-ipənkəminməmə
otol-tu nəmtətin asol kit pəs kotɨtun məmə in təmɨsɨ-pən pahrien o Uhgɨn, o kəp. 12Kən
Iesu nɨkin təməpou, kən mamegahl ron kən məmə, “?Karmə tahro netəmmɨn u-roiu ne
kotəmə okotəplan-tu nəmtətin kit? Məto iatən pahrien kəm itəmat məmə okol kəsolən
nəmtətin kit kəm itəmat.”

13Kənmapəs ilat motuwɨn e pot kan əpəh e nɨkalɨ nəhau lek entənɨpən-pən.
Is rəha Farisi ne is rəha

Kig Herot Antipas
(Mat 16:5-12)

14Rəhanmɨnnetəmimkəmotaluin nəmɨkənpɨretməto kəmotos əmkitiəh əmmotuwɨn
e pot. 15Kən Iesu təmatəhag kəm ilat məmə, “Otehmwɨr itəmat o is rəha Farisi mɨn ne is
rəha Herot Antipas.”

16Kənkəmotən-ipənkəmilatmɨnməmə, “Tatənnəhlanməto-inukəməsotəmɨkənpɨret.”
17Kən məto Iesu tɨnɨtun rəhalat nətəlɨgən kən mən məmə, “?Tahro nakoatən nəghatən

əh məmə nəməsotəmɨkən pɨret? ?Tahro itəmat nəkəsotehmən əh kən məsotɨtunən əh?
!Rəhatəmat-kapə tiəkɨs! 18 Nɨganəmtɨtəmat u ikɨn. ?Tahro nəkəsotehmən nat? Kən
matəlgɨtəmat u ikɨn. ?Tahro nakəsotətoən nat? Ekɨtun məmə okəmə naka nɨnəmotaluin
natɨmnat itəm kɨnotuwa rəkɨs. 19 ?Nian emos pɨret əh faif məmkas mos-ipən kəm
netəmim mɨn əpəh faif-tausan kotun, kən uarisɨg nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨn e kətɨm asol
kuwəh?” Məto kotəmə, “Tuelef.”

20 Kən təmətapəh mɨn olat məmə, “?Kən nian emos pɨret əh sepɨn məmə ekos-ipən
kəm netəmmɨn əpəh fo-tausan kotun, kən uarisɨg nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨn e kətɨm asol
kuwəh?” Məto kotəmə, “Sepɨn.”

21Kən təmatətapəh olat məmə, “?Məto itəmat nəkotəruru əh io?”
Iesu təmol-wɨr suah kit nɨganəmtɨn təpɨs

22 Kən kəmotuwar əpəh ikɨn kit katən məmə Petsaeta, kən netəm ikɨn kəmotit suah
kit nɨganəmtɨn təməpɨs motuwa kən kətasək ahgin Iesu məmə otələhəu-pən nelmɨn lan.
23Kən Iesu təmosnelmɨ suahunmian isəuməsɨno latuənukən tagəhnɨganəmtɨ suahun*
kənmələhəu-pən nelmɨnmil lan, kənmətapəh ronməmə, “?Nɨnɨtun nehmən nat o kəp?”

24Məto suah un təmasɨpər kən məmə, “Ekatəplan netəmim məto kotahmen əm e nɨg
mɨnməto in əmun kotaliwək.”

25 Kən Iesu təmatɨg mələhəu-pən mɨn nelmɨn mil e nɨganəmtɨ suah un, kən tɨnɨtun
nəplan wɨrən natɨmnat mɨnapəs noapoapən. 26 Kən Iesu təmahl-ipən məmə otatuwɨn
iman ikɨnməto təmən-iəhauməmə otəsuwɨn-pənən əh latuənu əh-ikɨn.

Pita təmən-iarəpməmə Iesu inMesaea ilouin
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Kən Iesu ne rəhanmɨn netəmim kəmotiet motəsou pəhapmotuwɨn e latuənumɨn u
iuəhkɨr o nat əpəh Sisaria Filipae. Nian kəmoatuwɨn e suatɨp kən tatətapəh olatməmə, “?
Otən-tuməmə netəmim kotəmə pah u io?”

28Məto rəhanmɨn netəmim kotəmə, “Netəmim neen kotəmə ik Jon Baptais. Neenmɨn
kotəmə ik Elaija. Neenmɨn kotəmə ik ien kit rəha Uhgɨn aupən.”

8:8-9: Mak 6:35-44 8:12: Mat 12:39; Luk 11:29 8:15: Luk 12:1 8:17: Mak 6:52 8:19: Mak 6:41-44
* 8:23: Afin-tu futnot e Mak 7:33. 8:28: Mak 6:15
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29 Kən təmətapəh olat məmə, “?Məto itəmat nakotəmə pah u io?” Kən Pita təmə, “Ik
Mesaea ilouin, itəmUhgɨn təmənməmə otəpanahl-ipa.”

30Kən Iesu təmən-iəhau əskasɨk ilat məmə, okəsotən-iarəpən in kəm suah kit.

Iesu təməghat-in
rəhan nɨmɨsən

(Mat 16:21-23; Luk 9:22)
31 Kən təmatəgətun ilat kən matən məmə, “Io Netɨ Etəmim oepanəto nahməən o

natɨmnat tepət. Netəm-iasol rəha netəm Isrel, ne pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha
Lou okotetəhau io, kən motohamnu io, məto oekos nian kɨsɨl un, kən panəmegəh mɨn.”
32 Təmən wɨr pap kəm ilat, məto Pita təmit Iesu mian əpəh e nɨkalɨ suatɨp kən matən-
iəhau əskasɨk məmə otəsəghatən nəhlan. 33Kən məto Iesu təmasɨpən məplan rəhan mɨn
netəmim, kən mən-ipən kəm Pita məmə, “!Ik iərmɨs Setan asol, agɨm muwɨn isəu lak!
Rəham nətəlɨgən sənəmə rəha Uhgɨn, məto rəha etəmim əm.”

Naulɨs-inən nən-iarəpən Iesu kəmnetəmim
(Mat 16:24-28; Luk 9:22-27)

34Kən Iesu təmaun-in rafin netəmim ne rəhan mɨn netəmimməmə okotuwa ron, kən
təmən məmə, “Okəmə suah kit təmə otuarisɨg-in io, otəkəike maluin atɨp in, kən mɨləs
rəhan nɨg kəməluau muarisɨg-in io. 35 Etəmim itəm tolkeike məmə otosmegəh rəhan
nəmegəhən e nətueintən u, kən otakiəh e rəhan nəmegəhən lilɨn. Məto etəm otɨmɨs ron
io ne Namnusən Təwɨr rəhak, in otos nəmegəhən lilɨn. 36 ?Okəmə etəmim kit tatos rafin
natɨmnat e nətueintən,məto uarisɨg lan otɨmɨs kən təsosən nəmegəhən lilɨn, in təmolwin
e nat kit təwɨr, o kəp? Kəp. 37Okol suah əh təsos-ipənən nat kit kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn
otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm in.

38 “Netəm kotaulɨs-in nən-iarəpən io ne rəhak nəghatən kəm netəm kotapəs nəfakən
motol təfagə rat, kən o nian io Netɨ Etəmim oekuwa lan, io mɨn oekaulɨs-in nənənməmə
ilat u rəhakmɨnnetəmim. Onian əhoekuwa itɨmatnagelo asimmɨnenepətən əhag-əhag
asol rəha rəhak tata.”

9
1 Kən Iesu təmən məmə, “Ekatən pahrien kəm itəmat məmə, itəmat neen u nəkoatətul
u ikɨn-u roiu, okol kəsotɨmɨsən mətoahgin kotəplan nərəmərəən rəha Uhgɨn otuwa e
nəsanənən asol.”

Nɨpətɨ Iesu təmuwamol pɨsɨn
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Kən nian sikis kɨnotuwa mɨnotuwɨn rəkɨs, kən Iesu tit Pita, Jemes, ne Jon, kən iləhal
pɨsɨn əm kəhaluarisɨg-in motuwɨn əpəh e nɨtot əfəməh kit, kən ilat pɨsɨn əm əh-ikɨn.
Kən kəməhaləplan nɨpətɨ Iesu təmol pɨsɨn. 3 Rəhan napən təmuwa məruən matɨpɨt-ɨpɨt,
okol suah kit təsaikuasən e nɨməhan kit təruən min-nəhlan. 4 Kən suah miləhal apon
kəməhaləplan Elaija neMoses kəmiaet-arəpamətəhaləghat iləhal Iesu. 5Kən Pita təmən-
ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, təwɨr məmə ekəhaluwa ikɨn-u. Pəs məhalol makeen kɨsɨl,
rəham kit, rəha Moses kit, kən rəha Elaija kit.” 6 Pita tɨnatəghat əpnapɨn əm məto-inu
kɨnəhaləgɨn pɨkmatəhlasiəp.

7Kən napuə təmuwamalpin ilat, kən kəmotəto nəwia suah kit təmɨsɨ-pən əpəh e napuə
məmə, “Inu netɨk keike u ekolkeike pɨk. Onakəhaləkəike məhalətəlɨg-in in.” 8 Kən roiu
agɨn-əhmɨn, kəməhaleirair, məto kɨnəsəhaləplanən suah mil un, məto kəməhaləplan əm
Iesu tatətul ilat min iləhal.
8:29: Jon 6:68-69 8:30: Mak 9:9 8:34: Mat 10:38-39; Luk 14:27 8:38: Mat 10:33 9:1: Mak 13:30
9:7: Wək 3:22; 2 Pita 1:17-18
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9 Nian kəmoateiuaiu e nɨtot un kan əpəh ləhau, kən Iesu təmən-iəhau əskasɨk
iləhal məmə, “Natɨmnat un nəməhalehm əpəh ilis e nɨtot, onəsəhalənən kəm suah kit
məhalətoarus-pən io Netɨ Etəmim oekəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

10Kən iləhal kəməhalɨsiai-in nəghatən rəha Iesu, məto kəmatəhalən əmkəm iləhal mɨn
məmə, “Nəghatən əh təmən məmə otəmegəh mɨn e nɨmɨsən, kəruru məmə nɨpətɨn təmə
naka.”

11 Kən kəməhalətapəh o Iesu məmə, “? Tahro iəgətun mɨn rəha Lou kotəmə Elaija
otəkəike maupənmuwa?”

12Kən Iesu təmən-ipən kəm iləhal məmə, “Nɨpahrienən, Elaija otaupən muwa matol-
wɨr mɨn natɨmnat rafin. ?Məto tahro Naoa Rəha Uhgɨn təmən məmə io Netɨ Etəmim
oepanəto nahməən o natɨmnat tepət, kən netəmim okotəplan io motapəs io? 13 Məto
ekatən pahrien kəm itəməhal məmə Elaija tɨnuwa rəkɨs, kən kəmol nat tərat lan tahmen
e Naoa Rəha Uhgɨn təmənməmə okəpanol mihin.”

Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suakəku kit
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)

14 Nian kəmotɨtəlɨg-pa mɨn, motehm netəmim neen mɨn rəha Iesu, məto nɨmanin
netəmim kəmotɨtəlau elat, kən iəgətun neen rəha Lou ne netəmim mɨn rəha Iesu
kotərgəhəu. 15 Nian netəmim kəmotəplan Iesu, narmɨlat təmiwɨg pɨk ron, kən motaiu
kaməmə okotəghat kəm in. 16Kən Iesu təmətapəh olatməmə, “?Naka əpəh nakotərgəhəu
ron itəmat netəmmɨn əpəh?”

17Məto netəmmɨn u kit təmə, “Iəgətun, io emit netɨk muwa ron ik məmə onakol-wɨr,
məto-inunarmɨn rat kit tətatɨg lan kənmol tərurunəghatən. 18Kənniannarmɨn rat apon
taskəlɨm in, kənmohmɨləs-iəhaumorin əpəh e nɨsɨp, kən nahuin noan tiet tahmen əm e
sop, kən matəgətain nəluɨn, nɨpətɨn tatɨkɨmkɨm. Kən emətapəh o rəham netəmim məmə
okotəhg-iarəp narmɨn rat əpəh lan, məto kotəruru nəhg-iarəpən.”

19Məto Iesu təmə, “Kəsi, itəmat un netəmroiu ne nakəsotahatətəən lak. Karmə oekatɨg
kitat min itəmat mətoarus-pən nian naka nəpanotahatətə lak. Kən karmə onəghan
epanameg etəmat. Enəpou-in itəmat. !Otɨləs suakəku unmotuwa!”

20Kənkəmotɨləs kan o Iesu. Kənnarmɨn rat apon təməplan Iesu kənmol suakəku apon
taut nɨpətɨn tasiəp-asiəp pɨk, kən miet morin əpəh ləhau e nɨsɨp məsoupəlpəl mətan, kən
nahui noan tiet tahmen e sop. 21Kən Iesu təmətapəh o rəhan tata məmə, “?Təmol min-
nəhlanmɨnos nup kuwəh?”
Məto rəhan tata təmə, “Təmətuounenian təmatəkəkumətoarus-pa əh-roiu. 22Kənnian

tepət narmɨn rat əh toh matɨləs-ipən əpəh e nɨgəm ne nəhau məmə otohamnu. Okəmə
nəkɨtun nolən, pəs nakasəkitun itɨmlaumasitu etɨmlau.”

23Məto Iesu təmə, “?Naka əh, nəghatən u məmə, ‘Okəmə nəkɨtun nolən’? Uhgɨn tɨtun
nolən natɨmnat rafin o etəmim itəm tətahatətə lan.”

24Kən roiu agɨn, tata rəha suakəku un təmagət əfəməh məmə, “Ekətahatətə lam, məto
in əmun rəhak nahatətəən təkəku əm, asitu lakməmə rəhak nahatətəən otər mepət.”

25Kənnian Iesu təməplanməmənetəmimneenmɨnkɨnotuwa iuəhkɨr ron, kən tən-ipən
əskasɨk kəmnarmɨn rat aponməmə, “Ik narmɨn rat itəmnatolmatəlgɨtəm tətalu kənmol
itəm katəruru nəghatən. !Ekatən-ipɨnə ətuatɨp u-roiu məmə onakiet e suakəku un, kən
məsuwamɨnənmuwɨn lan!”

26 Kən narmɨn rat apon təmagət əfəməh mol suakəku apon taut masiəp-asiəp mɨn u
iuəhkɨr agɨn tɨmɨs, kən miet lan. Okol nəkəplan məmə tɨnɨmɨs rəkɨs, kən netəmim tepət
kotəmə tɨnɨmɨs. 27Məto Iesu təmea-pənmaskəlɨmnelmɨnmiuw-pər, kən tətul.

28 Iesu təmuwɨn imə, kən ilat pɨsɨn əm rəhan mɨn netəmim koatəpələh, kən kotətapəh
ronməmə, “?Karmə tahro ekotəruru nəhg-iarəpən narmɨn rat əpəh?”

9:11: Mal 3:1 9:12: Sam 22:1-18; Aes 53:3; Mal 4:5-6 9:13: Mat 11:14 9:23: Mat 21:21; Mak 11:23
9:26: Mak 1:26
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29Məto Iesu təmə, “Nəfakən əm tɨtun nəhg-iarəpən narmɨn rat mɨn əh nəhlan.”
Iesu təmən-iarəpmɨn

rəhan nɨmɨsən
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30 Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotiet ikɨn-un kən motuwɨn-pən əpəh e nɨtən
Kalili ikɨn,məto Iesu təsolkeikeənməməokɨtunməmə in əh-ikɨn əh. 31Təmolnəhlanməto-
inu tatəgətun rəhan mɨn netəmim. Təmən məmə, “Io Netɨ Etəmim, okegəhan-in-pən io
kəmnetəmim kotohamnu io ekɨmɨs. Məto oekos nian kɨsɨl u, kən panəmegəhmɨn.”

32Kənməto rəhanmɨn netəmim kəsotɨtun wɨrən rəhan nəghatən, kən nɨkilat tɨnəgin o
nətapəh-inən nɨpətɨ nəghatən rəhan.

?Pah in tepət elat?
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Kəmotiet-pa əpəh Kapaneam, kən mɨnoatuwɨn imə kit. Kən Iesu təmatətapəh olat
məmə, “?Naka əpəh nəmoatən e suatɨp?”

34Məto kɨnotəruru nuhalpɨnən məto-inu, e suatɨp kəmoatən məmə pah in tepət elat.
35 Kən Iesu təməht-iəhau məpələh, kən maun-in rəhan netəm tuelef məmə okotuwa-tu
ron, kən tən-ipən kəm ilat məmə, “Etəm tolkeike məmə in otepət e netəmim, in oteike
meiuaiu elat kənmuwaməmə in iolwək əmkit rəhalat.” 36Kənmɨləs suakəku kit muwɨn
məf aupən-in ilat, kənmaskəlɨmməmə, 37 “Kən etəmim itəm tatos e nɨkin agien suakəku
tahmene inu, kən tatol enərgək, kən tahmen əmməmə tatos io enɨkinagien. Kənetəmim
itəm tatos io e nɨkin agien, kən tahmen əmməmə tatos etəmu itəm təmahl-ipa io.”

Suah kit təmol nat pɨspɨs e nərgɨ Iesu
(Luk 9:49-50)

38 Kən Jon təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun emotəplan suah kit tatəhg-iarəp
narmɨn rat mɨn e nərgəm, kən emotən-iəhauməto-inu sənəmə kitat kit.”

39Məto Iesu təmə, “Sotən-iəhauən, məto-inu etəm tatol nat pɨspɨs mɨn e nərgək, okol
təsən uəhaiən nəghatən rat lak. 40 Etəm itəm sənəmə rəhatat tɨkɨmɨr, in tolkeike itat.
41 Ekatən pahrien kəm itəmat məmə, okəmə etəm tətasitu etəmat, məto-inu rəhak u
itəmat, suah u otəkəike mos nətouən rəhan, nat əpnapɨn in nat əkəku əm tahmen tatos-
ipɨnə nəhau ətəp kəm itəmat nakotənɨm.”

Nat tol etəmim tatəme e rəhan nəmegəhən
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nɨsualkələh mɨn u kotahatətə lak, okəmə suah
kit tol kit təme e rəhan nəmegəhən o rəhan nahatətəən, kən suah əh, Uhgɨn otol nalpɨnən
asol kəm in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk taprəkɨs okəmə kətu-pən kəpiel kit e nentou, kən
kərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨmməmə otamnɨm.

43-44 “Kən okəmə nelməm tol ik natol təfagə, kən təwɨr məmə nakətatɨp rəkɨs mərakin.
Okəmə nelməmkitiəh əmməto onakos nəmegəhən lilɨn, inu təwɨr pɨkmaprəkɨs-inməmə
nelməmkəiu məto okərakin-pən ik e nɨgəm asol namnun tɨkə.”* 45-46Kən okəmə nelkəm
kit tol ik nakatəme e rəham nəmegəhən nakətatɨp rəkɨs. Okəmə nelkəm kitiəh əmməto
onakos nəmegəhən lilɨn, inu təwɨr pɨk maprəkɨs-in məmə nelkəm kəiu məto okərakin-
pən ik e nɨgəm asol.† 47Kən okəmə nɨganəmtɨm kit tol ik nakatəme e rəham nəmegəhən,
nakɨləs-irəkɨs. Okəmə nɨganəmtɨm kitiəh əmməto onəkuwɨn ikɨn Uhgɨn tatərəmərə ikɨn,
inu təwɨr pɨk maprəkɨs-in məmə nɨganəmtɨm kəiu məto okərakin-pən ik e nɨgəm asol.

9:30: Jon 7:1 9:31: Mak 8:31; 10:32-34 9:32: Luk 9:45 9:35: Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26
9:37: Mat 10:40 9:40: Mat 12:30; Luk 11:23 9:41: Mat 10:42 * 9:43-44: E kopi oas mɨn neen
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9:43-44: Mat 5:30 † 9:45-46: E kopi oasmɨn neen rəhaNiutesteman itəmkəməte e nəghatənKris aupən, katɨlpɨn
nəghatən kit mɨn e ves 46 itəm tahmen-pən əme ves 48. 9:47: Mat 5:29
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48Kən ikɨn əh, fɨrəl mɨn okotətɨp e nɨpətɨ netəmim ikɨn məsotɨmɨsən, kən nɨgəm tatus ilat
kənmatuəp əmkɨlpɨn okol kəsohamɨsən nian kit ne.

49 “Uhgɨn tateatəgtəg-pən nɨgəm e netəmim tahmen əm e sol kateatəgtəg-pən e
nagwənən.

50 “? Sol təwɨr, məto okəmə otɨsiu roiu, kən kəruru məmə okos-ipən mɨn naka pəs
tətehen? Onəkotəkəike motos sol u tahmen e nolkeikeən e rəhatəmat nəmegəhən, kən
motatɨg e nəməlinuən nian rafin.”

10
?Təwɨrməmə nɨpɨtan ne nəman okotapəs ilat mɨn,

o kəp?
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1 Kən Iesu təmiet ikɨn-un kən muwɨn miet-pən əpəh entən əpəh Jutia entənɨpən-pən
e nəhau əpəh Jotan. Kən nɨmanin netəmim kəmotuəfɨmɨn-pən mɨn ilat mɨn ron, kən
tatəgətun ilat məmə inu tatəgətun əhmihin ilat ne nianmɨn.

2 Kən Farisi neen kəmotuwa keiuə əm katətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Rəhatat Lou
tategəhan-in məmə iərman tɨtun napəsən rəhan pətan, o kəp?”

3Məto Iesu təmətapəh olatməmə, “?Lou naka unMoses təmələhəu aupən kəm itəmat?”
4Kənməto kotəmə, “Moses təmegəhan-inməmə okəmə iərman tətapəs rəhan pətan un,

təike məte naoa kit mos-ipən kəm rəhan pətanməmə in tɨnapəs, kən panahl-iarəp.”
5Məto Iesu təmə, “Moses təməte lou un məto-inu rəhatəmat-kapə tiəkɨs pɨk. 6Məto e

nətuounən, Uhgɨn təmol natɨmnat, kən mol iərman ne pətan. 7 O nat əh in əh, iərman
otəpanapəs rəhan tata ne mama, kən mətuatɨg ilau rəhan pətan. 8 Kən ilau okuea
nɨpətɨlau kitiəh. Kən roiu, ilau sənəmə kəiu, məto kitiəh əm. 9Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨnuea
mɨnioal kitiəh, kən o nat əh, pəs etəmim kit okol təsətatɨpən rəhalau natɨgən.”

10 Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn əpəh imə, kən rəhan mɨn netəmim
kotətapəh rononat un. 11Kən təmən-ipənkəmilatməmə, “Etəmtatol tifosmətapəs rəhan
pətankənmatitmɨn inpɨsɨnkit, in tategoafəlmatol təfagə rat e rəhan ətuatɨppətan. 12Kən
tahmen mɨn əm, okəmə pətan kit tətapəs rəhan iərman kən matətəu-pən in pɨsɨn kit, in
mɨn tateguafəl matol təfagə rat e rəhan ətuatɨp iərman.”

Iesu təməfak o nɨsualkələh
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 Kən netəmim neen kəmotəmɨk nɨsualkələh motuwa o Iesu məmə otələhəu-pən
nelmɨn elatmawte-in nəwɨrən rəha Uhgɨn kəm ilat, məto rəhanmɨn netəmimkəmoatən-
iəhau ilat. 14 Məto nian Iesu təməplan, kən neməha tol, matəhai ilat məmə, “Pəs
nɨsualkələh okotuwa ron io. Əsotən-iəhauən nɨsualkələh mɨn un, məto-inu netəmmɨn u
nɨkilat tahmen əm e nɨki nɨsualkələh, ilat u Uhgɨn tatərəmərə elat. 15 Iatən pahrien kəm
itəmat məmə, okəmə suah kit təsolkeikeən məmə oteiuaiu mahmen e suakəku mapəs
Uhgɨn tərəmərə lan, in okol təsatɨg ahginən nərəmərəən rəha Uhgɨn.” 16 Kən məmɨk
nɨsualkələh e nelmɨn, kən mələhəu-pən nelmɨn elat məmə, “Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan
nəwɨrən kəm itəmat.”

Suah kit rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-22; Luk 18:18-23)

17 Nian Iesu tɨnətaliwək matuwɨn, kən suah kit təmaiu muwa mɨsin-pən nulɨn ron
məmə, “?Iəgətun wɨr, oekəkəike mol naka unməmə ekos nəmegəhən lilɨn?”

18Məto Iesu təmə, “?Tahro nakatən məmə io etəm təwɨr? Uhgɨn pɨsɨn əm un in təwɨr,
suah kit mɨn tɨkə məmə in təwɨr. 19 Ik nɨnəmɨtun rəkɨs lou mɨn rəha Moses məmə
9:48: Aes 66:24 9:50: Mat 5:13; Luk 14:34 10:4: Dut 24:1-4; Mat 5:31 10:6: Jen 1:27; 5:2 10:8: Jen
2:24; Efes 5:31-33 10:11: Mat 5:32 10:15: Mat 18:3
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onəsohamnuən itəm, məsakləhən, məseiuəən, məsakləh-inən pətan, onəkəike mɨsiai-in
rəham tata nemama.”

20Məto suahun təmə, “Iəgətun, loumɨnun, ematol rafin ilat nianematəkəkumətoarus-
pa u-roiu ne.”

21Kən Iesu təmehm suah un molkeike pɨk, kən məmə, “Nat kit mɨn əm əh-ikɨn onəkol.
Uwɨn mol-salɨm-in rafin rəham nautə, kən mos-ipən məni lan kəm ian-rat mɨn, kən ik
onakos nautə tepət əpəh e nego e neai. Kənmuwamuarisɨg-in io.”

22Kən nian suah un təməto nəghatən un, kən nɨganəmtɨn təməpou, kən nɨkin təməpou
pɨk ronmatuwɨnməto-inu rəhan natɨmnat tepət.

Tiəkɨs o etəmrəhan nautə tepət məmə otuwɨn
imaUhgɨn

(Mat 19:23-30; Luk 18:24-30)
23 Kən Iesu təmasɨpən məplan netəm mɨn əh-ikɨn, kən mən-ipən kəm rəhan mɨn

netəmim məmə, “!Nəman! Tiəkɨs pahrien o netəm rəhalat nautə tepət məmə okotuwɨn
ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

24 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotaut pɨk o nəghatən rəhan, məto Iesu təmən mɨn
məmə, “Nenetɨkmɨn, tiəkɨs pahrienməmə suah kit otuwɨnahginnərəmərəən rəhaUhgɨn.
25 Tiəkɨs o kamel asol məmə otuwɨn-pən e nɨpəg nitel, məto tiəkɨs pɨk agɨn o etəm rəhan
nautə tepət məmə otuwɨnmatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

26 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotaut pɨk ron motəmə, “?Ei, məto pah tɨtun nosən
nəmegəhən lilɨn?”

27Kən Iesu təmasɨpənməplan ilat, kənməmə, “Nat u, okol etəmim təsolən. Məto Uhgɨn,
in tɨtun nolən natɨmnat rafin.”

28Kən Pita təmə, “Itɨmat emotapəs rafin rəhatɨmat natɨmnat məmə okotuarisɨg-in ik.”
29Məto Iesu təmə, “Iatənpahrien, etəmitəmotapəs rəhannimə, o pianmɨn, okakamɨn,

omama, o tata, o nɨsualkələh, o rəhan nəptən ron io ne Namnusən Təwɨr, 30e nəmegəhən
rəha nətueintən u, in otos nɨtailat wan-hanrɨt, inu niməmɨn, ne pian mɨn, ne kaka mɨn,
nemamamɨn, ne nɨsualkələh, ne nəptənmɨn. Kən in otosmɨnnəratənmɨn itəmnetəmim
okotol kəm in. Kən e nəmegəhən wi itəm otəpanuwa, in otos nəmegəhən lilɨn. 31Məto
netəmim tepət u kotaupən u-roiu, okəpanotuarisɨg, kən netəm mɨn u kotuarisɨg u-roiu
okəpanotaupən.”

Iesu təmənmɨnməmə otəpanɨmɨs
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Kən Iesu ne kəmotaliwək e suatɨp katər-pən əpəh Jerusalem, kən Iesu təmataupən-
in rəhan mɨn netəmim, əmun narmɨlat təmiwɨg pɨk ron, kən netəm kəmotuarisɨg-in
ilat kəmotəgɨn. Kən Iesu tit-irəkɨs rəhan mɨn netəm tuelef motuwɨn, kən tatən-ipən nat
naka itəm okəpanol lan, 33məmə, “Otətəlɨg-in wɨr-tu io. Roiu kɨnoatər mɨnoatuwɨn əpəh
Jerusalem, kən okegəhan-in-pən io Neti Etəmim e nelmɨ pris asol mɨn ne iəgətun mɨn
rəha Lou. Kən okotənməmə oekɨmɨs, kən okotəhlman-pən io e nelmɨ Iaihluəmɨn. 34Kən
okotolmɨlə lak, kənmotagəh io,motalis io, kənmotohamnu io. Məto e nian tatol kɨsɨl lan
u, epanəmegəhmɨn.”

Jemes ne Jon kəmuətapəhməmə Iesu otol nat kit
kəm ilau

(Mat 20:20-23)
35Kən Jemesne Jon, netɨ Sepetimil, kəmueao Iesu, kənmuən-ipən ronməmə, “Iəgətun,

ekioalkeike nat kit məmə onəkol kəm itɨmlau.”
36Kən Iesu təmə, “?Nakioalkeike nakaməmə ekol kəm itəmlau?”

10:19: Eks 20:12-17; Dut 5:16-20 10:31: Mat 20:16; Luk 13:30 10:34: Mak 8:31; 9:31
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37Məto kuəmə, “Onian nakatuwaməmə onakərəmərə e nəhag-əhagən rəha nəsanənən
rəham, kən ekioalkeike məmə onakegəhan-in itɨmlau kit təpələh e rahm-matɨp kən kit
təpələh e rahm-mol, ikɨnmil rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən.”

38Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Itəmlau nəkuəruru nat u nakatuən. ?Tahro?
?Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə nəkuahmen məmə kitəhal kəhalətul e nɨgəm rəha nuwigɨ
nien itəm io ekəike mətul lan?* ?Kən muahmen-in mɨn məmə okol baptais etəmlau e
nahməənməmə okol mihin lak?”

39Kən kuəmə, “!Əwəh, ekuahmen in!” Məto Iesu təmə, “Pahrien, onakuəkəike muətul
e nɨgəm rəha nuwigɨ nien itəm io ekəike mətul lan. Kən okol baptais etəmlau e baptais
itəmokol baptais lak lan. 40Məto onəpələhənenɨkalɨkmatɨpnemol, sənəmə rəhakməmə
ekən. Ikɨnmil əh, ilau rəha netəmmɨn u itəmUhgɨn təmol əpen-əpenə olat.”

Etəm təmə otepət e netəmim
(Mat 20:24-28)

41Nian rəhan netəm ten kəmotəto nəghatən un, kən neməha təmol ilat o Jemes ne Jon.
42Kən Iesu təmaun-in rəhanmɨn netəmim kotuwa, kən tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat
nəkotɨtun məmə netəm mɨn u kotəmə okotepət e Iaihluə mɨn, kotos-ipər atɨp ilat, kən
netəm-iasol rəhalat koatalɨkiamtə rəhalat mɨn netəmim.

43 “Məto itəmat onəkəsotolən min-nəhlan. Okəmə itəmat kit tolkeike məmə in otepət
etəmat, in otəkəike muwa məmə in iolwək əm kit rəhatəmat. 44 Kən okəmə itəmat kit
tolkeikeməmə in otit itəmat, kən in otəkəike muwaməmə in slef kit rəhatəmat. 45Kən io
mɨn, Netɨ Etəmim, eməsuwamənməmə netəmim okotol wək kəm io, məto emuwaməmə
ekol wək kəmnetəmim kənmos-ipən rəhak nəmegəhənməmə ekɨkɨs ilat e rəhalat nolən
rat mɨn.”

Iesu təmol-wɨr nɨganəmtɨ Patimias
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim, kəmotuwa əpəh Jeriko. Kən nian kɨnotiet
moatuwɨn, kən netəmim tepət kəmotuarisɨg-in ilat. Kən suah kit nɨganəmtɨn təpɨs,
tatəpələh e nɨkalɨ suatɨp, nərgɨn u Patimeas netɨ Timeas. Nian rafin tatətapəh-in məni
o netəmim. 47 Nian təməto məmə Iesu etəm Nasaret tətaliwək e suatɨp matuwa, kən
təmagət əfəməhməmə, “!Awi, IesuMipɨ Tefɨt, asəkitun io, masitu lak!”

48Kənnetəmimneen kotəmərɨt lanmotəmə, “!Ei, əsagətən!” motənpapməto in təməha
magət əfəməh pɨkmɨnməmə, “!Mipɨ Tefɨt, asəkitun io, masitu lak!”

49Kən Iesu tətul kən mən məmə, “Otaun-in-pən-tu suah un məmə tuwa.” Kən motən-
ipən kəm inməmə, “Ei, agien, mətul, məto-inu Iesu tətaun-in ik.”

50Kən suah un təmatɨpin rəhn kot, mətɨpmərmuwɨn o Iesu. 51Kən Iesu təmətapəh ron
məmə, “?Nakolkeike naka?” Məto təmə, “Iəgətun, ekolkeikeməmə nakol-wɨr nɨganəmtək
pəs ekehm nat.”

52 Kən Iesu təmə, “Atuwɨn. Rəham nahatətəən tɨnol-wɨr ik.” Kən roiu agɨn mɨn
nɨganəmtɨn təməwɨr, tɨnatehm nat. Kənmɨnatətəu-pən Iesumoatan.

11
Iesu təmasuə e togki

matuwɨn Jerusalem
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40;

Jon 12:12-19)
1Kəmotuwɨn iuəhkɨr o Jerusalem, iuəhkɨr o latuənu mil un Petfas ne Petani, moatuwɨn
əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif, kən Iesu təmahl-ipən rəhan kəiu etəmim mil kuaupən.

* 10:38: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “?Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə nəkuahmen məmə kitəhal okəhalənɨm
kələh e kap rəha nətoən nahməən itəm io ekəike mənɨm lan?” 10:38: Mak 14:36; Luk 12:50 10:39: Wək 12:2;
Nol Əpən 1:9 10:42: Luk 22:25-26 10:43: Mat 23:11; Mak 9:35 10:52: Mak 5:34
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2 Təmən-ipən nəghatən u kəm ilau məmə, “Onakian əpəh e latuənu əh kotasɨpənin. O
nian nakian əh-ikɨn, roiu agɨn onakuəplan nətɨ togki kit kəsasuəən əh lan kəməruətain.
Kən nəkiakɨs muasɨg mueia. 3Kən okəmə suah kit təmə, ‘?Onakuahro-in netɨ togki?’ kən
nakuəmə, ‘Iərəmərə tolkeike, kən otəpanahl-ipa mɨn otəsuwəhən.’ ”

4 Ilau kəmian kən muəplan netɨ togki un kəməruətain e nɨkal suatɨp əpəh iuəhkɨr o
nafiluə e nimə, kən kiakɨs. 5Məto netəmim neen kəmotətul əh-ikɨn kən motətapəh olau
məmə, “!Ei! ?Nakətiakɨs netɨ togki un o naka?”

6 Kən kəmuən-ipən nəghatən rəha Iesu kəm ilat, kən ilat kəmotegəhan-in-pən netɨ
togki kəm ilau. 7 Kən kəmuasɨg togki mian o Iesu, kən muapeg rəhalau kot muəfətain
noankawi togki un lan, kən Iesu təmasuə lan. 8 Kən netəmim tepət kəmotepin rəhalat
kot əpəh e suatɨp, kən neen kəmotaiu kan əpəh e nɨkinat katəte manat motəmɨkmotuwa
motəpen əpəh e suatɨp. 9Netəmkotaupənnenetəmkoatuarisɨg kəmotagət əfəməhməmə,
“!Hosana,* ənwiwi Uhgɨn!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!
10 !Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm nərəmərəən itəm tatuwa, tahmen-pən əm e

nərəmərəən rəha pipi rat u rəhatat Tefɨt!
!Hosana o Uhgɨn əpəh ilɨs e nego e neai!”

11 Kən Iesu təmuwɨn əpəh Jerusalem e Nimə Rəha Uhgɨn məplan natɨmnat. Məto
tɨnapinəp rəkɨs, kən tiet ilat rəhanmɨn netəm tuelef mɨnoatuwɨn əpəh Petani.

Nɨg kit fik itəmnoan tɨkə
(Mat 21:18-19)

12 Kən kəmən lawɨgin, kɨnotiet mɨn Petani mɨnoatuwɨn Jerusalem, kən nəumɨs tɨnus
Iesu. 13Kən tasɨpən-in nɨg kit fik tatətul əpəh isəuməsɨnnɨmalɨn tepət. Tuwɨnməmə otəhl
noan kit, məto noan tɨkə, nɨmalɨn əm,məto-inu sənəmə nian rəha nɨg fik tatoe lan. 14Kən
Iesu təmən-ipən kəm nɨg fik un məmə, “Okol netəmim kəsotun mɨnən noam e nup mɨn
rafin.” Kən rəhanmɨn netəmim kəmotəto rəhan nəghatən un təmən.

Iesu təmahl-iarəp netəmim eNimə Rəha Uhgɨn
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48;

Jon 2:13-22)
15 Kən kəmotuwɨn motiet-pən əpəh Jerusalem, kən Iesu tuwɨn əpəh imə e Nimə Rəha

Uhgɨn məhg-iarəp netəmim kotol maket, kən mahwin tepɨl rəha netəm kotol senɨs
e məni, ne stul rəha netəm koatol-salɨm-in mak mɨn. 16 Kən mətulosɨg-in netəmim
məmə okəsotəmɨkən rəhalat natɨmnat motuwɨn-pən əpəh Nimə ikɨn Rəha Uhgɨn. 17Kən
təməgətun ilatməmə, “Kəməte-pən eNaoa RəhaUhgɨnməməUhgɨn təmə, ‘Rəhak nimə, in
nimə rəha nəfakən məmə netəmim rəha nɨtən mɨn rafin okotəfak-pa ikɨn kəm io.’ Məto
itəmat nəmotol məmə in ‘nimə rəha iakləhmɨn.’ ”

18Kən pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmotəto rəhan nəghatən. Kən kɨnotəgin
Iesu məto-inu nian nɨmanin netəmim kəmotəto rəhan nəgətunən, narmɨlat tiwɨg pɨk
ron. Kən pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kɨnotətuoun kateam-in suatɨp kit məmə
okotohamnu in. 19 Kən tɨnehnaipən, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kɨnotiet Jerusalem
mɨnoatuwɨn.

Nɨg fik təmamɨsmatəgətun nahatətəən rəha netəmim
(Mat 21:20-22)

20 Kən kəmən lawɨgin, kəmotuwa mɨn e suatɨp motəplan nɨg fik apon tɨnauke rəkɨs
muwɨnmiet əpəh e nokɨn. 21Kən Pita nɨkin tɨnəht nəghatən rəha Iesu o nɨg əh, kənmən-
ipən kəm inməmə, “!Iəgətun, əplan-tu nɨg fik ilouin nəmən rat, kən tɨnauke rəkɨs!”

* 11:9: Aupən ikɨn, nɨpətɨ nəghatən u “Hosana” təmə, “osmegəh.” Kən uarisɨg lan, nɨpətɨn tɨnuwa “ənwiwi.” 11:9:
Sam 118:25-26 11:13: Luk 13:6 11:17: Aes 56:7 11:17: Jer 7:11 11:18: Mak 14:1
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22 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otahatətə əm e Uhgɨn. 23 Iatən pahrien
kəm itəmat məmə okəmə suah kit tətahatətə pahrien e Uhgɨn, kən otən-ipən kəm nɨtot
əpəh məmə, ‘Uwɨn, mətɨpən atɨp əpəh itəhəi mamnɨm,’ kən okəmə təsənən e nɨkin kəiu,
mahatətə əm e Uhgɨn, kən nat un otol pahrien. 24O nat u inu, iakatən kəm itəmat məmə
okəmənakotəfak onat kit kənmotahatətəməmə onəkotos pahrien, kənonəpanotos rafin
nat un nəmotəfak ron.

25“Eniannakotətul katəfak,mətonɨkitəmatməsɨn əh-ikɨn təratməto-inu suahkit təmol
nat kit təsahmenən etəmat, kən aluin rəhan nolən rat məsotalpɨnən rəhan nɨtai təfagə.
Otol nəhlan pəs Uhgɨn əpəh e nego e neai in otaluinmafəl rəhatəmat təfagə rat mɨn.”†

?Pah təmə Iesu otol
natɨmnatmɨn əh?

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27Kən Iesu ne rəhannetəmtuelef kəmotɨtəlɨg-pamɨn əpəh Jerusalem. Kən Iesu taliwək

mətan əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən pris asol neen, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-
iasol rəha netəm Isrel kəmotuwa ron. 28Kən katətapəhməmə, “?Ən-tu kəm itɨmat məmə
pah təmegəhan-in ik nakatol natɨmnat mɨn əh? ?Kən pah təmegəhan-in nepətən əh,
Uhgɨn o etəmim əm?”

29Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Oekətapəh-in-pɨnə-tu nəghatən kit kəm itəmat,
kən okəmə nakotuhalpɨn u, kən ekən-ipɨnə məmə pah təmegəhan-in nepətən əh məmə
ekol natɨmnat mɨn əh. 30 ?Otən-tu məmə pah təmənməmə Jon otol baptais e netəmim? ?
Uhgɨn, o etəmim əmkit?”

31Kən əmun kɨnotən-ən kəm ilat mɨn məmə, “?Ei, okotən məmə naka? Okəmə okotən
məməUhgɨn əh-roiu, kən təpanənmɨnməmə, kən tahro kəməsotahatətəən e Jon. 32Məto,
okol kəsotənənməmə etəmim əmkit.” Kəmotənnəhlanməto-inu ilat kəmotəgin netəmim
itəm kɨnotən rəkɨs nɨpahrienən e Jon məmə in ien kit rəha Uhgɨn. 33 Kən kəmotən-ipən
kəm Iesu məmə, “Itɨmat ekotəruru.” Məto Iesu təmə, “Kən io mɨn, okol ekəsən-iarəpən
kəm itəmatməmə pah təmegəhan-in nepətənməmə ekol natɨmnat mɨn əh.”

12
Nimaa nəghatən e netəmkotasum o noa-krep
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit kəm ilat məmə, “Suah kit təmasum-in noa-krep,
u nol katol wain e noan. Kən mol fenɨs e kəpiel tuwɨn mɨtəlau in, kən mol ikɨn kit o
nolən nəme naliwək-aliwəkən e noa krep məmə nahuin otaiu kən kol wain lan. Kən
mol nimə kit itəm in ilɨs məmə etəmim otaiu lanmatehmwɨr nasumən o nat megəhmɨn
ne netəmim. Kən təmegəhan-in-pən nasumən kəm netəmim məmə okotasum lan, kən
motoor noa krep, məsɨn rəhan, məsɨn rəhalat. Kənmiet muwɨn o naliwəkən ik pɨsɨn kit.

2 “Matuwɨn matuwɨn, kən nian nol u krep təmol noan kən kɨnotəmarəg, etəm-iasol in
təmahl-ipa rəhan kit iolwəkməmə in otuwɨnmehm netəmkoatol wək e rəhan nasumən
məmə okotəhl noa krep, kənmotoor kos-ipən rəha etəm-iasol neen. 3Məto netəmmɨn əh
kəmotətul motaht iolwək əh, kənmotahl-ipən tɨtəlɨgməsotəmki-pənən noa krep neen ne
kəm in.

4 “Kən etəm-iasol un tahl-ipa mɨn rəhan kit iolwək tuwa, kən kotoh rəhn-kapə motol
naulɨsən kəm in. 5 Kən tahl-ipa mɨn rəhan kit iolwək tuwa, kən kotohamnu tɨmɨs. Ilat
tepət kəmotuwa, kən netəmmɨn un kotoheain neen, kənmotohamnu neen.

6 “Kən kitiəh əm əh-ikɨn ilau min kətuatɨg, inu netɨn keike otəpanahl-ipa. Namnun,
təmahl-ipa nətɨn, kən nɨkin tatəht məmə, ‘Ilat okotəkəike motɨsiai-in nətɨk.’ 7 Məto
təmuwɨn kən netəmmɨn un kotəmə, ‘Inu nətɨ etəm-iasol itəmotərəmərə e nasumən nian
11:23: Mat 17:20 11:24: Mat 7:7 † 11:25: E kopi oas mɨn tepət rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən
Kris aupən, ves 26 tɨkə. 11:25: Mat 6:14-15 12:1: Aes 5:1-2
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rəhan tata otɨmɨs. Pəs kotuwɨn motohamnu mɨn, kən motərəmərə e nasumən rəhan.’
8Kən kəmotaskəlɨmmotohamnu, kənmotɨləs nɨpətɨnmotuwɨnmotərakin-pən əpəh ihluə
e nasumən.”

9Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Etəm-iasol un otol naka? Otuwɨn mohamnu
ilat kənmos-ipənmɨn nasumən un kəmnetəmpɨsɨn neen.”

10-11Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “?NəmotafinNaoaRəhaUhgɨnu, o kəp? Tatən
məmə,
‘Kəpiel u itəmnetəm rəha niləkɨnən nimə kəsotolkeikeənmotapəs,
in tɨnuwa kəpiel keike o nolən nimə.
Iərəmərə təmol nat u,
kən in nat təwɨr agɨn e nɨganəmtɨtat.’ ”

12 Kən netəm-iasol kotolkeike məmə okotaskəlɨm Iesu məto-inu kotəmə tatəghat rat
elat. Məto kɨnotəgin nɨmanin netəmim kənmotapəs, kagɨm.

?Tətuatɨp o nətouən takɨs kəmSisa, o kəp?
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Farisi mɨn neen ne netəmimneen e pati rəha Kig Herot Antipas, rəhalatmɨn netəm-
iasol komotahl-ipən ilat məmə okotuwa keiuə e Iesu pəs təme atɨp e rəhan nəghatən.
14 Kəmotuwa ron kən motən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun, ekotɨtun məmə ik etəm
ətuatɨp kən məsəgɨnən, məsaulɨs-inən netəmim, ne netəm-iasol ne, matən nɨpahrienən
matəgətun netəmim e suatɨp rəha Uhgɨn. ?Ən-tuməmə tətuatɨpməmə ekotətou-pən takɨs
kəmSisa, kapman asol rəha netəmRom, o kəp? ?Oekotəkəike motətou-pən, o kəp?”

15Məto Iesu tɨnɨtun əmməmə kotən əm e nohlɨlat məto nɨkilat tol pɨsɨn, kən məmə, “?
Tahro nakotəmə onəkotol məmə ekəme e rəhak nəghatən? Otos-tu məni kit motuwa-tu
pəs ekehm.”

16Kən kəmotos kit motuwa, kən təmətapəh olat məmə, “?Narmɨ pah u, kən nərgɨ pah u
eməni u?” Məto kotəmə, “Sisa.”

17Kən Iesu təmə, “Natɨmnat rəha Sisa, okos-ipən kəm Sisa. Məto natɨmnat rəha Uhgɨn
okos-ipənkəmUhgɨn.” Kənnarmɨlat təmiwɨgməto-inu təmuhalpɨnwɨr rəhalat nəghatən.

?Tahro etəmim tɨmɨs kənməmegəhmɨn?
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 Kən Satusi mɨn neen kəmotuwa o Iesu. E rəhalat nətəlɨgən, netəmim kotɨmɨs
məsotəmegəh mɨnən. Kəmoatalkut o nolən məmə rəhalat nətəlɨgən in tətuatɨp, kən tol
nəhlan, kəmotən kəm Iesu məmə, 19 “Iəgətun, Moses təməte rəkɨs lou kit u təmə, ‘Okəmə
suah kit otɨmɨs, kənmapəs rəhan pətan, kənməsialəsən netɨlau kit ne, kən pian otəkəike
mit nəutahlɨmɨs un, kənmialəs netɨlau kit un, kən suakəku un otos nəme rəhan tata asol
əpəh tɨnɨmɨs rəkɨs.’

20 “Kən netəmim sepɨn ilat pialat mɨn. Etəm təmaupən maiir təmit pətan kit kən
məsialəsən netɨlau kit u, kən tɨmɨs. 21Kən itəm tuarisɨg tit nəutahlɨmɨs un, kənməsialəsən
netɨlau kit ne un, kən tɨmɨs mɨn. Kən pialau itəm tatuarisɨg-in ilau tol əm nat kitiəh.
22Matuwɨn, matuwɨn kən netəmmɨn un sepɨn ilat pialat mɨn kəmotit pətan unmotuwɨn
kən ilat rafin mɨnotɨmɨs, kən məsotɨləsən nətɨlat kit ne. Kən pətan apon tɨnɨmɨs mɨn. 23 ?
Kənoniannetəmimokotəmegəhmɨnerəhalatnɨmɨsən, kənpətan əhrəhapah, u ilat rafin
sepɨn kəmoatit?”

24 Məto Iesu təmə, “Itəmat nəmotəlue. ?Nəkotɨtun məmə nəmotahrəlue? Məto-inu
itəmat nəkotəruru Naoa Rəha Uhgɨn, kənmoatərurumɨn nəsanənən rəha Uhgɨn. 25Nian
netəmkəmotɨmɨs okotəmegəhmɨn, ilat okotahmen e nagelomɨn əpəh e neai, kənməsotit
mɨnən pətan, ne məsotətəu-pən mɨnən iərman. 26 Kən oekəgətun itəmat e etəmim
tatəmegəh mɨn e rəhan nɨmɨsən. Okəmə naka itəmat nakəsotafinən əh nəghatən əh

12:8: Hip 13:12 12:10-11: Sam 118:22 12:13: Luk 11:53-54 12:17: Rom 13:7 12:18: Wək 23:8
12:19: Dut 25:5
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kəməte-pən e naoa rəhaMoses, tatən namnusən rəhaMoses nian nɨg kit nɨgəm təmatus.
Kən e nian əh, Uhgɨn təmən-ipən kəmMoses məmə, ‘Roiu əh, io Uhgɨn rəha Epraham, ne
Uhgɨn rəha Aisak, ne Uhgɨn rəha Jekop.’ 27 In Uhgɨn rəha netəmkotəmegəh, sənəmə rəha
netəmkəmotɨmɨs kitiəh. Itəmat nəmotəlue pahrien.”

?Lou naka un in tepət
e loumɨn?

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28Kən iəgətun kit rəha Lou təmatəpələh matəto ilat kotəghat, kən Iesu tatuhalpɨn wɨr

nəghatən rəha Satusi mɨn. Kən tuwa o Iesumatətapəh ronməmə, “?Lou ahro u in ilɨs pɨk
kənməwɨr məmə okotətəu-pən?”

29Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Lou u in ilɨs pɨk u okotətəu-pən təmə, ‘!Otətəlɨg
wɨr-tu itəmat netəmIsrel! Uhgɨnu in rəhatat Iərəmərə, in əmun inUhgɨn. 30Onakolkeike
Uhgɨn u in rəham Iərəmərə e nɨkim rafin, ne nəmegəhən rafin rəham, ne nətəlɨgən
rafin rəham, ne nəsanənən rafin rəham.’ 31 Kən lou itəm tatuarisɨg-in itəm əh təmə,
‘Onakolkeike ik mɨn neen tahmen-pən əm məmə natolkeike atɨp ik.’ Lou kit tɨkə mɨn
taprəkɨs-in loumil əh.”

32 Kən iəgətun əh rəha Lou təmə, “Iəgətun, rəham nəghatən tətuatɨp. Nəmən pahrien
məmə Iərəmərə əmun in Uhgɨn. Uhgɨn kit mɨn tɨkə. 33 Kən okotolkeike Uhgɨn e nɨkitat
rafin, ne nətəlɨgən rafin rəhatat, ne nəsanənən rafin rəhatat, kən motolkeike kitat mɨn
neen məmə kotolkeike atɨp kitat mɨn. Təwɨr pɨk məmə okotətəu-pən lou mil əh taprəkɨs-
in nuwaan atɨpən nat megəh ne sakrifais mɨn rafin itəmLou tatən.”

34 Kən Iesu təmehm məmə rəhan nəghatən tenatɨg pɨk, kən tən-ipən ron məmə, “Ik
nɨnuwa iuəhkɨr o nərəmərəən rəha Uhgɨn.” Kən ilat rafin kɨnotəgin nətapəh-in mɨnən
nəghatən ron.

Mesaea sənəməmipɨ Tefɨt əm,məto rəhan
mɨn etəm-iasol

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35Nian Iesu təmatəgətunnetəmim əpəheNiməRəhaUhgɨn, kənmatətapəh-innəghatən

kit kəm ilat məmə, “? Tahro iəgətun mɨn rəha Lou kotəmə Mesaea u in mipɨ Tefɨt?
36Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən nenatɨgən kəmTefɨt məmə otənməmə,
‘Uhgɨn təmən-ipən kəm rəhak Iərəmərəməmə,
Əpələh u e rəhk-matɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən,
mətoarus-pənoekos-iəhau rəham tɨkɨmɨrmɨnməlɨn-pən ilat əpəh ləhauenelkəm.’ 37Tefɨt

atɨp təmən məmə Mesaea in rəhan Iərəmərə. ?Kən okəmə mipɨ Tefɨt atɨp əm, kən
tahro matol rəhan Iərəmərə?” Kən netəmmɨn un kəmotətəlɨg-in Iesu kəmotagien
pɨk o rəhan nəghatən.

Netəmim okoatəto wɨr ilat o iəgətunmɨn rəha Lou
(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38Nian Iesu təmatəgətun ilat kənməmə, “Oatətowɨr itəmat o iəgətunmɨn rəhaLou itəm
kotolkeike nuwɨnən e kot əfəməhmotaliwək e suatɨp, kən netəmim koatos-ipən nɨsiaiiən
kəm ilat. 39Kənmotolkeikeməmə okotəpələh aupən e nimə rəha nuəfɨmɨnən. Kən e nian
rəha lafet, ilat koatolkeikeməmə okotuwɨn kəpələh-pən aupən ikɨn rəha nɨsiaiiən. 40Kən
motakləh-in nimə mɨn rəha nəutahlɨmɨs mɨn, kən moteiuə əm katəfak kaifəməh məmə
okotol pəs netəmim kotɨsiai-in ilat, məto okəpanol nalpɨnən kəm ilat taprəkɨs.”

Məni rəha nəutahlɨmɨs
(Luk 21:1-4)

12:26: Eks 3:2,6 12:28: Luk 10:25-28 12:30: Dut 6:4-5 12:31: Lev 19:18 12:33: 1 Saml 15:22; Hos
6:6 12:36: Sam 110:1
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41 Kən Iesu təmatəpələh əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn iuəhkɨr o pokɨs katərakin-pən məni
ikɨn matehm netəmim tepət kotərakin-pən məni rəhalat. Kən netəm rəhalat nautə tepət
kotərakin-pən məni asol mɨn. 42Kən nəutahlɨmɨs kit ian-rat təmaii-pən məni əkəku kəiu
əm.* 43 Kən Iesu təmaun-in rəhan mɨn netəmim kotuwa kən məmə, “Iatən-ipɨnə kəm
itəmat məmə nəutahlɨmɨs əh ian-rat pahrien, məto in təmərakin-pənməni asol taprəkɨs-
in rəha netəmim mɨn rafin. 44 Ilat kəmotərakin-pən rəhalat məni, məto tepət mɨn əpəh
latuənu. Məto nəutahlɨmɨs u itəm in ian-rat pahrien, in təmos-ipən rafin məni rəhan o
nos-nəmtɨnən nɨgɨn nagwənən, kən tɨkəmɨn əh-ikɨn.”

13
Iesu təməNimə Rəha Uhgɨn otɨsas
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Nian Iesu təmatiet eNiməRəhaUhgɨn, kənrəhankit netəmtuelef təmən-ipənronməmə,
“!Iəgətun, əplan-tu kəpiel asol mɨn ne niməmɨn, kotəwɨr!”*

2 Kən məto Iesu təmə, “Itəmat nakoatehm natɨmnat mɨn əh, məto nian otatuwa itəm
netəmimokotohalkin-ohalkin kəpielmɨn rəhaniməmɨn əh, inəh kəpiel kit otəsətulən əh-
ikɨn tatətul ikɨn roiu.”

Nahməən asol otuwa
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

3Uarisɨg lan, Iesu təmuwɨnmatəpələh əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif ikɨn kɨtun nəplanən
Nimə Rəha Uhgɨn entənɨpən-pən. Kən Jemes, Jon, Pita ne Antru kəmotuwa ron ilat pɨsɨn
əm. 4Kənmoatətapəh ronməmə, “?Ən-tuməmə natɨmnatmɨn əh okotuwa nəghan? ?Kən
nəmtətin ahrouotol pəs ekotɨtunməmə tɨnolnian ətuatɨp əh-roiu rəhanatɨmnatmɨn əh?”

5KənIesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Onakoatətowɨr itəmatonetəmim,məsotegəhan-
inənməmə koteiuə-in itəmat. 6Kənməto netəmim tepət okəpanotuwa e nərgək, kit otən
məmə in Mesaea, kit otənməmə in, kənmoteiuə-in netəmim tepət.

7“Kənokəmənakotətoməmənetəmimneenkoatəmou əpəh iuəhkɨr otəmat, kənmotəto
mɨn məmə neen mɨn əpəh isəu kotoh mɨn ilat mɨn, məto nɨganməpɨtəmat otəsasiepən.
Natɨmnat mɨn əh okotaupən motuwa pahrien, məto sənəmə namnun nian əh tɨnatuwa.
8Nɨtənasolmɨnokotəluagɨn, kənkantrimɨnokotohmɨn ilatmɨn, kənnamigasol otəpanol
ikɨnmɨn rafin, kən nəumɨs asol otus netəmim,məto natɨmnatmɨn əh nətuounən əmrəha
nahməən itəmotəpanuwa, kotahmen əmepətan itəmtəmolnərpɨn, kənmətuounmatəto
nahməənməmə otəsuwəhən temək.

9 “Onakoatəto wɨr itəmat. Okɨləs itəmat kan nakotətul e nɨganəmtɨ kaonsel, kən
okoh itəmat əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən mɨn, kən onəkotətul aupən e netəm-iasol
rəha kapman ne kig mɨn məto-inu rəhak mɨn u netəmim itəmat. Kən onəkotən-iarəp
Namnusən Təwɨr kəm ilat. 10Məto okaupən kən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm netəmim
ikɨnmɨn rafin un, kən namnun nian təpanuwa.

11 “Okəmə okotuwa motɨləs itəmat kətan məmə onəkotətul e kaonsel, kən nɨkitəmat
təsəhtpɨkənməməonəkotənnaka. Enian ətuatɨp əh, onəkotən-iarəp əmnəghatənuUhgɨn
otos-ipɨnə kəm itəmat, məto-inu nəghatən u onəkotən, sənəmə rəhatəmat nəghatən, məto
rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otos-ipɨnə.

12 “Netəmim okotegəhan-in-pən pialat ətuatɨp mɨn kəm rəhalat tɨkɨmɨr mɨn məmə
okotohamnu ilat, kən tata mɨn okotol mihin mɨn kəm nenətɨlat ətuatɨp mɨn, kən
nɨsualkələh okotətul motol nolən ahmen mɨn əm kəm rəhalat tata mɨn ne mama mɨn
məmə okotohamnu ilat. 13Netəmim rafin okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul
əskasɨkmətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn otosmegəh.”

* 12:42: Məni u tahmen-pən e tuente fatu. 12:43: 2 Kor 8:12 * 13:1: E Nimə Rəha Uhgɨn, kəmol niməmɨn e
kəpiel asol mɨn. Neen rəhalat kotəfɨgəm tahmen e foti-faif-tausan kilo. 13:2: Luk 19:44 13:9: Mat 10:17-20
13:11: Luk 12:11-12 13:12: Mat 10:21 13:13: Mat 10:22; Jon 15:21



MAK 13:14 87 MAK 13:32

Nahməən asol əpəh Jerusalem
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 “Nian əh, onəkotəplan ‘nat itəm Uhgɨn tatetəhau, kən matol Nimə Rəha Uhgɨn
tamkɨmɨk.’ (Etəm tətafin nəghatən u, in otəkəike megəs-in mɨtun nɨpətɨn.) Kən e nian əh,
netəm Jutia okotəkəike motaiu moatatɨg əpəh e nɨtot mɨn. 15Etəm tətameg ihluə e rəhan
nimə, kənokol təsuwɨnmɨnənenɨpəgnoaniməməmɨk rəhannatɨmnat. Otaiu əmmagɨm.
16Okəmə etəmotɨtasum, kən okol təsuwɨnmɨnən latuənu o rəhannɨməhanməmɨk. Otaiu
əmmagɨm.

17 “! Kəsi! Nahməən asol o nɨpɨtan itəm kəmotol nərpɨlat ne nɨpɨtan kotapinahin
nɨsualkələh. E nian əh okotos pɨk nahməən. 18Otəfak əsanən kəmUhgɨnməmə natɨmnat
mɨn əh okəsotuwamən e nian rəha nətəpən, inəh nian rəha nalip ne nuhuən ne, 19məto-
inu e nian əh, nahməən asol kəməsehmən kit ne kol mihin nəhlan e nian Uhgɨn
təmətuoun mol natɨmnat mətoarus-pa u-roiu ne. Kən okəsehm mɨnən nahməən asol
kit tol min-nəhlan. 20Məto Uhgɨn təmətatɨp əkuəkɨr nian əh. Okəmə təməsətatɨpən, kən
suah kit okol təməsəmegəhən. In təmətatɨp rəkɨs nian əh o rəhan mɨn netəmim itəm
tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat məmə rəhanmɨn.

21 “E nian əh, okəmə suah kit otən məmə, ‘!Əplan-tu Mesaea əpə!’ o ‘!Əplan-tu in əpəh!’
məto onakəsotahatətəən lan. 22Onakəsotahatətəən lan məto-inu, Mesaea eiuə neen, ne
ien eiuəmɨn, ilat okotuwamotol nat pɨspɨs mɨn, motol nat netəmim kotaut ron moteiuə
əm. Ilat okotalkutməmə okəməkotɨtunnolən, kənokotiuw-rəkɨs netəmmɨnu itəmUhgɨn
tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat. 23 !O natɨmnat mɨn əh, oatəto! Enaupən rəkɨs mɨnən-iarəp rafin
natɨmnat mɨn əh kəm itəmat.”

Nian rəhaNetɨ Etəmim otuwa
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 “Kən e nian nahməən asol əh otɨkə,
‘kənmɨt otəpɨs,
kənməwɨg otəsasiəən,
25kənməhaumɨn e neai okotɨsas
kən natɨmnat asol mɨn ikɨn e neai okotəloal.’
26Kənnetəmimokotəplan ioNetɨEtəmimoekuwaenapuə e rəhaknəsanənənnenepətən
əhag-əhag asol rəhak itəmotasiəgəpɨn rafin io.† 27Kən e nian əh, oekahl-ipən nagelomɨn
rəhak kotuwɨn motəmɨk netəm mɨn u Uhgɨn təmɨtəpun ilat motuwa, kargətain əm ilat
kitiəh. Nagelo mɨn okotuwɨn e nɨtənmɨn rafin agɨn e nətueintənməmə okotəmɨk ilat.

Kəruru nian itəm
Netɨ Etəmim otuwa lan

(Mat 24:32-36; Luk 21:29-33)
28 “Nɨkitəmat otəkəike matəht nɨg u fik. Nian ətuatɨp itəm nelmɨn mɨn kɨnotətuoun

katəwiə, kən nɨmalɨn mɨn kɨnoatərget, itəmat nəkotɨtun məmə nian əh inəh itəm nako-
tasum lan rəhatəmat. 29 Kən e nolən ahmen mɨn əm, nian nakotehm məmə natɨmnat
mɨn u kɨnoatuwa, kən nəkotɨtun əm məmə otəsuwəhən ekuwa mɨn roiu agɨn. 30 Iatən
pahrien kəm itəmatməmə netəmim itəmkotatɨg u-roiu, okol kəsotɨmɨs rafinənmətoarus
natɨmnat mɨn əh okotuwa kol nɨpahrienən lan. 31 Neai ne nətueintən okiakə, məto
nəghatən mɨn rəhak okol kəsotɨkəən. 32 Suah kit təsɨtunən nian o aua ətuatɨp rəha
natɨmnat mɨn əh. Nagelo mɨn əpəh e neai kotəruru, kən io mɨn Netɨ Etəmim ekəruru.
Məto Tata Uhgɨn əm in tɨtun nian ətuatɨp əh.

Itəmat onakoatəto wɨr itəmat
(Mat 24:42-44)
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33 “Onakoatətowɨr itəmatmoataiir,məto-inu itəmat nəkotərurunian əh rəhak oekuwa
lan məmə otuwa nəghan. 34 Otahmen e etəm-iasol kit tatuwɨn məmə otaliwək əpəh ik
pɨspɨs kit, kən məlɨn rəhan mɨn iolwək məmə okotehm rəhan natɨmnat, kən mos-ipən
rəhalat mɨnwək kitiəh kitiəh. Kənmən-ipən kəm itəme nafiluəməmə otɨtaiir.

35 “Kən itəmat onəkotaiir məto-inu itəmat nəkotəruru nian iərəmərə rəha nimə un
otuwa lan. Kəruru məmə otuwa ehnaipən, o lapɨn, o fetukai tɨnatərɨkrɨk, o mɨt tɨnatər.
36Kəruru, okəmə naka otuwa ueiuəhai əm. !Təsəwɨrən məmə nakotapɨl nian in otuwa!
37 !Məto nəghatən un itəm ekatən-ipɨnə kəm itəmat, ekatən mɨn kəm netəmimmɨn rafin
məmə okotaiir!”

14
Netəm-iasol kəmoteam-in suatɨp o Iesuməmə okotoh
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Nian kəiu əm əh-ikɨn kəpanol lafet mil lan rəha Nuhagego-inən ne Pret u is Tɨkə Lan.
Kən pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmoteam-in suatɨp o Iesu məmə okotɨləs
anion motohamnu. 2Kən kotəmə okəsotolən e nian rəha lafet məto-inu kətah nɨmanin
netəmim okotəmou okəmə kotɨtunməmə kəmotohamnu Iesu.

Pətan kit təmau rəhn-kapə Iesu e senta
(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)

3 Kən Iesu təmətatɨg əpəh Petani ima Saimon u leprosi təmatol aupən. Nian
təmətagwən, kən pətan kit təmos senta kit təmər e pətəl u kəmol e kəpiel itəm nəmtɨn
tiəkɨs, katən məmə alapasta. Senta u, nəmiəwɨn təwɨr, kən nəmtɨn tiəkɨs, kəmol e nokɨ
nato, nɨg kit. Kən pətan əh təməht-irəkɨs, mau rəhn-kapə Iesu e senta əh. 4Kən netəmim
neen kəmotəpələh əh-ikɨn, neməha təmol ilat, kən moatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “?
Tahro matərəkɨn senta? 5 !Okol tapol-salɨm-in tapos məni asol tahmen e tri-hanrɨt
tenarius,* mɨtun nos-ipənən kəm ian-rat mɨn!” Kənmoatəhai moatəhai.

6Məto Iesu təmə, “!Otapəs-ta! ?Nakotəhai o naka? In təmol nat wɨr kəm io. 7Nianmɨn
rafin itəmat ian-ratmɨnnəkotatɨg, kənokəmənakotolkeike, nəkotɨtunnol-wɨrənkəmilat,
məto io ekɨsatɨgən nian rafin kitat min itəmat. 8 Pətan u təmol nat u in tɨtun. Təmau
nɨpətɨk məmə otol əpen-əpenə o nian okəpanɨtənɨm io. 9 Ekatən pahrien kəm itəmat
məmə, ikɨn mɨn rafin okəpanamnus-iarəp Namnusən Təwɨr, kən kəpanamnus mɨn nat
u pətan u təmolməmə okəsaluinən.”

Jutas təmənməmə
otegəhan-in Iesu

(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10Kən Jutas Iskariot in e netəm tuelef rəha Iesu, təmuwɨn mehm pris asol mɨn məmə

otegəhan-in-pən Iesu kəm ilat. 11Nian kəmotəto rəhan nəghatən, kən kəmotagien ron,
motəmə okəpanotos-ipən məni kit kəm in. Kən Jutas təmatəsahgin əm nian wɨr məmə
otuwa kən otegəhan-in Iesu lan kəm ilat.

Nol əpen-əpenəən o lafet rəhaNuhagego-inən
(Mat 26:17-19; Luk 22:7-13)

12Nian tɨnuwa o nolən lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan, kən kɨnatətuoun nolən lafet, kən
nolən rəhalat katoh netɨ sipsip o lafet rəhaNuhagego-inən. E nian əh, netəmimmɨn rəha
Iesu kəmotuwa ron motəmə, “?Nakolkeike məmə ekotuwɨn hiə motol əpen-əpenə ikɨn
məmə onəkol lafet ikɨn rəha Nuhagego-inən?”

13Kən Iesu təmahl-ipən rəhankəiu etəmimmilməmə, “Onakian əh taonmuəplan suah
kit tatəhun pətəl asol kit təmətu-pən nəhau lan, kən nakuətəu-pən. 14 Əpəh e nimə itəm
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tatuwɨn-pən ikɨn, kənnakuətapəhoetəm-iasol rəhaniməunməmə, ‘?Iəgətun təmənoanu
inhiəməmə itɨmat innerəhanmɨnnetəmimekotagwən ikɨne lafet rəhaNuhagego-inən?’
15Kən in otəgətun noan asol u in ilɨs agɨn kɨnəməlɨnwɨr rəkɨs natɨmnat ikɨn. Onakian əm
mioal nɨgɨtat ikɨn nagwənən.”

16Kənkəmian taonmuəplannatɨmnat tahmen-pən əmməmə inu Iesu təmənmihinne.
Kən ilau kəmioal əpen-əpenə e nagwənən ikɨn rəha lafet rəha Nuhagego-inən.

Iesu təmən-iarəpməmə Jutas otegəhan-in-pən in
(Mat 26:20-25; Luk 22:14, 21-23;

Jon 13:21-30)
17Tɨnehnaipən, Iesunerəhannetəmtuelefkəmotuwa, 18motagwəne tepɨl. Iesu təmən-

ipən kəmilatməmə, “Ekatənpahrien kəmitəmatməmə itəmat kit u ikɨn-u roiu kotagwən
kələh kitat min, otegəhan-in-pən io kəm rəhakmɨn tɨkɨmɨr.”

19 Kən rəhan mɨn netəmim nɨkilat təməpou agɨn, kən moatətapəh kitiəh kitiəh ron
məmə, “?Ei, Iərəmərə, pah u? ?Io?”

20Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Itəmat əmkitunetəmtuelefukoateer-pənpɨret
e pesɨn kitiəhmoatun. 21Kən io Netɨ Etəmim oekəike mɨmɨs məmə inu Naoa Rəha Uhgɨn
təmən mihin ne, məto kəsi o suah əh kəut kəsuə itəm otegəhan-in-pən io Netɨ Etəmim. !
Təməwɨr əmməmə in təməsaiir-pa-mən!”

Iesu ne kəmotagwən e lafet rəhaNuhagego-inən
(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20;

1 Kor 11:23-25)
22 E nian kəmoatagwən, Iesu təmos pɨret məfak mən tagkiu ron kəm Uhgɨn, kən

məmkasmos-ipən kəm ilat məmə, “Otos, inu nɨpətɨk.” 23Matɨgmosmɨn kap wainməfak
mən tagkiu ron kəm Uhgɨn, mos-ipən kəm ilat, kən ilat rafin kəmotənɨm-pən lan. 24Kən
təmən-ipənkəmilatməmə, “Inunɨtak itəmtatolməmənəniəkɨsən rəhanasituən in tatətul
matəmegəh. Nɨtak u okəhtəg o netəmim tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalat təfagə rat mɨn.
25Ekatən pahrien kəm itəmat məmə oekəsənɨmmɨnənwain umətoarus-pən oepanənɨm
mɨn ikɨn Uhgɨn otərəmərə ikɨn.” 26Kənmotan napuən, uarisɨg kəpanotiet motuwɨn əpəh
Nɨtot Rəha Nɨg U Olif.

Iesu təmən-iarəpməmə
Pita otəpanənməmə in
təruru Iesu

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34;
Jon 13:36-38)

27Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat rafin un onəpanotagɨm-tənin io məto-
inu, Naoa Rəha Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs mihin aupən məmə Uhgɨn otəpanoh etəmim rəha
nehmən sipsip mɨn, kən sipsip mɨn okotaiu kitiəh kitiəh. 28Məto o nian oekəmegəhmɨn,
ekaupən-in itəmatmuwɨn əpəh Kalili.”

29 Məto Pita təmə, “Nat əpnapɨn ilat rafin okotagɨm-tənin ik, məto io əm un okol
ekəsagɨm-təninən ik.”

30 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Iatən pahrien kəm ik məmə o lapɨn huə, nian
mənɨg otəsɨmnənən əhmau kəiu, kən ik onakənmau kɨsɨl məmə nəkəruru io.”

31 Məto Pita təmən əskasɨk məmə, “Nat əpnapɨn ekəkəike mɨmɨs kilau min ik, okol
ekəsənənməmə ekəruru ik.” Kən rəhan rafin netəmim kotənmɨn tahmen e Pita.

Iesu təmuwɨnmatəfak
əpəh Ketsemani

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
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32Kən lapɨn kəmotuwɨn əpəh kəmahwɨnu ikɨn kit, nərgɨnuKetsemani, kən Iesu təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Otəpələh u ikɨn-u, pəs ekuwɨnməfak.”

33 Kən mit Pita, Jemes ne Jon motuwɨn, kən nɨkin tɨnatahmə pɨk, kən tɨnəto tərat
agɨn. 34 Kən məmə, “Nɨkik tɨtahmə pɨk, kən iuəhkɨr ekɨmɨs lan. Atəhaləpələh u ikɨn-u
matəhalaiir.”

35Kənmuwɨnməsɨnmɨnmeiuaiumorin e nɨsɨpmatəfakməmə, “Okəmə suatɨp kit mɨn
əh-ikɨn, pəs nian əfɨgəm u otəsuwamən ron io.” 36Kən matəfak məmə, “Apa,” (u nɨpətɨn
təmə rəhak tata), “ik nəkɨtun nolən natɨmnat mɨn rafin. Awe, os-irəkɨs nahməən mɨn u
itəmokəpanotuwa. Məto əsolənrəhaknətəlɨgən,məto ol natnaka itəmik əmnakolkeike.”

37Kənmɨtəlɨg-pa məto rəhan etəmimmiləhal kɨnəhlapɨl. Kən tən-ipən kəm Pita məmə,
“?Saimon, nakatapɨl, o? ?Tahro nəsaiirən-tu aua kitiəh əm?” 38Kənmən-ipən kəm iləhal
məmə, “Onakəhlaiir mətəhaləfakmatəhalehmwɨrməmə onakəsəhaluwɨnən e nelmɨ ios-
ipən-os-ipən. Nɨkitəməhal tolkeike, məto nɨpətɨtəməhal təpou.”

39 Kən təmapəs mɨn iləhal, mɨtəlɨg-pən mɨn matəfak matən əm nat kitiəh. 40 Kən
mɨtəlɨg-pamɨn,məto kɨnəhlapɨlmɨn,mɨnəhalərurunaiirən, kənmɨnəhalərurumɨnməmə
okəhalən-ipən naka kəm in.

41 Təmuwɨn mɨn kən mɨtəlɨg-pa mau kɨsɨl, məto kətəhlapɨl, kən təmən-ipən kəm iləhal
məmə, “?Nakatəhalapɨl əh mətəhlameg? !Nahmen! Nian tɨnuwa məmə io Netɨ Etəmim
okegəhan-in-pən io e nelmɨ netəm nol təfagə rat. 42 !Halətul-ta, kotuwɨn! Əhaləplan,
etəmim u tategəhan-in-pən io, in tatuwa.”

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotaskəlɨm in
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53;

Jon 18:3-12)
43 Iesu təmatahghat əh, kən Jutas in e netəm tuelef rəhan mɨn tɨtaupən-in nɨmanin

netəmim. Neen kotəmɨk naip rəha nəluagɨnən, ne kəsou-əsou motuwa. Netəmmɨn un,
pris asolmɨn, ne iəgətunmɨnrəhaLou, nenetəm-iasol rəhanetəmIsrel kəmotahl-ipa ilat.
44Suah un tategəhan-in Iesu kəm ilat tɨnəmən rəkɨs kəm ilat məmə, “Suah əh oekətuilɨm-
pən lan u, nəkotɨtun əmməmə suah əh in əh. !Nakotaskəlɨmmotosmotuwɨnmotaskəlɨm
wɨr!”

45Kən əmun Jutas təmuwa iuəhkɨr o Iesu, kənmənməmə, “Iəgətun,” kənmətuilɨm-pən
lan. 46Kənnetəmmɨn əhkəmotuwamotaskəlɨmtiəkɨs. 47Məto ilat kit rəha Iesu təmatətul
iuəhkɨr olat təmew rəhan naip e nəmeen mətatɨp rəkɨs matəlgɨ slef kit lan rəha pris asol
agɨn.

48Kən Iesu təmə, “?Tahro nakotəmɨk naip asol rəha nəluagɨnən ne kəsou-əsoumotuwa
məməonəkotɨləs io? ?Nɨkitəmat təhtməmə io emitnetəmimmuwɨnkotəluagɨnokapman,
o kəm-naka io iohamnu itəm kit? 49Nian mɨn rafin kitat min itəmat əpəh e Nimə Rəha
Uhgɨn ekatəgətun netəmim ikɨn. ?Kən nakotahro məsotaskəlɨmən io? Məto nat Naoa
Rəha Uhgɨn təmən, otəkəike muwamol nɨpahrienən lan.”

50Kən rəhanmɨn rafin netəmim kɨnotapəs in, kənmotagɨm-tənin. 51Kən etəm aluə kit
itəm təməlkəhau-in nɨməhan kit, matuarisɨg-in Iesu, kən netəmim neen kəmotɨləs, kɨləs-
arəpən lan, 52kən rəhn nɨməhan tɨkɨs, taiu piəpiə əmmagɨm.

Iesu təmətul e nɨganəmtɨ kaonsel mɨn
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

53Kən tɨtalugɨn əh, kəmotos Iesu motuwɨn əpəh ima pris asol agɨn u katuəfɨmɨn rafin
pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol rəha netəm Isrel ikɨn. 54Kən Pita
tan təlɨg-təlɨg muarisɨg-in ilat muwɨn əpəh latuənu ima pris asol agɨn ikɨn. Kən təmuwɨn
əpəh e iat matəpələh ilat mopael mɨn rəha pris asol agɨnmoatəto nɨgəm. 55Kən pris asol
mɨn ne netəmim rafin rəha kaonsel kəmoategəs-in nɨpəgnəmtɨn mɨn neen e Iesu məmə
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okotohamnu ron. Məto kəsotehmən kit ne. 56Kən netəmim tepət kəmoteiuə e Iesu, məto
rəhalat nəghatən tətaiu pɨsɨn-pɨsɨn.

57 Kən neen kotətul moteiuə lan məmə, 58 “Emotəto təmən məmə otərəkɨn Nimə Rəha
Uhgɨnunetəmim əmkəmotol enelmɨlat,məto enian tatol kɨsɨl lan, təpaniləkɨnmɨnnɨtain
u kəsolən e nelmɨtəm.” 59 Kəmotən nəhlan məto ilat mɨn, rəhalat nəghatən tətaiu pɨsɨn-
pɨsɨn.

60 Kən pris asol agɨn təmətul aupən-in ilat kən mən-ipən kəm Iesu məmə, “?Tahro
nəsəghatən? ?Tahro e nəghatənmɨn əh itəmkoatən-iarəp tatɨləs pɨkən ik?”

61Məto Iesu təpnapɨn əmməsəghatən, kən pris asol agɨn apon təmən-ipən mɨn məmə,
“?Tahro? ?Ik Mesaea u Netɨ Etəmkatənwiwi?”

62Kən Iesu təmə, “!Əwəh, io u! Onəpanotehm io Netɨ Etəmim ekatəpələh e rəhn matɨp
Uhgɨn u nahgin tepət, kən panotehmmɨn io e napuə e neai ekatuwa.”

63Kən pris asol agɨn tearəsin rəhan natɨmnat məto-inu nɨkin təmərat o nəghatən rəha
Iesu, kənməmə, “Okəsotegəs-inmɨnən suahkitməməotənmɨnnat kit lan. 64 !Nɨnəmotəto
rəkɨs tatəghat rat e Uhgɨn! ?Nakotahrətəlɨg? ?Okotahro suah u?” Kən ilat rafin kəmotən
məmə otəkəike mɨmɨs.

65 Kən kəmotol mɨlə e Iesu, kən neen kəmotagəh lan, neen kotəlis nɨganəmtɨn motoh
kənmotəmə, “!Ei, ik ien rəha Uhgɨn! !Ən-tuməmə pah u təmoh ik!” Kənmopaelmɨn rəha
pris asol agɨn kəmotem.

Pita təmənməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62;
Jon 18:15-27)

66Kən Pita təmətan əh əpəh ləhau e iat. Kən slef pətan kit rəha pris asol agɨn təmuwa.
67 Kən məplan tatəto nɨgəm, kən təmɨsɨlu wɨr məmə, “Ik mɨn itəmlau Iesu etəm Nasaret
nəmatuan.”

68Məto Pita təmən-iamnin, kənməmə, “Iəkəruru nat un nakatən,” kənmuwɨnmatətul
əpəh e ket rəha iat. Kənmənɨg kit təmɨmnən.

69Kən pətan un təmehm mɨn ikɨn əh, kən mən-ipən kəm netəm kotətul əh-ikɨn məmə,
“Suah u in ilat kit.” 70Məto Pita təmən-iamninmɨn.
Kən təsuwəhən, netəm kotətul əh-ikɨn kəmotən-ipən mɨn kəm in məmə, “Nɨpahrienən,

ik mɨn ilat kit məto-inu ekotɨtunməmə ik etəmKalili.”
71Məto tɨnətuounmaun-in nəratənmɨn koatɨsɨ-pən oUhgɨnmoatuwa ron okəmə teiuə.

Kən təmos noanawɨl məmə, “!Iəkəruru suah əh nakotəghat-in!”
72Kən roiu agɨn-əhmɨnmənɨg tɨnɨmnənmɨn, kənnɨkin tɨnəht nəghatən rəha Iesuməmə

təmənminu lanməmə, “Mənɨg otəsɨmnənən əhmau kəiu, kən ik onakənmau kɨsɨl məmə
nəkəruru io.” Kən Pita tɨnəto tərat kənmətasək.

15
Iesu təmətul e

nɨganəmtɨ Pailat
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5;

Jon 18:28-38)
1 Kən laulaugɨn agɨn pris asol mɨn, ne netəm-iasol rəha netəm Isrel, ne iəgətun mɨn
rəha Lou, ne netəmim mɨn rafin rəha kaonsel kəmotuəfɨmɨn ilat mɨn, kən moatələhəu
nəghatən kit məmə okotohamnu Iesu. Kəmotən-ipən kəm netəmim neen məmə okotəlis
Iesu kən motit motuwɨn motəhlman-pən e nelmɨ Pailat, u kapman asol rəhalat. 2 Kən
Pailat təmətapəh ron məmə, “?Ik kig rəha netəm Isrel?” Kən məto Iesu təmə, “Ik nəmən
mihin.”

3Kən pris asolmɨn kəmotən-iarəp nolən tepət lan. 4Kən Pailat təmətapəh ronməmə, “?
Tahro nakəsuhalpɨnən? ?Nəməto kəmotən nɨpəgnəmtɨn tepət lam?”
14:58: Jon 2:19-21 14:64: Lev 24:16; Jon 19:7 15:1: Luk 22:66
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5Məto Iesu təsəghat mɨnən, təməpnapɨn əm, kən Pailat narmɨn təmiwɨg ron.

Pailat təmənməmə Iesu otəkəikemɨmɨs
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25;

Jon 18:39—19:16)
6 E nup mɨn rafin, nian katol lafet lan rəha Nuhagego-inən, nolən rəha kapman u

Pailat məmə in otahl-iarəp suah əpnapɨn əm kit e kalapus, suah kit itəm netəm Isrel
kəmoatən. 7Kən suah kit u, nərgɨnu Parapas, tətatɨg e kalapus ilat inmɨnneen,məto-inu
kəmotohamnuetəmimeniankəmatəmouokapman. 8Kənnɨmaninnetəmimkəmotuwa
o Pailat motən-ipən kəm in məmə otol əm nat kitiəh tahmen-pən e itəm tatol nian mɨn,
mahl-iarəp suah kit e kalapus.

9 Kən Pailat təmətapəh olat məmə, “?Nakotolkeike məmə ekahl-iarəp kig rəha netəm
Isrel?” 10Təmən nəhlan məto-inu in tɨnɨtun rəkɨs məmə pris asol mɨn kəmotos-ipən Iesu
e nelmɨnməto-inu kotetəhak.

11Məto pris asol mɨn kəmotəkəike kəm nɨmanin netəmim məmə okotəuhlin nətəlɨgən
rəhalat. Kən ilat kəmotətapəh o Pailat məmə otahl-iarəp Parapas, məto sənəmə Iesu.
12Kən Pailat təmətapəh olat məmə, “?Məto ekahro e suah u itəmat nəmotəmə in kig rəha
netəm Isrel?”

13Kən kəmotagət əfəməhməmə, “!Okəht-ipən e nɨg kəməluau!”
14 Kən Pailat təmətapəh mɨn olat məmə, “?Nolən tərat naka u suah u təmol?” Məto

kəmotagət əfəməhmɨnməmə, “!Okəht-ipən e nɨg kəməluau!”
15Kən Pailat təmolkeikeməmə otol nɨkilat, kənmahl-iarəp Parapas, kənməhlman-pən

Iesu e nelmɨ rəhanmopael mɨnməmə okotalis motətu-pər e nɨg kəməluau.

Mopael mɨn kəmoatol
mɨlə e Iesu

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16Kənmopaelmɨn rəhaPailat kotɨləs Iesumotuwɨn əpəh imə enimə asol rəhakapman,

katənməmə Praetoriam. Kən kəmotaun-in rafinmopael mɨn kotuwa kɨtəlau lan. 17Kən
motuwɨn-in-pən kot asiə tahmen əm e kot rəha kig, kən motuarin-uarin nol itəm tol
nihlən-nihlənmotolhat lan itəmtahmenehat rəhakig, kənmotəfauin-pənkəmin. 18Kən
motolmɨlə lanmotəmə, “Itɨmatekotos-ipɨnənɨsiaiiənkəmik, kig rəhanetəmIsrel.” 19Kən
motoh rəhn-kapə e noanɨg, motagəh lan, motɨsin nulɨlat məmə koatos-ipən nɨsiaiiən
eiuən kəm in. 20Nian kəmotahkul rəkɨs lan, kənmotapeg rəkɨs kot asiə un, kənmotuwɨn-
in-pən əh rəhan natɨmnat, kənmotit motuwɨnməmə okotəht-ipən e nɨg kəməluau.

Kəməht-ipən Iesu e
nɨg kəməluau

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43;
Jon 19:17-27)

21Esuatɨp, kəmotehmsuahkit etəmSaerin, nərgɨnuSaimon. In tata rəhaAleksantane
Rufas. Tatuwɨn Jerusalem, kənmoatəkəike kəminməmə otɨləs nɨg kəluau. 22Kənkəmotit
Iesu motuwɨn əpəh ikɨn kit katən məmə, Kolkota, u nɨpətɨn təmə Louipɨl-uipɨl. 23 Kən
kəmotos-ipən wain u kəmol pɨləh-pɨləh ilau mərɨsɨn u mɨr məmə otənɨm pəs təsətoən
nahməən e nɨpətɨn, məto tapəs nənɨmən.

24 Kən kəmotɨləs Iesu motuwɨn motəht-ipən e nɨg kəməluau. Kən motoor rəhan
natɨmnat moturin tais ron məmə pah otos. 25 Kəmətu-pər Iesu e nɨg kəməluau e nain
kɨlok laulaugɨn, 26 kən motəte-rəkɨs nɨpəgnəmtɨn u kəmotehm lan məmə, IN KIG RəHA
NETəM ISREL, kən motəht-ipən nəghatən un e rəhan nɨg kəməluau. 27 Kən etəmim kəiu

15:5: Aes 53:7; Mak 14:61 15:11: Wək 3:13-14 15:21: Rom 16:13 15:24: Sam 22:18
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itəm kətuəluagɨn o kapman mətioh netəmim, kəmətu-pər ilau e nɨg kəluau, kit e nɨkalɨn
matɨp, kit e nɨkalɨnmol.*

29Kənnetəmimitəmkotaliwəke suatɨp,moatanu-anurəhn-kapəlat kəminmoatolmɨlə
lan motəmə, “Ei, ik nəmənməmə onakərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn kən nian tatol kɨsɨl lan u,
nəpaniləkɨnmɨn in pɨsɨn. 30Eiuaiu-tu e nɨg kəməluau un, mosmegəh atɨp-tu lam.”

31Pris asolmɨnne iəgətunmɨn rəhaLoukəmotol əmnat kitiəhmotalah-əmnumotəmə,
“Təmasitu e netəmim tepət, məto okol təsasitu atɨpən lan. 32 Təwɨr pəs kitat kotehm-tu
Mesaea u, kig rəha netəm Isrel, oteiuaiu e nɨg kəməluau pəs kitat koatəplan motahatətə
lan.” Kən etəmimmil u katəhaləkul iləhal Iesu kɨnatuənmɨn nəghatən rat lan.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49;

Jon 19:28-30)
33Kəne tuelef klokmətoarus-pən tri klok, napinəpən təmeiuaiumɨrəfinnat. 34Kəne tri

kɨlok Iesu təmagət əfəməhməmə, “!Eloi, Eloi! ?Lama sapaktani?” Nɨpətɨn rəhan nəghatən
təmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?Tahro nakatapəs io?”

35Netəmim neen kəmoatətul əh-ikɨn kəməsotəto wɨrən nəghatən un, kəmotən məmə,
“Haləto-tu. Tətaun-in Elaija.” 36Kən ilat kit təmaiu muwɨnmiuw-pən wain u tagɨn e nat
kit tame-ame tahmen e katən, maru-pər e nuwig tuwɨn o Iesuməmə otənɨm. Kənməmə,
“Pəs-tu kotehm-tuməmə Elaija otuwamɨləs-iəhau, o kəp.”

37Məto Iesu təmagət əfəməhmɨn, kən rəhan namegən tiet.
38 Kən əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, nɨməhan itəm tatəkulosɨg-in Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn,

təməhapməsɨnkəiu əpəh ilɨsmətoarus-pa əpəh ləhau. 39Kən etəm-iasol rəhamopaelmɨn
itəm təmatətul e nɨkalɨ Iesu, təmehm məmə təmɨmɨs min-nulan, kən in təmən məmə, “!
Nɨpahrienən, suah u in Netɨ Uhgɨn pahrien!”

40 Nɨpɨtan neen kəmoatətul isəu motasɨpa moatehm. Ilat neen u Meri Maktala, ne
iahunin itɨ Jemes əkəku ne Joses, ne Salome. 41 Iləhal kəmatəhalətəu-pən Iesu nian
təmətatɨg Kalili, mətahlasitu lan. Ilat nɨpɨtan tepət kəmotər kan əpəh Jerusalem ilat Iesu.

Josep təməhluaig-in Iesu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56;

Jon 19:38-42)
42Kən nian əh Iesu təmɨmɨs lan, in nian rəha nol əpen-əpenəən natɨmnat rəha Sapat,

kən olawɨgin nian rəha Sapat, kəsolən wək lan. Tɨnehnaipən, 43 Josep in etəmAramatia
tɨnuwa. In etəmim kit rəha kaonsel itəm katɨsiai-in. In nɨkin təməht pɨk nərəmərəən
rəha Uhgɨn. Kən təməsəgɨnən muwɨn ima Pailat ikɨn matətapəh-in nɨpətɨ Iesu. 44 Nian
Pailat təməto məmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs, kən təmaut maun-in etəm-iasol rəha mopael mɨn
matətapəh ronməmə, “?Katən pahrienməmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs?”

45 Məto etəm-iasol rəha mopael mɨn təmə, “Nɨpahrienən, tɨnɨmɨs rəkɨs.” Pailat
təməto nəghatən un kən megəhan-in-pən nɨpətɨ Iesu kəm Josep. 46 Kən Josep təmuwɨn
mos-nəmtɨn nɨməhan ruən kit muwa mɨləs-iəhau Iesu e nɨg kəməluau malpin lan,
mɨləs muwɨn mələhəu-pən e nɨpəg kəpiel u kɨnəmel rəkɨs məmə okol suwɨt ikɨn. Kən
məsoupəlpəlin-pən kəpiel asol kit mahtosɨg-in-pən nɨpəg kəpiel un lan. 47 Kən Meri
Maktala ne iahunin itɨ Joses, ilau kəmuəplan ikɨn-u kəmələhəu-pən Iesu ikɨn.

* 15:27: E kopi oasmɨn tepət rəhaNiutesteman itəmkəməte e nəghatənKris aupən, ves 28 tɨkə. 15:29: Sam 22:7;
109:25; Mak 14:58 15:34: Sam 22:1 15:36: Sam 69:21 15:40: Luk 8:2-3
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16
Iesu tɨnəmegəh

e rəhan nɨmɨsən
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12;

Jon 20:1-10)
1 Nian rəha Sapat tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən Meri Maktala ne iahunin itɨ Jemes, ne
Salome kəməhalos-nəmtɨn nat pien-pien mɨn u nəmiəwɨlat təwɨr məmə okəhalol-pən e
nɨpətɨ Iesu. 2Laulaugɨnagɨnmɨt tɨnatər e Sante, pətanmiləhal unkəmatəhaluwɨne suwɨt.
3Niankəmatəhaluwɨne suatɨpkənmətəhalənkəmiləhalmɨnməmə, “?Karməpahotasitu
etəhal mahuin rəkɨs kəpiel asol əpəh e nɨpəg kəpiel?” 4Məto-inu kəpiel əh kəpiel asol.
Məto nian kəməhaluwa iuəhkɨr, məhalətag-pənməhaləplan kɨnahuin rəkɨs kəpiel.

5Kəməhaluwɨn imə e nɨpəg kəpielməhaləplan etəmaluə kit tatəpələh e rahləhal-matɨp,
tatuwɨn e kot əfəməh ruən kit, kən iləhal kəmahlaut pɨk ron. 6 Kən təmən-ipən kəm
iləhal məmə, “Səhaləgɨn pɨkən. Natəhaleam-in Iesu etəmNasaret, etəmkəmətu-pər e nɨg
kəməluau, məto in tɨkə u ikɨn-u roiu. In tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən. Halehm-tu
nəmeen u kəmələhəu-pən ikɨn. 7 Kən roiu onakəhaluwɨn məhalən-ipən kəm rəhan mɨn
netəmim məsəhalapəsən Pita, məmə in otaupən matuwɨn Kalili, kən onəkotuarisɨg-in
motuwɨnmotehm əh-ikɨnməmə inu tɨnəmən rəkɨs mihin ne kəm itəmat.”

8 Kəmahlaiu məhaliet e suwɨt məhlagɨm, məto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk matəhlasiəp. Kən
məhaluwɨnməsəhalənən nat kit ne kəmnetəmimməto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk.

[Nəghatən rəha Mak təmol namnun ikɨn-u kən netəm pɨsɨn kotɨlpɨn ves 9 mətoarus-pən
ves 20]

Iesu təmiet-pa
oMeriMaktala

(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
9 Nian Iesu təməmegəh mɨn e Sante laulaugɨn agɨn, kən maupən miet-pa o Meri

Maktala, aupən təməhg-iarəp narmɨn rat sepɨn lan. 10 Kən Meri təmuwɨn mən-ipən
kəm rəhan mɨn netəmim itəm kəmotan ilat min ilat aupən, məto nɨkilat tɨtahmə pɨk kən
motasək. 11Məto nian kəmotətoməmə Iesu tɨnəmegəh rəkɨs e rəhannɨmɨsən, kənmiet-pa
o pətan əh, məto ilat kəməsotənən nɨpahrienən lan.

Iesu təmiet-pa o rəhan etəmimmil kəiu
(Luk 24:13-35)

12 Uarisɨg, Iesu təmiet-pa o etəmim mil kəiu kəmiasɨpən Jerusalem mətian e suatɨp,
məto e nian əh nɨpətɨn təmol pɨsɨn. 13Kən ilau kəmiatəlɨg mɨn mian muən-ipən kəm ilau
mɨn neen, məto ilat kəməsotənmɨnən nɨpahrienən elau.

Iesu təmiet-pa o
rəhan netəm lepɨn

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23;Wək 1:6-8)
14Kən uarisɨg, Iesu təmiet-pa mɨn o rəhan netəm lepɨn nian kəmotagwənmatəhai ilat

məmə, “Itəmat nakəsotahatətəən lak, rəhatəmat-kapə tiəkɨs pɨk.” Təməhai ilat məto-inu
kəsotahatətəən e netəmkəmotehmməmə tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən.

15Kənmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨnmotən-iarəp Namnusən Təwɨr kəmnetəmim
mɨn e nɨtənmɨn rafin. 16Etəmotəto NamnusənTəwɨr tahatətə lan kənmol baptais, Uhgɨn
otosmegəh. Məto etəm təsahatətəən lan, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. 17Kən netəm
okotahatətə lak, Uhgɨn otol ilat kotol nat pɨspɨs mɨn. Okotəhg-iarəp narmɨn rat tepət e
nərgək, kən motəghat e nəghatən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 18 Ilat kotɨtun naskəlɨmən sɨnek u

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28 16:14: 1 Kor 15:5 16:15: Wək 1:8 16:16: Wək 2:38 16:17: Wək 2:4; 8:7
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tatus itəm, motɨtun nənɨmən nat kətakonə lan, məto okol təsərəkɨnən ilat. Ilat motɨtun
nələhəu-pənən nelmɨlat e netəmkotɨmɨs kotəmegəh.”

Iesu tɨnərmatuwɨn e neai
(Luk 24:50-53;Wək 1:9-11)

19 Kən nian Iərəmərə Iesu tɨnəghat rəkɨs kəm rəhan mɨn netəmim, kən Uhgɨn tɨnos
mɨnuwɨn e neai, kən in tatəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən.
20Kən rəhanmɨnnetəmimkəmotietmotuwɨnmotamnus-iarəp rəhannəghatən əpəh ikɨn
mɨn rafin. Kən Iərəmərə tətasitu elat matol nəmtətin tepət. Kən nəmtətin mɨn əh koatol
nəfɨgəmənməmə rəhalat nəghatən in nɨpahrienən.

16:18: Luk 10:19; Wək 28:3-6 16:19: Wək 1:9-11; 2:33-34 16:20: Wək 14:3; Hip 2:3-4
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Luk
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo ItəmLuk Təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Luk
?Pah təməte naoa u? Luk təməte naoa u. In sənəmə etəm tuelef kit rəha Iesu, məto

in fren wɨr kit rəha Pol, kən təmaliwək tepət ilau Pol. In sənəmə etəm Isrel, in Iaihluə
əm kit, məto in iəfak kit. In tokita kit itəm təmol wɨr sɨkul. In təməplan wɨr natɨmnat
itəm kəmotiet e nəmegəhən rəha Iesu. In təməte naoa mil u: Namnusən Təwɨr Itəm Luk
Təməte, neWəkMɨn Rəha Aposol Mɨn.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm rəhan kit fren, nərgɨn u

Teofilas. Nɨpətɨ nərɨg uməmə, “Etəmim itəm tolkeike Uhgɨn.” Luk təməte naoa u tatuwɨn
o suah u, məto in tɨtunməmə Iaihluəmɨn tepət okotafin.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəmim tepət, nɨkilat təht məmə Luk

təmətatɨg Rom o Sisaria nian təməte naoa u. E nian əh, namnusən tepət e Iesu təmɨtəlau.
?Təmətenaoauonaka? Luk tolkeikeməməotətenamsukit itəmtətuatɨpməhag-əhag

wɨr e nəmegəhən rəha Iesu. Kən in təməghat ilat netəmkəmotaliwək ilat Iesumoatəplan
wək rəhan. Nian təməto rəkɨs rəhalat nəghatən, kənLuk təməte naoa u. In tolkeikeməmə
otəgətun məmə Iesu in etəm pahrien kit, məto in təməsolən nolən rat kit. Kən in Uhgɨn,
kən in Iosmegəh.
1Teofilas, ik etəm-iasol katɨsiai-in ik.
Netəmim tepət kəmotalkut pɨk məmə okotəte rəkɨs ətuatɨp namnusən rəha natɨmnat

mɨn itəm Uhgɨn təmol ilugɨn itɨmat. 2 Kəmotəte rəkɨs natɨmnat itəm netəmim neen
kəmotən, netəmmɨn əh kəmotatɨg e nian rəha nətuounən rəha natɨmnat mɨn əh, kən ilat
kəmotehm ətuatɨpenɨganəmtɨlat natɨmnatmɨn əh, kənmoatən-iarəp. 3Kən io emɨtəpwɨr
nəghatənmɨn lan məmə ekɨtun wɨr natɨmnat mɨn əh e nətuounən rəhan, kən roiu rəhak
nətəlɨgənməmə təwɨr io mɨn ekəte rəkɨs ətuatɨp natɨmnat rafinmɨn əhməmə onakatafin.
Ekəte ətuatɨp natɨmnat itəm kəmotaupən, kən natɨmnat itəm kəmotuarisɨg. 4 Ekolkeike
məmə ekən natɨmnat mɨn əh kəm ik məmə nəkɨtun ətuatɨp nɨpahrienən rəha namnusən
itəmkəmən rəkɨs.

Nagelo təməghat-in naiirən rəha Jon Baptais
5 E nian rəha suah kit, nərgɨn u Herot Asol, kig rəha Jutia, inəh pris kit nərgɨn u

Sekaraea. In kit e prismɨnkətaun-in ilatməmə, Prismɨn rəhaApia, u təmɨsɨ-pənenoanol
rəha pris u Aron aupən ikɨn. Rəhan pətaguɨhl, nərgɨn u Elisapet, kən in mɨn təmɨsɨ-pən
e noanol rəha pris u Eron. 6 Kən ilau kuətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən e nian rafin
katuətəu-pən wɨr nolən rəha Lou ne nəghatən mɨn rəhan, kən məsuərəkɨnən kit. 7Məto
nətɨlau tɨkəməto-inu Elisapet, in təməseməkən mətoahgin mɨnɨpɨtaguɨhl, kən ilau kərən
kɨnuaguɨhl.

8Kənnian ətuatɨp tɨnuwaməmə, PrismɨnrəhaApiaokotuwɨneNiməRəhaUhgɨnmotol
rəhalatwək. Kən Sekaraea, inmɨn təmuwɨnmolwək rəhaUhgɨn. 9Enolən rəha prismɨn,
ilat koatərakin kəpiel əkəkumɨn kotahmen-pən e taes məmə okotegəs-in məmə otəgətun
pahotolwəkeNiməRəhaUhgɨnməməotuwaannatpien-pien itəmtatuwɨnkəmUhgɨn. E
nolən əh təməgətun Sekaraea. 10Kən e nian itəm təmuwɨn iməmatuwaan nat pien-pien,
nɨmanin netəmim tepət koatətul ihluə katəfak.

11 Kən nagelo kit rəha Uhgɨn tiet-arəpa ron matətul əh e rəhan matɨp ikɨn, itəm
katuwaan nat pien-pien mɨn ikɨn. 12Kən nian Sekaraea təməplan, kən narmɨn təmiwɨg
mətasiəp mɨnəruru əfəməh nat, kən nəgɨnən təmərioah e nɨkin. 13Məto nagelo təmən-
ipən məmə, “Sekaraea, əsəgɨnən, məto-inu Uhgɨn tɨnəto rəham nəfakən. Kən rəham
1:1: Wək 1:1 1:9: Eks 30:7
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pətaguɨhl Elisapet otɨləs nətɨn kit iərman. Kən onakəkəike maun-in nərgɨn məmə Jon.
14Kən onakəto təwɨr kənmagien, kən netəmim tepət okotagien o naiirən rəhan, 15məto-
inu in otuwa etəm-iasol e nɨganəmtɨ Iərəmərə. Kən in otəsənɨmən wain ne nənɨmən
əskasɨk mɨn. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn otərioah e nəmegəhən rəhan, nian otətatɨg əh
e nərpɨ rəhan mama, matuwɨn əm nulan nian rafin. 16 Kən in otiuw-pa netəm Isrel
tepət kotɨtəlɨg-pa o Iərəmərə, Uhgɨn rəhalat. 17 Kən in otətaupən-in Iərəmərə e narmɨn
ne nəsanənən rəha Elaija məmə in otəuhlin nətəlɨgən rəha tata mɨn koatɨtəlɨg-pən mɨn o
rəhalat nɨsualkələh mɨn, kən in otəuhlin mɨn netəm koatəht nəwia Uhgɨn okotuwa mɨn
e nenatɨgən rəha netəmkotətuatɨp. E nolən əh, in otol nəpen-əpenəən o nəmegəhən rəha
netəmim o nuwamən rəha Iərəmərə.”

18 Kən Sekaraea təmən-ipən kəm nagelo məmə, “?Oekahro min-nulan mɨtun məmə
nat u otuwamol nɨpahrienən? Məto-inu io enaguɨhl rəkɨs, kən rəhak pətan tɨnɨpɨtaguɨhl
mɨn.”

19Kənnagelo təmən-ipənkəminməmə, “Io, nərgəkuKapriel, kən io iatətul e nɨganəmtɨ
Uhgɨn e nian rafin. Kən in təmahl-ipa io məmə ekuwa məghat kəm ik, kən mən-
ipɨnə namnusən təwɨr u. 20 !Ətəlɨg-in-tu! Naməm oteko kən onakəsagətən mətoarus-pa
nakehmnɨpətɨnəghatənu,məto-inunəməsənənnɨpahrienəne rəhaknəghatən. In otuwa
mol nɨpahrienən e nian ətuatɨp rəhan.”

21 Kən e nian əh, netəmim kəmoatəsahgin Sekaraea, kəmoatətəlɨg-in məmə tahro
tɨnan tɨnuwəh-pɨk nəhlan e Nimə Rəha Uhgɨn. 22 Kən nian in təmuwa ihluə, məto
tɨnəruru nəghatən, kən ilat kɨnotɨtun məmə in təmehm nat kit tahmen e napɨlaiirən. In
təmasgəwɨn-asgəwɨn əme nelmɨn kəm ilat, məsagətənməto-inu namən təmeko.

23 Nian rəhan wək rəha pris e Nimə Rəha Uhgɨn tɨnol namnun, kən in təmɨtəlɨg-pən
latuənu. 24 Kən təsuwəhən, rəhan pətaguɨhl tɨnəpəs məwɨg e suakəku. Kən e məwɨg
faif, pətaguɨhl u in təmatəhluaig əm latuənu, 25 kən in təmən məmə, “Inu wək əm rəha
Iərəmərə. Aupən ikɨn, nətɨk tɨkə kən etaulɨs. Məto roiu əh, Uhgɨn təmol təwɨr ron io, kən
nɨkin tagienməmə ekɨləs nətɨk, kən io esaulɨs mɨnən e nɨganəmtɨ netəmim.”

Nagelo təmən-iarəpməmə Iesu otaiir
26 Nian Elisapet tɨnəpək-əpək mɨnos məwɨg sikis, Uhgɨn təmahl-ipən rəhan nagelo,

nərgɨn u Kapriel, məmə in otuwɨn e nɨtən Kalili e taon kit, nərgɨn u Nasaret. 27 In təmos
nəghatən kit matuwɨn rəha pətan kit itəm iərman təsuwɨnən əhmehm, məto kɨnən rəkɨs
məmə okos rəhan kətɨm kan mə rəha suah kit, nərgɨn u Josep. In mipɨ Kig Tefɨt rat. Kən
pətan əh, nərgɨn u Meri. 28 Kən nagelo təmuwɨn met-arəpən, kən mən kəm in məmə,
“Təwɨr, Meri. Uhgɨn təmələhəu rəhan nəwɨrən kəm ik, kənmətatɨg itəmlaumin.”

29 Məto Meri tɨnatəruru əfəməh nəghatən əh, kən nɨkin tɨnatəht pɨk məmə nɨpətɨ
nəghatən əh tahro. 30 Kən nagelo təmən-ipən kəm in məmə, “Əsəgɨnən, Meri, məto-inu
Uhgɨn təmɨtəpun məmə in otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik. 31Kən inəh, ik onakəpəs-in
məwɨg e nətɨm kit, kən mɨləs iərman. Kən onəkaun-in nərgɨn məmə Iesu. 32 In otuwa
etəm-iasol kən etəm kəike, kən okaun-in məmə Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn. Kən Iərəmərə Uhgɨn
otol in tuwa Kig, tahmen-pən əm e tɨpɨn rat Tefɨt. 33Kən in otərəmərə e noanol mɨn rafin
itəm koatɨsɨ-pən e Jekop, kən rəhan nərəmərəən otatɨg lilɨn matuwɨn matuwɨn namnun
tɨkə.”

34 Kən Meri təmən-ipən kəm nagelo məmə, “?Oekahro min-nulan mɨləs suakəku kit
okəmə esətəu-pənən əh iərman?” 35 Kən nagelo təmən-ipən kəm in məmə, “Narmɨn
Rəha Uhgɨn otuwa matɨg lam, kən nəsanənən rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn otəfətain ik. Kən
inəh, suakəku onəkɨləs, okaun-in məmə in təmɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən in Nətɨ Uhgɨn. 36Kən
iatən kəm ik məmə ik kit Elisapet tɨnəpək-əpək rəkɨs in nətɨn kit iərman, nat əpnapɨn in
tɨnɨpətaguɨhl rəkɨs. Kəmatən lan məmə pətaguɨhl itəm təseməkən, məto roiu əh tɨnəpəs
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məwɨg sikis rəkɨs e nətɨn. 37 Natɨmnat mɨn u tatətəu-pən nəghatən rəha Uhgɨn məmə,
‘Uhgɨn tɨtun nolən natɨmnat rafin, kən nat kit təsiəkɨsən ron.’ ” 38 Kən Meri təmən-ipən
məmə, “Əwəh, io pətan iolwək əmrəha Iərəmərə. Pəs in otol kəmionat naka itəmiknɨnən
rəkɨs.” Kən nagelo təmapəs in, kənmatuwɨn.

Meri təmaliwəkmatuwɨnməmə otətag Elisapet
39Uarisɨg lan təsuwəhən, Meri təmiet iman ikɨnmaliwək uəhai əmmatuwɨn əpəh ikɨn

e nɨtot mɨn e taon kit rəha nɨtən Jutia məmə otətag in kit Elisapet, 40 kən in təmuwɨn
latuənu rəha Sekaraea, muwɨn imə matən təwɨr kəm Elisapet. 41 Kən e nian Elisapet
təməto nəghatən rəha Meri, suakəku un itəm tətatɨg əpəh e nərpɨn təmaut, kən Narmɨn
Rəha Uhgɨn təmər e nɨki Elisapet. 42Kən təmagət əfəməhməmə, “!Uhgɨn təmol təwɨr kəm
ik taprəkɨs-innɨpɨtanmɨnrafin, kən inotol təwɨrkəmsuakəku itəmonəkɨləs! 43Ekɨsɨtunən
məmə o naka Uhgɨn təmol təwɨr kəm io min-nulan məmə mama rəha Iərəmərə rəhak
təmuwamətag io. 44 Iatənnəhlanməto-inu e nian ematəto rəhamnəghatən, kən suakəku
un itəm tətatɨg əpəh e nərpɨk təmagien maut. 45 Kən Uhgɨn otol təwɨr kəm ik məto-inu
nəmən nɨpahrienən e nəghatən itəm Iərəmərə təməghat-in lam.”

Napuən rəhaMeri
46KənMeri təmənməmə,

“E nəmegəhən rafin rəhak, iatənwiwi Iərəmərə,
47kən nɨkik tətagien pɨk o Uhgɨn Iosmegəh rəhak,
48məto-inu io pətan iolwək əm rəhan itəm io nat əpnapɨn əm,məto nɨkin tatəht io.
Kən roiu nematuwɨn, netəmim rafin okotənməmə Uhgɨn təmol təwɨr kəm io;
49məto-inu Uhgɨn u nəsanənən rəhan in iahgin,
in təmol nat pɨspɨs mɨn təwɨr pɨk agɨn kəm io,
kən nərgɨn in tasim.
50Kən in tətasəkitun netəmmɨn u itəmkoatɨsiai-in in, inu netəm rəha noanol mɨn aupən

ikɨnmətoarus-pa itəm rəha noanol mɨn kəsotaiirən əh.
51 In təmol nat pɨspɨs mɨn e nəsanənən e nelmɨn.
In təmahl-iarəp netəmkotausit e nətəlɨgən rəhalat.
52 In təmos-iəhau iərəmərəmɨn e rəhalat nərəmərəən,
kən in təmɨləs-ipər netəmmɨn u rəhalat nətəlɨgən teiuaiu.
53Netəm itəmnəumɨs tatus ilat, in tətagwən ilat e nagwənən itəm təwɨr,
kən netəm rəhalat nautə tepət, in tətahl-iarəp ilat kən nat tɨkə e nelmɨlat.
54Uhgɨn təmasitu e noanol mɨn rəha Isrel u rəhan iolwəkmɨn,
kən təməsaluinənməmə otasəkitun 55Epraham ne rəhanmɨn noanol,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

56KənMeri tətatɨg ilauElisapetmətoarus-pənməwɨgkɨsɨl, kən in təmɨtəlɨg-pənmɨn əpəh
iman ikɨn.

Naiirən rəha Jon Baptais
57Kən nian ətuatɨp rəha Elisapet tɨnuwa məmə otemək lan, kən təmɨləs nətɨn iərman.

58 Kən netəmim itəm kotatɨg iuəhkɨr ron ne rəhan mɨn noanol, kəmotəto namnusən əh
məmə Iərəmərə təmasəkitunmol təwɨr pɨkkəminnəhlan, kən ilat kəmotuwamotol kitiəh
ilat minməmə okotagien kələh. 59Nian suakəku əh tɨnos nian ilat eit, kən ilat kəmotuwa
məmə okotəhg-ipən. Kən iuəhkɨr kotaun-in nərgɨn məmə iahuni rəhan tata Sekaraea,
60məto rəhanmama tənməmə, “Kəpə. Okaun-in nərgɨnuməmə Jon.” 61Kən ilat kəmotən
kəm in məmə, “?Tahro? Rəham kit noanol tɨkə itəm kotaun-in nərgɨn əh Jon.” 62 Kən
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kəmoatəghat e noanelmɨlat moatətapəh o Sekaraea məmə in tolkeike məmə otaun-in-
pən nərgɨn məmə pah. 63Kən in təmətapəh o nat kit məmə in otəte rəkɨs nat kit lan, kən
təməte-pənməmə, “Nərgɨn u Jon.” Nian kəmotehm, narmɨlat təmiwɨg pɨk ron.

64 Kən e nian əm əh, namən tɨnəg-ətuatɨp, kən tɨnatəghat matənwiwi Uhgɨn. 65 Kən
ilat rafin itəm kotatɨg iuəhkɨr kəmotəgɨn. Kən netəmim kəmotəghat-in natɨmnat mɨn
əh tɨtəlau ikɨn mɨn rafin e narɨt mɨn nɨtən Jutia. 66 Kən netəmim rafin itəm kəmotəto
namnusən əh, kən kəmoatətəlɨg-in əm, kəmoatətapəh məmə, “? Suakəku əh, otuwa
etəmim naka?” Kəmoatən min-nulan məto-inu kəmotəplan əm məmə nəsanənən rəha
Iərəmərə tətatɨg lan.

Sekaraea təmən-iarəp nəghatən itəmUhgɨn təmos-ipən kəm in
67 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmər e nɨki Sekaraea, tata rəha Jon, kən in təmən-iarəp

nəghatən itəmUhgɨn təmos-ipən kəm in. Kən təmənmin-nulanməmə,
68 “Pəs kotənwiwi Iərəmərə, u Uhgɨn rəha netəm Isrel,
məto-inu in təmuwaməmə otasitu e rəhanmɨn netəmim,
kən təməmki-rəkɨs ilat e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhalat.
69 In təmɨləs-ipər iosmegəh təsanən itəmotosmegəh kitat,
in təmɨsɨ-pən e noanol rəha iolwək rəhan Tefɨt.
70Kən in tahmen-pən əmenəghatənu itəmUhgɨn tɨnəmənrəkɨs kəmkitat enəghatənrəha

ienmɨn rəhan aupən.
71 In tɨnəmən-iəkɨs rəkɨs məmə otosmegəh kitat o tɨkɨmɨr mɨn rəhatat ne netəmim rafin

itəmkotetəhau kitat.
72 In təmɨləs-ipər iosmegəh əhməmə otasəkitun pipi rat mɨn rəhatat,
kən təsaluinən rəhan nəghatən itəm in atɨp təmən e rəhan nəniəkɨsən rəha nasituən,
73 inu nəniəkɨsən itəm təmən kəmpipi rat Epraham.
74 In təmɨləs-ipər iosmegəh əhməmə otosmegəh kitat,
kənmɨləs-irəkɨs kitat e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhatat,
məmə nianmɨn rafin e nəmegəhən rəhatat,
kitat kotɨtun nol wəkən rəhan e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kənməsotəgɨnən,
75kən kitat okotasim, kən nəmegəhən rəhatat otətuatɨp e nianmɨn rafin.
76 “Kən ik, nətɨk, okaun-in ik məmə ien rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn,
məto-inu ik onakaupən-in Iərəmərəməmə onəkol əpen-əpenə e rəhan suatɨp.
77 Ik onakən-iarəp kəm rəhan mɨn netəmim məmə Uhgɨn otosmegəh ilat nian in otafəl

rəkɨs rəhalat təfagə rat mɨn.
78 In otol məto-inu, in tətasəkitun kitat matol təwɨr kəmkitat.
E nasəkitunən rəhan, Kristo otuwa otat tahmen-pən emɨtgar təmər e neai,
79mətasiəgəpɨn kitat netəmkoatatɨg e napinəpən ne əpəh ikɨn nɨmɨsən tatoh itəm ikɨn,
kənmatit wɨr nelkɨtat e suatɨp rəha nəməlinuən.”

80 Kən suakəku təmatepət e nɨpətɨn, kən narmɨn rəhan təsanən. Kən nian rafin in
tətatɨg əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨnmatəsahgin nian rəhan otuwa itəmotətuounwək lan
e nɨganəmtɨ netəm Isrel.

2
Naiirən rəha Iesu
(Mat 1:18-25)

1E nian mɨn əh, suah kit etəmRom, nərgɨn u Sisa Okastas, in tatərəmərə nɨtənmɨn rafin
rəha Rom. In təmələhəu lou kit tətatɨg məmə okafin rafin netəmim itəm koatatɨg rafin
əh-ikɨn. 2 Inu nafinən netəmim itəmkəmaupən kol, kən Kuarinias in kapman rəha Siria.
3Kənonəghatən əh rəhanafinən, netəmimrafinkotəkəikemoatɨtəlɨg-pən iməlatmɨn ikɨn
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itəm kəmotaiir ikɨn məmə okafin ilat, kən kəte rəkɨs nərgɨlat e naoa rəha kapman. 4Kən
Josep ne Meri kəmiaiet e nɨtən Kalili e taon kit, nərgɨn u Nasaret, mian əpəh nɨtən Jutia
e taon kit, nərgɨn u Petlehem, imə Kig Tefɨt aupən. Ilau kəmian ikɨn əhməto-inu Josep in
mipɨ Tefɨt rat.

5 IlauMeri katianməmə okos nərgɨlau. Kɨnagətosɨg-in rəkɨs Meri məmə in otəpanətəu-
pən Josep, kən Meri in tɨnəpək-əpək-in rəkɨs suakəku kit. 6Nian ilau əpəh Petlehem, kən
nian rəhaMeri tɨnuwaməmə otemək-in nətɨn. 7Kən suakəku itəm in təmaupənmaiir, in
iərman. Kən təmalpin e nɨməhan, mələhəu-pən e pokis kit itəmkatələhəu-pən kras u nat
megəhmɨnkotagwən-pən ikɨn. Təmolmin-nəhlanməto-inunimə tɨkəməməokuapɨl ikɨn,
kən ilau kətuapɨl əm əh e nimə rəha nat megəhmɨn.

Iolwək e sipsipmɨn ne nagelomɨn
8 Kən e nɨkalɨ Petlehem, iolwək e sipsip mɨn koatehm wɨr rəhalat sipsip mɨn lapɨn.

9 Kən nagelo kit rəha Iərəmərə təmiet-arəpa olat, kən nəhag-əhagən asol rəha Iərəmərə
təmasiəgəpɨn ilat, kən kəmotəgɨn pɨk. 10Məto nagelo təmən kəm ilat məmə, “Əsotəgɨnən,
məto-inu io iatuwaməmə ekos-ipɨnə namnusən təwɨr kəm itəmat itəmotol nɨki netəmim
kotagien pɨk, kən namnusən u in rəha netəmim rafin. 11 Əpəh e taon rəha Kig Tefɨt,
suakəku kit təmaiir-pa u-roiu. In Iosmegəh, kən in Kristo itəm Uhgɨn təmən aupən
məmə otahl-ipa otəmat, kən in Iərəmərə. 12 Inu nəmtətin rəhatəmat: onəkotehm suakəku
kəmalpin e nɨməhan, kən kələhəu-pən e pokis kətagwən-pən nat megəhmɨn ikɨn.”

13 Kən roiu agɨn-əh mɨn, nagelo mɨn tepət kəmotiet-arəpa moatətul ilat min,
moatənwiwi Uhgɨn, moatənməmə,
14 “Katənwiwi Uhgɨn əpəh ilɨs ilɨs agɨn-əh e neai.
Kən əpəh ləhau e nətueintən u, netəmim itəm nɨki Uhgɨn tətagien olat, ilat okotatɨg e

nəməlinuən.”
Iolwək e sipsipmɨn kəmotuwɨnmotehm Iesu

15Niannagelomɨnkəmotapəs iolwək e sipsipmɨnmotɨtəlɨg-pən əpəh enego eneai, kən
iolwək e sipsipmɨn kəmotən kəm ilat mɨnməmə, “Pəs kotuwɨn Petlehemmotehm-tu nat
əh itəm Iərəmərə təmən kəmkitat.”

16 Kəmotəruməhlin uəhai əm motuwɨn motehm Meri ne Josep ne suakəku itəm
kəmuələhəu-pən e pokis itəm kətagwən-pən nat megəh mɨn ikɨn. 17 Nian kəmotuwɨn
motehm rəkɨs suakəku u, kən kəmotamnus-iarəp nəghatən rəha suakəku u itəmkəmotos
o nagelo. 18Kən netəmim rafin itəm kəmotəto nəghatən əh rəha iolwək e sipsip mɨn, ilat
kəmotaut, narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. 19Məto Meri təmatos əm e nɨkin natɨmnat mɨn u
rafin,matətəlɨg-in e nianmɨn. 20Kən iolwək e sipsipmɨnkəmoatɨtəlɨg,moatɨləs-ipər nərgɨ
Uhgɨnmoatənwiwi in onatɨmnat rafin itəmkəmotəto kənmotehm, tahmen-pən əme inu
nagelo təmən-ipənmihin kəm ilat.

Kəmaun-in nərgɨ Iesu.
21 Nian suakəku u tɨnos nian eit itəm təmaiir lan, kən kəhg-ipən in tatətəu-pən Lou

rəhalat, kənkaun-in nərgɨnməmə Iesu, nərgɨnu itəmnagelo təmən-ipənkəmMeri aupən
ikɨn, nian in təməsəpək-əpək-inən əh.

Josep neMeri kəmialəs Iesumian e Nimə Rəha Uhgɨn
22 Nian suakəku kit tətaiir, rəhan mama ne tata okuəike mioal sakrifais rəha

naruətuəhən tatətəu-pən Lou rəha Moses. Kən inəh, tɨnuwa ətuatɨp e nian rəha Josep ne
Meri məmə okioal nəhlan. Kən kialəs suakəku un mian əpəh Jerusalem məmə okioas-
ipənkəmIərəmərə. 23 Inu tatətəu-pən əsas Lou rəha Iərəmərə itəmtəmənməmə, “Suakəku
iərmanmɨn itəmkaupən katɨləs ilat, okəkəike katos-ipən ilat kəmUhgɨnməmə rəhan.”
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24 Kən ilau kəmian Jerusalem o nat kit mɨn, məmə ilau okioas mak kəiu o iouen
kəiu, kənmohamnumatioas-ipən kəmUhgɨn o naruətuəhən, tahmen-pən əme Lou rəha
Iərəmərə tatənmihin.

Simeon təmehm Iesu
25 Kən inəh etəmim kit tətatɨg əh Jerusalem, nərgɨn u Simeon. Rəhan nəmegəhən in

tətuatɨpwɨr, kənnian rafin tatətəu-pənnəghatənrəhaUhgɨn. Kən in tatəsahginnuwamən
rəha Kristo itəm otuwa mosmegəh netəm Isrel lan. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa
mərioah e nɨkin. 26 Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnən rəkɨs kəm in məmə otəsɨmɨsən mətoarus
in otehm Kristo itəm Iərəmərə təmən məmə in otahl-ipa. 27 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn
təməuhlinnɨkinməmə inotuwɨneNiməRəhaUhgɨn. KənJosepneMerikəmialəs suakəku
u Iesu mian e Nimə Rəha Uhgɨn məmə ilau okioal natɨmnat rafin itəm Lou tatən. 28Kən
Simeon təməplan Iesu, kən təmɨləs məgəfəlin, kənmatənwiwi Uhgɨn, mən-ipənməmə,
29 “Iərəmərə, nəmol rafin rəham nəghatən o nəniəkɨsən kəm io, iolwək əm rəham.
Kən roiu, egəhan-in io məmə ekɨmɨs-ta e nəməlinuən,
30məto-inu enəplan e nɨganəmtək suakəku u itəmotosmegəh netəmim.
31 Ik nəmol əpen-əpenəməmə in Iosmegəh, kən netəmim rafin okotəplan.
32 In otuwa nəhag-əhagən, kən otəgətun rəham suatɨp kəm Iaihluəmɨn,
kən netəmim okotɨləs-ipər rəhammɨn netəm Isrel o Iosmegəh əh.”

33Kən tata ne mama rəha suakəku u, narmɨlau təmiwɨg o nəghatən mɨn itəm Simeon
təmən lan. 34 Kən Simeon təməfak məmə nəwɨrən rəha Uhgɨn otuwɨn olau. Kən in
təmən kəm Meri itəm in mama rəha suakəku məmə, “Onakatehm, Uhgɨn təmɨtəpun
məmə suakəku u otol məmə netəmim tepət əpəh Isrel okoteiuaiumotorin, kən tepət mɨn
okotər. Kən inotuwanəmtətinkit itəmnetəmimtepət okotəghat rat lanməmə, 35netəmim
okotəplan nətəlɨgənmɨn e nɨki netəmim tepət. Kən ik Meri, nɨkim otɨtəgɨt tahmen e suah
kit təmaru nɨkim e naip asol.”

Ana təmehm Iesu
36Kən pətaguɨhl kit əh-ikɨn tətatɨg, nərgɨn u Ana, kən in ien kit. In nətɨ Fanuel, etəmim

kit itəm təmɨsɨ-pən e noanol rəha Aser aupən ikɨn. Pətaguɨhl əh, rəhan nup tepət. Nian
təmatetəm-aluə əm, kən mətəu-pən rəhan iaguɨhl. Kən ilau kəmuan o nup sepɨn əm,
kən rəhan iaguɨhl təmɨmɨs. 37 Kən pətan u təmətatɨg əm nulan mətoarus-pa nian əh in
tɨnuwa pətaguɨhl kit. Kən roiu mɨnos nup eiti-fo. Nian rafin in tətatɨg e Nimə Rəha
Uhgɨnmatəfak, inəh laulaugɨnne ehnaipən tatətuakəmmətapəs nagwənənmatəfak kəm
Uhgɨn. 38Kən in təmuwa ikɨn əh e nian ətuatɨp itəm Simeon tatəghat-in suakəku əh. Kən
pətaguɨhl u tatənwiwi Uhgɨn ron, kən matəghat-in suakəku əh kəm netəmim rafin itəm
kəmoatəsahginməmə Kristo in otɨkɨs netəm Isrel.*

Josep neMeri kəmianNasaret
39Nian JosepneMeri, ilau kəmioal natɨmnat rafinu itəmLou rəha Iərəmərə təmən, kən

kəməhalɨtəlɨg-pən Kalili e taon Nasaret, imələhal ikɨn. 40Kən suakəku təmatepət muwa
məskasɨk, kən in tenatɨg tenatɨgwɨr, kənnianrafinnəwɨrənrəhaUhgɨn təmərioahe rəhan
nəmegəhən.

Etəmaluə Iesu əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
41 E nup mɨn rafin, tata ne mama rəha Iesu katian Jerusalem məmə okotol lafet rəha

Nuhagego-inən. 42 Nian Iesu tɨnos nup tuelef, təmətəu-pən ilau məhaluwɨn əpəh ilɨs e
lafet əh, tahmen-pən əme nolən rəha netəm Isrel. 43Nian lafet tɨnol namnun, kən rəhan
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mɨn kɨnotɨtəlɨg mɨnoatuwɨn iməlat ikɨn, məto etəm aluə Iesu in təməsətəu-pənən rəhan
tata nemama, inmətatɨg əm Jerusalem,məto ilau kəməsiatunən. 44Nɨkilau tatəhtməmə
kətah in tətaliwək ilat nɨmanin netəmim rəhalat, kən ilat kəmotaliwək o nian apiəpiə kit.
Kən ilau kəmuətuoun matueam-in o rəhalau mɨn, ne netəmim itəm kiatun ilat. 45Məto
nian ilau kəməsuehmən in, kən kəmiatəlɨg mueam-in mian Jerusalem. 46Kəmueam-in
nian kɨsɨl, kən muəplan e Nimə Rəha Uhgɨn, tatəpələh ilat iəgətun mɨn matətəlɨg-in ilat,
kən matətapəh olat o natɨmnat neen. 47 Kən netəmim rafin itəm kəmotəto in, narmɨlat
təmiwɨg pɨk o rəhan nɨtunən ne rəhan nuhalpɨnən nəghatənmɨn.

48Kən nian rəhan tata ne mama kəmuehm, kən narmɨlau təmiwɨg pɨk ron. Kən rəhan
mama təmən-ipən kəm in məmə, “Nətɨk. ?Nəmahro mol min-nulan etɨmlau? !Əplan-tu!
Itɨmlau rəham tata nɨkitɨmlau təməht pɨk ik, kən iakatuegəs-in pɨk ik.” 49 Kən in təmən
kəm ilau məmə, “?Natuegəs-in io o naka? ?Nakəsiatunən məmə io ekəkəike mətatɨg e
nimə rəha rəhak Tata?” 50Məto ilau kəməsiatunən nɨpətɨ nəghatən itəm təmən kəm ilau.

51Kən in təmətəu-pən ilau məhaleiuaiu məhaluwɨn əpəh Nasaret. Kən in təmatɨsiai-in
ilau matol nəwialau. Məto nian rafin rəhan mama tatətəlɨg-in natɨmnat rafin mɨn əh e
nɨkin. 52Kən Iesu təmatepət e nɨpətɨn, kən rəhan nenatɨgən tatol iahgin, kən e nian mɨn
rafin, Uhgɨn ne netəmim, nɨkilat tətagien əm ron.

3
Jon Baptais təmamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
(Mat 3:1-12;Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)

1Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, etəm Rom, nərgɨn u Sisa Taepirias, in tatərəmərə nɨtən
mɨn rafin rəha Rom. Kən e nian in təmatərəmərə mətoarus-pa nup fiftin, kən netəm-
iasol mɨn neen koatol wək ilat min: inu Herot Antipas təmatərəmərə əpəh Kalili, ne pian
Filip in təmatərəmərə əpəh Ituria ne Trakonaetas, ne Lisanias təmatərəmərə əpəhApilin,
ne Pontias Pailat u etəm Rom in kapman rəha Jutia. 2 Inu e nian ətuatɨp rəha Anas ne
Kaeafas itəm ilau pris asol agɨnmil.
E nian əh, Jon nətɨ Sekaraea, itəm tɨnepət rəkɨs u-roiu, in təmətatɨg əpəh ikɨn taruən-

aruən ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kit kəm in. 3 Kən in təmuwɨn mətan ikɨn
mɨn rafin iuəhkɨr o nəhau Jotan təmatamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn. In təmən-ipən
məmə netəmim okotəkəike motəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn rəhalat, kən motuwɨn
o Uhgɨn, məmə in otafəl nolən rat mɨn rəhalat. Kən e nəmtətin kit, okol baptais elat. 4 In
tahmen əmenəghatən rəha ienuAesea itəmtəməte e naoa rəhanməmə, “Suahkit tətaun
əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨnmatənməmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə o suatɨp rəha Iərəmərə,
kənmotol rəhan suatɨp tətuatɨp. 5Napin nəhaumɨn rafin okətouɨn wɨr, kən nɨtot mɨn ne
narɨtmɨn rafinokos-iəhau, kən suatɨp eko-ekomɨnokəg-ətuatɨp-in, kən suatɨp itəmtapər-
apər okəike kol təpiə. 6 Kən netəmim rafin okotehm suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən
netəmim.’ ”

7 Kən e nian əh, netəmim tepət kəmotuwa o Jon məmə in otol baptais elat, məto in
təmən-ipən kəm ilat məmə, “!Itəmat nəkotahmen əm e sɨnek mɨn! !Nɨkitəmat otəsəhtən
məmə onəkotagɨm tənin neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn itəm otuwa! 8 Otol natɨmnat
neen itəm tatəgətunməmə nəmotapəs pahrien nolən rat mɨn kənmotuwɨn o Uhgɨn. Kən
sotənatɨpənkəmitəmat e nausitənməmə itəmatnəkotətuatɨp əmməto-inu itəmatnoanol
mɨnrəhaEpraham. !Kəp! Inunat əpnapɨn əm. Iatənkəmitəmatməmənat əpnapɨnkəpiel
mɨn əm, məto Uhgɨn tɨtun nəuhlinən ilat kotuwa noanol mɨn rəha Epraham. 9Kən inəh
roiu ne, Uhgɨn tɨnətul matɨp rəkɨs məmə otahtɨl-pən nɨg əpəh e nəukətɨn. Kən okəmə nɨg
kit təsoe-inən noan itəm təwɨr, kən in otahtɨl mərakin-pən e nɨgəm.”
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10Kənnɨmanin netəmimkəmotətapəh o Jonməmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəikemotol?”
11Kən Jon təmən kəmilatməmə, “Okəmə rəhamnapən kəiu, os-ipən kit kəmsuah kit itəm
rəhan tɨkə, kən okəmə nɨgam nagwənən tatɨg, os-ipənməsɨn kəmnetəmim u nɨgɨlat tɨkə.”

12 Netəm neen rəha nosən məni rəha takɨs kəmotuwa məmə otol baptais elat, kən
kəmotətapəh o Jonməmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəikemotol?” 13Kən Jon təmən-ipən kəm
ilat məmə, “Sotosənməni o netəmim taprəkɨs-in itəm tahmen əmməmə onəkotos.”

14 Kən mopael mɨn neen kəmotətapəh mɨn, “?Kən tahro etɨmat? ?Naka u itɨmat
ekotəkəike motol?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Sotolən nəgɨnən kəm netəmim
məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotol nahməən kəm itəmat.’ Kən sotolən
nəgɨnən kəm netəmim məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotən-ipən kəm
netəm-iasol məmə nəmotol nat kit tərat.’ Nɨkitəmat otəkəike magien o nos ətuatɨpən
nətouən rəhatəmat kən in əmun.”

15 Kən netəm mɨn əh koatəsahgin, kən nɨkilat tatəht Jon məmə kətah in Kristo itəm
Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 16 Kən Jon təmuhalpɨn rəhalat nətəlɨgən məmə, “Iatol
baptais etəmat e nəhau, məto etəmim kit tatuwa itəm rəhan nəsanənən ne nepətən
taprəkɨs-in io. Kən io ləhau agɨn, esahmenənməmə ekuwa io slef kit rəhan o nolən rəhan
wək.* Kən suah əh, in otol baptais etəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nɨgəm. 17 In tatətul
matɨp o nehmən nolən rəha netəmimməmə otoor ilat, netəm kotəwɨr ne netəm kotərat,
tahmen-pən e etəmtətasum. Tatɨləs fok o nafəl rəkɨsənnuwigɨnoawitməmə otos nɨpətɨn
itəm təwɨr. Netəmim itəm kotəwɨr kotahmen e nɨpətɨ wit, tatos ilat matuwɨn latuənu.
Məto netəmim itəm kotərat kotahmen-pən e nuwigɨ noa wit, tatərakin-pən ilat e nɨgəm
asol itəm tatuəp namnun tɨkə.”

18Kən Jon təmamnus-iarəp namnusən təwɨr e nəghatən tepətməmə otiuw-pa nətəlɨgən
rəha netəmim kotuwɨn o Uhgɨn.

Herot təmɨləs-ipən Jon Baptais e kalapus
19 E nian əh, Herot Antipas təmit-irəkɨs Herotias inu pətaguɨhl rəha pian, kən təmol

natɨmnat tepət itəmkotərat. Kən o nolənmɨn əh, Jon təmən əskasɨkməhai Herot Antipas
o nolən rat mɨn rəhan. 20Kən Herot Antipas təmatɨg mol mɨn nolən rat kit mɨn taprəkɨs,
inəh təmɨləs Jonmuwɨnmahtosɨg-in e kalapus.

Jon təmol baptais e Iesu
(Mat 3:13-17;Mak 1:9-11)

21Məto e nian Jon təməsuwɨnən əh e kalapus, kən in təmatol baptais e netəmim mɨn,
kən Iesu mɨn in təmuwa, kən Jon təmol baptais lan. Kən nian Iesu təmatəfak, Uhgɨn
təmerəh e neai, 22 kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər matite, nɨpətɨn tahmen-pən e mak
muwa məpələh-pər e Iesu, kən nəwia Uhgɨn təmɨsɨ-pən e nego e neai matən məmə, “Ik
netɨk keike, ekolkeike pɨk ik, kən nɨkik tagien pɨk agɨn ron ik.”

Pipi ratmɨn rəha Iesu
(Mat 1:1-17)

23 Nian Iesu təmətuoun rəhan wək, rəhan nup tahmen-pən e tate. Netəmim nɨkilat
tatəht məmə in nətɨ Josep.
Kən Josep in nətɨHeli,
24Heli in nətɨMatat,
Matat in nətɨ Lifae,
Lifae in nətɨMelki,
Melki in nətɨ Janae,
Janae in nətɨ Josep,
25 Josep in nətɨMatatias,

3:12: Luk 7:29 * 3:16: Nəghatən ətuatɨp rəha Jon tatənməmə, “esahmenənməmə ekɨkɨs rəkɨs nol e rəhan put.”
Wək u, in wək rəha slef. 3:16: Wək 13:25 3:19: Mat 14:3-4; Mak 6:17-18 3:22: Jon 1:32 3:23: Luk
4:22; Jon 6:42
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Matatias in nətɨ Amos,
Amos in nətɨNeham,
Neham in nətɨ Esli,
Esli in nətɨNagae,
26Nagae in nətɨMahat,
Mahat in nətɨMatatias,
Matatias in nətɨ Semein,
Semein in nətɨ Josek,
Josek in nətɨ Jota,
27 Jota in nətɨ Joanan,
Joanan in nətɨ Resa,
Resa in nətɨ Serupapel,
Serupapel in nətɨ Sealtiel,
Sealtiel in nətɨNeri,
28Neri in nətɨMelki,
Melki in nətɨ Ati,
Ati in nətɨ Kosam,
Kosam in nətɨ Elmatam,
Elmatam in nətɨ Er,
29Er in nətɨ Josua,
Josua in nətɨ Eliesa,
Eliesa in nətɨ Jorim,
Jorim in nətɨMatat,
Matat in nətɨ Lifae,
30Lifae in nətɨ Simeon,
Simeon in nətɨ Juta,
Juta in nətɨ Josep,
Josep in nətɨ Jonam,
Jonam in nətɨ Eliakim,
31Eliakim in nətɨMelea,
Melea in nətɨMena,
Mena in nətɨMatata,
Matata in nətɨNatan,
Natan in nətɨ Tefɨt,
32Tefɨt in nətɨ Jese,
Jese in nətɨOpet,
Opet in nətɨ Poas,
Poas in nətɨ Salmon,
Salmon in nətɨNason,
33Nason in nətɨ Aminatap,
Aminatap in nətɨ Atmin,
Atmin in nətɨ Ani,
Ani in nətɨHesron,
Hesron in nətɨ Peres,
Peres in nətɨ Juta,
34 Juta in nətɨ Jekop,
Jekop in nətɨ Aisak,
Aisak in nətɨ Epraham,
Epraham in nətɨ Tera,
Tera in nətɨNahor,
35Nahor in nətɨ Seruk,

3:32: Rut 4:17-22
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Seruk in nətɨ Rehu,
Rehu in nətɨ Pelek,
Pelek in nətɨ Eper,
Eper in nətɨ Sela,
36 Sela in nətɨ Kaenan,
Kaenan in nətɨ Apaksat,
Apaksat in nətɨ Sem,
Sem in nətɨNoah,
Noah in nətɨ Lamek,
37Lamek in nətɨMetusela,
Metusela in nətɨ Inok,
Inok in nətɨ Jaret,
Jaret in nətɨMahalalel,
Mahalalel in nətɨ Kenan,
38Kenan in nətɨ Enos,
Enos in nətɨ Set,
Set in nətɨ Atam,
kən Atam təmɨsɨ-pən e Uhgɨn.

4
Setan təmos-ipən-os-ipən

kəm Iesu
(Mat 4:1-11;Mak 1:12-13)

1Narmɨn RəhaUhgɨn təmərioah e nəmegəhən rəha Iesu, kən e nian in təmɨsɨ-pən e nəhau
Jotan, kənNarmɨnRəhaUhgɨn təməghat-pənenɨki Iesuməmə in otuwɨn əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨn. 2Kən e nian foti, Setan təmos-ipən-os-ipən kəm Iesu. E nian mɨn rafin əh, in
təməsagwənən, kən e namnun nianmɨn əh, nəumɨs təmuswɨr in. 3Kən Setan təmən-ipən
kəm Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, ən-ipən kəm kəpiel u məmə otəuhlin muwa mol
pɨret lan.” 4 Kən Iesu təmuhalpɨn məmə, “Kəməte e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘Netəmim
okol kəsotatɨgən e nagwənən əm’ ”

5Kən Setan təmit Iesumian əpəh nɨtot əfəməh kit, kən roiu agɨn-əhmɨn əm, təməgətun
in e kantri mɨn rafin e nətueintən, ne nəsanənən rəhalat, 6kən təmən-ipən kəm inməmə,
“Io ekələhəu-pɨnə e nelməm nərəmərəən e nɨməptən mɨn, ne nautə rəhalat mɨn rafin,
məto-inu natɨmnat rafin əh tətatɨg e nelmək, kən ekɨtun negəhan-inən kəm etəmim pah
itəm iakolkeikeməmə ekos-ipən kəm in. 7Məto okəmə ik onakəfak kəm io, kən natɨmnat
rafinmɨn u, okotuwa rəham.”

8 Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
‘Onəkotəfak əmkəmrəhatəmat IərəmərəUhgɨn, kən in əm,onəkotol əmrəhannətəlɨgən.’ ”

9Kən Setan təmit in mɨnuwɨn əpəh Jerusalem e nətuei nimə əpəh ilɨs agɨn e Nimə Rəha
Uhgɨn. Kən təmən-ipən kəm inməmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, kən iwɨg ukɨn-u, 10məto-inu
kəməte-pən e Naoa Rəha Uhgɨnməmə, ‘In otahl-ipa nagelo mɨn rəhan okotuwamotehm
wɨr ik,’ 11kən təməte-pənməmə, ‘Okotɨləs ik ilɨs e nelmɨlat məmə onəkəsorinən nelkəm e
kəpiel.’ ”

12 Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən mɨn məmə,
‘Okol nəkəsotos-ipən-os-ipənən kəm rəhatəmat Iərəmərə Uhgɨn məmə otol nat kit, kən
məmə onəkotəplanməmə in tətatɨg itəmatmin, o kəp.’ ”

13 Kən nian Setan tɨnol namnun rafin nos-ipən-os-ipənən rəhan, in təmagɨm muwɨn
isəu o Iesumatəsahginməmə nian wɨr kit mɨn rəhan otəpanuwamɨn.

3:36: Jen 11:10-26 3:38: Jen 4:25-26 4:4: Dut 8:3 4:8: Dut 6:13 4:11: Sam 91:1,12 4:12: Dut
6:16; 1 Kor 10:9 4:13: Hip 2:18; 4:15
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Iesu təmətuoun rəhanwək əpəh Kalili
(Mat 4:12-17;Mak 1:14-15)

14 Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən Kalili, kən nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e
nəmegəhənrəhan. Kənkəmamnus-amnus in tɨtəlau enɨməptən əh. 15Kən Iesu təməgətun
e nimə rəha nuəfɨmɨnənmɨn, kən netəmim rafin koatənwiwi in.

NetəmNasaret
kəmotapəs Iesu

(Mat 13:53-58;Mak 6:1-6)
16 Kən Iesu təmuwa Nasaret, ikɨn əh in təmepət ikɨn aupən. Kən e nian rəha Sapat,

in təmuwɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnən tahmen əmməmə in təmatol mihin nian mɨn. Kən
in təmətul məmə otafin Naoa Rəha Uhgɨn, 17 kən kəmos-ipən naoa itəm kəmaiu-aiu rəha
ien u Aesea. Kən in təmurapɨk itəm Aesea təməte-pən tatən nəhlan məmə, 18 “Narmɨn
Rəha Uhgɨn tətatɨg lakməto-inu təmɨtəpun ioməmə ekən-iarəp namnusən təwɨr kəm ian-
rat mɨn. Kən təmahl-ipa io məmə ekuwɨn mən-ipən kəm netəm kotatɨg e kalapus məmə
ekɨkɨs ilat, kənmahl-iarəp ilat, kənmən-ipənkəmiganəmtɨn əpɨsmɨnməməokotehmmɨn
nat. Kən təmahl-ipən io məmə ekuwɨn mɨkɨs nɨkin rat mɨn itəm kotatɨg e nelmɨn netəm
pɨsɨn, itəmkoatol tərat kəmilat, 19kənmən-iarəpməmənian tɨnuwa rəkɨsməmə Iərəmərə
otəgətun rəhan nəwɨrən kənmosmegəh netəmim.”

20Təmafinrəkɨsnaoaun, kənmaiuaiumɨnmos-ipən tɨtəlɨg-pənoetəmtatehmwɨrnaoa
mɨn, kən təməpələhməmə otəgətun netəmim. Kən nɨganəmtɨ netəmim rafin e nimə rəha
nuəfɨmɨnən təmatətul əm lan. 21 Kən in təmatəghat kəm ilat matən min-nulan məmə,
“Roiu agɨn e nian itəmnakoatətəlɨg lan e Naoa Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tatol əp nəghatənmɨn
əhməmə tɨnatuwa otol nɨpahrienən.”

22Netəmim rafin koatənwiwi in, kən narmɨlat tatiwɨg o nəghatən wɨr mɨn itəm tatən,
kənmotən kəm ilat mɨnməmə, “?Nətɨ Josep u, o kəp?”

23Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ekɨtun məmə onakoatən nəghatən oas u kəm
io u tatən min-nulan məmə, ‘Tokita, ol-wɨr atɨp-tu nɨpətɨm,’ u nɨpətɨn məmə, ‘Natɨmnat
mɨn əh itəm katən məmə nəmol rəkɨs ilat əpəh Kapaneam, təwɨr məmə nakuwa mol
mɨn ilat ikɨn-u imam ikɨn.’ 24 Nɨpahrienən, iakatən kəm itəmat məmə netəmim okol
kəsotɨsiai-inən ien kit itəm təmɨsɨ-pən elat. 25E nian rəha Elaija, nuhuən təməsəfɨkənmos
nup kɨsɨl ne məwɨg sikis, kən nəumɨs təman ikɨn mɨn rafin nagwənən təmɨkə. Kən ekən
nɨpahrienən kəm itəmat məmə, e nian əh, nəutahlɨmɨs tepət ikɨn-u Isrel, 26məto Uhgɨn
təməsahl-ipənən Elaija məmə otuwɨn masitu elat. Kəp. In təmahl-ipən məmə otasitu əm
enəutahlɨmɨs kit əpəh ikɨn Saeton e taon Sarefat, kən pətan u in Iaihluə kit. 27Kən e nian
rəha ien Elisa, netəmim tepət kəmotatɨg Isrel itəm kəmoatos nɨmɨsən rəha nuwigɨtəm u
leprosi, kənElisa təməsol-wɨrənkit ne. Məto in təmol-wɨr əmNemanuetəmSiria, Iaihluə
kit.”

28Kən e nian netəmim e nimə rəha nuəfɨmɨnən kəmotəto nəghatən əh, neməha təmol
pɨk ilat. 29Kənkəmotəruapɨk kətulmotaskəlɨmIesu,motɨləsmotiet e taon,motuwɨn əpəh
lekiəkɨs e nɨkalɨ taon məmə okotərakin-iarəp. 30Məto Iesu təmaliwək əmmiet ilugɨn-in
ilat mɨnatuwɨn.

Iesu təmahl-iarəp narmɨn rat e etəmim kit
(Mak 1:21-28)

31 Kən Iesu təmeiuaiu muwɨn əpəh Kapaneam, taon kit mɨn rəha Kalili. Kən e nian
rəha Sapat, in təmatəgətun netəmim. 32Kən netəmim itəm kəmoatəto rəhan nəgətunən,
narmɨlat təmiwɨg pɨk ronməto-inu rəhan nəghatən təfɨgəm, nepətən əh-ikɨn.

33 Kən in əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən suah kit əh-ikɨn itəm narmɨn rat kit
tətatɨg lan. Kən in təmagət əfəməhməmə, 34 “!Ei, Iesu etəmNasaret! ?Tahro? ?Nəmatuwa

4:19: Aes 61:1,2 4:22: Luk 3:23; Jon 6:42 4:24: Jon 4:44 4:25: 1 King 17:1,7 4:26: 1 King 17:8-16
4:27: 2 King 5:1-14 4:32: Mat 7:28-29
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məmə onakərəkɨn itɨmat? Ekɨtun rəkɨs ik. ! Ik Etəm Asim rəha Uhgɨn!” 35 Məto Iesu
təməghat əskasɨk lan məmə, “!Ahh, sagətən! !Iet magɨm e suah un!” Kən narmɨn rat əh
təmol suah un tiet morin-pən e nɨməptən ilugɨn-in ilat, kən in təmiet magɨm lan, məto
təməsərəkɨnən suah un.

36Kən netəmim rafin ikɨn əh, narmɨlat təmiwɨg kən moatən-ipən kəm ilat mɨn məmə,
“!Ei! ?Nəgətunən naka u? Suah əh, in tatəghat əskasɨk e narmɨn rat mɨn e nəghatən rəha
nepətən ne nəsanənən, kən ilat koatiet e netəmim.” 37Kən namnusən rəha Iesu təmaiu
mɨtəlau e nɨtən əh.

Iesu təmol-wɨr netəmim tepət
(Mat 8:14-17;Mak 1:29-34)

38 Iesu təmətul kən miet e nimə rəha nuəfɨmɨnən muwɨn əpəh e nimə rəha Saimon.*
E nian əh, uhu Saimon tatɨmɨs tatətəp-ətəp asol, kən ilat kəmotən-ipən kəm Iesu məmə
otol-wɨr. 39Kən Iesu təmətul-pən iuəhkɨr ronməghat əskasɨk kəmnətəp-ətəpən, kənnətəp-
ətəpən təmɨkə. Kən roiu agɨn-əhmɨn əm, pətaguɨhl u təmətul mɨnatol nagwənən nɨgɨlat.

40 Nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs,† netəmim kəmotos netəmim rafin itəm koatɨmɨs e nɨmɨsən
pɨsɨnpɨsɨnmɨnmoatuwao Iesu. Kəntəmələhəu-pənnelmɨnelatkitiəhkitiəh, kən ilat rafin
kəmotəmegəh. 41 Kən iərmɨs mɨn kəmotiet motagɨm e netəmim tepət motagət əfəməh
məmə, “!Ik NətɨUhgɨn!” Məto Iesu təmagət əskasɨk elatmahtosɨg-in ilat o nəghatənməto-
inu ilat kotɨtunməmə in Kristo itəmUhgɨn təmahl-ipa.

42Kənkəmən lawɨgin, Iesu təmiet ikɨn əhmuwɨn əpəh ikɨnkit itəmnetəmimkotɨkə ikɨn.
Məto netəmim kəmoteam-in, kən nian kəmotehm, kən kəmotuwa ron motalkut məmə
okotən-iəhauməmə in otəsagɨmənmapəs ilat. 43Məto in təmən-ipənkəmilatməmə, “Kəp.
Io ekəkəikemuwɨn latuənu pɨsɨnmɨn neen, mən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən
rəha Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn təmahl-ipa io məmə ekol mihin.”

44Kən in təmatuwɨn mətan nɨtən Jutia matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn e nimə rəha
nuəfɨmɨnənmɨn.

5
Aposol mɨn itəm Iesu təmaupənmaun-in ilat
(Mat 4:18-22;Mak 1:16-20)

1Nian kit, Iesu təmatətul e nɨkalɨ nəhau asol, nərgɨn u Lek Kalili.* Kən nɨmanin netəmim
kəmotuwa kətul kɨtəlau lan məmə okotəto nəghatən rəha Uhgɨn. 2 Kən in təmehm pot
kəiu itəmnetəm rəha niuwən nəm kəmotapəs katuəməhl e noa nɨməkləkɨl, məto-inu ilat
kotaikuas e rehalat net mɨn. 3 Kən Iesu təmər e pot rəha Saimon†, kən in təmətapəh o
Saimon məmə otiuw-iarəp pot tuwɨn ihluə məsɨn. Nian Saimon təmətɨg-iarəp pot, kən
Iesu təməpələh lanmatəgətun netəmim.

4Nian Iesu təməghat rəkɨs kəm netəmim, kən mən-ipən kəm Saimon məmə, “Saimon,
otasuə kotuwɨn əpəh lokamnɨm, kən nakotərakin rəhatəmat net məmə nakotos nəm
neen.” 5 Kən Saimon təmən məmə, “Etəm-iasol, lapɨn itɨmat emotalkut pɨk o nat u
mətoahgin-pa tɨnian, məto eməsotosən nəm kit ne. Məto ik nɨnən mɨn məmə okotuwɨn,
kən tol nəhlan, pəs okotuwɨnmɨnmotərakin rəhatɨmat net mɨn.”

6Kən e nian kəmotol min-nəhlan, kəmotos nəm tepət tepət e rəhalat net, kən net mɨn
rəhalat kəmotər kasiswɨr enəmmɨn, kənnetmɨnkɨnotətuounmɨnotəhap-əhap. 7Kən ilat
kəmotaun-in-pən ilatmɨn neen e pot kit mɨnməmə okotuwa kasitu elat. !Kən kəmotuwa
kəmki-pən nəme pot kərənmil kuər mərioah e nəm, iuəhkɨr əmpot mil kətuamnɨm!
* 4:38: Nian mɨn neen, kətaun-in Saimon Pita məmə, “Saimon,” kən nian neen, kətaun-in məmə, “Pita.” † 4:40:
Lou tatən məmə etəmim ko təsɨləsən etəm tatɨmɨs e nian rəha Sapat. Məto nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs, kən Sapat tɨnol
namnun, kən netəmim kotɨtun nɨləsən netəmim. 4:41: Mat 8:29; Mak 3:11-12 4:44: Mak 1:35-39; Mat 4:23
* 5:1: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “Lek Kenesaret” u nərgɨn kit mɨn rəha Lek Kalili. 5:1: Mat 13:1-2; Mak
3:9-10 † 5:3: Inu Saimon Pita. 5:5: Jon 21:3-8
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8NianSaimonPita təmehmnatu, kən təmɨsin-pənnulɨno Iesu enɨsiaiiənmatənməmə,
“!Iərəmərə, uwɨn isəu ron ioməto-inu, io esahmenən, io iol təfagə rat!” 9 In tatəghat min-
nulanməto-inu innenetəmmɨn əhepotmil, kəmotautpɨknarmɨlat tiwɨgonəmmɨn itəm
kotepət pɨk nəhlan. 10Kən Jemes ne Jon, nətɨ Sepetimil itəmkətəhalolwək iləhal Saimon,
ilaumɨn kəmuaut pɨk narmɨlau tiwɨg o nəmmɨn u.
Məto Iesu təmən-ipən kəm Saimon məmə, “Əsəgɨnən. Ik etəmim rəha niuwən nəm,

məto roiu əhmatuwɨn, ik onakiuw-panetəmim.” 11Kənenian ilat kəmotiuw-par rəhalat
pot mɨn, kən moatapəs natɨmnat rafin motuarisɨg-in əm Iesu, kən motuwa rəhan mɨn
netəmim.

Iesu təmol-wɨr etəm tatos nɨmɨsən u leprosi‡
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)

12 Nian Iesu təmətaliwək e taon kit, suah kit itəm tatos nɨmɨsən u leprosi təmaliwək
muwa. Nɨmɨsən u leprosi təmɨrəfin nɨpətɨn. Kən nian in təmehm Iesu, təmeiuaiu
mɨsin-pən nɨpɨnəgɨn e nɨsɨpmatos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kən in təmətasəkmatəkəike ron
matən məmə, “Iərəmərə, okəmə nakolkeike, kən nəkɨtun nol-wɨrən io, kən mafəl rəkɨs
namkɨmɨkən lak.”

13 Kən Iesu təməg-əfəməhin-pən nelmɨn mələhəu-pən lan mən məmə, “Əwəh.
Iakolkeike. !Əwɨr-ta!” Kən roiu agɨn-əh əm, nɨmɨsən u leprosi təmagɨmmɨkə lan.

14Kən Iesu təmən-iəhau məmə otəsən-iarəpən natɨmnat mɨn u kəm netəmim, məto in
təmən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn mehm pris kit pəs in otehm məmə nɨpətɨm tɨnol min-
nulan, kən os-ipən sakrifais kəmUhgɨn itəmLou rəhaMoses təmən o suah kit itəmrəhan
leprosi tatɨkə, kənnetəmimokotɨtunməmənɨpahrienənnɨnəwɨr, kən rəhamnamkɨmɨkən
tɨnɨkə.”

15 Məto namnusən rəha Iesu tatiet matuwɨn ikɨn mɨn rafin, kən nɨmanin netəmim
kəmotuwa məmə okotətəlɨg-in rəhan nəgətunən kən məmə in otol-wɨr nɨmɨsən mɨn
rəhalat. 16Məto nian tepət, tatuwɨn ikɨn taruən-aruən ikɨn, in pɨsɨn əm,məmə otatəfak.

Iesu təmol-wɨr etəmnɨpətɨnməsɨn təmɨmɨs
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17 Nian kit, Iesu təmatəgətun əpəh imə e nimə kit, kən Farisi mɨn, ne iəgətun mɨn
rəha Lou, ilat əh-ikɨn koatəpələh, kəmotɨsɨ-pən əpəh latuənu mɨn e nɨtən Kalili, ne nɨtən
Jutia, ne taon Jerusalem. Kən nəsanənən rəha Iərəmərə tətatɨg o Iesu məmə in otol-wɨr
netəmim u koatɨmɨs. 18E nian əh, netəmim neen kəmotɨləs suah kit motuwa itəm tətapɨl
əmenɨmɨtiwɨn rəhanməto-inu nɨpətɨnməsɨn təmɨmɨs. Kən ilat kotolkeikeməmə okotɨləs
motələhəu-pən e nelkɨ Iesu. 19Məto ilat kotəruru nuwɨnən imə məto-inu netəmim tepət
əh-ikɨn. Kənkəmotuwɨn əpəh ilɨs eniməmotos-irəkɨsnəhgɨniməməsɨn,§ kənmotəhlman-
əhlman suah un tatite e nɨmɨtiwɨn rəhanmuwɨn iuəhkɨr əmo Iesu.

20Nian Iesu təmehmrəhalat nahatətəən, kən təmənməmə, “Iolɨk. Rəhamnolənratmɨn,
io emos-irəkɨs.”

21Kən iəgətunmɨn rəha Lou ne Farisimɨnnɨkilat təhtməmə, “?Etəmimnaka u tatəghat
ausitməmə inUhgɨn? Uhgɨn əmin tɨtunnos-irəkɨsənnolənratmɨnrəhanetəmim.” 22 Iesu
in tɨtun əm rəhalat nətəlɨgən, kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro nakoatətəlɨg
min-nulan? 23 ?Naka in tɨmətɨg məmə ekən, ‘Ekos-irəkɨs rəham tefagə rat mɨn,’ o ‘Ətul
maliwək’? 24Kən roiu onəkotehmməməNətɨ Etəmim tatos nepətən o nos-irəkɨsən təfagə
rat mɨn ikɨn-u e nətueintən.” Kən in təmən kəm suah u tatɨmɨs məmə, “Ətul,mɨləs rəham
nɨmɨtiwɨn maliwək matuwɨn imam ikɨn.” 25Kən roiu agɨn-əh mɨn, suah u təmətul mɨləs
rəhan nɨmɨtiwɨn mɨnataliwək matənwiwi Uhgɨn mɨnatuwɨn. 26Kən ilat rafin kəmotaut
5:11: Mat 19:27 ‡ 5:11: E Naoa Rəha Uhgɨn, nəghatən u “leprosi” tatəghat-in nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha
nuwigɨtəm. Nɨmɨsənmɨn u tatərəkɨn nuwigɨtəm, kən Lou rəhaMoses tatənməmə suah kit itəm təmos nɨmɨsən nəhlan,
in tamkɨmɨkenɨganəmtɨUhgɨn. AfinLevitikas itəmtepət 13-14. 5:14: Lev14:1-32 § 5:19: Enian əh, kəmolnəhgɨ
nimə neen e tael. Kən netəmmɨn u kəmotos-irəkɨs tael mɨn neen məmə otol kuhal tahmen e suah u itəm in tatɨmɨs.
5:20: Aes 43:25; Luk 7:48 5:24: Jon 5:8
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pɨk ron narmɨlat tiwɨg, kən moatənwiwi nərgɨ Uhgɨn, kən motasiəp kən moatəgɨn məsɨn
moatənməmə, “Nəman, roiu kitat kəmotehm nat pɨspɨs agɨn.”

Iesu təmaun-in Lifae
(Mat 9:9-13;Mak 2:13-17)

27Uarisɨgenatɨmnatmɨnu, Iesu təmietmaliwəkmatuwɨn, kən in təmehmsuahkit itəm
tatosməni rəha takɨs, nərgɨnuLifae, tatəpələh ikɨnkatətou takɨs ikɨn. Kən Iesu təmən-ipən
kəminməmə, “Wa,muarisɨg-in iomuwa rəhak etəmim.” 28Kən in təmapəs natɨmnatmɨn
rafin rəhan, mətul muarisɨg-in Iesu.

29Kən Lifae təmol nagwənən asol kit rəha Iesu əpəh e rəhan nimə. Kən netəmim tepət
itəm koatos məni rəha takɨs, ne netəmim əpnapɨn mɨn kəmotuwa moatəpələh kələh ilat
min ilat məmə okotagwən. 30Kən Farisi mɨn ne netəmim neen mɨn rəhalat itəm iəgətun
mɨn rəha Lou, nɨkilat təsagienən kənmoatən-ən kəmnetəmim rəha Iesu məmə, “?Tahro
itəmat nakotagwən kələh əm itəmat netəmim itəm koatos məni rəha takɨs ne netəm nol
təfagə rat?”

31 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Etəmim itəm in təsɨmɨsən, təsuwɨnən mehm
tokita. Məto etəm tatɨmɨs, in otəkəike muwɨn mehm tokita. 32 Io eməsuwamən məmə
ekaun-in netəm itəm nɨkilat təht məmə kotətuatɨp rəkɨs məmə okotəuhlin nətəlɨgən
rəhalat o nolən tərat mɨn itəmkoatol. Məto emuwaməmə ekaun-in netəmkotərat məmə
okotəuhlin rəhalat nətəlɨgən.”

Nolən rəha napəsən nagwənən o Uhgɨn
(Mat 9:14-17;Mak 2:18-22)

33 Kən ilat kəmotən-ipən kəm Iesu məmə, “Netəmim rəha Jon Baptais, nian rafin
koatapəs nagwənən kən katəfak kəmUhgɨn, kən netəmim rəha Farisi mɨn koatol əmnat
kitiəh,məto rəhamnetəmimmɨn kotagwən əmkatɨlpɨn. ?Tahro?” 34Kən Iesu təmən-ipən
kəmilatməmə, “?Nian itəmatnəkoatolnagwənənrəhaetəmimitəmtəmol əmmarɨt,məto
nakotənkəmrəhanmɨnməməokotəkəikemotapəsnunənnagwənən, okəp? !Kəp! 35Məto
nian tatuwa itəmnetəmim okotɨləs-irəkɨs suah u itəm təmol əmmarɨt motɨləs kan isəu o
rəhanmɨn netəmim. Kən e nian əh inəh, ilat okotapəs nagwənən lan.”*

36Kən Iesu təmuəhmɨnnimaanəghatənkit tolmin-nulanməmə, “Okol suahkit təsosən
napənwi rəhanməhapməsɨn, kənməhl-pənenapənoasməməotəhlosɨg-in itəmtəmerəh.
Məto okəmə tatol nəhlan, kən otərəkɨn rəhan napən wi, kən napən wi məsɨn okol təsəhl-
pənwɨrən ilau napən oas.

37 “Kən okol suah kit təsosənwainwimiuw-pən e pətəl oas u təskasɨk, pətəl itəmkəmol
e nuwigɨ nəni.† Okəmə suah kit tatol min-nəhlan, kən wain wi otahləpɨk kən mol pətəl
oas in otasis kənmɨmerəhmahtɨperəh, kənwain in otaiumeləg, kən pətəl mɨn, in otərat.
38Mətowainwiokəkəikekiuw-pənepətəlwi. 39Kənetəmimitəmtəmənɨmwainoas rəkɨs,
in təsolkeikeənməmə otənɨmmɨnwain wi, məto-inu in otənməmə, ‘Wain oas in təwɨr.’ ”

6
Netəmim rəha Iesu kəmoatəhl wit e nian rəha Sapat
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

1Niankit e Sapat, Iesune rəhanmɨnnetəmimkəmotaliwəkmotuwaenasumənmɨnrəha
wit, nat kit tahmen e rais, kən rəhan mɨn netəmim kəmotəhl wit neen motawig rəkɨs
nɨwin, kən moatun. 2Məto Farisi mɨn neen koatən məmə, “!Ei! Nian u-roiu in Sapat,
kən nolən u nəkoatol tatətgəhl Lou. ?Tahro itəmat nəkoatol min-nəhlan?”

5:30: Luk 15:1-2 5:34: Jon 3:29 * 5:35: “Etəmim itəm təmol əmmarɨt” tatəpsen-pən Iesu, kən “rəhan mɨn
netəmim” tatəpsen-pən netəmimmɨn rəha Iesu. † 5:37: E nian əh, kəmol pətəl rəhawain e nuwigɨ nəni. Pətəl wi in
tɨmətmətɨg onahgigən. Məto pətəl oas in təskasɨk kənokol təsahgigən. Niannahui krep tatuwamatolwain, kənnahgin
tətahləpɨk pətəl tətasis. 6:1: Dut 23:25 6:2: Jon 5:10
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3 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Itəmat nəsotafinən e Naoa Rəha Uhgɨn,
natɨmnat mɨn əh itəm Kig Tefɨt təmol aupən? In ne rəhan mɨn netəmim, nəumɨs təmus
ilat. 4Kən in təmuwɨn imə enimə tapolən rəhaUhgɨn, təmospɨret u itəmprismɨnkɨnotos-
ipən rəkɨs kəmUhgɨn. Kən Lou tatənməmə pris mɨn əmkotɨtun nunən, məto Tefɨt təmun
kən mos-ipən neen kəm rəhan mɨn netəmimməmə okotun.” 5Kən Iesu təmən-ipən kəm
ilat məmə, “Io, Nətɨ Etəmim, ekatərəmərə e nian rəha Sapat.”

Iesu təmol-wɨr etəmim e nian rəha Sapat
(Mat 12:9-14;Mak 3:1-6)

6Kən e nian pɨsɨn kit mɨn rəha Sapat, Iesu təmuwɨn əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən,
matəgətun netəmim. Kən ikɨn əh, suah kit əh-ikɨn nelmɨn matɨp təmɨmɨs, təsəg-ətuatɨp-
inən. 7Kən iəgətun mɨn rəha Lou, ne Farisi mɨn, ilat koatalkəlɨk məmə okotehm-tu Iesu
məmə otol-wɨr suah u e nian rəha Sapat, pəs ilat kotɨtun nənənməmə Iesu təmətgəhl Lou.

8 Məto Iesu təmɨtun əm rəhalat nətəlɨgən, kən təmən-ipən kəm suah u itəm nəlmɨn
təmɨmɨs məmə, “Wa, mətul aupən e nɨganəmtɨ netəmim rafin.” Kən təmuwɨn mətul-pən
əh aupən. 9 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iakolkeike məmə ekətapəh-in nat kit
otəmat. ?Tahro? ?E nian rəha Sapat, nolən naka in tətuatɨp e Lou məmə okol, okol nat
wɨr, o okol nat tərat? ?Okosmegəh etəmim, o okohamnu etəmim?” 10 Kən təmɨsɨlu ilat
rafinmɨtəlau, kən təmən-ipən kəm etəmnelmɨn təmɨmɨs məmə, “Əg-ətuatɨp-in nelməm.”
Kən suah əh təməg-ətuatɨp-in nelmɨn, kən nelmɨn təməwɨr. 11Məto netəmmɨn əh, nɨkilat
tɨnərat pɨk agɨn, kən kɨnoatəghat-əghat kəm ilat mɨnməmə okotahro e suah əh Iesu.

Iesu təmɨtəpun tuelef aposol mɨn rəhan
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)

12 Kən e nian mɨn əh, Iesu təmuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot məmə otəfak, kən in təmətatɨg
matəfakkəmUhgɨnenian əhmətoarus tian. 13Kən tɨnian, təmaun-in rəhanmɨnnetəmim
məmə okotuwa kehm. Kən təmɨtəpun rəkɨs tuelef, maun-in nərgɨlat məmə aposol mɨn.
14Nərgɨ aposol mɨn u tol min-nulan: Saimon itəm Iesu təmaun-in nərgɨn wi məmə Pita,
ne pian Antru, ne Jemes ne Jon, ne Filip, ne Patolomiu, 15neMatiu, ne Tomas, ne Jemes
nətɨ Alfeas, ne Saimon u kətaun-in məmə Selot,* 16ne Jutas nətɨ Jemes, ne Jutas Iskariot
itəm təmegəhan-in-pən Iesu kəm rəhanmɨn tɨkɨmɨr mɨn.

Iesu təməgətun netəmim kənmosmegəh netəmim itəmkəmoatɨmɨs
(Mat 4:23-25)

17Kən Iesu ne rəhan aposol mɨn kəmotiet e nɨtot u moteiuaiu motuwamotatɨg e nɨtən
iəməhl ilat rəhannetəmim tepət, ne nɨmaninnetəmim tepətmɨnkəmotɨsɨ-pənnɨtən Jutia,
ne Jerusalem, ne nɨkalkal nɨtəhəi ikɨn Taea ne Saeton. 18 Ilat kəmotuwa məmə okotəto
nəghatən rəha Iesu kənməmə in otol-wɨr nɨmɨsənmɨn rəhalat. Kən in təmol-wɨr netəmim
itəm narmɨn rat mɨn kəmoatərəkɨn ilat. 19Kən netəmim itəm kəmotətul moatɨtəlau lan,
kəmotalkut məmə okotekməto-inu nəsanənən tatɨsɨ-pən lanmatol-wɨr ilat rafin.

Nagienən ne nəratən
(Mat 5:1-12)

20Kən Iesu təmasɨpənmehm rəhanmɨn netəmim, kən tən-ipən kəm ilat məmə,
“Itəmat u ian-rat mɨn, nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien. In nəwɨrən pahrien məto-inu,

itəmat netəmim rəha Uhgɨn, kən in tatərəmərə etəmat.
21 Itəmat itəmnakoteam-in nagwənən əh-roiu, nakoatatɨg e nəwɨrənpahrien. In nəwɨrən

pahrienməto-inu, onəkotənməmə, ‘Əwəh, tahmen.’
Itəmat itəmnakotasək əh-roiu, nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien. In nəwɨrən pahrienməto-

inu onəkotalah.

6:3: 1 Saml 21:1-6 6:4: Lev 24:5-9 * 6:15: Əplan-tu futnot e Mat 10:4. 6:21: Sam 126:5-6; Aes 61:3; Nol
Əpən 7:16-17
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22Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian netəmim koatetəhau itəmat, kən kəsegəhan-inən
itəmat məmə onəkotol natɨmnat kitiəh itəmat min ilat, kən katən rat itəmat, kən
katərəkɨn-rəkɨnnərgɨtəmatməmə itəmat rəha iərmɨsmɨn, kən ilat koatol nolənmɨn
əh kəm itəmatməto-inu io Nətɨ Etəmim, kən itəmat rəhakmɨn.

23 “E nianmɨn əh, otagien, kənmotətɨp-ətɨp e nagienənməto-inu nətouən asol rəhatəmat
rəha natɨmnat mɨn əh tətatɨg əpəh e nego e neai. Nɨkitəmat otagien məto-inu tɨpɨlat mɨn
kəmoatol nolən kitiəh əmkəm ienmɨn aupən ikɨn.
24 “Məto, kəsi, nahməən asol otuwa otəmat itəm rəhatəmat nautə tepət roiu məto-inu,

nɨnotos rəkɨs nagienən rafin itəmonəkotos.
25Kəsi, nahməənasol otuwaotəmat itəmnakotagwənpɨkmoatəto təwɨr lan əh-roiuməto-

inu, nəumɨs otəpanus itəmat.
Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat itəm nakotalah əh-roiu məto-inu, nəpanotasək

onəkotasək agɨn.
26 Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat nian netəmim koatɨləs-ipər nərgɨtəmat məto-inu,

tɨpɨlat mɨn kəmotɨləs-ipər mihin nərgɨ ien eiueiuəmɨn aupən ikɨn.”
Otolkeike rəhatəmat

tɨkɨmɨrmɨn
(Mat 5:38-48; 7:12)

27Kən təmənmɨnməmə, “Məto ekatən kəm itəmat itəmnakoatətəlɨg-in motɨtunməmə,
nəkotəkəike motolkeike rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn, kən motol təwɨr kəm netəm koatetəhau
itəmat, 28 kən nian netəmim koatau iərmɨs-in itəmat, məto itəmat onakotətapəh-in o
Uhgɨn məmə otos-ipən rəhan nəwɨrən kəm ilat, kən onəkotəfak o netəmim itəm koatol
tərat kəm itəmat.

29 “Okəmə suah kit tatemnɨkapɨm, kən ahwin-pən nɨkalɨn kitmɨn tem. Okəmə suah kit
tatɨləs rəham kot, kən atətul matɨp o nos-ipənmɨnən rəham sot. 30Os-ipən nat naka kəm
etəmimkit itəmtateasiə-in ron ik, kənetəmimitəmtəmosrəhamneennatɨmnat, apəs əm,
məsətapəh-inən. 31Kənotol təwɨr kəmnetəmimrafinenolənmɨnrafin itəmnakotolkeike
məmə netəmim okotol min kəm itəmat.

32 “?Okəmə nakotolkeike əm netəm mɨn u koatolkeike itəmat, nɨkitəmat təht məmə
okɨləs-ipər itəmat ron? Kəp. Netəm rat, ilat mɨn koatol təwɨr kəm ilat mɨn, kən
moatolkeike ilat mɨn. 33 ?Kən okəmə nəkoatol əm təwɨr kəm netəm mɨn əh itəm koatol
təwɨr kəm itəmat, nɨkitəmat təht məmə okɨləs-ipər itəmat ron? Kəp. Netəm rat, ilat mɨn
koatol əm nat kitiəh mɨn. 34 ?Kən okəmə nakoategəhan-in natɨmnat kəm netəmim neen
itəm ilat kotɨtun nos-ipa mɨnən nɨtain, nɨkitəmat təht məmə okɨləs-ipər itəmat ron? Kəp.
Netəm rat, ilat mɨn koategəhan-in natɨmnat kəm ilat mɨnməmə nian kit kəpanotos-ipən
mɨn nɨtain tahmen.

35 “Məto nəkotəkəikemotolkeike rəhatəmat tɨkɨmɨrmɨn, kənmoatol təwɨr kəm ilat, kən
moategəhan-in natɨmnat itəmkəmotosməmə okəsotalpɨnən. Okəmənəkotol nəhlan, kən
rəhatəmat nətouən asol tətatɨg, kən nakotuwa nenətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn, məto-inu in tatol
təwɨr kəm netəm naumɨs mɨn, kən tatol təwɨr mɨn kəm netəmim itəm kəsotənən məmə
nɨkilat tagien o natɨmnat wɨr itəm in tatol kəm ilat. 36Otasəkitun netəmim tahmen əm e
rəhatəmat Tata tətasəkitun netəmim.”

Əsənən nolən rəha etəmim
(Mat 7:1-5, 17-27; 12:34-35)

37 Kən Iesu təmən məmə, “Əsənən nolən rəha etəmim məmə in tərat, kən pəs kəsənən
rəham nolənməmə in tərat; əsənənməmə suah kit otəkəike mos nalpɨnən o təfagə rat kit
rəhan, kən pəs kəsənən məmə ik onakəkəike mos nalpɨnən o təfagə rat kit rəham; aluin
nolən rat rəha etəmim itəm təmol kəm ik, kən pəs kaluin nolən rat rəham. 38Awte kən
məhan nelməmkəmnetəmim, kən kos-ipɨnə natɨmnat kəm ik, natɨmnat tepət tepət itəm
kəmaii-pən kasin-asin kəgətain, tər matərioah itəm okələhəu-pən ilat e nelməm. Okəmə
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natos-ipən tepət, okos-ipɨnə tepət kəm ik, məto okəmə natos-ipən noan məsɨn əm, okos-
ipɨnə noanməsɨn əmkəm ik.”

39Kən in təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat məmə, “Iganəmtɨn əpɨs ko təsitən iganəmtɨn
əpɨs kit mɨn. !Kəsi, okiaiwɨg-pən e noakɨmɨl asol! 40 Etəm tatətəlɨg, in təsaprəkɨs-inən
rəhan iəgətun, məto etəmim itəm təmətəlɨg-in wɨr matətəu-pən iəgətun e nətəlɨgən mɨn
rafin, in otuwamahmen e rəhan iəgətun.

41 “?Tahro nakatən nɨsɨp noan məsɨn itəm təmuwɨn e nɨganəmtɨ piam, məto nɨkim
təsəhtən nɨg asol itəm tətatɨg e nɨganəmtɨm? 42 ?Okəmə nakəsehmən nɨg asol əpəh e
nɨganəmtɨm, kən onakahro min-nulan mos-irəkɨs nɨsɨp e nɨganəmtɨ piam? !Rəhatəmat
nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Aupən mos-irəkɨs nɨg asol e nɨganəmtɨm, kən
mɨtun nehmwɨrən nɨsɨp e nɨganəmtɨ piam kit.

43 “Onat əh inəh, iatənməmə, nɨg katun tɨkə itəm tatoe-in nɨg kəsunən, tahmen-pən əm
e nɨg kəsunən təsoe-inən nɨg katun, 44məto-inu etəmim tatɨtun nɨg e nehmən noan. Ko
etəmim təsəhlən noa nɨg katun e nolkosɨk, kən ko etəmim təsəhlən noa nɨg tətehen e nol
e luən. 45Etəm təwɨr, nɨkin tərioah e natɨmnat wɨr mɨn, kən in tatol natɨmnat itəm təwɨr.
Kən etəm tərat, nɨkin tərioah əm e nolən tərat mɨn, kən in tatol əm nolən tərat; məto-inu
e nian tatəghat, kən natɨmnat mɨn əh e nɨkin koatiet.”

46 Kən Iesu təmən məmə, “?Tahro nakotaun-in io məmə ‘Iərəmərə, Iərəmərə,’ məto
nəsotolən nat naka itəm ekatən? 47 Pəs ekəgətun kəm itəmat nolən rəha suah kit itəm
tatuwa ron io, kənmatəto nəghatənmɨn rəhak, kənmatol natɨmnatmɨn itəmekatən ilat.

48 “Kən in tahmen əmeetəmim itəmtəmiləkɨn rəhannimə. Aupən, təmel nɨsɨpmeiuaiu
muwɨnmafəl wɨr kəpiel apɨn əpəh ləhau, kənmiləkɨn-pən rəhan ikɨn nimə. Nian nuhuən
təfɨkmaiumaruəhmuwamɨləs pɨkən, məto təsəloalən lan, məto-inu təmiləkɨnwɨr tiəkɨs.
49Məto etəmim itəm tatəto nəghatən rəhak kən məsolən, in tahmen-pən e etəmim itəm
tatiləkɨn-pər rəhan nimə tatəpələh-pər əm e nɨməptən. Nian nuhuən təfɨk maiu maruəh
muwamɨləs pɨkən nimə, kən əmun nimə tiet morinmɨməlkin-məlkin.”

7
Nahatətəən rəha etəm-iasol kit rəhamopael mɨn
(Mat 8:5-13)

1 Nian Iesu təməghat rəkɨs kəm netəmim un, kən in təmuwɨn əpəh e taon Kapaneam.
2 Kən ikɨn əh, etəm-iasol kit rəha mopael mɨn rəha netəm Rom tətatɨg, kən slef kit əh-
ikɨn rəhan itəm in tolkeike pɨk, məto slef əh tatɨmɨs pɨk, rəhan nahməən tepət. 3 Kən e
nian etəm-iasol əh təməto namnusən rəha Iesu, kən in təmahləpis netəm-iasol neen rəha
netəmIsrelməməokotuwɨnmotən-ipənkəmIesuməməotuwɨnmol-wɨr rəhan slef. 4Kən
nian netəm-iasol mɨn əh kəmotuwa motehm Iesu, motətapəh əskasɨk ron motən məmə,
“Iərəmərə, tətuatɨp əmməmə nakasitu e suah əh, 5məto-inu in tolkeike pɨk kitat netəm
Isrel, kən in təmiləkɨn nimə rəha nuəfɨmɨnən rəhatat.”

6 Kən Iesu təmətəu-pən ilat. Kən e nian kɨnoatuwa iuəhkɨr o nimə, etəm-iasol rəha
mopaelmɨn təmahl-ipən rəhanmɨn netəmimkotuwɨnmotehm Iesumoatən-ipənməmə,
“Iərəmərə, əsəlɨkiamtəən ik o nuwamən, məto-inu esahmen-pənənməmə onəkuwa imak
ikɨn. 7Kən tol min-nəhlan, io esɨmnəən mehm ik. Ik etəm-iasol kit, məto io etəm ləhau
əm. Məto əghat əm, kən rəhak slef, in otəsanən mɨn. 8 Ekɨtun məmə nɨmɨsən əh otəkəike
mol nəwiam,məto-inu iomɨn, rəhak netəm-iasol mɨn kotərəmərə lak, kən iatol nəwialat,
kənmopael mɨn neen əh-ikɨn itəm io ekərəmərə elat. Okəmə ekən kəmkit məmə, ‘Uwɨn,’
kən tuwɨn. Kən okəmə ekən kəm kit məmə, ‘Wa,’ kən tuwa. Kən okəmə ekən kəm rəhak
slef məmə, ‘Ol nat u,’ kən in tol.”

9 Nian Iesu təməto nəghatən u, narmɨn təmiwɨg pɨk o nəghatən rəha suah u. Kən in
təmeirair mən-ipən kəmnɨmanin netəmim itəm koatətul uarisɨg in, məmə, “Ekatən kəm
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itəmat məmə, suah u sənəmə in etəm Isrel. Kən nat əpnapɨn noanol mɨn rəha Isrel, məto
esehmən ilat kit itəm rəhan nahatətəən iahgin tahmen-pən lan.” 10Kən e nian iahləpis
mɨn rəha etəm-iasol kəmotɨtəlɨg-pən imə, kəmotehm slef əh tɨnəsanən rəkɨs.

Iesu təmosmegəh nətɨ nəutahlɨmɨs kit
11 Kən təsuwəhən e natɨmnat mɨn u, Iesu təmuwɨn e taon kit, nərgɨn u Nain, ilat

rəhan mɨn netəmim ne nɨmanin netəmim tepət itəm koatuarisɨg-in in. 12 Kəmol fenɨs
e kəpiel tɨtəlau e taon əh, kən e nian Iesu təmuwa iuəhkɨr o nafiluə rəha taon, kən
təmehmnetəmimkoatɨsɨ-pən e taonmoatalis etəm təmɨmɨs kit. In etəmaluə iərman, nətɨ
nəutahlɨmɨs kit noan kitiəh əm. Kən nɨmanin netəmim tepət rəha taon koataliwək kələh
ilat nəutahlɨmɨs əh. 13Kənnian Iərəmərə təmehmnəutahlɨmɨs əh, in təmasəkitun pɨk, kən
mən-ipən kəm inməmə, “Əsasəkən.” 14Kən təmuwɨnmek pet itəmkətalis suah u təmɨmɨs
lan, kən kəmotətul. Kən Iesu təmən-ipən məmə, “!Etəm aluə! !Iatən kəm ik məmə, ətul!”
15 Kən etəm təmɨmɨs tɨnəmegəh mɨnətul, kən mətuoun matəghat. Kən Iesu təmos-ipən
etəmaluə əh kəm rəhanmama.

16Netəmimrafinkəmotəgɨnmotasiəp, kənmoatənwiwiUhgɨnməmə, “!Ienasol kit roiu
tətatɨg kitat min!” Kən motən mɨn məmə, “!Uhgɨn təmuwa məmə otasitu e rəhan mɨn
netəmim!” 17Kən namnusən rəha Iesu təmaiu mɨtəlau ikɨn mɨn rafin e nɨtən Jutia kən e
nɨməptənmɨn rafin iuəhkɨr ron.

Iesu ne Jon Baptais
(Mat 11:2-19)

18Netəmim rəha Jon Baptais kəmotən-ipən kəm in natɨmnat rafin itəm Iesu təmol ilat.
Kən Jon Baptais təmaun-in rəhan etəmim mil kəiu kuea ron, 19 kən tahləpis ilau məmə
okian muehm Iərəmərə muətapəh ron məmə, “?Karmə ik suah əh itəm otuwa, o məta
ekotasɨpən o etəmpɨsɨn kit mɨn?”

20 Kən nian suah mil kəmuea muehm Iesu, kəmuən-ipən kəm in məmə, “Jon Baptais
təmahl-ipa itɨmlau ekueaməmə ekuətapəh ron ikməmə, ‘?Karmə ik suah əh itəmotuwa,
o məta ekotasɨpən o etəmpɨsɨn kit mɨn?’ ”

21 Kən e nian əm əh itəm ilau kəmuea muehm Iesu lan, məto Iesu tatol nɨmɨsən
tepət koatəwɨr. Neen koatos nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, neen narmɨn rat tətatɨg elat. Kən
netəmim tepət nɨganəmtɨlat təpɨs, məto Iesu təmol-wɨr ilat. 22Kən Iesu təmən-ipən kəm
ilau məmə, “Iatəlɨg mian muən-ipən natɨmnat mɨn u rafin kəm Jon, nat itəm nəmuəto
kənmuehm. Netəmnɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat. Kən netəmim itəmnelkɨlat tərat
kɨnotəto təwɨr kən mɨnotaliwək. Kən netəm mɨn u kəmotos nɨmɨsən leprosi, nuwigɨlat
tɨnəwɨr. Kən netəm mɨn u matəlgɨlat təmalu, roiu matəlgɨlat tɨnoag, kən netəm mɨn u
kəmotɨmɨs, kɨnotəmegəhmɨn. Kən ian-rat mɨn, roiu əh suah kit tɨnatən-iarəp namnusən
təwɨr kəmilat. 23Uhgɨnotawte-in rəhannəwɨrənkəmnetəmimitəmkəsotəmeəne rəhalat
nahatətəən lak o rəhak nolən.”*

24 E nian iahləpis mil rəha Jon ilau kəmiatəlɨg mɨn, kən Iesu təmətuoun matəghat-in
Jon kəmnɨmanin netəmim. In təmənməmə, “?Aupən ikɨn, itəmat nəmoatuwɨn əpəh ikɨn
taruən-aruən ikɨn məmə onəkotehm naka? ?Nəmoatuwɨn məmə onəkotehm suah kit
əpnapɨn əm itəm tahmen e nuwig itəm nɨmətag tətahl tatahuin-ahuin? !Kəp! 25 ?Okəmə
kəpə, kənnəmoatuwɨnməmə onəkotehmnaka, suahkit itəmtatuwɨnenapənwɨr nəmtɨn
tiəkɨs? !Kəp! Netəm itəmkoatuwɨn e napənwɨr, motagien əme rəhalat nautə, ilat kotatɨg
e nimə wɨr mɨn tahmen e rəha kig. 26 ?Kən naka əh nəmoatuwɨn məmə nakotehm, ien
kit, o? Əwəh, nɨpahrienən,məto iatən kəm itəmatməmə in ilɨs taprəkɨs-in e ien. 27Suah u
inu Naoa Rəha Uhgɨn təmatəghat in məmə,
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‘Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəmotos rəhak nəghatən.
In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.’
28 Iatən kəm itəmat məmə, netəmim itəm kəmotaiir e nətueintən u, kit təsaprəkɨs-inən
suah əh Jon. Məto etəm tətatɨg ləhau agɨn e netəmim rafin e nərəmərəən rəha Uhgɨn, in
ilɨs taprəkɨs-in Jon.”

29Nian netəmim əpnapɨn, ne netəmim rəha nosənməni rəha takɨs kəmotəto nəghatən
rəha Iesu, ilat kəmotən məmə suatɨp rəha Uhgɨn in suatɨp ətuatɨp. Koatən nəhlan məto-
inu Jon təmol baptais rəkɨs elat. 30 Məto Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou, ilat
kəməsotegəhanən məmə Jon otol baptais elat, kən inəh kəmotərakin suatɨp rəha Uhgɨn
e nəmegəhən rəhalat.

31 Kən Iesu təmatəghat mɨn məmə, “?Kən io ekən nolən rəha netəmim roiu, məmə
tahmen e naka? ?Kən rəhalat nətəlɨgən naka? 32 Ilat kotahmen-pən əm e nɨsualkələh
itəmnat kit tɨkə otol nɨkilat tagien. Kən koatəpələh e suatɨp katolmaket ikɨn, kənmotagət
əfəməhmotaun-in ilatmɨnneenməmə, ‘Itɨmat emotahl nau kəmitəmatməmə onakoatol
danis rəha nagienən lan,məto itəmat nəkəsotolən danis. Kən itɨmat emoatasək eiuə rəha
nɨmɨsən, məto nəsotasəkən kitat min itɨmat.’

33 “Iatən min-nulan məto-inu nian Jon Baptais təmuwa, matətuakəm məsunən
nagwənən nian tepət o nəfakən, məsənɨmənwain. Kən itəmat nakoatənməmə, ‘Suah əh,
narmɨn rat kit tətatɨg lan.’ 34Məto io, Nətɨ Etəmim, emuwamətagwənmatənɨmwain, kən
itəmat nakoatən məmə, ‘!Otəplan-tu, suah əh in etəmim rəha nagwən pɨkən ne etəmim
rəha napɨsən, kən motan kələh ilat netəmim rəha nosən məni e takɨs, ne netəmim itəm
nol təfagə!’ 35Nenatɨgən rəha Uhgɨn ne nalpəkauən rəhan in tətuatɨp məmə itɨmlau Jon
ekioal nat itəm in tolkeike. Kən nəmegəhən rəha netəmim itəmkotahatətə lan, tatəgətun
məmə inu nɨpahrienən.”

Pətan rat kit təmau nelkɨ Iesu e senta
36Kən Farisi kit, nərgɨn u Saimon, in təmətapəh o Iesu məmə otuwɨnmagwən e rəhan

nimə. Kən Iesu təmuwɨn latuənu, muwɨn e nɨpəgnoa nimə rəha Farisi un matəpələh
məmə otagwən.†

37Kən pətan kit e taon əh in iol təfagə rat, təməto məmə Iesu tətagwən əpəh imə Farisi
ikɨn. Kən in təmos senta kitmuwa itəmnəmtɨn tiəkɨs. Sentau tətatɨg epətəl kəmol ekəpiel
itəm nəmtɨn tiəkɨs, katən məmə alapasta. 38Kən in təmuwa iuəhkɨr o Iesu mətul e nɨkalɨ
nelkɨnmətasək, nahui nəmtɨn tətuounmətahl-pən e nelkɨ Iesumɨnol nelkɨn tɨnəpɨlɨt. Kən
təmafəl nahui nəmtɨn e nelkɨ Iesu e noanun, kənmətoafəl nelkɨ Iesumatos-ipənnɨsiaiiən
kəm in,‡ kənmol-pən senta e nelkɨn.

39 Kən Farisi u təmehm nat əh, kən tatən atɨp e nɨkin məmə, “Okəmə suah əh in ien
pahrien, kən okol in təmɨtun əmnolən rəha pətan əh itəmtatek nelkɨn,məmə in iol təfagə
rat.”

40Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Saimon, iakolkeike məmə ekən nat kit kəm ik.”
Kən Saimon təmənməmə, “Iəgətun, ən-tu kəm io.”
41Kən Iesu təmənməmə, “Suahkəiu, rəhalauməni təsahmenən, kən iərəmərəkit təmos-

ipən məni neen kəm ilau, kən o nian kit ilau okualpɨn rəhan məni. Kit təmos faif-
hanrɨt tenarius, kən kit tos fifti tenarius.§ 42 Nian ilau kənuəruru nos-ipənən nɨtain,
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kən iərəmərə təmən məmə, ‘Uapəs əm nalpɨnən məni itəm nəmioas.’ ?Kən suah mil u in
pəhruən lan otolkeike pɨk iərəmərə?”

43Kən Saimon in təmənməmə, “Nɨkik təht məmə etəmu itəm in təmosməni tepət, kən
iərəmərə təmasəkitun pɨk, in otolkeike pɨk iərəmərə.” Kən Iesu təmən məmə, “Nəmən
pahrien.”

44 Kən Iesu təmeirair məplan pətan u, kən mən-ipən kəm Saimon məmə, “?Saimon,
natehm pətan u, o kəp? E nian emuwa imam ikɨn, ik nəməsos-ipamən nəhau kit o
naikuasən e nelkək, məto pətan u, in təmau nelkək e nahui nəmtɨn mafəl e noanun.
45Nian emuwa, kən Saimon, ik nəməsolən nəmtətin kit itəm tatəgətunməmə nakolkeike
io. Məto pətan u, tatoafəl nelkək tatuwɨn əm nulan, kən nolən rəhan tatəgətun məmə in
tolkeike pɨk io. 46Saimon, ik nəməsauən rəhk-kapə e oelməsɨnne,məto pətanu, in təmau
nelkək e senta itəm nat kit nəmtɨn tiəkɨs. 47 Kən tol nəhlan iatən kəm ik məmə, enafəl
rafin rəkɨs rəhan təfagə rat mɨn itəm tepət tepət, kən tol nəhlan, nolən mɨn əh itəm tatol,
tatəgətun məmə tolkeike pɨk io. Məto nian iatos-irəkɨs təfagə rəha etəmim noan məsɨn,
kən kəsi, rəhan nolkeikeən in natiəkəku ron io.”

48Kən Iesu təmən-ipən kəmpətan uməmə, “Reham təfagə rat mɨn, io enafəl rəkɨs.”
49 Kən netəmim neen mɨn itəm kəmotagwən ilat min, koatən kəm ilat mɨn məmə, “?

Etəmim naka əh itəm tatənməmə tatos-irəkɨs təfagə rəha etəmim?”
50 Məto Iesu təmən-ipən kəm pətan u məmə, “Uhgɨn təmosmegəh ik məto-inu

nəmahatətə lak. Kən uwɨn, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn tətatɨg ron ik.”

8
Nɨpɨtan itəmkəmotasitu e Iesu

1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iesu in taliwək matuwɨn e taon mɨn neen ne latuənu mɨn
neen. In tatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kən mətamnus-iarəp namnusən təwɨr rəha
nərəmərəən rəha Uhgɨn. Kən e nian əh, tuelef aposol mɨn rəhan kəmoatətəu-pən. 2Kən
nɨpɨtan neen mɨn kəmoatuarisɨg-in Iesu, inu aupən ikɨn ilat kəmoatɨmɨs, o kəmoatos
narmɨn rat mɨn tətatɨg elat, məto Iesu in təməhg-iarəp narmɨn rat mɨn kən təmol-wɨr
rəhalat nɨmɨsən. Nərgɨ nɨpɨtanmɨn uMeri u katənməməMaktala itəm Iesu təməhg-iarəp
narmɨn rat sepɨn lan; 3ne Joana pətaguɨhl rəha Jusa itəm in tatərəmərə e nimə rəha Kig
Herot Antipas; ne Susana; ne nɨpɨtan tepət mɨn. Nɨpɨtan mɨn u koatos-ipən rəhalat məni
o nos-nəmtɨnən natɨmnat o nasituən e Iesu ne rəhanmɨn netəm tuelef.

Nimaa nəghatən e nɨməptən
(Mat 13:1-23;Mak 4:1-20)

4 Nɨmanin netəmim tepət kəmotɨsɨ-pən e taon mɨn tepət motuwa o Iesu. Nian
kəmotuwa motətul kɨtəlau lan, kən təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat. In təmən məmə,
5 “Suah kit, etəm rəha nəfeən nɨkuti wit, təmuwɨn matərakin nɨkuti wit tatɨsas əpəh e
nasumən. Kən neen kəmotɨsas e suatɨp, kən uarisɨg netəmim kotuwa kaliwək lan, kən
mənɨg mɨn kotuwa motun rəkɨs ilat. 6Kən nɨkutin neen kotɨsas-pən e nɨsɨp noan məsɨn
itəm kəpiel ləhau lan. Nian koatəwiə, kənmotauke məto-inu nəhau tɨkə ləhau lan. 7Kən
nɨkutin neen kotɨsas-pən e nɨki nolkosɨk. Uarisɨg, nolkosɨk ne wit kuəwiə kələh, kən
nolkosɨk tatu-atu-pən lan mətoarus-pən kotɨmɨs. 8Kən nɨkutin neen mɨn kəmotɨsas-pən
e nəptənwɨr motəwiəmotoe-in noalat tepət tepət tahmen e wan-hanrɨt.”
Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatən u, kən təmagət, mən kəm ilat məmə, “Etəm matəlgɨn

tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”
9Kən netəmim rəha Iesu kəmotətapəh ron məmə, “Uhapɨk-pa nimaa nəghatən u kəm

itɨmat.” 10 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat, Uhgɨn tɨnerəh rəkɨs e rəhatəmat
suatɨp məmə itəmat onəkotɨtun nəghatən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm tatəhluaig.

7:50: Luk 8:48; 18:42 8:2: Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49
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Məto netəmimneen, ilat koatos əme nuəhən nimaa nəghatənmɨn, məmə ilat okoatehm,
məto kotəruru, kən ilat okoatəto, məto okol kəsotɨtunən.”

11 Kən Iesu in təmatəghat məmə, “Nɨpətɨ nimaa nəghatən u tol min-nulan. Nɨkuti
wit, inu nəghatən rəha Uhgɨn. 12Nɨkutin mɨn itəm koatɨsas e suatɨp, inu tahmen-pən e
netəmim itəm kotəto nəghatən rəha Uhgɨn, kən Setan tatos-irəkɨs nəghatən rəha Uhgɨn
e rəhalat nətəlɨgən məmə okəsotənən nɨpahrienən lan, kən Uhgɨn otəsosmegəhən ilat.
13Kənnɨkutinmɨn itəmkoatɨsas-pən enɨsɨpnoanməsɨnkəpiel əh ləhau ikɨn, inu tahmen-
pən e netəmim itəm koatəto nəghatən rəha Uhgɨn, kən nɨkilat tətagien ron. Məto nokɨlat
təseiuaiuən isəu, kənkoatahatətəenian əkuəkɨr əm. Mətoniannəsəsauən, onəratən tuwa
enəmegəhənrəhalat, kənkoatəmeerəhalatnahatətəən. 14Kənnɨkutinmɨn itəmkoatɨsas-
pən e nɨki nolkosɨk, inu tahmen-pən e netəmim itəm koatəto nəghatən rəha Uhgɨn, məto
natɨmnat tepət tətatu-atu-pən e nəmegəhen rəhalat, inəh koatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha
nəmegəhən rəhalat, o ilat kotolkeike nautə tepət, o kotolkeike məmə okotəto təwɨr e
rəhalat nəmegəhən. Kən nəmegəhən rəhalat təsoe-inən nat təwɨr kit e nəghatən rəha
Uhgɨn. 15Məto nɨkutin itəm tatɨsas-pən e nɨməptən təwɨr, inu tahmen e netəmim itəm
koatəto nəghatənrəhaUhgɨn, kənnɨkilat tətuatɨpkənməwɨr, kən ilat kotaskəlɨmnəghatən
rəha Uhgɨn tətatɨg tiəkɨs e nɨkilat. Kən ilat kotalkut matuwɨn matuwɨn, kən motoe-in
nəmegəhən təwɨr.”

Olwək e nat itəmnakatos
(Mak 4:21-25)

16Kən Iesu təmən-ipənməmə, “?Pah tətasiepən e lait kənmətaii-pən e pesɨn, o tatəhtu-
pən e nɨpəg pet? !Kəp! Kəsolən mihin. Nian nakotasiepən e lait, kən motətu-pər e tepɨl
məmənetəmimokotehmnat lan. 17Kənenolənkitiəhmɨn əm, okəmə suahkit tatəhluaig-
in nat kit, məto Uhgɨn otol əp in, kən okəmə suah kit tatos nəghatən anion kit, məto Uhgɨn
otən-iarəp. 18Nəghatən u itəm nakoatəto, otətəlɨg-in wɨr. Etəm itəm tɨnɨtun rəkɨs nɨpətɨ
nəghatən rəhak, in tɨtun nosən təhmɨnmɨn. Məto etəm itəm təsɨtunən, in otəmkarəpən e
nat itəmnɨkin tatəht məmə tatos.”

Mama rəha Iesu ne pianmɨn
(Mat 12:46-50;Mak 3:31-35)

19Kən e nian əh, mama rəha Iesu ne pian mɨn kəmotuwa məmə okotehm, məto okol
kəsotuwɨnən iuəhkɨr motehm məto-inu nɨmanin netəmim tepət koatətlosɨg-in. 20 Kən
netəmimkəmotən-ipənkəminməmə, “Mamarəhamnepiammɨn ilat əpəh ihluəkoatətul,
kən kotolkeikeməmə okotehm ik.”

21 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Netəmim rafin itəm koatəto nəghatən rəha
Uhgɨn kənmoatətəu-pən, ilat un rəhak netəmimmɨn, rəhakmama ne piakmɨn.”

Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol e Lek Kalili
(Mat 8:23-27;Mak 4:35-41)

22Nian kit Iesu ne rəhanmɨnnetəmimkəmotuwɨn e pot kit, kən in təmən-ipən kəmilat
məmə, “Pəs kotuwɨn əpəh entənɨpən-pən e lek u.” Kən kəmotiuw niuwənmotiet. 23Nian
pot tɨnətaiu, kən Iesu təmuwɨn mapɨl. Kən nɨmətag asol kit təmeiuaiu-pa e lek u, kən
nəhau təmuwɨn e nɨpəgnoa pot, iuəhkɨr əmpot tətamnɨm. 24Kən kəmotəhgaiir e Iesu kən
motəmə, “!Ei, Etəm-iasol! !Etəm-iasol! Aiir-ta, okotɨmɨs roiu!”
Kən Iesu təmaiirməghatmən-iəhau nɨmətag ne peau-peau asolmɨnməmə, “!Nahmen,

uameg-ta!” Kənnɨmətag təmurahl nelmɨn, kən tɨnəməlinu tɨnəməlinu. 25Kən Iesu təmən-
ipən kəm ilat məmə, “?Tahro? ?Rəhatəmat hiə nahatətəən?”
Məto ilat kɨnoatəgɨn, kən narmɨlat tɨnatiwɨg mɨn, kən mɨnoatən-ipən kəm ilat mɨn

məmə, “!Ei! ?Etəmim naka u? Nat əpnapɨn nɨmətag ne nəhau, məto katuətəlɨg-in rəhan
nəghatənmatioal.”

8:10: Aes 6:9 8:16: Mat 5:15; Luk 11:33 8:17: Mat 10:26; Luk 12:2 8:18: Mat 25:29; Luk 19:26
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Iesu təməhg-iarəp narmɨn ratmɨn e suah kit
(Mat 8:28-34;Mak 5:1-20)

26 Kən ilat kəmotuwa kiet-arəpa rəha netəm Kerasa ikɨn, inəh entənɨpən-pən e lek u,
kən kəmotuwar əpəh ipar. 27Nian Iesu təmuwar, kən əmun etəmim kit əh-ikɨn təmuwa
mehm. Suahun, narmɨn ratmɨnkotatɨg lan, kənnuwəhməsɨn in təməsuwɨn-inənnapən,
kən in təsapɨlən imə, məto in tətatɨg əm əh e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm netəmim
ikɨn. 28-29 Aupən ikɨn, nian tepət, narmɨn rat əh tatol in tətalməl pɨk, kən netəmim
koatəlis nelkɨnnenelmɨne senməməotaskəlɨmtiəkɨsmoatehmməməotəsərəkɨn-rəkɨnən
natɨmnat. Məto e nian rafin tateatɨp-eatɨp sen mɨn əh, kən narmɨn rat tatəkəike kəm in
məmə otiet magɨmmuwɨn əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn.
Kən nian ialməl u təmehm Iesu, təmearɨg əfəməh, muwa morin-pən e nelkɨ Iesu, kən

mətagət məmə, “!Iesu, Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn! ?Nakəmə onakahro io? !Awi, iatətapəh ron
ik məmə onəsolən nalpɨnən asol kit kəm io!” Narmɨn rat u təmən nəhlan məto-inu Iesu
tɨnən rəkɨs məmə in otiet magɨme suah u.

30 Kən Iesu təmətapəh məmə, “? Nərgəm pah?” Kən in təmən məmə, “Nɨmanin
Tepət.” Təmən nəhlan məto-inu narmɨn rat tepət kəmotatɨg lan. 31Kən narmɨn rat mɨn
kəmotətapəh əskasɨk o Iesu məmə, “Onəsahl-ipənən itɨmat e nɨpəg itəm namnun tɨkə
tapinəp, u imə nalpɨnən.”

32Kən ikɨn əh e nɨkalɨ nɨtot, pɨkəs mɨn tepət kotagwən motan əh-ikɨn. Kən narmɨn rat
mɨn kəmotasək moatən-ipən kəm Iesu məmə, “Awi, egəhan-in itɨmat ekotuwɨn e pɨkəs
mɨn əh.” Kən Iesu təmegəhan-in ilat kotuwɨn. 33Kən narmɨn rat mɨn u kəmotiet e suah
unmotuwɨnepɨkəsmɨn, kənpɨkəsmɨn ilat rafinkəmotaiumoteiuaiu ikɨn təkul-əkul ikɨn,
kənmotiet-pən e lekmotamnɨm.

34 Nian netəm kotagwən pɨkəs mɨn kəmotehm nat u, kəmotiet motagɨm motuwɨn
moatən-iarəp namnusən rəha natɨmnat mɨn u e taon rəhalat ne ikɨn mɨn rafin tɨtəlau
lan. 35 Kən netəmim kəmotiet e taon moatuwɨn məmə okotehm natɨmnat mɨn əh. Kən
kəmotuwa motehm Iesu, kən motehmmɨn suah un itəm narmɨn rat mɨn kəmotiet rəkɨs
lan, in tatəpələh iuəhkɨr e nelkɨ Iesu, tɨnəsalmələn, kən mɨnuwɨn-in rəkɨs rəhan napən.
Kən netəmim rəha taon koatəgɨn.

36 Kən netəmim itəm kəmotehm ətuatɨp nat u e nɨganəmtɨlat, ilat kotamnus tatuwɨn
kəm netəmim neen mɨn moatən-iarəp məmə Iesu təmahro nulan mol-wɨr suah əh, itəm
aupən ikɨn narmɨn rat mɨn kəmotatɨg lan. 37 Kən netəmim rafin u kotatɨg iuəhkɨr ikɨn
Kerasa, kəmotən-ipən kəm Iesuməmə otiet iməlat ikɨn, məto-inu ilat kɨnoatəgɨn pɨk. Kən
əmun in təmuwɨn e pot məmə okotasuəmoatuwɨn entənɨpən-pən ikɨn.

38Məto suah u itəmnarmɨn ratmɨn kəmotiet lan, in təmətapəh o Iesuməmə, “!Awi, pəs
ekɨmnə kitat!” Məto Iesu təmən-ipən kəm inməmə, 39 “Ɨtəlɨgmatuwɨn imam ikɨn, muwɨn
mən-iarəp natɨmnatmɨn itəmUhgɨn təmol kəm ik.” Kən suah u təmuwɨn ikɨnmɨn rafin e
taon iman ikɨnmatən-iarəp natɨmnat mɨn rafin itəm Iesu təmol kəm in.

Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
(Mat 9:18-26;Mak 5:21-43)

40 Nian Iesu təmɨtəlɨg-pa mɨn e entənɨpən-pa lan e lek u, netəmim nɨkilat təmagien
məmə kɨnotehm mɨn Iesu, məto-inu ilat kəmoatəsahgin. 41 Kən etəmim kit təmuwa
mehm, nərgɨn u Jaeras, itəm in etəm-iasol kit rəha nimə rəha nuəfɨmɨnən. Təmuwa
meiuaiu mɨsin nulɨn e nɨsiaiiən, matəkəike e nətapəhən kəm Iesu məmə in otuwɨn
əpəh iman ikɨn, 42 məto-inu rəhan pətan əkəku tatɨmɨs pɨk rəhan nahməən tepət, kən
otəsuwəhən tɨmɨs. In noan kitiəh əm, rəhan nup tuelef.
Kən Iesu təmaliwəkmatuwɨn o pətan əkəku əh, kənnɨmanin netəmim tepət kəmotuwa

kɨtəlau lan katɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən. 43 Kən pətan kit təmuwa o Iesu itəm tatos nɨmɨsən
rəhalat nɨpɨtannian rafin əmmɨnosnup tuelef, kən təmuwɨnonetəmimtepət itəmkoatol
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mərɨsɨn,məto okol kit təsol-wɨrən. 44Kənpətan əh təmɨsɨ-pəneməntaa Iesu ikɨn, kənmea-
pən mek nɨpəgnəmtɨ nɨməhan rəha Iesu, kən əmun roiu agɨn-əh mɨn əm, rəhan nɨmɨsən
təmol namnun. 45Kən Iesu tənməmə, “?Ei, pah təmek io?”
Kən nian ilat rafin kəmotən məmə kəp, kən Pita təmə, “!Etəm-iasol, nɨmanin netəmim

tepət koatɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən ik!”
46Məto Iesu tən məmə, “Kəp. Ekɨtun məmə suah kit təmek io məto-inu eməto məmə

nəsanənən təmiet lak.”
47Kənenianpətan əh tɨnɨtunməməokol in təsəhluaigən, in təmuwamətasiəp-asiəppɨk,

kən mɨsin nulɨn matos-ipən nɨsiaiiən kəm Iesu. Kən e nɨganəmtɨ netəmim rafin, tatən-
iarəp kəm Iesu məmə təmek in o naka, kən matən-iarəp mɨn məmə e nian təmek in, kən
roiu agɨn-əh mɨn əm, rəhan nɨmɨsən təmol namnun. 48Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə,
“Nətɨkpətan, rəhamnahatətəən lak təmol-wɨr ik. Kənatuwɨn, pəs nəməlinuən rəhaUhgɨn
tətatɨg ron ik.” 49 Nian Iesu təmatəghat əh, kən etəmim kit təmɨsɨ-pən imə Jaeras ikɨn
met-arəpa, kən mən kəm Jaeras məmə, “Nətɨm pətan əkəku tɨnɨmɨs rəkɨs. Əsəlɨkiamtəən
iəgətun.”

50 Məto nian Iesu təməto nəghatən əh, in təmən-ipən kəm Jaeras məmə, “Əsəgɨnən.
Ahatətə əm lak, kən pətan əkəku rəham, in otəwɨrmɨn.” 51E nian Iesu təmuwamet-arəpa
e nimə rəha suah əh, kən təmit-irəkɨs əm Pita, ne Jon, ne Jemes, ne mama ne tata rəha
pətan əkəku itəm in təmɨmɨs, məmə ilat əm okotuwɨn imə. 52 Netəmim rafin koatasək
əfəməhmoatəun-əunopətan əkəku əh,məto Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Əsotasəkən.
Pətan əkəku u in təsɨmɨsən. In tətapɨl əm.”

53 Kən ilat kotalah-əsan lan məto-inu ilat kotɨtun məmə pətan əkəku əh tɨnɨmɨs rəkɨs.
54 Məto Iesu təmea-pən mɨləs nelmɨ pətan un kən maun-in məmə, “Pətan əkəku, ətul.”
55 Kən əmun pətan əkəku apon təməmegəh mɨn mətul. Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Otos-ipən nat kit tun.” 56Kən rəhan mama ne tata, narmɨlau təmiwɨg pɨk, məto
Iesu tən-ipən kəm ilauməmə, “Onəkəsuən-iarəpən natɨmnat mɨn u kəm suah kit.”

9
Iesu təmahl-ipən rəhan netəm tuelef məmə okotən-iarəp nərəmərəən rəha Uhgɨn
(Mat 10:5-15; 14:1-2; Mak 6:7-16)

1Kən Iesu təmuəfɨmɨn rəhan netəm tuelef kotuwa kitiəh, kən təmos-ipən nəsanənən kəm
ilat kən mategəhan-in rəhan nepətən o nərəmərəən kəm ilat məmə ilat kotɨtun nəhg-
iarəpən narmɨn rat mɨn, kən məmə ilat okotol-wɨr nɨmɨsən mɨn. 2 Kən Iesu təmahl-
ipən ilatməmə okotən-iarəp nərəmərəən rəhaUhgɨn, kənməmə okotol-wɨr netəmim itəm
koatɨmɨs.

3Kən in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Nian onəkotuwɨn,məsotosən natɨmnat neen rəha
naliwəkən rəhatəmat, natɨmnat itəm kotahmen-pən e kasɨkɨn, o kətɨm, o nagwənən, o
məni, kən məsotosən napən kəiu. 4 Kən e nian itəmat nakotuwɨn e latuənu kit motatɨg
e nimə kit, nimə u inun onəkotatɨg əm lan mətoarus-pən nian itəmat onəkotiet lan.
5Kən ikɨn pəhruən onəkotuwɨn ikɨn, okəmə netəmimnɨkilat təsagienənməmə nakotuwa
motatɨg itəmatmin ilat, kənotohapɨspɨs rəkɨsnɨmoulul enelkɨtəmatmotiet. Inunəmtətin
kit tatəgətunməmə nakotapəs ilat, kən nɨki Uhgɨn tərat olat.”

6 Kən ilat kəmotiet motaliwək motuwɨn latuənu mɨn moatamnus-iarəp namnusən
təwɨr, kən ikɨnmɨn rafin koatuwɨn ikɨn, moatəfak o netəmim tepət, kən kotəmegəh.

7KənKigHerot Antipas u in iərəmərə e nɨtənKalili, in təməto namnusən rəhanatɨmnat
mɨn u itəm Iesu tatol ilat. Kən təmətəlɨg-in muwɨn mɨnəruru əfəməh məto-inu netəmim
neen kotən məmə Jon Baptais tɨnəmegəh mɨn, 8 kən netəmim neen mɨn kəmotən məmə
Elaija tɨnuwa mɨn, kən netəmim neen kəmotən məmə in ien kit rəha Uhgɨn aupən ikɨn
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itəmtəməmegəhmɨn. 9KənHerot Antipas təmənməmə, “Jonu, io enəmohatɨp rəkɨs rəhn-
kapə. ?Məto etəmim pah u iatəto rəhan namnusən?” Kən in təmategəs-in Iesu məmə
otəplan.

Iesu təmagwən netəmim
faif-taosan

(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44;
Jon 6:1-14)

10Kən aposol mɨn rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn ron, kən motən-ipən kəm in natɨmnat
rafin itəmkəmotol. Kən in təmit ilatmotiet rəkɨs enetəmim,motuwɨn əpəhe taonpɨsɨnkit
mɨn, nərgɨn u Petsaeta. 11Məto e nian netəmim kəmotəto namnusənməmə Iesu tɨnuwa,
kən kəmotuwa motuarisɨg-in ilat. Kən Iesu nɨkin təmagien əm nian in təmehm ilat, kən
in tatəgətun ilat e nərəmərəən rəhaUhgɨn, kənmatol-wɨr netəmkoatɨmɨs kotəmegəhmɨn.

12Kən ehnaipən iuəhkɨr o napinəpən, netəm tuelef rəha Iesu kəmotuwa ron, moatən
məmə, “Iərəmərə. Ahl-ipən netəmim rafin koatuwɨn əpəh e latuənumɨnməmə okotegəs-
in ikɨn təwɨr kit rəha napɨlən kən motegəs-in nagwənən itəm okotun məto-inu, ikɨn-u
koatan ikɨn roiu, in lɨmɨnan.”

13Məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəp, itəmat əm. Onəkotagwən netəmmɨn əh.”
Kən ilat kotən məmə, “Itɨmat ekoatos əm pɨret faif ne nəm kəiu. ?Tahro? ?Nakolkeike
məmə ekotuwɨn motos-nəmtɨn nagwənən kit mɨn nɨgɨ nɨmanin netəmimmɨn əh rafin?”
14Kəmotəghat nəhlanməto-inu netəmim tepət tepət itəmkəmotuwa ikɨn əh, okəmə kafin
nəman əm, kən ilat rafin faif-taosan.
Məto Iesu tən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Otuwɨn motoor ilat fifte fifte

motən məmə okotəpələh.” 15 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotoor ilat mihin nəhlan, kən
netəmim rafin kəmotəpələh.

16 Kən Iesu təmos pɨret əh faif ne nəm kəiu, masɨpər e neai, kən matəfak kəm Uhgɨn
o nagwənən, kən məmkas matos-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə okotos-ipən kəm
netəmim. 17 Kən netəmim rafin kəmotagwən motuwɨn nərpɨlat tasis. Kəmotapəs
nɨmɨsmɨsɨ nagwənən, kən netəmim rəha Iesu kəmotaii-pən e kətɨm asol ilat tuelef itəm
kəmotər kər wɨr.

Pita təmənməmə
Iesu in Kristo

(Mat 16:13-20;Mak 8:27—9:1)
18Kən nian kit, Iesu ne rəhan mɨn əm kotatɨg, kən Iesu tatəghat kəmUhgɨn e nəfakən.

Kən in təmətapəh olat məmə, “?Netəmim koatəghat-in io məmə io pah?” 19Məto kotən
məmə, “Neenkoatənməmə ik JonBaptais. Kənneenkoatənməmə ik ien Elaija. Kənneen
koatənməmə ik ienkit rəhaUhgɨnaupən ikɨn itəmtɨnəmegəhmɨn.” 20Kən Iesu təmətapəh
olat məmə, “?Məto itəmat nakotəmə pah u io?” Kən Pita təmən məmə, “Ik Kristo itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”

21 Məto Iesu təmən-iəhau əskasɨk ilat məmə okəsotən-iarəpən nəghatən mɨn əh kəm
netəmim. 22 Kən in təmatɨg mən mɨn kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Nat kit itəm
otəkəikemuwamol nɨpahrienən lan, məmə io, Nətɨ Etəmim, oekəto nahməən e natɨmnat
tepət. Kən netəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel, ne pris asol mɨn, ne iəgətunmɨn rəha
Lou, ilat okotəuhlin məntaalat kəm io, kən motohamnu io, kən ekɨmɨs. Məto nian itəm
tatol kɨsɨl lan, Uhgɨn otol ekəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, “Etəm u tolkeike məmə otuwa
muarisɨg-in io, in otəkəike maluin atɨp in, kən e nian rafin in otəkəike mɨləs rəhan
nɨg kəməluau muarisɨg-in io, 24məto-inu etəmim itəm tolkeike məmə otosmegəh rəhan
nəmegəhənenətueintənu, kənotakiəhe rəhannəmegəhən lilɨn. Məto etəmimitəmotɨmɨs
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o nərgək, kən in otos nəmegəhən lilɨn. 25 ?Okəmə suah kit tatos rafin natɨmnat rəha
nətueintən u, kən otɨmɨs ron, in otɨləs nat wɨr naka? 26 Okəmə nətaulɨs-in io mətaulɨs-
in mɨn rəhak nəghatən, kən Nətɨ Etəmim in otaulɨs-in mɨn ik e nian itəm in otatuwa e
nepətən əhag-əhag ne nəsanənən rəhan, ne nepətən əhag-əhag ne nəsanənən rəha Tata
rəhan ne nagelo mɨn itəm kotasim. 27Məto iatən nɨpahrienən kəm itəmat məmə, itəmat
neen itəmnəkoatətul ikɨn-u, uarisɨg nəpanotɨmɨsməto nakotaupənmotehmnərəmərəən
rəha Uhgɨn.”

Iesu neMoses ne Elaija
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28 Uarisɨg e nəghatən əh rəha Iesu, kən iuəhkɨr nian eit tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən
Iesu təmit Pita, ne Jon, ne Jemes kəmotuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot məmə okotəghat kəm
Uhgɨn e nəfakən. 29 Kən e nian in təmatəfak, kən rəhn-kapə tɨnuwa mɨnol pɨsɨn, kən
napən rəhan təmuwa məruən matɨpɨt-ɨpɨt. 30 Kən əmun Moses ne Elaija kəmuet-arəpa
muətul mətəhaləghat iləhal Iesu, 31 kən nəhag-əhagən asol kit təmasiə mɨtəlau elau, kən
katəhaləghat-in nɨmɨsən rəha Iesu əpəh Jerusalem itəm otol nəghatən rəha ien mɨn rəha
Uhgɨn otuwamol nɨpahrienən lan.*

32Məto Pita ne təs mil, napɨlən tɨnos rəkɨs iləhal, kən kəməhalapɨl məsɨn. Məto nian
kəməhalaiir, kəməhalehm nəhag-əhagən asol tɨtəlau e Iesu, kən kəməhalehm Moses ne
Elaija katuətul iləhal Iesu. 33 Kən nian suah mil kɨnətuagɨm mɨnatian isəu o Iesu, kən
Pita təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iərəmərə, təwɨr məmə itɨməhal etəhalatɨg ukɨn-u. Pəs
ekəhaliləkɨn makeen kɨsɨl, rəham kit, kən rəha Moses kit, kən rəha Elaija kit.” Məto
in təmatəghat əpnapɨn əm, təsɨtunən məmə nəghatən naka in tatən. 34 Kən e nian in
təmatəghat əh, nɨmal napuə təmuwa malpin ilat, kən nian napuə təməfətain iləhal,
kəməhaləgɨn kəməhaləgɨn. 35Kən ilat kəmotəto nəwia suah kit təmɨsɨ-pən e nɨmal napuə,
tatənməmə, “Inu nətɨk itəm io emɨtəpun. !Əhalətəlɨg-in wɨr!”

36Niankɨnotəto rəkɨsnəwiaUhgɨn təməghatun, kənPitane Jonne Jemeskəməhaləplan
əmIesu. Kənenianmɨn əh, kəsəhalənənnatɨmnatmɨn əhkəmsuahkitmɨn, kəsəhaləghat-
inən natɨmnat mɨn u itəmkəməhaləplan.

Iesu təmahl-iarəp narmɨn rat e suakəku kit
(Mat 17:14-23;Mak 9:14-32)

37 Kən kəmən lawɨg in, nian Iesu ne rəhan etəmim miləhal kəmotɨsɨ-pər ilɨs e nɨtot
moteiuaiu-pa, kən motehm netəmim tepət kəmotuwa ron. 38 Kən netəm mɨn əh kit
təmaun-in əfəməh Iesu məmə, “Iakolkeike məmə nakuwa masitu e rəhak suakəku
iərman, məto-inu in noanahlɨ iouen kitiəh əm. 39Nian tepət, narmɨn rat kit tatuwa lan,
kənmol in tətagət pɨk, kənmol nɨpətɨn tətasiəp-asiəp matol matol, nahui noan ruənmɨn
kotiet, kotahmen əm e sop. Narmɨn rat əh tatərəkɨn pɨk in, kən mətaskəlɨm in, iuəhkɨr
təsapəsən in. 40Kən io emətapəh o rəhammɨn netəmimməmə okotəhg-iarəp narmɨn rat
u, məto okol kəsotəhg-iarəpən.”

41Kən Iesu in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Itəmat netəmroiu ne, rəhatəmat nahatətəən
tɨkə. Kən rəhatəmat nətəlɨgən təsətuatɨpən. Enəpou-in itəmat. ?Oekatɨg kitat min itəmat
nian kuwəh? It nətɨmmuwa ukɨn-u.”

42Kənnian suakəku u təmatuwa əh o Iesu, kənnarmɨn rat təmahtɨgəpis tietmorin-pən
e nɨsɨp, mol nɨpətɨn tətasiəp-asiəp. Məto Iesu təməghat əskasɨk kəm narmɨn rat un, kən
məhg-iarəp narmɨn rat tiet, kən mol suakəku təwɨr. Kən təmos-ipən suakəku tɨtəlɨg-pən
mehm rəhan tata.

43Kən ilat rafin, narmɨlat təmiwɨg o nəsanənən asol rəha Uhgɨn. Məto nian netəmim
narmɨlat təmiwɨg o natɨmnat rafin itəmIesu təmol ilat, kən in təmən-ipən kəmrəhanmɨn
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netəmim məmə, 44 “Otos nəghatən u tatite mamnɨm e nɨkitəmat kən məsotaluinən. Io
Nətɨ Etəmim, suah kit otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.” 45Məto rəhan mɨn
netəmim kəsotɨtunən nɨpətɨ nəghatən u məto-inu Uhgɨn təməhluaig-in nɨpətɨ nəghatən u
məmə ilat okəsotɨtunən, kən ilat kɨnotaulɨs-in nətapəh-inən nɨpətɨ nəghatən u o Iesu.

?Pah in iahgin etəmkeike?
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-40)

46Kənnetəmimrəha Iesu koatol nɨkilatmɨnməməpah in iahgin etəm-iasol, etəmkeike
taprəkɨs-in ilat. 47Məto Iesu təmɨtun rəhalat nətəlɨgənmɨn, kən in təmos suakəku kit mit
muwa tətul e nɨkalɨn, 48kən tən-ipən kəm ilatməmə, “Okəmə suah kit, nɨkin tagienməmə
otos suakəku kit mehm wɨr, kən in tatol min-nəhlan e nərgək, kən in tahmen-pən əm
məmə in tatos io, matehm wɨr io. Kən etəm tatos io e nɨkin agien, in tatos Uhgɨn itəm
təmahl-ipa io. Inu nɨpahrienən məto-inu etəm tatos-iəhau in ləhau agɨn, in otuwa in
etəm-iasol, etəmkeike.”

49Kən Jon təmən məmə, “Iərəmərə. Itɨmat emotehm suah kit tatəhg-iarəp narmɨn rat
mɨn e nərgəm, kən emotən-iəhau məmə otəsol wəkən məto-inu sənəmə in rəhatat kit
etəmim.” 50Məto Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Əsən-iəhauən inməto-inu, okəmə suah
kit təsolən tɨkɨmɨr itəmatmin, kən in iolɨtəmat.”

NetəmSameria neen nɨkilat təməsagienən o Iesu
51Kən tɨnuwa iuəhkɨr o nian itəm Uhgɨn otos Iesu lan muwɨn əpəh e nego e neai, kən

Iesu təmən-ipən atɨp kəm in məmə otəkəike muwɨn Jerusalem, kən nat kit tɨkə məmə
otahtosɨg-in. 52 Kən in təmahl-ipən netəmim neen kotos rəhan nəghatən motaupən-in
motuwɨn əpəh latuənu kit Sameria məmə okotol əpen-əpenə rəhan. 53Məto netəm əh-
ikɨn əh, kəsotolkeikeənməmə in otuwɨnmatɨg iməlat ikɨnməto-inu, ilat kotɨtunwɨrməmə
tatuwɨn Jerusalem. 54Kənnian rəhanetəmimmil, Jemesne Jon, ilaukəmuehmnatɨmnat
mɨn əh, kən kəmuənməmə, “?Iərəmərə, nakolkeike məmə ekuaun-in nɨgəm tɨsɨ-pən əpəh
ilɨs e nego e neai meiuaiu muwa mus ilat?”† 55Məto Iesu təmeirair məhai ilau. 56 Kən
kəmotuwɨnmɨn latuənu pɨsɨn kit mɨn.

Netəmimneen kəmoatənməmə okotuarisɨg-in Iesu
(Mat 8:19-22)

57Kən e nian Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotaliwək moatuwɨn e suatɨp, kən suah
kit təmən-ipən kəm inməmə, “Io ekuarisɨg-in ik, ikɨn pəhruən onəkuwɨn ikɨn.”

58 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Kuri iarupɨn mɨn, rəhalat nɨpəg tatɨg məmə
okotapɨl ikɨn. Kən mənɨg mɨn, nimaalat tatɨg məmə okotapɨl ikɨn. Məto io Nətɨ Etəmim,
nimə rəhak tɨkə o napɨlən.”

59 Kən Iesu təmən-ipən kəm suah kit mɨn məmə, “Wa, kilau min ik, muwa ik rəhak
etəmim.” Məto suah un tən-ipən məmə, “Iərəmərə, awi. Egəhan-in io ekuwɨn pitən
mɨtənɨm rəhak tata.” 60Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Kəp, apəs-pən. Pəs netəm
kɨnotɨmɨs rəkɨs e nɨkilat, koatɨtənəm atɨp ilat mɨn. Məto ik, uwɨn mən-iarəp nərəmərəən
rəha Uhgɨn.”

61Kən kitmɨn tatənməmə, “Iərəmərə, ekətəu-pən ikmuwa io etəmim rəham,məto awi,
əpəs pitən ekɨtəlɨg-pənmɨn imak ikɨnmauiatɨpin rəhakmɨn netəmim.”

62Məto Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Okəmə suah kit tətuounmatol wək rəhaUhgɨn,
məto rəhan nətəlɨgən tatuwɨn o nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn neen, kən suah u təsahmen-pənən
məmə Uhgɨn otərəmərə lan.”
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10
Iesu təmahl-ipən rəhan netəmim sepɨnte-tu kotamnus-iarəp namnusən təwɨr

1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iərəmərə təmɨtəpun rəkɨs sepɨnte-tu netəmim neen mɨn
rəhan, kən təmahl-ipən ilat kəiu kəiu kotaupən-inmoatuwɨn e taonmɨnne ikɨnmɨnneen
mɨn itəm Iesu təpanuarisɨgmuwɨn ikɨn.

2Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “!Otəplan-tu! Nagwənən tepət əpəh e nasumən itəm
kɨnotɨmətə, məto iolwək mɨn noan məsɨn əm kotəulək-in. Kən otəfak-pən o etəm-iasol
rəha nasumən məmə otahl-ipa iolwək mɨn tepət məmə okotuwɨn kəulək-in nasumən
rəhan. 3Otuwɨn, məto nəkotəkəike motɨtunməmə io etahl-ipən itəmat məmə nakotuwɨn
tahmen-pən e sipsip əlkələh mɨn itəm kotaliwək moatuwɨn ilugɨn e kuri iarupɨn mɨn.
4 Kən onəkəsotosən kətɨm əkəku rəha məni, ne kətɨm, ne put, kən əsotamegən e suatɨp
katəghat kəmnetəmim.

5 “Nimə naka itəm onəkotuwɨn ikɨn, nakotaupənmotən-iarəpməmə, ‘!Pəs nəməlinuən
otətatɨg ikɨn!’ 6 Okəmə etəm rəha nəməlinuən əh-ikɨn, kən rəham nəfakən otuwa mol
nɨpahrienən, kən nəməlinuən otətatɨg ron. Məto okəmə etəm tol nəhlan tɨkə, kən noa
rəham nəfakən otɨtəlɨg-pa mɨn ron ik. 7Kən otatɨg əm e nimə kitiəh əm, sotapɨlən e nimə
pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən nagwənən naka itəm okoatos-ipɨnə kəm itəmat, otun. Kən nənɨmən
naka okotos-ipɨnə, otənɨm. Məto-inu in tətuatɨp əm məmə suah kit itəm tatol wək, in
tətuatɨpməmə in otos nətouən lan.

8 “Nian itəmat nakotuwɨn taon kit, okəmə nɨkilat tətagien otəmat, kən otun nagwənən
naka itəm koatos-ipɨnə kəm itəmat, 9 kən otol-wɨr netəmim itəm koatɨmɨs motatɨg
ikɨn, kən motən-iarəp kəm ilat məmə, ‘Nərəmərəən rəha Uhgɨn tatuwa iuəhkɨr otəmat.’
10Məto okəmə nakotuwɨn e taon kit, kən netəmim nɨkilat təsagienən otəmat, kən otuwɨn
motaliwək e suatɨp asol mɨn, kən motən məmə, 11 ‘Nɨmoulul rəha nɨsɨp itəm tətatɨg e
nelkɨtɨmat, ekoatoahapɨspɨs rəkɨs, in nəmtətin tatəgətunməmənəmotol təsahmenən, kən
Uhgɨn təmapəs itəmat. MətonəkotəkəikemotɨtunməmənərəmərəənrəhaUhgɨn tɨnatuwa
iuəhkɨr rəkɨs.’ 12Kən iatən nɨpahrienən kəm itəmat məmə, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm
ilat taprəkɨs-in nalpɨnən rəha taon rat əh Sotom aupən.”

13 “!Itəmat netəmKorasin, kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! !Itəmat netəm Petsaeta,
kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! Məto-inu emol pap nat pɨspɨs tepət e taon mil
rəhatəmat! Kən okəmə emol natɨmnatmɨn əh əpəh Taea ne Saeton aupən, okol netəmim
əh-ikɨn əh kəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən e nolən rat mɨn, kən ilat kəmotuwɨn e natɨmnat
rat motuwɨnmoatəpələh e nəmtap e nɨgəmmotəgətunməmə koatəto tərat agɨn o rəhalat
nolən rat mɨn. 14 Məto e nian əh itəm Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəmim, nalpɨnən
rəhatəmat in otəskasɨk,maprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəmTaea ne Saeton aupən ikɨn. 15 ?
Kən itəmat netəm Kapaneam, nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otɨləs-ipər itəmat e ikɨn rəha
nɨsiaiiən əpəh e nego e neai? !Kəp! Məto Uhgɨn otɨləs-iəhau itəmat nakotuwɨn ləhau agɨn,
ikɨn itəmat onəkotaulɨs ikɨn.”

16 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn məmə, “Netəmim itəm koatətəlɨg-in itəmat,
koatətəlɨg-in io. Kən netəmim itəm koatəuhlin məntaalat kəm itəmat, koatəuhlin
məntaalat kəmio, kənnetəmim itəmkoatəuhlinməntaalat kəmio, koatəuhlinməntaalat
kəm suah u itəm təmahl-ipa io.”

Netəmim rəha Iesu sepɨnte-tu kəmoatɨtəlɨg
17 Kən netəmim mɨn rəha Iesu ilat sepɨnte-tu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn, kən nɨkilat tətagien

moatən kəm Iesu məmə, “! Iərəmərə, nat əpnapɨn narmɨn rat mɨn, məto nian itɨmat
ekotəghat e nərgəm, kən ilat koatol nəwiatɨmat!” 18Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə,
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“Io emehm Setan təmɨsɨ-pər ilɨs e neai meiuaiu tahmen-pən e nɨpɨtən. 19Otətəlɨg-tu. Io
enos-ipɨnə rəkɨs nəsanənən kəm itəmat, inəh itəmat nəkotɨtun neguətainən sɨnek mɨn ne
skopion*mɨn. Kən nəsanənən itəm iatos-ipɨnə kəm itəmat, in taprəkɨs-in nəsanənən rəha
tɨkɨmɨr rəhatat, Setan. Kən okol nat kit təsərəkɨnən itəmat. 20 Inəh nɨpahrienən. Məto
nəsotagienənməmənarmɨn ratmɨnkoatol nəwiatəmat,məto otagien əmməto-inuUhgɨn
təməte rəkɨs nərgɨtəmat əpəh e nego e neai.”

21 Kən e nian əh, Iesu nɨkin tətagien pɨk e nagienən itəm tatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha
Uhgɨn, kən in təməfak mən məmə, “Tata Uhgɨn, ik Iərəmərə rəha natɨmnat rafin ilɨs e
neai ne ləhau e nətueintən. Iatənwiwi ik məto-inu nəməhluaig-in nɨpətɨ natɨmnat mɨn
u e nɨganəmtɨ netəmim itəm kotenatɨg motɨtun wɨr nat. Kən nəmol-arəp kəm netəmim
itəm kotahmen-pən əm e nɨsualkələh məmə okotɨtun wɨr. Əwəh, Tata, inu nat kit itəm
nakolkeike.”

22Kən Iesu təmatəkəike matəghat kəm ilat məmə, “Rəhak Tata təmegəhan-in-pa rəkɨs
natɨmnat rafin e nelmək. Tata əm tɨtun Netɨn. Kən Nətɨn əm ne netəmim neen, ilat mɨn
əm kotɨtun Tata. Ilat u netəmim itəmNətɨn təmɨtəpun ilat məmə in otol-arəp Tata rəhan
kəm ilat.”

23Kən Iesu təmeirairməghat əmkəmrəhanmɨnnetəmimməmə, “!Nəkotatɨg e nəwɨrən
pahrien məto-inu itəmat nakoatehm e nɨganəmtɨtəmat natɨmnat mɨn əh! 24 Iatən kəm
itəmatməmə, aupən ikɨn ienmɨn tepət, nekigmɨn tepət, kəmotolkeikepɨkməməokotehm
natɨmnat mɨn u itəm itəmat nakoatehm, məto kəməsotehmən. Kən ilat kəmotolkeike
məmə okotəto natɨmnat mɨn itəmnakoatəto, məto kəməsotətoən.”

Iesu təmuəh nimaa nəghatən e etəm təwɨr kit rəha Sameria
25 Kən e nian əh, ienatɨg kit e Lou təmətul meiuə əm e nətapəhən kit kəm Iesu məmə

otehm-tu okəmə Iesu in tenatɨgwɨr o kəp. In təmənməmə, “?Iəgətun, oekahromin-nulan
mos nəmegəhən lilɨn?” 26 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “?Lou rəha Moses tatən
məmə naka? ?Nian ik nətafin, kən nɨpətɨn tatən naka kəm ik?”

27Kən suah un tən-ipən məmə, “Onakəkəike molkeike Iərəmərə rəham Uhgɨn e nɨkim
rafin, ne nəmegəhən rafin rəham, ne nəsanənən rafin rəham, ne nətəlɨgən rafin rəham;
kənmolkeikemɨn ikmɨn neen tahmen-pən əmməmə nakatolkeike atɨp ik.”

28Kən Iesu tən-ipənkəminməmə, “In ətuatɨpun. Okəmənakatol nəhlan, kən ik onakos
nəmegəhən lilɨn.”

29Məto suah əh, in tolkeike əmməmə otəgətun rəhan nolənməmə in etəm ətuatɨp, kən
in təmətapəh o Iesuməmə, “?Məto pahmɨn u ilat io mɨn neen?”

30 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Suah kit təmiet Jerusalem kən maliwək meiuaiu
matuwɨn əpəh Jeriko. Kən e suatɨp, iakləh neen kəmotaskəlɨm motəmki-rəkɨs rəhan
natɨmnat, kənmotoh kələhəu tɨmɨseahmətaməhl e suatɨp, kən kotagɨmmotapəs.

31Kən təpəwɨr əh, pris kit tatɨtəp suatɨp əhmatuwa, məto nian in təməplan suah əh, in
təmaliwək mawɨlək-in matuwɨn. 32Kən Lifaet† kit tɨtəp mɨn əm suatɨp kitiəh muwa, kən
nian təməplan suah əh tətaməhl, in təmol əmnat kitiəhmɨnmawɨlək-in. 33Məto etəmim
kit rəha Sameria, itəmkoatol tɨkɨmɨr ilat netəm Isrel, in mɨn tɨtəp suatɨp əhmatuwa, kən
məplan suah əh tətaməhl. Nian təməplan, nɨkin təmahmə ron, 34 kən təmaliwək muwɨn
iuəhkɨr ron, mafəl rəhan nɨməgəmmɨn e oel ne wain, kən malpin wɨr ilat. Kən təmɨləs-
ipər suah əh mahtu-pər e rəhan togki, kən mɨləs mian əpəh e hotel matehm wɨr. 35Kən
kəmən lawɨgin, in təmos məni neen‡ muwɨn mos-ipən kəm etəm-iasol rəha hotel, kən
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mən-ipənkəminməmə, ‘Onakatehmwɨr suahu, kənokəmənəkətuatin rəhamneenməni,
kən onakən-ipa kəm io nian ekɨtəlɨg-pamɨn, pəs io ekos-ipɨnə nɨtain.’ ”

36 Kən nian Iesu tɨnol namnun nəghatən u, kən təmətapəh o ienatɨg e Lou məmə, “?
E rəham nətəlɨgən, suah miləhal əh, nəkɨtun məmə iləhal pah təmol təwɨr kəm suah əh
kəmoh, tahmenməmə in in kit?” 37Kən ienatɨg e Lou təmən-ipənməmə, “Etəmim itəm in
təmasəkitun suah əh.” Kən Iesu tən-ipənkəminməmə, “Ita. Ikuwɨnmolmɨn tahmen-pən
əmməmə inu suah əh təmolmihin ne.”

Iesu təmuwɨn latuənu rəhaMata neMeri
38Nian Iesu ne rəhan mɨn netəmim kotaliwək e suatɨp, kən kəmotiet-arəpən latuənu

kit. Kən pətan kit, nərgɨn u Mata, təmos Iesu e nɨkin agien muwɨn əpəh e rəhan nimə.
39 Pətan əh, pian kit əh-ikɨn, nərgɨn u Meri. Kən Meri təmuwa matəpələh iuəhkɨr o nelkɨ
Iərəmərə matətəlɨg-in nəgətunən mɨn rəhan. 40Məto Mata, rəhan nətəlɨgən tatuwɨn pɨk
o nolən nagwənən, kən wək tɨnatoh in. Kən təmuwɨn o Iesu mən-ipən kəm in məmə, “?
Iərəmərə, tahro? ?Nɨkim təht məmə tətuatɨp əm, o kəp, məmə pətan u piak təsasituən lak
neonolənwəku, kən iopɨsɨn əmiatol? Ahl-ipaməməotuwamasitu lak.” 41Məto Iərəmərə
təmən-ipən kəm inməmə, “Ei, Mata. Əsətəlɨg-in pɨkən natɨmnatmɨn tepət nəhlan. 42Məto
nat kitiəh əm in nat keike, kən Meri in tɨnɨtəpun rəkɨs nat u itəm in təwɨr taprəkɨs, kən
okol io esɨləs-irəkɨsən nat əh ron.”

11
Iesu təmatəgətun rəhan netəmim e suatɨp rəha nəghatən kəmUhgɨn e nəfakən
(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1Nian kit, Iesu təmatəghat kəm Uhgɨn e nəfakən əpəh ikɨn kit. Kən nian təmol namnun
rəhannəfakənkəmUhgɨn, kən rəhankit etəmim təmətapəh ronməmə, “Iərəmərə, əgətun-
tu itɨmat e suatɨp rəha nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən, tahmen-pən e Jon Baptais in
təməgətunmihin rəhanmɨn.”

2Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Niannakotəghat kəmUhgɨnenəfakən, onəkotən
məmə,
‘Tata Uhgɨn, nərgəm in ilɨs agɨn, pəs netəmim okotɨsiai-in.
Pəs rəham nərəmərəən tuwamatɨg. 3
Nian rafin, os-ipa nagwənən kəm itɨmat tahmen-in rəha nian roiu.
4Kən afəl rəkɨs rəhatɨmat nolən rat mɨn məto-inu itɨmat esotaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkitɨmat

nolən rat mɨn rəha netəmim itəmkoatol kəm itɨmat.
Kən segəhan-inən itɨmat ekotuwɨn ima nos-ipən-os-ipənən, ikɨn itəm məta oekotakiə

motol təfagə rat.’ ”
5-6Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Okəmə suah kit tuwa imam ikɨn lapɨn, kən rəham

nagwənən tɨkə, kən onəkol naka? Onəkuwɨn e nimə rəha ik kit, kən mən-ipən məmə, ‘Io
kit, os-ipa nagwənən məsɨn, kən ekos muwɨn magwən suah kit lan itəm təmɨsɨ-pən isəu
muwa imak ikɨn roiu lapɨn, kən rəhak nagwənən tɨkə məmə ekagwən in lan.’ 7 Kən in
otuhalpɨn-pɨnə kəm ik məmə, ‘!Aaah! Atuwɨn, səhgaiirən etɨmat, enotapɨl rəkɨs itɨmat
rəhak nɨsualkələh. Okol esətul mɨnən mos-ipɨnə nagwənən kəm ik.’ 8 Ekən kəm itəmat
məmə, nat əpnapɨn ik in kit, məto suah un təsolkeikeən məmə in otos-ipɨnə nagwənən
kəmik. Məto iatənnɨpahrienən, niannakatəkəikematətapəh ron, kən in otətulmos-ipɨnə
natɨmnat rafin kəm ik itəmnakolkeike.

9 “Kən tol nəhlan ekən kəm itəmat məmə, otətapəh-in kəm Uhgɨn o natɨmnat, kən in
otos-ipɨnə kəm itəmat. Kən otegəs-in, kən nakotehm. Kən otəht-əht toa, kən toa oterəh
otəmat. 10 Ekən nəhlan məto-inu netəmim rafin itəm koatətapəh-in, kən okoatos. Kən
netəmmɨn u itəmkoategəs-in, kən okoatehm. Kən netəmim itəmkoatəht-əht toa, kən toa
oterəh olat.
10:39: Jon 11:1; 12:2-3 10:42: Mat 6:33



LUK 11:11 125 LUK 11:29

11 “Itəmat tata mɨn. ? Itəmat kit, nian nətɨn tatətapəh-in nəm, məto in tatos-ipən
sɨnek? !Kəp! 12 ?O nian in tatətapəh-in noanahlɨ-mənɨg, məto in tatos-ipən skopion?*
!Kəp! 13Nat əpnapɨn itəmat netəmnakotərat, məto nakoatos-ipən natɨmnatwɨrmɨn kəm
nenətɨtəmatmɨn. Məto Tata Uhgɨn əpəh e nego e neai, nolən rəhan in təwɨr pɨkmaprəkɨs-
in nolən rəhatəmat, kən nɨpahrienən, in otos-ipən Narmɨn Rəhan kəmnetəmmɨn u itəm
koatətapəh-in ron.”

Netəmimneen kəmoatənməmə Iesu tatol wək e nəsanənən rəha Setan
(Mat 12:22-30, 43-45;Mak 3:20-27)

14Kən e nian kit, suah kit əh-ikɨn itəm narmɨn rat tətatɨg lan, kən tol məmə in təruru
nəghatən. Kən Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat əh, kən suah əh təmətuoun matəghat,
kən netəmim narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. 15 Məto netəmim mɨn əh neen koatən məmə,
“Pielsepul u in etəm-iasol rəha narmɨn rat mɨn, in əm əh təmos-ipən nəsanənən kəm
suah u məmə in otəhg-iarəp narmɨn rat mɨn e netəmim.” 16 Kən netəm pɨsɨn neen mɨn
kəmotətapəh o Iesu məmə in otol-tu nat pɨspɨs kit e nəsanənən itəm tatɨsɨ-pən e nego e
neai məto-inu, ilat kotolkeikeməmə okotɨtun-tu məmə Iesu in etəmim pah.

17Məto Iesu tɨnɨtun rəkɨs nətəlɨgən mɨn rəhalat, kən təmən məmə, “Okəmə netəmim e
kantri kit koatoor ilat mɨn, kən okotərəkɨn rəhalat kantri, kən nərəmərəən otɨsas mɨkə.
Kən tahmen-pən əm, e latuənu kit, okəmə netəmim lan koatoor ilat mɨn, kən okotərəkɨn
agɨn-əh latuənu u. 18 ?Kən okəmə netəmim rəha Setan koatoor ilat mɨn, kən otahro
nulan rəhan nərəmərəən otətatɨg? Iatən min-nulan məto-inu nakoatən məmə iatəhg-
iarəp narmɨn rat mɨn e nəsanənən rəha Pielsepul. 19 ?Kən okəmə io, iatəhg-iarəp narmɨn
rat mɨn e nəsanənən rəha Pielsepul, kən tahro e rəhatəmat mɨn netəmim, ilat koatəhg-
iarəp narmɨn rat mɨn e nəsanənən rəha pah? Tol nəhlan, ilat okotakil rəhatəmat mɨn
nəghatənməmə in neiueiuəən. 20Məto okəmə io iatəhg-iarəpnarmɨn ratmɨnenetəmime
nəsanənən rəha Uhgɨn, kən tatəgətunməmə nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnuwa rəkɨs otəmat.

21 “Nian etəm rəhan nəsanənən tepət tatəmɨk natɨmnat rəha nəluagɨnən, tatətul matɨp
matehm wɨr rəhan nimə, inəh rəhan natɨmnat okotatɨg wɨr əm. 22Məto nian etəm pɨsɨn
kit mɨn itəm rəhan nesanənən taprəkɨs-in in, otuwamuəmoumətianmətian tol win lan,
in tatos-irəkɨs rafin rəhan natɨmnat rəha nəluagɨnən itəm təmələhəu-pən rəhan nətəlɨgən
lan, kən in otoor natɨmnat rafin rəha suah əh kəm rəhanmɨn netəmim.

23 “Etəm u itəm təsuarisɨg-inən io, in rəhak tɨkɨmɨr. Kən etəmim u itəm təsargətainən
sipsip mɨn, in tatol ilat kotagɨmatit.”

24 Kən Iesu təmən məmə, “Nian narmɨn rat tatiet e suah kit, kən in tətan əpəh ikɨn
kɨkə-kɨkə ikɨn nəhau tɨkə lan mategəs-in ikɨn otameg ikɨn, məto təsəplanən. Kən in tatən
məmə, ‘Pəs ekɨtəlɨg-pən e rəhak nimə itəm emɨsɨ-pən ikɨn aupən.’ 25Kən nian in tatɨtəlɨg-
pa, mehm rəhan nimə kəmafəl təpiəwɨr, kən natɨmnat rafin koatɨs wɨr. 26Kən in otuwɨn
mit mɨn narmɨn rat sepɨnmɨnmotuwa itəmkotərat kotaprəkɨs-in in. Kən okotuwɨnmɨn
iməmotatɨg e nəmegəhən rəha suah u. Kən suah u, aupən rəhan nəməgəhən tərat, məto
roiu tɨnərat pɨk agɨn-əh.”

27Nian Iesu tatən nəghatən əh, pətagwəhl kit tagət əfəməhməmə, “Pəs Uhgɨn otawte-in
rəhan nəwɨrən kəmpətan itəm təmemək-in ik, kənmətapinahin ik.”

28 Kən Iesu təmə, “Nɨpahrienən, məto Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən taprəkɨs kəm
netəmim itəmkoatəto nəghatən rəhan, kənmoatol.”

Nəmtətin rəha Jona
(Mat 12:38-42;Mak 8:12)

29 Kən nian netəmim kəmotuwa məmə okotəto nəghatən rəha Iesu, kəmotuwa tepət
məsɨn mɨn, kən Iesu təmə, “Itəmat netəm roiu ne, itəmat nol təfagə rat agɨn. Itəmat

* 11:12: Skopion - afin-tu futnot əpəh Luk 10:19 11:15: Mat 9:34; 10:25 11:16: Mat 12:38 11:22: Kol
2:15 11:23: Luk 9:50 11:27: Luk 1:28,42,48
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nakotolkeike məmə nakotehm nat pɨspɨs u nəmtətin kit. Məto okol Uhgɨn təsos-ipɨnəən
nəmtətin kit kəm itəmat. Məto Uhgɨn otos-ipɨnə nəmtətin kitiəh əm kəm itəmat, inəh
nəmtətin rəha Jona. 30Tahmen əm e Jona itəm təmuwa nəmtətin kit tatuwɨn o netəmim
rəha taon u Nineva aupən, e nolən kitiəh mɨn əm, io Nətɨ Etəmim ekuwa nəmtətin rəha
netəmim u-roiu ne. 31 Kən e nian əh itəm Uhgɨn otakil netəmim rafin, kən kwin rəha
nəptən pis ikɨn, in otətul mən-iarəp məmə itəmat netəm nakotərat. Otɨtun nənən nəhlan
məto-inu, in təmiet e nɨkalɨn nəptən əpəh isəu agɨn, kən maliwək muwa məmə otəto
nəghatən rəhaKig Solomon itəmtenatɨgwɨr. Kən otəplan-tu, suah kit itəm ilɨs taprəkɨs-in
Kig Solomon tɨnuwa. 32Kən netəmim rəha Nineva okotətul e nian Uhgɨn otakil netəmim
rafin lan, kən ilat okotənməmə itəmat nəmotol nolən tərat. Kən ilat kotɨtunnənənnəhlan
məto-inu, nian ilat kəmotəto nəghatən rəha Jona, ilat kəmotəuhlin ilat e nolən rat mɨn
rəhalat. Kən roiu, suah kit ikɨn-u itəm in ilɨs taprəkɨs-in Jona.”

Nəhag-əhagən rəha lait
(Mat 5:15; 6:22-23)

33Kən Iesu təmənməmə, “Suah kit tɨkə itəm tətasiepən e lait, kən uarisɨg in tatəhluaig-
in, o tətaii-pən e nɨpəg kɨtəh. Kəp. Məto nian etəmim tətasiepən e lait, otəkəike mətu-
pər e nɨg rəha lait məmə netəmim itəmokotuwa e nɨpəg noa nimə, kənmoatehm nəhag-
əhagən rəha lait o nəplanən natɨmnat. 34 Nɨganəmtɨm in tahmen e lait itəm tatos-ipən
nəhag-əhagən kəm nɨpətɨm. E nian nɨganəmtɨm mil kuəwɨr, tahmen əm məmə nɨpətɨm
tərioah e nəhag-əhagən. Məto nian nɨganəmtɨm mil kuərat, tahmen əm məmə nɨpətɨm
tərioah e napinəpən.† 35Kən tol nulan, ik onakəkəikematehmwɨrməmə nəhag-əhagən e
rəhamnəmegəhən, in sənəmə napinəpən. 36Kən okəmə rəhamnəmegəhən in tərioahwɨr
e nəhag-əhagən, napinəpən in otɨkə agɨn lam, kən nəhag-əhagən in tətasiəgəpɨnwɨr rafin
rəham nəmegəhən, tahmen-pən əme nəhag-əhagən rəha lait tətasiəgəpɨn ik.”

Iesu təməghat əskasɨk kəmFarisi mɨn ne iəgətunmɨn rəha Lou
(Mat 23:1-36;Mak 12:38-40;

Luk 20:45-47)
37Kən nian Iesu təməghat rəkɨs, kən Farisi kit təmuwa mən-ipən kəm in məmə okian

muagwən e rəhan nimə. Kən Iesu təmaliwək muwɨn əpəh imə matəpələh e nɨkalɨ tepɨl
o nagwənən. 38Kən Farisi apon təmaut ron narmɨn təmiwɨg nian təməplan məmə Iesu
təsaikuasən pitən e nelmɨn uarisɨg təpanagwən.

39 Kən Iərəmərə təmən kəm in məmə, “Itəmat Farisi mɨn, nəkotahmen əm e kap ne
plet itəm nakotaikuas elat əpəh ihluə əm, məto əpəh e nɨpəgnoalat, kotapɨn. Itəmat
nakotərioah e naumɨsən ne nəratən. 40 !Itəmat nakotalməl pɨk! ?Nɨkitəmat tatəht o kəp
məmə, Uhgɨn itəm təmol nɨpətɨtəm, in təmol mɨn nɨkitəm? !Əwəh! 41Məto otos-ipən kəm
ian-rat mɨn e nɨkitəmat agien, kən natɨmnat rafin ihluə ne imə kotətuatɨpmotəwɨr.

42 “!Məto itəmat Farisi mɨn, nahməən asol otuwa otəmat! Itəmat nakotətəu-pən wɨr
nɨmɨsmɨsɨ Lou mɨn, tahmen e tait rəha nɨmalɨ nɨg mɨn itəm nəmiəwɨlat tatəpien o nolən
nagwənən. Məto nakotəuhlin məntaatəmat o nat asol mɨn rəha Lou, inəh nəsotolən nat
itəmtətuatɨpmɨnkəmnetəmim, kənməsotolkeikeənUhgɨn. Nəkotəkəikemotol nolənwɨr
mɨn asol əh, kənməsotaluinən nətəu-pənwɨr mɨnən nɨmɨsmɨsɨ Loumɨn rafin.

43 “Itəmat Farisi mɨn, nahməən asol otuwa otəmat, məto-inu nakotolkeike məmə
onəkotuwɨnmotəpələh aupən e nimə rəha nuəfɨmɨnən. Kən emaket, nakotolkeikeməmə
netəmim okotɨləs-ipər nelmɨlat kəm itəmat o nɨsiaiiən itəmat.

11:29: Mat 16:4 11:31: 1King 10:1-10 11:32: Jona 3:5-10 11:33: Mak 4:21; Luk 8:16 † 11:34: Nɨpətɨn
kit rəha “nɨganəmtɨmmil kuəwɨr” təmə, ik etəmkit itəmnɨkim tagienonasituənnetəmimerəhamməni. Kənnɨpətɨnkit
rəha “nɨganəmtɨmmil kuərat” təmə, ik iaumɨs kit. Nɨpətɨn kitmɨn rəha “nɨganəmtɨmmil kuəwɨr” təmə, rəhamnətəlɨgən
kitiəh əmoUhgɨn.
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44 “Itəmat Farisi mɨn, nahməən asol otuwa otəmat, məto-inu itəmat nəkotahmen e
suwɨt itəm kotamkɨmɨk, məto kəsɨtun ətuatɨpən məmə in hiə, kən netəmim kotaliwək
pɨkən lanmotəruru, motol rəhalat nəmegəhən tətamkɨmɨk.”‡

45 Kən iəgətun kit rəha Lou təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun. Nian nakatən
nəghatənmɨn u, kən tatərəkɨnmɨn itɨmat.”

46Kən Iesu təmə, “!IəgətunmɨnrəhaLou! Nahməənasol otuwaotəmatməto-inu, itəmat
nakoatəlɨn-pər nat fɨgəmmɨn itəm tiəkɨs məmə netəmim okoatəmɨk.§ Məto nəsotasituən
məsɨn e noanelmɨtəmatməmə onəkotasitu elat o nəmɨkən natɨmnat mɨn əh.

47 “Nahməən asol otuwa otəmat məto-inu əpəh e suwɨt mɨn rəha ien mɨn rəha
Uhgɨn aupən, nakoatiləkɨn nimə wɨr mɨn, kən nakoatən məmə nakoatɨsiai-in ilat.
Məto nakoteiuə. Tɨpɨtəmat mɨn əm kəmotohamnu ilat.* 48 Inəh itəmat nakoatən-
iarəp məmə nakotegəhan-in natɨmnat mɨn əh itəm tɨpɨtəmat mɨn kəmoatol aupən, inəh
kəmotohamnu ien mɨn, kən itəmat nəkoatol namnun e rəhalat wək nian nakoatiləkɨn
suwɨt mɨn rəhalat.

49 “Kən o nat əh, Uhgɨn itəm tenatɨg təmən məmə, ‘Io ekahl-ipən rəhak ien mɨn ne
aposol mɨn kotuwɨn motəghat kəm ilat, kən ilat okotɨtəp motol nəratən kəm neen,
kən motohamnu neen.’ 50 Tol nəhlan, Uhgɨn otakil itəmat tahmen məmə itəmat əm
nəmotohamnu ien mɨn rafin rəhan, kən in otol nalpɨnən kəm itəmat o nɨmɨsən rəhalat,
ilat itəmkəmotatɨgenətuounənrəhanətueintənmətoarus-pau-roiu, 51 ienmɨnrafin itəm
kəmotohamnu tətuoun e Epel mətoarus-pən Sekaraea, itəm təmɨmɨs e Nimə Rəha Uhgɨn
ilugɨn e olta ne nimə.† Nɨpahrienən, itəmat roiu ne, Uhgɨn otol nalpɨnən kəm itəmat.

52 “Itəmat iəgətun rəha Lou, nahməən asol otuwa otəmat məto-inu suatɨp kit əh-
ikɨn itəm tatəgətun nat naka itəm Uhgɨn tolkeike. Itəmat nəkotɨtun suatɨp əh, məto
nakotəhluaig-in məmə netəmim kotəruru. Itəmat nəkəsotətəu-pənən, kən nakahtosɨg-in
netəmimməmə ilat mɨn kotəruru nətəu-pənən.”

53Nian Iesu təmiet enimə əhmɨnataliwəkmatuwɨn, kən iəgətunmɨnrəhaLouneFarisi
mɨn, neməha təmol ilat. Tətuounenian əh, kəmotuwarəhan tɨkɨmɨrmɨn. Koatərakin-pən
nəghatən əskasɨk tepət kəm in 54məmə okoteam-in nɨpəgnəmtɨn neen e nəghatən rəhan
itəm təsahmenən.

12
Nəghatənmɨn rəha nem əskasɨkən
(Mat 10:19-20, 26-33; 12:32)

1 Kən e nian əh, netəmim tepət kəmotuwa kitiəh, okol kafin kəruru. Məto netəmim
tɨnepət pɨk, kən moatəhg-irəkɨs-əhg-irəkɨs ilat mɨn. Kən Iesu təmətuoun matəghat kəm
rəhan mɨn netəmim məmə, “Itəmat, nakoatəto itəmat o is rəha Farisi mɨn, is u in nolən
rəhalat itəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. 2Natɨmnat itəm etəmim tatol
anion, Uhgɨn təpanɨləs-iarəpa tagəhag ikɨn. Kənnatɨmnat itəmetəmim tatəhluaig-in, kən
Uhgɨn təpanɨləs-iarəpa, netəmim okotəplan. 3Natɨmnat itəmnakoatən e napinəpən, kən
netəmim okotəto e nərauiəgən. Kən natɨmnat itəmnakoatən anion e nɨpəgnoa nimə, kən
netəmim kəpanotən-iarəp ihluə, netəmim rafin okotəto.

4 “Rəhak mɨn netəmim, ekən kəm itəmat məmə, əsotəginən netəmim itəm kotɨtun
nohamnuənnɨpətɨtəmat,məto uarisɨg, okol kəsotolmɨnənnat kit tərat kəmitəmat. 5Məto
iatən-iarəp etəmimukəmitəmat itəmtətuatɨpməmə onakoatəgin. Onəkotəkəikemotəgin
Uhgɨn, məto-inu nian in otohamnu suah kit, in tɨtun nərakin-pənən in e nɨgəm asol.
‡ 11:44: Lou rəha netəm Isrel tatənməmə, okəmə suah kit otek etəm təmɨmɨs, kən in tamkɨmɨk e Lou. Tol nəhlan, ilat
kotəkəikemotolmakwɨr e ikɨnrəha suwɨtmɨnməmənetəmimkəsotaliwəkpɨkən lan. § 11:46: “Nat fɨgəm” itəmIesu
tatəghat-in, in lou əlkələhmɨn tepət təpət rəha noanol rəha Isrel. * 11:47: Iesu tatəhai Farisi mɨnməto-inu koatən
məmə koatɨsiai-in ienmɨn aupən. Məto ilat kəsotolənnatɨmnat itəmienmɨnkəmoatən. † 11:51: ENaoaRəhaUhgɨn
əpəh e Oltesteman, Epel in ien aupən agɨn, kən Sekaraea in namnun. Afin-tu Jen 14 ne 2 Kron 24:22. 12:2: Luk
8:17
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Əwəh, nɨpahrienən, ekən kəm itəmatməmə nakoatəkəikemotəgin Uhgɨn. 6Mənɨg əlkələh
mɨn, katol-salɨm-in ilat tepət nəmtɨn məni əkəku əm, məto Uhgɨn təsaluin agɨn-əhən kit.
7Əsotəgɨnən, məto-inu Uhgɨn tolkeike itəmat taprəkɨs-in mənɨg mɨn tepət. Nɨpahrienən,
Uhgɨn təmafinmɨtun wɨr noanutəmat rafin.

8 “Ekən kəm itəmat məmə, okəmə etəmim tatən-iarəp e nɨganəmtɨ netəmim məmə in
rəhakkit, kən ioNətɨEtəmim, iomɨnekən-iarəpenɨganəmtɨnagelomɨnrəhaUhgɨnməmə
in rəhaketəmim. 9Məto okəmə etəmimtatən-iarəpenɨganəmtɨnetəmimməmə in sənəmə
etəmim kit rəhak, kən io ekən-iarəp e nɨganəmtɨ nagelo mɨn rəha Uhgɨnməmə suah u in
sənəmə etəmim kit rəhak. 10 Kən etəmim itəm tatən nəghatən rat e Nətɨ Etəmim, Uhgɨn
otafəl rəkɨs rəhan təfagə rat. Məto etəmim itəm tatəghat rat e Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol
Uhgɨn təsafəl rəkɨsən rəhan təfagə tərat.

11 “Kən nian koatiuw-iarəp itəmat e nimə rəha nuəfɨmɨnən, ne e nɨganəmtɨ iərəmərə
mɨn, ne netəm-iasol mɨn məmə okotiuw-iarəp itəmat motakil motuəh motələhəu
nəghatən rəhatəmat, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə onəkotahro min-nulan kuhalpɨn
rəhalat nəghatən, 12məto-inu e nian ətuatɨp əh, Narmɨn Rəha Uhgɨn otəgətun itəmat e
nəghatən naka itəm itəmat onakoatəghat-in kənmoatən kəm ilat.”

Nimaa nəghatən e etəmim rəhan nautə tepət rəhn-kapə tɨkə
13Kən netəmmɨn əh kit təmən-ipən kəm Iesuməmə, “Iəgətun. Tata rəhak tɨnɨmɨs rəkɨs.

Awi, uəhnɨki piakməməotoornatɨmnat rəha tata rəhatɨmlauməməotos-ipa rəhakneen,
itəm tata təmələhəu məmə rəhak.” 14 Məto Iesu təmən kəm in məmə, “Rəhak etəmim,
rəhak tɨkə e nətəlɨgən u rəhatəmlau o noorən rəhatəmlau natɨmnat.” 15Kən Iesu təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Oatəto wɨr itəmat. Otahtosɨg-in wɨr itəmatməmə onəkəsotuwamən
itəmat iaumɨs mɨn, məto-inu nəukətɨ nəmegəhən, in sənəmə nautə tepət.”

16 Kən təmuəh nimaa nəghatən u məmə, “Suah kit, rəhan nautə tepət, kən rəhan
nasumən tatol nɨpətɨn tepət. 17Kən təmən-ipən atɨp kəm inməmə, ‘?Oekahrolmin-nulan,
məto-inu rəhak niməmɨn kɨnəsotahmenənməmə ekəlɨn-pən nɨgak nagwənənmɨn lan?’

18“Kən in təmənməmə, ‘Təwɨrməmə ekol nulan. Ekəmki-rəkɨs niməmɨnu, kənekiləkɨn
nimə neen mɨn itəm iahgin məsɨn. Kən ekəlɨn-pən nɨgak nagwənən, ne rəhak nautəmɨn
ikɨn. 19Kən ekɨtunnənənməmə, rəhaknatɨmnat tepət tepət tahmenonup tepət. Kən roiu
ekameg, mətagwən, matənɨm, kənmatəto nagienən təwɨr əmnulanmatuwɨn.’

20“MətoUhgɨntəmən-ipənkəminməmə, ‘!Ik ialməl! Roiu əmlapɨn, onakɨmɨs. ?Okahrol
rəham natɨmnat u tatəməhl nəmargətain?’ ”

21Kən Iesu təmən məmə, “Uhgɨn otol əm nəhlan kəm netəmim itəm kotargətain nautə
tepət məmə in rəhalat, məto nɨkin təsəht pɨkən nolənwɨr mɨn itəmUhgɨn tolkeike.”

Əsotətəlɨg pɨkən natɨmnat rəha nɨpətɨtəm
(Mat 6:19-21, 25-34)

22 Kən Iesu təmən kəm rəhan netəmim mɨn məmə, “Məto-inu o nolən əh, iatən kəm
itəmat məmə, nəsotətəlɨg-in pɨkən natɨmnat rəha nəmegəhən rəhatəmat məmə onəkotun
naka, kənməsotətəlɨg-in pɨkənnatɨmnat rəhanɨpətɨtəmatməmə onəkotuwɨn-in natɨmnat
naka. 23 Əsotətəlɨg-in pɨkən məto-inu nəmegəhən rəhatəmat taprəkɨs-in nagwənən, kən
nɨpətɨtəmat taprəkɨs-in napən mɨn rəha nuwɨn-inən. 24 Otəplan-tu mənɨg mɨn, ilat
kəsotasumən, kən məsotəuləkən, kən rəhalat nimə rəha nagwənən tɨkə, məto Uhgɨn
tətagwən ilat. !Məto Uhgɨn tolkeike pɨk itəmat taprəkɨs-in mənɨg mɨn! 25 ?Nɨkitəmat təht
məmə rəhatəmat nətəlɨgən pɨk tɨtun nolən rəhatəmat nəmegəhən təfəməh? !Kəp! Nolən
rəha nətəlɨgən pɨk təsafin-pənən aua kitiəh əm e rəhatəmat nəmegəhən. 26 ?Məto okəmə
itəmat nəsotɨtunən nolən nat əkəku kit tol nəhlan, tahro nakoatətəlɨg-in pɨk natɨmnat
pɨsɨn pɨsɨnmɨn e nəmegəhən rəhatəmat?

12:7: Luk 12:24; Wək 27:34 12:11: Mak 13:11; Luk 21:12-15 12:15: 1 Tim 6:9-10 12:21: Mat 6:19-20
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27 “Nɨkitəmat təht-tu nolən rəha nəguɨ-nɨg mɨn itəm koatəguɨn. Ilat kəsotol wəkən,
məsotəhlən rəhalat napən. Məto ekənkəmitəmatməmə aupən, Kig Solomon rəhannautə
tepət, kənrəhannapəntəwɨrpɨk,məto rəhannapənmɨnkəsotəwɨrəntaprəkɨs-innəguɨ-nɨg
mɨn. 28Nəguɨ-nɨgmɨn əh koatətul rəha nian kitiəh əm, kən olawɨgin, netəmimkotaan ilat
e nɨgəm,məto Uhgɨn in tatol ilat kotəwɨr kotəwɨr. ?Kən nɨkitəmat təht məmə in otos-ipɨnə
napən kəm itəmat, o kəp? !Əwəh! Rəhak netəmim, rəhatəmat nahatətəən in natiəkəku
əm.

29 “Təsəwɨrən məmə nɨkitəmat tatəht pɨk natɨmnat o nəmegəhən rəhatəmat, kən nian
rafin nakotegəs-in nagwənən nɨgɨtəmat ne nənɨmən nɨmɨtəmat. 30Nɨkitəmat təsəht pɨkən
natɨmnat mɨn əh, məto-inu netəmkəsotahatətəən e Uhgɨn, ilat koategəs-in natɨmnat mɨn
əh. Rəhatəmat Tata in tɨtun natɨmnat itəm nəkotəkəike motos o nəmegəhən rəhatəmat.
31 Məto nakotətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn motol tətul aupən e
nəmegəhən rəhatəmat, kən in otos-ipɨnəmɨn kəm itəmat natɨmnat mɨn rəha nəmegəhən
ikɨn-u e nətueintən.

32 “Əsotəgɨnən, itəmat sipsip mɨn u rəhak itəm itəmat noan məsɨn əm, məto-inu Tata
rəhatəmat nɨkin tagien pɨk məmə onəkotatɨg ahgin rəhan nərəmərəən, kən in otehmwɨr
itəmat, kən itəmat mɨn onəkotərəmərə itəmat min. 33 Otosalɨm-in rəhatəmat natɨmnat
mɨn, kən motos-ipən məni lan kəm ian-rat mɨn. Nian nəkotol təwɨr min-nulan, in
tahmen-pən məmə nəkotol rəhatəmat pokɨs rəha məni itəm otəsəratən nian kit, kən
nakotələhəu-pən rəhatəmat natɨmnat itəm təwɨr əpəh e nego e neai. Kən ikɨn əh, okol
iakləh mɨn kəsotuwɨnən iuəhkɨr motakləh-in, kən okol wɨn mɨn kəsotərəkɨnən natɨmnat
mɨn əh. 34 Iatən nəhlan məto-inu, ikɨn pəhruən rəhatəmat natɨmnat wɨr mɨn koatəməhl
ikɨn, kən nɨkitəmat otəkəike matəht natɨmnat mɨn əh-ikɨn əh.”

Netəmim rəha Iesu kotəkəikemoatətul matɨp o rəhan nuwamən
35 Kən Iesu təmən məmə, “Pəs nəkoatətul matɨp nian rafin, tahmen-pən əm məmə

nakoatuwɨn-in napən mɨn rəha wək, kən moatehm wɨr məmə rəhatəmat lait otatuəp e
nian rafin. 36Onəkotəkəikemotahmen-pən e iolwəkmɨn rəha iərəmərə kit itəmtatɨsɨ-pən
e lafet kit rəha marɨt. Kən nian in tatuwa matəht-əht toa, kən roiu əm, ilat koaterəh e
toa məmə otuwa imə. 37 Iolwək mɨn itəm koataiir moatətul matɨp nian iərəmərə tatuwa,
ilat okotehm motos nəwɨrən rəha iərəmərə. Nɨpahrienən ekən kəm itəmat məmə, in
otuwɨn-in napən rəha wək, kən maun-in ilat məmə okotuwa kəpələh, kən in otehm wɨr
ilat mətagwən ilat. 38Kən okəmə iərəmərə tatuwa lapɨn e napinəpən tɨnəlis kɨnkɨn lan, e
nian mənɨg mɨn kɨnotətuoun kɨnoatɨmnən lan, məto iolwək mɨn ilat koatətul matɨp əm,
kən in otol təwɨr agɨn kəm ilat. 39Kən itəmat nəkotəkəike motɨtun məmə, okəmə suah kit
tɨtun nian ətuatɨp itəmiakləh otuwa e rəhanniməməmə otakləh, kən in okol təsapɨlən, in
tatətulmatɨpmatehmwɨr rəhan niməməmə iakləh otəsuwamən imə. 40Kən itəmat, nian
rafinnəkotəkəikemoatətulmatɨpməto-inu ioNətɨ Etəmimekuwamɨn e nian itəm itəmat
nakəsotɨtunən.”

41Kən Pita təmən-ipən kəm inməmə, “Iərəmərə. ?Nakatuəh nimaa nəghatən rəhatɨmat
əm, o rəha netəmim rafin?”

42Kən Iərəmərə tatənməmə, “?Pah u in iolwək itəm tenatɨg kən tatol rəhan wək e nian
mɨn rafin e nolən itəm təwɨr? ?Kən iərəmərə kit otɨləs-ipər pah in otuwa etəm-iasol rəha
iolwək mɨn e nimə rəhan məmə in otoor nagwənən nɨgɨ iolwək mɨn rafin e nian ətuatɨp
rəhan? 43 Kən nian iərəmərə rəha suah əh tatiet-arəpa, kən məplan məmə in tatol-wɨr
rəhan wək, kən in otol təwɨr kəm iolwək əh. 44Nɨpahrienən iakatən kəm itəmat məmə,
iərəmərə in otɨləs-ipər iolwək əh tuwamol etəm-iasol lan məmə in otərəmərə e natɨmnat
rafin rəhan. 45 ?Məto tahro? Kəm-naka iolwək un nɨkin otəht məmə, ‘Rəhak etəm-iasol
təsuwamən nuwəh. Okotəsuwa uəhaiən.’ Kən iolwək əh tɨnətuoun matoh iolwək mɨn
nɨpɨtan ne nəman, kən muwɨn mətagwən matənɨm mətapɨs. ?Kən iərəmərə otol naka?
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46 Iərəmərə rəha suah un otiet-arəpa ron e nian kit itəm in təməsɨtunən kən məsətul
matɨpən ron. Kən iərəmərə otos-ipən nalpɨnən asol kəm in, kən otɨləs-ipən in tuwɨnmatɨg
ilat netəmmɨn u itəmkəsotolən rəhan nəghatən.

47 “Iolwək əh itəm tɨnɨtun rəkɨs nəghatən rəha iərəmərə rəhan, məto in təsətul matɨpən
məmə otol wək mɨn əh, kən okoh in təto nahməən. 48 Məto iolwək itəm in təsɨtunən
nəghatən mɨn rəha iərəmərə, kən matol natɨmnat itəm təsətuatɨpən itəm otəkəike mos
nalpɨnən ron, kən okohmətɨg əm iolwək u. Etəmim itəmUhgɨn tatos-ipən natɨmnat tepət
kəm in, in otəkəikemol natɨmnat tepət. Kən etəmim itəmkatələhəu-pən natɨmnat tepət e
nelmɨn, okatətapəh-in mɨn natɨmnat tepət ron.”

Iesu tatol netəmim koatoor ilat mɨn
49 Kən Iesu təmən məmə, “Emuwa məmə ekəhlman nɨgəm e nətueintən, kən okəmə

roiu əh nɨgəm əh tɨnatuəp rəkɨs, kən nɨkik otagien. 50 Nian əskasɨk kit itəm otuwa e
rəhak nəmegəhən, tahmen e nolə baptais kit, kən nɨkik tɨtahmə lan mətoarus-pən tɨnol
namnun. 51 ?Nɨkitəmat təht məmə emuwa məmə ekələhəu nəməlinuən e nətueintən?
!Kəp! Eməsuwamən məmə ekələhəu nəməlinuən, məto emuwa məmə ekol netəmim
kotoor ilat mɨn. 52Kən tətuoun u-roiu, okəmə netəmim faif e latuənu kit, kən kotoor ilat
mɨn, kɨsɨl katəhaləhai kəiu, kən kəiu katuəhai kɨsɨl. 53 Tata in otəhai nətɨn iərman, kən
nətɨn əh otəhai rəhan tata. Kən mama in otəhai nətɨn pətan, kən nətɨn əh otəhai rəhan
mama. Kən pətan otəhai uhun, kən uhun otəhai nəgon.”

Netəmim okotəkəikemotɨtun nəmtətinmɨn
(Mat 16:1-4; Mak 8:11-13)

54 Kən in təməghat mɨn kəm nɨmanin netəmim matən məmə, “Nian nakotehm nɨmal
napuə mɨn okotər, kən nakotən uəhai əm məmə otəfɨk, kən otol mihin. 55 Kən nian
nəkotəplan məmə nuwɨg təmɨləs kərpəp,* nakotən məmə nape-apeən otuwa, kən otol
mihin. 56 !Ei! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat tamkɨmɨk! Itəmat nakoatəmə
nəkotɨtunpɨknatɨmnatmɨn, kənmotɨtunnehmənnɨməptənneneai, kənnəkotɨtunməmə
nian otuwamin-nulan, kən otol nəhlan. ?Məto tahro nakəsotɨtunən nɨpətɨ nəmtətin mɨn
itəmnakoatəplan əh-roiu?

57 “?Tahro nakəsotɨtəpunən suatɨp itəm tətuatɨp məmə onəkotətəu-pən? 58Nian suah
kit otɨləs ik nakuwɨn e kot, kən nian natualiwək e suatɨp, kən təwɨr məmə nakuaupən
muəghat muən wɨr rəhatəmlau nəratən. Okəmə nəkəsioal mihinən, kən otɨləs ik muwɨn
e kot, kən etəm-iasol rəha kot otegəhan-in-pən ik e nelmɨ polis, kən polis otɨləs ik muwɨn
mahtosɨg-in ik e kalapus. 59 Iatənkəmikməmə, okəmə tol nəhlan, okol nəsietənekalapus
mətoarus nakətou rafin agɨn nalpɨnən rəham.”

13
Netəmim okotəkəikemotəuhlin ilat e rəhalat nolən ratmɨn

1 Kən e nian əh, netəmim neen kəmotuwa kən-ipən kəm Iesu məmə netəm Kalili neen
koatoh nat megəh mɨn məmə okotol sakrifais lan kəm Uhgɨn, kən nian kitiəh mɨn əm,
mopael mɨn rəha kapman u Pailat kəmotuwa motohamnu ilat, kən nɨtalat nat megəh
mɨn kəmotol əm kitiəh kətaiu.* 2Kən Iesu təmən-ipən məmə, “?Tahro? ?Nɨkitəmat təht
məmə nɨmɨsən əskasɨk tol min-nulan rəha netəm Kalili əh, tatəgətun məmə ilat netəm
rat taprəkɨs-in netəmim rafin rəha Kalili? 3 !Kəp! Iatən kəm itəmat məmə təsol mihinən
nəhlan. Məto okəmə itəmat nakəsotəuhlinən itəmat e nolən rat mɨn rəhatəmat, kən
itəmat mɨn onəkotɨmɨs. 4 ?Kən tahro e netəm eitin rəha Saeloam itəm nimə əfəməh
təmiet məfətain ilat kotɨmɨs? ?Nɨkitəmat təht məmə natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə
12:46: Mat 24:45-51 12:47: Jem 4:17 12:48: Mat 10:34-36 12:50: Mak 10:38-39 12:53: Maeka 4:6
* 12:55: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “Nian nakotəto nɨmətag itəm tatɨsɨ-pis,”məto-inu əpəh Isrel, nape-apeən
tatuarisɨg nɨmətag itəm tatɨsɨ-pis. 12:59: Mat 5:25-26 * 13:1: Netəm Isrel kəmotaut o nɨmɨsən rəha netəmmɨn
əhməto-inu ilat koatatɨg e Nimə Rəha Uhgɨn u tasim, kənmoatol nat itəmLou tatən. 13:2: Jon 9:2
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nəmegəhən rəhalat tərat taprəkɨs-in netəmim rafin əpəh Jerusalem? 5 !Kəp! Iatən kəm
itəmat məmə təsol mihinən nəhlan. Məto okəmə itəmat nakəsotəuhlinən itəmat e nolən
rat mɨn rəhatəmat, kən itəmatmɨn onəkotɨmɨs.”

6 Kən təmuəh nimaa nəghatən u məmə, “Etəmim kit təməfe nɨg kit əpəh e rəhan
nasumən, nərgɨn u fik. Kən nian nupmɨn neen təmuwamɨnuwɨn rəkɨs, suah u təmuwɨn
nian tepət mateam-in noa nɨg u, məto tɨkə, məto-inu təsoeən. 7Kən in təmən kəm suah u
tatehm nasumən məmə, ‘Əplan-tu. Emuwa mateam-in noa fik u mɨnos nup kɨsɨl, məto
esehmən noa nɨg kit ne. Ahtɨhl rəkɨs. Təsəwɨrən məmə tatətulosɨg e nɨməptən rəha
nasumən.’ 8 Kən suah u tatehm nasumən tuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, ‘Etəm-iasol,
əpəs əm tos nup kitiəhmɨn əm. Kən ekel nɨsɨpmɨtəlau e nəukətɨn, kənmasitu lanməmki-
pən nɨsɨpwɨr. 9Kən okəmə tatoe e nup əh-ikɨn, kən təwɨr əm. Məto okəmə kəpə, ik nəkɨtun
nəte rəkɨsən.’ ”

Iesu təmol-wɨr pətan kit e Sapat
10Kən e Sapat kit, Iesu tatəgətun netəmim əpəh imə e nimə kit rəha nuəfɨmɨnən. 11Kən

pətan kit əh-ikɨn itəmnarmɨn rat tətatɨg lan e nup eitin, kən tatolməməməntaan tatəfaiu
e nian rafin, kən məsətul ətuatɨpən. 12 Kən nian Iesu təmehm in, kən təmaun-in məmə
otuwa ron, kən tatən kəm inməmə, “Pətan. Io iatɨkɨs rəkɨs rəham nɨmɨsən, kol təsaskəlɨm
mɨnən ik.” 13Kən Iesu təmələhəu-pən nelmɨn lan, kən əmun roiu agɨn-əhmɨn əm, təmətul
ətuatɨpmɨnəwɨr, kənmɨnatənwiwi Uhgɨn.

14Məto etəm-iasol rəhanimə rəhanuəfɨmɨnən, nɨkin təmahməməto-inu Iesu təmol-wɨr
pətan u e nian rəha Sapat. Kən in təmən-ipən kəmnetəmimməmə, “Nian sikis rəhatəmat
onolwəkən. Nəkotɨtunnuwamən enianmɨn əhməmə in otol-wɨr itəmat lan,məto e nian
rəha Sapat, okol nəsotuwamən lan.”

15 Kən Iərəmərə təmən-ipən kəm in məmə, “!Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! ?Pah u e nɨkitəmat e nian rəha Sapat, kən təsɨkɨsən rəhan pɨlɨk o togki itəm
təməru ətain, masɨg muwɨn tətanəm nəhau? !Kəp! Itəmat rafin nəkoatol min-nəhlan.
16Məto pətan əh, in noanol kit rəha Epraham, itəm Setan təməlis o nup eitin. Tətuatɨp
əmməmə io ekəikemɨkɨs kənmosmegəh in e nian rəha Sapat.” 17Kənnəghatən rəha Iesu
təmol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotaulɨs. Kən netəmim rafin, nɨkilat tətagien o wək wɨr agɨn
mɨn itəm Iesu tatol ilat.

Iesu təmuəh nimaa nəghatən kəiu e nərəmərəən rəha Uhgɨn
(Mat 13:31-33;Mak 4:30-32)

18Kən Iesu təmən məmə, “?Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tahmen e naka? ?Kən io oekən
nəghatən naka kənməgətun lan? 19Nərəmərəən rəha Uhgɨn, in tahmen-pən e noa nəpɨk†
itəm natiəkəku, kən suah kit təmɨləs məfe e rəhan nasumən. Kən nɨkutin tɨnəwiə mɨnol
iahgin, kənmənɨg ilɨs mɨn kotuwamoatol-pən nimaalat e nelmɨnmɨn.”

20 Kən təmən mɨn məmə, “?Iatəgətun nərəmərəən rəha Uhgɨn məmə in tahmen-pən e
naka? 21 In tahmen-pən e is noan məsɨn itəmpətan kit tətalkin e flaoa tepət itəm kəmol-
pən e pesɨn asol, kən tətahl flaoa rafin tətasis matol iahgin.”

Toa əkəku
(Mat 7:13-14, 21-23)

22 Kən nian Iesu təmaliwək matuwɨn Jerusalem, kən matəgətun netəmim e taon mɨn
ne latuənu mɨn. 23Kən suah kit təmətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, netəmim noan məsɨn
əm itəmUhgɨn otosmegəh ilat?”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, 24 “Iatən kəm itəmatməmə onəkotəkəikemotalkut

pɨkməmə nakotuwɨn-pən e toa itəmnatiəkəku tatuwɨn e nego e neai, məto-inu netəmim
tepət itəm okotalkut məmə okotuwɨn imə, məto ko kəsotuwɨnən. 25 Məto o nian kit,
13:7: Luk 3:9 13:8: 2 Pita 3:9,15 13:14: Eks 20:9-10; Dut 5:13-14 13:15: Luk 14:5 † 13:19: Nəghatən
Kris ətuatɨp tatənməmə, “nɨkuti mastat.” Mastat in nɨg kit itəmnɨkutin in natiəkəku. Tatəwiə əpəh ikɨn Isrel, məto tɨkə
əpəh Ntən.



LUK 13:26 132 LUK 14:5

iərəmərə rəha nimə əh in otətul mahtosɨg e rəhan toa. Kən itəmat itəm nəsotuwamən
əh imə e toa itəm natiəkəku əh, onakoatətul ihluə moatəht-əht toa moatən məmə, ‘Awi,
Iərəmərə. !Erəh e toa otɨmat!’ Məto in otənməmə, ‘Ekəruru agɨn-əh itəmat.’ 26Kən itəmat
nakotətuoun moatən məmə, ‘Iərəmərə, kitat kəmotagwən kələh, kən ik nəmatəgətun
itɨmat əpəh e rəhatɨmat ikɨn.’ 27Məto in otən-ipɨnə məmə, ‘Io ekatən kəm itəmat məmə
ekəruru agɨn-əh itəmat. Itəmat rafin netəmnakotərat agɨn. !Otuwɨn isəu ron io!’

28“Enian əh itəmatonəkotehmEpraham,neAisak, ne Jekop, ne ienmɨnaupənkoatatɨg
e nego e neai itəm Uhgɨn tatərəmərə lan, məto itəmat onakoatətul ihluə kən okərakin-
iarəp itəmat, kən onəkotasək, moatəgətain nəluɨtəmat, moatəto tərat. 29 Kən netəmim
okotɨsɨ-par, kənmotɨsɨ-pah, kənmotɨsɨ-pəhap, kənmotɨsɨ-pis, məmə okotuwɨnmotəpələh
motagwən e nego e neai itəmUhgɨn tatərəmərə lan. 30Kən təwɨr məmə nəkotɨtun məmə,
netəmimneen itəmkoatuarisɨg əh-roiu, ilat okotuwamotətul aupən. Kən netəmimneen
itəmkoatətul aupən əh-roiu, ilat okəpanotuwamotətul uarisɨg.”‡

Herot təmolkeikeməmə in otohamnu Iesu
(Mat 23:37-39)

31Kən e nian əh, Farisi mɨn neen kəmotuwamotən-ipən kəm Iesuməmə, “Təwɨrməmə
nakiet uəhai əmu ikɨn-umatuwɨn,məto-inuHerotAntipas tolkeikeməməotohamnu ik.”

32Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Herot Antipas in iol keko-eko, tahmen e kuri
iarupɨn itəm tətagwənmɨtə. Otuwɨnmotən-ipən kəm inməmə io ekatənməmə, ‘Ehm-tu.
Nian əkuəkɨr əm əh-ikɨn tətatɨg itəmio ekəhg-iarəpnarmɨn ratmɨnenetəmim, kənmatol-
wɨr nɨmɨsən rəha netəmim, kən uarisɨg e nian kɨsɨl lan, kən ekol namnun rəhak wək.’

33“Nat əpnapɨnHerot təmənnəhlan,məto io ekəikematətəu-pənrəhak suatɨpmatuwɨn
u-roiu, ne olawɨg, ne oniəhmuwɨnmiet-pən Jerusalem. Inu ikɨn ətuatɨp itəmokotəkəike
kɨsiai-in ienmɨn ikɨn. Məto Jerusalem əm, katohamnu ienmɨn rəha Uhgɨn ikɨn.

34 “!Awe, netəm Jerusalem, netəm Jerusalem! Itəmat nakotohamnu ien mɨn rəha
Uhgɨn, kən netəmim itəm Uhgɨn təmahl-ipa kəm itəmat, nəkotahtɨmnu ilat e kəpiel
apɨn, inəh netəm u rəha Uhgɨn itəm koatos nəghatən rəhan. Nian tepət iatəg-əfəməh-
in nelmək məmə iatəmɨk-əfɨmɨn wɨr itəmat matos wɨr itəmat, tahmen-pən e mənɨg itəm
tatu nenətɨn mɨn e nɨkwɨn, məto itəmat nɨkitəmat təsagienən ron kən motapəs io. 35Kən
nəkotɨtunməməUhgɨn təmapəs itəmat, kən iakatənkəmitəmatməməokolnəkəsotehmən
io matuwɨnmatuwɨnmətoarus nakotənməmə, ‘!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm
tatuwa e nərgɨn!’ ”

14
Iesu təmuwɨn əpəh rəha Farisi kit ikɨn

1 E nian rəha Sapat kit, Iesu təmuwɨn e nimə rəha etəm-iasol kit rəha Farisi mɨn məmə
okotagwən, kən netəmim koatɨsɨlu wɨr məmə okotehm-tu naka əh otol. 2Kən inəh Iesu
tatəpələh ikɨn, suah kit tatɨmɨs e nɨmɨsən rəha kasis-asis, tatəpələh iuəhkɨr əm ron. 3Kən
Iesu təmətapəh o iəgətunmɨn rəha Lou ne Farisi mɨnməmə, “?Tahro? ?Lou tategəhan-in
məmə suah kit otol-wɨr netəmkoatɨmɨs kotəmegəhmɨn e nian rəha Sapat, o kəp?” 4Məto
ilat kəsotənən nat kit ne. Kən Iesu təmos suah un, mol nɨpətɨn təwɨr mɨn, kən mahl-ipən
tatuwɨn.

5 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Okəmə itəmat kit, rəhan suakəku, o rəhan kau
otiwɨg-pən pɨkən e noakɨmɨl asol e nian rəha Sapat, kən in otol naka? In otəkəikemuwɨn

13:25: Mat 25:10-12 13:27: Sam 6:8 13:28: Mat 8:11-12 13:29: Sam 107:3 13:30: Luk 14:9; Mak
9:35; 1 Kor 4:9; Mat 20:8 ‡ 13:30: Netəm Isrel, nɨkilat təht məmə ilat koatətul aupən e netəmim rafin. Kən nɨkilat
təht məmə Iaihluə mɨn kotərat əm. Məto Iesu təmə netəmim tepət rəha Isrel okəsotuwɨnən e nego e neai, kən Iaihluə
mɨn tepət, ilat okotuwɨn e nego e neai. 13:35: Sam 118:26; Mat 21:9; 23:39; Mak 11:9-10; Jon 12:13 14:3: Luk
6:9
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mɨləs-irəkɨs uəhai əm. ?Pah u etəmat otəsol mihinən?” 6 Kən nəghatən rəhalat təmɨkə
məmə okotən.

7Kən Iesu təmehmnetəmimneen itəmkəmaun-in ilat o nagwənən, kənkəmotuwa imə
motɨtəpun ikɨnmɨn rəha nɨsiaiiənməmə okotəpələh aupən ikɨn. Kən təmən-ipən kəm ilat
məmə, 8 “Okəmə etəmim tətaun-in ik məmə onəkuwa o nagwənən kit rəha marɨt, kən
nəsuwɨnən məpələh ikɨn rəha nɨsiaiiən. Məta suah kit in ilɨs katɨsiai-in pɨk tuwa, 9 kən
etəm-iasol rəha nimə otən kəm ik məmə, ‘Agɨm. Pəs suah u in təpələh u ikɨn-un.’ Kən
onakaulɨsməto-inu nakəkəikemuwɨnməpələh ləhau agɨn itəmnɨsiaiiən tɨkə ikɨn. 10Məto
okəmə suahkit tətaun-in ikməmənakuwɨnmagwəne lafetkit, kəntəwɨrməmənakɨtəpun
ikɨn nɨsiaiiən tɨkə ikɨn. Kən tol nəhlan, nian etəm-iasol rəha nimə tatuwa, in otən kəm ik
məmə, ‘Rəhak etəmim, uwɨnməpələh ilɨs, ikɨn rəhanɨsiaiiən.’ Kən inuotɨləs-ipər nərgəme
nɨganəmtɨ netəmim rafin əh imə. 11Ekən nəhlanməto-inu etəm tatɨləs-ipər atɨp in məmə
in otuwa etəm-iasol, Uhgɨn otɨləs-iəhau in. Məto etəmim itəm tatɨləs-iəhau atɨp in, Uhgɨn
otɨləs-ipər mol tuwa etəm-iasol.”

12Kən Iesu təmən-ipən kəm etəm-iasol rəha niməməmə, “Okəmə natol nagwənən asol
kit e nərauiəgən o lapɨn, təsəwɨrənməmə nakaun-in ikmɨn neen, ne piammɨn, ne rəham
noanol mɨn, ne netəm rəhalat nautə tepət itəm kotatɨg kɨtəlau lam. Okəmə natol mihin,
kənməta, ilatmɨnokotaun-in ikməmənakuwɨnmotagwən itəmatmin, kən ilat okotalpɨn
nat nəmol kəm ilat. 13Məto nian natol lafet kit, kən onakəkəike maun-in ian-rat mɨn, ne
netəmnɨpətɨlatməsɨn tərat, ne ielkɨnratmɨn, nenetəmnɨganəmtɨlat təpɨs,məməokotuwa
nakotagwən. 14KənUhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik,məto-inu okol ilat kəsotalpɨn
agɨn-əhən nat nəmol kəm ilat. Məto e namnun nian, nian netəmkotətuatɨp okoatəmegəh
mɨn, kən Uhgɨn otətou ik lan.”

Nimaa nəghatən rəha nagwənən asol
(Mat 22:1-10)

15Kən ilatkit əh-ikɨn itəmtətagwəntəmətonəghatən əh, kəntəmən-ipənkəmIesuməmə,
“Təwɨr pɨk o etəmim itəm otuwɨn əpəh e nego e neai itəm Uhgɨn tatərəmərə lan, kən
magwən e lafet asol rəhan.”

16Məto Iesu təmən kəm in məmə, “Nian kit, suah kit təmol nagwənən asol kit rəhan,
kən maun-in netəmim tepət məmə okotuwa kagwən kələh ilat min. 17 Kən e nian rəha
nagwənən, in təmahl-ipən rəhan iolwək məmə otuwɨn mən-iarəp kəm netəmim itəm
təmaun-in rəkɨs ilat. Kən tən-ipən kəm ilat məmə, ‘Otuwa kagwən, məto-inu enol əpenə-
penə rəkɨs e nagwənən.’ 18 Məto ilat rafin kəmotapəs nuwɨnən moatən məmə okol
kəsotuwamən. Kit təmaupənmən kəm in məmə, ‘Kəsi. Ən-tu kəm rəham iərəmərəməmə
ko esɨmnənməto-inu, emos-nəmtɨn əmnɨməptən kit, kən ekəike muwɨnmətag.’

19 “Kən kit mɨn təmə, ‘Kəsi. Ən-tu kəm rəham iərəmərə məmə ko esɨmnən məto-inu,
emos-nəmtɨn əm kau ten rəha niuwən kat, kən ekəike muwɨn mehm pitən rəhalat mɨn
wək.’

20 “Kən kit mɨn təmə, ‘Ən-tu kəm rəham iərəmərə məmə ko esɨmnən məto-inu, kəmit
rəhak pətan ka latuənu əh-roiu.’

21 “Kən iolwək təmuwa mən-ipən kəm rəhan etəm-iasol. Kən etəm-iasol un nɨkin
təmahmə təmahmə, kən təmən kəmrəhan iolwəkməmə, ‘Uwɨnuəhai e suatɨpne ikɨnmɨn
neen e taonmeam-in ian-rat mɨn, ne netəmnɨpətɨlat məsɨn tərat, ne netəmnɨganəmtɨlat
təpɨs, ne ielkɨn rat mɨn, kən mit ilat motuwa.’ 22 Kən in təmol əm məmə rəhan etəm-
iasol təmənmihin ne, kən təmɨtəlɨg-pamən-ipənməmə, ‘Etəm-iasol. Natɨmnat rafin itəm
nəmən, io enol rəkɨs, məto nagwənən tepət əh-ikɨn kən nimə tahmen e netəmim neen
mɨn.’

23 “Kən etəm-iasol təmən kəm iolwəkməmə, ‘Kən uwɨn e suatɨp, ne ikɨnmɨn rafin ihluə
e taon, kən uwɨn muəh nɨkilat məmə ilat okotuwa imə, məmə nimə u rəhak otəkəike
14:5: Mat 12:11; Luk 13:15 14:8: Prov 25:6-7 14:11: Mat 23:12; Luk 18:14 14:14: Jon 5:29 14:15:
Luk 13:29 14:20: 1 Kor 7:33
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mər wɨr. 24Məto ekən kəm ik məmə netəm emaun-in ilat aupən, ko kəsotun asgəwɨnən
nagwənənməsɨn rəhak.’ ”

Nolən rəha nətəu-pənən Iesu
25Netəmim tepət tepət koatuarisɨg-in Iesu e suatɨp. Kən in təmeirairmən-ipən kəm ilat

məmə, 26 “Okəmə suah kit tolkeikeməmə otuwamuarisɨg-in io, in otəkəikemos io ekətul
aupən e rəhan nəmegəhən. In otəkəike molkeike io maprəkɨs-in rəhan tata ne mama
ne rəhan pətagwəhl ne nətɨn mɨn ne pian mɨn ne wɨnɨn mɨn, ne in atɨp mɨn.* Okəmə
təsol mihinən, kən ko in təsahmenənməmə otuwamol rəhak lan etəmim. 27Kən etəmim
pah itəm təsɨləsən rəhan nɨg kəluaumətəu-pa io, kən ko in təsahmenənməmə otuwamol
rəhak lan etəmim.

28 “Okəmə itəmat kit tolkeike məmə otiləkɨn nimə asol kit kaifəməh, kən in otaupən
məpələh mehm wɨr məni rəha natɨmnat mɨn məmə otehm rəhan məni məmə tahmen,
o kəp. 29 In tatol nəhlan məto-inu okəmə in təsaupənən mehm wɨr məni ron, kən in
tatətuoun matol fauntesen† əm, məto tɨnəruru nol rafinən, kən netəmim rafin itəm
okotuwamotehm, kən okotalah-əmnumoatənməmə, 30 ‘Əplan-tu. Suah u təmətuoun əm
rəhan nimə, məto tɨnəruru nol rafinən.’

31 “Kən okəmə kig kit rəhan mopael ilat ten-taosan əm, tatəto namnusən məmə kig
pɨsɨn kit mɨn itəm rəhan mopael mɨn tuente-taosan tatuwa məmə okuəluagɨn, kən
otəsuwɨn uəhaiən o nəluagɨnən. Aupən ikɨn, otəkəike məpələh mehm wɨr məmə in
tɨtun nol winən, o kəp. 32 Okəmə tɨtun məmə okol təsol winən, in otəkəike mahl-ipən
netəmim neen kotuwɨn motehm rəhan tɨkɨmɨr nian in əpəh isəu əh, kən okotətapəh o
nəməlinuən. 33Kən e nolən ahmen mɨn əm, itəmat nəkotəkəike motəpələh motehm wɨr
nəmegəhən rəhatəmat. Okəmə itəmat kit təsapəsən əh rəhan natɨmnat mɨn rafin, kən ko
in təsahmenənməmə otuwamol rəhak lan etəmim.”

34 “Nian etəmim kit takiəh nien, kən nɨpətɨ nien in təwɨr o nawɨrən nagwənən. Məto
nian kɨnawɨr rəkɨs nagwənən lan, kən nɨpatin təsəwɨr mɨnən o nunən.‡ 35 Kən okol
kəsolən nat wɨr kit lan, kən netəmim okotərakin əm. Etəm matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə
in otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”

15
Nimaa nəghatən e sipsip

itəm təməlue
(Mat 18:10-14)

1 E nian əh, netəmim tepət itəm koatos məni rəha takɨs, ne netəmim tepət itəm nol
təfagə rat, kəmotuwa məmə okotətəlɨg-in Iesu. 2Kən Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou
koatəghat rat Iesu o netəmnol təfagə rat mɨn əh, moatənməmə, “Suah əh, nɨkin tətagien
əmməmə nol təfagə rat mɨn koatuwɨn ron, kənmotagwən kələh.”

3 Kən e nəghatən mɨn u, Iesu təmuəh nimaa nəghatən u məmə, 4 “? Itəmat pah u,
rəhan sipsip wan-hanrɨt, kən kitiəh təməlue, məto in nɨkin təsəhtən? Okəmə itəmat kit
rəhan sipsip təmɨkə nəhlan, kən in otəkəike mapəs rəhan nainti-nain sipsip koatun kras
moatətul əpəh təpiə ikɨn, kən in otuwɨnmategəs-in itəm təməluemətoarus-pən in otehm.
5Kən nian in təmehm, təmɨləs-ipərməhun, kən nɨkin tətagien. 6Kən nian in təmiet-arəpa

* 14:26: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, suah itəm tolkeike məmə otuarisɨg-in Iesu, in tatəkəike metəhau rəhan
mɨn. Məto nɨpətɨ nat u məmə, kitat okotolkeike rəhatat mɨn, məto kotəkəike molkeike pɨk agɨn Iesu. 14:26: Luk
9:23 † 14:29: Nəghatən u “fauntesen,” tatəghat-in kəpiel mɨn itəm kaupən katəlɨn o niləkɨnən nimə. ‡ 14:34:
Nəghatən ətuatɨp rəha Iesu təmə, “Sol in təwɨr,məto okəmə rəhannətehenən tɨnɨkə, kənnat tɨkə otol tətehenmɨn.” Məto
sol rəha netəmime nianmɨn əh, in təmol pɨləh-pɨləh e nat pɨsɨn itəmnətehenən tɨkə. Kən nian neen, okəmə nəhau tatol
pɨləh-pɨləh e sol, kənu nətehenən tiet. Məto sol rəhatat u-roiu tosolənmihin. Nian rafin tətehen. 14:34: Mat 5:13,
Mak 9:50 15:2: Luk 5:30 15:4: Esik 34:11,16; Luk 19:10
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latuənu, in otəkəike maun-in inmɨn neen, ne netəmkotatɨgmotɨtəlau lan, kənmən-ipən
kəmilatməmə, ‘Otuwakotagienkələh,məto-inuemehmmɨnrəhaksipsip itəmtəməlue.’ ”

7Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən iatən
kəm itəmat məmə, tahmen-pən əm əpəh e nego e neai. Okəmə iol təfagə rat kit tatəuhlin
rəhan nəmegəhən kəm Uhgɨn, kən nagienən əpəh ilɨs e nego e neai o suah əh in tepət,
taprəkɨs-in nagienən o netəmimnainti-nain itəmnɨkilat təhtməmə kotətuatɨpməsotolən
nat kit tərat itəmokotəkəike motəuhlin nəmegəhən rəhalat ron.”*

Nimaa nəghatən eməni təmɨkə
8Kən Iesu təmatɨgməghat mɨnməmə, “?Okəmə pətan kit rəhanməni ten kəmol e silfa,

kən in təmɨkɨl kitiəh, kən in otol naka? In otasiepən e lait kit, kən mol pɨrum megəs-in
wɨr əpəh iməmatuwɨn matuwɨn mehm. 9Kən nian təmehmməni əh, in otaun-in rəhan
mɨn neen ne netəmkotatɨg motɨtəlau lan, matənməmə, ‘Otuwa kotagien kələhməto-inu
emehm rəkɨs məni ilou rəhak təmɨkə.’ ”

10 Kən nian Iesu təmol namnun nimaa nəghatən, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən
ekolkeikeməmə ekənkəmitəmatməmə, e nolənkitiəhmɨn əm,nagienənasol enɨganəmtɨ
nagelo mɨn əpəh ilɨs e nego e neai, nian iol təfagə rat kit tatəuhlin rəhan nətəlɨgən
matuwɨn o Uhgɨn.”

Nimaa nəghatən rəha nətɨ suah kit iərman itəm təməlue
11Kən Iesu təmatəkəike matənməmə, “Suah kit, nətɨn iərman kəiu. 12 In əkəku lan tən-

ipən kəm rəhalau tata məmə, ‘Tata. Oor nautə mɨn rəham, mos-ipa rəhak u-roiu.’ Kən
rəhalau tata toor rəhan natɨmnat mos-ipən kəm ilau.

13 “Kən təsuwəhən, nətɨn in əkəku lan tos rəhan lan muwɨn mol-salɨm-in ilat, kən mos
məni e nautə mɨn un miet iməlat ikɨn muwɨn e nəptən pɨsɨn kit mɨn isəu. Kən ikɨn əh,
təmatərəkɨn rəhan məni e nolən rat mɨn matuwɨn matuwɨn. 14 Kən nian rəhan məni
tɨnɨkə rafin, nəumɨs asol tɨnɨtan e nɨtən əh, kən nəumɨs tɨnatus suah un, nɨgɨn nagwənən
tɨnɨkə. 15Kən təmuwɨnmatol wək kəm suah kit əh-ikɨn əh, kən suah u təmahl-ipənməmə
otuwɨnmətagwənrəhanpɨkəsmɨn. 16Kənnəumɨs təmuspɨkməmə in tolkeikeməməotun
nagwənən nɨgɨ pɨkəs mɨn, məto etəmim tɨkə itəmotos-ipən nat kit kəm in.

17 “Kən nətəlɨgənwɨr tɨnuwamɨn lan, kənmatətəlɨg-inməmə, ‘Kəsi. Roiu əh iolwəkmɨn
rəha tata, nɨgɨlat nagwənən tepət maprəkɨs, məto io ekətatɨg u ikɨn-u, otəsuwəhən kən
ekɨmɨs e nəumɨs. 18Oekiet u ikɨn-u mɨtəlɨg-pən o rəhak tata, kənmən-ipən kəm inməmə,
“Tata. Io emol tefagə tərat kəmUhgɨn ne ik. 19Roiu əh esahmenən məmə onəkaun-in io
məmə nətɨm. Məto aun-in io ekahmen-pən əm məmə io iolwək əm kit rəham.” ’ 20 Kən
təmətul maliwəkmɨnatuwɨnməmə otehm rəhan tata.

“Məto nian təmatuwa əh əpəh isəu, rəhan tata təmasɨpən məplan, kən təmasəkitun,
maiu muwɨn mɨləs muətain mətagien ron. 21Kən netɨn tən-ipən kəm in məmə, ‘Tata. Io
emol tefagə tərat kəmUhgɨnne ik. Roiu əhesahmenənməməonəkaun-in ioməmənətɨm.’

22 “Məto rəhan tata taun-in rəhan iolwək mɨn mən-ipən kəm ilat məmə, ‘!Ei! Otuwɨn
uəhai motos kot itəm in təwɨr maprəkɨs motuwa kuwɨn-in-pən kəm in, kən motos rig
motarɨgɨn-pən e noanelmɨn, kənmotos put ka kuwɨn-in-pən e nelkɨn, 23kənmotɨləs pɨlɨk
itəmtasis-asisməwɨrmotuwakoh, pəs kotol kələh lafet lan rəhanətɨk, 24məto-inunətɨku,
in tahmen əmməmə təmɨmɨs rəkɨs, məto roiu in tɨnəmegəhmɨn. In təməlue, məto enehm
mɨn.’ Kən ilat kɨnoatol lafet.

25 “Kən e nian əh, netɨn asol lan in əpəh e nasumən. Kən e nian təmatuwa mɨnuwa
iuəhkɨr o latuənu, kənmɨnəto netəmimkoatol napuənmɨn,moatol tanis. 26Kən təmaun-
in iolwək kit tuwa tətapəh ron məmə, ‘?Ei, naka əh netəmim koatol?’ 27 Kən tən-ipən

* 15:7: Iesu tatəghat-in Farisi mɨn itəm koatətəu-pən Lou rəha Moses, kən ilat koatənməmə kotətuatɨp, nat əpnapɨn
nəratən tətatɨg e nɨkilat rafin. 15:18: Sam 51:4 15:24: Efes 2:1,5
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kəm in məmə, ‘Piam təmuwa, kən rəham tata təmoh pɨlɨk itəm tasis-asis məto-inu piam
tɨnɨtəlɨg-pamɨn, kən in təsanən əm.’

28 “Kən nɨkin təmahmə, kənməmə, ‘Okol esuwɨnən imə.’ Kən rəhan tata təmuwa ihluə
matəkəike kəm in məmə otuwɨn imə. 29Məto tən-ipən kəm rəhan tata məmə, ‘Əplan-tu.
Kəmuatɨg nup tepət rəkɨs, kən iatol wək u ikɨn-u tahmen-pən əmməmə rəhamkit iolwək,
kən məsəhtən nəwiam kit ne. ?Məto tahro, tata? Nəməsos-ipamən nat əkəku kit kəm io
tahmen-pən e nəni, məmə ekol nagwənən lan itɨmat io mɨn neen. 30Məto nətɨm əh itəm
təmərəkɨn rafin rəhamnautə onətouənnɨpɨtanmɨn lan rəha suatɨp, kənnian tɨnɨtəlɨg-pən
latuənu, kən nakətul matoh pɨlɨk tasis-asis matol lafet lan rəhan.’

31“Kənrəhan tata tən-ipənməmə, ‘Nətɨk. Nian rafinkilaumin ikkətuatɨg, kənnatɨmnat
rafin rəhak in rəham. 32Məto tətuatɨp əmməmə okotol lafet u motagien, məto-inu piam
u tahmen-pən əmməmə təmɨmɨs rəkɨs, məto roiu in tɨnəmegəhmɨn. In təmɨkə, məto roiu
kɨnotehmmɨn.’ ”

16
Nimaa nəghatən rəha etəm-iasol itəm tatol nolən teko-eko

1 Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Suah kit rəhan nautə tepət, kən
in təmos suah kit tuwa etəm-iasol o rəhan iolwək mɨn. Kən rəhan iolwək mɨn neen
kəmotuwa moatən-ipən nəratən rəha etəm-iasol əh kəm iərəmərə, moatən məmə, ‘Ei,
suah əh tatərəkɨn rəhamnatɨmnat.’ 2Kən təmaun-in suah əh tuwa tatəghat kəminməmə,
‘?Ei, nəghatənnakamɨnu iakatəto katən lam? Ekolkeikeməmənakos rafinnəghatənmɨn
rəha wək rəhammuwa, məto-inu roiu ekahl-iarəp ik e wək.’

3 “Kən etəm-iasol əh təmuwɨnmatətəlɨg-inməmə, ‘Awe. Rəhak iərəmərə tolkeikeməmə
otərakin io e rəhak wək u-roiu. ?Kən ekol naka əh-roiu? Nahgik təsahmenənməmə ekel
nɨsɨpmosməni ikɨn, kən io iaulɨs pɨk o neasiə-inənməni o netəmim. 4 !Ei! Roiu əh enɨtun
nat naka itəm io ekol pəs netəmim okotit io motuwɨn iməlat ikɨn moatehm wɨr io nian
rəhak iərəmərə otərakin io e rəhak wək.’

5 “Kən in təmaun-in rafin netəmim itəmkəmotol kaon kəm iərəmərə kotuwa ron kitiəh
kitiəh. Kən təmən-ipən kəm itəm təmaupənmuwaməmə, ‘?Ik nəmol kaon e naka?’ 6Kən
suah əh təmənməmə, ‘Eməmɨk tram rəha oel o noahən ilat wan-hanrɨt.’* Kən etəm-iasol
təmən kəminməmə, ‘Inumapepe rəha kaon rəham. Əpələhuəhai əm-tu, kən əte-pənfifti
tram əme rəham pepe.’

7 “Kən təmən-ipənkəmsuahkitmɨnməmə, ‘?Ik nəmol kaon enaka?’ Kən in təmə, ‘Emol
kaon ewan-taosan pakwit.’ Kən etəm-iasol təmə, ‘Osma pepe rəha kaon rəham, kən əte-
pən əmeit-hanrɨt pak wit.’

8 “Kən uarisɨg lan, iərəmərə rəha etəm-iasol apon itəm təmatol tərat kəm in,
təmatənwiwi in o rəhan nolən rəha neiueiuəən məmə in otehm wɨr atɨp in. Nat u
tatəgətunməmənetəmimrəhanətueintən, ilat kotenatɨgwɨr o nolənmɨn rəhanətueintən
nian ilat koatəghat kəm ilat mɨn, taprəkɨs-in nenatɨgən rəha netəmim rəha nəhag-
əhagən.†

9 “Kən iatən kəm itəmat məmə, otasitu wɨr e netəmim e məni rəha nətueintən məmə
ilat okotuwa iolɨtəmat mɨn. Kən nian məni rəha nətueintən otɨkə, kən Uhgɨn otos itəmat
muwɨn əpəh e nego e neai itəmotətatɨg lilɨn.

10 “Okəmə nəkɨtun məmə suah kit tatehm wɨr nat əkəku kit, kən nəkɨtun məmə in
tɨtun nehm wɨrən nat itəm iahgin. Kən okəmə nəkɨtun məmə suah kit tatol nolən itəm
təsətuatɨpən e nat əkəku kit, kən nəkɨtun məmə in otol nolən təsətuatɨpən e nat itəm
iahgin. 11 ?Kən tol nəhlan, okəmə itəmat nəkəsotehm wɨrən məni rəha nətueintən u,
kən pah otegəhan-in itəmat məmə nakotos nat itəm təwɨr pahrien, inəh natɨmnat rəha
* 16:6: Wantramoel tahmene tateo fote lita. † 16:8: Nɨpətɨnəghatənrəha Iesuməmənetəmimrəhanəhag-əhagən
kəsotolən natɨmnat itəm Uhgɨn tolkeike məmə otətul aupən e rəhalat nəmegəhən. Nɨkilat təsəht pɨkən nətəlɨgən rəha
Uhgɨn. 16:10: Luk 19:17-26



LUK 16:12 137 LUK 16:30

Uhgɨn? 12Kənokəmə itəmatnəkəsotehmwɨrənnatɨmnat rəhasuahkitmɨn, kənnɨkitəmat
təsəhtənməmə okos-ipən əhmɨn kəm itəmat rəhatəmat atɨp natɨmnatməto-inu, katəplan
məmə onəkəsotehmwɨr mɨnən natɨmnat mɨn əh.

13 “Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən in slef rəha etəm-iasol kəiu. Okəmə in tətalkut
məmə otol nəhlan, kən otolkeike kit mol nəwian, kənmetəhau kit məsolən nəwian. Okol
nəsolən slef rəha Uhgɨn neməni e nian kitiəh əm.”

14 Farisi mɨn kotolkeike pɨk məni, kən nian kəmotəto nəghatən mɨn u, kən kəmotalah-
əsan e Iesu. 15 Məto in təmən kəm ilat məmə, “Itəmat nəkoatol nolən mɨn itəm koatol
netəmim koatən məmə nəkotətuatɨp. Məto Uhgɨn tɨtun nɨkitəmat məmə kotərat. Iatən
nəhlan məto-inu nat naka itəm netəmim koatɨləs-ipər məmə in nat keike, məto e
nɨganəmtɨ Uhgɨn in nat əpnapɨn əm.”

16 Kən in təmatəkəike matən məmə, “Kəmən-iarəp Lou ne nəghatən rəha ien mɨn
rəha Uhgɨn mətoarus-pa Jon Baptais, kən uarisɨg lan, katən-iarəp namnusən təwɨr rəha
nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən netəmim rafin kotalkut pɨk məmə okotuwɨnmotatɨg ahgin.
17 Məto kəsənən məmə wək rəha Lou ne nəsanənən rəhan təmɨkə. Nəghatən rafin
rəhan kotatɨg, in asol mɨn mətoarus-pən in əkəku agɨn. Lou otətatɨg taprəkɨs-in neai ne
nətueintən.

18 “Kən tahmen-pən əm nulan: okəmə suah kit tatol tifos mətapəs rəhan pətan, kən
matit pətan pɨsɨn kit mɨn mətuatɨg, kən in tategoafəl rəhan pətan matol təfagə rat. Kən
okəmə suah kit tatit pətan kit itəm rəhan iərman təmapəs kən ilau mətuatɨg, kən in tatol
təfagə rat məto-inu in tətakləh-in pətan rəha suah pɨsɨn kit.”

Nimaa nəghatən rəha Lasaros ne suah kit rəhan nautə tepət
19Kən Iesu təmən məmə, “Suah kit rəhan nautə tepət tatuwɨn e napən wɨr mɨn nəguɨ-

naris itəm nəmtɨn tiəkɨs, kən nian rafin tatun pɨk nagwənən wɨr mɨn. 20Kən ian-rat kit,
nərgɨnuLasaros, nɨməgəmtəmɨrafinnɨpətɨn. Kənkəmɨləs kankələhəu əpəhenafiluə rəha
latuənu. 21 In tolkeike pɨkməmə otunnɨmɨsmɨsɨnagwənən itəmtəmɨsas e tepɨl rəha etəm-
iasol əh. Kən nat kit tərat mɨn, kuri mɨn kotuwamoatəpəh-əpəh nɨməgəmmɨn rəhan.

22 “Kən ian-rat əh təmɨmɨs, kən nagelo mɨn kəmotɨləs motuwɨn əpəh e nɨkalɨ Epraham,
ikɨn rəha nɨsiaiiən. Suah un rəhan nautə tepət, in təmɨmɨs mɨn, kən kəmɨtənɨm. 23Kən in
tuwɨn əpəhenɨgəmasol, kən tatətonahməənasol, kənnian təmasɨpər, təməplanEpraham
əpəh isəu. Kən Lasaros əpəh e nɨkalɨn. 24Kən təmaun-in əfəməh məmə, ‘!Tata Epraham!
Awi, asəkitun io. Ahl-ipən Lasaros məmə oteer əm noanelmɨn e nəhau kən mos muwa
mek namək lanməmə otətəp, məto-inu iatəto nahməən asol e nɨgəmukɨn-u roiu.’

25 “Məto Epraham təmə, ‘Nətɨk, nɨkim təht-tu rəham nəmegəhən aupən. Ik nəmatos
natɨmnatwɨr rəham tepət, məto Lasaros təmatəto nahməən tepət e nɨpətɨn. Məto roiu əh,
in tatəto təwɨr ikɨn-u, kən ik, natəto nahməən tepət e nɨpətɨm. 26Kənnat kitmɨn. Ilugɨn-in
kitat, noakɨmɨl asol itəm tatoor kitat, ik un, kən itɨmat u. Okəmə itɨmat kit tolkeikeməmə
otɨmnəmehmik,məto okol təsɨmnəən. Kənokəmə itəmatkit tolkeikeməməotuwamehm
itɨmat, məto okol təsuwamən.’

27 “Kən etəm rəhan nautə tepət təmən məmə, ‘Tata. Iakatəkəike kəm ik, awi, kəsi. Ahl-
ipən Lasaros tuwɨn e nimə rəha tata rəhak, 28məto-inu piak faif əh-ikɨn. Təwɨr məmə in
otuwɨn məghat mem əskasɨk ilat məmə okoatəto ilat məmə okəsotuwamən ukɨn-u itəm
iatəto nahməən asol agɨn ikɨn.’

29 “Məto Epraham təmə, ‘Kəp. Nəghatən rəha Moses ne ien mɨn rəha Uhgɨn tətatɨg. Pəs
piammɨn okotəto nəghatənmɨn əh.’

30 “Kən etəm rəhan nautə tepət təmən məmə, ‘Kəp, Tata Epraham. Təsahmenən. Məto
okəmə suah kit otəmegəh mɨn e nɨmɨsən otuwɨn məghat kəm ilat, kən nɨpahrienən, ilat
okotəuhlin rəhalat nətəlɨgən kənmotapəs təfagə rat mɨn rəhalat.’

16:13: Mat 6:24 16:15: Mat 23:28; Luk 18:9-14 16:16: Mat 11:12-13 16:17: Mat 5:18 16:18: Mat
19:1-12; Mak 10:1-12
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31 “Kən Epraham təmə, ‘Okəmə kəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Moses ne ien mɨn rəha
Uhgɨn, kən in nat əpnapɨn okəmə suah kit təmegəh pap e nɨmɨsən kən muwɨn matəghat
kəm ilat, məto okol kəsotənmɨnən nɨpahrienən lan.’ ”

17
Oatəto itəmat
(Mat 18:6-7, 21-22;Mak 9:42)

1Kən Iesu təmən kəmrəhanmɨn netəmimməmə, “Nɨpahrienən, nos-ipən-os-ipənən rəha
təfagə tərat mɨn itəm koatiuw-pən netəmim e nəratən, ilat okotuwa. !Məto nahməən
asol tatuwɨn o etəmim itəm tatos-ipən-os-ipən netəmim, o in suatɨp rəha nos-ipən-os-
ipənən! 2Mətookəməetəmimkit tatiuw-pənrəhakkit etəmimutahmenesuakəku,məmə
otol təfagə rat, kən suah əh, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk
taprəkɨs okəməkətu-pənkəpiel kit enentou, kənkərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨmməmə
otamnɨm. 3Kən tol nəhlan, oatəto moatehmwɨr rəhatəmat nəmegəhən.

“Okəmə piam tatol təfagə tərat kəm ik, kən ən-ipən rəhan nolən rat e nɨganəmtɨn, kən
okəmə tatəuhlin rəhan nətəlɨgən, kən aluin rəhan nolən rat məsosən tatɨg e nɨkim. 4Kən
nat əpnapɨn in tatol təfagə rat kəmikmau sepɨn e nian kitiəh, kənmuwamau sepɨnmən-
ipɨnə kəm ik məmə, ‘Kəsi, emol təfagə rat kəm ik. Ekəuhlin rəhak nətəlɨgən mapəs rəhak
təfagə rat,’ kən ik onakəkəike maluin rəhan nolən rat mɨn, kənməsosən tatɨg e nɨkim.”*

5 Kən aposol mɨn kəmotətapəh o Iərəmərə məmə, “Ol rəhatɨmat nahatətəən təskasɨk
təhmɨnmɨn.”

6Kən Iərəmərə təmənməmə, “Nat əpnapɨn okəmə rəhatəmat nahatətəən in təkəku agɨn
əm tahmen e nɨmɨsmɨsɨ nɨməkləkɨl, kən nəkotɨtun nənən kəm nɨg u neegɨn məmə, ‘Euw
atɨp ik, kənmuwɨnmiwɨg-pən itəhəi,’ kən nɨg u otol nəwiatəmat.†

7 “Ən-tu. ?Okəmə suah kit rəhan iolwək tətasum, o in tatehm sipsip mɨn, kən in
tatɨtəlɨg-pa latuənu, kən nɨkitəmat təht məmə etəm-iasol otən kəm in məmə, ‘!Ei! Wa
uəhai məpələh mun nagwənən əh’? !Kəp! 8 Məto in otən kəm rəhan iolwək məmə,
‘Uwɨn mol nɨgak nagwənən, kən uwɨn muwɨn e rəham napən təwɨr, kən mos-ipa nɨgak
nagwənən ne nɨmək nənɨmən. Nian nəmol rafin rəham wək, nəkɨtun nuwɨnən magwən
kən mənɨm.’ 9 ?Kən nɨkitəmat təht məmə etəm-iasol, in otən tagkiu kəm rəhan iolwək
o wək asol rəhan itəm in otəkəike mol? !Kəp! 10 Kən itəmat un, nəkotahmen əm e
iolwək mɨn rəha Uhgɨn. Nian nəmotol rəkɨs natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmən kəm
itəmat məmə onəkotəkəike motol, onəkotəkəike motən əmməmə, ‘Itɨmat iolwək mɨn əm.
Nolən rəhatɨmat təsahmenən o nənwiwiən. Itɨmat emotol əmwək itəm itɨmat ekotəkəike
moatol.’ ”

Iesu təmol-wɨr netəmim ten itəm leprosi təmol ilat
11Nian Iesu təmaliwək matuwɨn Jerusalem, in təmaliwək muwɨn-pən ilugɨn i nəptən

mil u Sameria ne Kalili. 12 Kən nian in təmiet-arəpa latuənu kit, netəmim ten itəm
nɨmɨsən u leprosi təmol ilat kəmotuwa motətul isəu məsɨn, 13 kən motaun-in məmə, “!
Iesu, Etəm-iasol, asəkitun itɨmat!”

14 Kən nian in təmehm ilat, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotuwɨn o pris məmə in
otehm nɨpətɨtəmat.”‡ Kən nian ilat kəmotaliwək əh e suatɨp, kən kəmotəwɨr, nɨmɨsən
təmɨkə.

17:3: Mat 18:15 * 17:4: Nɨpətɨ nəghatən əh təsənən məmə kitat kotaluin təfagə rat rəha suah kit mau sepɨn
əm, məto kotəkəike motaluin namnun tɨkə. † 17:6: E nəghatən ətuatɨp rəha Iesu, in tatəghat-in nɨkuti mastat u in
natiəkəku agɨn, ne nɨg kit itəm nəukətɨn təmeiuaiu agɨn, nərgɨn u fik-malperi. 17:6: Mat 17:20; 21:21 17:13:
Lev 13:45-46 ‡ 17:14: Nian nɨmɨsən leprosi təmol suah kit, Lou tatən məmə in tamkɨmɨk. Nian nɨmɨsən təmɨkə,
in təike muwɨnmehm pris məmə in otən-iarəp kəmnetəmim rafinməmə nɨmɨsən tɨkə ne namkɨmɨkən tɨkə. Nian Iesu
təmən məmə ilat okotuwɨn motehm pris kit, in tahmen məmə in təmən məmə in otol-wɨr ilat. 17:14: Lev 14:2-3;
Mat 8:3-4
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15Kən ilat kit təməplanməmə leprosi rəhan tɨnɨkə, kən in təməuhlinmɨtəlɨg-pən o Iesu,
matən əfəməhməmə, “!Iatənwiwi Uhgɨn! !Iatənwiwi Uhgɨn!” 16Kən in təmeiuaiu e nelkɨ
Iesu mɨsin nulɨn nɨpɨnəgɨn tatek nɨsɨp, kən matən kəm Iesu məmə nɨkin tətagien məmə
in təmol-wɨr rəhan nɨmɨsən. Kən suah u in etəm Sameria.§ 17Kən Iesu təmən məmə, “?
Emol-wɨr netəmtenmaruətuəh-in rəkɨs rəhalat nɨmɨsən, o kəp? ?Məto nain hiə? 18 ?Suah
u in iapɨspɨs əm,məto in pɨsɨn əm təmɨtəlɨg-pamatənwiwi Uhgɨn?” 19Kən Iesu təmən kəm
suah uməmə, “Ətulmaliwəkmatuwɨn. Rəham nahatətəən təmol-wɨr ik.”

Nuwamən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn
(Mat 24:23-28, 36-41)

20Nian kit, Farisi mɨn kəmotətapəh o Iesu məmə, “?Onəghan nərəmərəən rəha Uhgɨn
otuwa?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn otəsuwamənməmə
netəmim okotehm e nɨganəmtɨlat. 21Kən etəmim tɨkə itəmotənməmə, ‘!Asɨ-pamehm, in
huə!’ o ‘!Asɨpənmehm, in əpəh!’ məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnuwa rəkɨs mətatɨg e
nɨkitəmat.”

22 Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Nian mɨn koatuwa itəm itəmat
onakoatolkeikeməmə onəkotehmnianmɨn rəha Nətɨ Etəmim,məto okol nəkəsotehmən.
23 Kən netəmim okotən kəm itəmat məmə, ‘!Asɨ-pa, in huə!’ o ‘!Asɨpən, in əpəh!’ Məto
əsotuwɨnənmotətəu-pən ilat, 24məto-inu e nian io Nətɨ Etəmimoekuwa lan, in otahmen-
pənenɨpɨtən itəmtatɨpɨt kənmətasiəgəpɨnneai enɨkalɨnkitmətoarus-pənnɨkalɨnkitmɨn,
kən netəmim rafin koatəplan motɨtun. 25Məto aupən, io ekəkəike məto nahməən tepət,
kən netəmkotatɨg roiu, ilat okotəuhlin məntaalat motapəs io.

26 “E nian io, Nətɨ Etəmim, ekuwa lan, otahmen-pən əm e nian rəha suah əh Noah
aupən, itəm netəmim kəmoatol natɨmnat mɨn məsotɨtunən məmə Uhgɨn otol nat kit
lan. 27 E nian əh, netəmim kəmotagwən, moatənɨm, moatol marɨt, inəh natɨmnat rafin
kəmoatol e nəmegəhən rəhalat, mətoarus-pa nian itəm Noah tɨnuwɨn imə e nɨpəgnoa
nego asol rəhan. Kən nuhuən təməfɨk naruəh asol təmuwa maiu əlɨmin rafin netəmim
itəmkəsotuwɨnən e nego.

28 “In tahmen-pən əm e nian rəha suah əh Lot. Netəmim kəmotagwən, moatənɨm,
moatol-salɨm-in natɨmnat mɨn, moatos-nəmtɨm natɨmnat mɨn, moatasum, moatiləkɨn
nimə mɨn, inəh natɨmnat rafin kəmoatol e nəmegəhən rəhalat. 29Məto e nian itəm Lot
təmiet lan e taon əh Sotom, kən nɨgəm ne kəpiel mɨn itəm koatuəp kəmotɨsɨ-pər e neai
motoamnu ilat rafin əpəh e taon.

30 “Kən otahmen əm e nian io Nətɨ Etəmim oekuwa mɨn lan kən Uhgɨn otol əp io kəm
netəmim. 31 E nian əh, okəmə suah kit tatəpələh ihluə e rəhan nimə, pəs in otagɨm
məsuwɨn mɨnən imə məmə in otos rəhan natɨmnat, kən okəmə suah kit in əpəh e
nasumən, pəs in otagɨmməsuwamɨnən latuənu. 32 !Onəkəsotaluinən pətaguɨhl rəha Lot!
33 Etəm tolkeike məmə in otaskəlɨm rəhan nəmegəhən e nətueintən u məsətəu-pa-mən
io, in otəsosən nəmegəhən lilɨn. Məto etəmim itəm tətapəs natɨmnat rəha nəmegəhən e
nətueintənukənmatətəu-pa io, in otos nəmegəhən lilɨn. 34 Iatənkəmitəmatməmə, e nian
əh lapɨn, etəmim kəiu okətuapɨl e pet kitiəh əm, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit. 35-36 Pətan
kəiu okətioal nagwənən, kən okos-irəkɨs kit, kapəs kit.”*

37Kən rəhan iolwəkmɨn kəmotən-ipən kəm inməmə, “?Iərəmərə, onəkuwa hiə?”
Kən in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Onəkotɨtun əm. Tahmen e nian ligkaimɨn koatiwɨg

ilɨs moteiuaiumoatər itəhəi, kən nəkotɨtunməmə nəmmɨn əh-ikɨn əh.”†

§ 17:16: Netəm Isrel koatetəhau netəmSameria. Afin nɨpətɨn e tiksonari. 17:23: Mak 13:21; Luk 21:8 17:28:
Jen 18:20; 19:25 17:31: Mat 24:17-18 17:32: Jen 19:26 17:33: Luk 9:24 * 17:35-36: E kopi oas
mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatən mɨn u rəha ves 36: Etəmim kəiu
okatuasum, kənokos-irəkɨs kit, kapəs kit. † 17:37: Enian Iesu otuwamɨn, netəmimrafinokotəplan ikɨn Iesu otuwa
mihin. Nəghatən ətuatɨp rəha Iesu tatən məmə, “Tahmen e nat megəh təmamɨs mətaməhl, kən kuweria mɨn kotuwa
katon kələh.”
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18
Nimaa nəghatən rəha nəutahlɨmɨs kit itəm tətasək o nasituən

1KənIesu təmuəhnimaanəghatənkəmilatmatəgətun ilat lanməməokotəkəikemoatəfak
nian rafin məsotapəsən, məsotolən məmə nɨkilat otatite. 2 In təmən məmə, “Latuənu
kit, ien kit əh-ikɨn rəha nələhəuən nəghatən mɨn. Kən təsɨsiai-inən Uhgɨn, kən təsɨsiai-
in mɨnən netəmim. 3 Kən e latuənu əh, nəutahlɨmɨs kit əh-ikɨn, kən nian rafin tatuwa
matəplan ien un matən-ipən kəm in məmə, ‘Awi. Okol nakasitu lak məghat o nəratən
itəm rəhak tɨkɨmɨr tatol kəm io.’ 4Məto ien təməsuwɨnən, kən mos nian əfəməh məmə
otəghat mol-wɨr nəratən əh rəha nəutahlɨmɨs. Məto pətan əh təmətapəh o suah əh nian
rafin matuwɨn matuwɨn, kən ien tɨnatətəlɨg-in məmə, ‘Nat əpnapɨn esɨsiai-inən Uhgɨn,
kənməsɨsiai-inmɨnən netəmim, 5məto pətan əh tatən nat kitiəhmətaləkiamtə io o rəhan
nəghatən, matuwɨn matuwɨn. Io ekəkəike muwɨn mən wɨr rəhan nəratən kən mələhəu
nəwɨrən. Okəmə ekapəs, kən in otatuwa ron io matuwɨnmatuwɨn kən ekəpou in.’ ”

6Kən nian Iərəmərə təmuəh rəkɨs nimaa nəghatən əh, kən təmənməmə, “Otətəlɨg-in-tu
nəghatən rəha ien əpəh itəm tərat təhmɨn. 7 ?Məto tahro e Uhgɨn? In təmɨtəpun rəhan
mɨn netəmim, kən ilat koatasək-pən kəm in nian rafin e nərauiəgən mɨn ne lapɨn mɨn
rafin. ?Kən nɨkitəmat təht məmə in otən-ipən kəm ilat məmə, ‘Onakoatəsahgin pitən’?
Kəp. ?Kənnɨkitəmat təhtməmə in otasituuəhai əmerəhanmɨn? 8 Iatənkəmitəmatməmə
nɨpahrienən, in otasituuəhai əmerəhanmɨn, kənmol-wɨr rəhalat nəratən. ?Məto nian io
Nətɨ Etəmim oekɨtəlɨg-pa mɨn lan e nətueintən, oekehm netəmim neen itəm koatahatətə
e Uhgɨn, o kəp?”

Nimaa nəghatən rəha Farisi ne etəm tatosməni rəha takɨs
9 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit e netəmim neen itəm nɨkilat tatəht məmə ilat

kotətuatɨp taprəkɨs-in netəmim rafin, kən motasɨl-iəhau-in netəmim rafin. 10 In təmən
məmə, “Suahmil kəiu kəmian əpəh eNiməRəhaUhgɨnməmə okuəghat kəmin e nəfakən.
Kit, in Farisi, kən kit in etəm tatos məni rəha takɨs. 11Kən Farisi təmətul mateiuə məmə
in tatəfak kəm Uhgɨn, məto nɨpahrienən tatən atɨp in, matən məmə, ‘Uhgɨn, iatən tagkiu
kəm ik məto-inu nəmol məmə ekol etəm pɨsɨn lak, inəh io mɨn neen kotolkeike pɨk məni
kən moateiuə məmə kotakləh-in, kən moatol tərat, kən motakləh-in pətan rəha etəm
pɨsɨn. Kən io esolən məmə suah əh etəm tatos məni rəha takɨs. 12Nian kəiu e wik kitiəh,
iatətuakəm mətapəs nagwənən matəfak kəm ik. Kən okəmə ekos natɨmnat ten, ekatos-
irəkɨs kitiəhmatos-ipɨnə kəm ik.’

13 “Məto suah əh, etəm tatos məni rəha takɨs, in tatətul-pən isəu, kən mətaulɨs
məsasɨpərən e neaiməfak. Kən nɨkin tatɨtəgɨt mətasəkmətahtmanɨkɨləhanmatənməmə,
‘Uhgɨn, io etəm tərat. !Asəkitun io!’ ”

14Kən Iesu təmə, “Iaten kəmitəmat. Nian suahmil u okatiatəlɨg-pən latuənu, etəmrəha
takɨs, rəhan nəmegəhən in otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto Farisi təsol mihinən, məto-
inu etəmim itəmtatɨləs-ipər atɨp in, Uhgɨnotɨləs-iəhau,məto etəmim itəmtatos-iəhau atɨp
in, Uhgɨn otɨləs-ipər.”

Nɨsualkələh kəmotuwa o Iesu
(Mat 19:13-15;Mak 10:13-16)

15 Kən netəmim neen kəmotəmɨk rəhalat nɨsualkələh mətmətɨg motuwa kəm Iesu
məmə in otələhəu-pən nelmɨn elat kən məfak olat. Məto nian rəhan mɨn netəmim
kəmotehm ilat, kən kəmotən-iəhau ilat. 16 Məto Iesu təmatən-iarəp məmə nɨsualkələh
mɨn un okotuwa ron, kən təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Əsotahtosɨg-inən
nɨsualkələh məmə okəsotuwamən ron io, pəs ilat okotuwa ron io, məto-inu nərəmərəən
rəha Uhgɨn in rəha netəmim itəm kotahmen e nɨsualkələh mɨn u. 17 Okəmə suah kit

18:1: Kol 4:2; 1 Tes 5:17 18:12: Aes 58:1-4; Mat 23:23 18:13: Sam 51:1 18:14: Mat 23:12
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tolkeikeməmə in otuwamatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən in təikemuwa tahmen
e suakəku. Məto okəmə təsol mihinən, kol in təsuwamən.”

Suah kit rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-30;Mak 10:17-31)

18Kən etəm-iasol kit təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, ik etəm təwɨr. ?Oekol naka
məmə ekosnəmegəhən lilɨn?” 19Kən Iesu təmən-ipənkəminməmə, “?Tahronakatənkəm
io məmə io etəm təwɨr? Suah kit tɨkə in etəm təwɨr, məto Uhgɨn əm in təwɨr. 20 Ik nəkɨtun
nəghatən mɨn e Lou rəha Uhgɨn koatən məmə, ‘Əsakləh-inən pətan pɨsɨn, əsohamnuən
etəmim, əsakləh-inən natɨmnat, əseiueiuəən e kot, ɨsiai-in rəhammama ne tata.’ ”

21 Kən suah u təmən məmə, “Natɨmnat rafin u, io emol rafin ilat, nian ematəkəku
mətoarus-pa u-roiu.” 22 Nian Iesu təməto nəghatən əh, təmən-ipən kəm in məmə, “Nat
kitiəh əm əh-ikɨn itəm ik nəməsolən əh. Uwɨn mol-salɨm-in nautə rafin rəham, kən mos
məni lan muwɨn mos-ipən kəm ian-rat mɨn, kən ik onakos natɨmnat wɨr əpəh e nego e
neai. Kənwa, muarisɨg-in io məmə ik rəhak etəmim.”

23Mətonian təmətonəghatənmɨn əh, nɨkin təməpouməto-inu rəhannautə tepət. 24Kən
Iesu təmasɨpən məplan, təmən məmə, “!Awi, tiəkɨs pɨk o etəm rəhan nautə tepət məmə
in otuwɨn matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn! 25 Tiəkɨs məmə kau otuwɨn-pən e nɨpəg
nitel, məto tiəkɨs pɨkməmə etəm rəhan nautə tepət otuwɨnmatɨg ahgin nərəmərəən rəha
Uhgɨn.”*

26 Kən netəm kəmotəto nəghatən əh kəmotən məmə, “?Okəmə in tiəkɨs o etəm rəhan
nautə tepət, məto pah əh in tahmenməmə otos nəmegəhən əh?”

27Məto in təmən məmə, “Natɨmnat itəm tiəkɨs, ko netəmim kəsotolən, məto Uhgɨn in
tɨtun nolən.”

28Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “?Məto tahro etɨmat? Emotapəs rafin rəhatɨmat
natɨmnat kənmoatuwaməmə ekotuarisɨg-in ik.”

29Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “Iatən pahrien kəm itəmatməmə, etəm təmapəs
rəhan nimə, o rəhan pətan, o pianmɨn, o rəhan tata nemama, o rəhan nɨsualkələhməto-
inu in tatətəu-pən nərəmərəən rəha Uhgɨn, 30 kən e nətueintən u, in otos natɨmnat tepət
nəhlan taprəkɨs-in ilat mɨn u təmapəs ilat, kən uarisɨg, in otos mɨn nəmegəhən lilɨn.”

Iesu təmən-iarəpmɨn
rəhan nɨmɨsən

(Mat 20:17-19;Mak 10:32-34)
31Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan netəm tuelef məmə okotiet e nɨmanin netəmimmo-

tuwakitiəhkuəfɨmɨn ilatmɨn, kən təmən-ipənkəmilatməmə, “Otətəlɨg-tu. Roiu koatuwɨn
əpəh ilɨs Jerusalem, kən natɨmnatmɨn itəm ienmɨn rəha Uhgɨn aupən kəmoatən lak, Nətɨ
Etəmim, ilat okotuwa kol nɨpahrienən. 32Netəmimokotegəhan-in-pən io e nelmɨ Iaihluə
mɨn, kən netəmim okotəghat motalah əsan lak, motoh io, motol naulɨsən kəm io, kən
motagəh-əpis io, motagəh e nɨpətɨk. 33Kən okalis io, kən kohamnu io, məto e nian tatol
kɨsɨl lan, oekəmegəhmɨn.”

34 Məto kəsotɨtunən rəhan nəghatən mɨn. In tahmen-pən e nəghatən itəm nɨpətɨn
tatəhluaig, kən kəsotɨtunən nɨpətɨ nəghatənmɨn əh.

Iesu təmol-wɨr
iganəmtɨn əpɨs kit

(Mat 20:29-34;Mak 10:46-52)
35Nian Iesu tatuwa iuəhkɨr o taon əh Jeriko, iganəmtɨn əpɨs kit əh-ikɨn tatəpələhenɨkalɨ

suatɨp. Nian rafin in tateasiə-inməni onetəmim. 36Kənnian iganəmtɨn əpɨs təmətoməmə

18:17: Mat 18:3 18:18: Luk 10:25 18:20: Eks 20:12; Dut 5:16-20 * 18:25: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən
məmə, “Tiəkɨs məmə kamel otuwɨn-pən e nɨpəg nitel.” Kamel in nat megəh asol taprəkɨs-in kau. 18:31: Luk 24:44
18:32: Luk 9:22,44 18:34: Mak 9:32
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netəmim tepət kotaliwək e suatɨp, kən in təmətapəhməmə, “?Naka əh katol?” 37Netəmim
kəmotən-ipən kəm inməmə, “Iesu əpəh, etəmNasaret, tətaliwək e suatɨp.”

38Kən təmagət əfəməhməmə, “!Iesu! !Mipɨ Kig Tefɨt! !Asəkitun io!”
39 Kən netəm mɨn u koataliwək motaupən-in Iesu, kəmotagət lan, moatən məmə, “!

Əsagətən!” Məto in təmagət əfəməhməsɨnmɨnməmə, “!Mipɨ Kig Tefɨt! !Asəkitun io!”
40 Kən Iesu təmətul mən-ipən kəm ilat məmə okotɨləs motuwa. Kən nian kəmotɨləs

motuwa iuəhkɨr, Iesu təmətapəh ron məmə, 41 “?Naka un nakolkeike məmə io ekol kəm
ik?” Kən in təmənməmə, “Iərəmərə, ekolkeike məmə oekaiir mehm nat.”

42 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Aiir mehm nat. Rəham nahatətəən təmol-wɨr
nɨganəmtɨm.” 43 Kən roiu agɨn-əh mɨn əm, təmaiir mɨnatehm nat, kən mɨnatuarisɨg-in
Iesu, matənwiwi Uhgɨn. Kən nian netəmim rafin kəmotəplan nat əh, ilat kəmoatənwiwi
Uhgɨn.

19
Iesu ne Sakias

1Kən Iesu təmaliwək muwɨn imə e taon u Jeriko matuwɨn məmə otiet-arəpən e nəwtain
məsɨn. 2 Kən e taon əh, suah kit əh-ikɨn, nərgɨn u Sakias. In etəm-iasol kit rəha netəm
koatos məni rəha takɨs, kən rəhan nautə tepət. 3Kən in tolkeike məmə otəplan-tu məmə
Iesu in pah, məto təruru nəplanənməto-inu in natiəkuəkɨr, kən netəmimkoatətulosɨg-in.
4Kən in təmaiuaupənmuwɨnmaiu enɨgkit, nərgɨnu sikamo,məməotɨtunnəplanən Iesu
nian in otuwa-pa ikɨn.

5 Kən nian Iesu təmuwa ətuatɨp əh in ikɨn, təmasɨpər məplan, kən mən-ipən kəm in
məmə, “Sakias. Eiuaiu uəhai, məto-inu roiu ekəkəike muwɨnmatɨg əpəh e rəham nimə.”
6 Kən Sakias təmeiuaiu uəhai əm, kən mit Iesu mian əpəh iman ikɨn imə, kən nɨkin
təmagien.

7Məto nian netəmim kəmotəplan natɨmnat mɨn əh, kən koatasiwən-in nolən mɨn əh
moatən nɨkalɨ Iesuməmə, “Suah əh tatuwɨn e nimə rəha iol təfagə rat.”

8Kən nian kɨnotuwɨn e nɨpəgnoa nimə rəha Sakias, in tətulmən-ipənməmə, “Iərəmərə,
atətəlɨg-in-tu. Oekoor rəhak natɨmnat mol niel kəiu, kit rəhak, kən kit oekos-ipən kəm
ian-rat mɨn. Kən natɨmnat itəmemakləh-in o suah kit, oekalpɨnmau kuwɨt.”

9Kən Iesu tən-ipənkəminməmə, “RoiuUhgɨn tɨnosmegəh rəkɨs ik ne rəhammɨn,məto-
inu ik mɨn, nəmahatətə e Uhgɨn, kən ik noanol pahrien kit rəha Epraham. 10Kən io, Nətɨ
Etəmim, emuwaməmə ekeam-in netəmim itəmkoatəlue, kənmosmegəh ilat.”

Nimaa nəghatən rəha netəmim itəmkoatosməni rəha iərəmərə rəhalat
11 Nian netəmim koatətəlɨg-in Iesu, in təmatəkəike matuəh nimaa nəghatən kəm ilat

məto-inu in tɨnatuwa iuəhkɨr o Jerusalem, kən nɨkilat təhtməmə nərəmərəən rəha Uhgɨn
otəsuwəhən tuwa. 12 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Etəm-iasol kit tolkeike məmə in
otuwɨn isəuməplan kig asol agɨnməmə kig asol otɨləs-ipər inmol kig lan əpəh iman ikɨn,
kən otəpanɨtəlɨg-pamɨn. 13Kən təmaun-in rəhan iolwək ten, kənmoorməni kitiəh kitiəh
kəm ilat.* Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat onəkotəkəike motol wək e məni u o
nosən ətain mətoarus-pən io ekɨtəlɨg-pamɨn.’

14“Məto ilat əpəh iman ikɨnkoatetəhausuah əh, kənmotahl-ipənnəghatənkəmkigasol
agɨn məmə, ‘Itɨmat esotolkeikeən məmə suah u otərəmərə etɨmat.’ 15Məto kəmɨləs-ipər
in kol kig lan, kən in təmɨtəlɨg-pa mɨn. Kən in təmaun-in rəhan iolwək mɨn itəm təmoor
rəhan məni kəm ilat. In tolkeike məmə otɨtun məmə ilat kəmotol win e məni naka nian
in təmətatɨg əpəh isəu.
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16 “Kən etəm tətaupən təmuwamən-ipən kəm in məmə, ‘Iərəmərə, nəmələhəu-pa məni
kitiəhenelmək, kənemolwineməni tenmɨn.’ 17Kənrəhanetəm-iasol təmən-ipənkəmin
məmə, ‘Ik iolwək təwɨr, nəmolwək itəmin təwɨr. Məto-inu nəmolwək təwɨr o nehmwɨrən
nat itəmnatiəkəku, kən roiu oekegəhan-in mɨn ikməmə onakərəmərə taon ilat ten.’

18 “Kən etəm tatuarisɨg lan təmuwa mən-ipən məmə, ‘Iərəmərə, nəmələhəu-pa məni
kitiəh e nelmək, kən emol win e məni faif mɨn.’ 19 Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm in
məmə, ‘Ik onakərəmərə e taon ilat faif.’

20 “Kən iolwək kit mɨn təmuwa mən-ipən kəm in məmə, ‘Iərəmərə, inu rəham məni.
Eməlis ətain e napən, kən məhluaig-in wɨr, 21 məto-inu io iatəgin ik itəm rəham nolən
tiəkɨs. Nakatos natɨmnat itəm kəsənəmə rəham, kən matəulək e nasumən mɨn itəm ik
nəməsəfeən ilat.’

22 “Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm in məmə, ‘! Ik iolwək rat! Nəghatən əm rəham
tatəgətunməmənəmol tərat agɨn. Nɨnɨtun rəkɨsməmə io etəm-iəkɨs, kən iakatos natɨmnat
itəm kəsənəmə rəhak, kən iatəulək e nasumən mɨn itəm eməsəfeən ilat. 23 ? Tahro
nəməsosən rəhak məni muwɨn mələhəu-pən e pag, kən nian ekɨtəlɨg lan, ekɨtun nosən
rəhakməni ilau profit rəhan?’

24 “Kən təmən-ipən kəm rəhan mɨn əh məmə, ‘Otos-irəkɨs rəhan məni, kən motos-ipən
kəm suah u rəhanməni ten.’

25 “Kən ilat kəmotənməmə, ‘!Iərəmərə, təsətuatɨpənməto-inu rəhanməni ten rəkɨs!’
26 “Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Iatən kəm itəmat məmə, etəmim itəm

tatos nat kit, kəpanos-ipən mɨn neen mɨn. Məto etəm rəhan nat kit tɨkə, kəpanos-irəkɨs
rəhannatɨmnat rafin. 27Kənroiu, rəhak tɨkɨmɨrmɨn itəmkəməsotolkeikeənməməekuwa
kig rəhalat, onəkotit ilat motuwa, kən onəkotohamnu ilat e nɨganəmtək.’ ”

Iesu təmuwɨn Jerusalem
(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11;

Jon 12:12-19)
28Kənnian Iesu təməghat rəkɨs un, kən in təmaliwəkmaupənmatuwɨn Jerusalem, kən

netəmim koatuarisɨg in. 29Nian kɨnotuwa iuəhkɨr o latuənumil u kəiu, Petfas ne Petani
e Nɨtot Rəha Nɨg UOlif, kən in təmən-ipən kəmrəhanmil etəmimkəiuməmə, 30 “Ian əpəh
latuənu itəmkotɨsɨ-pən ikɨn. Ikɨn əh, onakuehmnətɨ togki kit itəmkəsasuəən əh lan. Iakɨs
nol lan muasɨg muea ikɨn-u. 31Kən okəmə suah kit tətapəh otəmlau məmə, ‘?Nakətiakɨs
togki o naka?’ kən onəkuən-ipən kəm in məmə, ‘Iərəmərə rəhatat, in tolkeike məmə otol
nat kit lan.’ ”

32 Kən kəmian muehm natɨmnat rafin tol əm məmə inu Iesu təmən mihin ne. 33 Kən
nian kəmətiakɨs nətɨ togki, kən netəmimmɨn rəha togki kəmotətapəh olau məmə, “!Ei! ?
Nətiakɨsnətɨ togki onaka?” 34Kən ilaukəmuən-ipənməmə, “Kəp. Iərəmərə tolkeikeməmə
otol nat kit lan.” 35Kən kəmuasɨg muea kəm Iesu, kən kəmuapeg rəhalau kot muəfətain
məntaa nətɨ togki lan, kən muasitu e Iesu tər masuə e nətɨ togki. 36 Nian təmasuə lan
mɨnatuwɨn, kən rəhan netəmim kotapeg rəhalat mɨn kot motəpen-pən e suatɨp.

37 Nian Iesu tɨnatuwa iuəhkɨr o Jerusalem mətasuə e togki mateiuaiu e Nɨtot Rəha
Nɨg U Olif, kən netəmim rafin rəhan nɨkilat tətagien, kənmɨnətuounmoatənwiwi Uhgɨn
motagət əfəməh o nat pɨspɨs mɨn itəmkəmoatehm in təmatol. 38Kən koatənməmə,
“!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Pəs nəməlinuən tətatɨg əpəh e nego e neai, kən əpəh ilɨs ilɨs agɨn e nego e neai, katɨləs-ipər

nərgɨ Iərəmərə Uhgɨn!”
39 Kən Farisi mɨn neen itəm kəmotatɨg əh-ikɨn kəmotən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun.

Ən-iəhau rəhammɨn netəmimməmə okotakəmnohlɨlat.”
40Məto in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Okəmə netəmmɨn u kəsotagətən, kən kəpielmɨn

u, ilat okotagət əfəməh.”
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Iesu təmasək o netəm Jerusalem
41 Kən nian Iesu təmuwa iuəhkɨr təmehm taon əh Jerusalem, kən təmasək o netəm

mɨn əh-ikɨn əh. 42 Kən tatən məmə, “Ei, nat əpnapɨn nəmotapəs natɨmnat itəm tatos-
ipa nəməlinuənmətoarus-pa u-roiu, məto okəmə nəkotɨtun ilat roiu əm, kən Uhgɨn otos-
ipɨnə kəm itəmat. Məto kəp. Natɨmnat mɨn əh koatəhluaig okol nəkəsotehmən. 43Məto
e nian mɨn itəm tatuwa otəmat, rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn okotuwa kətul kɨtəlau-in itəmat,
okotel nɨməptən kətu-pər kol əpətɨn rəhatəmat taon, kənmotahtosɨg-in itəmat lan məmə
nəkəsotietən. 44Kən ilat okotərəkɨn rafinnimə e taon rəhatəmat, kən okotohamnu itəmat
rafin təlmin nɨsualkələh mɨn rəhatəmat. Okol kəpiel kit ne rəha nimə mɨn osətətulən.
Natɨmnat rafin u otatuwa məto-inu itəmat nəmotəruru nian itəm Uhgɨn təmuwa məmə
in otosmegəh itəmat lan.”

Iesu təməhg-iarəp netəmim itəmkoatol maket e
Nimə Rəha Uhgɨn

(Mat 21:12-17;Mak 11:15-19;
Jon 2:13-22)

45Kən Iesu təmuwɨn mɨnatəhg-iarəp netəmim itəm koatol maket e Nimə Rəha Uhgɨn.
46Kən in təmən-ipənkəmilatməmə, “Kəməte rəkɨs eNaoaRəhaUhgɨnməmə, ‘Rəhaknimə,
in nimə rəha nəfakən kəm io,’ məto itəmat nɨnoatol tɨnuwa in ‘nimə kit itəm iakləh mɨn
koatəhluaig ikɨn.’ ”

47Kənuarisɨg lan, e nianmɨn rafin, Iesu təmatəgətun əpəh imə eNiməRəhaUhgɨn. Kən
pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol mɨn rəha noanol mɨn rəha Isrel,
kəmotegəs-in suatɨpməmə okotohamnu Iesu, 48məto kəməsotehmən suatɨp kitməto-inu
netəmim rafin kotolkeike pɨk məmə okoatəto nəghatən mɨn rəhan, kən nəghatən rəhan
tətaskəlɨmwɨr rəhalat nətəlɨgən.

20
Nətapəhənməmə pah təmegəhan-in Iesuməmə

otol wək
(Mat 21:23-27;Mak 11:27-33)

1 Nian kit, Iesu təmatəgətun netəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən matən-iarəp nam-
nusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm netəmim. Kən pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou,
ne netəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel kəmotuwa kehm in, 2 kən kəmotətapəh ron
məmə, “?Ən-tu kəm itɨmat məmə pah təmegəhan-in ik nakatol natɨmnat mɨn əh? ?Kən
pah təmegəhan-in nepətən əh, Uhgɨn o etəmim əm?” 3 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Təwɨr əm. Io ekətapəh-in mɨn nəghatən kit kəm itəmat, kən itəmat onəkotaupən
motuhalpɨn-pa kəm io. 4 ?Pah təmegəhan-in nepətən kəm Jon məmə in otol baptais e
netəmim, Uhgɨn o etəmim əm?”

5Kənkɨnoatən-ənnəghatənukəmilatmɨn,mɨnoatənməmə, “OkəməkotənməməUhgɨn
təmegəhan-in, kən in otən məmə, ‘?Məto tahro nəkəsotənən nɨpahrien e Jon?’ 6 Məto
okəmə kitat kotənməmə netəmim əmkəmotegəhan-in, kən netəmmɨn əh okotaht kitat e
kəpielməto-inu ilat kɨnotənrəkɨsnɨpahrienəne Jonməmə in ienkit rəhaUhgɨn.” 7Kən ilat
kəmotuhalpɨnməmə, “Itɨmat esotɨtunənməməpah təmegəhan-in.” 8Kən Iesu təmən-ipən
kəm ilat məmə, “Kən io mɨn, ko esənən məmə pah təmegəhan-in nepətən kəm io məmə
ekatol natɨmnat mɨn u.”

Nimaa nəghatən rəha nasumən rəha krep
(Mat 21:33-46; 22:15-22;

Mak 12:1-17)
9 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit kəm netəmim məmə, “Etəm-iasol kit təməfe

nol u krep e nasumən asol rəhan. Kən in təmələhəu-pən nasumən u e nelmɨ netəmim
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neen, kən ilat okotol wək lan, kən nian rəha nəulək-inən, okotos-ipən məsɨn kəm in.
Kən təmuwɨn əpəh e nɨməptən pɨsɨn kit matɨg mɨnos nian tepət. 10Kən nian krep təmol
noan kən kɨnotəmarəg, etəm-iasol in təmahl-ipa rəhan kit iolwəkməmə in otuwɨnmehm
netəm koatol wək e rəhan nasumən məmə okotəhl noa krep, kən motoor kos-ipən rəha
etəm-iasol neen. Məto netəmmɨn əh kəmotətul motaht iolwək əh, kənmotahl-ipən tɨtəlɨg
məsotəmki-pənən noa krep neen ne kəm in. 11 Kən etəm-iasol təmahl-ipa mɨn rəhan
kit iolwək mɨn. Kən ilat kotaht mɨn, motol naulɨsən rat kəm in, kən motahl-ipən tɨtəlɨg
məsotəmki-pənən noa krep neen ne kəm in. 12 Kən in tahl-ipən mɨn kit mɨn, kən ilat
kəmoatoh katoh kos-ipən nɨməgəmkəm in, kənmotahl-iarəp.

13 “Kən etəm-iasol rəha nasumən təmə, ‘?Ekol naka əh-roiu? Təwɨr məmə ekahl-ipən
nətɨk ətuatɨp itəm iakolkeike pɨk, okəm-naka ilat okotɨsiai-in.’ Kən in təmahl-ipən.

14 “Məto nian netəmmɨn əh kəmotehm, kəmotən kəm ilat mɨn məmə, ‘Nətɨ etəm-iasol
ilouin tatuwa itəmonian kit nasumən tuwaməmə rəhan. Pəs kotuwɨnmotohamnu, kən
kitat okotos nasumən rəhanməmə rəhatat.’ 15Kən kəmotaskəlɨmmotewkəkanmotuwɨn
əpəh ihluə e nasumən, kənmotoh kohamnu.

“?Kən iərəmərə otol naka kəm netəmmɨn əh? 16 In otuwa moh netəmmɨn əh kotɨmɨs,
kən in otələhəu-pən nasumən asol əh otuwɨn e nelmɨ netəmpɨsɨn.”
Kən nian netəm kəmoatətəlɨg-in in kəmotəto nəghatən əh, kəmotən məmə, “!Pəs okol

kəsol agɨn-əhən nat əh!”
17Məto Iesu təmasɨpən ətuatɨp əmolat, kənmənməmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,

‘Kəpiel əh itəmnetəm rəha niləkɨnən nimə kəmotərakin,
in təmuwa kəpiel keike rəha nolən nimə.’

“?Məto nəghatən u nɨpətɨn naka? 18 Netəmim rafin itəm okotiet motorin-pən ilat e
kəpiel əh, kən okotorapɨtpɨt ilat motol nɨmɨsmɨsɨn. Məto okəmə kəpiel əh otiet maht suah
kit, kən in otawtəwɨtəmərat agɨn.”

19Kən iəgətunmɨn rəha Lou, ne pris asol mɨn kəmotɨtunməmə nimaa nəghatən rəhan
tatən ilat, kən tol nəhlan, kəmoategəs-in suatɨpməmə okotaskəlɨmuəhai əm, kɨləs-ipən e
kalapus, məto kɨnoatəgin netəmim, kənmotapəs.

?Tətuatɨpməmə netəmim okotətou takɨs kəmSisa,
o kəp?

(Mat 22:15-22;Mak 12:13-17)
20 Kən iəgətun mɨn rəha Lou, ne pris asol mɨn koatalkəlɨk wɨr o Iesu, moatolkeike

məmə okotətu-pən nɨpəgnəmtɨn mɨn neen e nəghatən kit rəhan məmə okotɨləs-ipən in
e nelmɨ etəm Rom, kapman rəhalat. Kən kəmotahl-ipən netəmim neen məmə ilat
okotuwɨnmotol kəut kəsuə kəmIesu. 21Kən kəut kəsuəmɨn kəmotuwɨnmotətapəh o Iesu
məmə, “Iəgətun. Itɨmat ekotɨtun natɨmnatmɨn itəmnakatənne natɨmnat itəmnakəgətun
netəmim lan, kotətuatɨpwɨr. Ik onakəsolən nolən pɨsɨn kəmsuah kit, kənmatɨgmol pɨsɨn
mɨn kəm suah kit. Məto onəkol tahmen ahmen əm kəm ilat rafin. Kən ik nakatəghat-
in əmnɨpahrienənmatəgətun netəmim e suatɨp rəha Uhgɨn. 22 ?Ən-tu kəm itɨmat məmə,
tətuatɨp e Lou rəhatat məmə okotətou takɨs kəmSisa u in kapman rəha Rom, o kəp?”

23Məto Iesu təmɨtun əm məmə koatol kəut kəsuə kəm in, kən in təmən-ipən kəm ilat
məmə, 24 “Otəgətun-tu məni kit kəm io. ?Narmɨ pah u tətatɨg e məni u? ?Kən nərgɨ pah u
tətatɨg eməni u?” Kən kəmotənməmə, “Narmɨ Sisa, ne nərgɨ Sisa.”

25Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inəh natɨmnat rəha Sisa, os-ipən kəm Sisa. Kən
natɨmnat rəha Uhgɨn, os-ipən kəmUhgɨn.”

26 Kən e nɨganəmtɨ netəmim rafin, nəghatən mɨn itəm koatətapəh-in, okol kəsotɨləs-
iəhauən Iesu lan. Məto narmɨlat təmiwɨg pɨk o nəghatən itəm Iesu təmuhalpɨn, kən
kəməsotəghatən.

20:9: Aes 5:1 20:17: Sam 118:22 20:18: Aes 8:14-15 20:20: Luk 11:54
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?Tahro o etəmotɨmɨs kənməmegəhmɨn?
(Mat 22:23-33;Mak 12:18-27)

27 Kən Satusi mɨn neen kəmotuwa o Iesu. Ilat koatən məmə netəm kəmotɨmɨs, okol
kəsotəmegəhmɨnən. 28Kənkəmotətapəh-innəghatənkit kəmIesuməmə, “Iəgətun. Moses
təməte-pən e Lou rəhatat məmə okəmə suah kit otɨmɨs, kən rəhan pətaguɨhl tətatɨg məto
kəməsialəsən nətɨlau kit, kən inəh pian kit otəkəike mit nəutahlɨmɨs un. E nolən əh, ilau
okuemək, kən nɨsualkələhmɨn okotaskəlɨmnərɨgmɨn rəha etəm tɨkə.

29 “Tol nəhlan, pian ilat sepɨn. Kən itəm tepət elat təmaupən mit pətan kit, kən uarisɨg
tɨmɨs, məto kəsialəsən nətɨlau kit. 30 Pian itəm tatuarisɨg in, təmit mɨn nəutahlɨmɨs un,
məto in mɨn təmɨmɨs, kən kəsialəsən nətɨlau kit. 31Kən uarisɨg lan, pialat kit mɨn tit mɨn
nəutahlɨmɨs un, məto təmɨmɨs mɨn. Kən pian mɨn əh ilat rafin sepɨn kəmotit pətan un,
məto kəsotɨləsən nətɨlat kit, kən kəmotɨmɨs rafin. 32Kən uarisɨg lan, nəutahlɨmɨs təmɨmɨs
mɨn. 33 Inəh netəm sepɨn, ilat pialat mɨn kəmotit pətan əh. ?Məto e Namnun Nian, nian
netəmim okotəmegəhmɨn e nɨmɨsən, pətan əh in rəha pah lan?”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “E nətueintən u, nəman ne nɨpɨtan koatol
marɨt. 35 Məto e nian rəha natɨgən wi, netəmim itəm Uhgɨn nɨkin tətagien olat məmə
ilat okotəmegəh mɨn e nɨmɨsən kən mos ilat muwɨn kotatɨg e natɨgən wi, ko ilat kəsotol
mɨnən marɨt. 36 Ilat okol kəsotɨmɨs mɨnən məto-inu ilat okotahmen əm e nagelo mɨn.
Kən ilat nenətɨ Uhgɨn məto-inu in təmol ilat kotəmegəh mɨn e nɨmɨsən. 37 Kən kotɨtun
məmə inu otuwa mol nɨpahrienən lan məto-inu, naoa rəha Moses tatəgətun mɨn məmə
nian netəmim okotɨmɨs, ilat okotəmegəhmɨn. E namsu rəha nɨg itəmnɨgəm təmatuəpən
lan, Moses tətaun-in Iərəmərə Uhgɨn məmə in ‘Uhgɨn rəha Epraham, Uhgɨn rəha Aisak,
ne Uhgɨn rəha Jekop,’ nat əpnapɨn iləhal kəməhalɨmɨs rəkɨs nuwəh məsɨn. 38Uhgɨn u, in
Uhgɨn rəha netəm koatəmegəh, məto sənəmə in Uhgɨn rəha netəm kəmotɨmɨs, məto-inu
in tatehm netəmim rafin məmə ilat koatəmegəh, nat əpnapɨn okəmə kəmotɨmɨs rəkɨs o
koatəmegəh əh.”*

39Kən iəgətunmɨn rəha Louneen kəmotən-ipən kəmIesuməmə, “Iəgətun, nəmuhalpɨn
wɨr pahrien.” 40Kən kəmotəgɨn o nətapəh-inən nəghatən kit mɨn tol min-nəhlan.

Kig Tefɨt ne Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa
(Mat 22:41-46;Mak 12:35-37)

41 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro netəmim koatən məmə Kristo itəm
Uhgɨn təmənməməotahl-ipa, inmipɨKigTefɨt rat? 42Məto-inu eNaoaRəhaNapuənMɨn,†
Kig Tefɨt atɨp əm təmənməmə,
‘Iərəmərə Uhgɨn təmən kəm rəhak Iərəmərə Kristo məmə, “Əpələh e nɨkalɨk matɨp, ikɨn

rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən,
43mətoarus-pa io ekos-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilat kotahmen e nɨməhan kit itəmnateguafəl nelkəm lan.” ’‡
44Kig Tefɨt atɨp təmən məmə Mesaea in rəhan Iərəmərə. ?Kən okəmə mipɨ Tefɨt atɨp əm,
kən tahromatol rəhan Iərəmərə?”

Iesu təməghat-in iəgətunmɨn rəha Lou
(Mat 23:1-36;Mak 12:38-40;

Luk 11:37-54)
45 Nian netəmim kəmoatətəlɨg, Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə,

46 “Itəmat onəkotəkəike moatəto wɨr itəmat kənməsotətəu-pənən nolənmɨn rəha iəgətun
mɨn rəha Lou. Nɨkilat tətagien məmə okoatuwɨn-in napən əfəməh mɨn rəha nausitən
məmə netəmim okoatehm ilat ron. Kən nɨkilat tətagien nian netəmim koatos-ipər

20:28: Dut 25:5 20:37: Eks 3:6 * 20:38: Nat əpnapɨn nɨpətɨ etəmim təmɨmɨs, məto narmɨn tatəmegəh əh.
† 20:42: “Naoa rəhaNapuənMɨn” in “Ol Sam” e Bislama Baebol ‡ 20:43: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, “ekol
rəham tɨkɨmɨr mɨn ilat kotahmen e nat kit itəm nəkəpələh matəfipər nelkəm lan,” kən nɨpətɨn u məmə, “Oekol ik ilɨs
taprəkɨs-in rəham tɨkɨmɨr mɨn.” 20:43: Sam 110:1
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nelmɨlat e maket e nɨsiaiiən kəm ilat. Kən əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kotolkeike
məmə okotəpələh aupən əpəh təwɨr ikɨn. Kən e nian rəha lafet, ilat koatolkeike məmə
okotuwɨn kəpələh-pən aupən ikɨn rəha nɨsiaiiən. 47Kən ilat koatol tərat kənmotakləh-in
niməmɨn rəha nəutahlɨmɨs mɨn. Kən ilat koatəfak əfəməh moateiuə əmməmə netəmim
okoatəplan ilat ron. Nalpɨnən rəha netəmmɨn u in otəskasɨkmaprəkɨs.”

21
Nəutahlɨmɨs kit təmos-ipən rəhanməni kəmUhgɨn
(Mak 12:41-44)

1Kən Iesu təmatehm tatɨsɨlu wɨr netəmrəhalat nautə tepət itəmkoataii-pənməni e pokɨs
rəha məni əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, 2 kən in təmehm nəutahlɨmɨs kit ian-rat təmaii-pən
məni əkəkukəiu əm.* 3Kən Iesu təmənməmə, “Nɨpahrienən iatənkəmitəmatməmə,məni
itəm pətan u təmaii-pən, in taprəkɨs-in rəha netəmim rafin, 4 məto-inu netəm rəhalat
nautə tepət kəmotaii-pən məni neen məto in nat əpnapɨn əm olat, rəhalat tepət mɨn əh-
ikɨn. Məto nəutahlɨmɨs u itəm in ian-rat pahrien, in təmos-ipən rafin məni rəhan o nos-
nəmtɨnən nɨgɨn nagwənən, kən tɨkəmɨn əh-ikɨn.”

Nəmtətinmɨn rəha
NamnunNian

(Mat 24:1-35, 42-44;Mak 13:1-37)
5 Kən rəhan mɨn neen netəmim koatəghat-in Nimə Rəha Uhgɨn itəm rəhan kəpiel

asol mɨn kotəwɨr, ne natɨmnat wɨr mɨn əh imə itəm netəmim kəmotos-ipən kəm Uhgɨn.
Kən Iesu təmən məmə, 6 “Itəmat nakoatehm natɨmnat mɨn əh, məto nian otatuwa itəm
netəmim okotohalkin-ohalkin kəpiel mɨn rəha nimə əh, inəh kəpiel kit otəsətulən əh-ikɨn
tatətul ikɨn roiu.”

7 Kən kəmotətapəh ron məmə, “Iəgətun. ?Natɨmnat mɨn əh onəghan kotuwa? ?Kən
nəmtətin naka otəgətunməmə otəsuwəhən natɨmnat mɨn əh okotuwa?”

8Kən Iesu tatənməmə, “Onəkotəkəikemoatəto wɨr itəmatməmə suah kit otəseiuə-inən
itəmat,məto-inu netəmim tepət okotuwamotənməmə, ‘!Io, io Kristo u!’ kənneen okotən
məmə, ‘Nian rəha natɨmnat əh tɨnatuwa iuəhkɨr.’ Məto əsotuarisɨg-inən ilat. 9Kən nian
onəkotəto namnusən məmə netəmim koatəluagɨn, o netəmim koatətul moatəmou ilat
rəhalat kapman, məto itəmat onəsotəgɨnən. Natɨmnat mɨn əh okotaupən ka pitən, məto
sənəmə in Namnun Nian.”

10 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Noanol mɨn neen okotoh noanol pɨsɨn neen
mɨn, kən kapman kit otoh kapman kit. 11Kən namig asol mɨn okotan, kən nəumɨs otan
ikɨnmɨn tepət e nətueintən, kən nɨmɨsən əskasɨkmɨn okotan e nətueintən, kən əpəh ilɨs e
neai, natɨmnat okotuwamotol nɨki netəmimotəgɨn, kən ilat okotəplannəmtətin asolmɨn
e neai.

12 “Məto nian natɨmnat mɨn u okəsotuwamən əh, netəmim okotaskəlɨm itəmat, kən
motoh itəmat, kən motɨləs itəmat kan əpəh e nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən, ne əpəh e
kalapus, kən onakoatətul e nɨganəmtɨ kig mɨn ne netəm-iasol mɨn rəha kapman məto-
inu itəmat nakoatos nərgək moatən nɨpahrien lak. 13 Inəh nian ətuatɨp məmə nakotən-
iarəpnamnusən təwɨr kəmilat. 14Məto əsotətəlɨg-in paupənənməmənəghatənnaka itəm
onəkotən kəm ilat, 15məto-inu io ekos-ipɨnə nəghatən ətuatɨp kəm itəmat kən mos-ipɨnə
nenatɨgən kəm itəmat, kən mol rəhatəmat nəghatən təsanən, kən rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn
okol kəsotuhalpɨnən, kən okol kəsotənən məmə nakoateiuə. 16 Kən rəhatəmat tata ne
mama mɨn, ne piatəmat mɨn, ne rəhatəmat noanol mɨn, ne iolɨtəmat mɨn okotɨləs-ipən
itəmat e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Kən okotohamnu itəmat neen. 17Netəmim rafin okotetəhau
itəmat o nərgək. 18Məto noanutəmat ne huə, kit otəsɨkəən. 19Nian onakoatətul əskasɨk

* 21:2: Məni u tahmen-pən e tuente fatu. 21:3: 2Kor 8:12 21:6: Luk 19:44 21:14: Luk 12:11-12 21:15:
Wək 6:10 21:16: Mat 10:21-22
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motahatətə lak e nian iəkɨs mɨn itəm okoatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, kən onəkotos
nəmegəhən lilɨn lan.

20 “Məto nian onakehmmopael mɨn okotuwa tepət motɨtəlau e taon u Jerusalem, kən
itəmat onəkotəkəike motɨtun məmə otəsuwəhən kən kərəkɨn agɨn taon əh Jerusalem.
21Kən itəmat netəmnəkotatɨg Jutia, onəkotəkəikemotaiumotagɨmmotuwɨnmotəhluaig
əpəh nɨtot mɨn. Kən itəmat netəm nəkotatɨg e taon əh, onəkotəkəike motiet. Kən itəmat
netəmnəkotatɨg ikɨnmɨn tɨtəlau e taon əh, onakəsotuwɨnmɨnən əh imə e taon əh, 22məto-
inu nian əh, in nian rəha Uhgɨn otol nalpɨnən lan kəmnetəmkoatol nolən tərat, kənmol
əp nəghatən itəmkəməte-pən e naoa rəhan tuwamol nɨpahrienən. 23Awe, nahməən asol
rəha mama mɨn itəm nərpɨlat əh-ikɨn, ne itəm mɨn u koatapinahin nɨsualkələh, məto-
inu nəratən asol otuwa e nətueintən, kən neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn otuwɨn kəm
netəmim rafin rəha Isrel. 24 Kən okagɨmnu netəmim e naip, kən nian rəhalat tɨkɨmɨr
mɨn kəmotol win elat, kən okotit ilat motuwɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn kən ilat okotuwa slef
mɨn rəhalat. Kən Iaihluə mɨn okotaliwək kən katewɨg-ewɨg e Jerusalem motɨləs-iəhau
netəmimikɨn itəmkoatatɨg əh,motərəmərəelat, kətoarus-pənnianrəhalat otolnamnun.†

25 “Kən nəmtətin neen okotuwa e mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn. Kən ikɨn-u e
nətueintən, netəmim rafin okotəgin nərkərɨkən rəha nɨtəhəi ne peau-peau asol mɨn.
26 Netəmim okotəgɨn pɨk moatɨmɨseah o nəratən asol mɨn itəm koatuwa e nətueintən,
məto-inu natɨmnat rəha neai itəm kotəskasɨk pɨk, məto Uhgɨn otəloal-əloal elat. 27 Kən
e nian əh, okotehmNətɨ Etəmim tateiuaiu emal napuə kit e nəsanənən ne nepətən əhag-
əhag asol rəhan. 28 Kən nian natɨmnat mɨn u kɨnotətuoun moatuwa katol nɨpahrienən
lan, otətulmotasɨpər e neai,məto-inu otəsuwəhən rəhatəmatKristo otuwamɨkɨs itəmat.”

29Kən in təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat məmə, “Nakotɨtun-tu nɨg u fik ne nɨg neen
mɨn. 30Okəmə kotalpətəg mɨnotapɨlpɨl mɨn, kən nəkotɨtun məmə in nian rəha nasumən.
31 E nolən kitiəh əm, okəmə nakotehm natɨmnat mɨn u koatol nəhlan, onəkotɨtun məmə
otəsuwəhən, nərəmərəən rəha Uhgɨn tuwa.

32 “Nɨpahrienən ekatən kəm itəmat məmə noanol rəha Isrel‡ otəsɨkəən mətoarus-pən
natɨmnat rafin əh okotol nɨpahrienən. 33Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatənmɨn
rəhak okol kəsotɨkəən.”

34 Kən Iesu tatən məmə, “Nəkotəkəike moatəto itəmat. Əsotərəkɨnən rəhatəmat nian
mɨn o nolən əmən lafet, motapɨs lan, kən moatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nətueintən u.
Təsəwɨrən məmə nian rəhak otuwa mos kaut kəm itəmat tahmen-pən məmə noanɨkulu
təmohasɨn itəmat, 35 məto-inu nian əh otuwa mɨləs netəmim rafin rəha nətueintən.
36Məto nian rafin onəkotəkəike moatətul matɨp, kən motəkəike katəfak məmə nakotos
nəsanənən tahmen məmə nəkoatətul əskasɨk əm e nian natɨmnat rafin əh koatuwa, kən
inəh nɨki Nətɨ Etəmim otagien otəmat nian onəkotətul e nɨganəmtɨn.”

37Kənnian rafin Iesu tatəgətun netəmim əpəh eNiməRəhaUhgɨn, kən lapɨnmɨn in tiet
muwɨn əpəh Nɨtot Rəha Nɨg U Olif mətapɨl əh-ikɨn. 38Kən nian mɨn rafin laulaugɨn agɨn,
netəmim koatuwaməmə okotətəlɨg-in rəhan nəghatən əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn.

22
Jutas təmol-salɨm-in Iesu
(Mat 26:1-5, 14-16;Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

1Kənnian rəha lafet rəhaPretU Is TɨkəLan tɨnatuwa iuəhkɨr, kən in tɨnətuoune lafet rəha
Nuhagego-inən. 2 Kən pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou koateam-in anion suatɨp

21:22: Jer 5:29; 46:10;Hos9:7 † 21:24: Enup foteuarisɨg Iesu tɨmɨs,mopaelmɨnrəhaRomkəmotərəkɨn Jerusalem
e nup 70 AD. 21:24: Sam 79:1; Nol Əpən 11:2 21:25: Aes 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Nol Əpən 6:12-13 21:27:
Dan 7:13; Mat 26:64; Nol Əpən 1:7 ‡ 21:32: Netəmim neen koatən məmə nəghatən u tatəghat-in netəmim itəm
koatəmegəh nian Iesu tatəghat. Kitat kəmotəte tahmen netəmim neenmɨn itəmkoatənməmə tatəghat-in noanol mɨn
rafin rəha Isrel tatuwɨnmuwɨn isəu.
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məmə okotohamnu Iesu lan. Koateam-in anion suatɨp məto-inu ilat koatəgin netəmim
məmə, kətah nɨmanin netəmim okotəmou okəmə kotɨtunməmə kəmotohamnu Iesu.

3 “Kən Setan təmos nɨki Jutas, u nərgɨn kit mɨn u Iskariot, in e netəm tuelef rəha Iesu.
4Kən in təmuwɨnmatəghat kəmpris asolmɨnnenetəm-iasolmɨn rəhamopael rəhaNimə
Rəha Uhgɨn, mateam-in suatɨp məmə otegəhan-in Iesu tuwɨn e nelmɨlat. 5 Kən nɨkilat
təmagien, kən kəmotən-iəkɨs məmə okotos-ipən məni kit kəm in. 6Kən Jutas təmegəhan
lan məmə in otol, kən mateam-in suatɨp məmə otegəhan-in Iesu tuwɨn e nelmɨlat nian
netəmim okotɨkə lan.

Etəmim kəiu rəha Iesu kəmioal əpen-əpenə o lafet rəhaNuhagego-inən
(Mat 26:17-29;Mak 14:12-25; Jon 13:21-30; 1 Kor 11:23-26)

7Kənnian rəha lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan tɨnuwa, kən e nian əh, netəmimokotəkəike
motoh nətɨ sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən. 8 Kən Iesu təmaun-in Pita ne Jon,
kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ian kən mioal əpen-əpenə nagwənən rəha lafet rəha
Nuhagego-inənməmə okotuwɨnmotagwən ikɨn.”

9Kən kəmuən-ipən kəm in məmə, “?Nakolkeike məmə itɨmlau oekian hiəmioal əpen-
əpenə e nagwənən ikɨn?”

10Kən təmən-ipənkəmilauməmə, “Uətəlɨgwɨr-tu. Nian itəmlauonakuet-arəpəne taon,
kən onakuehm suah kit tatəhun pətəl asol kəmətu-pən nəhau lan. Kən nəkiauarisɨg-in
məhaluwɨn e nimə kit itəm otuwɨn ikɨn. 11 Kən nəkuən-ipən kəm etəm-iasol rəha nimə
məmə, ‘?Iəgətun təmahl-ipa itɨmlau məmə ekuea muətapəh ron ik məmə noan u in hiə
itəm in ne rəhanmɨn netəmimokotuwamotol nagwənən ikɨn rəha lafet rəhaNuhagego-
inən?’ 12Kən in otit itəmlau nakian əpəh e noan ilɨs ikɨn itəm kɨnəlɨn wɨr rəkɨs natɨmnat
rafin rəha nagwənən əh-ikɨn. Kən nakioal əpen-əpenə nagwənən əh-ikɨn.”

13Kən kəmianmuehmnatɨmnat rafin tahmen əmməmə inu Iesu təmənmihin ne. Kən
kəmioal əpen-əpenə e nagwənən ikɨn rəha lafet rəha Nuhagego-inən.

Namnun nagwənən rəha Iesu ne rəhanmɨn
14 Kən e nian rəha nagwənən, Iesu təmuwɨn məpələh e tepɨl ilat rəhan aposol

mɨn. 15 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otəsuwəhən, okol nahməən kəm io. Məto
nɨkik tɨnolkeike pɨk məmə okotaupən kun nagwənən rəha lafet rəha Nuhagego-inən.
16 Iakolkeike pɨk məmə kitat okotagwən min-nulan məto-inu, okol esagwən mɨnən e
nagwənən rəha Nuhagego-inən mətoarus nɨpətɨ lafet u tuwa mol nɨpahrienən lan e
nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

17Kən Iesu təmos kap wain mən tagkiu ron kəm Uhgɨn, kən mən məmə, “Otos itəmat
rafin, kən motənɨm, 18məto-inu roiu iatən kəm itəmat məmə esənɨmən wain mətoarus-
pən nian natɨmnat rafin kotatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

19Kən təmos pɨret mən tagkiu ron kəm Uhgɨn, kən məmkas mos-ipən kəm rəhan mɨn
netəmim, kənmənməmə, “Inunɨpətɨk itəmiakatos-ipɨnəotəmat. Nian rafinonəkotəkəike
motol nat uməmə nɨkitəmat tatəht io.”

20 Kən e nolən kitiəh əm, nian kəmotagwən rəkɨs, Iesu təmos kap wain kən təmən
məmə, “Kapwain u in nɨtak itəmotaiu otəmat, kən tatəgətunnəniəkɨsənwi rəhanasituən
rəha Uhgɨn kəm netəmim. 21Məto onəkotətəlɨg wɨr-tu. Suah kit ukɨn-u kotagwən kitat
min e tepɨl, kən in otəpanegəhan-in-pən io e nelmɨ rəhak mɨn tɨkɨmɨr. 22 Io Nətɨ Etəmim
oekəkəike mɨmɨs məmə inu Uhgɨn təmən mihin ne. !Məto awe, nahməən asol tatuwɨn
o etəm tategəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn!” 23 Kən kɨnoatətapəh-ətapəh olat mɨn
məmə, “?Kitat pah otol nat əh?”

24Kənnat kitmɨn, ilat kɨnoatol nɨkilatmɨnməməpahu in ilɨs pɨk taprəkɨs-in ilat. 25Kən
Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kig mɨn rəha nətueintən u koatərəmərə e netəmim e
rəhalat nəsanənən, kən koataun-in atɨp ilat məmə ilat ‘Netəm rəha Nasituən.’ 26 Məto
22:3: Jon 13:2,27 22:7: Eks 12:1-27 22:21: Sam 41:9; Jon 13:21-22 22:24: Luk 9:46 22:25: Mat
20:25-27; Mak 10:42-45
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itəmat onəkəsotolən min-nəhlan. Okəmə itəmat kit in ilɨs, in otɨləs-iəhau in tahmen-
pən e suakəku. Kən okəmə itəmat kit tatətul aupən, kən in otuwa iolwək əm kit. 27 ?
Pah u in ilɨs pɨk, etəmim itəm tətagwən e tepɨl, o iolwək itəm tatos nagwənən matuwa?
Nəkotɨtunməmə etəmtətagwəne tepɨl in ilɨs taprəkɨs. Məto io, etəm-iasol rəhatəmat, nian
emətaliwək kitat min itəmat, emahmen-pən e iolwək əmkit.

28 “Itəmat u, nian rafin nəkotatɨg iuəhkɨr ron io e nian ekətatɨg e nian əskasɨk mɨn.
29Kən tahmen-pən əmməməTata rəhak tatɨləs-ipər ioməmə ekuwakig, kən iomɨn iatɨləs-
ipər itəmat məmə nakotuwa kig mɨn, 30məmə nakotuwa kəpələh kitat min io, kotagwən
kələh e nian ekuwa mol kig lan. Kən e nian əh, itəmat mɨn onəkotəpələh e jea mɨn rəha
kig, kən itəmat onəkotuwa motətul aupən e noanol mɨn tuelef rəha Isrel moatakil ilat
moatərəmərə elat.”

31 Kən Iesu təmən-ipən kəm Saimon Pita məmə, “Kəsi. Saimon. Ətəlɨg-in-tu io. Setan
tɨnətapəh rəkɨs o Uhgɨnməmə otegəhan-in məmə in otuwa mos-ipən-os-ipən kəm itəmat
mol nəratən kəm itəmat məmə otəgətun rəhatəmat nahatətəən in təskasɨk lak o kəp.
32Məto enəfak rəkɨs ron ik məmə rəham nahatətəən otəsatiteən. Kən nian nakatəuhlin
rəhamnətəlɨgən tatɨtəlɨg-pamɨn, ikonakəkəikemolnətəlɨgənrəhapiammɨnokotəskasɨk.”

33Məto Saimon Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə. Iatətul matɨp məmə ekɨmnə
kilaumin ik e kalapus, kənmɨmɨs kilaumin ik.”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Pita, ekatən kəm ik məmə, o lapɨn huə, nian
mənɨg otəsɨmnənən əh, kən ik onakənmau kɨsɨl məmə nəkəruru io.”

35 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Aupən, emətahl-iarəp itəmat, nəməsotosən
məni e paos, ne kətɨm, ne put. ?Tahro? ?Rəhatəmat natɨmnat təsahmenən, o kəp?” Kən
ilat kəmotənməmə, “Kəp.”

36Kən təmən-ipən kəmilatməmə, “Məto roiu, okəmə suah kit tatos rəhanməni e paos o
kətɨm, otəkəike mos. Kən etəm təsosən naip rəha nəluagɨnən, pəs otol-salɨm-in rəhan kot
mos-nəmtɨ rəhan kit. 37 Iatən kəm itəmat məmə nəghatən u e Naoa Rəha Uhgɨn tatəghat-
in io, kən in otəkəike mol nɨpahrienən. In tatən məmə, ‘Netəmim nɨkilat təht məmə in
etəmim kit itəm tatərəkɨn Lou.’ Əwəh, nəghatən u tatol nɨpahrienən əh-roiu.”

38Kən ilat kəmotən məmə, “Iərəmərə, əplan-tu. Naip rəha nəluagɨnən kəiu əpəh.” Kən
in təmən kəm ilat məmə, “Ah, nahmen. Otapəs-ta.”

Iesu təmuwɨnmatəfak əpəh e Nɨtot RəhaNɨg UOlif
(Mat 26:36-46;Mak 14:32-42)

39Kən Iesu təmiet e taonmuwɨn əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif tahmen-pən əmməmə in
tatol mihin e nian rafin, kən rəhan mɨn netəmim koatətəu-pən. 40Kən nian in təmuwɨn
mətoarus-pən əh-ikɨn əh, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotəkəike moatəfak məmə nat
kit otəsos-ipən-os-ipənən kəm itəmat motol rəhatəmat nahatətəən otatite lak.” 41Kən in
təmaliwək mapəs ilat muwɨn məsɨn, kən mɨsin nulan matəfak matən məmə, 42 “Tata,
okəmənɨkim tagien, awi, os-irəkɨs nahməənmɨnu itəmokəpanotuwa. Məto əsolən rəhak
nətəlɨgən, məto ol nat naka itəm ik əm nakolkeike.” 43 Kən nagelo kit təmɨsɨ-pən e neai
muwa mos-ipən nəsanənən kəm Iesu. 44 Kən məto-inu nɨkin tɨtahmə pɨk, kən rəhan
nətəlɨgən tɨnatolwək pɨk, kən təməfak əskasɨk pɨk, kənnoəh təmaiu lanməhlmatəht nɨsɨp
tahmen e nɨta.*

45 Nian təməfak rəkɨs, in təmətul mɨtəlɨg-pən məmə otehm rəhan mɨn netəmim, kən
təməplan ilat kɨnotapɨl rəkɨs. Kɨnotəpouməto-inu nɨkilat tɨtahmə. 46Kən təmən-ipən kəm
ilat məmə, “?Tahro nakotapɨl? Otaiir motəfak məmə nat kit otəsos-ipən-os-ipənən kəm
itəmatmotol rəhatəmat nahatətəən otatite lak.”
22:26: Mat 23:11; Mak 9:35 22:27: Jon 13:12-15 22:30: Mat 19:28 22:32: Jon 17:15 22:34: Mat
26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38 22:35: Luk 9:3; 10:4 22:37: Aes 53:12 * 22:44: E kopi oas mɨn
neen rəhaNiutesteman itəmkəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən rəha ves 43-44 tɨkə. Kəm-naka, sənəmə Luk itəm
təməte ves 43-44, məto suah kit mɨn itəm təməte kopi kit rəha naoa u.
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Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotuwa kɨləs
(Mat 26:47-56;Mak 14:43-50;

Jon 18:2-11)
47 Nian Iesu təmatəghat əh, nɨmanin netəmim kəmotiet-arəpa ikɨn əh, kən suah əh

Jutas, u in etəmimkit e netəmtuelef rəha Iesu, in təmit ilatmotuwa, kən təmuwa iuəhkɨr
məmə otatuilɨm e Iesu. 48Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “?Jutas, io Nətɨ Etəmim,
məto tahro nəmuwaməmə onəkatuilɨm-pa lak kən e nolən əhmegəhan-in-pən io e nelmɨ
rəhak tɨkɨmɨr mɨn?”

49Kən nian netəmimmɨn rəha Iesu kɨnotehm natɨmnat mɨn əhmɨnotɨtun məmə naka
əh okol, kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Iərəmərə, oekotahro? ?Ekotəte ilat e naip, o?”
50Kən ilat kit təmoahin naip təte-rəkɨs matəlgɨnmatɨp rəha slef rəha pris asol agɨn.

51Məto Iesu təmə, “!Ei! !Nahmen, otapəs əm!” Kən in təmələhəu-pən nelmɨn e matəlgɨ
suah u, kənmol-wɨr mɨn.

52 Kən Iesu təməghat kəm pris asol mɨn, ne netəm-iasol mɨn rəha mopael rəha Nimə
Rəha Uhgɨn, ne etəm-iasol mɨn rəha noanol rəha Isrel, u kəmotuwa məmə okotaskəlɨm
Iesu. In təmən məmə, “?Tahro, nəman? ?Nɨkitəmat təht məmə io emit netəmim muwɨn
kotəluagɨn o kapman, o kəm-naka io iohamnu itəm kit, kən nakotəmɨk naip asol mɨn
rəha nəluagɨnən ne nəlnal mɨn moatuwa məmə onəkotaskəlɨm? 53 ?Nian rafin etan əm
kitatmin itəmat eNiməRəhaUhgɨn,məto tahro nəsotaskəlɨmən io? Məto roiu əh, in nian
ətuatɨp rəhatəmat, kən nəsanənən rəha napinəpən in tatərəmərə.”

Pita təmənməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:57-58, 69-75;Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)
54Kən kəmotuwamotaskəlɨm Iesumotɨləs motuwɨn e latuənu rəha pris asol agɨn. Kən

Pita tuarisɨg-in ilatməto təsuwɨnən iuəhkɨr olat. 55Netəmmɨn əhkəmotahlnɨgəmkit əpəh
e iat rəhapris asol agɨn, kənmotəpələhkɨtəlau enɨgəm. KənPita tuwamatəpələh ilatmin.
56Kən pətan əkəku kit u slef rəha pris asol agɨn, təmuwamehmPita tatəpələh, kənnəhag-
əhagən rəha nɨgəm tətasiəgəpɨn in, kən nɨganəmtɨ pətan əh təmətul lan, kən təmən-ipən
kəm ilat məmə, “Suah u, in mɨn ilau Iesu kəmatuan.” 57Məto Pita təmən-ipən kəmpətan
unməmə, “Esɨtunən suah un nakatən.”

58Kən uarisɨg lan təsuwəhən, suah kit mɨn tuwamən-ipən kəmPita məmə, “Ei, ik mɨn,
ik etəmim kit rəhan.” Məto Pita təmə, “Ei, sənəmə io etəmim rəhan.”

59 Uarisɨg lan, aua kit tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən suah kit təməghat əskasɨk kəm
ilat məmə, “!Nɨpahrienən məmə suah u təmatuarisɨg-in Iesu, məto-inu in etəm Kalili!”
60Məto Pita təmə, “!Ei! !Esɨtun agɨn-əhən nəghatən u nakatən!” Kən nian Pita təmatəghat
əh, kən mənɨg təmɨmnən. 61Kən Iərəmərə təməuhlin masɨpən ətuatɨp matehm Pita. Kən
Pita, nɨkin təməht nəghatən rəha Iərəmərə itəm təmən lan məmə, “O lapɨn əm u, nian
mənɨg otəsɨmnənən əh, ik onakənmaukɨsɨlməmənəkəruru io.” 62KənPita təmietmuwɨn
ihluə, təmasək təmasək.

Netəmim kəmotəsan-əsan
e Iesu

(Mat 26:67-68;Mak 14:65)
63Kən e nian əh, netəmim itəm kəmotaskəlɨm Iesu kəmotəghat əsan lan, kən moatoh.

64Kən kəmotəlis ətain nɨganəmtɨn kənmotoh,moatən-ipənməmə, “!Ei, ien! ?Ən-tuməmə
pah tatoh ik?” 65Kən kəmoatən nəghatən rat tepət moatərəkɨn in lan.

Kəmiuw-iarəp Iesu e kaonsel
(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64;

Jon 18:19-24)
66 Kən laulaugɨn agɨn, netəm-iasol rəha noanol rəha Isrel, ne pris asol mɨn, ne

iəgətunmɨn rəha Lou kəmotuwakuəfɨmɨn e kaonsel rəhalat, kənnetəmimkəmotɨləs Iesu
22:54: Mak 14:53-54
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motuwa tətul e nɨganəmtɨ kaonsel əh. Kən netəm rəha kaonsel kəmotətapəh ron məmə,
67 “Okəmə ik Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, ən kəm itɨmat.” Məto Iesu təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Okəmə ekən kəm itəmat, kən nəsotənən nɨpahrienən lak. 68 Kən
okəməekətapəhotəmat, kənokolnəkəsotuhalpɨnən. 69Məto tətuounroiu, ioNətɨEtəmim,
io oekuwɨnməpələh əh-ikɨn rəhanəsanənənnenɨsiaiiən, inəhenɨkalɨUhgɨnmatɨp, Uhgɨn
u itəm rəhan nəsanənən iahgin.”

70Kən ilat rafin kəmotətapəh ronməmə, “?Tahro? ?Ik Nətɨ Uhgɨn?”
Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Nakoatənməmə io u inu.”
71Kən kotənməmə, “?Tahro kitat koateam-in nəghatən kit mɨnməmə otasitu e rəhatat

nəghatən? Kɨnotəto ətuatɨp nəghatən əh e nohlɨn.”

23
Iesu təmətul e

nɨganəmtɨ Pailat
(Mat 27:1-2, 11-14;Mak 15:1-5;

Jon 18:28-38)
1 Kən netəmim rafin rəha kaonsel kəmotətul motit Iesu motuwɨn kəm Pailat. 2 Kən
moatən-iarəp nɨpəgnəmtɨn mɨn itəm otoh Iesu məmə, “Emotehm məmə suah u tatit
rəhatat netəmim mɨn, kən mol ilat kotalməl, kən matəuhlin rəhalat nətəlɨgən koatol
tɨkɨmɨr ilat kapman rəha Rom,mətahtosɨg-in itɨmatməmə esotətouən takɨs kəmSisa itəm
tatərəmərəenɨməptənu. Kən inmatən-iarəpməmə inKristo itəmUhgɨntəmahl-ipaməmə
in kig kit.”

3Kən Pailat təmətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Ik kig rəha netəm Isrel?” Məto Iesu tən-
ipən kəm inməmə, “Ik nəmənmihin.”

4 Kən Pailat təmən-ipən kəm pris asol mɨn ne netəmim rafin məmə, “Esehmən
nɨpəgnəmtɨn kit ne, itəm tatənməmə suah u təmərəkɨn lou.”

5Məto ilat kotagət əfəməh moatən məmə, “Kəp. Məto suah u tətan əpnapɨn matəgətun
netəmim rafin ikɨn mɨn əh Jutia təmətuoun əpəh Kalili muwa mətoarus-pa ukɨn-u, kən
mol nətəlɨgən rəha netəmim koatəlue motalməl.”

6 Kən nian Pailat təməto nəghatən əh, təmətapəh məmə, “?Tahro? ?Suah u in etəm
Kalili?” 7Kən nian təməto məmə Iesu təmiet ikɨn əh itəmHerot Antipas tatərəmərə ikɨn,
in təmahl-ipən Iesu məmə otuwɨnmehmHerot, məto-inu e nian əh, Herot mɨn in tətatɨg
Jerusalem.

Iesu təmətul e nɨganəmtɨHerot Antipas
8Kən nian Herot Antipas təmehm Iesu, nɨkin təmagien pɨk, məto-inu nuwəh məsɨn in

təmolkeike məmə otehm. Herot təmatəto əm namnusən rəhan, kən in təmolkeike pɨk
məmə in otehm Iesu otol nat pɨspɨs kit. 9Kənonatɨmnatmɨnu, Herot Antipas təmətapəh-
innəghatənmɨn tepət kəmIesu,məto Iesu təməpnapɨn əmməsuhalpɨnənrəhannəghatən.
10Kən pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmotətul motəghat əskasɨk e nɨpəgnəmtɨn
mɨn rəhalat moatoh Iesu lan. 11 Kən uarisɨg lan, Herot Antipas ne rəhan mɨn mopael
kotagət ausit e Iesu, kən moatəsan lan. Kən Herot təmən-ipən kəm rəhan mopael mɨn
məmə okotuwɨn-in-pən kot wɨr kit rəha kig kəm in, kənmotit motuwɨnmɨn kəmPailat.

12Aupən ikɨn, Herot Antipas ne Pailat kəmətioal tɨkɨmɨr kəm ilau mɨn, məto e nian əh,
ilau kəmueamɨnioalkeike ilaumɨn.

Pailat təmənməmə Iesu otəkəikemɨmɨs
(Mat 27:15-26;Mak 15:6-15;

Jon 18:39-19:16)
13 Kən Pailat təmaun-in pris asol mɨn, ne netəm-iasol rəha netəm Isrel, ne netəmim

rafin, kən ilat rafin kəmotuwa kitiəh. 14 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Suah
22:67: Jon 3:12 22:69: Wək 7:56 23:7: Luk 3:1
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u, nəmotɨləs motuwa tətul e nɨganəmtək, kən nəmotən məmə tatəuhlin nətəlɨgən rəha
netəmim rəhatəmat koatol tɨkɨmɨr kəm kapman. Məto emakil rəkɨs nətəlɨgən u e
nɨganəmtɨtəmat, kən məsehmən məmə təmətgəhl lou kit, kən nɨpəgnəmtɨn mɨn itəm
nakoatən lan təsolən nɨpahrienən. 15 Kən Herot Antipas mɨn, in təmakil mehm məmə
nolən rat kit təsəkul-pənən lan. Tol nəhlan, in tahl-ipa tuwa mɨn o kitat, kən təpiə əm
məmə suah u in təməsolən nat kit itəm tərat məmə in otɨmɨs ron. 16-17Kən o nat əh inəh,
rəhakmɨnmopael okotalis əm, kən uarisɨg kotahl-iarəp tatuwɨn.”*

18 Məto ilat rafin kəmotagət əfəməh moatən məmə, “!Otɨləs-iarəp suah un kən ko-
hamnu! !Məto ahl-iarəp Parapas tuwa mehm itɨmat!” 19 (Suah u Parapas, kəmɨləs-ipən
e kalapus məto-inu in təmol netəmim kotəluagɨn o kapman e taon əh, kən in iohamnu
itəm.)

20 Məto Pailat in tolkeike məmə otahl-iarəp Iesu tatuwɨn, kən in təməghat mɨn kəm
ilat. 21Məto ilat kəmotagət əfəməh pɨk məmə, “!Ətu-pər in e nɨg kəluau! !Ətu-pər in e nɨg
kəluau!”

22Məto Pailat təməghatmɨn kəmilatmɨnətau kɨsɨl lan əh-roiuməmə, “?Tahro? ?Suah u
in təmol nat tərat naka? Io esehmənməmə in təmol nat kit itəm tətuatɨpməmə in otɨmɨs
ron. Məto rəhakmopael mɨn, ilat okotalis əm, kən uarisɨg lan kotahl-iarəp tatuwɨn.”

23Məto ilat koatəkəike motəghat əskasɨk, kən motagət əfəməh e Pailat məmə otətu-pər
Iesu e nɨg kəluau. Kən motagət pɨk moatuwɨn moatuwɨn, kɨnol win e nətəlɨgən rəha
Pailat. 24 Kən Pailat təmakil Iesu məmə otəkəike mɨmɨs tahmen-pən məmə inəh ilat
kəmotən mihin ne. 25Kən in təmol nətəlɨgən rəhalat, kən təmahl-iarəp Parapas u aupən
in təmətatɨg e kalapus o nəluagɨnən o kapman ne nohamnuən itəm. Məto təmegəhan-
in Iesu tuwɨn e nelmɨ rəhanmopael mɨnməmə ilat okotos motuwɨn kɨtəp nətəlɨgən rəha
nɨmanin netəmim.

Kəmit Iesu kanməmə otɨmɨs
(Mat 27:32-44;Mak 15:21-32;

Jon 19:17-27)
26 Kən nian mopael mɨn kəmotit Iesu motiet e taon, kən kəmotəplan etəm Saerin

kit, nərgɨn u Saimon. In təmɨsɨ-pən isəu maliwək matuwa e taon. Kən kəmotaskəlɨm
motələhəu-pər nɨg kəluau rəha Iesu e nuwegɨn məmə otɨləs, kən motən-ipən məmə
otətəu-pən Iesu. 27Kən nɨmanin netəmim tepət kəmotaliwək katuarisɨg-in Iesu e suatɨp,
kən nɨpɨtan tepət mɨn koatuarisɨg-in ilat, koatasək moatəun-əun o Iesu. 28 Məto Iesu
təməuhlin masɨpən məplan ilat, kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpɨtan Jerusalem.
Əsotasəkən ron io, məto otasək atɨp otəmat, ne nenətɨtəmat mɨn. 29Otətəlɨg-in-tu io. Nian
tatuwa itəm okəpanən məmə, ‘!Otagien itəmat netəm nəsoteməkən o nəsotapinahinən
suakəku!’ 30 E nian əh, netəmim okotən-ipən kəm nɨtot asol mɨn məmə, ‘Awi, otɨsas-pa
etɨmat,’ kən okotən-ipən kəm narɨt mɨn məmə, ‘Awi, otəfətain itɨmat.’ 31 ?Məto okəmə
nɨgəm tatuəp nəhlan nian nɨg nɨmalɨn tətamiəmɨtə əh, kən tahro e nian nɨg tɨnəmətu?”†

Mopael mɨn kəmotətu-pər Iesu e nɨg kəməluau
32 Kən mopael mɨn kəmotɨləs suah mil kəiu itəm kəmuətgəhl lou kan məmə okoto-

hamnu iləhal Iesu. 33Kənkəmotuwa ikɨnkit, nərgɨnuLouipɨl-uipɨl. Ikɨn əh, kəmotətu-pər
Iesu e nɨg kəməluau. Kən kəmotətu-pər iətgəhl loumil əh-ikɨn, kit e nɨkalɨ Iesumatɨp, kən
kit e nɨkalɨn mol. 34 Kən Iesu təmə, “Tata. Aluin rəhalat nolən rat mɨn itəm koatol kəm

* 23:16-17: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, katɨlpɨn nəghatən kit mɨn
ikɨn-u tatən məmə, “E nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, Pailat in otəkəike mahl-iarəp rəhalat kit etəmim otiet
e kalapus.” 23:29: Luk 21:23 23:30: Hos 10:8; Nol Əpən 6:16 † 23:31: “Nɨg nɨmalɨn tətamiəmɨtə
əh” tatəpsen-pən Iesu itəm tətuatɨp agɨn, məto tatos nalpɨnən. Inu tahmen e nɨgəm itəm tatuəp. Kən “nɨg tɨnəmətu”
tatəpsen-pən iol təfagə rat mɨn. Kən uarisɨg lan, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm ilat. Inu tahmen e nɨgəmasol agɨn.
Afin Luk 21:20-24.
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io, kən məsalpɨnən, məto-inu kəsotɨtunən nat naka itəm koatol.” Kən kəmotoor rəhan
natɨmnat moaturin taes ron.

35 Kən netəm mɨn u koatətul əh-ikɨn, moatehm natɨmnat mɨn u, məto etəm-iasol mɨn
rəha noanol rəha Isrel kotalah əsan e Iesu moatən məmə, “!In təmosmegəh netəmim
tepət rəkɨs. Məto okəmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən in Etəm Uhgɨn
Təmɨtəpun, kən pəs in otosmegəh atɨp in!”

36Kənmopaelmɨn, ilatmɨnkoatəghat əsane Iesu, kənmotuwa iuəhkɨr ronmoatətapəh
məmə in tolkeike wain u itəm tagɨn,‡ 37moatən məmə, “!Okəmə nɨpahrienən ik kig rəha
noanol mɨn rəha Isrel, osmegəh atɨp ik əh-roiu!”

38 Kən nəghatən kit əh-ikɨn kəməte kətu-pər e rəhn-kapə nɨg kəluau, tatən məmə, INU
KIG RəHA NETəM ISREL.

39 Kən iətgəhl lou mil kit itəm katəkul-pər e nɨg kəluau, in tatəghat rat e Iesu, matən
məmə, “!Ei! ?Ik Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, o kəp? !Okəmə tol mihin,
osmegəh ik kənmosmegəhmɨn itɨmlau!”

40Məto iətgəhl lou əh kit mɨn təmən-ipən kəm in kit, kən mahtosɨg-in məmə, “?Tahro?
?Nəsəginən Uhgɨn, nat əpnapɨn onakɨmɨs? Nalpɨnən u rəhatəhal in tahmen-ahmen əm.
41Məto təmətuatɨp əmməmə kilau okiamɨs o rəhalau nolən rat mɨn itəm kəmioal. Məto
suah u, in təsolən nat tərat kit ne.”

42 Kən təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iesu, o nian onəkuwa matol kig lan, kən nɨkim
otatəht io.” 43Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Nɨpahrienən iatən kəm ik, məmə roiu
əmkilaumin ik əpəh e nego e neai.”

Iesu təmɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 15:33-41;

Jon 19:28-30)
44-45Kən iuəhkɨr tuelef klok e nərauiəgən,mɨt nəsasiəən, kənnapinəpən tɨnan rafin ikɨn

əhmətoarus-pən tri klok ehnaipən. Kənnɨməhan itəmtatəkulosɨg-in-pən IkɨnTasimAgɨn
Ikɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, təməhap məsɨn kəiu. 46Kən Iesu təmagət əfəməh məmə, “!Tata.
Iatələhəu-pən nəmegəhən rəhak e nelməm!” Nian təmən rəkɨs nəghatən əh u, kən rəhan
namegən tiet.

47Kənnianetəm-iasol rəhamopaelmɨnrəhanetəmRomtəmehmnatɨmnatmɨn əh, kən
in təmənwiwi Uhgɨn matən məmə, “!Nɨpahrienən, suah u in tətuatɨp pahrien!” 48 Kən
netəmim itəm kəmotuwa ikɨn əh məmə okotəplan, nian kəmotəplan natɨmnat mɨn əh,
kəmoatuwɨn moatəto tərat e nɨkilat, kən motahtaht manɨkɨləhalat. 49Kən iolɨ Iesu mɨn,
ne nɨpɨtan itəmkəmotɨsɨ-pən Kalili motətəu-pən Iesumotuwa, ilat kəmoatətul isəuməsɨn
kənmoatehm natɨmnat mɨn əh.

Josep təmɨtənɨm Iesu
(Mat 23:57-61;Mak 15:42-47;

Jon 19:38-42)
50-51Kən etəmAramatia kit əh-ikɨn, nərgɨn u Josep. Aramatia in taon kit rəha Isrel, kən

suah əh in etəmim kit rəha kaonsel rəha netəm Isrel. In etəm təwɨr, rəhan nəmegəhən
tətuatɨp, kən in etəmim kit təmatəsahgin məmə otəplan nərəmərəən rəha Uhgɨn. Kən in
təməsegəhanən e nəghatən rəha kaonsel itəm kəmoategəhan-in Iesu məmə okoh. 52Kən
in təmuwɨn mehm Pailat mətapəh ron məmə otegəhan-in nɨpətɨ Iesu tos. 53 Kən Josep
təmuwɨn mɨləs-iəhau nɨpətɨ Iesu e nɨg kəməluau, mos muwa malpin e nɨməhan wɨr kit,
nərgɨnu linen. Kən təmɨləsmuwɨnmələhəu-pənenɨpəgkəpiel itəmkɨnəməte rəkɨs onolən
suwɨt ikɨn, məto kəsɨtənɨmən əh suah kit ikɨn. 54 In əh e nian rəha noanol mɨn rəha Isrel
itəmkoatol əpen-əpenə lan o nian rəha Sapat, kən iuəhkɨr Sapat tətuoun.

23:34: Sam 22:18; Aes 53:12 23:35: Sam 22:7-8 ‡ 23:36: Wain u itəm tagɨn, in nənɨmən rəha ian-rat mɨn.
23:36: Sam 69:21 23:44-45: Hip 6:19-20; 10:19-20
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55 Kən nɨpɨtan itəm kəmotɨsɨ-pən Kalili kəmotuarisɨg-in Iesu, kəmotətəu-pən suah un,
motuwɨn motəplan nɨpəg kəpiel, kən motəplan nolən itəm in tatələhəu-pən min Iesu
ikɨn. 56Kənuarisɨg, nɨpɨtankəmotɨtəlɨg-pən latuənu, kənkəmoatol əpen-əpenəmanatmɨn
neenne fomat itəmnəmiəwɨlat təwɨrməmə okol-pən e nɨpətɨ Iesu. Kən e nian rəha Sapat,
ilat kəmotamegmoatətəu-pən nəghatən rəha Lou.

24
Iesu təməmegəhmɨn

e nɨmɨsən
(Mat 28:1-10;Mak 16:1-8;

Jon 20:1-10)
1 Kən e Sante laulaugɨn agɨn, nɨpɨtan kəmotuwɨn əpəh e suwɨt, motəmɨk nat pien-pien
mɨn u nəmiəwɨlat təwɨr itəm kəmotol əpen-əpenə rəkɨs lan. 2 Nian kəmotuwa e suwɨt,
kəmotehm kəpiel itəm kətahtosɨg-in nɨpəg kəpiel lan, məto kəmahwin rəkɨs. 3 E nian
kəmotuwɨn e nɨpəg kəpiel, məto kəsotehmən nɨpətɨ Iərəmərə Iesu. 4Kən ilat kɨnotəruru
əfəməhmoatətəlɨg-in natɨmnat mɨn əh. Kən əmun etəmim kəiu əh-ikɨn, katuətul ilat min
nɨpɨtan, kəmian e napən itəm tatɨpɨt-ɨpɨt. 5Kən nɨpɨtan kəmotəgɨn pɨk, kəmotɨsin nulɨlat
motasɨl-iəhau moatehm nɨməptən, kən suah mil kuəmə, “?Tahro nakoategəs-in etəm
tatəmegəh u ikɨn-u ima netəmkəmotɨmɨs? 6 In tɨkə ukɨn-u. !In tɨnəmegəhmɨn! Nɨkitəmat
otəkəike matəht nəghatən itəm təmən kəm itəmat nian in təmətatɨg əh əpəh Kalili məmə,
7 ‘Natɨmnat mɨn u okotəkəike motuwa motol nɨpahrienən lan. Okegəhan-in-pən Nətɨ
Etəmim tuwɨn e nelmɨ iol təfagə rat mɨn, kən okətu-pər e nɨg kəluau tɨmɨs, məto e nian
tatol kɨsɨl lan, kən in otəmegəhmɨn.’ ” 8Kən nɨkilat tɨnəht nəghatən rəha Iesu.

9 Kən kəmotiet e suwɨt motuwɨn motən-ipən natɨmnat mɨn əh kəm netəm lefen rəha
Iesu, ne rəhanmɨn rafin. 10Kən nɨpɨtan mɨn əh itəmkəmotən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm
aposolmɨn, inəhMeriMaktala, Joana,Merimama rəha Jemes, ne nɨpɨtan neenmɨn itəm
kəmotuwɨne suwɨt. 11Məto aposolmɨnkəmotəto nəghatən əh tahmen-pən əmenəghatən
alməl kit itəmnɨpətɨn tɨkə, kənməsotənən nɨpahrienən lan.

12Məto Pita təmətul maiu muwɨn əpəh suwɨt ikɨn, moeg-oeg masɨpən e nɨpəg kəpiel
kən təmehm əm napən itəm kəmalpin nɨpətɨ Iesu lan, məto nat kit mɨn tɨkə əh-ikɨn. Kən
in təmaliwəkmɨtəlɨgmɨnatuwɨn latuənu, kənmatətəlɨg-in pɨk natɨmnat mɨn əh.

E suatɨp tatuwɨn Emeas
(Mak 16:12-13)

13 E nian əm əh inəh, suah mil kəiu rəha Iesu kəmualiwək mətian latuənu kit, nərgɨn
u Emeas. Latuənu un mətoarus-pən Jerusalem, in iuəhkɨr o lepen kilometa. 14 Kən
e nian ilau kəmualiwək mətian, kən ilau kəmatuəghat-in natɨmnat mɨn itəm kəmol
ilat. 15Nian ilau kəmatuəghat nəhlan, kən Iesu təmuwa iuəhkɨr olau, məhlaliwək kələh
mətəhaluwɨn. 16Məto kəməsiatunən məmə pah əh iləhal min kəmətəhlaliwək məto-inu
Uhgɨn təmahtosɨg-in nətəlɨgən rəhalau.

17Kən Iesu təmən-ipən kəm ilauməmə, “Təs mil. ?Naka un nakatuən?”
Kən əmun kəmuelahl muətul, nɨganəmtɨlau təməpou. 18Kən suah mil əh kit, nərgɨn u

Kleopas, təmən-ipən kəm in məmə, “Okəm-naka ik əm un iapɨspɨs kit u Jerusalem itəm
nəsɨtunən natɨmnat mɨn itəmkəmol ilat e nianmɨn itəmkɨnotuwɨn rəkɨs.”

19Kən in təmən-ipən kəm ilauməmə, “?Natɨmnat nakamɨn əh?”
Kən kəmuən-ipən kəm inməmə, “Natɨmnat mɨn itəmkəmol e etəmNasaret əh Iesu. In

ien kit rəhaUhgɨn, kən rəhanwək təsanənwɨr ne rəhanmɨnnəghatən kotəfɨgəm, kənnɨki
Uhgɨn ne nɨki netəmim tətagien lan. 20Məto rəhatɨmat pris asol mɨn ne iəgətunmɨn rəha
Loukəmotɨləs-ipənenelmɨnetəmRomməmə okotakilməmə in otɨmɨs. Kənkəmotətu-pər
e nɨg kəluau tɨmɨs.
23:56: Eks 20:10; Dut 5:14 24:6: Luk 9:22
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21 “Məto itɨmat emotələhəu-pən pap rəhatɨmat nətəlɨgən tətatɨg əskasɨk lan məmə in
otɨləs-irəkɨs itɨmat noanol mɨn rəha Isrel e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhatɨmat. Kən roiu in nian
tatol kɨsɨl lan. 22Kən nat kit mɨn, nɨpɨtan neen itəm emotan, kəmotol məmə narmɨtɨmat
təmiwɨg o nəghatən kit. Roiu laulaugɨn agɨn-əh, kəmotuwɨn əpəh e suwɨt itəmkəmɨtənɨm
Iesu ikɨn, 23məto kəməsotehmən nɨpətɨn. Kən kəmotɨtəlɨg-pa moatən məmə, ‘Emotehm
nat kit tahmen e napɨlaiirən, inəh nagelo mil kəiu katuən-ipa kəm itɨmat məmə Iesu
tatəmegəh.’ 24 Kən rəhatɨmat neen netəmim kəmotuwɨn e suwɨt, kəmotehm natɨmnat
rafin agɨn tətuatɨp tahmen-pən əmenəghatən əh nɨpɨtanmɨn əh kəmotənmihin ne,məto
kəsotehmən Iesu.”

25Kən in təmən-ipən kəm ilau məmə, “Təs mil. !Rəhatəmlau-kapə tɨkə, kən nakatiaiuw
nɨfagə matialəs pɨk o nənən nɨpahrienən o natɨmnat itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən!
26?Nəkiatunokəpməmə, Kristo itəmUhgɨn təmənməməotahl-ipaotəkəikemosnahməən
e nɨpətɨn, kən uarisɨg lan, in təpanuwɨn əpəh e nego e neai mos nərgɨn rəha nɨsiaiiən?”
27Kən Iesu təmən-ipənwɨr kəm ilau Naoa Rəha Uhgɨn itəmkoatəghat-in in, təmətuoun e
naoa rəhaMoses kənmuwɨnmətoarus-pən naoamɨn rəha ienmɨn rəha Uhgɨn.

28 Kən kɨnətəhaluwa iuəhkɨr o latuənu itəm suah mil katian ikɨn. Kən kənuəplan
məmə Iesu tɨnətaliwəkmɨnatuwɨnməsətulən, 29məto ilaukətiauəhnɨkinməmə, “Ei, təwɨr
məmə nəkətatɨg kitəhal min ik, məto-inu tɨnapinəp rəkɨs, otəsuwəhən roiumɨt taht.” Kən
təmuwɨnmɨnehm ilaumətəhaləpələh.

30 Kən kɨnatəhaləpələh məmə okəhlagwən, kən in təmos pɨret mən tagkiu ron kəm
Uhgɨn, kənməmkasmos-ipənkəmilau. 31Kən əmunUhgɨn təmol kəniatunməmə in Iesu,
kən əmun in təmɨkəmɨn, kən kənəsuəplanən. 32Kən kəmuən-ipən kəm ilaumɨnməmə, “!
Ei! ?Nian in təmatən-ipa wɨr Naoa Rəha Uhgɨn kəm kilau e suatɨp, kən katuəto təwɨr lan
nɨkilau tətagien pɨk, o kəp?”

33 Kən roiu agɨn-əh mɨn, kəmuətul miaiet ikɨn əh miatəlɨg-pən mɨn Jerusalem. Kən
ikɨn əh, ilau kəmuehm netəm lepen rəha Iesu ne netəmim neen mɨn rəhan kəmotuwa
kuəfɨmɨn rəkɨs ilat mɨn katəpələh, 34 kən moatən məmə, “! Nɨpahrienən! ! Iərəmərə
təməmegəh mɨn, kən Saimon Pita* təmehm rəkɨs!” 35 Kən ilau kəmuən-ipən rafin
natɨmnat itəm kəmol kəm ilau e suatɨp, kən muən-ipən nian ilau kəmatiatun Iesu lan
e nian itəm in təmatəmkas pɨret matos-ipən kəm ilau.

Netəmim rəha Iesumɨn kəmotehm
(Mat 28:16-20;Mak 16:14-18;

Jon 20:19-23)
36 Kən nian katuən əh nəghatən mɨn əh, Iesu təmuwa mətul ilugɨn-in ilat matən kəm

ilat məmə, “Nəməlinuən tətatɨg otəmat.”
37 Məto ilat kəmotaut lan kən mɨnoatəgin, nɨkilat təht məmə kɨnotəplan narmɨn kit.

38Məto in təmən-ipənkəmilatməmə, “?Tahro rəhatəmatnətəlɨgən tatəratnəhlan? ?Tahro
rəhatəmat nətəlɨgən tatətul pagpag? 39Otehm-tu nelmək ne nelkək məmə io əmu. Otea-
pa motek nɨpətɨk kən motɨtun məmə io. Narmɨ etəmim nɨpətɨn ne nɨkɨlkɨlin tɨkə, təsolən
məmə inu nakoatehm io, nɨpətɨk ne nɨkɨlkɨlik əh-ikɨn.”

40 Təmən nəghatən əh, kən təməgətun nelmɨn ne nelkɨn kəm ilat. 41 Ilat kəsotən wɨrən
nɨpahrienən lan məto-inu nɨkilat tətagien pɨk, kən narmɨlat tatiwɨg. Kən in təmən-ipən
kəm ilat məmə, “?Nagwənən kit un nakoatos, o?” 42 Kən kəmotos nəm məsɨn itəm
kəmwaan rəkɨs motos-ipən kəm in, 43kən e nɨganəmtɨlat, təmosmun.

44Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Aupən ikɨn, nian emətatɨg əh kitat min itəmat,
emən nəghatən u kəm itəmat məmə, natɨmnat rafin itəm koatəghat-in io e Naoa Rəha
Uhgɨn, okotəkəikemotuwamotolnɨpahrienən lan, inəhnəghatənmɨnenaoa rəhaMoses,
ne naoamɨn rəha ienmɨn rəha Uhgɨn, ne Naoa Rəha NapuənMɨn.”

24:21: Luk 19:11; Wək 1:6 24:24: Jon 20:3-10 24:26: Luk 9:22 24:27: Sam 22:1-21; Aes 53 * 24:34:
Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “Saimon.” 24:34: 1 Kor 15:4-5 24:37: Mat 14:26 24:44: Luk 9:22
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45Kən in təmerəh e rəhalat nətəlɨgən məmə okotɨtun nəghatən mɨn itəm tətatɨg e Naoa
Rəha Uhgɨn. 46 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nəghatən itəm tətatɨg e Naoa Rəha
Uhgɨn tatən məmə netəmim okotol tərat kəmKristo itəmUhgɨn təmahl-ipa, motol tatəto
nahməən e nɨpətɨnmatuwɨnmatuwɨn tɨmɨs, məto e nian itəm tatol kɨsɨl lan, in otəmegəh
mɨn e nɨmɨsən. 47Kən e nərgɨ Kristo itəmUhgɨn təmahl-ipa, netəmim okotəkəike motən-
iarəp nəghatən əhməmənetəmimokotəkəikemotəuhlin kənmotɨtəlɨg e rəhalat təfagə rat
mɨn, kən Uhgɨn in otəsalpɨnən nɨtai təfagə, kən maluin rəhalat nolən rat mɨn. Nəghatən
u otəkəike muwɨn kəm noanol mɨn rafin əpəh ikɨn mɨn rafin, otətuoun Jerusalem kən
muwɨnmətoahgin-pən ikɨnmɨn rafin e nətueintən. 48 Itəmat nəmotehmnatɨmnatmɨn u,
kən onəkotən-iarəp ətuatɨp nəghatən mɨn lan. 49 Kən ekahl-ipa suah u itəm rəhak Tata
təmən-iəkɨs məmə in otahl-ipa kəm itəmat, inu rəhan Narmɨn. Məto onakoatəsahgin
e taon əh mətoahgin-pən nakotos nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən tərioah e
nəmegəhən rəhatəmat.”

Uhgɨn təmɨləs Iesu
muwɨn e neai

(Mak 16:19-20)
50 Kən Iesu təmit ilat motiet e taon motuwɨn əh latuənu Petani. Kən təmɨləs-ipər

nelmɨn məfak olat. 51 Kən nian təmatəfak olat, kən təmapəs ilat nian Uhgɨn təmɨləs
mɨnatuwɨn əpəh ilɨs e nego e neai. 52Kən kəmoteiuaiu motəfak-pən kəm in, kən uarisɨg
lan, kotɨtəlɨg-pən Jerusalem nɨkilat tətagien. 53 Kən nian rafin, koatuwɨn e Nimə Rəha
Uhgɨnmoatənwiwi Uhgɨn.

24:48: Jon 15:27; Wək 1:8 24:49: Jon 14:16; 15:26; Wək 1:4
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Jon
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo Itəm Jon Təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Jon
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u. In pia Jemes, kən ilau nətɨ Sepeti

mil. In kit rəha netəm tuelef rəha Iesu, kən Iesu tolkeike pɨk in. In təməte naoa mɨn u:
Namnusən Təwɨr Itəm Jon Təməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, ne Nol Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm netəmim məmə okotən

nɨpahrienən e Iesu. In tolkeikeməmə otasitu elatmol nahatətəən rəhalat tuwaməskasɨk,
məto-inu rəhalat nahatətəən təsəskasɨkən əh.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Jon in etəm-iasol kit rəha niməfak, kən

netəmim rafin rəha niməfak koatɨsiai-in. In tolkeike məmə netəmim rafin okotɨtun wɨr
rəhan nəgətunən, kən nian nəgətunən eiuə tətan, məto netəmim kotɨtun nahtosɨg-inən
nəghatən eiuəmɨn e nəghatən rəha Jon e naoa u.
?Təməte naoa u o naka? Jon təməte naoa umatən-iarəpwɨrməmə Iesu in nətɨUhgɨn,

kənnetəmimrafin itəmokotahatətə lan, okotosnəmegəhən itulɨn. Kən Jon tolkeikeməmə
otən-iarəp ətuatɨp məmə Iesu in nətɨ Uhgɨn, kən Iesu in Uhgɨn pahrien. Kən Jon tolkeike
məmə in otən-iarəp namnusən mɨn neen rəha Iesu itəm naoa mɨn rəha Matiu, ne Mak,
ne Luk kəməsəhalənən. Kən in tolkeike məmə in otəg-ətuatɨp-in nətəlɨgənmɨn neen itəm
netəmim koatən e Iesu.

Nəghatən Rəha Uhgɨn Təmuwa Etəmim, in Iesu
1Aupənagɨn, e nətuounənnian, Nəghatən tɨnatɨg rəkɨs.* Nəghatənu təmətatɨg ilauUhgɨn,
kən Nəghatən u, in Uhgɨn. 2 E nəukətɨ nian, in tɨnəmatɨg rəkɨs ilau Uhgɨn, 3 kən Uhgɨn
təmol natɨmnat rafin e Nəghatən u, kən natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, nat kitiəh ne
tɨkəməməNəghatənu təsolən.† 4 Inu, inNəukətɨNəmegəhən,‡kənNəmegəhənu, inNəhag-
əhagən rəha netəmim rafin. 5Nəhag-əhagən əh, tətasiəgəpɨn napinəpən, kən napinəpən
okol təsaprəkɨs-inən.§

6 Etəmim kit itəm Uhgɨn təmahl-ipa tuwa, nərgɨn u, Jon.* 7 Təmətul-arəp məmə
otamnus-iarəp Nəhag-əhagən əh kəm netəmim, pəs ilat rafin kotən nɨpahrienən lan.
8 Sənəmə Jon in Nəhag-əhagən əh, məto in təmuwa əm məmə otətul-arəp mən-iarəp
Nəhag-əhagən əh kəm netəmim rafin. 9 Nəghatən əh təmatuwa e nətueintən, kən in
Nəhag-əhagən pahrien, itəm in tətasiəgəpɨn netəmim rafin.†

10 Nat əpnapɨn məmə Uhgɨn təmol nətueintən u e Nəghatən əh, kən təmətatɨg e
nətueintən u, məto netəmim rəha nətueintən kotəruru in. 11 Təmuwa iman ikɨn, məto
natimanmɨn koatəuhlin məntaalat kəm in, məsotolkeikeən. 12Məto netəmim rafin itəm
kəmotos in nɨkilat tagien ron, kənmotahatətə e nərgɨn, kən in təmegəhan-in ilat koatuwa
nenətɨ Uhgɨn mɨn.‡ 13 Nenətɨ Uhgɨn mɨn əh, ilat kəsotaiirən e nolən itəm nɨsualkələh
kotaiir mihin, kən sənəmə e nətəlɨgən rəha etəmim, o rəha tata mɨn, məto ilat kotaiir wi
mɨn e Uhgɨn, e rəhan nəsanənən əm.§

14 Nəghatən əh, in təmuwa etəmim, mətatɨg kitat min. Kən itɨmat emotəplan rəhan
nepətən, kənnəsanənənasol nenəhag-əhagən rəhanenɨganəmtɨtɨmat. Inu, innəsanənən
asol ne nəhag-əhagən rəha Noan Kitiəh Əm, itəm in təmɨsɨ-pən e Tata Uhgɨn. In tərioah e
nəwɨrən itəm tətawte-in kəmkitat, kənmərioahmɨn e nɨpahrienən.*

* 1:1: Jen 1:1; 1 Jon 1:1; Jon 17:5; Nol Əpən 19:13 † 1:3: Kol 1:16; 1 Korin 8:6; Hip 1:2 ‡ 1:4: Jon 5:26; 11:25;
14:6 § 1:5: Jon 9:5; 12:46 * 1:6: Aposol Jon in təməte naoa u. In tatəghat-in Jon Paptais e vesmɨn u. † 1:9: 1
Jon 2:8 ‡ 1:12: Kal 3:16 § 1:13: Jon 3:5; 1 Pita 1:23 * 1:14: Fil 2:7; 1 Tim 3:16
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15 Jon tatətul-arəp matən əfəməh məmə, “Etəmim u inu itəm io ematən məmə, ‘Io
etaupən, kən suah kit mɨn əh-ikɨn tatuarisɨg-in io, məto in ilɨs taprəkɨs-in io, məto-inun,
nian eməsaiirən əh, in tɨnəmatɨg lilɨn rəkɨs.’ ”

16Kən in tərioah e nəwɨrən itəm in tətawte-in kəm kitat, kən e nəwɨrən əh rəhan, nian
rafin in tatos-ipa, matos-ipa, matos-ipa, kəmkitat rafin. 17Tol nəhlanməto-inu Lou itəm
Uhgɨn təmos-ipa aupən, Moses in suatɨp ron, məto Iesu Kristo in suatɨp rəha nawte-inən
nəwɨrən əh ne nɨpahrienən rəha Uhgɨn kəmkitat.†

18Suahkit təsehmənUhgɨnniankit ne.‡ MətoNoanKitiəhƏm, inUhgɨn, itəmin iuəhkɨr
o noanenau rəha Tata Uhgɨn, in təmol əp Uhgɨn kəmkitat kən kotɨtun.§

Jon təmənməmə sənəmə in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa
(Mat 3:11-12;Mak 1:7-8;

Luk 3:15-17)
19Kən netəm-iasol mɨn e noanol rəha Isrel itəmkotatɨg Jerusalem, kəmotahl-ipən pris

mɨnneenneLifaetmɨnun, netəmkotasitu e prismɨneNiməRəhaUhgɨn,məmə okotuwa
motehm Jon motətapəh ron, məmə, “?Ik etəmim pah un?” Kən o nat u, Jon təmətul-arəp
matən-iarəp in.

20Nian ilat kəmotətapəh ron, in təməsəhluaig-inən,məto təmən-ipən ətuatɨp əmin kəm
ilat məmə, “Sənəmə io Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”

21Kən ilat kəmotənməmə, “?Okəmə sənəmə ik Kristo, kən ik pah? ?Ik Elaija?”*
Məto Jon təmə, “Kəpə, sənəmə io Elaija.”
Kən ilat kəmotətapəh mɨn ron məmə, “?Okəmə sənəmə ik Elaija, kən ik pah? ?Ik ien

rəha Uhgɨn itəmkəmatən aupənməmə otəpanuwa?”†
Məto Jon təmə, “Kəpə.”
22Kən ilat kəmotən məmə, “Ik onəkəike mən-iarəp ik kəm itɨmat, pəs itɨmat ekotuwɨn

motən-ipən kəmnetəmkəmotahl-ipa itɨmat ekotuwa.”
23 Kən tən-ipən kəm ilat məmə, “Io u itəm ien rəha Uhgɨn Aesea tɨnəmən-iarəp rəkɨs

aupənməmə, ‘Suah kit tətagət əfəməh əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn,matənməmə, Otol-wɨr
suatɨp rəha Iərəmərə.’ ”‡

24Nətəmim itəm kəmahl-ipa ilat, Farisi mɨn neen əh-ikɨn, 25 kən ilat kəmotətapəh mɨn
o Jon məmə, “?Okəmə sənəmə ik Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən sənəmə
ik Elaija, kən sənəmə ik ien itəm kəmatən-iarəp aupən, kən təhrol nakatol baptais e
netəmim?”

26Kən tuhalpɨnmatənməmə, “Io iatol baptais e netəmim e nəhau, məto suah kit u ikɨn
ilugɨn etəmat, itəm itəmat nəkotəruru in. 27 Io etaupən, suah un in tatuarisɨg,məto in ilɨs,
kən io ləhau ləhau əm, kən esahmen agɨn-əhən məmə ekol wək kit rəhan.”§ 28Natɨmnat
mɨn u, kəmol əpəh e latuənu kit, nərgɨn u Petani, in tətatɨg əpəh entənɨpən e nəhau Jotan.
Ikɨn əh Jon tatol baptais e netəmim ikɨn.

Iesu in tahmen e nətɨ sipsip rəha Uhgɨn
29Kəmən lawɨgin, Jon təməplan Iesu taliwəkmatuwa, kən in tənməmə, “!Ei! !Otəplan-

tu! Suah u inu, in Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn.* Kən in otəpanos-irəkɨs nolən rat mɨn rəha
nətueintən u.† 30 Etəmim u inu, io ematən kəm itəmat məmə, ‘Io etaupən, kən suah kit
mɨn əh-ikɨn tatuarisɨg-in io, məto in ilɨs taprəkɨs-in io, məto-inu nian eməsaiirən əh, in
tɨnəmatɨg lilɨn rəkɨs.’ 31Nian io ematəghat-in, kən io mɨn eməruruməmə in etəmim pah;
məto emuwa matol baptais e netəmim e nəhau məmə ekol əp suah u kəm noanol mɨn
rəha Isrel.”
† 1:17: Rom 5:21 ‡ 1:18: Eks 33:20 § 1:18: 2 Korin 4:6; Kol 1:19; 2:9; Nol Əpən 22:4 * 1:21: Mal 3:1; 4:5-6;
Mat 11:14; 17:10-13 † 1:21: Dut 18:15 ‡ 1:23: Aes 40:3 § 1:27: Nəghatən pahrien itəm Jon təmən, tol nəhlan,
“Io esahmen agɨn-əhənməmə ekos-irəkɨs put rəhan.” Netəmimaupən kotəməwək rəha nos-irəkɨsənput rəha iərəmərə,
in wək rəha slef itəm in ləhau ləhau agɨn. * 1:29: Jen 22:8; Aes 53:7; 1 Pita 1:19; Nol Əpən 5:6 † 1:29: Hiprus
9:22,26
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32-33 Jon təmatətul-arəp matən məmə, “Uhgɨn təmahl-ipa io məmə io ekol baptais e
netəmimenəhau, kən nian ematəghat-in, iomɨn eməruruməmə suah u inu. Məto Uhgɨn
təmən-ipa kəm io məmə, ‘Onəkəplan Narmɨn Rəhak oteiuaiu matɨg e etəmim kit. Kənu
suahu inun, inotolbaptais enetəmimeNarmɨnRəhaUhgɨn.’ Kən əmun,uarisɨgeməplan
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər e neai tahmen e mak, muwa, meiuaiu məpələh-pər lan.
34 Io ətuatɨp eməplan nat u, kən ematətul-arəp matən-iarəp məmə, ‘Suah u inu, in Nətɨ
Uhgɨn pahrien.’ ”

Iesu təmətuounmətaun-in
rəhan netəmim

35Kəmən lawɨgin, Jon tətatɨg əpəh ikɨn kitiəh əm iləhal rəhan kəiu etəmim. 36Kən nian
nɨganəmtɨ Jon təmətul e Iesu taliwəkmatuwa kən təmə, “!Ei! !Otəplan-tu! !Suah u inu, in
Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn!”

37 Kən nian rəhan etəmim mil kəmuəto nəghatən əh, kəmuətul matiauarisɨg-in Iesu.
38Kən Iesu teirair məplan suah mil un katuətəu-pən-in, kən in təmə, “!Ei! !Suah mil! ?
Natuegəs-in naka?”
Kən ilau kuəmə, “Rapai. ?Ik nətatɨg hiə?” (Nəghatən u “Rapai,” nɨpətɨn u “Iəgətun.”)
39Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Pəs kəhaluwɨn nakuəplan-tu.” Kən ilau kəmiauarisɨg-

in məhaluwɨn kuəplan ikɨn in tətatɨg ikɨn. Iuəhkɨr mɨtgar tiwɨg ehnaipən, ilau kəmətuan
iləhal minmətoarus tapinəp.

40Suahmil u kit itəm təməto Jon, nərgɨn u Antru, pian u Saimon Pita. 41Kən roiu agɨn-
əh mɨn, in təmuwɨn mehm pian Saimon mit muwa, kən mən-ipən kəm in məmə, “!Ei!
!Enotəplan rəkɨs Mesaea!” (Nəghatən u, Mesaea, nɨpətɨn u məmə, “Kristo,” itəm Uhgɨn
təmənməmə otahl-ipa.) 42Kən təmit Saimonmuwa o Iesu.
Kən nian nɨganəmtɨ Iesu təmətul lan, kən mən-ipən kəm in məmə, “Ik u inu Saimon,

nətɨ Jon, məto roiu okaun-in ətəgtəg ik məmə ‘Kefas.’ ” (In “Pita”‡ e nəghatən Kris).§
Iesu təmaun-in Filip ne Nataniel

43Kəmən lawɨgin mɨn, Iesu nɨkin tɨnəht məmə otuwɨn-tu Kalili. Kən nian in təməplan
Filip, kən tən-ipən kəm in məmə, “Wa-tu, mətəu-pa io.” 44 Filip u, in etəm Petsaeta, ima
Antru ne Pita. 45Kən in təmehmNataniel, kən tən-ipən kəm inməmə, “Itɨmat enotəplan
suah ilouin, aupənMoses təməte rəkɨs rəhan nəghatənmɨn itəm tatəghat-in e naoa rəha
Lou. Kən ien mɨn rəha Uhgɨn aupən ilat mɨn kəmotəte rəkɨs nəghatənmɨn itəm tatəghat-
in. In etəmNasaret, in nətɨ Josep, kən nərgɨn u, Iesu.”

46Məto Nataniel təmə, “?Naka lan? ?Nɨkim təht məmə nat wɨr kit otɨsɨ-pən e Nasaret?
!Kəp!”
Kən Filip təmə, “Ita, təwɨr əm, pəs-tu kian nakəplan-tu.”
47Nian Iesu təməplan Nataniel taliwəkmatuwa, kən təmə, “!Suah u, in noanol ətuatɨp

rəha Isrel! !Neiueiuəən tɨkə lan!”*
48Kən əmunNataniel tətapəho Iesuməmə, “?Nəmahromɨtunməmə io etəmtolnulan?”
Kən Iesu tən-ipənkəminməmə, “Nian ik nəmatəpələh enəukət nɨgfik, kənFilip təsaun-

inən əh ik, məto io enəməplan rəkɨs ik.”†
49Kən Nataniel təmə, “!Iəgətun! !Ik Nətɨ Uhgɨn! !Ik Kig rəha noanol mɨn rəha Isrel!”
50 Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “?Ik nəmatahatətə lak məto-inu io emən əm məmə

enəməplan rəkɨs ik, nian nəmatəpələh-pən əh e nəukətɨ nɨg fik? Ik onəpanəplan nat asol
mɨn taprəkɨs-in itəm u.” 51 Kən mən mɨn məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm

‡ 1:42: Nɨpətɨ nərgɨn u Pita, in “kəpiel.” § 1:42: Mat 16:18 * 1:47: Jen 27:30-36; 31:26; 32:28 † 1:48: Nɨg
fikmɨn, ilat nɨg-kɨtun mɨn e nasumən ikɨn Isrel. Netəmim koatun noalat, kənmoatəpələh ahgin nɨmalɨlat. Koatəpələh
ahgin pɨk nɨg fik iuəhkɨr o nimə rəhalat kənmoatəfak məmə nɨkilat otatəht nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn. Nat itəm
Iesu təmən e ves 47 ne 51 in tatəghat-inNatanielməmə okəm-naka təmatəpələh ahgin rəhannɨg fik, kənnɨkin təmatəht
nəmegəhən rəha Jekop.
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itəmatməmə, onəpanotəplannapuə oterəh, kənnagelomɨn rəhaUhgɨnkoatərmoatuwɨn
e neai, kənmoteiuaiumoatuwa o Nətɨ Etəmim.”‡

2
Marit kit əpəh Kena

1Kəmən niəh in, katol marɨt kit əpəh Kena, latuənu kit e Kalili. Kən mama rəha Iesu in
əpəh ikɨn ilat min. 2Kən ilat kotaun-in-pən mɨn Iesu ne rəhan mɨn netəmim, məmə ilat
mɨnokotuwɨnemarɨt əh. 3Kənenian əh, kəmotənɨmrafinwain, kənmamarəha Iesu tən-
ipən kəm in məmə, “Rəhalat wain təmɨkə.” 4Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Pətan,
təhrol nakatələhəu-pa nat u kəm io? Nian rəhak təsuwamən əh.” 5Məto rəhan mama
tən-ipən kəm iolwək mɨn rəha marɨt məmə, “Itəmat onəkotəkəike motol natɨmnat rafin
itəm in otən.” 6Nuwigɨ nat asol ilat sikis, kəməlɨn əh-ikɨn əh o nəhau, məmə netəm Isrel
ilat kotəikemotaikuas e nelmɨlatməmə ilat okotaruətuəh e nɨganəmtɨUhgɨn. Nuwigɨ nat
mɨn un, kəmol e kəpiel, kən okəmə naka kitiəh tɨtun nosən wan-hanrɨt lita nəhau. 7Kən
Iesu tən-ipən kəmnetəmkoatol wəkməmə, “Otətu-pən nəhau e nuwigɨ nat mɨn un.” Kən
kəmotətu ilat kotərioahwɨr. 8Kən tən-ipənkəmilatməmə, “Otətu rəkɨs nəhauneenmotos
motuwɨn kəmetəm tərəmərə emarɨt.” Kən ilat kəmotol mihin.

9Kən nian suah un təmənɨm asgəwɨn, məto nəhau tɨnol rəkɨs wain lan. Məto etəmim
itəm tərəmərə e marɨt u, in təruru məmə kəmos hiə wain u. Netəm mɨn əm un itəm
kəmotos nəhau motuwa, ilat əm kotɨtun. Kən etəm tərəmərə e marɨt təmaun-in etəm
təmol marɨt, 10mən-ipən məmə, “Nian rafin netəmim kotaupən motos-iarəp wain wɨr,
kən uarisɨg netəmim kotənɨm tepət un, kənu kəpanos-iarəp itəmu təsəwɨr pɨkən. Məto ik
natos əh itəmtəwɨrmuwamətoarus-pa u-roiu.” 11Kən inunəmtətin itəmIesu təmətuoun
agɨn-əh lan mol. Kən in təmol ikɨn Kena, latuənu kit e Kalili. Nəmtətin əh, in təməgətun
nepətən rəha Uhgɨn lan, kən rəhan netəmimmɨn, kəmotahatətə əskasɨk lan.

Iesu təməhg-iarəp netəmim itəmkotol maket e
Nimə Rəha Uhgɨn

(Mat 21:12-13;Mak 11:15-18;
Luk 19:45-46)

12 Uarisɨg e marɨt əh, in təmeiuaiu muwɨn e taon əh Kapaneam ilat rəhan mama ne
pian mɨn ne rəhan netəmim mɨn. Kən kəmotatɨg nian əkuəkɨr əm əh-ikɨn əh. 13 Kən
tɨnuwa iuəhkɨr o nian rəha lafet kit rəha noanol mɨn rəha Isrel itəm katən məmə lafet
rəha Nuhagego-inən.* Kən Iesu təmər muwɨn əpəh Jerusalem.

14 E Nimə Rəha Uhgɨn, Iesu təməplan netəmim itəm koatos məni e kau, ne sipsip, ne
iouen,məmənetəmimokotos-nəmtɨn. Kənnetəmimneen əh-ikɨn, ilat koatol senɨs eməni
rəha netəm ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 15Kən in tos təulə neen, mətəl o nalis-alisən itəm. Kən in
mɨtəp netəmmɨn un ilat rəhalat kaumɨn ne sipsipmɨnməmə okotiet e NiməRəhaUhgɨn.
Kən in təməhtəg məni rəha netəm mɨn u itəm koatol senɨs lan, kən təmahwin-ahwin
rəhalat tepɨl mɨn. 16 Kən məhai ilat mɨn u itəm koatol-salɨm-in iouen mən-ipən məmə,
“!Otəmɨk natmɨn unmotiet! !Itəmat sotolənNiməRəha Tata rəhak tuwa in nimə kit rəha
nolən makɨt!” 17Kən netəmim rəhan, nɨkilat tuəh nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn, itəm
tatənməmə, “Io ekolkeike pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik tatɨmɨs-pən lan.”†

18 Kən netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kotətapəh ron məmə, “?Pah təmol məmə
nəkɨtun nolən nat u? !Ol nəmtətin məmə otəgətun ətuatɨp kəm itɨmat!”

19Məto Iesu təmə, “Okəmə itəmat nakotərəkɨnNimə u Rəha Uhgɨn, kən nian kɨsɨl əm, io
ekiləkɨnmɨn tətul.”‡

20Kən netəm-iasol mɨn un kotəmə, “!Ei, nəman! Netəmim kəmotol wək pɨk e nup ilat
rafin foti-sikismotiləkɨnNiməuRəhaUhgɨn. ?Onakahrol nulanmiləkɨn e nian kɨsɨl əm?”

‡ 1:51: Jen 28:12 * 2:13: Eks 12; Dut 16:1-6 † 2:17: Sam 69:9 ‡ 2:19: Mat 26:60-61; 27:40; Mak 14:57-59;
15:29.
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21Məto Nimə əh Rəha Uhgɨn itəm Iesu tatəghat-in, in nɨpətɨn. 22 Kən uarisɨg, nian in
tɨnɨmɨs rəkɨs, kən mɨnəmegəh mɨn, kən rəhan netəmim mɨn, nɨkilat tuəh nəghatən əh
rəhan itəm təmən. Kən ilat kəmotahatətə e Naoa Rəha Uhgɨn, ne nəghatən itəm Iesu
təmatən-ipən kəm ilat.

Iesu tɨnəmɨtun rəkɨs nətəlɨgənmɨn rəha netəmim
23Nian əh Iesu təmətatɨg e Jerusalem e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, netəmim

tepət kəmotəplan nəmtətinmɨn itəm in təmol, kən kəmotahatətə e nərgɨn. 24Məto Iesu in
təmɨtun nat itəm tətatɨg e nɨkilat, kənməsatahatətəən elat. 25Okol suah kit təsətul-arəpən
məghat rəha netəmim lan, məto-inu Iesu tɨtun rafin nətəlɨgən rəha netəmim.§

3
Nikotimas təmuwɨnməplan Iesu

1Etəm-iasolkit enoanol rəha Isrel, nərgɨnu,Nikotimas.* InFarisi kit. 2Kənniankit lapɨn,
in təmuwɨnməmə otəghat ilau Iesu. In təmən-ipənməmə, “Iəgətun, itɨmat ekotɨtunməmə
ik iəgətun kit itəmUhgɨn təmahl-ipa ik nakuwa, məto-inu suah kit okol təsolən nəmtətin
mɨn un ik nakatol okəmə Uhgɨn təsatɨgən ron.”

3Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ikməmə, okəmə
etəmim kit təsaiir wiən, okol in təsəplanən nərəmərəən rəha Uhgɨn.”†

4KənNikotimas, narmɨntəmiwɨgpɨk, kənmətapəhronməmə, “?Etəmtɨnol iahginrəkɨs,
otəhrol maiir mətmətɨg mɨn? !In okol təsuwɨn mɨnən e nərpɨ rəhan mama kən maiir-pa
mɨn!”

5 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə,
okəmə etəmim təsaiir-wiən e nəhau ne Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol təsuwɨnənmatɨg ahgin
nərəmərəən rəha Uhgɨn.‡ 6 Nɨpətɨtəm tətaiir əm e nɨta rəha etəmim əm, məto Narmɨn
Rəha Uhgɨn əm un in tatol məmə narmɨtəm tətaiir wi mɨn. 7 Təsəwɨrən məmə narməm
otiwɨgməto-inu emən-ipɨnə kəm ikməmə, ‘Onəkotəkəikemotaiir wimɨn.’ 8Tahmen əme
nɨmətag tatɨsɨ-pə ikɨn kit, matelel natmatuwɨn ikɨn kit itəm in tolkeikeməmə otuwɨn-pən
ikɨn. Natəto əm,məto iknəkəruruməmə təmɨsɨ-pəhiə, kənmatuwəhiə. Kəne suatɨpkitiəh
əm, kitat kəsotəplanən Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto koatəplan əm rəhan wək e nəmegəhən
rəha etəmim itəm təmaiir wi mɨn.”§

9 Kən əmun, Nikotimas tətapəh o Iesu məmə, “?Natɨmnat mɨn un, otəhrol nulan
muwa?”

10 Kən Iesu təmə, “Ik iəgətun asol rəha netəm Isrel. ?Təhrol nəkəruru natɨmnat mɨn
u?” 11 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm ik məmə, nəghatən mɨn u itəm ekoatən
ilat, itɨmat ekotɨtun wɨr, kən natɨmnat itəm ioatən-iarəp, itɨmat enotəplan rəkɨs. Məto
itəmat nəsotahatətəən e nəghatənmɨn rəhatɨmat. 12 Io iatən əmnatɨmnat mɨn itəmkatol
e nətueintən əm u, məto itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən. ?Kən okəmə ekən
natɨmnat mɨn itəm katol e Nego e Neai, nakotəhrol nulan motahatətə lan? 13 Suah kit
təsuwɨnən əpəh ilɨs e Nego e Neai, meiuaiu-pa, mən-iarəp nian kit ne. Məto Nətɨ Etəmim
əm, təmɨsɨ-pən iman ikɨn e Nego e Neai, meiuaiu-pa, tɨtun nən-iarəpən.

14“Aupən, əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn,Moses təmɨləsnarmɨ sɨnekkit,mətu-pər ilɨs enɨg
əfəməh kit, kən mɨləs-ipər.* Kən e nolən kitiəh əm, okəike kɨləs-ipər mihin Nətɨ Etəmim,
15məmə netəmmɨn u itəm okotahatətə lan, ilat okotos nəmegəhən itulɨn. 16 Tol nəhlan,
Uhgɨn təmolkeike pɨk netəmim e nətueintən, tol-pən in təmos-ipa Nətɨn Noan Kitiəh Əm,
məmə netəmmɨn u itəm koatahatətə lan, ilat okol kəsotɨmɨsən, məto okotos nəmegəhən
itulɨn.† 17Uhgɨn in təməsahl-ipamənNətɨn tuwaenətueintənuməməotən-iarəpnalpɨnən

§ 2:25: Jon 1:47; 6:61; 13:11 * 3:1: Jon 7:50-51; 19:39-42 † 3:3: Jon 1:13; 1 Pita 1:23; Jem 1:18 ‡ 3:5: Esik
36:25-27; Efes 5:26; Taet 3:5 § 3:8: Esik 37:9 * 3:14: Nam21:4-9; Jon 8:28; 12:32; 12:24 † 3:16: Esik 18:23,32;
37:9; 1 Tim 2:4; 4:10; 1 Jon 4:9-10
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rəha nolən rəha netəmim rəha nətueintən, məto in təmahl-ipa, məmə otuwa mol suatɨp
o nosmegəhən netəmim e nətueintən.

18 “Etəmim itəm tətahatətə lan, Uhgɨn okol təsənən nalpɨnən rəhan, məto etəmim itəm
təsahatətəən lan, Uhgɨn tɨnən rəkɨs nalpɨnən rəhan, məto-inu in təsahatətəən e NətɨUhgɨn
Noan Kitiəh Əm. 19Uhgɨn tətakil netəmim e nolən uməmə, Nəhag-əhagən tɨnuwa rəkɨs e
nətueintən, məto netəmim kəsotolkeikeən Nəhag-əhagən. Ilat kəmoatolkeike Napinəpən
ilə, məto-inu nian rafin rəhalat nolən, təsətuatɨpən. 20 Etəmim itəm tatol nolən itəm
təsətuatɨpən, in tetəhau Nəhag-əhagən. Kən in təsuwamən e Nəhag-əhagən, məto-inu in
tapəs məməNəhag-əhagən əh otasiəgəpɨn rəhan nolənmɨn.

21 Məto etəmim itəm tatətəu-pən suatɨp rəha nɨpahrienən in otuwa e Nəhag-əhagən,
məmə Nəhag-əhagən əh, in otasiəgəpɨn rəhan nolən kən matəgətun məmə in təmol ilat
e nəsanənən əm rəha Uhgɨn.”

Jon Təməghat-inMɨn Iesu
22 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn e nɨtən Jutia.

Təmatɨgnuwəhməsɨn ilatmin ikɨn əh, kənmatolbaptais enetəmim. 23Mətoenian əh, Jon
mɨn, in tatol baptais e netəmim əpəh ikɨn kit iuəhkɨr əm o Salim, nərgɨn u, Aenon, məto-
inu, ikɨn əh, nəhau tepət ikɨn. Kən netəmimkoatuwɨn ikɨn əh,məmə Jon otol baptais elat.
24E nian əh, kəməsɨləs-ipənən əh Jon e kalapus.

25Kənnetəmimneenrəha Jon, ilat kəmotərgəhəu ilat etəmIsrel kit, onolən ətuatɨp itəm
etəmim otəkəikemaikuasməmə in otaruətuəh e nɨganəmtɨUhgɨn. 26Kən ilat kəmotuwɨn
kehm Jon, motən-ipən kəm inməmə, “Iəgətun, ik nəkɨtun etəmim kit u aupən itəlau min
əpəh entənɨpən-pən ikɨn e nəhau Jotan, kən ik nəmətul-arəp matəghat-in kəm netəmim.
Roiu əh, in tɨnatol baptais e netəmim. Kən ilat rafin kɨnoatuwɨn ron.”

27 Kən Jon tən-ipən məmə, “Etəmim təruru nolən nat kitiəh ne, okəmə Uhgɨn əpəh e
Nego e Neai təsos-ipənənwək əh kəm in. 28 Itəmat u noatətul-pa ron io. Itəmat nəkotɨtun
məmə iatən nulan məmə, ‘Sənəmə io Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.’ Məto
Uhgɨn təmahl-ipa ioməmə iakaupənmuwa, kənKristo in otəpanuarisɨg. 29Ekuəh nimaa
nəghatən kit kəm itəmat. Etəmim itəm in otol marɨt e pətan kit, pətan əh tatətəu-pən əm
in. Kən etəmim u, netəmim koatəsahgin məmə in otuwa e lafet rəha marɨt, kən nɨkilat
kotagien lan kən motəto nəwian, ilat kəsotetetən in. Kən io u, ekahmen e in kit itəm
tatəsahgin əm matətəlɨg-in o nətoən nəwian, kən io mɨn esetəhakən kəm in o netəmim
itəmkoatuarisɨg-in, məto nɨkik tagienmərioah ron. 30Kristo əh, in otəkəikemuwamə in
ilɨs taprəkɨs-in io, kənu io ekəike meiuaiu.”

31Etəmim itəm təmɨsɨ-pən ilɨs e Nego e Neai, in ilɨs taprəkɨs-in netəmim rafin. Etəmim
itəm tətan əm e nətueintən, in etəmim əm rəha nətueintən, kən in tɨtun əm nənən
natɨmnat mɨn u e nətueintən u. Məto, etəmim itəm tatɨsɨ-pən ilɨs e neai in ilɨs taprəkɨs
netəmim rafin. 32 In tatətul-arəp o nən-iarəpən natɨmnat itəm in təməplan kən mɨnəto
rəkɨs, məto etəmim kit ne təsahatətəən e rəhan nəghatən. 33 Məto etəmim itəm təmos
rəhan nəghatən kənmətahatətə lan, in tatətul-arəpməmə nəghatən itəmUhgɨn təmən, in
nɨpahrienən. 34 Tol nəhlan məto-inu etəmim əh itəm Uhgɨn təmahl-ipa tuwa, in tatən-
iarəp əm nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Kotɨtun məmə in tatən-iarəp əm nəghatən mɨn
rəha Uhgɨn məto-inu Uhgɨn təmos-ipən Narmɨn Rəhan tərioah lan, okol kəsolən mak
lan kəsehmən namnun. 35 Əwəh, Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk Nətɨn əh, kən in tɨnələhəu-
pən rəkɨs natɨmnat rafin e nelmɨn. 36 Etəmim u itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos
nəmegəhən itulɨn u, namnun tɨkə. Kən məto, etəm tatəht nəwia Nətɨn u, in okol təsosən
nəmegəhən itulɨn u nian kit ne, məto-inu etəmim itəm tol nəhlan, neməha rəha Uhgɨn
tatuwɨn ron namnun tɨkə.

4
Iesu təmatəghat kəmpətan Sameria
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1Farisi mɨn kəmotəto nəghatən, məmə Iesu in tɨnatiuw-pa netəmim tepət kɨnotuwa ron,
kən in tatol baptais elat tepət. Rəhalat nampa taprəkɨs-in nampa rəha netəmim rəha Jon.
2 (Məto nɨpahrienən sənəmə Iesu in tatol baptais elat, netəmim mɨn əm rəhan ilat kotol
baptais e netəmim.) 3Kən nian Iesu tɨnɨtun məmə Farisi mɨn kɨnotəto nəghatən əh, kən
in təmiet e Jutia mɨtəlɨg-pən əpəh Kalili.

4Kən nian in təmatuwɨn ikɨn əh, təmən mə otəkəike muwɨn-pən Sameria ikɨn.* 5Kən
in təmuwɨn-pən e taon kit e Sameria, nərgɨn un, Saeka. Taon əh, in iuəhkɨr o nɨməptən
kit itəmaupən Jekop in təmətatɨpən† kəmnətɨn u Josep. 6Kənwel rəha Jekop əh-ikɨn. Kən
Iesu tɨnəpou agɨn, məto-inu in təmaliwək e suatɨp əfəməh, kən tuwaməpələh-pər iuəhkɨr
o wel, mɨtameg. E nian əh, in tɨnol tina.‡

7-8Kən rəhan netəmim mɨn kəmotuwɨn əpəh e taon, məmə okotos-nəmtɨn nagwənən.
Kən pətan Sameria kit, təmuwaməmə otətu nəhau. Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Eh.
Os-ipa-tu nəhau noanməsɨn kəm io. Ekolkeikeməmə ekənɨm.”

9 Kən pətan Sameria u, tən-ipən kəm in məmə, “!Ei! Ik etəm Isrel un, kən io pətan
Sameria. ?Təhrol nakatətapəh-in-panəhaukəmio?” Təmən-ipənnəhlanməto-inun etəm
Jutia ne etəmSameria kəsuənɨmkələhən nəhau e panɨkɨn kitiəh.

10 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Ik nəkəruru nat naka itəm Uhgɨn tolkeike məmə
otos-ipɨnə kəm ik. Kən ik məruru mɨn io, io u, iatətapəh-in-pɨnə nəhau kəm ik. Okəmə ik
nəkɨtun, ik onakətapəh-in-pa nəhau ron io. Kən io oekos-ipɨnə nəhaumegəh.”§

11Kən pətan un, tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, ik rəham pəkɨt tɨkə, kən wel u, in
əpəh ləhau isəu. ?Nəhau megəh un nakatənmə onakətu ahrol minu lan? 12Rəhatat pipi
Jekopu aupən, in təmos-ipawel u kəmitat, kən in təmatətu nəhau ikɨnnɨmɨn, ilat nenətɨn
mɨn, ne rəhanmɨn kaumɨn. ?Kən təhrol? ?Ik nakaprəkɨs-in Jekop, o?”

13 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Netəm koatənɨm nəhau e wel u, ilat
okəpanotoaoa mɨn. 14Məto etəmim itəm otənɨm nəhau itəm io ekos-ipən kəm in, okol
təsoaoa mɨnən nian kit ne.* Nəhau itəm io oekos-ipən kəm in, in tahmen e nəmtɨ nəhau
kit itəm tɨtapuəl-apuəl mətaiu əpəh imə e nɨkin nian rafin, matos-ipən nəmegəhən itulɨn
kəm in, itəmotəsolən namnun.”†

15Kən pətan un tən-ipən kəm in məmə, “!Etəm-iasol, awi! Os-ipa-tu nəhau un kit kəm
io, məmə io ekəsoaoamɨnən nian kit, kənməsuwamɨnən u ikɨn-u, mətu nəhau.”‡

16Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn maun-in-pən rəham iaguɨhl, kən muea ikɨn-
u.” 17 Kən pətan un tən-ipən kəm in məmə, “Io rəhak iaguɨhl tɨkə.” Məto Iesu tən-ipən
kəm in məmə, “Nakatən pahrien məmə rəham iaguɨhl tɨkə. 18Məto-inu ik, nəmətəu-pən
rəkɨsnəmanfaif, kən iərmanu itəmitəmlauminnakatuatɨgu-roiu, sənəmə rəham ətuatɨp
iaguɨhl. Nəghatən rəham u-roiu, in nɨpahrienən.”

19Kənpətan u, tən-ipənkəminməmə, “Etəm-iasol, iatəplanməmə ik ien kit rəhaUhgɨn.
20Tɨpɨtɨmatmɨnaupən, ilat kəmotəfakkəmUhgɨn əpəh ilɨs enɨtot əpəh,məto itəmatnetəm
Isrel, nakoatənməmə Jerusalem əmun, okəkəike kan ikɨn katəfak.”

21Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Pətan, ik onakəkəike mən nɨpahrienən e rəhak
nəghatən. Nian əh-ikɨn tatuwa, məmə itəmat onəsotəfak mɨnən kəm Tata Uhgɨn əpəh e
nɨtot asol əh, ne Jerusalem mɨn. 22 Itəmat netəm Sameria, itəmat noatəfak kəm Uhgɨn
məto itəmat nəkotəruru in. Məto itɨmat ioatəfak kəm Uhgɨn u, ekotɨtun in, məto-inun
suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim in təmɨsɨ-pa etɨmat, netəm Isrel.§ 23 Məto
* 4:4: Enian əh, tiəkɨs o netəmIsrelməmə okotuwɨn imanetəmSameria,məto-inu e rəhalat nehmən, netəmSameria
ilat kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. † 4:5: Jen 48:22; Jos 24:32 ‡ 4:6: E nian əh, mɨtgar tɨnətul ətuatɨp.
§ 4:10: Pətan u təməsɨtun wɨrən nɨpətɨ nəghatən itəm Iesu təmən-ipən məmə otos-ipən nəhau megəh. Nəghatən əh,
nɨpətɨn ətuatɨp un nəmtɨ nəhau kit itəm talien mɨtapuəl-apuəl. Məto Iesu in tatəghat-in atɨp in, məmə Narmɨn Rəhan
in tatos-ipən nəhau lilɨn. Aes 44:3; 55:1; Jer 2:13; 17:13; Sek 14:8; Jon 7:37-38; Nol Əpən 7:17; 21:6; 22:1,17. * 4:14:
Jon 6:35 † 4:14: Sam 42:1-2; 63:1, Aes 12:3; 41:17-18; 44:3; 49:10; 55:1; Jer 2:13; 17:13; Jon 7:38 ‡ 4:15: Jon 6:34
§ 4:22: Rom 3:1,2; 9:4,5; 15:8,9
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otəsuwəhən, nɨpahrienənməmənian əh tɨnuwa rəkɨs, nianNarmɨnRəhaUhgɨn inotasitu
e iəfak pahrien mɨn, mol ilat məmə ilat okotɨtun wɨr Uhgɨn məmə Uhgɨn u, in Uhgɨn
pahrien, kən mol ilat məmə ilat okotəfak kəm in e nɨkilat pahrien. Məto-inu Tata
Uhgɨn in tategəs-in iəfak mɨn itəm koatol nəhlan. 24Uhgɨn in sənəmə etəmim. Kəpə. In
narmɨn. Tolnəhlan, kənnetəmimitəmkoatəfakkəmin, ilat kotəkəikemotəfakkəmUhgɨn
məmə Uhgɨn u, in Uhgɨn pahrien, kən ilat kotəkəike motəfak kəm in e nɨkilat pahrien e
nəsanənən rəha Narmɨn Rəhan.”

25Kən pətan u, təmən-ipən kəm in məmə, “Io enɨtun məməMesaea u, otəkəike muwa.
Inu, kətaun-in məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Kən nian otuwa, kən in
tɨtun nən-iarəpən natɨmnat rafin kəmkitat.”*

26 Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Io u inu,† iatəghat kəm ik.”‡
27Kən roiu agɨn-əh, netəmim rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn. Kən narmɨlat təmiwɨg pɨk

nian kəmotəplan in tatəghat ilau pətan kit. Məto ilat kit təməsətapəhən ron məmə, “?Ik
nakolkeike naka?” o “?Ik natəghat kəmpətan əh o naka?”

28 Kən pətan u, təmapəs rəhan nuwigɨ nəhau tatəpələh, mɨtəlɨg muwɨn əpəh e taon.
Təmuwɨn matən-ipən kəm netəmim ikɨn əh məmə, 29 “Eh. Otuwɨn-tu motəplan-tu suah
kit əh-ikɨn əh, in təmən-iarəp rafin natɨmnat mɨn itəm io ematol. ?Okəmə naka in Kristo
itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa?” 30 Kən ilat kəmotiet e taon əh, mɨnoatuwɨn məmə
okotəplan-tu Iesu.

Iesu təmuəh nimaa nəghatən e nagwənən
31Kən e nian əh, netəmim rəha Iesu koatuəh nɨkinməmə, “Iəgətun, ik agwən kit.”
32Məto in tən-ipən kəm ilat məmə, “Io nɨgak əpəh nagwənən itəm itəmat nəkotəruru.”§
33 Tol nəhlan, rəhan netəmim kɨnoatətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “?Tahro? ?Okəm-

naka suah kit təmos-ipən nagwənən kit kəm in, o?”
34Məto Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Uhgɨn təmahl-ipa io iakuwa, kən nagwənən u

nɨgak, məmə iakatol natɨmnat itəm in tolkeike məmə oekol.* Kənu iakol rafin wək mɨn
itəm in təmos-ipaməmə oekol, o nol namnunən rəhanwək.

35 “Itəmat nəkotɨtun-tu nəghatən kit u katən məmə, ‘Məwɨg kuwɨt əh-ikɨn tətatɨg məmə
okotoarus nian rəha nəulək-inən nagwənən e nasumən.’ Məto io iatən-ipɨnə kəm itəmat,
otəplan-tu nagwənən u e nasumən. Roiu əh, nɨmalɨlat tɨnapə rəkɨs. Nian rəha nəuləkən
əh-roiu.†

36 “Etəmim rəha nəuləkən tɨnuwa, mɨnətuoun mɨnatos rəkɨs rəhan nətouən. Kən
nagwənənu, in təməulək inonəmegəhən lilɨn. Enolənu, etəmimitəmtətasumneetəmim
itəm tatəulək in mos matuwa, ilau kərən nɨkilau otagien. 37Nəghatən kit u katən məmə,
‘Suah kit tuwɨnmə otasum, məto etəmpɨsɨn kit mɨn otəulək-in məmɨk muwa.’ Nəghatən
u, in nɨpahrienən. 38 Io emahl-ipən itəmat məmə onəkotuwɨn motəulək e nasumən itəm
itəmat nəməsotasum-inən. Netəm pɨsɨn mɨn, ilat kəmotasum in. Kən itəmat nɨnoatəhl
noa rəhalat wək.”

NetəmSameria tepət kəmotahatətə e Iesu

* 4:25: Netəm Sameria kəmotɨtun e naoa rəha Dut 18:15-19 məmə Kristo in otən əp kəm ilat nalpəkauən rəha Uhgɨn
kəm ilat. † 4:26: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən u rəha
Iesu, “Io u inu,” təmən ikɨn-u ne ikɨn tepət mɨn e naoa u, in tahmen ahmen əm e nəghatən kit itəm Uhgɨn təmatən o
nən atɨpən nərgɨn kəm Moses, matən məmə, “Io Etatɨg.” Onakehm e naoa rəha Eks 3:14-16. Iesu tatən nəghatən əh,
matol əp in məmə in Uhgɨn. Iesu in tatən məmə in Uhgɨn, kən matɨg matən mɨn məmə in Kristo itəm pətan əh tatən.
‡ 4:26: Jon 8:24; 9:35-37 § 4:32: Job 23:12; Jon 6:27 * 4:34: Jon 5:30, 8:29 † 4:35: Nian Iesu tatəghat-in
nagwənən e nasumən itəm nɨmalɨlat tɨnapə rəkɨs, in tatən ətuatɨp əm məmə, “!Otəplan-tu! Netəmim kɨnotətul matɨp
rəkɨs. Sotolən kəmɨn motapɨl o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn tahmen-pən əm e netəm koatol kəmɨn o nəuləkən,
kən moatən məmə, ‘Məwɨg kuwɨt əpəh ikɨn, kən nagwənən təpanəmɨtə.’ Kəpə, netəmim kɨnatətul matɨp rəkɨs o nosən
nəghatən rəha Uhgɨn.”
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39 Kən e taon u, netəm Sameria tepət, ilat kəmotahatətə e Iesu məto-inu pətan əh
təmatətul-arəp matən-ipən kəm ilat məmə, “Iesu təmən-iarəp natɨmnat rafin itəm io
ematol.”

40KənniannetəmSameriakəmotuwɨnmotehm, kənkəmotəkəikekəminməməotuwɨn
motatɨg ilat min. Kən Iesu təmuwɨn moatatɨg o nian kəiu. 41 Kən netəmim tepət mɨn
kəmotahatətə lan e rəhanmɨn nəghatən.

42Kən moatən-ipən kəm pətan u məmə, “Itɨmat emotahatətə lan o nəghatən u itəm ik
nəmən-ipa, məto roiu əh, ekoatahatətə lan məto-inu itɨmat əm emotəto rəhan nəghatən
mɨn, kənmotɨtun pahrienməmə in Iosmegəh rəha nətueintən.”‡

Iesu təmol-wɨr nətɨ
etəm-iasol kit rəha kig

43Nian Iesu təmatɨg mos nian kəiu rəkɨs ikɨn əh, in təmiet muwɨn Kalili. 44Məto-inu
aupən, in təmatən məmə ien mɨn rəha Uhgɨn, natiməlat mɨn, ilat kəsotɨsiai-inən ilat.§
45Netəm Kalili, aupən ilat kəmotuwɨn Jerusalem moatol lafet rəha Nuhagego-inən, kən
e nian əh, ilat kəmotəplan natɨmnat mɨn itəm in təmol ikɨn əh. Kən nian Iesu təmuwɨn
Kalili, nɨkilat təmagien ron.

46 Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn e latuənu Kena, əpəh Kalili. Ikɨn əh aupən, in təmol
nəhau tuwa mol wain.* Kən e Kapaneam, etəm-iasol rəha kig tətatɨg ikɨn. Kən nətɨn kit
tatɨmɨs. 47Kən nian suah u təməto məmə Iesu təmɨsɨ-pən u Jutia mɨnuwa rəkɨs Kalili, kən
in təmuwa məplan Iesu. Kən mən-ipən ron məmə oteiuaiu muwɨn əpəh Kapaneam kən
mol-wɨr nətɨn. Məto-inu suakəku nol otɨmɨs.

48 Kən Iesu tən-ipən kəm suah un məmə, “!Nəman! Itəmat u, nakotəmə onəkotəplan
əm nəmtətin mɨn ne natɨmnat mɨn itəm narmɨtəmat otiwɨg ron aupən, kənu uarisɨg un,
nəpanotahatətə lak. Məto okəmə nəsotəplanən, okol nəsotahatətəən lak.”

49 Kən suah un təmə, “!Etəm-iasol, awi! !Pəs kian uəhai əm! !Otəsuwəhən roiu nətɨk
tɨmɨs!” 50Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Uwɨn; nətɨmotəpanəmegəh.” Kən suah un
təmahatətə e nəghatən rəha Iesu kənmɨtəlɨg.

51Nian in təmatuwɨn əh e suatɨp, təməplan rəhan iolwək mɨn, kən ilat kotən-ipən kəm
in məmə, “Rəham suakəku tɨnəmegəh rəkɨs.” 52Kən in təmətapəh olat məmə, “?Təməwɨr
e nian naka?” Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Nəniəp ehnaipən e wan klok rəhan
nəgəpanən təmɨkə.” 53 Kən suah un, təmɨtun məmə, e nian ətuatɨp əh inəh, Iesu təmən-
ipən kəm inməmə, “Rəham suakəku otəpanəmegəh.” Kən in ne rəhanmɨn, kəmotahatətə
e Iesu. 54 Inu nian tatol kəiu lan itəmIesu təmiet Jutia, muwaKalili kənmol nəmtətin kit.

5
Iesu təmol-wɨr suah kit əpəh iuəhkɨr e nəhau Petseta

1Uarisɨg e nian əh, Iesu təmər muwɨn e taon u Jerusalem, məto-inu katol lafet kit rəha
netəm Isrel əh-ikɨn əh.

2 E Jerusalem, noan asol kit əpəh ikɨn, itəm kətaig lan. E nəghatən rəha netəm Isrel
katən nərgɨn məmə Petseta. Kən nimə kit tatətul iuəhkɨr o noan əh. Nimə un, feranta
lan, faif. In əh iuəhkɨr o ket u e fenɨs rəha taon u, nərgɨn u, Ket rəha Sipsip. 3-4Kən ikɨn
əh, e feranta mɨn, netəm koatɨmɨs tepət koatapɨl əh-ikɨn. Neen nɨganəmtɨlat təpɨs, kən

‡ 4:42: 1 Jon4:14 § 4:44: Nat əpnapɨn Iesu təmaiir latuənuPetlehem, enəptənasol Jutia, netəmimkotəplanməmə
in etəmNasaret əpəh Kalili, məto-inu təmətatɨg nuwəh ikɨn əh (Jon 7:41, 18:5, 19:19). Netəm Isrel e Jutia ne Kalili tepət
kəsotahatətəən pahrien lan, rəhalat nahatətəən tɨmətmətɨg əm lan, nian kotəplan in tatol nat pɨspɨs neen (Jon 1:11;
2:18,23-25; 4:45,48; 6:2, 41, 66). Məto netəmSamaria itəmkotatɨg e taon u Saika, ilat kəmotahatətə pahrien lan, məmə
Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa (Jon 4:40-42). * 4:46: Jon 2:1-11
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neen nelkɨlat tərat, neenmɨnnɨpətɨlat nəwtain təmɨmɨs.* 5Kən suah kit əh-ikɨn əh tətapɨl.
In təmatɨmɨs mɨnos rəkɨs nup tate-eit. 6Kən Iesu təplan suah un tətapɨl, kən in mɨnɨtun
məmə suah u təmɨmɨs nuwəhməsɨn, kən tətapəh ronməmə, “?Tahro? ?Nakolkeikeməmə
onakəwɨr?”

7 Etəm tatɨmɨs un tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, etəmim tɨkə məmə otɨləs io
meiuaiumuwɨn e noan əh nian nəhau tatəloal. Nian rafin, io etalkut pɨkməmə ekeiuaiu
muwɨn e noan əh,məto netəmimneen ilat kotaprəkɨs-in iomoteiuaiumotuwɨn. Kən ilat
motaupənmotek nəhau.”

8 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “!Ətul! Mos rəham nɨmɨtiwɨn maliwək matuwɨn.”
9Kən roiu agɨn suah apon təməwɨr mɨn. Kənmaiuaiu rəhan nɨmɨtiwɨnmosmatuwɨn.
Nat u kəmol e nian rəha Sapat,† 10 kən netəm-iasol mɨn rəha Isrel kəmotəhai suah un

itəm tɨnəmegəh e rəhan nɨmɨsən, motəmə, “Nian u-roiu rəha Sapat; kən təsətuatɨpən e
Lou rəhatat məmə onakos nulan rəham nɨmɨtiwɨn.”‡ 11Kən in tən-ipən kəm netəmmɨn
u məmə, “Məto suah u təmol-wɨr io, in təmən-ipa məmə ekos rəhak nɨmɨtiwɨn maliwək
matuwɨn.”

12Kən ilat kəmotətapəh ronməmə, “?Suah pah apon təmən-ipɨnə kəm ikməmə onəkol
nat un?”

13Məto suah un təruru nərgɨ Iesu,məto-inu netəmim tepət ikɨn əh, kən Iesu təmɨkə-pən
əm əh ilugɨn elat.

14Kənuarisɨg, Iesu təməplan suah un eNiməRəhaUhgɨn, kən tən-ipən kəminməmə, “!
Ei! !Əplan-tu! !Ik nɨnəwɨr rəkɨs! Məto onatəto ikməmə nəsol mɨnən təfagə rat mɨn. Okəmə
nakol, nəratən kit otɨləs mɨn ik, itəm tərat təhmɨnmɨn.”

15 Kən suah apon təmuwɨn mən-ipən kəm netəm-iasol mɨn rəha Isrel məmə, “Suah u
itəm təmol-wɨr io, nərgɨn un, Iesu.”

16 Kən tol nəhlan, netəm-iasol rəha netəm Isrel, ilat kɨnoatɨtəp-ɨtəp Iesu məmə okotol
nəratən kəm in, məto-inu ilat kotəplan in tatol natɨmnat mɨn tol nəhlan e nian rəha
Sapat.§ 17Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian rafin rəhak Tata tatol əh wək, kən
iomɨn oekatol wək.”*

18 Kən nəghatən u, tol nətəlɨgən rəhalat təskasɨk təhmɨn mɨn, məmə okotohamnu in
tɨmɨs. Məto-inu roiu əh, sənəmə məmə tatətgəhl əm Lou rəha Sapat, məto nat in iahgin
pɨk, in tatən məmə rəhan u Tata ətuatɨp Uhgɨn, kən tol nulan, in matol məmə in tahmen
ətuatɨp e Uhgɨn.†

Iesu in tərəmərə
məto-inu in NətɨUhgɨn

19Kən Iesu tən-ipən kəm ilatməmə, “Nɨpahrienən agɨn un iatən kəm itəmat, NətɨUhgɨn
təruru nolən nat kit e rəhan atɨp əm nətəlɨgən. Tɨtun əm nolən natɨmnat mɨn un itəm
Tata Uhgɨn tatol, məto-inu natɨmnat rafin u itəmTata Uhgɨn tatol, Nətɨn, inmɨn in tatol.‡
20Nətɨn tɨtun nolən nəhlan, məto-inu Tata Uhgɨn tolkeike pɨk Nətɨn, kən in tatəgətun kəm
innatɨmnat rafin itəmin tatol. Kən inotəpanəgətunmɨnnatɨmnatmɨnkəmin itəmiahgin
mɨn kotaprəkɨs-in inmɨn u, məmə otol itəmat narmɨtəmat tatiwɨg pɨk ron.

21 “Məto-inu Tata Uhgɨn tatol netəmkəmotɨmɨs ilat koatəmegəhmɨn, kən e nolən kitiəh
əm, Nətɨn tɨtun nos-ipənən nəmegəhən kəm netəmim itəm nɨkin tagien məmə otos-ipən
kəm ilat.§ 22Məto-inu sənəmə Tata Uhgɨn itəm in otakil netəmim,məto in təmələhəu-pən
* 5:3-4: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, kəmətu-pən nəghatən rəha ves
3-4 tol nulanməmə, “Ilat koatapɨl ikɨn əhmoatəsahgin noan əhməmə otəloal. 4 Meto-inun, nian neen, nagelo kit rəha
Uhgɨn tuwa, muwɨn e noan əh, kən mol tatəloal. Kən nian okəmə nəhau əh təloal un, etəmim itəm taupən meiuaiu
matuwɨn e nəhau, nat əpnapɨn tatos nɨmɨsən naka, məto rəhan nɨmɨsən otəwɨr.” † 5:9: Sapat: Əplan e tiksonari.
‡ 5:10: Jer 17:21 § 5:16: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəmkəməte e nəghatən Kris aupən, kəmətu-pən
nəghatən tol nulan, “kən ilat kəmoategəs-in suatɨp o nohamnuən in.” * 5:17: Jon 14:10 † 5:18: Jon 10:30,33;
19:7 ‡ 5:19: Jon 14:10 § 5:21: Rom 4:17; Jon 11:25



JON 5:23 168 JON 5:39

rafin nakilən e nelmɨ Nətɨn,* † 23məmə netəmim ilat rafin okotɨsiai-in Nətɨn, tahmen əm
məmə inun koatɨsiai-in mihin Tata Uhgɨn. Etəmim itəm təsɨsiai-inən Nətɨn, okol təsɨsiai-
inən Tata Uhgɨn u itəm təmahl-ipa Nətɨn.‡

24 “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, etəmim itəm tatəto rəhak nəghatən,
kən mətahatətə e Uhgɨn itəm təmahl-ipa io iakuwa, in tɨnatos nəmegəhən itulɨn. In okol
təsətulən e nɨganəmtək məmə oekən-iarəp nalpɨnən rəhan. In tɨnagɨm rəkɨs e nɨmɨsən,
kən mɨnuwa o nəmegəhən.§ 25 Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat, məmə o nian kit
itəmtatuwa, kən tɨnuwa rəkɨs, netəmmɨnukəmotɨmɨs, ilat okotəto nəwiaNətɨUhgɨn, kən
netəmmɨnu ilat kotətəlɨg-in, ilat okotosnəmegəhən. 26TataUhgɨn inNəukətɨNəmegəhən,
kən e nolən kitiəh əm, in təmolməNətɨn inmɨnNəukətɨNəmegəhən,* 27kən in təmələhəu-
pən nəsanənən ne nepətən e nelmɨ Nətɨnməmə in otakil nolənmɨn rəha netəmim, məto-
inu in Nətɨ Etəmim.

28 “Təsəwɨrənməmə narmɨtəmat otiwɨg pɨk o nat u, məto-inu nian əh-ikɨn tatuwa itəm
netəm kəmotɨmɨs okotəto nəwia Nətɨn, 29 kən ilat okotətul e rəhalat mɨn suwɨt, ilat mɨn
u aupən kəmoatol nolən wɨr mɨn okotəkəike motətul mɨn motos mɨn nəmegəhən, məto
itəmmɨn aupən ilat kəmoatol nolən rat mɨn, ilat okotəkəike motətul mɨn e nɨmɨsən kən
motətul e nɨganəmtɨ Tata UhgɨnməməNətɨn otən-iarəp rəhalat nalpɨnən.†

30 “Io ekəruru nolən nat kit e rəhak atɨp əm nəsanənən. Io iakatakil nolən mɨn rəha
netəmim mɨn, məto iatol ətuatɨp əmməmə rəhak Tata tatən mihin ne məmə oekol. Kən
nian iakakil nolən rəha netəmim, ekɨtun mə ekol tətuatɨp, məto-inun oesalkutən məmə
ekol əm e rəhak nəsanənən. Məto io, ekəike malkut məmə iakol tahmen e nətəlɨgən rəha
Uhgɨn itəm təmahl-ipa io ekuwa.”‡

Nətul-arəpən o naruəsanən Iesu
31Okəmə io pɨsɨn əm iakəghat-in io, kən rəhak nəghatən okol təsətulən.§ 32Məto suah

kit mɨn əh-ikɨn in tatətul-arəp kənmatol nəfɨgəmən ron io, kən io ekɨtun məmə nəghatən
mɨn u rəhan itəm tatən lak in nɨpahrienən.*

33 “Aupən, itəmat nəmotahl-ipən rəhatəmat mɨn netəmim məmə okotuwɨn motətəlɨg-
in nəghatən rəha Jon, kən in təmatətul-arəp o nɨpahrienən.† 34 Iatəghat nulan, məto
esagɨleən e nəghatən rəha etəmim əm kit məmə tɨtun nolən nəfɨgəmən ron io. Kəpə.
Təsolən nulan.‡ Iatəghat-in nəghatən rəha Jon nulan məto-inu ekolkeike məmə Uhgɨn
otosmegəh itəmat. 35 Jon u, tahmen e lait kit. Tatuəp məhag-əhag wɨr, kən nɨkitəmat
təmagien ron o nian təkuəkɨr əm.

36 “Məto rəhak wək mɨn, ilat mɨn koatol nəfɨgəmən ron io. Kən ilat kotəsanən
motaprəkɨs-in nəghatən mɨn un Jon təmatən. Wək mɨn un, rəhak Tata təmos-ipa kəm
io mə oekol namnun elat. Kən wək mɨn u rəhak, ilat koatən-iarəp io, kən ilat moatol əp
io məmə rəhak Tata in təmahl-ipa io.§ 37 Kən Tata Uhgɨn itəm təmahl-ipa io, inun itəm
tɨnatətul-arəp ron io. In tatən-iarəp io pap, məto itəmat nəsotətoən nəwian, kən itəmat
nəsotəplanən nɨganəmtɨn. 38 Kən nəghatən rəhan təsatɨg wɨrən e nɨkitəmat, məto-inun
itəmat nəsotahatətəən lak, io u, itəm in təmahl-ipa io iakuwa.

39 “Itəmat noatafin pɨk nəghatən mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn, kən motahatətə e nəghatən
mɨn əhməmə itəmat onəkotos nəmegəhən itəmnamnun tɨkə. Məto otəplan-tu. Nəghatən
* 5:22: Kitat kotəplan ves 21-22 kən mɨtun məmə Iesu in otakil kitat rafin, kən in otos-ipən nəmegəhən kəm netəm
mɨn un itəm nɨkin tagien məmə otos-ipən kəm ilat. Məto Jon 3:17 tatəgətun məmə Iesu təməsuwamən e nətueintən o
nən-iarəpən nalpɨnən rəhatat, məto təmuwa o nos-ipənən nəmegəhən kəm itat. † 5:22: Jon 5:26-27; 9:39; Wək
10:42 ‡ 5:23: Luk 10:16; 1 Jon 2:23 § 5:24: Jon 3:18 * 5:26: Jen 2:7; Job 10:12; 33:4; Sam 36:9; 42:8; 66:9;
Jon 1:1-4 † 5:29: Netəmim itəm kotahatətə e Iesu, koatos nəmegəhən lilɨn. Netəmim itəm kəsotahatətəən lan, ilat
okotos nalpɨnən lilɨn (Jon 3:36, 5:24, Mak 16:16, Efes 2:8-10). Natɨmnatmɨn itəmnetəmimkoatol, okotol əp okəm-naka
ilat kotahatətə pahrien e Iesu o kəpə (Mat 7:17-20; Kal 5:6, Jem 2:17,26). Uhgɨn tatos-ipən nahatətəən kəm netəmim
əpnapɨn əm, kən matɨg masitu mɨn elat məmə okoatol natɨmnat wɨr mɨn. ‡ 5:30: Jon 8:16 § 5:31: Dut 17:6;
19:15 * 5:32: Jon 8:17-18 † 5:33: Jon 1:19-28 ‡ 5:34: 1 Jon 5:9 § 5:36: Jon 10:25; 14:11
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mɨn əheNaoaRəhaUhgɨn, ilat koatəghat-in io,moatən-iarəp io. 40Məto itəmatnakotapəs
nuwamən ron io məmə nakotos nəmegəhən ron io.

41Esolənnat agɨn-əh enənwiwiən rəhanetəmim. Kəpə. 42Məto itəmat u inun, io ekɨtun
wɨr itəmat, kən io ekɨtunwɨrməmənolkeikeən rəhaUhgɨn tɨkə e nɨkitəmat. 43 Io emuwae
nərgɨ Tata rəhak,məto itəmat nəsotosən io e nɨkitəmat, nɨkitəmat təsagienən ron io;məto
okəmə etəmim kit tatuwa e nərgɨn atɨp əm, kən nɨkitəmat tos, kənmotagien ron. 44Nian
rafin itəmat nakotolkeike məmə nakotos nənwiwiən rəhatəmat mɨn, məto nəsotalkut
agɨn-əhənməmə onəkotol nat kit itəmUhgɨnu, in pɨsɨn əminUhgɨn, otənwiwi itəmat ron.
?Onəkotahatətə ahro nulan lak e nolən əh?

45 “Təsəwɨrən məmə nɨkitəmat otəht məmə, io oekən-iarəp nolən rat mɨn rəhatəmat e
nɨganəmtɨ Tata Uhgɨn. Kəpə. Məto Moses ilə, nian rafin itəmat noatuag-pən ron,* in
otən-iarəp nolən rat mɨn rəhatəmat. 46 Məto-inu okəmə itəmat nəmotahatətə pahrien
e nəghatən mɨn rəha Moses, kən itəmat onəkotahatətə mɨn e rəhak nəghatən mɨn.
Məto-inun, nəghatən mɨn itəm in təməte rəkɨs, ilat koatəghat-in io. 47 Məto itəmat
nəsotahatətəən e nəghatən mɨn itəm in təməte, tol nəhlan, suatɨp tɨkə agɨn məmə
onəkotahatətə lak.

6
Iesu təmagwən netəmim tepət
(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44;

Luk 9:10-17)
1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təmuwɨn əpəh entənɨpən e nəhau asol nərgɨn un, Lek
Kalili. Kən nərgɨn kit mɨn un, Lek Taepirias. 2 Kən nɨmanin netəmim kəmoatuarisɨg-
in, məto-inun koatəplan nəmtətin mɨn rəhan, itəm tatol netəmim koatɨmɨs koatəto təwɨr.
3Kən Iesu təmuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot kit, kənmatəpələh ikɨn əh ilat rəhanmɨn netəmim. 4E
nian əh, lafet kit rəha netəm Isrel u, kətaun-inməmə lafet rəha Nuhagego-inən tɨnatuwa
iuəhkɨr.

5 Kən nian Iesu tasɨpən əpəh isəu, kən məplan nɨmanin netəmim tepət ilat koatuwa,
kən in tətapəh o Filipməmə, “?Okotəhrolmotos pɨret tepət tahmen-in netəmmɨnuməmə
ilat okotun?” 6 In təmən asgəwɨn əmməmə otəplan nahatətəən rəha Filip, məto in tɨnɨtun
rəkɨs nat naka itəm in otəpanol.

7 Kən Filip tən-ipən kəm in məmə, “!Ei! Okəmə okos-nəmtɨn pɨret məni lan tahmen e
tu-hanrɨt tenarius pap,* məto okol təsahmenən. Netəmmɨn u rafin ilat okotun əmnoan
məsɨn noanməsɨn.”

8Kən etəmimkit rəha Iesu, pian u SaimonPita, nərgɨnuAntru, in təmən-ipən kəmIesu
məmə, 9 “Suakəku kit əh-ikɨn əh, in tatos pɨret faif kəmol e pale, ne nəm kəiu. Məto okol
təsahmen-in agɨn-əhən netəmmɨn əh.”†

10Kən Iesu təmə, “Otən-ipən-tu kəmnetəmim kotəpələh.” Kən ikɨn əh, manuwɨhl tepət,
kən ilat kəmotəpələh. Kənnampa rəhanəman əm, innat kit tahmen e faif-taosan.‡ 11Kən
Iesu təmos pɨret, mən tagkiu kəm Uhgɨn ron, kən mos-ipən pɨret un kəm ilat rafin u
koatəpələh, kənmatɨgmolmɨnnat kitiəh əmenəm. Kən ilat kəmotun tahmen-innərpɨlat.

12 Kən nian kɨnotagwən rəkɨs, nərpɨlat tasis, kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn
netəmim məmə, “Otuwɨn motuwər nɨmɨsmɨsɨ pɨret mɨn əh koatɨs. Təsəwɨrən məmə
okotərəkɨn.” 13Kən ilat kəmotuwɨnmotuwər nɨmɨsmɨsɨ pɨret kənmotaii-pən e kətɨmasol
mɨn ilat tuelef kotərioahwɨr. Pɨretu, innɨmɨsmɨsɨpɨret ilat faif kəmolepale itəmnetəmim
kəmotun kapəs.

* 5:45: Jon9:28; Rom2:17 * 6:7: Roiu, tu-hanrɨt tenarius tahmene tu-hanrɨt-taosanvatu. † 6:9: 2King4:42-44
‡ 6:10: Nɨpɨtan ne nɨsualkələh ilat mɨn e nɨmanin, məto kəmafin əmnəman. Nolən rəhalat tol nəhlan. !Okəmə naka,
netəmim ilat rafin tuente-taosan!
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14Kən nian netəmim kəmotəplan nəmtətin əh itəm Iesu təmol, kən ilat kəmotənməmə,
“Nɨpahrienən. ! Ien pahrien u§ rəha Uhgɨn itəm aupən kəmatən məmə in otuwa e
nətueintən!”* 15Kən Iesu təmɨtunməmənetəmmɨnukotəməokotuwamotos inmotuwɨn
motəkəikekəminməmə inotuwamolkig rəhalat. Kən in təmagɨmmɨn,mapəs ilatmuwɨn
əpəh e nɨtot, mətan in pɨsɨn əm.†

Iesu təmaliwək e
nətuei nəhau

(Mat 14:22-27;Mak 6:45-52)
16 Nian mɨtgar təmeiuaiu, netəmim rəha Iesu mɨn kəmoteiuaiu motuwɨn e lek əh.

17Kən tɨnapinəp, məto Iesu tɨkə, təsuwamən əh. Kən əmun, ilat kəmotuwɨn motər e pot
kit, kən mɨnotasuə lan motaulego mɨn e lek un, məmə ilat okotuwɨn Kapaneam. 18Kən
nɨmətag asol kit təmətul mɨnol nəhau tɨnərat-nərat. 19Kən nian ilat kəmotasuəmotuwɨn,
tahmen e faif o sikis kilomita, kən ilat kotəplan Iesu taliwək e nətuei nəhau‡ matuwa
iuəhkɨr o rəhalat pot. Kən ilat kəmotəgɨn pɨk,§ 20 məto in təmən-ipən kəm ilat məmə,
“Əsotəgɨn pɨkən, io u inu.*” 21 !Kən nɨkilat təmagien o nɨləsən in e pot, moatol əmun, roiu
agɨn,məto pot tɨnuwɨn e nəwtain nəhau entənɨpən-pən ikɨn-un kəmotənməmə okotuwɨn
ikɨn!

Netəmim kəmoategəs-in Iesu
22 Kəmən lawɨgin, netəmim mɨn itəm kotatɨg əh entənɨpən-pa ikɨn e lek asol u, ilat

kəmotəplan məmə aupən, pot kitiəh əm tatətul ukɨn-u. Kən ilat kotɨtun məmə Iesu
təsuwɨnən e pot u ilat rəhan mɨn netəmim, məto-inun nian kəmotiet, ilat pɨsɨn əm
moatuwɨn. 23 Kən pot mɨn neen, kəmotɨsɨ-pən e taon u Taepirias, ilat kəmotuwa. Ilat
kəmotuwar iuəhkɨr əm o ikɨn-u itəm Ierəmərə təmətul ikɨn məfak matən tagkiu o pɨret,
kənnetəmimkəmotun. 24Kən tol nəhlan, nian ilat kəmotəplanməmə Iesu tɨnɨkəu ikɨn-u,
kən rəhanmɨn netəmim kotɨkə, ilat mɨn kəmotasuəmɨn e pot kit, motuwɨn e Kapaneam,
moategəs-in.

Iesu in pɨret rəha nəmegəhən
25Nian netəmmɨn u kəmotəplan Iesu əpəh entənɨpən-pən əpəh e lek u, kotətapəh ron

məmə, “?Iəgətun, ik nəmuwa ikɨn-u nəghan?”
26 Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn iatən kəm itəmat məmə,

itəmat noategəs-in io, sənəmə nəmotəplan nəmtətin mɨn u itəm emol, məto itəmat
nəmotun əm pɨret, nərpɨtəmat tasis. 27 Məto təsəwɨrən məmə itəmat nahgitəmat otɨkə
o nosən pɨret itəm otəpanəmnəmɨt mɨkə.† Itəmat, nahgitəmat otəkəike mɨkə o nosən
pɨret itəm tətatɨg lilɨn u, rəha nəmegəhən itəm namnun tɨkə.‡ Pɨret u, inu, Nətɨ Etəmim
otəpanos-ipɨnə kəm itəmat; məto-inu Tata Uhgɨn, in təməgətun məmə nɨkin tagien o
Nətɨn.”§

28 Kən ilat kəmotətapəh ron məmə, “?Nolən naka mɨn un itəm Uhgɨn tolkeike məmə
itɨmat oekotol?”

29Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəkotəkəike motahatətə lak, məmə Uhgɨn
təmahl-ipa io.* Nat u inu Uhgɨn in tolkeike.”

30Kən ilat kəmotətapəh mɨn ron məmə, “?Məto ik onəkol nəmtətin naka, məmə itɨmat
ekotəplan kən ekotahatətə lam? ?Ik onəkol nat naka? 31Nian rəhatat pipi mɨn u aupən,

§ 6:14: Netəm Isrel ilat kəmotəsahgin ien kit məmə in otuwa tahmen e Moses (Jon 1:21). E nian rəha Moses, Uhgɨn
təmos-ipən pɨret təmɨsɨ-pər e neai, nərgɨn umana. Kən ilat kəmoatəplan əm Iesu təmol nat pɨspɨs, magwən ilat e pɨret.
Rəhalat nətəlɨgən təmətul-pənonagwənən (ves 26) ne nəmki-rəkɨsən ilat e netəmRom (ves 15). * 6:14: Dut 18:15-19
† 6:15: Mat 4:8-10; Jon 18:36-37 ‡ 6:19: Job 9:8 § 6:19: Mat 14:26; Mak 6:49; Luk 24:37 * 6:20: “Io u inu”
- Əplan-tu futnot e Jon 4:26. † 6:27: Aes 55:2 ‡ 6:27: Jon 6:35, 48 § 6:27: Aes 55:2 * 6:29: Jon 6:35; 1 Tes
1:3; 1 Jon 3:23
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ilat kəmotan ikɨn taruən-aruən ikɨn, ilat kəmotun ‘mana.’† Nəghatən kit e Naoa Rəha
Uhgɨn tatənməmə, ‘In tatos-ipən pɨret itəm tatɨsɨ-pən e Nego e Neai məmə ilat okotun.’ ”‡

32Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə,
sənəmə Moses təmos-ipən pɨret u itəm tatɨsɨ-pən e Nego e Neai məmə nakotun. Rəhak
Tata ilə in tatos-ipɨnə. Kən inun tatos-ipən pɨret pahrien itəm tatɨsɨ-pən e Nego e Neai,
məmə itəmat onəkotun. 33 Məto-inu pɨret rəha Uhgɨn, inu in itəm tatɨsɨ-pən e Nego e
Neai, mateiuaiu-pa e nətueintən.§ Kən pɨret u tatos-ipən nəmegəhən kəm netəmim e
nətueintən.”*

34 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, awi os-ipa-tu pɨret u kəm itɨmat
nian rafin.”†

35 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io u, io‡ Pɨret itəm tatos-ipən nəmegəhən.
Etəmim otuwa ron io, in nəumɨs otəsus mɨnən. Kən etəmim itəm otahatətə lak, in
otəsoaoamɨnən.§ 36Məto io emən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat, məmə nat əpnapɨn nəkotəplan
io, məto itəmat nəsotahatətəən əh lak. 37Netəmim itəm rəhak Tata tatos-ipa ilat kəm io,
ilat okotuwa ron io. Kən etəmim itəm otuwa ron io, okol iakəsahl-iarəp-ən.* 38Məto-
inu io eməsɨsɨ-pənən e Nego e Neai meiuaiu-pa e nətueintənməmə iakol natɨmnatmɨn u
io əm ekolkeike. Məto emuwaməmə ekol natɨmnat mɨn u itəm rəhak Tata təmahl-ipa io
ekuwa ron. 39Kən in tolkeikeməmə io esəmkarəpən-inənnetəmmɨnun itəmin təməmki-
pa ilat kəm io. In tolkeike məmə e namnun nian, io oekol netəmmɨn u ilat okotəmegəh
mɨn e nɨmɨsən.† 40Məto-inu rəhak Tata in tolkeikeməmə netəmim rafin itəmkotuag-pən
o Netɨn, kən motahatətə lan, ilat okotos nəmegəhən itulɨn. Kən e namnun nian, io oekol
netəmmɨn u ilat okotəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

41Onat u, netəmimnɨkilat tɨnətuounmətagət, məto-inu in tatənməmə, “Io u, Pɨret itəm
tatɨsɨ-pən e Nego e Neai, meiuaiu-pa e nətueintən.” 42 Ilat koatən məmə, “?Təhrol? Suah
u in Iesu, nətɨ Josep, kitat kotɨtun əm rəhan tata nemama. ?Təhrol in tatən nulanməmə,
‘Io emɨsɨ-pən e Nego e Neai, matuwa e nətueintən’?”

43 Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkitəmat təsagət-agətən nulan. 44 Okəmə Tata
Uhgɨn itəm təmahl-ipa io ekuwa, in təsiuw-pamən etəmim kit tuwa ron io, kən okol
etəmim un təsuwa atɨpən ron io məmə io oekol in otəmegəh mɨn e nɨmɨsən e namnun
nian.‡ 45 Nəghatən itəm ien kit təməte aupən e Naoa rəha Uhgɨn, tatən nulan məmə,
‘Uhgɨn in otəgətun netəmim rafin.’ Etəmim itəm tatətəlɨg-in nəgətunən rəha Tata Uhgɨn,
in tatuwa ron io.§ 46 Etəmim kitiəh ne tɨkə, itəm təməplan Tata Uhgɨn. In pɨsɨn əm un
itəm təmɨsɨ-pən lan, təməplan in.* 47Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə,
etəmim itəm tətahatətə lak, in tɨnos nəmegəhən lilɨn. 48 Io un, Pɨret rəha nəmegəhən.†
49Nat əpnapɨn tɨpɨtəmat mɨn aupən, ilat kəmotun pɨret u ‘mana’ əpəh ikɨn taruən-aruən
ikɨn, məto ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs. 50Məto Pɨret itəm tatɨsɨ-pən e Nego e Neai meiuaiu-pa u-
roiu, in tol pɨsɨn. Pɨret u, təmeiuaiu-pa məmə etəmim itəm tatun, okol təsɨmɨsən. 51 Io u,
io Pɨret itəm tatəmegəh, təmɨsɨ-pən eNego e Neai, meiuaiu-pa e nətueintən. Etəmim itəm
otun Pɨret u, in otəmegəh matuwɨn, matuwɨn, namnun tɨkə; kən Pɨret u, itəm io oekos-
ipən o nəmegəhən rəha netəmim e nətueintən, inun, noanuwəhgək.”

52Nəghatənu təmolnetəmimkɨnotətulmɨnoatərgəhəukəmilatmɨn,motəmə, “?Təhrol?
?Suah u tɨtun nos-ipamən noanuwəhgɨn kitat kotun?”

53 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat
məmə, okəmə itəmat nəsotunən noanuwəhgɨ Nətɨ Etəmim, kən məsotənɨmən nɨtan, okol
† 6:31: Nam 11:7-9 ‡ 6:31: Eks 16:4,15; Neham 9:15; Sam 78:24; Sam 105:40 § 6:33: Jon 3:13,31 * 6:33:
Dut 8:3; Mat 4:4; Luk 4:4 † 6:34: Mat 6:11; Jon 4:15 ‡ 6:35: Jon 8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1 § 6:35: Jon
4:14; 7:37-39 * 6:37: Jon 17:2 † 6:39: Jon 17:2,12; 18:9 ‡ 6:44: Hos 11:4; Jon 6:65; 12:32 § 6:45: Aes
54:13; Jer 31:34 * 6:46: Jon 1:18; 5:37; 7:29 † 6:48: Pɨret əpnapɨn əm tasitu e nɨpətɨtat məmə kitat okotəmegəh
kənmotatɨg, məto Iesu, in Pɨret rəha nəmegəhən, kən in nəukətɨ nəmegəhən lilɨn, itəm tatətuoun u-roiu.
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nakəsotosənnəmegəhən.‡ 54Etəmim itəmtatun əmnoanuwəhgəkmatənɨmnɨtak, in otos
nəmegəhən lilɨn,§ kən e namnun nian, io oekol in otəmegəh mɨn e nɨmɨsən.* 55 Emən
nəhlan, məto-inu noanuwehgək in pɨret pahrien nɨgɨ netəmim. Kənu nɨtak, in nənɨmən
pahriennɨmɨnetəmim. 56Etəmim itəmtatunnoanuwəhgək, kənmatənɨmnɨtak, in otatɨg
lak. Kən iakətatɨg lan.† ‡

57 “Rəhak Tata itəm təmahl-ipa io ekuwa, in nəukətɨ nəmegəhən. Kən io iatos
nəmegəhən ron. Kən e nolən kitiəh əm, etəmim itəm tatun io, inu tatos nəmegəhən
ron io. 58 Io u pɨret pahrien, itəm təmɨsɨ-pən e Nego e Neai, meiuaiu-pa e nətueintən.
In təsahmenən e pɨret u, itəm tɨpɨtəmat mɨn aupən kəmoatun. Nat əpnapɨn məmə
ilat kəmoatun pɨret əh, məto ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs. Məto etəmim itəm tatun pɨret u, in
otos nəmegəhən lilɨn, itəm namnun tɨkə.”§ 59 Iesu təmən-iarəp nəghatən mɨn u, nian
təmatəgətun netəmim əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən* e Kapaneam.

Netəmimmɨn rəha Iesu kəmotapəs nahatətəən lan
60Netəmim tepət rəha Iesu kəmotəto nəghatən u rəha Iesu, kən ilat kotəmə, “!Nəman!

!Nəghatən u tiəkɨs pɨk! ?Pah u tɨtun nosən nəghatən tol nəhlan?”
61Kən Iesu təmɨtun atɨpməmə netəmimmɨn rəhan, kɨnotasiwɨn-asiwɨn-in nəghatən əh

rəhan. Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Təhrol əh? ?Nətəlɨgən rəhatəmat təmeiuaiu o
nat u? 62 ?Məto okəmə naka nəkotəplan Nətɨ Etəmim tər matuwɨn mɨn ikɨn əh, in təmɨsɨ-
pən ikɨn aupən, təhrol u-roiu?† 63Narmɨn Rəha Uhgɨn əm tɨtun nos-ipənən nəmegəhən
kəm etəmim.‡ Nəsanənən rəha etəmim təruru nolən nat u. Nəghatən mɨn u ematən
kəm itəmat, ilat nəghatənmɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatos-ipən nəmegəhən kəm
netəmim. 64Məto itəmat neen u ikɨn-u, itəmat nəsotahatətəən əh lak.” (Iesu təmən nulan
məto-inu in tɨnɨtun rəkɨs e nətuounən məmə netəm pah mɨn u kəsotahatətəən lan, kən
pah un in otegəhan-in-pən in e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhan.)§ 65Kən in təmənməmə, “O nat
u inu, io enəmən rəkɨs kəm itəmat, məmə okol etəmim kit təsuwamən ron io okəmə Tata
Uhgɨn təsolən suatɨp ron.”*

66Uarisɨg e nəghatən əh, netəmim rəhan tepət kəmotagɨm,mɨnotapəs nətəu-pənən.
Pita təmən-iarəpməmə in tətahatətə e Iesu

67 Kən Iesu təmətapah o rəhan netəmim tuelef məmə, “?Təhrol etəmat? ?Itəmat mɨn
nakotənməmə nakotagɨmkapəs io?”

68Kən Saimon Pita təmən-ipən kəm in məmə, “?Iərəmərə, itɨmat oekotuwɨn o pah? Ik
əm un, rəham əm nəghatən in tatos-ipən nəmegəhən itəm namnun tɨkə.† 69 Kən itɨmat
enotahatətə rəkɨs lam, kən itɨmat enotɨtun rəkɨs məmə ik EtəmAsim rəha Uhgɨn.”‡

70Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat u, netəm tuelef rəhak. Io u, emɨtəpun
itəmat,məto itəmat kitiəhu ikɨn, in iərmɨs.”§ 71 In tatən Jutas, nətɨ Saimon Iskariot, məto-
inu in mɨn in etəm tuelef kit rəha Iesu, məto uarisɨg ikɨn, in otəpanegəhan-in-pən in e
nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn.*
‡ 6:53: Iesu tatuəh nimaa nəghatən əh məmə katun noanuwəhgɨn, katənɨm nɨtan, nɨpətɨn un, məmə netəmim
okotəkəike motahatətə e rəhan nɨmɨsən kən motos nəmegəhən lilɨn. (Jon 6:27,29,35,47-48,60). Nat naka in təmən tol
kitat nɨkitat tuəh nɨpətɨ Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu; Mat 26:26,28. § 6:54: Ves 54 in suatɨp kit mɨn rəha
nənən ves 40. Nɨpətɨlau kuahmen ahmen elau mɨn. In tətuatɨp əmməmə nunən noanuwəhgɨ Iesu ne nənɨmən nɨtan
in nuəhən nimaa nəghatən o nahatətəən rəhatat. * 6:54: Sam 63:5 † 6:56: Nian kitat koatənməmə koatatɨg e
Iesu, o koatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨnuməmə kitat koatatɨg e Iesuməsotietən,moatɨsɨ-pən lan,moatətul-pən ron, koatos
rafin nəsanənən rəhatat ron, koatagɨle lan, koatɨlpɨn kitat min. ‡ 6:56: Jon 15:4-7; 1 Jon 3:24; 4:15 § 6:58: Jon
6:41,51 * 6:59: nimə rəha nuəfɨmɨnən: Əplan e tiksonari. † 6:62: Jon 3:31; 17:5 ‡ 6:63: Jon 6:68; 2 Korin 3:6
§ 6:64: Jon 2:25 * 6:65: Jon 3:27; 6:44; 14:6 † 6:68: Jon 6:63 ‡ 6:69: Mak 1:24; 8:27-30; Luk 4:34 § 6:70:
Jon 13:2,27 * 6:71: Jon 17:12
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7
Iesu təməghat ilat pianmɨn

1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təsolkeikeən məmə otuwɨn latuənu mɨn e Jutia məmə
otol rəhanwək əh-ikɨn əh,məto-inun, netəm-iasol rəha netəm Jutia kəmoatəte noa anion
kit ron. Kən tɨtəlɨg muwɨn latuənu mɨn e nɨtən Kalili. 2Məto nian tɨnuəkɨr e nian rəha
nolən lafet kit rəha netəm Isrel, nərgɨn un, lafet rəha Nolən Makeen.* 3 Kən pia Iesu
mɨn kəmotən-ipən kəminməmə, “Təwɨrməmənakietmuwɨn əpəh Jutia,mə pəs netəmim
mɨn rəham əh-ikɨn əh, ilat kotəplan nat pɨspɨs mɨn rəham itəm natol. 4Məto-inu etəmim
itəm tolkeike məmə netəmim okotɨtun in, okol təsəhluaig-inən rəhan wək mɨn. Okəmə
natol natɨmnat mɨn u, uwɨn mol əp ik, kən təwɨr agɨn məmə onəkol pəs netəmim mɨn e
nətueintənkotəplan.” 5Pianagɨn-əhmɨnpap, ilatmɨnkəsotahatətəən lan, kənmol koatən
nəhlan.†

6 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian ətuatɨp rəhak təsuwamən əh,‡ məto
itəmat, nian mɨn rafin əm tətuatɨp otəmat. 7 Netəmim rəha nətueintən u, ilat okol
kəsotetəhauən itəmat, məto io, ilat kotetəhau io,§ məto-inun io iatən-iarəpməmə rəhalat
nolən təsətuatɨpən.* 8 Itəmat onəkotuwɨn e lafet, məto io okol esuwɨn paupənən e lafet
əh məto-inun, nian ətuatɨp rəhak təsuwamən əh.”† 9 In təmatən nəghatən u, kən mətatɨg
əpəh Kalili.

Iesu təmuwɨnmɨn e lafet rəhaNolənMakeen
10 Kən pia Iesu mɨn kəmotaupən motuwɨn e lafet əh, uarisɨg un, Iesu təmuwɨn mɨn.

Məto nian təmuwɨn, in təmətan anion əm o netəmim məmə okəsotehmən. 11 Kən e
lafet əh, netəm-iasol rəha netəm Jerusalem, koategəs-in in moatətapəh-in əpnapɨn əm o
netəmimməmə, “?Suah əpəh in hiə?”

12 Kən ikɨn əh, nɨmanin netəmim kəmotasiwɨn-asiwɨn in. Ilat neen kotəmə, “In etəm
wɨr kit,”məto neen kotəmə, “Kəpə, in tateiuə-in əmnetəmim əpəh.” 13Məto ilat koatəgin
rəhalat netəm-iasol mɨn,‡ kən kit təməsən-iarəpən Iesu əpəh e nɨki netəmim məmə
netəmim okotəto.

14 Lafet əh, kəmol o wik apiəpiə kit, kən ilugɨn e lafet u, Iesu in təmuwɨn əpəh e Nimə
Rəha Uhgɨn, matəgətun netəmim. 15Kən netəm-iasol rəha netəm Isrel, narmɨlat təmiwɨg
pɨk, kən kotəmə, “?Suah u təmahrol mɨtun natɨmnat mɨn u e Naoa Rəha Uhgɨn? Rəhatat
kit etəm-iasol təsəgətunən lan, ne.” 16Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Nəghatənmɨn
u itəm iatəgətun netəmim lan, sənəmə rəhak əm. Ilat kotɨsɨ-pən e Tata Uhgɨn itəmtəmahl-
ipa io ekuwa.

17 “Kən okəmə suah kit rəhan nətəlɨgən təskasɨk məmə otol natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn
tolkeike, kən in otɨtun məmə nəghatən mɨn u rəhak, ilat koatɨsɨ-pən o Uhgɨn, sənəmə
rəhak atɨp əm. 18 Etəmim itəm tatəghat-in atɨp əm rəhan nepətən, in tətalkut atɨp əm
ron, məmə otiuw rəkɨs netəmim, kən kotos-ipər nərgɨn ron.§ Məto etəmim itəm tolkeike
məmə netəmim okotɨləs-ipər nərgɨ etəm təmahl-ipən in tuwa, in etəmim rəha nənən
nɨpahrienən, in sənəmə etəm tateiuə. 19Moses təmos-ipɨnə Lou kəm itəmat, məto itəmat
kitiəh ne təsol-wɨrən Lou əh ne. ?Itəmat nakotəmə onəkotohamnu io o naka?”*

20Kən nɨmanin netəmim kotəmə, “!Nəman! !Narmɨn rat kit un tətatɨg lam! ?Pah təmə
otoh ik ne?”

21 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io emol wək kitiəh əm,† kən itəmat rafin,
narmɨtəmat tatiwɨg ron. 22 Məto itəmat mɨn nəkotol wək e Sapat, noatəhg-ipən
nɨsualkələh e nian əh, moatətəu-pən Lou rəha Moses.‡ (Nɨpahrienən, sənəmə Moses
* 7:2: lafet rəha Nolən Makeen: Əplan e tiksonari. † 7:5: Sam 69:8; Mak 3:21 ‡ 7:6: Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30
§ 7:7: Jon 15:18-21 * 7:7: Jon 3:19-20 † 7:8: Jon 7:6 ‡ 7:13: Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19 § 7:18: Jon
5:41; 8:50,54 * 7:19: Netəm-iasolmɨn rəha netəmIsrel, kəmoategəs-in suatɨp o nohamnuən Iesu e Jon 5:18 ne 7:25.
E Lou rəhaMoses, Uhgɨn tatən-iəhau nohamnuən itəm (Eks 20:13). † 7:21: Jon 7:23; Jon 5:2-9 ‡ 7:22: Lev 12:3
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ətuatɨp in təmətuounnolən əh,məto tɨpɨtəmatmɨn ilat kəmotətuoun.)§ 23Məto nian rafin,
itəmatnoatəhg-ipənnɨsualkələhenianrəhaSapatmoatolməməonasotətgəhlənLourəha
Moses.* ?Kən təhrol neməha tatol itəmatməto-inu io emol-wɨr agɨn nɨpətɨ etəmime nian
rəhaSapat?† 24Otapəsnakilənnolənrəhaku itəmnəmotəplan əmenɨganəmtɨtəmat,məto
itəmat onəkotəkəike motakil rəhak nolən e nətəlɨgən itəm tətuatɨp.”‡

Netəmim kəmoatəghat-in
Kristo

25 Kən e nian əh, netəm Jerusalem neen kotəmə, “?Təhrol əh? ?Suah u inu, netəm-
iasol kotəmə okotohamnu?§ 26Məto otəplan-tu. In tɨnatəgətun-arəp əm netəmim əpəh e
nɨganəmtɨ netəmimməto suah kit təsəhaiən in ron. ?Təhrol okəm-naka netəm-iasol mɨn
kɨnotɨtun rəkɨs məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa? 27Məto kitat kotɨtun
ikɨn suah u təmɨsɨ-pən ikɨn. Məto nian Kristo in otuwa, okol suah kit təsɨtunən ikɨn in
tatɨsɨ-pən ikɨn.”*

28Kən e nian əh, Iesu in tatəgətun netəmim eNimə Rəha Uhgɨn. Kən in təmagət əfəməh
matən-iarəp məmə, “Nɨkitəmat təht məmə nəkotɨtun io, kən motɨtun mɨn ikɨn emɨsɨ-pən
ikɨn, məto itəmat nəkotəruru. Io, eməsuwamən e nətəlɨgən əm rəhak. Uhgɨn təmahl-ipa
io ekuwa. Kən Uhgɨn, in nɨpahrienən. Itəmat nəkotəruru in, 29məto io ekɨtun,†məto-inu
io emɨsɨ-pən lan. Kən in təmahl-ipa io ekuwa.”

30 O nat u, ilat kəmotolkeike məmə mopael mɨn okotaskəlɨm Iesu, məto kit təməsea-
pənən mek, məto-inun təsolən əh nian rəhan.‡ 31Məto e nɨmanin netəmim ikɨn əh, ilat
tepət kəmotahatətə lan, kən motəmə, “Okəmə Kristo tuwa, kən in okol təsolən nəmtətin
tepət taprəkɨs-in itəm suah u Iesu tatol.”§

Mopael mɨn rəhaNimə Rəha Uhgɨn kəmotuwaməmə okotaskəlɨm Iesu
32 Kən nian Farisi mɨn kəmotəto nɨmanin netəmim kotasiwɨn-asiwɨn e Iesu nulan,

ilat ne pris asol mɨn kəmotahl-ipən mopael mɨn itəm kotətul o Nimə Rəha Uhgɨn məmə
okotaskəlɨm Iesu.* 33Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io ekətatɨg nian təkuəkɨr əm
kitat min itəmat, kən uarisɨg, ekɨtəlɨg-pən mɨn o etəm təmahl-ipa io. 34 E nian u, itəmat
onəpanotegəs-in io, məto okol nəsotehmən io; məto-inu ikɨn əh, itəm oekuwɨn ikɨn, okol
itəmat nəsotuwamən ikɨn.”

35 Kən netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kɨnotətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “? In
otuwɨn hiə əh məmə kitat okəsotəplanən in? ?Otuwɨn o noanol mɨn neen rəha netəm
Isrel itəm kotatɨg e nəptən pɨsɨn pɨsɨn mɨn ilat netəm Kris, məmə otəgətun netəm Kris?
36 In tatən məmə e nian əh, kitat okotegəs-in in, məto kəsotehmən in, məto-inun ikɨn əh
in tatuwɨn ikɨn, okol kitat kəsotuwɨnən ikɨn. ?Nəghatən u, nɨpətɨn tatən naka?”

Nəhau itəm tatos-ipa nəmegəhən pahrien
37Namnun nian rəha lafet əh, in iahgin taprəkɨs-in nian mɨn neen rəha lafet. Kən e

nian əh, Iesu təmətul əpəh e nɨganəmtɨ netəmim magət əfəməh məmə, “!Etəmim itəm

§ 7:22: Jen17:9-14; 21:4 * 7:23: NetəmIsrel, nətəlɨgənrəhalat tol nəhlan. Okəmə loukəiu, kənkioal pɨsɨnelaumɨn,
okəmə natol kit matətgəhl kit, kən onakəkəike mɨtunməmə lou naka un in iahgin. Nat əpnapɨnməmə kəsegəhan-inən
nolən wək e nian rəha Sapat, məto netəm Isrel ilat kɨnotən rəkɨs məmə nəhg-ipənən itəm, in iahgin e lou rəha Sapat.
Tol nəhlan, okəmə okəhg-ipən suakəku kit e nian rəha Sapat, kən okəkəike kəhg-ipən e nian əh, kən sənəmə nolən rat.
Iesu tatən məmə onasəkitunən itəm, in mɨn un in nətəu-pənən lou kit itəm in iahgin mɨn e lou rəha Sapat. † 7:23:
Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6 ‡ 7:24: Aes 11:1-3; Jon 8:15 § 7:25: Jon 7:1 * 7:27: Netəmim
kotɨtunməmə Iesu tɨnepət əpəh eNasaret, kən in rəhan umamane tata u Josep neMeri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42; 18:5).
Netəm Isrel neen ilat kotɨtun məmə Kristo in otɨsɨ-pən əpəh taon Petlehem (Maeka 5:2; Mat 2:4-6), məto neen, nɨkilat
təht məmə in otuwa əm, netəmim ilat okotəruru ikɨn in təmɨsɨ-pən ikɨn. † 7:29: Mat 11:27 ‡ 7:30: Mat 26:18
§ 7:31: Jon 2:23; 4:48 * 7:32: Jon 7:45-48
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tatoaoa, pəs in otuwa ron io, mənim!† ‡ 38 Etəmim itəm tətahatətə lak, in tahmen e
nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn u tatən nulanməmə, ‘Nəhau itəm tatos-ipən nəmegəhən
pahrien, in otɨsɨ-pən e nɨkin, tahmen e nəmtɨ nəhau itəm tɨtapuəl-apuəl matər mətaiu
e nɨkin.’ ”§ 39 Iesu təmən nəghatən u, matəghat-in Narmɨn Rəha Uhgɨn u uarisɨg in
otəpanos-ipən kəm netəm mɨn u itəm kotahatətə lan.* Məto e nian əh, Narmɨn Rəha
Uhgɨn, təsuwamən əh e netəmim, məto-inu kəsɨləs-ipərən əh Iesu.† ‡

Netəmim kəmotoor ilat mɨn o Iesu
40Nian netəmim əh-ikɨn kəmotəto nəghatən u, kən neen kotəmə, “Suah u, in ien rəha

Uhgɨn u, aupən kəmatəghat-in.”
41Məto neenmɨn ilat kotəmə, “Suah u, in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”
Məto in pɨsɨn mɨn neen kotən məmə, “?Nɨkitəmat təht məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən

məmə otahl-ipa tɨtun nɨsɨ-pənən e netəm Kalili?§ 42 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə
Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa otəkəike masɨpən e noanol rəha Tefɨt, e taon
u Petlehem, imə Tefɨt aupən.”* 43Tol nəhlan, kən nɨmanin netəmimmɨn u, kəmotoor ilat
mɨn o Iesu. 44Kən neen kotəmə okotaskəlɨm in, məto etəmim kit təməsea-pənənmek.

Netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kəməsotahatətəən e Iesu
45Kənmopael mɨn kəmotɨtəlɨgmotuwɨn o pris asol mɨn ne Farisi mɨn, kən netəm-iasol

mɨn əh kəmotətapəh olat məmə, “?Təhrol nəsotɨləsən Iesumotuwa?”
46 Kən mopael mɨn un kotən-ipən kəm ilat məmə, “!Eməsotɨləsən məto-inun suah kit

təsəghatən tahmen e suah əh!”
47 Kən Farisi mɨn kəmotən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro? ?In tɨneiuə-in mɨn itəmat?

48 ?Nəmotəplan rəkɨs rəhatat kit etəm-iasol o Farisi kit təmatahatətə lan? 49Məto netəm
əpnapɨnmɨn, ilat kotəruru agɨn Lou rəhaMoses, tol nəhlan, Uhgɨn otərəkɨn ilat.”

50 Kən Nikotimas u in Farisi kit, in əh-ikɨn ilat min. Suah u inu aupən təmuwɨn
matəghat kəm Iesu.† Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, 51 “?Təhrol? ?Tətuatɨp e Lou
rəhatat məmə kitat okotən-iarəp nalpɨnən rəha etəmim itəmkitat kəsotaupənənmotɨtun
wɨr, kənu, məsotehm ətuatɨpən nat naka itəm in tatol?”

52Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol? ?Ik mɨn un ik etəm Kalili? Uwɨn-tu
mafinmɨn Naoa Rəha Uhgɨn. Ik onəkəplanməmə ien kit okol təsɨsɨ-pənən Kalili.”

[E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən,
nəghatən u Jon 7:53—8:11 tɨkə.]

53Kən netəmim kɨnotɨtəlɨg-pənmɨnmotuwɨn latuənumɨn.

8
1Məto Iesu təmuwɨn əpəh e nɨtot u, nərgɨn un, Nɨtot Rəha Nɨg U Olif.

Pətan itəm təmapɨl ilau iərman pɨsɨn u sənəmə rəhan iərman
2 Kəmən lawɨgin, laulaugɨn agɨn-əh, kən Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn.

Kən netəmim tepət kəmotuwa, motuəfɨmɨn ilat mɨn ron, kən Iesu təməpələh mɨnətuoun
matəgətun ilat. 3 Kən nəgətun mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn kəmotɨləs pətan kit motuwa
ron. Kən motol in tətul aupən e nɨganəmtɨlat. Pətan un, netəmim kəmotəplan məmə in
tətapɨl ilau iərman kit sənəmə rəhan ətuatɨp iərman. 4 Kən ilat kəmotən-ipən kəm Iesu
† 7:37: “Noaoaən” in nimaa nəghatən itəm tatəpsen-pən məmə kitat kotəkəike motos Uhgɨn tahmen e etəmim itəm
tatoaoa təike mənɨm nəhau. “!Otuwa ron io, mənɨm!” in nimaa nəghatən itəm tatən məmə, “Ahatətə lak.” ‡ 7:37:
Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Nol Əpən 22:17 § 7:38: Jer 2:13; Aes 44:3; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Nol
Əpən 7:17 * 7:39: Jon 1:33; Wək 2:17,33 † 7:39: E naoa rəha Jon, nɨpətɨn rəha nɨləs-ipərən rəha Iesu, in nat
kəiu. Kit u məmə, kəmɨləs-ipər Iesu e nɨg kəluau. Kən nat kit mɨn, katɨləs-ipər Iesu məto-inu təmɨmɨs, məmegəh mɨn e
nɨmɨsən,muwɨnmatɨg ilauTataUhgɨn əpəhenego eneai. Kən ikɨn əh təmosnepətən əhag-əhag ətuatɨp rəhan. ‡ 7:39:
Jon 12:23; 13:31,32 § 7:41: Jon 1:46 * 7:42: 2 Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23; Luk
2:4-7 † 7:50: Jon 3:1
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məmə, “Iəgətun, pətanunetəmimkəmotəhtɨmɨs inməmə in tətapɨl ilau iərmankit u,məto
sənəmə rəhan iərman ətuatɨp. 5ELou rəhatat, Moses təmələhəunəghatən kit tatənməmə,
pətan tol nulan, kitat kotəkəike motaht e kəpiel apɨn motahtɨmnu.* ?Məto ik, rəham
nətəlɨgən təhrol?” 6 Ilat kəmotətapəhnəhlan,məməokotol noaeko-eko, pəs ilatmotəplan-
pən nolən rat neen lan, kən ilat kotɨtun nakilən nolən rəhan ron. Məto Iesu təpnapɨn əm,
moeg-oegmatəte nat e nɨsɨp e noanelmɨn.

7 Ilat kəmoatətapəh-in nəghatən u kəm in, moatuwɨnmoatuwɨn, kən in tətul, kənmən-
ipən kəm ilat məmə, “Okəmə itəmat kit u ikɨn-u, in təsolən nolən rat nian kit ne, pəs in
otaupənmaht pətan u.”† 8Kən in təmoeg-oeg mɨn, matəte nat e nɨsɨp e noanelmɨn. 9Kən
nian ilat kəmotəto nəghatən rəhan, kɨnotan kitiəh kitiəh, moatagɨm. Naguɨhl-aguɨhl mɨn
kotaupənmoatiet kitiəh kitiəh, motapəs əm Iesu ne pətan un.

10 Kən Iesu təməg-ətuatɨp mɨn mən-ipən kəm pətan un məmə, “?Pətan, netəm mɨn u
kəmotahruwɨn? ?Kit təsuwamənməmə otən-iarəp rəham nalpɨnən?”

11Kən pətan un təmən-ipən kəm inməmə, “Etəm-iasol, ilat kotɨkə.”
Kən Iesu tən-ipənməmə, “Iomɨn, okol esən-iarəpən rəhamnalpɨnən. Məto atuwɨn,mol

namnun e nolən rat mɨn.”‡
Iesu in nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən

12Kən Iesu təmatəghatmɨnkəmilat,matənməmə, “Iou, ioNəhag-əhagənrəhanetəmim
u e nətueintən.§ Etəmim itəm tatətəu-pa io, okol in təsaliwəkən e napinəpən nian kit ne,
məto in otos nəhag-əhagən e nəmegəhən rəhan.”*

13Kən Farisimɨn kəmotən-ipən kəm inmotəmə, “!Ik nəkatən-iarəp ik nulan,məto suah
kit təsolən rəham nəfɨgəmən, kən tol nəhlan, rəham nəghatən okol təsətulən!”†

14Kən Iesu tən-ipən məmə, “Əwəh, nɨpahrienən məmə io atɨp əm iatən-iarəp io. Məto
rəhak nəghatən in tatətul əh, məto-inun, io ekɨtun ikɨn iatɨsɨ-pən ikɨn, kənmɨtunmɨn ikɨn
iatuwɨn mɨn ikɨn,‡ məto itəmat nəkotəruru ikɨn iatuwɨn ikɨn, kən motəruru ikɨn iatɨsɨ-
pən ikɨn. 15 Itəmat u, nakotakil nolən rəha etəmim e nətəlɨgən rəha etəmim əm. Məto io
esakilən nolən rəha etəmimnəhlan. 16Məto okəmə io, iakakil nolən rəha netəmim, oekol
e nolən itəm tətuatɨp, məto-inu sənəmə ekakil e nətəlɨgən əm rəhak, məto itɨmlau Tata
Uhgɨn itəm təmahl-ipa io, rəhatɨmlau nakilən in kitiəh əm. 17 E Lou rəhatəmat, kəməte
məmə, okəmə etəmimkəiu, kətioal nəfɨgəmənonəghatənkit, kənnəghatənu, in otatətul.§
18Kənroiu əh, io iatən-iarəp io,məto rəhakTata itəmin təmahl-ipa io iakuwa, inmɨn tatol
nəfɨgəmən ron io.”*

19Kən tol nəhlan, ilat kɨnotətapəh ronməmə, “?Məto rəham Tata in hiə?”
Kən in təmə, “Itəmat nəkotəruru io, kən itəmat nəkotəruru mɨn rəhak Tata. Okəmə

itəmat nəkotɨtun io un, kən nəkotɨtunmɨn rəhak Tata.”†
20 Iesu təmən nəghatən u, nian in təməgətun netəmim əpəh e ikɨn kit itəm katələhəu-

pən məni ikɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Məto suah kit təməsuwɨnən maskəlɨm in, məto-inun
təsolən əh nian rəhan.

Iesu təmɨsɨ-pən ilɨs
21 Kən Iesu təmatən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Io ekagɨm tənin itəmat, kən itəmat

onakoategəs-in io. Məto itəmat onəkotɨmɨs, kən təfagə rat u rəhatəmat‡ otatɨg əh etəmat.
Ikɨn əh iakatuwɨn ikɨn, okol itəmat nəsotuwamən ikɨn.”

22Kən netəm Isrel, ilat kotəmə, “?Nəghatən əh Iesu tatənməmə, ikɨn əh in tatuwɨn ikɨn,
okol kitat kəsotuwɨnən ikɨn, nɨpətɨn tatən naka? ?Okəm-naka in otohamnu atɨp in, o?”
* 8:5: E Lou rəhaMoses pətan ne iərman ilau kərən okəkəike kahtɨmnu ilau (Lev 20:10;
Dut 22:22-24). † 8:7: Dut 17:7; Rom 2:1,22 ‡ 8:11: Jon 3:17; 5:14 § 8:12: Esik 1:26-28; Jon 1:4-5; Hip 1:3
* 8:12: Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Mat 5:14; Nol Əpən 21:23-24 † 8:13: Jon 5:31
‡ 8:14: Jon 13:3; 16:28 § 8:17: Dut 19:15 * 8:18: Mak 1:10-11; Jon 1:33-34 † 8:19: 1 Jon 2:23 ‡ 8:21:
Nian Iesu tatən “təfagə rat u,” okəm-naka in tatəghat-in təfagə rat itəmkəsotahatətəən lan (Jon 9:41).
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23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Imatəmat u ikɨn-u, məto io, io imak əh ilɨs
ikɨn əh, kən emɨsɨ-pən ikɨn, meiuaiu-pa. Itəmat netəmim rəha nətueintən u. Məto io,
sənəmə etəm rəha nətueintən u.§ 24 Tol nəhlan, iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, itəmat
onəpanotɨmɨs e nolən rat mɨn rəhatəmat, məto-inu okəmə itəmat nəsotahatətəən lak
məmə Io u inu,* kən itəmat onəkotɨmɨs, kən nolən rat mɨn rəhatəmat okotatɨg agɨn-əh
etəmat.”†

25Kən ilat kəmotətapəh ronmotəmə, “!Ei! ?Ik pah un?”
Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io ekahmen əm məmə inun ematən kəm itəmat

aupən, mətoarus-pa u-roiu. 26 Natɨmnat tepət itəm ekɨtun nənən etəmat, kən mɨtun
nakilən nolən mɨn rəhatəmat ron, məto etəmim itəm təmahl-ipa io, rəhan nəghatən in
nɨpahrienən əm. Io iatən-iarəp əm natɨmnat mɨn itəm eməto ron, məmə netəmim rəha
nətueintən ilat okotəto.”

27Məto ilat kəsotɨtunənməmə Iesu in tatəghat-in Tata Uhgɨn. 28Tol nəhlan, in tən-ipən
kəm ilatməmə, “Nian nəmotɨləs-ipər rəkɨs Netɨ Etəmimun,‡ nəpanotɨtunməmə Io u inu.§
Kən onəpanotɨtunmɨnməmə esol atɨpən nat kit e rəhak əmnətəlɨgən. Iatən əmnatɨmnat
itəmTataUhgɨn təməgətun io lan.* 29Etəmtəmahl-ipa io ekuwa, in tətatɨg itɨmlaumin. In
təsapəsən io ekanpɨsɨn,†məto-inu, nian rafin, iatol natɨmnatmɨn itəmnɨkin tagien ron.”‡

30Nian Iesu təmatən nəghatənmɨn əh, netəmim tepət kəmotən nɨpahrienən lan.
Noanol rəha Epraham

31 Kən Iesu təmən-ipən kəm netəm Isrel mɨn itəm kəmotən nɨpahrienən lan məmə,
“Okəmə nakotaskəlɨm əskasɨk nəghatənmɨn u rəhak, itəm iatən-ipɨnə kəm itəmat, itəmat
ətuatɨpun, rəhaknetəmimmɨn.§ 32Kən itəmat onəkotɨtun nɨpahrienən, kənnɨpahrienən
u, otɨkɨs itəmatməmə nakəsotuwa-mɨnən kol slef.”*

33Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u noanol mɨn rəha Epraham,† itɨmat u
esotol agɨn-əhən slef‡mɨn rəha suah kit. ?Təhrol nəmən nəghatən uməmə, ‘Nɨpahrienən
otɨkɨs itəmat, nakotapiə.’?”

34 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat,
netəmim itəm koatol nolən rat, kən nolən rat u, in tatərəmərə elat, kən mətaskəlɨm ilat
matol ilat koatuwa rəhan slef mɨn.§ 35Kən slef, rəhan etəm-iasol təsegəhan-inən məmə
otatɨg e nimə rəhan.* Məto iərəmerə tategəhan-inməmə nətɨn otətatɨg e nimə rəhan nian
rafinmatuwɨnmatuwɨnnamnun tɨkə. 36 !Tol nəhlan, okəməNətɨUhgɨn tatɨkɨs itəmat, kən
tatɨkɨs agɨnpahrien itəmat, kən itəmatnakəsotuwa-mɨnənkol slef! 37Ekɨtunməmə itəmat
noanol mɨn rəha Epraham, məto noategəs-in suatɨp məmə onəkotohamnu io, məto-inu
nəsotolkeikeənməmə onəkotətəlɨg-in rəhak nəghatən.† 38 Io iatən natɨmnat mɨn un, itəm
eməplan rəhak Tata təmol. Məto itəmat noatol natɨmnat mɨn u itəm rəhatəmat əm tata
təmən kəm itəmat.” 39 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Məto tata rəhatɨmat, in
Epraham.”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “Okəmə itəmat noanol ətuatɨpmɨn rəha Epraham,

kən itəmat onəkotos rəhan nolən mɨn, tahmen lan təmatol aupən. Məto itəmat sənəmə
noanol ətuatɨp rəhan.‡ 40 Io iatən-iarəp nəghatən pahrien kəm itəmat itəm iakatəto o
Uhgɨn, məto itəmat nakotən məmə onəkotohamnu io. ?Nɨkitəmat təht məmə nolən rəha
Epraham tol nəhlan? 41 Itəmat nakotətəu-pən əmnolən rəha tata rəhatəmat əm.”
Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u sənəmə nɨsualkələh lapɨn. Uhgɨn əm in

Tata rəhatɨmat.”
§ 8:23: Jon 3:31 * 8:24: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. † 8:24: Roiu Iesu in təsəghat-in əmən nolən
rat asol itəmkəsotahatətəən lan,məto tatəghat-in nolən ratmɨn rafin agɨn-əh itəmnetəmim əh kəmotol. ‡ 8:28: Jon
3:14; 12:32-33 § 8:28: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. * 8:28: Jon 14:24 † 8:29: Jon 16:32 ‡ 8:29:
Jon 4:34; 5:30; 6:38 § 8:31: 2 Jon 1:9 * 8:32: Rom 8:2; 2 Korin 3:17; Kal 5:1 † 8:33: Luk 3:8 ‡ 8:33: slef:
Əplan e tiksonari. § 8:34: Rom 6:12-23; 1 Jon 3:8-9 * 8:35: Kal 4:30 † 8:37: Jer 9:25-26; 1 Jon 3:10 ‡ 8:39:
Rom 2:28-29; 9:7-9
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Nenətɨ Setan
42 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə Uhgɨn pahrien in Tata rəhatəmat, kən

itəmat onəkotolkeike io, məto-inu io emɨsɨ-pən lan, muwa ikɨn-u.§ Məto in sənəmə
rəhatəmat Tata. Io esuwamən ikɨn-u e rəhak atɨp əm nətəlɨgən, emuwa məto-inu
in təmahl-ipa io. 43 ?Məto təhrol nakəsotɨtunən nɨpətɨ nəghatən rəhak? !Məto-inun
nəsotolkeike agɨn-əhən məmə onəkotəto rəhak nəghatən! 44 Itəmat, rəhatəmat nolən
tahmen əmenolən rəha tata rəhatəmat, Setan. Kənnian rafin itəmat nakotolkeike nolən
noan.* Nolən rəhan itəm təmatol e nətuounən,† tatol əh, in etəmim rəha nohamnuən
itəm. In tatetəhau nɨpahrienən, məto-inu nɨpahrienən tɨkə lan. Nian in tateiuə, in
tatol əm rəhan nolən, məto-inu in etəmim rəha neiuəən, kən in tata rəha neiuə mɨn.
45 Məto io iatən nɨpahrienən əm kəm itəmat, kən tol nəhlan, itəmat nəsotahatətəən e
rəhak nəghatən. 46 ?Təhrol? ?Itəmat kit u ikɨn-u tɨtun nəgətunənməmə io emol nolən rat
kit? ?Okəmə io ekatən əm nəghatən pahrien mɨn, kən təhrol itəmat nəsotahatətəən lak?
47Etəmim rəha Uhgɨn, in tatətəlɨg-in nəghatən rəha Uhgɨn, məto itəmat sənəmə netəmim
rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, nəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Uhgɨn.”

Iesu ne Epraham
48Kən netəm Isrel kəmotəhai Iesu motəmə, “!Nəman! !Itɨmat enotəplan ətuatɨp ik! Ik

etəmSameria kit. !Ik, narmɨn rat kit tətatɨg lam!”
49Məto Iesu təmə, “Narmɨn rat tɨkə lak, məto io iatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən məto

itəmat, nakotərəkɨn nərgək. 50 Io esalkutən o rəhak nərɨg asol, məto suah kit in tətalkut
ron io. Kən in otəpanakil netəmim rafin. 51Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat
məmə, etəmim itəm tatol nəwiak, okol in təsɨmɨsən nian kit ne.”‡

52 Kən netəm mɨn un kotən-ipən kəm in məmə, “!Roiu enotɨtun məmə narmɨn rat kit
tətatɨg lam! Epraham təmɨmɨs, kən ien mɨn kəmotɨmɨs mɨn, məto ik nakatən məmə,
etəmim itəm tatol nəwiam, in okol təsɨmɨsən nian kit. ? Nəghatən naka u? 53 ? Ik
nakaprəkɨs-in Epraham u tɨpɨtɨmat tɨnəmɨmɨs rəkɨs? ?Kən ne ien mɨn u kəmotɨmɨs? ?Ik
nakəmə ik etəmim naka?”§

54Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə io əm iatɨləs-ipər atɨp io, kən rəhak nɨsiaiiən in nat
əpnapɨn əm. Məto rəhakTatau itəmatnakoatənməmə inUhgɨnrəhatəmat, inun in tatɨləs-
ipər io matos-ipən nɨsiaiiən kəm io. 55 Itəmat nəkotəruru in, məto io ekɨtun. Okəmə ekən
məmə ekəruru in, kən in otol io məmə io etəmim rəha neiuəən, tahmen əmetəmat. Məto
io ekɨtun in, kən io matol nəwian. 56 Tɨpɨtəmat u Epraham, nɨkin təmagien pɨk məmə in
otəpanəplan nian rəhak otuwa. Kən nian in təmɨtun məmə rəhak nian otəkəike muwa,
kən nɨkin təmagien təmagien.”

57 Kən netəm mɨn u kəmotəhai motəmə, “!Nəman! ! Ik nəsosən əh nup fifti ne! ?
Nəmahrol məplan Epraham?”*

58 Kən Iesu təmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, nian Epraham
təməsaiirən əh, məto Io Etatɨg.”† ‡

59 Kən əmun, ilat kəmotəmɨk kəpiel apɨn, motəmə okotaht Iesu lan;§ məto Iesu
təməhluaig, kənmiet e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨnatuwɨn.

9
Iesu təmol-wɨr nɨganəmtɨ suah kit

§ 8:42: 1 Jon 5:1 * 8:44: 1 Jon 3:8 † 8:44: E naoa rəha Jen 3:4, kotəplan məmə Setan təmaupən meiuə
e nətuounən. In təmən-ipən kəm If, məmə, “Ik onəkol nəsɨmɨs agɨn-əhən.” Məto Setan təmatəghat nəhlan, məuhlin
nəghatən itəmUhgɨn təmən e Jen 2:17. ‡ 8:51: Jon 11:26 § 8:53: Jon 4:12 * 8:57: Epraham təmɨmɨs mɨnos
rəkɨs nup tu-taosan, uarisɨg Iesu təpanaiir-pa. † 8:58: Nian Iesu təmən mɨn məmə, “Io Etatɨg,” tatos nərgɨ Uhgɨn
(Eks 3:14). Tol nəhlan, tahmen-pən əmməmə in təmənməmə in Uhgɨn ətuatɨp. ‡ 8:58: Jon 1:1; 17:5; 17:24 § 8:59:
Lev 24:16
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1Kənniankit, Iesu təmaliwəkmətan, kənməplansuahkit. Nian təmaiir,mətonɨganəmtɨn
təpɨs. 2Kən netəmimmɨn rəha Iesu kəmotən-ipən kəm inməmə, “Iəgətun, suah u təmaiir
məto nɨganəmtɨn təpɨs. ?O naka? ?O nolən rat rəhan, o nolən rat rəha tata ne mama
rəhan?”*

3Məto Iesu təmə, “Nɨganəmtɨ suah u təmərat, məto sənəmə e nolən rat rəhan, o e nolən
rat rəha tata ne mama rəhan. Məto, nɨganəmtɨ suah u təməpɨs nəhlan məmə Uhgɨn
otəgətun rəhan wək e nəmegəhən rəhan.† 4Nian tatian əh,‡ kitat kotəkəike kol wək rəha
Uhgɨn, itəm təmahl-ipa io ekuwa. Nian lapɨn otəpanuwa, kən etəmim in təruru nolən
wək.§ 5Nian io etatɨg əh e nətueintən u, io Nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən.”*

6Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatən əh, təmagəh nɨsɨp, kənmol nəmɨt əkəku lan, kənmos
nəmɨt un, mol-pən e nɨganəmtɨ suah un. 7Kən Iesu mən-ipən kəm in məmə, “Onəkuwɨn
e noan nəhau Saeloam, kənmau nɨganəmtɨm.” (Nərgɨn u Sailom, nɨpətɨn təmə, “Kəmahl-
ipən”). Kən suah un təmuwɨn, mau nɨganəmtɨn. Nian təmɨtəlɨg-pa, məto nɨganəmtɨn
tɨnəwɨr, kən tɨnatehm nat.†

8 Kən netəmim iman ikɨn, ne netəm mɨn u itəm kotɨtun in, məmə in etəmim kit nian
rafin tateasiə o məni o netəmim, ilat narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. Kən kɨnotətapəh-ətapəh
olat mɨn məmə, “!Ei! !Otəplan-tu! ?Suah u inu, nian rafin tatəpələh mateasiə o məni o
netəmim?”

9Kən netəmim neen koatəmə, “Əwəh, in əh.”
Kənməto neen kotəmə, “Kəpə. Tahmen əm lan, məto sənəmə in.”
Məto suah un təmə, “!Io u inu!”
10Kən ilat kəmotətapəh ronməmə, “?Nɨganəmtɨm təmahrol məwɨr?”
11Kən in təmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu, in təmol nəmɨt neen kənmol-pən e nɨganəmtək,

kənmənməmə, ‘Uwɨn əpəh Saeloam,mau nɨganəmtɨm.’ Kən əmun, emuwɨn. Nian emau
nɨganəmtək, məto nɨganəmtək tɨnəwɨr, enatehm nat.”

12Kən ilat kəmotətapəh ronməmə, “?Məto suah un tətatɨg hiə?”
Kən in təmə, “Io ekəruru.”
13Kən netəmim kəmotɨləs suah u itəmnɨganəmtɨn təməpɨs aupən, motuwɨn kəmFarisi

mɨn. 14Nian u, itəm Iesu təmol-pən nəmɨt e nɨganəmtɨ suah kit lan təwɨr, in nian rəha
Sapat. 15 Kən Farisi mɨn kəmotətapəh ron məmə, “?Nəmahrol nɨganəmtɨm təwɨr?” Kən
suahun təmən-ipənkəmilatməmə, “Iesu təmol-pənnəmɨt enɨganəmtək, kənekuwɨnmau
rəkɨs, kən nɨganəmtək təwɨr, iatəplan nat.” 16Kən Farisi mɨn neen kəmotən-ipən məmə,
“Suah un təsɨsɨ-pənən o Uhgɨn, məto-inun, in təsətəu-pənən Lou rəha Sapat.”
Məto Farisi mɨn neen mɨn kotəmə, “?Məto tahro? Suah əh sənəmə in iol təfagə rat.

Iol təfagə rat təruru nolən nəmtətin kit nulan.” Kən ilat kəmotoor ilat mɨn o nəghatən
u. 17Kən ilat kəmotətapəh mɨn ron məmə, “?Suah əh təmol-wɨr nɨganəmtɨm, kən nɨkim
təht məmə in etəmim naka?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “In ien kit.” 18 Məto
netəm-iasol rəha netəmIsrel kəsotənənnɨpahrienən lanməmə suah u aupənnɨganəmtɨn
təməpɨs, məto roiu əh, tɨnətaiir. Tol nəhlan, ilat kəmotaun-in-pən rəhan tata ne mama
kueia, 19 kən kəmotətapəh olau məmə, “?Təhrol? ?Nətɨtəmlau u suah u? ? Itəmlau
onakuən-tu məmə nian in təmaiir-pa, kən nɨganəmtɨn təpɨs? ?Okəmə nɨpahrienən, kən
nɨganəmtɨn təmahrol məwɨr?”

20Kən rəhan mama ne tata kuəmə, “Itɨmlau ekiatun məmə nətɨtɨmlau əh, kən itɨmlau
ekiatun məmə təmaiir-pa, nɨganəmtɨn təpɨs. 21 Məto itɨmlau ekuəruru məmə, roiu
əh, kəmahrol nɨganəmtɨn taiir. Kən itɨmlau ekuəruru mɨn məmə etəmim pah təmol
nɨganəmtɨn təwɨr. Təwɨr məmə itəmat nakotətapəh ron. In tɨnepət rəkɨs, in tɨtun nənən
natɨmnat mɨn rafin kəm itəmat.” 22Rəhan tata ne mama, kəmuən nəhlan, məto-inu ilau
katuəgin netəm-iasol mɨn rəha Isrel, məto-inu ilat kɨnotələhəu rəkɨs nəghatən kit məmə,
* 9:2: Luk 13:2-3 † 9:3: Jon 11:4 ‡ 9:4: Nian Iesu tatən məmə, “Nian tatian əh,” nagəhatən u tatəpsen-pən
rəhan nəmegəhən, məto-inu in Nəhag-əhagən (ves 5). Məto lapɨn tatəpsen-pən rəhan nɨmɨsən. § 9:4: Jon 12:35-36
* 9:5: Jon 1:4 † 9:7: Aes 35:5
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etəmim itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, kən ilat
okotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.

23 Tol nəhlan, rəhan tata ne mama, ilau kəmuən məmə, “In tɨnepət rəkɨs, təwɨr məmə
itəmat nakotətapəh ron, pəs in tən.”

24O nat u, ilat kəmotaun-in-pən mɨn suah un itəm nɨganəmtɨn təməpɨs aupən, məmə
otuwa mətul aupən e nɨganəmtɨlat. Kən kəmotəhai motən məmə, “Ən nɨpahrienən kən
ləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. Itɨmat ekotɨtunməmə suah u, in iol təfagə rat.”

25Məto suahu təmə, “Io ekəruruməmə suahu in iol təfagə rat, o kəp. Nat kitiəh əmitəm
io ekɨtun. Aupən nɨganəmtək təməpɨs, məto roiu enataiir.”

26 Kən ilat kɨnotətapəh mɨn ron məmə, “?Təmahrol ik? ?Təmahrol mol-wɨr ik, kən
nɨganəmtɨm təwɨr?”

27 Məto in təmə, “Enəmən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat, məto itəmat nəsotətəlɨg-inən io. ?
Təhrol nakotəmə iakənmɨn? ?Itəmatmɨn nakotəmə rəhan u itəmat?”

28Kən ilat kəmotəhai in motən rat, motəmə, “!Ah! !Ik u rəhan etəmim! !Məto itɨmat u,
netəmim rəha Moses!‡ 29 Itɨmat ekotɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmatəghat kəmMoses, məto
suah un, ekotəruruməmə təmɨsɨ-pən hiə.”§

30 Kən suah apon təmə, “! Nəman! !Narmək təmiwɨg pɨk! ! Suah u in təmol-wɨr
nɨganəmtək, məto itəmat nəkotəruru ikɨn təmɨsɨ-pən ikɨn! 31 Kitat kotɨtun məmə Uhgɨn
təsətəlɨg-inən netəm koatol nolən rat. !Məto etəm tatɨsiai-in Uhgɨn, kən matol nəwian,
Uhgɨn tatətəlɨg-in!* 32 E nətuounən nian, mətoarus-pa u-roiu, kəsətoən əh suah kit
məmə təmol-wɨr iganəmtɨn əpɨs kit itəm təmaiir-pa tol mihin, məto nɨganəmtɨn tɨnəwɨr.
33Okəmə suahu təməsɨsɨ-pənənoUhgɨn, okol təsol agɨn-əhnat kit. Məto tətuatɨp əmməmə
in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn.”†

34Kən ilat kəmotəhai mɨn motəmə, “!Nəman! Ik etəmim rəha nolən rat nian rafin əm,
tətuouneniannəmaiir-pamətoarus-pau-roiu. ?Nakahrolməmənakəgətun itɨmat?” Kən
ilat kəmotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.‡

Nətəlɨgən rəha Farisi mɨn, tahmen e etəmnɨganəmtɨn təpɨs
35Kən Iesu təməto nəghatən məmə kəmahl-iarəp suah u e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən

in təmuwɨnməplan, kən tətapəh ronməmə, “?Təhrol? ?Ik nəkatahatətə e Nətɨ Etəmim?”
36 Kən suah un təmə, “?Etəm-iasol, etəmim un in pah? !Awi! Ən-ipa-tu kəm io, pəs io

ekahatətə lan.”§
37 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Roiu əh, ik nɨnehm rəkɨs in. Suah u, mə inu io,

iatəghat kəm ik u-roiu.”*
38Kən suahun tən-ipənkəmIesuməmə, “Iərəmərə, io enatahatətə lam.” Kən in təmɨsin-

pən nulɨn ron, kənmatəfak kəm in.†
39Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Io emuwa e nətueintən uməmə ekakil netəmim

motoor ilat, kən tol nəhlan, netəm nɨganəmtɨlat təməpɨs, okotehm nat, kən netəmmɨn u
koatehm nat, nɨganəmtɨlat otəpɨs.”‡

40Kən Farisi mɨn neen əh-ikɨn, kəmotəto nəghatən lan, kən kotən-ipən kəm inməmə, “?
Təhrol? ?Ik nakatənməmə nɨganəmtɨtɨmatmɨn təpɨs?”§

41 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə nɨganəmtɨtəmat təpɨs, oesənən məmə
itəmat nəkotəkəike motos nalpɨnən o təfagə rat mɨn rəhatəmat. Məto itəmat nakotəmə

‡ 9:28: Jon 5:45 § 9:29: Netəm-iasol rəha netəm Isrel, təməwɨr məmə ilat okotɨtun məmə Iesu təmɨsɨ-pən o
Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn əm tɨtun nol-wɨrən nɨganəmtɨn əpɨs. Məsɨn mɨn un, Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə nian Kristo
itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa tuwa, kən in otol-wɨr nɨganəmtɨn əpɨs mɨn okotəwɨr (Aes 29:18, 35:5, 42:7). Məto,
netəm-iasol rəha netəm Isrel, nɨganəmtɨlat təpɨs o natɨmnat mɨn rəha Uhgɨn, kən kotapəs nətəu-pənən Iesu. * 9:31:
Sam66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 † 9:33: Jon 3:2 ‡ 9:34: Jon 9:2; Aes 66:5 § 9:36: Rom10:14 * 9:37:
Jon 4:26 † 9:38: Mat 28:9 ‡ 9:39: Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18 § 9:40: Rom 2:19
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nɨganəmtɨtəmat təwɨr, nakotehm nat, kən tol nəhlan, təfagə rat mɨn rəhatəmat tətatɨg əh
etəmat.”*

10
Iesu təmuəh nimaa nəghatən e etəmim rəha nehmən sipsip

1Kən tən məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, etəmim itəm tatuwɨn imə
e noanɨkulu rəha sipsip, təsuwɨn-pənən e ket, məto in tətaiu əm lan kən matiwɨgego
in məmə otuwɨn imə e noanɨkulu rəha sipsip,* in iakləh ne iohamnu itəm kit.† 2Məto
etəmim itəm tatuwɨn-pən e ket, in etəm tatehm sipsip.‡ 3Etəmim itəm tatətul e ket, nian
rafin in taterəh e ket o suah u, kən sipsip mɨn kotɨtun nəwian. Nian rafin in tətaun-in
nərgɨ sipsip mɨn kitiəh kitiəh, kən in matit ilat moatiet. 4Nian in tatit rəhan mɨn rafin
sipsip moatiet e noanɨkulu, in tətaupən-in ilat, kən sipsip mɨn koatuarisɨg-in, məto-inu
kotɨtun nəwian. 5 Məto ilat kəsotətəu-pənən suah kit u itəm kotəruru, ilat okotəkəike
kagɨmkapəs, məto-inu ilat kotəruru nəwian.”

6 Iesu təmuəh nimaa nəghatən u, məto ilat kotəruru nɨpətɨnməmə tatən naka.
Iesu in etəmim ətuatɨp rəha nehmən sipsip

7 Tol nəhlan, kən Iesu təmən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm
itəmat məmə, io u, io Ket rəha sipsip mɨn itəm koatuwɨn-pən ikɨn.§ 8Netəmmɨn u itəm
kotaupən-in io, ilat rafin netəmim rəha nakləhən əm ne nohamnuən itəm.* Məto sipsip
mɨn kol kəsotətəlɨg-inən ilat. 9 Io un, io Ket u. Etəm tatuwa-pa io ikɨn, məmə otuwɨn imə,
in otos nəmegəhən. In otuwa imə, miet muwɨn ihluə e io, kən mos manuwɨhl wɨr itəm
tamiəmɨtə lan.† 10Məto iakləh, in tatuwa əmonat kitiəh əm. In tatuwaməmə otakləh kən
mohamnu itəm, kən mərəkɨn-ərəkɨn natɨmnat rafin. Məto io, emuwaməmə iakol suatɨp
o nosən nəmegəhən,‡ kən nəmegəhən u, in tərioah wɨr e nəwɨrən rafin.

11 “Io u, Etəmim rəha NehmWɨrən Sipsip Mɨn.§ Etəmwɨr un, itəm tatehm wɨr sipsip
mɨn, in nɨkin tagien əmməmə otos-ipən nəmegəhən rəhan o sipsipmɨn.* 12Məto etəmim
un itəmkatətouməmə in otatehmsipsipmɨn, in sənəmə etəm ətuatɨprəhanehmənsipsip.
Sənəmə in rəhan əh sipsip mɨn. Kən okəmə tarəplan kuri iarupɨn kit tatuwa məmə otus
ilat, kən inotaiumapəs ilat. Kənkuri iarupɨnu, tuwɨnmus sipsipmɨnneen, kənməhgatit
ilat kotagɨm kitiəh kitiəh. 13 Etəm nəhlan, in otagɨmməto-inun katətou əm in o nehmən
sipsip mɨn, məto e nɨkin, in təsolən nat agɨn e sipsip mɨn.

14-15 “Io u inu, io Etəmim rəha Nehm Wɨrən Sipsip Mɨn. Tata Uhgɨn in tɨtun io, kən
io ekɨtun in,† kən e nolən kitiəh əm, io ekɨtun rəhak sipsip mɨn, kən rəhak sipsip mɨn
ilat kotɨtun io. Io nɨkik tagien əm, məmə oekɨmɨs o nosmegəhən ilat. 16Kənu rəhak mɨn
neen əpəh ikɨn sipsip mɨn, itəm kəsotatɨgən e noanɨkulu u, məto io ekəkəike mit mɨn ilat
kotuwa. Ilat mɨn, okəpanotɨtun nətoən nəwiak. Kənu sipsip mɨn u ilat rafin u, okotuwa
motuəfɨmɨn əm ilat mɨnmotol kitiəh. Kən etəmim kitiəh əm, in otatehm ilat.‡ §

* 9:41: Jon 15:22,24; Hip 10:28-31 * 10:1: Noanɨkulu rəha sipsip un, tahmen e ikɨn kit itəm katəhg-ipən sipsip
mɨn ikɨn nian rafin lapɨn, məmə ilat okotatɨg wɨr o kuri iarupɨnmɨn ne laionmɨn. † 10:1: Jon 10:8,10 ‡ 10:2: E
ves mɨn u 1-5, ket ne etəm tatehm sipsip, ilau kərən katuəpsen-pən Iesu, kənu iakləh mɨn koatəpsen-pən netəm-iasol
mɨn rəha netəm Isrel. Kənu sipsip mɨn koatəpsen-pən netəmimmɨn rəha Uhgɨn. § 10:7: Jon 1:51; 14:6 * 10:8:
Jer 12:1; Esik 34:2 † 10:9: Sam 118:20,22-24 ‡ 10:10: Jon 1:4; 3:15-16; 5:40; 20:31 § 10:11: Sam 23:1; Aes
40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1 Pita 2:25; 5:2-4; Nol Əpən 7:17; Jon 15:13; 1 Jon 3:16 * 10:11: Hip
13:20 † 10:14-15: Mat 11:27 ‡ 10:16: Ves 16 u, in tatɨtəlɨg-pən e ves mɨn 1-5. Ikɨn əh, noanɨkulu rəha sipsip
tatəgətun netəm Isrel. Iesu tətaun-in ilat məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn itəm kotatɨg əh e noanɨkulu əh, ilat u, netəm
Isrel itəmkəsotahatətəən e Iesu. Sipsipmɨn itəm Iesu tatənməmə ilat kəsotatɨgən e noanɨkulu u, ilat Iaihluəmɨn. Nian
in otaun-in ilat, kən ilat mɨn okotətəlɨg-in nəwian, kən ilat rafin okotuwa kol kitiəh, kən etəmim kitiəh əm, inu Iesu, in
otatehmwɨr ilat. § 10:16: Aes 56:8; Jon 11:52; Wək 10:34,35; Rom 1:16; Efes 3:6
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17 “Rəhak Tata in tolkeike pɨk io, məto-inu nɨkik tagien əm məmə oekos-ipən rəhak
nəmegəhən o netəmim, məmə uarisɨg lan, io ekos mɨn nəmegəhən rəhak.* 18 Etəmim
kit tɨkəməmə otos-irəkɨs nəmegəhən rəhak, məto io atɨp əm ekos-ipən rəhak nəmegəhən
məto-inun io əm iakolkeike mihin. Io atɨp əm iatos nepətən məmə ekəhlman rəhak
nəmegəhən, kən io atɨp əmmatos mɨn nepətən məmə ekaskəlɨmmɨn rəhak nəmegəhən.
Nat u inu, itəm rəhak Tata təmən-ipa kəm ioməmə ekəkəike mol mihin.”†

19 Kən netəm Isrel u, ilat kəmotoor mɨn ilat mɨn o nəghatən mɨn u. 20 Ilat tepət
kotən məmə, “!Suah u narmɨn rat kit tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməl! ?Təhrol itəmat
nakoatətəlɨg-in?”

21Məto neenmɨn, ilat koatənməmə, “Nəghatən u, sənəmə nəghatən rəha etəmnarmɨn
rat tətatɨg lan. ?Nɨkitəmat təht məmə, narmɨn rat tɨtun nol-wɨrən iganəmtɨn əpɨs, təwɨr
mɨn?”‡

Netəmim kəmoatetəhau Iesu, məto-inu in təmənməmə in NətɨUhgɨn
22 Tɨnuwa e nian rəha netəm Isrel itəm koatol lafet kit lan Jerusalem. Nərgɨ lafet

u, in lafet rəha Nol-Wɨrən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.§ 23 In əh e nian rəha nətəpən. Kən
Iesu təmətaliwək e feranta e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u, Feranta Rəha Kig Solomon.
24 Kən netəm Isrel neen kəmotuwa motətul, motɨtəlau in. Kəmotən-ipən kəm in məmə,
“?Onəghan kən ik nəpanol itɨmat ekotɨtun ik? Okəmə ik Kristo pahrien itəmUhgɨn təmən
məmə otahl-ipa, nakən-ipa wɨr kəm itɨmat.”*

25 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Io enəmən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat,† məto itəmat
nəsotahatətəən lak. Nəmtətin mɨn u itəm iatol e nərgɨ rəhak Tata, ilat koatol nəfɨgəmən e
nəghatən rəhak,‡ 26məto itəmat nəsotahatətəən lak, məto-inun itəmat sənəmə rəhakmɨn
sipsip mɨn.§ 27Rəhak sipsip mɨn ilat koatəto nəwiak kənmotɨtun. Io ekɨtun wɨr ilat, kən
ilat koatuarisɨg-in io. 28Kən io iatos-ipənnəmegəhən lilɨnunamnuntɨkəkəmilat, ilat okol
kəsotɨsɨmɨsən nian kit ne. Kən etəmim kit ne okol təsiuw rəkɨsən ilat e nelmək.* 29Rəhak
Tata itəm təmos-ipa ilat kəm io, in təsanən taprəkɨs-in natɨmnat rafin. Tol nəhlan, kən
suah kit okol təsiuw rəkɨsən ilat e nelmɨn.† 30 Itɨmlau rəhak Tata, itɨmlau kitiəh əm.”‡

31Kən netəm Isrel kəmotəmɨk mɨn kəpiel apɨn, məmə okotaht in lan. 32Məto Iesu tən-
ipənkəmilatməmə, “Io enamol rəkɨs nəmtətinwɨrmɨn tepət e nɨganəmtɨtəmat. Nəmtətin
mɨn əh ilat əh, rəhak Tata təmos-ipa məmə io ekol. ?Məto nəmtətin ahrol un itəmat
nakotəmə onəkotaht io ron e kəpiel apɨn?”

33Kən ilat kotəmə, “Itɨmat esotənənməmə ekotaht ik e kəpiel apɨn o nat pɨspɨs wɨr mɨn
u ik natol. Itɨmat ekotəmə ekotaht ikməto-inu nakatən rat Uhgɨn. Ik etəmim əm,məto ik
nakatənməmə ik Uhgɨn.”

34Kən Iesu tən-ipənkəmilatməmə, “Kəməte-pənaupən, e rəhatəmat ətuatɨpLou,məmə
Uhgɨn təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat uhgɨn mɨn.’§ 35Kən kitat kotɨtun məmə Naoa
Rəha Uhgɨn, okol təsəuhlinən. Uhgɨn təmos-ipən nəghatən rəhan kəm netəmim neen.
?Tol nəhlan, okəmə Uhgɨn təmatəghat-in netəm mɨn u, kən mən ilat məmə uhgɨn mɨn,
36 kən nakotəhrol motəhai io moatən məmə io iatən rat Uhgɨn məto-inu iatən məmə io
Nətɨ Uhgɨn? Io u inu, itəmTata Uhgɨn in təmələhəu-pən ioməmə rəhan pɨsɨn əm, kənmol
* 10:17: Aes 53:12 † 10:18: Mat 26:53-54; Fil 2:8; Hip 5:8 ‡ 10:21: Eks 4:11 § 10:22: Lafet əh koatol
nɨkilat tatuəh nian kit aupən. Tɨpɨlat mɨn kəmotafəl wɨr Nimə Rəha Uhgɨn, təpiə, kənməwɨr, masim. Lafet əh, in katən
mɨn məmə lafet rəha Laet Mɨn, məto-inu netəmim kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalat latuənu mɨn. * 10:24:
Luk 22:67-71 † 10:25: Jon 8:58 ‡ 10:25: Jon 5:36; 14:11 § 10:26: Jon 6:44 * 10:28: Jon 6:39; Rom
8:35-39 † 10:29: Jon 17:2,6,24 ‡ 10:30: Dut 6:4; Jon 17:21-23 § 10:34: E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmuəh nimaa
nəghatənkitməmə, netəm-iasolmɨn rəhanetəmimrəhan, ilat kotahmeneuhgɨnmɨn,meto inu in təmɨtəpun ilatməmə
ilat okoatətul o Uhgɨn, kənmotakil rəhan netəmimmɨn. Kəmotakil netəmimmihin, kən tol nəhlan, kən tən elatməmə,
“uhgɨn mɨn.” Məto kəsi, məmə ilat kəmosotakilən e suatɨp ətuatɨp, kən Uhgɨn otərəkɨn ilat. Inu e ves u Jon 10:34, Iesu
in tatos e nəghatən u kəməte aupən e Sam, kən tatəghat kəmnetəm-iasol mɨn roiu.
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əpen-əpenə lak, məmə otahl-ipa io ekuwa e nətueintən. 37Okəmə esolən nəmtətin mɨn
itəm rəhak Tata tatol, kən sotahatətəən lak. 38Məto okəmə iatol nəmtətin mɨn u rəhak
Tata tatol, kənnat əpnapɨnməmə itəmatnəsotahatətəənerəhaknəghatənmɨn,məto təwɨr
məmə onəkotahatətə e nəmtətinmɨn rəhak. Kən tol nəhlan, itəmat onəpanotɨtunwɨr agɨn
məmə Tata Uhgɨn tətatɨg lak, kən iakətatɨg e Tata Uhgɨn.”* 39Tol nəhlan, o nəghatənmɨn
u, ilat kəmotolkeikemɨnməmə okotaskəlɨm in, məto in təmiet elat, magɨm.

40 In təmeguəfɨmɨn-pən mɨn e nəwtain nəhau Jotan, muwɨn əpəh, aupən, Jon təmol
baptais e netəmim ikɨn. Kən mətatɨg ikɨn əh. 41Kən netəmim tepət kəmotuwa ron, kən
moatənməmə, “Jon təməsolənnəmtətin kit ne. Məto nəghatənmɨn itəmin təmatəne suah
u, ilat rafin nɨpahrienən əm.”† 42Kən ikɨn əh, netəmim tepət kəmotahatətə e Iesu.

11
Lasaros təmɨmɨs

1 Etəm Petani kit, nərgɨn u Lasaros, tatɨmɨs. Petani, in latuənu kit, ima Meri ne pian
Mata.* 2Meriu, inu, uarisɨgotəpənaunelkɨ Iərəmərə rəhatat e senta, kənmafəl e noanun,
təmiəg.† Kən pətan u, rəhan u kaka Lasaros u tatɨmɨs. 3 Tol nəhlan, wɨnɨ Lasaros mil
kuahl-ipən nəghatən o Iesuməmə, “Etəm-iasol, ik kit u itəmnakolkeike pɨk,‡ in tatɨmɨs.”

4 Nian Iesu təməto nəghatən u, kən in təmə, “Lasaros tatɨmɨs, məto rəhan nɨmɨsən
əh, okol təsolən in tɨmɨs agɨn-əh. Nɨmɨsən əh rəhan otol məmə netəmim okotɨləs-ipər
motənwiwi Uhgɨn ron. Kən nɨmɨsən əh otolməmə netəmimokotɨləs-ipərmotənwiwi Nətɨ
Uhgɨn ron.”

5 Iesu tolkeike pɨkMata ne pian, ne rəhalau kaka Lasaros. 6Tol nulan, nian tatəto pap
məmə Lasaros tatɨmɨs, in təmatɨgmɨnmos nian kəiu əpəh ikɨn tətatɨg ikɨn.§ 7Kən uarisɨg,
tən-ipən kəm rəhan netəmimmɨnməmə, “Pəs kotɨtəlɨg-pənmɨn Jutia.”

8Məto rəhannetəmimmɨnkotən-ipənkəminməmə, “Iəgətun, roiu əmhuə, netəm-iasol
rəha Jutia kəmotəmə okotahtɨmnu ik e kəpiel apɨn. ?Məto ik nakənməmə onakɨtəlɨg-pən
mɨn ikɨn əh?”

9 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəkotɨtun məmə tuelef aua e nərauiəgən.
Okəmə etəmim tətaliwək e nərauiəgən, okol təsorinən nelkɨn e kəpiel kit, məto-inu
tatəplan nat e nəhag-əhagən rəha nətueintən.* 10 Məto okəmə in tətaliwək lapɨn, in
tɨtun norinən nelkɨn e kəpiel kit, məto-inu rəhan nəhag-əhagən tɨkə.” 11 Iesu tɨnən rəkɨs
nəghatən əh, kən in mən-ipən kəm ilat məmə, “Kitat kit u Lasaros, in tətapɨl. Məto io
oekuwɨn əh-ikɨnməhgaiir lan.”†

12Kən rəhanmɨn netəmim kotən-ipən kəm inməmə, “Etəm-iasol, okəmə in tətapɨl, kən
rəhan nɨmɨsən otɨkə. !In otəto təwɨr mɨn!” 13 E nəghatən u rəha Iesu, nɨpətɨn u məmə
Lasaros tɨnɨmɨs rəkɨs. Məto ilat nɨkilat təhtməməLasaros in tətapɨl əm. 14Kən Iesu təmən-
ipən wɨr məmə, “Lasaros tɨnɨmɨs rəkɨs. 15 Nian nɨkik tatuəh itəmat, nɨkik tagien məmə
eməsatɨgən itɨmlau min, məto-inu nat u, otasitu etəmat məmə onəkotahatətə lak. Məto
təwɨr məmə pəs kotuwɨnmotehm in.”

16Kən Tomas u, kətaun-inməməMilMil, in tən-ipən kəmnetəmimneenmɨn rəha Iesu
məmə, “Təwɨr, pəs kitat rafin kotuwɨn, məmə kitat rafin okotɨmɨs əmkitat min.”

Iesu in nəukətɨ naiir-pa
mɨn e nɨmɨsən
* 10:38: Jon 14:10,11,20; 17:21 † 10:41: Jon 1:26-27,30,34 * 11:1: Luk 10:38-42 † 11:2: Jon 12:3
‡ 11:3: Jon 11: 5,36 § 11:6: Iesu in tolkeike Meri ne Mata ne Lasaros, tol nəhlan in tatəsahgin minu lan
məmə Lasaros otɨmɨs paupən, məto-inun in otol nahatətəən rəhalal təskasɨkmɨn nian in otol Lasaros tɨnəmegəhmɨn e
nɨmɨsən. Əplan-tu ves 14-15. * 11:9: Jon 8:12; 9:5 † 11:11: Nɨmɨsən rəha netəmkotahatətə e Iesu in tahmen əm
məmə kəmotapɨl əlu-alu əmməto-inu ilat kəmotos nəmegəhən lilɨn. Jon 3:16; 5:24; 10:28; 11:25-26; 1 Tes 4:13-18
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17 Nian Iesu təmiet-arəpən Petani, kən təməto məmə kəmɨtənɨm Lasaros, tɨnos nian
kuwɨt rəkɨs. 18 Latuənu u Petani, in iuəhkɨr əm o Jerusalem, okəmə naka suatɨp lan
tahmen e kilomita kɨsɨl, 19kənnetəmIsrel tepət kəmotuwaməmə okotehmMata neMeri
motɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalauməto-inun katuəto tərat o rəhalau kaka təmɨmɨs.

20 Kən nian Mata təməto məmə Iesu tatuwa, in təmətul muwɨn məmə otəplan. Məto
Meri, in təmatəpələh əm imə.‡ 21 Kən Mata təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Etəm-iasol,
okəmə ik nəmətatɨg ikɨn-u, okol rəhak kaka təməsɨmɨsən. 22Məto io enɨtun əh məmə nat
naka onakətapəh-in kəmUhgɨn, kən Uhgɨn otəpanos-ipɨnə kəm ik.”

23Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Rəham kaka otəpanəmegəhmɨn.”
24 Mata təmə, “Io ekɨtun məmə Lasaros otəpanəməgəh mɨn e Namnun Nian, itəm

netəmim rafin kəmotɨmɨs okotaiir-pamɨn.”§
25 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Io u, io Nəukətɨ Naiir-pa Mɨnən e Nɨmɨsən, kən io

mɨn, io NəukətɨNəmegəhən. Etəmim itəm in otahatətə lak, nat əpnapɨnməmə in təmɨmɨs,
məto in otəmegəhmɨn. 26Kənetəmim itəmtatəmegəhkənmətahatətə lak,* in okol təsɨmɨs
agɨn-əhən nian kit ne.† ?Nəkatahatətə e nəghatən u rəhak?”

27Mata tən-ipən kəm in məmə, “Əwəh, Iərəmərə. Io enatahatətə lam, məmə ik Kristo
itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Ik Nətɨ Uhgɨn. Ik u inun, aupən netəmim kəmoatən
məmə ik onəpanuwa e nətueintən.”

Iesu təmasək
28NianMata tɨnən rəkɨs nəghatən u, kənmuwɨnməmə otən-ipən kəmpianMeri tuwa.

Təmuwɨn kən masiwən-in-pən e matəlgɨn məmə, “Iəgətun‡ tɨnuwa rəkɨs. Tolkeike məmə
otəplan ik.” 29 Kən nian Meri təməto nəghatən u, təmətul uəhai əm, matuwɨn məmə
otəplan Iesu. 30 Iesu in təsuwamən əh latuənu, in tatətul əh-ikɨn Mata təmuwɨn ikɨn
mehm. 31 Kən nian netəm Isrel mɨn u itəm kəmoatəpələh imə ilat Meri, moatɨləs-ipər
rəhan nətəlɨgən, kəmotəplan in təmətul uəhai əm matuwɨn ihluə, kən ilat kotuarisɨg-in.
Nɨkilat təht məmə tatuwɨn e suwɨt, otasək.

32Meri təmiet-arəpən u ikɨn Iesu tatətul ikɨn, kən nian təməplan Iesu, in təmɨsin nulɨn
mən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, okəmə ik nəmətatɨg ikɨn-u, kən okol rəhak kaka
təsɨmɨsən.”

33Nian Iesu təməplan məmə pətan u ne netəmimmɨn un ilat min koatasək, in təməto
tərat pɨk, nɨkin tɨfɨm. 34Kən in təmətapəh olat məmə, “?Nəmotɨtənɨmhiə?”
Kən ilat kəmotən-ipən kəm inməmə, “Etəm-iasol, wa-tu məplan.”
35 Iesu, nahwi nəmtɨn təmaiəh.§ 36Kən netəm Isrel mɨn u, ilat kotəmə, “Ei, netəmim. !

In təmolkeike pɨk agɨn-əh suah u taprəkɨs!”
37Məto ilat neen mɨn koatənməmə, “Suah əh in əh aupən, təmol-wɨr iganəmtɨn əpɨs. ?

Kən təhrol məsən-iəhauən Lasaros məmə təsɨmɨsən?”
Iesu təmosmegəhmɨn Lasaros

38Kən Iesu təmətomɨn tərat pɨk, kən in təmuwɨn əpəhe suwɨt. Ilat kəmotɨtənɨmLasaros
əpəhenɨpəgkəpiel kit, kənmotɨləs-ipənmɨnkəpiel kitmɨnmotahtosɨg-in-pənnɨpəgkəpiel
lan. 39Kən Iesu tən-ipənməmə, “Otahwin rəkɨs-tu kəpiel.”
Kən Mata u, wɨnɨ Lasaros, tən-ipən kəm Iesu məmə, “Etəm-iasol, in tɨnəpien rəkɨs.

Kəmɨtənɨm tɨnos nian kuwɨt rəkɨs.”
40Məto Iesu tən-ipən kəm inməmə, “?Təhrol? ?Ik nɨnaluinməmə emən-ipɨnə rəkɨs kəm

ikməmə okəmənakahatətə lak kən onəkəplan nəsanənən asol ne nepətən əhag-əhag rəha
Uhgɨn?” 41 Tol nəhlan, ilat kəmotahwin rəkɨs kəpiel. Kən Iesu təmuag-pər kən məmə,
“Tata, io iatən tagkiu kəm ikməto-inu nəməto rəkɨs rəhak nəghatən. 42Kən ekɨtunməmə
e nian rafin, natəto io. Məto iatən nəghatən u, o netəm mɨn u, itəm koatətul tɨtəlau-in

‡ 11:20: Luk 10:38-42 § 11:24: Dan 12:2; Jon 5:28,29; 6:39,40; Wək 24:15 * 11:26: Jon 3:15 † 11:26: Mat
25:46 ‡ 11:28: Jon 13:13 § 11:35: Luk 19:41
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io, məmə ilat okotahatətə məmə ik nəmahl-ipa io.”* 43 Kən əmun, nian Iesu tɨnən rəkɨs
nəghatən u, in təmaun əfəməhməmə, “!Lasaros, ətul miet!” 44Kən Lasaros təmətul miet,
matəmɨkmətmətɨg əmnɨməhanmɨnu itəmkəməlis ətainnelmɨnnenelkɨnnenɨganəmtɨn
ne lan. Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Otɨkɨs rəkɨs nɨməhanmɨn əh, pəs in taliwək.”

Netəm-iasol mɨn rəha Isrel kəmotegəs-in suatɨpməmə okotoh Iesu
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2;

Luk 22:1-2)
45NetəmIsrel itəmkəmotuwa oMeri kənmotehmnatɨmnatmɨnu itəmIesu təmol, ilat

tepət kəmotahatətə lan. 46Məto ilat mɨn neen kəmotuwɨn o Farisi mɨn, kən motən-iarəp
kəm ilat rafin natɨmnatmɨn itəm Iesu təmol. 47Kən o nat u, Farisi mɨn u ne pris asol mɨn
ilat kəmotaskəlɨm nuəfɨmɨnən asol kit rəhalat, kən ilat kəmotən kəm ilat mɨn məmə, “?
Okotəhrol nulan? Suah əh tɨnatol nəmtətin tepət. 48Okəmə okotapəs əm, tatol nəhlan,
kən netəmim rafin okotahatətə lan, kən netəm Rom ilat okotuwa motərəkɨn Nimə Rəha
Uhgɨn ne kantri rəhatat kənmotos-irəkɨs ilau e nelmɨtat.”

49Kən ilat kit u, nərgɨn uKaeafas, in pris asol agɨn e nup əh. Tol nulan, in təmənməmə,
“Itəmat nəkotəruru agɨn-əh nat u. 50 ?Təhrol itəmat nəsotɨtunən? ?Itəmat nəsotɨtunən
məmə təwɨr məsɨn otəmat məmə etəmim kitiəh əm otɨmɨs o netəmim, taprəkɨs-in məmə
kantri apiəpiə otɨmɨs?”†

51Nian in tɨnən nəghatən u, in təməsən atɨpən e nətəlɨgən əm rəhan. In pris asol agɨn
e nup əh, kən in təmaupən mən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. Kən in
təmənməmə Iesu in otɨmɨs o nosmegəhən netəm Isrel.‡

52 Kən məto rəhan nɨmɨsən, sənəmə o nosmegəhən netəm Isrel əm, məto o nosməgəh
mɨnən nenətɨ Uhgɨn mɨn itəm kotan atit e nətueintən, kən mol ilat kotuwa motol kitiəh
əm.§ 53Tol nəhlan, e nian əh, ilat kəmotegəhan-in məmə okotəkəike kegəs-in suatɨp kit o
nohamnuən Iesu. 54Kən o nat u, Iesu təsaliwək-arəp mɨnən ikɨnmɨn e Jutia, in təmagɨm
ikɨn-u,muwɨn əpəh e taon kit, nərgɨnu Efraim. Taon u, in iuəhkɨr əmo ikɨn taruən-aruən
ikɨn. Kən inmətatɨg ikɨn əh, ilat rəhanmɨn netəmim.

Netəmim kəmoatol əpen-əpenə o nolən lafet rəhaNuhagego-inən
55 Tɨnatuwa iuəhkɨr o nian rəha lafet kit rəha netəm Isrel, nərgɨn u, lafet rəha

Nuhagego-inən.* Kənnetəmim tepət kɨnoatiet ikɨnpɨsɨnpɨsɨnmɨnmɨnoatuwa Jerusalem
məmə okotol natɨmnat mɨn məmə ilat okotaruətuəh† e nɨganəmtɨ Uhgɨn, paupən un,
məpanotuwɨn e lafet əh. 56Kənnetəmmɨn əh kɨnoategəs-in Iesu. Kənnian kəmotuəfɨmɨn
e Nimə Rəha Uhgɨn, kɨnoatətapəh-ətapəh olat mɨnməmə, “?Kərurumə Iesu otuwa e lafet
u, o kəp?”

57Məto e nian əh, pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotələhəu nəghatən kit, məmə okəmə
etəmimkit tɨtun ikɨn Iesu tətatɨg ikɨn, inotəkəikemuwamən-iarəpənkəmilat, pəsmopael
mɨn kotuwɨnmotaskəlɨm.

12
Meri təmau nelkɨ Iesu e senta
(Mat 26:6-13;Mak 14:3-9)

1 Nian sikis əh-ikɨn tətatɨg əh kəpənan e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, kən Iesu
tɨnɨtəlɨg-pamɨn Petani, imə Lasaros ikɨn. Suah u inu, Iesu in təmol in təmegəhmɨn. 2Kən
netəmim ikɨn-u, kəmotol nagwənən kit rəha Iesu. Kən Mata in tos nagwənən, muwa.*

* 11:42: Jon 3:17 † 11:50: Jon 18:14 ‡ 11:51: Kaiəfəs tolkeike məmə okohamnu Iesu məto-inu təsolkeikeən
məmə netəm Rom okotərəkɨn kantri rəha netəm Isrel. Məto, in təmatən aupən nat kit itəm otuwa mol nɨpahrienən
lan, məto in təruru nat əh in tatən. Rəhan nəghatən, nɨpətɨn tatəgətunməmə Iesu otəkəikemɨmɨs məməUhgɨn otəsolən
nalpɨnən kəm rəhan netəmim o rəhalat təfagə rat mɨn. § 11:52: Aes 49:6; Jon 10:16 * 11:55: Eks 12:13,23,27
† 11:55: Okotaruətuəh, nɨpətɨn un, məmə ilat okotafəl wɨr ilat mɨn, məto-inu ilat kotɨtun məmə ilat kotamkɨmɨk e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. * 12:2: Luk 10:38-42



JON 12:3 186 JON 12:18

Kən Lasaros mɨn əh-ikɨn e nagwənən əh, ilat Iesu ne, koatəməhl-pən, moatagwən.† 3Kən
Meri təmos senta kit tatər e nuwigɨ nat, muwa. Senta u, kəmol e nokɨ nato.‡ Senta əh,
nəmiəwɨn təwɨr, kənnəmtɨn tiəkɨs. Kən in təmaunelkɨ Iesu e senta u, kənmafəl e noanun.
Nəmiəwɨ senta u, təmɨrəfin nɨpəgnoa nimə.§ 4Məto etəmim kit rəha Iesu, nərgɨn u Jutas
Iskariot, suahunuarisɨg otəpanegəhan-in-pən Iesu enelmɨ rəhan tɨkɨmɨrmɨn, in təməhai
ron. In təmən məmə, 5 “?Ik nəkəruru nol-salɨm-in senta u, mos məni lan, kən mos-ipən
kəm ian-rat mɨn? Senta u, in tahmen e tri-hanrɨt tenarius.* 6 In təmən nəhlan, məto
sənəmə in tatol nat agɨn e ian-rat mɨn, məto in təmən əm, məto-inu in iakləh. In tatos
kətɨm rəhaməni rəhalat, kən nian neen, in tətakləh-in.

7Məto Iesu təmə, “Əpəs-tu pətan u. Sərəkɨnən rəhan nətəlɨgən. In təmatələhəuwɨr senta
u, məmə otau nɨpətɨk, o nian əh itəmokɨtənɨm io lan. 8 Ian rat mɨn, nian rafin itəmatmin
ilat nəkotatɨg.† Məto io, okol esatɨgən nian rafin kitat min itəmat.”

Pris asol mɨn kəmotegəs-inmɨn suatɨp o nohamnuən Lasaros
9 Kən nian nɨmanin netəm Jutia kəmotəto məmə Iesu tətatɨg latuənu Petani, kən ilat

kɨnoatuwa ikɨn. Kəsotuwa əmən məmə okotehm Iesu, məto ilat kotuwa mɨn məmə
okotəplan-tu Lasaros u təmɨmɨs, kən Iesu tol mɨn təmegəh.‡ 10 Kən əmun, pris asol
mɨn, kəmotegəhan-in mɨn məmə okəkəike kohamnu mɨn Lasaros, 11 məto-inun nian
netəm Isrel tepət kəmotəplan Lasaros təməmegəhmɨn, kən ilat kəmotahatətə e Iesu, kən
mɨnotapəs rəhalat netəm-iasol mɨn.

Iesu təmuwa Jerusalemmatol əp inməmə in kig
(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Kəmən lawɨgin, nɨmanin netəmim itəm kəmoatuwa Jerusalem məmə okotol lafet
rəha Nuhagego-inən, kəmotəto məmə Iesu tətaliwəkmɨnatuwa e taon. 13Kən tol nəhlan,
ilat kəmotiet e taon u,moatəmɨk nat kit tahmen e nɨmalɨnəmɨl§moatuwɨnmə okotəplan
Iesu. Kənmoatagət əfəməhmoatənməmə,
“!Hosana!*
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u rəha netəm Isrel!”†

14Kən Iesu təməplan nətɨ togki kit, kən tasuə lan maliwək matuwɨn. Natɨmnat mɨn u,
Naoa Rəha Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs məmə,
15 “NetəmSaeon,‡ itəmat sotəgɨnən.
!Otəplan-tu! !Kig rəhatəmat tatuwa,
in tɨtasuə e nətɨ togki maliwəkmatuwa!”§

16 E nian əh, netəmim rəha Iesu ilat kotəruru nɨpətɨ nat u. Məto uarisɨg, nian Iesu
tɨnəmegəhmɨn e nɨmɨsən, kənUhgɨn tɨnol əp rəkɨs nepətən rəha Iesu, kənnɨkilat təpanəht
məmə aupən, kəməte rəkɨs nəghatən lan e Naoa Rəha Uhgɨn, kənu netəmim kɨnotol
nəghatənmɨn əh tɨnuwamɨnol nɨpahrienən lan.

17 E nian Iesu təmaun-in Lasaros, kən Lasaros tiet e nɨpəg kəpiel məmegəh mɨn,
nɨmanin netəmim tepət kəmotatɨg ilat əh-ikɨn. Kən ilat əh kəmotətul-arəpmɨnotən-iarəp
natɨmnat mɨn u in təmol. 18Tol nəhlan, netəmim tepət kəmotuwaməmə okotəplan Iesu,
† 12:2: Nɨpahrienən məmə ilat kəsotəpələhən motagwən. Məto e nolən rəhalat e nian əh, ilat kotapɨl motɨsin-pən
nuwləlmɨlat e tepɨl, kətagwən. ‡ 12:3: Nato in nat kit nəmiəwɨn tatəpienwɨr, tahmen e nɨgpɨs. § 12:3: Mak 14:3
* 12:5: Roiu, tri-hanrɨt tenarius tahmen e tri-hanrɨt-taosan vatu.” † 12:8: Dut 15:11 ‡ 12:9: Jon 11:43,44
§ 12:13: Nɨmalɨ nəmɨl u in nəmtətin rəha nəptən rəhalat ne nol winən e tɨkɨmɨr mɨn rəha netəm Isrel. Okəm-naka
ilat kəmoturin-urin nɨmalɨ nəmɨl məto-inu nɨkilat tatəht məmə Iesu in Kristo, kən in tɨnuwa məmə otəmki-rəkɨs ilat e
nərəmərəən rəha netəm Rom. * 12:13: Nəghatən u, “Hosana,” nɨpətɨn ətuatɨp in “Asitu, Uhgɨn, osmegəh itɨmat,”
məto e nian rəha Iesu, nəghatən u, ilat kəmotəuhlin əmnɨpətɨnməmə, “!ƏnwiwiUhgɨn!” Ves u ilat koatən, in təmɨsɨ-pən
e Sam 118:25-26. † 12:13: Jon 1:49 ‡ 12:15: Jerusalem u, kəmotaun-in mɨnməmə Saeon, məto-inun nərgɨn əh
rəha nɨtot kit itəmkəmiləkɨn-pər taon lan. Saeon u, in nərgɨ Jerusalem kit mɨn. § 12:15: Sek 9:9
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məto-inu koatəto məmə in təmol nəmtətin əh. 19 Kən Farisi mɨn kɨnoatən-ən kəm ilat
mɨn məmə, “!Otəplan-tu, okol kitat kəsotol agɨn-əhən nat kit. Roiu əh, netəmim rafin e
nətuounən kɨnoatuarisɨg-in!”

NetəmKris neen kəmotolkeikeməmə okotəplan Iesu
20 Kən nian netəmim kəmotuwɨn Jerusalem məmə okotəfak e nian rəha lafet u, kən

netəm Kris neen mɨn əh-ikɨn ilat min, kəmoatəfak. 21 Netəm Kris mɨn u kəmotuwa
motehm Filip. Filip in etəm Petsaeta əpəh Kalili. Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə,
“Etəm-iasol, iakotolkeike məmə ekotəplan Iesu.” 22Kən Filip tətul muwɨnmən-ipən kəm
Antru, kən ilau kəmianmuən-ipən kəm Iesu.

23Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “Roiu əh, Nətɨ Etəmim, rəhan nian tɨnuwa rəkɨs,
məmə Uhgɨn otol əp rəhan nepətən əhag-əhag. 24Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat
məmə, etəmim otəkəike mɨtənɨmnɨkuti nat e nɨsɨp kən otɨmɨs. Okəmə təsɨmɨsən, kən okol
təsəwiəən kənməsoeən. Məto okəmə otɨmɨs, kən otoe-in noan tepət, tepət.* 25Etəmnɨkin
tatəht pɨk rəhan nəmegəhən e nətueintən u, in otəmkarəpən-in. Məto etəmim itəmnɨkin
təsəht pɨkən nəhlan rəhan nəmegəhən e nətueintən u, in otaskəlɨmwɨr nəmegəhən rəhan
o nəmegəhən lilɨn.† 26 Etəm tolkeike məmə otol wək rəhak, in otəkəike muarisɨg-in io,‡
kən okəmə ikɨn pəhruən io ekatɨg ikɨn, kən in mɨn, in otatɨg ikɨn-u.§ Kən etəm tatol wək
rəhak, Tata Uhgɨn otɨsiai-in.”

Iesu təməghat-in nɨmɨsən rəhan
27 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Roiu əh, nɨkik tɨtahmə pɨk.* ?Oekahrol min-

nulan? Okol esənənməmə, ‘Tata, ohrəkɨs nahməən itəm tatuwa ron io.’ Natɨmnat u inu,
io emuwa ron. 28Tata, ik os-ipər atɨp nərgəm.”
Kən əmun, roiu agɨn-əh, ilat kəmotəto nəwian kit təmɨsɨ-pən e neai tatən məmə, “Io

enɨləs-ipər rəkɨs nərgək, kən roiu əh, oekɨləs-ipər mɨn.”
29Kən netəmim itəmkəmotətul iuəhkɨr ron kəmotəto nəwian əh, kən ilat neen kotəmə,

“!Netəmim! ?Naka u? ?Kaluəluə kit, o?” Məto neen kotəmə, “Nagelo kit əh tatəghat kəm
in.”

30Məto Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Nəwian u, təməsuwamən məmə io ekəto. Məto
təmuwa məmə itəmat onəkotəto.† 31 Roiu əh tɨnol nian itəm Uhgɨn otakil nolən rəha
netəmim e nətueintən. Roiu əh, in otoh-iəhau nəsanənən rəha Setan,‡ iərəmərə rəha
nətueintən u.§ 32Nian katɨləs-ipər io ilɨs,* kən io oekiuw-pa netəmim rafin kotuwa ron
io.”† 33E nəghatən u, in tɨnuhapɨk e nɨmɨsən rəhan.‡

34Kənnetəmimkəmotən-ipən kəm inmotənməmə, “Itɨmat enotəto rəkɨs e Lou rəhatat,
məmə nian Kristo itəmUhgɨn təmən məmə otahl-ipa tuwa, in otətatɨg lilɨn əm, matuwɨn
namnun tɨkə.§ ?Təhrol ik nakatənməmə netəmim okotəkəike motɨləs-ipər Nətɨ Etəmim?
?Məto Nətɨ Etəmim u, in pah?”

35Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nəhag-əhagən u, tətatɨg otəmat o nian təkəku
əm. Kən nian nəhag-əhagən u tətatɨg otəmat, itəmat nəkotəkəike motaliwək lan. Okəmə
kəpə, kən napinəpən otɨrəfin itəmat. Kən etəmim itəm tətaliwək e napinəpən, in təruru
* 12:24: 1 Korin 15:36 † 12:25: Mat 10:39; 16:25; Mak 8:34-38; Luk 14:26; 17:33; 2 Korin 5:14-15 ‡ 12:26: Mat
10:38; Luk 14:27 § 12:26: Jon 14:3; 17:24 * 12:27: Mat 26:38,39; Jon 11:33,38; 13:21 † 12:30: Eks 19:9; Jon
11:42 ‡ 12:31: Nat əpnapɨn məmə nɨmɨsən rəha Iesu təmol məmə okəm-naka Setan təmol win, məto nɨpahrienən
məmə in təsol winən. Əplan-tu Luk 10:18; Hip 2:14-15; 1 Jon 4:4; Nol Əpən 12:8-9. § 12:31: Mat 4:8-9; Jon 14:30;
16:11; 2 Korin 4:4; Efes 2:2, 6:12 * 12:32: E naoa rəha Jon, tatəghat-in nəghatən u “katɨləs-ipər io ilɨs” nian tepət.
Kən in nɨpətɨn kəiu. Nian tatən “katɨləs-ipər io ilɨs,” nɨpətɨn kit in tatəghat-in nɨmɨsən rəha Iesu e nɨg kəməluau. Kən
nɨpətɨn kitmɨn, e nɨg kəməluau əh, in tatəgətun nəwɨrən asol ne nepətən asol rəha Iesu. † 12:32: Jon 3:14; 6:44; 8:28
‡ 12:33: Fil 2:8-9; 1 Tim 3:16; Hip 1:3 § 12:34: Netəmim nɨkilat tatəht ves mɨn əh, tahmen e 2 Saml 7:16, Sam
72:17; 89:4,35-37; 110:1,4, Aes 9:7; Esik 37:25; Dan 7:14. Nɨkilat təsəhtən ves mɨn itəm koatənməmə Kristo in otaupən
mɨmɨs.
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ikɨn in tatuwɨn ikɨn. 36 Nian nəhag-əhagən u tətatɨg əh otəmat, itəmat nəkotəkəike
motahatətə e nəhag-əhagən uməmə itəmat nakotuwa nenətɨ nəhag-əhagən.”*

Netəm Isrel ilat kəməsotahatətəən e Iesu
Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatən u kəm ilat, kən magɨmmapəs ilat muwɨn matəhluaig.

37 Nat əpnapɨn məmə in tɨnol rəkɨs nəmtətin tepət e nɨganəmtɨ netəm Isrel, məto ilat
kəsotahatətəən lan. 38 Ien rəha Uhgɨn u Aesea, təmaupənmatəghat-in rəhalat nolən. Kən
nat u təmuwaməmə otol nəghatən rəhan tuwamol nɨpahrienən lan. In təmənməmə,
“?Iərəmərə, pah otahatətə e nəghatən rəhatɨmat?
?Ekoatən-iarəp, kən pah otahatətə lan?
?Kən Iərəmərə otol əp kəmpah nahgin itəm təsanən pɨk o nosmegəhən?”†

39 Kənu ilat kotəruru nahatətəən lan məto-inu tahmen-pən əm məmə Aesea təmən-
iarəpmɨn aupənməmə,
40 “In təmol ilat məmə nɨganəmtɨlat otəpɨs.
Okəmə təsəpɨsən, kən ilat okotəplan nat kənmotɨtun.
Kən in tɨnahtosɨg-in rəkɨs nɨkilat.
Okəmə təsolən, kən ilat okotenatɨg kən motɨtun nəuhlinən nətəlɨgən rəhalat, kən mota-

hatətə lak, ekol nəmegəhən rəhalat tuwiwi mɨn.”‡
41 Ien rəha Uhgɨn, Aesea u aupən, təmən nulan məto-inun in təməplan nepətən əhag-

əhag rəha Iesu, kən tol nəhlan, in tatəghat-in.§
42 Kən məto, netəm-iasol mɨn tepət məsɨn, ilat mɨn kəmotahatətə e Iesu. Məto ilat

koatəgin nən-iarəpən məmə ilat kəmotahatətə lan, məto-inun koatəgin Farisi mɨn məmə
okotahl-iarəp ilat e nimə rəha nuəfɨmɨnən, 43məto-inu netəm iasol mɨn u, ilat kotolkeike
pɨkməmə netəmim okotənwiwi ilat, taprəkɨs-in məmə Uhgɨn nɨkin otagien olat.

Nəghatən rəha Iesu tɨtun nakilən nolən rəha netəmim
44Kən Iesu təmagət əfəməhməmə, “Etəmim itəm tətahatətə lak, sənəmə tətahatətə pɨsɨn

əmlak,məto tətahatətəmɨneUhgɨn itəmtəmahl-ipa io. 45Kənetəmimu itəmtəməplan io,
sənəmə təməplan əm io. In təməplan mɨn Uhgɨn u təmahl-ipa io.* 46 Io u nəhag-əhagən.†
Emuwa e nətueintən u, məmə etəmim itəm otahatətə lak, otəsatɨgən e napinəpən.
47Etəmim itəm tatəto rəhak nəghatən, məsolən, okol esən-iarəpən rəhan nalpɨnən, məto-
inun eməsuwamən e nətueintən u məmə ekən-iarəp nalpɨnən rəha netəmim. Məto
emuwa məmə ekosmegəh ilat.‡ 48 Məto etəmim itəm tatəuhlin-pa məntaan kəm io,
məsosən rəhak nəghatən, nat kit əh-ikɨn tətatɨg məmə in otən-iarəp rəhan nalpɨnən. O
Namnun Nian, nəghatən mɨn u rəhak, ilat okotən-iarəp nalpɨnən rəhan.§ 49 Tol nəhlan
məto-inu nəghatən mɨn u, sənəmə rəhak pɨsɨn əm, məto Tata Uhgɨn u təmahl-ipa io, kən
in təmənməmə ekəkəike muwɨnmən nəhlan, kənmol nəhlan.* 50Kən io enəmɨtun rəkɨs
məmə nəghatən mɨn u, itəm in təmən-ipa kəm io, nəmegəhən lilɨn tətatɨg lan. Kən tol
nəhlan, nəghatən mɨn u iakatən ilat, Tata Uhgɨn təmən-ipa kən məgətun io elat, məmə
ekənmihin.”

13
Iesu təmau nelkɨ rəhan netəmim

1 Tɨnuwa mətoarus nian netəm Isrel kotol lafet lan, lafet rəha Nuhagego-inən, kən Iesu
tɨnɨtun məmə rəhan nian tɨnuwa rəkɨs məmə otiet e nətueintən u, muwɨn mehm Tata
Uhgɨn.* Nian rafin in təmatolkeike pɨk rəhan netəmim u kotatɨg e nətueintən, kən məto
roiu in tatəgətun əsas rəhan nolkeikeən rafin kəm ilat. 2 Tɨnehnaipən, Iesu ne rəhan
netəmimmɨn kəmoatagwən, kən Setan tɨnatos-ipən-os-ipən rəkɨs kəm Jutas Iskariot, nətɨ
* 12:36: Mat 5:14; Efes 5:8-9; 1 Tes 5:5 † 12:38: Aes 53:1; Rom 10:16 ‡ 12:40: Aes 6:10 § 12:41: Aes 6:1-4
* 12:45: Jon 14:8-9 † 12:46: Jon 1:4 ‡ 12:47: Jon 3:17 § 12:48: Jon 5:45 * 12:49: Jon 14:31 * 13:1:
Jon 16:28
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Saimon,məmə in otosalɨm-in Iesu tuwɨn e nelmɨ tɨkɨmɨrmɨn rəhan. 3 Iesu təmɨtunməmə
Tata Uhgɨn təmələhəu-pən rəkɨs natɨmnat rafin u e nelmɨn,† kən tɨnɨtun mɨn məmə in
təmɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən in otəpanɨtəlɨg-pən mɨn o Uhgɨn. 4 Tol nəhlan, in təmətul, kən
mapeg rəkɨs rəhan sot asol, kənmətəut-in tawɨl kit. 5Kənmɨləs pesɨn kit, mətu-pənnəhau
lan, kən əmunmətuounmətaunelkɨ rəhanmɨnnetəmim, kənmətafəl e tawɨl, tawɨl u itəm
in tatətəut-in.

6 Təmol mihin, muwɨn e Saimon Pita, kən Pita tən-ipən kəm in məmə, “?Iərəmərə,
təhrol? Təsəwɨrənməmə ik onakau nelkək.”

7Məto Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Roiu ik nəkəruru nɨpətɨ nat u io iatol, məto uarisɨg
un, onəpanɨtun nɨpətɨn.”

8Kən Pita tən-ipən kəm inməmə, “Okol nəsauən nelkək nian kit ne.”
Məto Iesu təmə, “Okəmə ekəsauən nelkəm, kən okol ik nəkəsuwamən mol rəhak

etəmim.”
9 Kən Saimon Pita təmən-ipən kəm in məmə, “! Iərəmərə, okəmə tol nəhlan, kən

onasauən əmnelkək, məto onakaumɨn nelmək ne rəhk-kapə!”
10 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “!Kəp! Etəm un tɨnaig rəkɨs, in tɨnəruən rəkɨs,

tɨnahmen. Təwɨr əmməmə okəsau mɨnən nɨpətɨn; məto io oekəike mau mɨn əm nelkɨn.
Itəmat nɨnotəruən rəkɨs. Məto sənəmə itəmat rafin agɨn-əh.”‡ 11 Iesu tɨnɨtun rəkɨs məmə
ilat pah un otegəhan-in-pən in e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Tol nəhlan, kən in tən məmə,
“Sənəmə itəmat rafin agɨn-əh.”

12 Nian Iesu tɨnau rəkɨs nelkɨ rəhan netəmim mɨn, kən muwɨn mɨn e rəhan napən,
kən muwɨn mɨn məpələh e nəmeen e tepɨl. Kən əmun mətapəh olat məmə, “?Itəmat
nəkotɨtun nɨpətɨ nat u emol roiu agɨn etəmat? 13 Itəmat nakotaun-in io məmə Iəgətun ne
Iərəmərə, kən tətuatɨp əm nulan, məto-inun nɨpahrienən məmə io u, rəhatəmat Iəgətun
ne rəhatəmat Iərəmərə.

14 “Məto-inu io, io u rəhatəmat Iərəmərə ne io Iəgətun rəhatəmat, kənu io ekau
nelkɨtəmat, kənu itəmat mɨn, onəkotau nelkɨtəmat mɨn.§ 15 Io emol məgətun itəmat lan,
məmə itəmat onəkotol nolən kitiəh əm, məmə inu, emol mihin etəmat. 16Nɨpahrienən
agɨnu iatən-ipɨnə kəmitəmatməmə, iolwək kit, in təsaprəkɨs-inən rəhan etəm-iasol, kənu
iahl-ipən in təsaprəkɨs-inən etəm tɨtahləpis.* 17 Roiu əh, itəmat nəkotɨtun wɨr natɨmnat
mɨn u. Kən o nat u, okəmə nəkoatol nulan, kən itəmat onəkotos nəwɨrən o Uhgɨn.†

18 “Io esənən itəmat rafin.‡ Io ekɨtunwɨr itəmatmɨn un itəm io emɨtəpun itəmat.§ Məto
nəghatənurəhaNaoaRəhaUhgɨn, otəkəikemuwamolnɨpahrienən lan. Nəghatənu tatən
məmə, ‘Etəmim u, aupən itɨmlau ematuagwən kələh e plet kitiəh, məto roiu, in tɨnəuhlin
rəhan nətəlɨgən, mɨnatol noa kəm io.’* 19 Io iatən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm itəmat u-
roiu, nian okəsolən əh. Məto nian okatol, kən itəmat onəkotahatətə lak, məmə Io u inu.†
20Nɨpahrienənagɨnu iatən-ipɨnəkəmitəmatməmə, etəmimpah itəmtatos rəhak iahləpis
kənnɨkin tagien ron, tahmen-pən əmməmə in tatosmɨn io, kənnɨkin tagien ron io. Kənu
etəmim itəm tatos wɨr io, kən nɨkin tagien ron io, tahmen-pən əmməmə in tatos wɨr mɨn
rəhak Tata, kən nɨkin tagien ron.”‡

Iesu təmən-iarəpməmə Jutas in otegəhan-in-pən in e nelmɨ tɨkɨmɨrmɨn
(Mat 26:20-25;Mak 14:17-21;

Luk 22:21-23)
21 Nian Iesu tɨnən-iarəp rəkɨs nəghatən əh, kən nɨkin təməfɨgəm pɨk, kən in təmə,

“Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, itəmat kit u ikɨn-u, otegəhan-in-pən
io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”
† 13:3: Mat 28:18 ‡ 13:10: Jon 13:18 § 13:14: 1 Pita 5:5 * 13:16: Luk 6:40 † 13:17: Mat 7:24,25; Luk
11:28; Jem 1:25 ‡ 13:18: Jon 13:10 § 13:18: Jon 15:16 * 13:18: Sam 41:9 † 13:19: “Io u inu” - Əplan-tu
futnot e Jon 4:26. ‡ 13:20: Mat 10:40; Jon 17:18
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22 Kən rəhan netəmim mɨn kəmotətag-pən motəplan ilat mɨn. Nɨkilat natəht məmə
kəruruməmə in tatənpah. 23Kən ilat kit u itəmIesu in tolkeike pɨk,§ in tataməhl* iuəhkɨr
əm o Iesu. 24Kən Saimon Pita, in təmasgəwɨn-pən anion kəm in məmə, “Ətapəh-tu ron,
məmə etəmim pah əh in tatən.”

25 Kən suah əh təmiəu-iəu muwa iuəhkɨr o Iesu, kən mətapəh ron məmə, “?Iərəmərə,
pah un nakatən?” 26Kən Iesu təmə, “Io ekəmkas pɨret məsɨn, kənu meer-pən e sup, kən
mos-ipən kəm in, kənu suah u, inun.” Kən əmun, in təməmkas pɨret kit, meer-pən e sup,
kən mos-ipən kəm Jutas, nətɨ Saimon Iskariot. 27 Kən Jutas təmos pɨret un. Kən Setan
tɨnalpin rəhan nətəlɨgən.
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nat u nakəmə nakol, uwɨn uəhai əm mol.”†‡

28Netəmim mɨn un rəha Iesu itəm kotəməhl tɨtəlau e tepɨl moatagwən, ilat kəsotɨtunən
məmə Iesu təmən-ipən nəghatən u kəm in o naka. 29 Jutas in tɨtahtu kətɨm rəha məni
rəhalat, kən ilatneennɨkilat təhtməmə Iesu təmən-ipənkəminməməotuwɨnmos-nəmtɨn
nagwənən neen nɨgɨlat o lafet, o okəm-naka tatuwɨn otos-ipən məni neen kəm ian-rat
mɨn.§ 30Kən nian Jutas təmos rəkɨs pɨret u, təmətul miet uəhai əm. Kən tɨnapinəp rəkɨs.*

Iesu təmən nəghatənwi kit məmə okotol
31 Nian Jutas tɨniet rəkɨs, kən Iesu təmə, “Roiu əh, Uhgɨn tɨnatɨləs-ipər nərgɨ Nətɨ

Etəmim,† kən Nətɨ Etəmim tɨnatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 32Məto nian Nətɨ Etəmim tɨnol əp
rəkɨs nepətən rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn atɨp əm in otol əp mɨn nepətən rəha Nətɨ Etəmim.
Kən in otol əmhuə roiu əm.‡

33 “Nenətɨk mɨn, okol esatɨgən tuwəh kitat min itəmat. Kən itəmat onəpanotegəs-in io,
məto io iakatən mɨn əm nəghatən kitiəh əm kəm itəmat u-roiu, itəm ematən-ipən kəm
netəm-iasol mɨn rəha Isrel aupən. Ematən-ipən kəm ilat məmə, ‘Ikɨn əh ekatuwɨn ikɨn,
itəmat nəkotəruru nuwɨnən ikɨn.’§

34 “Io iatən-ipɨnə nəghatən wi kit kəm itəmat məmə nəkotəkəike moatol.* Itəmat
nəkotəkəike motolkeike itəmat mɨn.† Tahmen-pən əmməmə io emolkeike mihin itəmat,
kənu e nolən kitiəh əm, itəmat nəkotəkəike motolkeike itəmat mɨn.‡ 35 Kən okəmə
nakolkeike nulan itəmat mɨn, kən netəmim rafin okotɨtun məmə itəmat rəhak mɨn
netəmim.”§

Iesu təmən-iarəpməmə Pita otəpanənməmə in
təruru Iesu

(Mat 26:31-35;Mak 14:27-31;
Luk 22:31-34)

36Kən Saimon Pita tətapəh ronməmə, “?Iərəmərə, ik onəkuwɨn hiə?”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Ikɨn əh io ekatuwɨn ikɨn, ik nəkəruru nətəu-pa-mən

io roiu, məto uarisɨg un, onəpanuwa.”* 37 Kən Pita tətapəh ron məmə, “? Iərəmərə,
oekəsətəu-pənən ik u-roiu o naka? Io, nɨkik tagien əmməmə ekɨmɨs ron ik.” 38Kən Iesu
tən-ipənkəminməmə, “?Iknakəmənɨkimtagien əmməməonakɨmɨs ron io? Nɨpahrienən
agɨnu iatənkəmikməmə,mənɨgotəsɨmnənən əh, kən ikonakənmaukɨsɨlməmənəkəruru
io.”†

14
Iesu in Suatɨp o nuwɨnən o Tata Uhgɨn

§ 13:23: Etəmim itəm naoa u tatən, in Jon u itəm tətapɨl iuəhkɨr o Iesu. In u, itəm Iesu tolkeike pɨk, məto in təməte
naoa u, kənməsənən nərgɨn. * 13:23: E nolən rəhalat e nian əh, ilat kotəməhl nəhlanmoatagwən. † 13:27: Luk
22:3 ‡ 13:27: Setan: Əplan e tiksonari. § 13:29: Jon 12:5-6 * 13:30: Luk 22:53 † 13:31: Jon 12:23
‡ 13:32: Jon 17:1-5 § 13:33: Jon 7:33-34 * 13:34: Jon 15:12; 1 Jon 2:7-11; 3:11 † 13:34: Lev 19:18; 1 Tes 4:9;
1 Pita 1:22 ‡ 13:34: Efes 5:1-2; 1 Jon 4:10-11 § 13:35: 1 Jon 3:14; 4:20 * 13:36: Jon 14:2 † 13:38: Jon 18:27
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1 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkitəmat təsahməən. Itəmat nəkotəkəike mo-
tahatətə e Uhgɨn,* kən motahatətə mɨn lak. 2 E nimə rəha Tata rəhak, noan tepət əh-
ikɨn. Nəghatən u in nɨpahrienən. Okəmə təsol mihinən, okol enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat.
Roiu əh, io ekatuwɨn, ekol əpen-əpenə rəhatəmat.† 3 Kən məto-inu ekuwɨn mol apen-
pena otəmat, kən io oepanɨtəlɨg-pa mɨn mos itəmat nakotuwa moatatɨg kitat min io,‡
məmə itəmat onəkotatɨg ikɨn-u itəmiomɨn iakətatɨg ikɨn.§ 4 Ikɨn əh iakatuwɨn ikɨn, itəmat
nɨnotɨtun rəkɨs suatɨp rəhan.”

5Məto Tomas tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, itɨmat ekotəruru ikɨn-un nakatuwɨn
ikɨn. ?Ekotəhrol nulanmotɨtun suatɨp tatuwɨn ikɨn əh?”

6Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Io u,* suatɨp ron.† Kən io un, nəukətɨ nɨpahrienən,‡
kənu io un, nəukətɨ nəmegəhən.§ Etəmim kit okol təsuwamən o rəhak Tata okəmə io
ekəsosən in muwɨn.* 7 Okəmə nəmotɨtun io, kən nəmotɨtun mɨn rəhak Tata.† Kən tol
nəhlan, tətuoun roiu, nɨnotɨtun rəkɨs in, kənmɨnotəplan.”

8Kən Filip tən-ipən kəm inməmə, “Iərəmərə, awi əgətun-tu Tata Uhgɨn kəm itɨmat. Nat
əmu inu, itɨmat ekotolkeike.”‡

9Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Filip, io emətatɨg təfəməh kitat min itəmat. Məto ik
nəkəruru əh io. Etəmim itəm tatəplan io, in tatəplan Tata Uhgɨn.§ ?Təhrol ik nakatən
məmə, ‘Awi, əgətun Tata Uhgɨn kəm itɨmat’?* 10 ?Ik nəsahatətəən məmə iakatɨg e Tata
Uhgɨn, kənu Tata Uhgɨn tətatɨg lak?† Nəghatən mɨn u iakatən kəm itəmat, sənəmə rəhak
əm. Tata Uhgɨn u, nian rafin, tətatɨg lak, inun in tatol rəhan mɨn u wək. 11 Itəmat
onəkotəike motahatətə lak nian io iatən məmə iakətatɨg e Tata Uhgɨn, kənu Tata Uhgɨn
tətatɨg lak. Məto okəmə kəpə, təwɨr məmə nakotahatətə lak o nəfɨgəmən rəha nəmtətin
mɨn itəmematol.‡ 12Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmatməmə, etəmim itəm tətahatətə
lak, in otol nolən wək mɨn un itəm io ematol.§ Əwəh, in otol nolən wək tər təhmɨn mɨn
taprəkɨs-in wək mɨn un itəm io emol, məto-inun io oekatuwɨn o Tata Uhgɨn. 13 Io Nətɨn,
kən okəmə nakoteasiə-in nat kit e nərgək, nat əpnapɨn okəmə nakoteasiə-in nat naka, io
epanol,*məməwəku rəhaNətɨnotɨləs-ipərnərgɨTataUhgɨn. 14Kənokəməonəkoteasiə-in
nat kit ron io, e nərgək, kən io ekol.”

Iesu təmənməməNarmɨn Rəha Uhgɨn otuwa
15Kən Iesu təməghat əh matuwɨn, matən məmə, “Okəmə itəmat nakotolkeike io, kənu

itəmat onəkotol nəghatən rəhak.† 16 Kən io, oekeasiə o Tata Uhgɨn məmə in otahl-ipa
Iasitu‡ kit mɨn otəmat. Kən in otətatɨg lilɨn itəmat min. 17 Suah un inun, in Narmɨn rəha
Nɨpahrienən.§ Netəmim rəha nətueintən u, okol kəsotosən in e nɨkilat,* məto-inu ilat
kəsotəplanən in,motəruru in. Məto itəmat, nəkotɨtun in,məto-inun in tətatɨg itəmatmin.
Kən in otəpanatɨg e nɨkitəmat.

18 “Nian io ekiet etəmat, okol esapəsən itəmat nəkotatɨg pɨsɨn əm, tahmen e suakəlh. Io
epanɨtəlɨg-pa mɨn otəmat. 19Otəsuwəhən, netəmim rəha nətueintən u ilat okəsotəplanən
io. Məto itəmat onəpanotəplan io.† Kən məto-inun io epanəmegəh, itəmat mɨn
onəpanotəmegəh.‡ 20O nian rəha natɨmnatmɨn u, kən itəmat onəkotɨtunməmə iakətatɨg
e rəhak Tata.§ Kən itəmat nəkotatɨg lak, kənu io ekətatɨg etəmat.
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21 “Etəmim itəm təmos wɨr nəghatən rəhak, kən matol, etəmim u inun in tolkeike io.
Kən etəmim itəm tolkeike io, rəhak Tata in otolkeike mɨn in.* Kən io mɨn oekolkeike in.
Kən io oekol əp io kəm in, məmə in otɨtun əsas io.”

22 Kən Jutas u, (sənəmə Jutas Iskariot, məto iahunin kit), in təmətapəh ron məmə, “?
Iərəmərə, ik onakahrol nulan kən mol əp ik kəm itɨmat əm, məto onəsol əpən ik kəm
netəmim rəha nətueintən?”†

23Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Etəmim itəm tolkeike io, in otatol nəwiak, kənu
rəhak Tata in otolkeike in. Kənu io ne rəhak Tata, itɨmlau ekueia mətuatɨg itɨməhal min.
Kən itɨmlau ekioal imatɨmlau əh-ikɨn.‡ 24Etəmim itəm təsolkeikeən io, in təsolən nəwiak.
Nəghatən mɨn u itəm nəmotəto ematən, eməsən atɨpən ilat. Məto emos ilat o rəhak Tata
itəm in təmahl-ipa io ekuwa.§

25 “Io iatən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat nian etatɨg əh kitat min itəmat. 26Məto
Narmɨn Rəha Uhgɨn u, in Iasitu, itəm Tata Uhgɨn otahl-ipa e nərgək, in otəgətun itəmat
e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otatol itəmat məmə nɨkitəmat otatəht natɨmnat mɨn u itəm
iatən kəm itəmat, məsotaluinən.*

27 “Roiu əh tɨnuəkɨr məmə io oekapəs itəmat. Io iatələhəu nəməlinuən rəhak tətatɨg
otəmat.† Kənu nəməlinuən u, itəm iakatos-ipɨnə, təsahmenən e nəməlinuən itəm
nətueintən u tatos-ipɨnə. Itəmat, nɨkitəmat təsahməən kən məsotəgɨnən. 28 Itəmat
nɨnəmotəto rəkɨs rəhak nəghatən, emən-ipɨnə kəm itəmat məmə, ‘Io oepanapəs itəmat,
məto uarisɨg, oepanɨtəlɨg-pamɨn otəmat.’ Okəmə nakotolkeike pahrien io, kən nɨkitəmat
otagien əm məmə nəkotəplan io iakatuwɨn o rəhak Tata, məto-inu in ilɨs taprəkɨs-in io.
29 Io iatən-iarəp rəkɨs əmnatɨmnatmɨn u kəm itəmat u-roiu, nian ilat kəsotolən əh,məmə
nian ilat kɨnotuwa moatol nɨpahrien lan, kən itəmat onəkotahatətə lak. 30Roiu əh, okol
esəghatən təfəməh mɨn kəm itəmat, məto-inun Setan u iərəmərə rəha nətueintən u,‡ in
tɨnatuwa. In təsosənnəsanənənməmə otolwin lak. 31Məto io iatol ətuatɨp əmnəwia Tata
Uhgɨnməmə netəmim rəha nətueintən okotɨtunməmə io ekolkeike in.§

“Itəla, pəs kotətul motagɨm ikɨn-u, moatuwɨn.”

15
Iesu in tahmen e nəukət nɨg pahrien

1 Kən Iesu tatən məmə, “Io un,* io ekahmen e nokət nɨg pahrien. Kən rəhak Tata in
tahmen e etəmim itəm tatɨtasɨlɨn nɨg u.† 2Nelmɨ nɨg mɨn rafin itəm kəsotoeən, in tatəte
rəkɨs ilat, kən nelmɨ nɨg mɨn rafin u itəm koatoe, in tətafəl wɨr ilat,‡ məmə ilat okotoe-
in noalat tepət.§ 3 Itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u. Kən io enafəl wɨr rəkɨs itəmat e
nəghatənmɨn itəmiatən-ipɨnəkəmitəmat.* 4Otəper-ipa lak,† kən io oekəper-ipənetəmat.
Nelmɨ nɨg otəsoeən okəmə in təsəper-ipənən e nəukətɨn. E nolən kitiəh əm, itəmat okol
nəmegəhən rəhatəmat təsoe-inən noan okəmə nəsotəper-ipamən lak.‡

5 “Io u, io nokət nɨg. Kən itəmat nelmɨ nɨg mɨn, nelmɨ nɨg mɨn itəm koatətul-pən wɨr
lak, moatəper-ipa. Nəmegəhən rəha etəmim itəm tatəper-ipa lak kən iatəper-ipən lan,
in otoe-in noan tepət. Məto itəmat u, okəmə nəsotəper-ipamən lak, okol nəsotolən nat
kit.§ 6Okəmə etəmim təsəper-ipamən lak, in tahmen e nelmɨ nɨg kit, itəm kɨnərakin kən
tɨnapə rəkɨs. Nelmɨ nɨg mɨn tol nəhlan, kɨtun nəmɨkən kərakin-pən e nɨgəm, kuwaan
ətɨp.* 7Okəmə itəmat nakotəper-ipa lak, kən nəghatən mɨn rəhak kotəper-ipən etəmat,
nat naka itəmat nakotolkeike, nəkotɨtun neasiə-inən. Kən Uhgɨn otol kəm ik.† 8 Nian
* 14:21: Jon 16:27; 1 Jon 2:5 † 14:22: Wək 10:41 ‡ 14:23: Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efes 3:17; 1 Jon 4:12,16; Nol
Əpən 21:3 § 14:24: Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50 * 14:26: Jon 15:26; 16:7,13; 1 Jon 2:27 † 14:27: Aes 9:6-7;
Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fil 4:7 ‡ 14:30: Jon 12:31 § 14:31: Jon 10:18; 12:49 * 15:1: Jon 6:35
† 15:1: Aes 5:1-7 ‡ 15:2: Hip 12:5-11 § 15:2: Mat 7:20; Kal 5:22-23; Efes 5:8-9; Fil 1:11 * 15:3: Jon 1:29;
13:10; Efes 5:26 † 15:4: Jon 6:56 ‡ 15:4: Əplan-tu futnot əpəh Jon 6:56. § 15:5: Fil 4:13 * 15:6: Mat 3:10
† 15:7: Mat 7:7



JON 15:9 193 JON 15:25

nəmegəhən rəhatəmat otoe-in noan tepət,‡ nat əh in tatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən e
nolən u, tatəgətunməmə itəmat rəhakmɨn netəmim.§

9 “Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk io. E nolən kitiəh əm, io ekolkeike mihin itəmat. Otəper-
ipən e rəhak nolkeikeən. 10Okəmə itəmat nəkoatol rəhak nəghatən,* kən onəkotəper-ipa
e rəhak nolkeikeən, tahmen ətuatɨp əmmə inun io emol nəghatən mɨn rəha Tata Uhgɨn,
kən iatəper-ipən e rəhan nolkeikeən. 11 Io ematən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat,
məmə nɨkitəmat otətagien, tahmen əmməmə io nɨkik tətagien. Kənu nɨkitəmat otagien
otagien mərioah.† 12 Itəmat nəkotəkəike moatol nəghatən u rəhak. Tatən məmə itəmat
onəkotolkeike itəmat mɨn, tahmen əmməmə io ekolkeike mihin itəmat.‡ 13 Suah kit tɨkə
itəm tolkeike pɨk in kit taprəkɨs-in etəmimun itəm tategəhan-in rəhan nəmegəhənməmə
otosmegəh inmɨn neen.§ 14Kən okəmə itəmat nəkotol natɨmnat mɨn u iatən kəm itəmat,
tatəgətun məmə itəmat un, io mɨn neen. 15 Io oesaun-in mɨnən itəmat məmə iolwək mɨn
rəhak, məto-inun etəm tatol wək, in təruru natɨmnat mɨn itəm rəhan etəm-iasol tatol.
Məto roiu əh, io ekaun-in itəmat, məmə io mɨn neen, məto-inun natɨmnat mɨn rafin u
itəm eməto o rəhak Tata, enən-iarəp rəkɨs kəm itəmat.* 16 Itəmat nəməsotɨtəpunən io,
məto io emɨtəpun itəmat.† Kən io emələhəu-pən itəmat məmə itəmat onəkotuwɨn motol
wək, kən wək rəhatəmat otoe-in noan.‡ Kən noan un, in otətatɨg. Tol nəhlan, kən okəmə
nakoteasiə-in natɨmnat mɨn kəm Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat.
17 Iatos-ipɨnə nəghatən kit kəm itəmat in tol nulan. Itəmat onəkotəike motolkeike itəmat
mɨn.”§

Netəmim rəha nətueintən, ilat koatetəhau netəmim rəha Iesu
18 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat,

nɨkitəmat otəkəike muwəh məmə aupən, ilat kəmotetəhau mihin io.* 19 Okəmə itəmat
netəmim rəha nətueintən u, kən netəmim rəha nətueintən okotolkeike itəmat, məto-inu
rəhalat u itəmat. Məto sənəmə itəmat netəmim rəha nətueintən u. Io enɨmɨtəpun rəkɨs
itəmat, kən mos-irəkɨs itəmat o nətueintən. Kən o nat u inu, netəmim rəha nətueintən,
kotetəhau itəmat.† 20Nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən u emən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat
məmə, ‘Iolwək əm kit, təsaprəkɨs-inən rəhan etəm-iasol.’‡ Kən məto-inu netəm rəha
nətueintən u, ilat koatol tərat agɨn ron io, kən tol nəhlan, ilat okotol nolən kitiəh əm
etəmat.§ Okəmə ilat kəmotol rəhak nəghatən, kən ilat okotol rəhatəmat nəghatən. Məto
ilat kəməsotol agɨn-əhən rəhak nəghatən mɨn. 21 Ilat okotol natɨmnat mɨn nulan etəmat,
məto-inun itəmat rəhakmɨn netəmim.* Ilat okotol nəhlan, məto-inu ilat kotəruru Uhgɨn
itəm təmahl-ipa io.†

22 “Emuwa kən məghat kəm ilat. Tol nəhlan e noa nəghatən u, ilat kəmotəplan əsas
rəhalat nolən rat mɨn. Məto kəmoatəuhlin məntalat ron io moatapəs rəhak nəghatən.
Kən roiu, kol kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə.‡§ 23 Etəmim itəm tetəhau io, in
tetəhau mɨn rəhak Tata. 24 Emuwa mol wək mɨn u e nɨganəmtɨlat itəm kol etəm pɨsɨn
kit təməsolən. Tol nəhlan, ilat kəmotɨtun məmə pah u io. Kən nat əpnapɨn kəmotɨtun
io, məto koatetəhau io, kən tol nəhlan məmə koatetəhau mɨn rəhak Tata. Kən roiu, kol
kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə.* 25Məto natɨmnat mɨn əh otəkəike mol nəhlan,
kənmol məmə nəghatən u otuwa pahrien itəmnetəm aupən kəmotəte rəkɨs e naoa rəha
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Lou. Rəhalat u Lou tatən məmə, ‘Io esolən nat kit elat, məto ilat kotetəhau agɨn-əh io,
moatol tɨməht kəm io.’†

26 “Məto nian Iasitu otuwa, in otatən-iarəp io. Narmɨn rəha Nɨpahrienən u, tatɨsɨ-pən o
Tata Uhgɨn.‡ Io ekahl-ipa in tuwa otəmat. 27Kənu itəmatmɨn, onəkotəkəike motən-iarəp
io,§ məto-inu itəmat noatatɨg kitat min io e nətuounən e wək rəhak muwa mətoarus-pa
u-roiu.

16
1 “Io enatən-iarəp natɨmnatmɨn u kəm itəmatməmə rəhatəmat nahatətəən otəseiuaiuən.
2 Ilat okəpanotəhg-iarəp itəmat e nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən rəhalat;* kən nɨpahrienən
agɨn, nian əh-ikɨn tatuwa itəm netəm okotohamnu itəmat, kən nɨkilat təht məmə ilat
koatol wək wɨr kit rəha Uhgɨn.† 3 Ilat okotol natɨmnat mɨn u, məto-inun ilat kotəruru
Tata Uhgɨn, kən motəruru mɨn io.‡ 4Məto io ekaupən matən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm
itəmat. Kən nian ilat kɨnotətuounmɨnatol etəmat, kən nɨkitəmat otuəhməmə io enəmən
rəkɨs natɨmnat mɨn u kəm itəmat.”

Wəkmɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol
Kən Iesu təghat əh matuwɨn, matən məmə, “Io eməsən-iarəpən natɨmnat mɨn u kəm

itəmat aupən, məto-inu emətatɨg kitat min itəmat. 5Məto roiu ekɨtəlɨg-pən mɨn o rəhak
Tata itəm təmahl-ipa io, məto itəmat kit təsətapəhən ron io məmə, ‘?Ik onəkuwɨn hiə?’
6Məto roiu, tol nulan məmə emən natɨmnat mɨn u kəm itəmat, kən nɨkitəmat təmahmə.
7 Məto io iatən pahrien kəm itəmat məmə, otəwɨr pɨk otəmat məmə io ekagɨm tənin
itəmat. Məto-inu okəmə esagɨmtəninən itəmat, kən Iasitu§ okol təsuwamənmatɨg itəmat
min. Məto okəmə io ekagɨm, muwɨn, kən io ekahl-ipa in tuwa mətatɨg otəmat.* 8 Kən
nian in otuwa, kən otəgətun netəmim rəha nətueintən məmə ilat iol təfagə rat, kən
nətəlɨgən rəhalat təsahmenən o nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nətəlɨgən
rəhalat təsahmenən o nakilən nolən rəha netəmim. 9Narmɨn u otəgətun ilat məmə ilat
iol təfagə rat,†məto-inukəsotahatətəən lak. 10Narmɨnuotəgətunkəmilatməmənətəlɨgən
rəhalat in təsahmenən o rəhalat nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn,‡məto-inu io ekɨtəlɨg-pən
mɨn o rəhak Tata, kən itəmat onəsotehmən io. 11 Narmɨn u otəgətun kəm ilat məmə
nətəlɨgən rəhalat in təsahmenənonakilənnolən rəhanetəmim,məto-inuUhgɨn in tɨnakil
rəkɨs iərəmərə rəha nətueintən u, Setan.§

12 “Io iatos natɨmnat tepət mɨn əh-ikɨn məmə epanən kəm itəmat. Məto roiu əh, okol
nəsotos rafinən ilat. Ilat kotiəkɨs pɨk əh otəmat.* 13Məto nian Narmɨn rəha Nɨpahrienən
otuwa,† in otit itəmat, tol mə itəmat nəkotɨtun nɨpahrienən rafin. In okol təsən atɨpən
rəhan əm nəghatən. In otən-iarəpən əm natɨmnat mɨn u itəm in tatəto e Tata Uhgɨn.
Kən in otən-iarəpɨnə mɨn kəm itəmat natɨmnat mɨn u itəm nian kit okəpanotuwa. 14 In
otəto nəghatən pahrien ron io kən matən-iarəp kəm itəmat. E nolən u, in otɨləs-ipər
io. 15Natɨmnat mɨn rafin rəha Tata Uhgɨn, in rəhak.‡ Tol nəhlan, kən io ekatən məmə,
Narmɨn u, in otəto nəghatən pahrien ron io kənmatol əp nɨpətɨn kəm itəmat.”

Otəsuwəhən okotəplanmɨn Iesu
16Kən Iesu tən-ipənməmə, “Otəsuwəhənonəsotəplanən io,məto uarisɨgun, təsuwəhən,

kən onəpanotəplanmɨn io.”§
17Kənnetəmimmɨnneenrəhan, ilat koatətapəh-ətapəhkəmilatmɨnməmə, “?Nəghatən

u, nɨpətɨn naka? In tatən kəm itat məmə, ‘Otəsuwəhən onəsotəplanən io, məto uarisɨg,
otəsuwəhən, nəpanotəplan mɨn io.’ Kən in tən məmə, ‘Məto-inu io iakatuwɨn o Tata
† 15:25: Sam 35:19; 69:4 ‡ 15:26: Jon 14:26 § 15:27: Luk 24:48; Jon 21:24; 1 Jon 1:2; 4:14 * 16:2: Jon 9:22;
12:42 † 16:2: Wək 26:9-10 ‡ 16:3: Jon 15:21; 1 Jon 3:1 § 16:7: Jon 14:16 * 16:7: Jon 7:39 † 16:9:
Jon 15:22 ‡ 16:10: Aes 64:5; Mat 5:20; Rom 1:17; 3:21,22; 10:3; Fil 3:6-9; Taet 3:5; 1 Pita 3:18 § 16:11: Jon 12:31
* 16:12: Mak 4:33 † 16:13: Jon 14:17 ‡ 16:15: Jon 17:10 § 16:16: Jon 14:18
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Uhgɨn.’ 18 ?Nəghatən u, ‘otəsuwəhən’ nɨpətɨn naka? Kitat kotəruru nəghatən mɨn əh in
tatən.”

19 Kən Iesu tɨnɨtun rəkɨs məmə ilat kotolkeike məmə okotətapəh-in nat kit ron, kən
in tən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro? Io emən məmə, ‘Otəsuwəhən itəmat nəsotəplanən
io. Məto uarisɨg, təsuwəhən onəpanotəplan mɨn io.’ ?Kən roiu nakotətapəh otəmat mɨn
o nɨpətɨ nəghatən u? 20 Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, itəmat nɨkitəmat
otahmə, itəmat onəkotasək pɨk,* məto nətueintən, nɨkin otagien. Itəmat onəkotəto tərat
pɨk agɨn, məto nahməən rəhatəmat otəuhlin-pa e nagienən.† 21 Nian okəmə tɨnuəhkɨr
məmə pətan kit otemək, kən in tatəto tərat, məto-inun tɨnol nian rəhan məmə otəto
nahməən e nɨpətɨn. Məto uarisɨg, okəmə nətɨn tɨnaiir rəkɨs, kən in nɨkin təsəht mɨnən
nahməən əh. In nɨkin tətagien pɨk məto-inu nətɨn tɨnaiir-pa e nətueintən. 22 E nolən
kitiəh əm, roiu əh itəmat nakotəto tərat. Məto uarisɨg, kənu io ekəplan mɨn itəmat. Kənu
nɨkitəmat otagien otagien, okol etəmim kit təsol mɨnən itəmat nɨkitəmat tahməmɨn. 23O
nian əh, itəmatonəsotətapəh-inmɨnənnatkit ron io. Nɨpahrienənagɨnu iatənkəmitəmat
məmə, okəmə itəmat nakotətapəh-in nat kit o Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm
itəmat.‡ 24Mətoarus-pau-roiu, itəmatnəsotətapəh-inən əhnat kit ronenərgək. Otətapəh-
in e nərgək, kən onəkotos, məmə nɨkitəmat otagien otagienmərioah.”§

Iesu tɨnol win rəkɨs e natɨmnatmɨn rəha nətueintən
25Kən Iesu tatəghat əhmatuwɨnmatənməmə, “Io ematuəhnimaanəghatənenatɨmnat

mɨn u, matən kəm itəmat.* Məto nian əh-ikɨn tatuwa, itəm io ekəsuəh mɨnən nimaa
nəghatən lan,məto oekəghat-in rəhak Tata kəmitəmat e nolən kit itəmitəmat onəkotɨtun
wɨr in. 26 E nian əh, itəmat onəkoteasiə-in natɨmnat kəm rəhak Tata e nərgək, məto io
esənənməmə io ekuwɨn e nərgɨtəmatmeasiə-in natɨmnat ron† 27məto-inu Tata Uhgɨn, in
əmun tolkeike pɨk itəmat. In tolkeike itəmatməto-inu itəmat nakotolkeike io, kən itəmat
nəmotahatətəməmə io emɨsɨ-pən lan. 28 Io emɨsɨ-pən o Tata Uhgɨn,muwa e nətueintən u.
Kənu roiu otəsuwəhən kən ekiet mɨn e nətueintən u, mɨtəlɨg-pənmɨn o Tata Uhgɨn.”

29 Kən netəmim rəhan mɨn koatən məmə, “!In un! !Roiu əh ik nəsuəh mɨnən nimaa
nəghatən! Ik nakatən ətuatɨp əm kəm itɨmat. 30 Roiu əh enotɨtun məmə okəmə suah kit
təsətapəh-inən əh nat kit ron ik, məto ik nəkɨtun nuhalpɨnən nəghatən mɨn rafin itəm
kəsətapəhinən əh. O nat u, tol kən itɨmat ekotɨtunməmə ik nəmɨsɨ-pən o Uhgɨn.”

31 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “?Nɨpahrienən, itəmat nakotahatətə lak u-roiu?‡
32 Itəmat otətəlɨg-in-tu, nian əh-ikɨn tatuwa, nɨpahrienənməmənian əh tɨniet-arəpa rəkɨs,
itəmnetəmim okotɨtəp itəmat rafin, nakotaiu atit, motuwɨn imatəmatmɨn ikɨn, motapəs
io, io pɨsɨn əm.§ Məto okol io esan pɨsɨn əmən, məto-inu nian rafin rəhak Tata tətatɨg
itɨmlau min.* 33 Io enəmən-iarəp rəkɨs natɨmnat mɨn u kəm itəmat, məmə rəhatəmat
nətəlɨgən oteiuaiu məto-inu nəkotatɨg lak.† E nətueintən u, nahməən otepət otəmat,‡
məto sotəgɨnən, motətul məha-məha,§ məto-inu io enol win rəkɨs e nəsanənən rəha
nətueintən.”*

17
Iesu təməfak atɨp ron

1Nian Iesu təməghat rəkɨs, kənmətag-pər ilɨs e neai, kənmatəfakmatənməmə,

* 16:20: Mak 16:10 † 16:20: Jon 20:20 ‡ 16:23: Mat 7:7 § 16:24: Jon 15:7-8 * 16:25: Mat 13:34;
Mak 4:33,34; Jon 10:6 † 16:26: Kitat kotɨtun nuwɨnən o Uhgɨn e nəfakən, tahmen əm e nɨsualkələh koatuwɨn o
rəhalat tata mɨn itəmkotolkeike ilat. Iesu in tatəfak o nat kitiəh əm, inun, məmə Uhgɨn otəplan kitat məmə kotətuatɨp
e nɨganəmtɨn (Rom 8:34, Hip 7:24-25; 1 Jon 2:1-2). Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nuwɨnənmeasiə-in natɨmnat o Uhgɨn.
‡ 16:31: Jon 4:23 § 16:32: Sek 13:7; Mat 26:56; Mak 14:27 * 16:32: Jon 8:29 † 16:33: Jon 14:27 ‡ 16:33:
Jon 15:18-21 § 16:33: Mak 13:9 * 16:33: Rom 8:37; 1 Jon 4:4; 5:4; Nol Əpən 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7
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“Tata, rəhak nian tɨnuwa rəkɨs. Io iakolkeikeməmə ik onakɨləs-ipər nərgɨNətɨm,məmə
in mɨn otəpanɨləs-ipər nərgəm,* 2məto-inu ik nəmos-ipən nəsanənən ne nepətən kəm in,
məmə in otərəmərə e netəmim rafin,† kən mɨtun mɨn nos-ipənən nəmegəhən lilɨn kəm
ilat mɨn u, itəm ik nəmos-ipən ilat mɨn kəm in.‡ 3Kən nəmegəhən lilɨn u, nɨpətɨn uməmə
netəmim okotɨtun ik, itəm ik əmun ik Uhgɨn pahrien,§ kənmotɨtunmɨn Iesu Kristo u, ik
nəmahl-ipa.* 4 Io ematɨləs-ipər nərgəm e nətueintən u,† kən enol rafin rəkɨs wək itəm ik
nəmos-ipa kəm ioməmə iakol.‡ 5Tata, roiu əh, tɨnol nian rəhamməmə onakos io ekɨmnə
mətatɨg kilaumin ik. Ləs-ipər iomos-ipa nepətən əhag-əhag kəm io, tahmen əmmə inun,
emos aupən kilaumin ik e nian nətueintən u təmatɨkə əh.§

Iesu təməfak o rəhanmɨn
6 “Netəmmɨn u itəm ik nəmos-irəkɨs ilat o nətueintənmos-ipa ilat kəm io, io ematol əp

nərgəm kəm ilat, məmə ilat okotɨtun ik.* Aupən, ilat rəham mɨn netəmim, məto roiu ik
nəmələhəu-pən ilat e nelmək, məmə ilat rəhakmɨn netəmim. Ilat kəmoatətəu-pən rəham
nəghatən, 7 kən roiu əh, ilat kotɨtun məmə, natɨmnat mɨn u itəm ik nəmos-ipa kəm io,
ilat koatɨsɨ-pən əm ron ik. 8 Ilat kotɨtun natɨmnat mɨn u, məto-inu ik nɨnəmən-ipa rəkɨs
nəghatən kəm io, kən io emən-ipən kəm ilat, kən ilat koatos e nɨkilat. Kən ilat motɨtun
məmənɨpahrienənagɨnməmə io emɨsɨ-pɨnə ron ik, kənmoatahatətə lakməmə ik nəmahl-
ipa io.

9 “Io iatəfak olatmɨnu. Io esəfakənonetəmimrəhanətueintən, iatəfak əmonetəmmɨn
u itəm ik nəmos-ipa ilat kəm io, məto-inun ilat u rəham mɨn. 10Netəmmɨn u iatos, ilat
rafin rəham, kənu ilat rafin u itəm ik natos, ilat rəhak.† Kən netəmmɨn u, ik nəmol ilat
məmənəmegəhən rəhalat tatɨləs-ipər nərgək. 11Roiu əh iakatuwa ron ik, kən otəsuwəhən
io esatɨgən u e nətueintən u. Məto netəm mɨn u, ilat okotatɨg əh e nətueintən u. Tata,
ik nakətuatɨp agɨn. Awi, nakaskəlɨm netəmmɨn u kotatɨg wɨr e nəsanənən rəha nərgəm
u itəm ik nəmos-ipa kəm io, məmə ilat okotatɨg kitiəh əm, tahmen məmə inu, kilau min
ik kitiəh.‡ 12Nian io emətatɨg itɨmat min ilat, kən ematɨpal wɨr§ olat, e nəsanənən rəha
nərgəm əm itəm ik nəmos-ipa kəm io. Io ematehmwɨr ilat, esaiiroauinən kit.* Kitiəh əm
u itəm təməlue, inun itəm Uhgɨn otəkəike mərəkɨn,† kənu nat əh otol nəhlan, məmə otol
nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn otuwamol nɨpahrienən.

13“Roiu əh, iatuwa ron ik,məto iatənnəghatənmɨnunian etatɨg əhenətueintən,məmə
ilat mɨn, nɨkilat otagien otagien, tahmen əm məmə io nɨkik tətagien. 14 Io emən-iarəp
rəhamnəghatənmɨnkəmilat. Kən tolnəhlan, netəmimrəhanətueintənu, kəsotolkeikeən
ilat, koatetəhau ilat,‡ məto-inun ilat sənəmə netəmim rəha nətueintən,§ tahmen əm
məmə io sənəmə etəmim rəha nətueintən. 15 Io esətapəhən ron ik məmə onakos-irəkɨs
ilat e nətueintən u. Məto ekolkeike məmə ik onakahtosɨg-in etəm rat u, Setan, məmə in
otəsuwamən mərəkɨn ilat. Ik onakɨpal wɨr* olat.† 16 Io, sənəmə etəmim rəha nətueintən
u. Kən tol nəhlan, ilat mɨn sənəmə netəmim rəha nətueintən. 17 Rəham nəghatən in
nɨpahrienən rafin. Onəkol rəham nəghatən məmə in otol wək e nəmegəhən rəhalat
məmə ilat netəmim pahrien rəham motasim motətuatɨp.‡ 18 Ik nəmahl-ipa io, ekuwa e
nətueintən u,§ kən e nolən kitiəh əm, io enatahl-iarəp mɨn ilat, kotuwɨn e nətueintən.*

* 17:1: Jon 12:23; 13:31,32 † 17:2: Dan 7:14; Mat 28:18; 1 Korin 15:27-28 ‡ 17:2: 17:24; Jon 6:37,39 § 17:3:
Jon 17:25,26 * 17:3: Fil 3:8 † 17:4: Jon 13:31 ‡ 17:4: Jon 19:30 § 17:5: Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fil 2:6-11
* 17:6: Jon 1:18 † 17:10: Jon 16:15 ‡ 17:11: Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30 § 17:12: “Ematɨpal wɨr,”
nɨpətɨn u, ematehmwɨrməmə nat kit təsərəkɨnən,mol protektem elat. * 17:12: Jon 6:39 † 17:12: Inu Jutas. Jon
6:70,71 ‡ 17:14: Jon 8:23; 15:19 § 17:14: 1 Pita 2:11 * 17:15: “Onakɨpal wɨr,” nɨpətɨn u, otehm wɨr məmə
nat kit təsərəkɨnən, mol protektem elat. † 17:15: Mat 24:24; Jon 8:44; 1 Pita 5:8 ‡ 17:17: Lev 11:44-45; Jon 15:3;
1 Pita 1:16 § 17:18: Jon 3:17 * 17:18: Jon 20:21; Mat 28:18-20
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19Kən io iatos-ipɨnə atɨp ioməmə iakatasim o nolən nalpəkauən rəham,†məmə ekasitu e
netəmmɨn u, məmə ilat mɨn okotasimmotətuatɨp, kən ilat netəmim pahrien rəham.‡

Iesu təməfak o netəmokəpanotahatətə lan
20“Io esəfakən əmonetəmmɨnu,məto iatəfakmɨnonetəmmɨnu itəmokəpanotahatətə

lak e nəghatən rəha netəmmɨn u. 21Tata, io iatəfak olat, məmə ilat rafin okotuwa kitiəh
əm, tahmen-pən əmməmə inun kilau kitiəh əm, kən iakətatɨg-pɨnə lam, kən ik nəkətatɨg
lak. Iatəfak məmə ilat okotuwa kitiəh əm kitat min ik, məmə netəmim rəha nətueintən
okotahatətə məmə ik nəmahl-ipa io.§ 22 Ik nɨnəmos-ipa rəkɨs nepətən* kəm io, kən io
iatawte-in kələh nepətən rəhak kəm ilat, məmə ilat okotuwa kitiəh əm tahmen əmməmə
kilau kətioal kitiəh.† 23 Iakətatɨg e nɨkilat, kən ik nəkətatɨg lak. Tol nəhlan, iatəfak məmə,
ilat okotuwa kitiəh əm e natɨmnat mɨn rafin məmə netəm mɨn u rəha nətueintən, ilat
okotəplan motɨtun məmə ik nəmahl-ipa io, kən məmə ik nəmolkeike rəham netəmim‡
tahmen əmməmə inu, ik nəmolkeike mihin io.

24 “Tata, ik nəmos-ipa ilat u e nelmək məmə ilat rəhak mɨn, kən io ekolkeike məmə
ilat okotɨtun nuwamən ikɨn-u itəm io mɨn ekuwɨn ikɨn,§ məmə ilat okotəplan nepətən
əhag-əhag rəhak* itəm io ekatos. Nepətən əhag-əhag u, ik nəmos-ipa kəm io, məto-inu ik
nəmolkeike io aupən agɨn nian nətueintən u təmatɨkə əh.†

25 “Tata, ik nakətuatɨp agɨn.‡ Netəmim rəha nətueintən u, ilat kotəruru ik,§ məto io
ekɨtun ik. Kən netəmmɨn u rəhak mɨn, ilat kotɨtun məmə ik nəmahl-ipa io. 26 Io emol əp
ik kəm ilat, məmə ilat okotɨtun wɨr ik,* kənu io, oiakatəkəike matol əp ik nəhlan, məmə
nolkeikeən rəham otɨnɨpwɨr nɨkilat,† kənməmə io atɨp oiakətatɨg e nɨkilat. Nolkeikeən u
iakatəghat-in, in nolkeikeən rəham, tahmenmə inu ik nakolkeike mihin io.”‡

18
Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotuwamotaskəlɨm in
(Mat 26:7-56;Mak 14:43-50;

Luk 21:47-53)
1Nian Iesu təmaupən məfak, kəmotiet e taon u, kən moteguəfɨmɨn-pən entənɨpən-pən e
noanapinat kit, nərgɨn un, Ketron. Kən ikɨn əh, kəmahwɨnu kit ikɨn. Kən Iesu ne rəhan
netəmimmɨn kəmotuwɨn e nɨki nɨgmɨn əh.

2Kən Jutas u, etəmuuarisɨg in otəpanegəhan-in Iesu kəmrəhan tɨkɨmɨrmɨn, in tɨnɨtun
rəkɨs ikɨn əh, məto-inu nian neen, Iesu ne rəhan mɨn netəmim ilat koatuəfɨmɨn ilat mɨn
ikɨn.* 3Kən pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotahl-ipənmopael mɨn itəmkoatətul o Nimə
Rəha Uhgɨn kotuwa motehm Jutas. Kən Jutas təmit netəmmɨn əh ilat mopael mɨn neen
rəha netəm Rom, mit ilat motuwɨn e nɨki nɨg olɨf əh. Ilat koatəmɨk noanɨsiə, ne lait mɨn,
ne natɨmnat rəha nəluagɨnən.†

4 Iesu tɨnəmɨtun rəkɨs məmə natɨmnat mɨn u, in otuwa tol nulan, məto in təmaliwək
muwɨn olat, kənmətapəh olat məmə, “?Itəmat noategəs-in pah un?”
† 17:19: Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1 Kor 11:24; Dut 15:19,21; Taetas 2:14; Hip 9:14 ‡ 17:19: Hip 10:10
§ 17:21: Jon 3:17 * 17:22: Jon 1:14 † 17:22: Jon 14:20 ‡ 17:23: Jon 16:27 § 17:24: Jon 12:26
* 17:24: Netəm koatəfak koatehm nepətən rəha Iesu məsɨn əm roiu, (Jon 1:14, 2 Kor 3:18). Məto kitat kotɨtun məmə
okəmə otɨtəlɨg-pa, kitat okotahmen lan, məto-inu e nian əh, okotəplan əsas rəhan nepətən əhag-əhag e nɨganəmtɨtat
(1 Jon 3:2). Nepətən əhag-əhag rəha Iesu itəm rəhan netəmimmɨn ilat okotəplan; inu, rəhan nepətən məmə in Uhgɨn,
nepətən əhag-əhag əh itəm in təmos aupən nətueintən təpanatɨg. † 17:24: Jon 1:1-3; 1:14; 1 Pita 1:20 ‡ 17:25:
Sam 119:137; Rom 3:26 § 17:25: Jon 15:21; 16:3 * 17:26: Jon 17:6 † 17:26: E ves u, nɨpətɨn kəiu. Kitiəh,
Iesu tatəfakməmə Tata Uhgɨn otolkeike rəhanmɨn netəmim, tahmen əmməmə in tatolkeike Iesu. Məto in tatəfakmɨn
məmə rəhan netəmimmɨn okotolkeike ilat mɨn tahmen əmməmə Tata Uhgɨn in tatolkeike Iesu. ‡ 17:26: Jon 15:9;
Rom 5:5 * 18:2: Luk 21:37; 22:39 † 18:3: Wək 1:16



JON 18:5 198 JON 18:17

5 Ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Etəm Nasaret kit, nərgɨn u Iesu.” Kən in tən-ipən
kəm ilat məmə, “Io u inu.”‡ § (Kən Jutas, suah u itəm təmegəhan-in-pən Iesu e nelmɨlat,
in tatətul ilat min.) 6 Kən nian Iesu təmən məmə, “Io u inu,” ilat kəmotani məntaalat
motɨtəlɨg, moteiuaiumotorin ilat e nɨsɨp.*

7 Kən Iesu tatɨg mətapəh mɨn olat məmə, “?Itəmat nakotegəs-in pah un?” Kən ilat
kotəmə, “EtəmNasaret kit, nərgɨn u Iesu.”

8 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə, ‘Io u inu.’† ‡ Okəmə
itəmat nakoategəs-in io, kən təwɨr məmə nakotapəs netəmimmɨn u, koatuwɨn latuənu.”
9 In təmən nəhlanməmə nəghatən u itəm in tɨnəmən rəkɨs in otol nɨpahrienən. Nəghatən
u təmənməmə, “Tata, netəmmɨn u itəmnəmələhəu-pən ilat e nelmək, okol esaiiroauinən
kit.”§

10 Saimon Pita təmatɨləs rəhan kit nisa rəha nəluagɨnən. Kən əmun, in təmiuw-iarəp
rəhan nisa, məte rəkɨsmatelgɨ slef kit rəha pris asol agɨn,matəlgɨnmatɨp. Nərgɨ suah un,
Malkas.

11Məto Iesu tən-ipən kəm Pita məmə, “Aii-pən rəham nisa u e rəhan sipa. Ik onəkəike
mɨtun məmə nahməən u rəhak,* itəm Tata Uhgɨn in təmos-ipa kəm io, kən io ekəike
mətəlɨg-in əm,mol.”†

Ilat kəmotɨləs Iesumotuwɨn tətul aupən e nɨganəmtɨAnas
(Mat 26:57-58;Mak 14:53-54;

Luk 22:54)
12Kənmopael mɨn rəha netəmRom ne etəm-iasol rəhalat, ne mopael mɨn rəha netəm

Isrel, kəmotaskəlɨm Iesu, kən motəlis ətain nelmɨn. 13 Kən kəmotaupən motɨləs in
motuwɨn tətul e nɨganəmtɨ Anas. Anas un, in etəmaa Kaeafas. Kaeafas un, in pris asol
agɨn e nup əh.‡ 14Kən Kaeafas u inu, in aupən təmən kəm netəm-iasol rəha netəm Isrel
məmə təwɨr pɨk məmə etəmim kitiəh əm otɨmɨs o netəmim, taprəkɨs-in məmə netəmim
rafin okotɨmɨs.§

Pita təmənməmə in
təruru Iesu

(Mat 26:69-70;Mak 14:66-68;
Luk 22:55-57)

15Kən Saimon Pita ne etəmim kit mɨn rəha Iesu, ilau kəmiauarisɨg-in Iesu. Etəmim u
kit mɨn rəha Iesu, pris asol agɨn in tɨtun wɨr. Tol nəhlan, in təmətəu-pən Iesu, mian əpəh
imə e iat rəha nimə rəha pris asol agɨn un. 16Məto Pita in təmatətul əmeket. Kən etəmim
kitmɨnu rəha Iesu, itəmpris asol agɨn tɨtunwɨr, in təmietmuwa ihluə, kənmən-ipənkəm
pətan u itəm tatətul o ket. Kən in təmit Pita mian imə. 17Kən əmun, pətan un itəm tatətul
o ket, təməplan Pita kən tətapəh ronməmə, “?Ei, ik mɨn un etəmim rəha suah əh?”
Məto Pita təmə, “Kəpə, sənəmə io rəhan etəmim.”

‡ 18:5: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. § 18:5: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 * 18:6: Nol Əpən
1:17 † 18:8: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. ‡ 18:8: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 § 18:9: Jon 6:39;
10:28; 17:12 * 18:11: Nian Iesu təmə, “Ik onəkəike mɨtun məmə nahməən u rəhak,” nəghatən Kris ətuatɨp tatən
məmə, “?Oesənɨm-pənən e panɨkɨn u itəmrəhak Tata otos-ipa kəm io?” E nəghatən Kris, “oekənɨme panɨkɨn” in nimaa
nəghatən, nɨpətɨn u, məmə Iesu tategəhan-in məmə in otos nahməən u itəm otuwa ron nian Uhgɨn otol nalpɨnən kəm
in o nolən ratmɨn rəha netəmim rafin. † 18:11: Mat 20:22 ‡ 18:13: E nian rəhaOltesteman, katos-ipər pris asol
agɨn mɨn kotətul mətoarus nian ilat okoatɨmɨs. Məto e nian Jon təməte naoa u lan, netəm Rom kəmotəuhlin nətəlɨgən
əh, motol məmə etəm tatol pris asol agɨn, okəike katɨləs-ipər nɨtain, məmə suah kit in otəsərəmərəən nian təfəməh. E
nup 6 AD, netəmRom kəmotos-ipər Anasməmə in otuwa pris asol agɨn, kənu e nup 15 AD, kəmotɨləs-iəhau in e rəhan
wək, kənmotɨləs-ipər Kaiəfəs məmə tatos nəmeen. Məto Anas in tatos əh nərəmərəən e nətəlɨgən rəha netəm Isrel, kən
netəm Isrel koatən əhməmə in pris asol agɨn. § 18:14: Jon 11:49-51
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18Kən e nian əh, in nian rəha nətəpən, kən iolwək mɨn rəha pris asol agɨn, ne mopael
mɨn, ilat kəmotasiepən e noanəmkɨlɨp e nɨgəm, kənmoatətul tɨtəlau in, moatəto. Kən Pita
mɨn, in təmuwɨnmotətul, moatəto nɨgəm.

Pris asol agɨn təməghat
kəm Iesu

(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64;
Luk 22:66-71)

19Kənpris asol agɨn tatətapəh-in natɨmnatmɨn o Iesu. Tatətapəh onetəmimmɨn rəhan
ne nəghatənmɨn rəhan itəm təmatənmatəgətun ilat lan.*

20 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Io ematən rəhak nəghatən mɨn e nɨganəmtɨ
netəmim. Nian rafin, iatəgətun netəmim lan, əpəh e niməmɨn rəha nuəfɨmɨnən, kən əpəh
e Nimə Rəha Uhgɨn, itəmnetəm Isrel koatəpələh ikɨn nian rafin. Io esəhluaig-inən rəhak
nəghatən mɨn. 21 ?Təhrol nakətapəh-in nulan kəm io? Təwɨr mə nakuwɨn mətapəh o
netəmkəmoatəto rəhaknəghatənmɨn. Təwɨrnakuwɨnmətapəhonəghatənmɨnunemən-
ipən kəm ilat. Ilat kotɨtun wɨr natɨmnat mɨn u itəmematən.”

22Nian Iesu təmatən nəghatən əh, kənmopael kit itəm in tatətul e Nimə Rəha Uhgɨn, in
tatətul əh-ikɨn, təmemnɨkapɨn, kənməmə, “?Nakatən nulan e pris asol agɨn o naka?”

23Kən Iesu tən-ipənkəminməmə, “Okəməemənnəghatənneen itəmtəsətuatɨpən, təwɨr
məmə onakən-iarəp. ?Məto okəmə rəhak nəghatən mɨn kotətuatɨp əm, təhrol nakatem
io?”

24Kən əmunAnas tahl-ipən Iesu tuwɨnopris asol agɨnuKaeafas. Kən tatəmɨkmətmətɨg
əmnol itəmkəməlis lan.

Pita tɨnənmɨnməmə
təruru Iesu

(Mat 26:71-75;Mak 14:69-72;
Luk 22:58-62)

25Kən Saimon Pita tətul əh matəto nɨgəm. Kən koatətapəh ron məmə, “?Ei, ik mɨn un,
ik etəmim rəha suah əh?” Məto Pita təmə, “Kəpə, sənəmə io rəhan etəmim.”

26 Kən əmun, iolwək kit rəha pris asol agɨn, in noanol kit rəha suah u Pita təmətatɨp
matəlgɨn aupən, in təmən məmə, “?Nɨkik təht məmə eməplan ik itəmat min əpəh e nɨki
nahwɨnuən, o kəpə?”

27Məto Pita təmə, “Kəpə. Sənəmə io.”
Kən roiu agɨn-əhmɨn, mənɨg kit tɨmnən.†
Iesu in təmətul aupən e nɨganəmtɨ Pailat
(Mat 27:1-2, 11-14;Mak 15:1-5;

Luk 23:1-5)
28Kən laulaugɨn agɨn-əh, kəmotɨləs Iesu motiet e nimə rəha Kaeafas, motuwɨn e nimə

rəha Pailat. Pailat in etəmRom, məto in tatos nərəmərəən asol Isrel. Netəm Isrel koatos
nətuakəmən kit rəhalat, ilat kəsotuwɨnən e nimə rəha etəm ik pɨsɨn kit. Okəmə okotuwɨn
imə, kən ilat koatən məmə ilat kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ilat okol kəsotunən
nagwənən rəha lafet rəha Nuhagego-inən.‡ 29O nətuakəmən u rəhalat, tol kən Pailat in
təmiet e rəhan nimə, muwa ihluəmə otəplan ilat. Kən in təmətapəhməmə, “?Nɨpəgnəmtɨ
naka un itəmat noatehm-pən e suah u?”

30Kən ilat kəmotən-ipənkəminməmə, “Okəmə suahu in təsətgəhlən lou, okol esotɨləsən
inmotuwa kəm ik.”

31Kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “Təwɨr məmə itəmat onəkotɨləs in motuwɨn, kən
itəmatmotakil, tətəu-pən loumɨn rəhatəmat.”

* 18:19: Nat əpnapɨn məmə Kaiəfəs in pris asol agɨn e nup əh (ves 13), məto Anas in tatos əh nepətən rəha pris asol
agɨn kit, məto-inu in pris asol agɨn aupən ikɨn. Kən ves u tatəghat-in Anas. (Jon 18:24; Luk 3:2; Wək 4:5-6). † 18:27:
Jon 13:38 ‡ 18:28: Jon 11:55
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Məto ilat kotən-ipən kəm inməmə, “Məto netəmRom əm ilat kotegəhan-inməmə kɨtun
nohamnuən etəmim.” 32 Iesu təmatən aupənməmə in otɨmɨs nəhlan,§ kən natɨmnatmɨn
u kəmolməmə nəghatənmɨn u rəhan okotuwamotol nɨpahrienən.

33Kən əmunPailat tuwɨnmɨn imə, kənmaun-in Iesu tuwamətul aupən-in nɨganəmtɨn,
kən tətapəh ronməmə, “?Təhrol? ?Ik kig rəha netəm Isrel?”*

34 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Ik atɨp əm nakatətapəh nulan, o ik nakatətapəh
məto-inu netəmim koatən-ipɨnə io kəm ik?”

35Kən Pailat tən-ipən məmə, “?Təhrol? ?Ik nɨkim təht mə io etəm Isrel kit? Netəmim
imam ikɨn əmnepris asolmɨn rəham, ilat kəmotegəhan-in-pa ik e nelmək. ?Ik nəmol nat
naka?”

36 Kən Iesu təmə, “Io, esolən kig rəha nətueintən u. Okəmə io kig kit tahmen e kig
mɨn rəha nətueintən u, kən rəhak netəmim mɨn okotəmou, motoh netəm mɨn un itəm
kotolkeike məmə okotos-ipən io e nelmɨ netəm-iasol rəha netəm Isrel. Məto io sənəmə
kig kit rəha nətueintən u.”†

37Kən Pailat tətapəh ronməmə, “?Məto nɨpahrienənməmə ik kig kit?”
Kən Iesu təmə, “Ik nəmən məmə io kig kit. Io emaiir-pa e nətueintən u o nat kitiəh

əm,məmə ekatətul-arəpmatən-iarəp nɨpahrienən.‡ Kən etəmim itəmnɨkin tagienməmə
otətəu-pən nɨpahrienən, kən in tatətəlɨg-in rəhak nəghatən.”§

38Məto Pailat tən-ipən kəm inməmə, “?Naka un, nɨpahrienən?”

Pailat təmakil məmə Iesu in təikemɨmɨs
(Mat 27:15-31;Mak 15:6-20;

Luk 23:13-25)
Kən Pailat təmiet mɨnmuwɨnmehm netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel, mən-ipən kəm

ilatməmə, “Io esəplanənnolənrat kit ne e suahu, itəmtatənməmə suahu təmərəkɨn lou.*
39Meto e nolən rəhatəmat, e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, nian rafin iatɨkɨs suah
kitmahl-iarəpən e kalapus. ?Kən təhrol? ?Itəmat nakotolkeikeməmə io ekegəhan-in kən
mɨkɨs kig rəha netəm Isrel?”

40Kən ilat kotagət əfəməhmotənməmə, “!Kəpə! !Itɨmatekotapəs suahun, ekototolkeike
Parapas!” Parapas un, in iakləh kit, kən in təmatəluagɨn matohamnu itəmməmə otəhg-
iarəp kapman rəha Rom.†

19
1 Kən Pailat təmos-ipən Iesu e nelmɨ rəhan mopael mɨn, kən ilat kəmotalis-alis.* 2 Kən
kəmotəmɨk nol itəm tol nihlən-nihlən, motol hat lan, tahmen e hat rəha kig, kən
motəfauin-pən e rəhn-kapə. Kən motuwɨn-in-pən kot əfəməh kit kəm in, tol nəguɨ-naris
lan, tahmen e kot rəha kig. 3Kən ilat motuwa ron, moatol mɨləh lan, kənmoatənməmə,
“Ik u inu, kig rəhanetəmIsrel. Itɨmat ekotos-ipənnɨsiaiiən kəmik.” Kən ilatmoatem-pən
əmnɨkapɨn.

4Kən Pailat tiet mɨnmuwɨn ihluə, kənmatən-ipən kəmnetəmimməmə, “Ei, netəmim.
Io ekahl-iarəp mɨn suah u tuwa ihluə, məmə itəmat onəkotəplan-tu məmə io esehmən
nolən rat lan ne.” 5Kən Iesu təmiet mɨnmuwa ihluə. In tatəfauin hat u itəmkəmol e nol
itəm tol nihlən-nihlən, tahmen e hat rəha kig, kənmatuwɨn e kot əfəməh tol nəguɨ-naris,
tahmen e kot rəha kig, kənPailat tən-ipən kəmilatməmə, “!Netəmim! !Otəplan-tu! !Suah
u inu!”
§ 18:32: Iesu təmən məmə in otɨmɨs e nɨg kəməluau (Mat 20:19; 26:2; Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Kən netəm Rom, ilat
koatohamnu netəm koatol nəratən, moatətu-pər ilat e nɨg kəluau. Məto netəm Rom kəsotegəhan-inən məmə netəm
Isrel, ilat kotolmihin. * 18:33: Mat 2:2; Luk 23:2-3 † 18:36: Luk 17:21; Jon 6:51 ‡ 18:37: Jon 3:32 § 18:37:
Jon 8:47 * 18:38: Luk 23:4 † 18:40: Wək 3:14 * 19:1: Aes 50:6; 53:5
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6Məto nian pris asol mɨn nemopael mɨn itəmkoatehmNimə Rəha Uhgɨn kəmotəplan,
ilat kəmotagət əfəməh moatən məmə, “!Okəht-ipən e nɨg kəməluau! !Okəht-ipən e nɨg
kəməluau!”†
Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, itəmat pɨsɨn əm, otɨləs motuwɨn, motəht-

ipən in e nɨg kəməluau. Məto io esəplanən nolən rat kit ne lan.”
7Məto ilat kotəmə, “Rəhatɨmat kit əh-ikɨn lou tatən məmə in otəkəike mɨmɨs, məto-inu

in tatənməmə inNətɨUhgɨn.”‡ 8Kənnian Pailat təməto nəghatənu, in təməgɨnpɨk təhmɨn
mɨn. 9Kən in təmatɨgmuwɨnmɨn imə, mətapəh o Iesuməmə, “?Ik etəmhiə?”§
Məto Iesu təsuhalpɨnən rəhan nəghatən. 10Kən Pailat tən-ipən kəm inməmə, “?Təhrol

nəsən-ipamən kəm io? ?Ik nəsɨtunənməmə io iatos nəsanənənməmə ekahl-iarəp ik, kən
matos mɨn nəsanənənməmə okəht-ipən ik e nɨg kəməluau?”

11Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Okəmə Uhgɨn təməsolən nat u, okol ik onəsos agɨn-
əhən nəsanənənməmə onakakil io.* Tol nəhlan, nolən rat rəha suah un itəm təmos-ipɨnə
io e nelməm, in tərat maprəkɨs-in rəham.”†

12 Kən tətuoun e nian əh, Pailat təmolkeike məmə otɨkɨs Iesu. Məto netəm-iasol mɨn
rəha netəm Isrel koatagət əfəməhmoatənməmə, “Okəmə nakɨkɨs suah umahl-iarəp, kən
ik sənəmə etəmim rəha Sisa. Etəmim u itəm tatənməmə in kig, in tɨkɨmɨr rəha Sisa.”

13KənnianPailat təməto nəghatənu, kən təmit Iesumuwamɨn ihluə. Kən in təmuwɨne
ikɨn kit, nərgɨn un, Lou Kəpiel Epin-Epin, e nəghatən Isrel, in Kapata,‡ kənmatəpələh-pər
jea rəha nakilən. 14 Tɨnuəkɨr mɨtgar tətul e tina, e nian ətuatɨp rəha nol əpen-əpenəən o
nolən lafet rəha Nuhagego-inən.
Kən Pailat tən-ipən kəmnetəm Isrelməmə, “!Ei netəmmɨn əpə! !Otəplan-tu! !Suah u in

kig rəhatəmat!”§
15Məto ilat kəmotagət əfəməh, motən məmə, “!Ohamnu! !Ohamnu! !Əht-ipən e nɨg

kəməluau!”
Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Itəmat nakotolkeike mə io ekəht-ipən kig

rəhatəmat e nɨg kəməluau?” Məto pris asol mɨn kotəmə, “!Sisa əmun, in rəhatɨmat kig!”
16 Kən Pailat təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨlat, məmə mopael mɨn rəha Rom

okotuwɨnmotəht-ipən e nɨg kəməluau.
Mopael mɨn kəmotətu-pər Iesu e nɨg kəməluau
(Mat 27:32-44;Mak 15:21-32;

Luk 23:26-43)
Kən ilat kəmotɨləs Iesumotuwɨn. 17 In tatɨləsnɨgkəməluaurəhan,*matietmatuwɨn ikɨn

kit mɨn, nərgɨn un, Kolkota e nəghatən rəha netəm Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.” 18Kən
ikɨn əh, kəmotəht-ipən Iesu enɨg kəməluau. Kənkəmotatɨgmotəht-ipənmɨn etəmimkəiu,
kit e nɨkalɨnmatɨp, kit e nɨkalɨnmol, kən Iesu in tatəkul ilugɨn elau.

19 Kən Pailat təmən kəte rəkɨs nəghatən kit, kɨləs kan kəht-ipən e rəhn-kapə nɨg
kəməluau. Nəghatən u tatən məmə, IESU, ETəM NASARET, KIG RəHA NETəM ISREL.† 20 Kən
netəm Isrel tepət, ilat kotafin nəghatən u, məto-inu ikɨn əh kəmotəht-ipən Iesu ikɨn,
in iuəhkɨr əm o taon.‡ Kən nəghatən u, kəməte rəkɨs e nəghatən rəha netəm Isrel, ne
nəghatən rəha netəmRom, ne nəghatən rəha netəmKris. 21Kənpris asolmɨn rəha netəm
Isrel, kəmotuwɨn motən-ipən kəm Pailat məmə, “Onəkəsəteən məmə, ‘Kig rəha netəm
Isrel.’ Təwɨr mə onakəte iləməmə, ‘Suah u in tatənməmə in kig rəha netəm Isrel.’ ”§

22Məto Pailat təmə, “Nat itəmeməte, eməte.”
† 19:6: Wək 3:13 ‡ 19:7: Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33 § 19:9: Pailat təmətapəh nəhlan o nɨtunən
məməokəmənaka Iesu inuhgɨn əkəkukit, o okəm-nakanɨkin tatəhtməmə Iesu in etəmenəptənpɨsɨnkit kənetəmpɨsɨn
kit in otakil nolən rəhan (Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs rəhan nəghatən, məto Pailat təməsənən nɨpahrienən lan
(Jon 18:36-38a; Aes 53:7). * 19:11: Rom13:1 † 19:11: Jon 18:30;Wək 3:13 ‡ 19:13: Kapata in ikɨn kit kəməlɨn
kəpiel itəmtepin-epinmɨn ikɨn, kol tahmen əme sɨmen itəmkəməhləkɨn. § 19:14: Jon 19:19,21-22 * 19:17: Luk
14:27 † 19:19: Jon 19:14,21 ‡ 19:20: Hip 13:12 § 19:21: Jon 19:14
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Mopael mɨn kəmotoor natɨmnat rəha Iesu
23Kən nian mopael mɨn kəmotəht-ipən rəkɨs Iesu e nɨg kəməluau, kən motəmɨk rəhan

natɨmnat, kən kəmotoor ilat nəmtɨn kuwɨt, məto-inun mopael mɨn ilat kuwɨt. Məto kot
əfəməh rəhan, etəmim itəmin təmolnɨməhan, in təmɨsɨlpɨn-ɨlpɨnənnɨməhan lan, in təmol
apiəpiə əmnɨməhan əh. 24Kənmopaelmɨnukɨnotən-ənkəmilatmɨnməmə, “Ei, təsəwɨrən
məmə okotearəsin nat u. Təwɨr məmə okotatɨpin əm tais ron. Kən etəm tatol win lan, in
tɨtol rəhan u kot.” Nat u təmiet məmə otol nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol
nɨpahrienən, u təmənməmə,
“Ilat kəmotəmki-rəkɨs rəhak natɨmnat. Ilat kəmotoor elat mɨn.
Kən ilat kəmotatɨpin tais məmə otəgətunməmə pah otos natɨmnat mɨn əh.”*
Kən tol nəhlan, mopael mɨn kəmotol mihin pahrien.†

Iesu ne rəhanMama
25Kən iuəhkɨr əm o nɨg kəməluau rəha Iesu, nɨpɨtan kuwɨt kəmoatətul əh-ikɨn. Mama

rəha Iesu, ne pia rəhan mama, ne Meri kit mɨn, pətan rəha Klopas, kən iahunin kit mɨn
Meri pətanMaktala.‡ 26Kənnian Iesu təməplan rəhanmamane suahun itəmin tolkeike
pɨk§ katuətul e nɨkalɨn, kən tən-ipən kəm rəhanmamaməmə, “!Pətan, nətɨmun!”

27Kənmən-ipən kəmsuah uməmə, “Ik rəhamumama.” Kən tətuoun e nian əh, suah u
təmit pətan unmian iman ikɨn, kən in təmatehmwɨr in, tahmen e rəhanmama ətuatɨp.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 14:33-41;

Luk 23:44-49)
28 Kən uarisɨg lan, Iesu təmɨtun məmə wək mɨn itəm in təmuwa məmə otol, tɨnol

namnun rəkɨs.* Kən o nolən nəghatən mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən
lan, in təmənməmə, “Enoaoa.”†

29 Kən pesɨn əkəku kit əh-ikɨn tatəpələh, kəmiuw-pən wain lan u tagɨn. Kən ilat
kəmotɨləs nat kit tame-ame tahmenekatən, kənmoteer-pənewainun, kənmotatu-pəne
nelmɨnɨgkatənməhisop, kənmotɨləs-ipər tuwɨn iuəhkɨr onohlɨ Iesu,məməotɨrɨm. 30Kən
nian in təmənɨmwain uməsɨn, kənməmə, “!Natɨmnat rafin tɨnol namnun!”‡
Kən təmətag-iəhau, megəhan-in-pən rəhan namegən tiet, kənmɨmɨs.
Suah kit təmaru nɨkalɨ Iesu

31 Nian əh rəha nol əpen-əpenəən, məto-inu okən lawɨgin un, nian rəha Sapat. (Kən
Sapat u, in Sapat keike kit.)§ Kən netəm-iasol rəha netəm Isrel kəsotolkeikeən məmə
nɨpətɨ suah miləhal əh okətəhaləkul e nɨg kəməluau mətoarus-pən nian əh. Kən o nat
əh, ilat kəmotuwɨn motətapəh o Pailat məmə otahl-ipa rəhan mɨn netəmim, kotuwɨn,
motətgəhl nelkɨləhal, pəs iləhal kəhalɨmɨs uəhai əm. Kənu ilat kotɨləs-irəkɨs nɨpətɨləhal.
32Kənmopaelmɨnkəmotaupənmotətgəhlnelkɨ suahmil unkəiu itəmkəmotəht-ipən ilau
e nɨg kəməluau iləhal Iesu.

33 Məto nian kəmotuwa o Iesu, motəplan məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. Kən əmun, ilat
kəsotətgəhlən nelkɨn. 34Kən mopael kit təmaru əm nɨkalɨn e rəhan nɨro,* kən roiu agɨn-
əh, nɨta ne nəhau kəmuaiəh ahmen-ahmen əm, mətuatite e nɨpətɨn.† 35 (Kən suah kit
əh-ikɨn tatətul,‡ in təmehm natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨn. Kən nəghatən mɨn rəha suah
u, in tətuatɨp, kən in tɨtun məmə in tatən pahrien. Kən in tatən-iarəp məmə itəmat mɨn
onəkotɨtunmotahatətə lan.) 36Natɨmnatmɨn u kəmotuwaməmə okotol nəghatən eNaoa

* 19:24: Sam 22:18 † 19:24: Jon 19:28,36,37 ‡ 19:25: Luk 8:2; Jon 20:1,18 § 19:26: Jon tatən atɨp əm in
məmə, “suah un itəm in tolkeike pɨk” (Jon 13:23). * 19:28: Jon 17:4 † 19:28: Sam 69:21; Jon 19:29 ‡ 19:30:
Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4 § 19:31: Sapat u, in Sapat keike kit, məto-inu təmuwa ətuatɨp e nian rəha lafet rəha
Nuhagego-inən. * 19:34: Sek 12:10; Nol Əpən 1:7 † 19:34: 1 Jon 5:6-8 ‡ 19:35: Aposol Jon itəm təməte naoa
u, in tatəghat-in atɨp əm in e ves 35 (Jon 19:26; 21:24).
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Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən lan,§ u tatən məmə, “Okol nɨkɨlɨkɨlin kit təsɨtəgɨtən.”*
37 Kən nəghatən kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Ilat okotəplan suah u itəm
kəmotaru.”†

Josep ne Nikotimas, ilau kəmiatənɨm Iesu
38Kən uarisɨg e natɨmnatmɨn u, etəmAramatia kit, nərgɨn u, Josep. Josep u, in etəmim

kit rəha Iesu, məto tatəhluaig-in nat u, məto-inun tatəgin netəm-iasol rəha netəm Isrel.‡
In təmuwɨnməplan Pailat, kən tətapəh ronməmə otegəhan-in pəs tɨləs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu.
Kən əmun, Pailat təmegəhan-in, kən in təmuwɨnmɨləs-irəkɨs. 39Kən Nikotimas, u aupən
in təmuwɨn məplan Iesu lapɨn,§ in təmuwɨn ilau Josep. In tatɨtol kətɨm kit, təmərioah e
nat pien-pienmɨn umɨr ne alos. Kətɨmu təfɨgəm tahmen e tate kilo.

40Kən ilau kəmialəs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu, mualpin e nɨməhan wɨr kit, nərgɨn u linen. Kən
ilau kəmioal-pən mɨr ne alos e nɨməhan u, tahmen ətuatɨp əm mə inun netəm Isrel
kotalpin mihin nɨpətɨ etəmim, moatɨtənɨm. 41 Kən ikɨn əh kəməht-ipən Iesu ikɨn e nɨg
kəməluau, kəmahwɨnu ikɨn, kən e ikɨn əh, nɨpəg kəpiel kit əh-ikɨn, itəm katɨtənɨm itəm
ikɨn. Kən ikɨn əh, kəsɨtənɨm-pənən əh suah kit ikɨn. 42 Kən ilau kəmuələhəu-pən nɨpətɨ
Iesu e nɨpəg kəpiel u, məto-inu nian əh in nian rəha netəm Isrel koatol əpen-əpenə lan o
Sapat,* kən nɨpəg kəpiel itəmkatɨtənɨm itəm ikɨn, in iuəhkɨr əm.

20
Iesu tɨnəmegəhmɨn
(Mat 28:1-10;Mak 16:1-8;

Luk 24:1-12)
1 E Sante, laulaugɨn agɨn, tɨtapinəp-apinəp əh, Meri u pətan Maktala,* təmuwɨn e nɨpəg
kəpiel, kən məplan məmə kəpiel asol itəm kəmahtosɨg-in nɨpəg kəpiel lan, in kəmahwin
rəkɨs. 2 Tol nəhlan, kən in təmaiu mɨtəlɨg muwɨn o Saimon Pita ne etəmim u kit mɨn
rəha Iesu, u Iesu tolkeike pɨk, kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ilat kəmotɨləs-irəkɨs nɨpətɨ
Iərəmərə əpəh e nɨpəg kəpiel. Kən ekotəruruməmə kəmotələhəu hiə nɨpətɨn.”

3 Kən Pita ne etəmim kit mɨn u rəha Iesu, kəmiaiet mətian məmə okuəplan nɨpəg əh.
4 Kəmuaiu əsanən mian, məto suah u kit in təmaiu maupən maprəkɨs-in Pita, maupən
muwɨn əpəh nɨpəg u ikɨn. 5 Kən in təməməhl-əməhl mətag-pən əpəh imə, kən məplan
nɨməhan wɨr u linen tatəməhl, məto in təməsuwɨnən imə. 6 Kən Saimon Pita in təmiet-
arəpa mɨn, kən megupən uəhai əm imə e nɨpəg kəpiel u, kən təməplan nɨməhan u
koatəməhl, 7kənməplanmɨnnɨməhanukəmotalpin rəhn-kapə Iesu lan aupən. Nɨməhan
u, in təsəməhl-pənən ilat nɨməhan mɨn un neen, məto in kəmaiu-aiu wɨr kələhəu pɨsɨn.
8Etəmimu rəha Iesu itəmtəmaupən, inmɨn təmuwɨn imə e nɨpəg kəpiel, kən in təməplan
natɨmnatmɨnu, kən in təmatahatətəməmə Iesu tɨnəmegəhmɨn. 9 (NaoaRəhaUhgɨn tatən
məmə Iesu otəkəike məmegəhmɨn e nɨmɨsən, məto ilat kəsotɨtun wɨrən əh nəghatən əh.)†

Meri u pətanMaktala in təməplan Iesu
(Mak 16:9-11)

10Kən etəmimmil un rəha Iesu kəmiatəlɨg mətian iməlau ikɨn, 11məto Meri in tatətul
iuəhkɨr e nɨpəg kəpiel u mətasək. Kən nian in təmətasək əh, kən məməhl-əməhl mətuag-
pən əpəhenɨpəg. 12Kən əmuntəməplannagelokəiu əpəh imə. Natɨmnat rəhalau in təruən
təruən. Ilau katuəpələh u ikɨn-u kəmələhəu-pən Iesu ikɨn. Kitiəh tatəpələh e nəme rəhn-
kapə, kən kitiəh e nəme nelkɨn.
§ 19:36: Jon19: 24,28,37 * 19:36: Iesu in tahmeneNətɨSipsip rəha lafet rəhaNuhagego-inənkənnɨtanotosmegəh
netəmim rəha Uhgɨn. (Jon 1:29; 1 Kor 5:7; 1 Pita 1:19). Tahmen məmə kəməsətgəhlən nɨkɨlkɨli nenətɨ sipsip mɨn itəm
katoh e lafet rəha Nuhagego-inən (Eks 12:46; Nam 9:12), e nolən kitiəh əm, nɨkɨlkɨli Iesu kit, təməsɨtəgɨtən. Sam 34:20.
† 19:37: Sek 12:10; Nol Əpən 1:7 ‡ 19:38: Jon 7:13 § 19:39: Jon 3:1-2; 7:50 * 19:42: Əplan-tu futnot e 19:31.
* 20:1: Luk 8:2; Jon 19:25 † 20:9: Sam 16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Wək 2:24-28
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13Kən ilau kəmuətapəh ronməmə, “Pətan. ?Ik natasək onaka?” Kən in təmən-ipənkəm
ilau məmə, “Ilat kəmotɨləs-irəkɨs nɨpətɨ Iərəmərə rəhak, kən ekəruru məmə kəmotələhəu-
pən hiə.”

14Nian in tɨnən rəkɨs nəghatən u, kən meirair, kən təməplan Iesu tatətul əm u ikɨn-un,
məto in təruruməmə Iesu. 15Kən Iesu təmətapəh ronməmə, “Pətan. ?Nakətasək o naka?
?Ik nategəs-in pah?” Məto pətan u, nɨkin təht məmə okəmə naka suah u itəm tatɨtasɨlin
nahwɨnuən, kən in təmən-ipənkəminməmə, “Etəm-iasol, okəmə iknəmɨləs-irəkɨsnɨpətɨn,
kənmələhəu-pən əh kit, awi, ən-ipa-tu kəm io, pəs io ekuwɨnmɨləs.”

16Kən Iesu tən-ipənməmə, “Meri.” KənMeri təmeirair, mətag-pənməplan, kənməmə,
“!Raponi!” (Inu nəghatən rəha netəm Isrel u, nɨpətɨn təmə, “Rəhak Iəgətun.”)

17KənIesu təmən-ipənkəminməmə, “Saskəlɨmən io,məto-inu ioesuwɨnən əh əpəh ilɨso
rəhak Tata. Məto ik, uwɨn,mehmpiakmɨn kənmən-ipən kəm ilatməmə io enatɨtəlɨg-pən
ilɨso rəhakTata, kən inmɨnrəhatəmatTata. InUhgɨnrəhak, kən inUhgɨnmɨnrəhatəmat.”

18 Kən Meri Maktala təmuwɨn məplan netəmim mɨn rəha Iesu, kən tən-ipən kəm ilat
məmə, “!Suah mɨn əpə! !Io eməplan Iərəmərə!” Kən in təmən-iarəp nəghatən mɨn itəm
Iesu in təmən-ipən kəm in.

Netəmimmɨn rəha Iesu kəmotəplan Iesu
(Mat 28:16-20;Mak 16:14-18;

Luk 24:36-49)
19E Santei ehnaipən, netəmimmɨn rəha Iesu kəmotargəfɨmɨn ilat mɨn əpəh e nimə kit,

kənmotahtosɨg e toa motol lok lan, məto-inu ilat koatəgin netəm-iasol rəha netəm Isrel.
Kən əmun, Iesu təmuwamətul ilugɨn elat, kənmən-ipən kəm ilatməmə, “Pəs nəməlinuən
tətatɨg otəmat.”‡ 20 Kən in təmurapɨk nelmɨn kən mol-pən nɨkalɨn kəm ilat, kən nɨkilat
təmagien pɨkməto-inu kɨnotəplan Iərəmərə.§

21Kən Iesu tən-ipənmɨn kəm ilatməmə, “Pəs nəməlinuən tətatɨg otəmat.* Tolmə rəhak
Tata təmahl-ipa io,† e nolən kitiəh əm io etahl-ipən itəmat nakoatuwɨn e nətueintən.”‡
22Kən nian in tɨnən rəkɨs nəghatən u, kən in təmehag-pən elat, kən məmə, “Itəmat, otos
Narmɨn Rəha Uhgɨn.§ 23 Okəmə nəkotaluin nolən rat rəha etəmim, kən Uhgɨn mɨn in
otafəl rəkɨs nolən rat rəhan. Məto okəmə itəmat nəsotaluinən nolən rat rəha etəmim, kən
Uhgɨn otəsaluinən kənməsafəl rəkɨsən.”*

Iesu ne Tomas
24Kən etəmtuelef u kit rəha Iesu, nərgɨnuTomas, u kətaun-inməmə, MilMil, in təmɨkə

e nian Iesu təmiet-arəpa olat. 25Kən in mɨn neen, ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “!Ei,
emotəplan rəhatat Iərəmərə!”
Məto Tomas təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə ekəplan nəme nil e nelmɨn mil, kənu

ekekenoanelmɨk, kənumea-pənenəmenɨro enɨkalɨn, kənupanahatətə lan. Məto okəmə
esəplanən, okol esahatətəən lan.”†

26Kən tɨnos wik kitiəh rəkɨs, netəmimmɨn rəha Iesu koatəpələh mɨn əpəh imə, e nimə
kitiəh əm, kən motahtosɨg e toa, motol lok. Kən Tomas əh-ikɨn ilat min. Nat əpnapɨn
kəmol lok e toa, məto Iesu tatɨg muwa mɨn mətul ilugɨn elat mən-ipən məmə, “Pəs
nəməlinuən tətatɨg otəmat.”‡ 27Kən mən-ipən kəm Tomas məmə, “Əplan-tu nelmək. Wa
mek e noanelməm. Kən məg-ətuatɨp-in nelməm kən mea-pən e nəme nɨro u e nɨkalɨk.
Səmɨkmətmətɨgən rəham nahatətəən rəun, məto ik onəkəike mətahatətə lak.”§

28Kən Tomas tən-ipən kəm inməmə, “Ik rəhak Iərəmərə, kən ik rəhak Uhgɨn.”*

‡ 20:19: Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33 § 20:20: Jon 16:19-22 * 20:21: Jon 20:19,26 † 20:21: Jon 3:17
‡ 20:21: Mat 28:19; Jon 17:18 § 20:22: Esik 37:9; Jon 7:39;Wək 2:38; 8:15-17; 19:2; Kal 3:2 * 20:23: Mat 16:19;
18:18 † 20:25: Mak 16:11 ‡ 20:26: Jon 14:27; 20:19,21 § 20:27: Luk 24:40 * 20:28: Nol Əpən 4:11
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29 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Ik nəmahatətə lak, məto-inu nəməplan io.† Məto
netəmmɨnunkəsotəplanən io, kən ilat kotahatətə lak, ilat okotosnəwɨrənpahrien, nɨkilat
tagien pahrien.”‡

Naoa u, kəməte məmə netəmim okotahatətə e Iesu
30 Iesu təmolnəmtətinmɨn tepət e nɨganəmtɨ rəhannetəmim, itəmkəsəte rəkɨsənenaoa

u.§ 31 Məto kəməte nəghatən mɨn u məmə itəmat onəkotahatətə* məmə Iesu in Kristo
itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, inuNətɨUhgɨn. Kəməte nəhlan,məmə itəmat onəkotos
nəmegəhən e nərgɨn, məto-inu itəmat noatahatətə lan.†

21
Iesu təmol əp in kəmrəhan netəmim ilat sepɨn

1Uarisɨg e natɨmnatmɨnu, Iesu təmol əpmɨn in o rəhanmɨnnetəmim,* əpəh enɨməkləkɨl
e nɨkalɨ lek asol, katən mə Lek Kalili.† Kən təmol əp in nulan. 2 E nian əh, netəmimmɨn
u rəha Iesu kəmotaliwək kitiəh: Saimon Pita, ne Tomas u kətaun-in məmə Mil Mil, ne
Nataniel u, etəm Kalili iman latuənu Kena, ne nətɨ Sepeti mil,‡ ne etəmim mil kəiu mɨn
rəha Iesu. 3 Saimon Pita tən-ipən olat məmə, “Io enatuwɨn ekatɨpin net.”
Kən ilat kotəmə, “Itəla, pəs kitat rafin kotuwɨn.” Kən ilat rafin kəmotatite, motuwɨn

e pot kit. Kən Pita təmapeg rəhan natɨmnat o wək. Kən ilat kəmotuwɨn, motatɨpin net,
motətoarus tian. Məto kəsotosən nəmkit ne.§

4 Kən tɨnatian, kən Iesu tuwa matətul ipar, məto rəhan mɨn netəmim, ilat kotəruru
məmə Iesu.*

5 In tətapəh olat məmə, “!Nəman! ?Nəsotosən nəmkit, o?”
Kən ilat kotəmə, “Kəpə, nəm tɨkə.”
6 Kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, otatɨpin-pən-tu net e matɨp ikɨn e nɨkalɨ pot

u, kən onəkotiuw nəm neen.” Kən əmun, kotatɨpin-iarəp net, əmun, mɨnotəruru niuw-
pərən, məto-inu net tɨnər mɨnər mɨnərioah e nəm.†

7Kən suah u itəm Iesu tolkeike pɨk, in tən-ipən kəm Pita məmə, “!Ei! !Iərəmərə ətuatɨp
əh!” KənnianPita təməto nəghatənu, təmətəutuəhai əm, kənmətɨpən itəhəi,meaimuwɨn
ipar. 8 Kən netəmim mɨn u neen rəha Iesu, ilat kəmotuwar e pot, moatiuw net apon
təmərioah e nəm,məto-inu bot in iuəhkɨr əmməsɨn o nɨməkləkɨl, tahmen əmhanrɨtmita.
9Kən nian ilat kəmotuwɨn ipar, motəplan nɨgəm əkəku kit əh-ikɨn, nəmtahlɨn tatuəp əh,
kən nəm neen əh-ikɨn, katuwan e nɨgəm, ne pɨret əh-ikɨn. 10 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat
məmə, “Otəmɨk nəmmɨn un neen itəmnəmotos motuwa.”

11 Kən Saimon Pita təmuwɨn mɨn e pot, kən mewkəkan net muwɨn əpəh ipar. Net
u tərioah e nəm asol mɨn, ilat rafin wan-hanrɨt-fifti-tri. Kən nat əpnapɨn məmə net u
təmərioah pap e nəm, məto in təməsəhapən. 12 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə,
“Otuwamotagwən.” Kən ilat kit nɨkin təsəhtənməmə otətapəh ron məmə, “?Ik pah un?”
məto-inu ilat kɨnotɨtun əsas məmə in Iərəmərə. 13Kən Iesu təmos pɨret muwa mos-ipən
kəm ilat, kənmos-ipənmɨn nəm.

14Kən inu, nian tatol kɨsɨl lan, itəmIesu təmol əp in o rəhanmɨnnetəmimuarisɨg enian
in təmɨmɨs, kənməmegəhmɨn.‡

Iesu ne Pita
15Nian ilat kɨnotagwən rəkɨs, Iesu təmətapəho SaimonPita,məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?

Ik nakolkeike io taprəkɨs-in netəmmɨnun?” Pita tən-ipənkəminməmə, “Əwəh, Iərəmərə,
ik nəkɨtunməmə io ekolkeike pɨk ik.”§

† 20:29: Jon 3:15 ‡ 20:29: 1 Pita 1:8-9 § 20:30: Jon 21:25 * 20:31: Jon 3:15 † 20:31: Jon 19:35 * 21:1:
Jon 21:14; Jon 20:19,26 † 21:1: NəghatənKris ətuatɨp tatənməməLekTaepirias, in nərgɨLekKalili kitmɨn. ‡ 21:2:
Nətɨ Sepeti mil kəiu, ilau u Jemes ne Jon. Jon u inu in təməte naoa u. § 21:3: Luk 5:5 * 21:4: Luk 24:16; Jon
20:14 † 21:6: Luk 5:4-7 ‡ 21:14: Jon 20:1,19,26 § 21:15: Mat 26:33-35; Jon 13:37-38
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Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Itəla, ik onakatagwən rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
16Kən Iesu tatɨgmətapəhmɨn ronməmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io?”
In tən-ipən kəm Iesuməmə, “Əwəh Iərəmərə, ik nəkɨtunməmə iakolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Itəla, ik onakatehmwɨr rəhak sipsip mɨn.”*
17 Kən mətau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapəh mɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ? Ik

nakolkeike io?”†
Kən Pita, nɨkin təmahmə, məto-inu Iesu təmətapəh ron mau kɨsɨl, məmə, “? Ik

nakolkeike io?” Kən in tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, ik nəkɨtun natɨmnat rafin.‡ Ik
nəkɨtunməmə io ekolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Itəla, ik atagwən rəhak sipsip mɨn.
18 “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm ikməmə, aupən, e rəhamnetəm-aluəən, nəmatiargin

atɨp rəham kətəut, kən mətaliwək matuwɨn ikɨn mɨn rafin itəm nakolkeike məmə
nakuwɨn ikɨn. Məto nian ik onakaguɨhl, onakəg-ətuatɨp-in nelməm, kən etəm pɨsɨn kit
otəlis ətain rəham kətəut, kən mit ik nakian ikɨn ik nəsolkeikeən məmə nakuwɨn ikɨn.”
19 E nəghatən u, Iesu təmaupən matən-iarəp rəkɨs əm, nolən itəm Pita otɨmɨs, kən rəhan
nɨmɨsən,§ in otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn.*
Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Itəla, uarisɨg-in io.”†
Iesu ne suah un itəm Iesu təmolkeike pɨk

20Kən Pita teirair məplan etəmim kit rəha Iesu u, Iesu tolkeike pɨk, tatuarisɨg-in ilau.
Suah əh inəh, itəm təmiəu-iəu muwa iuəhkɨr o Iesu e nian kəmotagwən e lafet rəha
Nuhagego-inən, kənmatətapəhronməmə, “?Iərəmərə, pahunotegəhan-in-pən ik enelmɨ
rəham tɨkɨmɨr mɨn?”‡

21Nian Pita təməplan in, kən tətapəh o Iesuməmə, “?Iərəmərə, məto tahro e suah əh?”
22Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Okəmə io ekolkeike məmə in otatəmegəh muwɨn

mətoarus nian iakɨtəlɨg-pamɨn, ik onəkɨtun o naka? Ik un, ik onəkəike muarisɨg-in io.”§
23 Kən tol nəhlan o nat u Iesu təmən, nəghatən kit əh-ikɨn katən tɨtəlau-ɨtəlau e piatat

mɨn məmə, “Etəmim u rəha Iesu otəsɨmɨsən,” məto Iesu təməsənən kəm Pita məmə suah
u otəsɨmɨsən. In təmən əmməmə, “?Okəmə, io ekolkeikeməmə in otatəmegəh, mətoarus-
pən iakɨtəlɨg-pamɨn, ik onəkɨtun o naka?”

24 Etəmim u rəha Iesu in etəmim kitiəh əm itəm tatən-iarəp natɨmnat mɨn u,* kən
in məte rəkɨs nəghatən mɨn u. Kən itɨmat ekotɨtun məmə nəghatən mɨn u tatən, in
nɨpahrienən əm.†

Namnun nəghatən
25 Kən natɨmnat tepət mɨn əpəh ikɨn itəm Iesu təmol‡ kən okəmə netəmim kəpoatəte

rəkɨs natɨmnat mɨn u ilat rafin e naoa mɨn, io, nɨkik təht məmə rum otɨkə e nətueintən
rafin o nəlɨnən naoamɨn u.

* 21:16: Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11;Wək 20:28; 1 Pita 5:2-3 † 21:17: Jon 13:38 ‡ 21:17: Jon 16:30 § 21:19:
Katənməmə e nup tatemɨn tatuwa, kənkəpanətu-pər Pita e nɨg kəməluau. * 21:19: Jon 13:36; 2 Pita 1:14 † 21:19:
Mat 4:19; 16:24 ‡ 21:20: Jon 13:23,25 § 21:22: Jon 21:19;Mat 4:19; 16:24 * 21:24: Jon 15:27 † 21:24: Nian
neen, Jon tatəghat nəhlan, matənməmə, “itɨmat,”məto in tatən əm in pɨsɨn əm (19:35; əplan-tu 1 Jon 1:1-4). ‡ 21:25:
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WəkMɨn
WəkMɨn Rəha Aposol Mɨn

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uWəkMɨn
?Pah təməte naoa u? Luk təməte naoa u. Afin e “Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Luk”

o nɨtunənməmə Luk in pah.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Luk təməte naoa u tatuwɨn kəm in kit, nərgɨn u Teofilas,

etəmkitiəh əm itəmLuk təməte naoa u “Namnusən Təwɨr ItəmLuk Təməte” tatuwɨn kəm
in. Nərɨg u, nɨpətɨn təmə, “Etəmim itəm tokeike Uhgɨn.” Luk təməte naoa u tatuwɨn kəm
suah u, məto in tɨtunməmə Iaihluə tepət okotafinmɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Naoamɨn rəha Namnusən Təwɨr koatəghat-

in nəmegəhən ne nɨmɨsən rəha Iesu. Naoa u tatən-iarəp məmə niməfak təmahro
mətuoun. Naoa u məsɨn tatəghat-in təpət e wək rəha Pita, kən məsɨn mɨn tatəghat-in
nəmegəhən ne wək rəha Pol.
?Təməte naoa u o naka? Luk təməte naoa u matən məmə niməfak təmahro min

nulan mətuoun, kən otahro min nulan niməfak otatəwiə. Kən e naoa u, kitat okotehm
məmə iəfak mɨn okotahruhalpɨn nəghatən kəm netəm Isrel ne netəm Iaihluə mɨn itəm
kotolkeikeməmə okotɨtun nəukətɨnahatətəən rəhalat. E naoa u, kotəplanməmə kapman
rəha Rom tatəto nəghatən rəha Pol. Kən matəplan məmə Luk ne Pol kiolkeike məmə
netəmim rafin itəmRom tatərəmərə elat, ilat okotən nɨpahrienən e Iesu.

Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa
Narmɨn rəhan
1Teofilas, e rəhaknaoa itəmeməte aupən, eməte nolənmɨn rəhanatɨmnat rafin itəmIesu
təmatolnematəgətunnetəmimlan. 2Naoa əh tatən-iarəpnian Iesu təmətuounrəhanwək
mətoarus Uhgɨn təmɨləs matuwɨn e Nego e Neai. Məto aupən, təməsuwɨnən əh e Nego
e Neai, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmətasitu lan məmə otəgətun rəhan aposol* mɨn. 3 E nian
təməmegəhmɨnenɨmɨsən, nian tepət tatuwaolat kən ilat kotəplan ineniankitiəhkitiəhe
nian foti, kənmatol əp inkəmilatməməokotɨtunməmə in təməmegəhpahrien enɨmɨsən.
Kən e nian mɨn əh, təmatəgətun ilat e nərəmərəən rəha Uhgɨn. 4Nian Iesu təmətatɨg əh
ilat min ilat, in təmən-ipən nəghaten kit kəm ilat məmə, “Itəmat onəsotaupənən motiet
u e Jerusalem. Onəkotəkəike kətatɨg motətoarus onəkotos Narmɨn Rəha Uhgɨn, u rəhak
tata tɨnəmən-iəkɨs rəkɨsməməotos-ipɨnəkəmitəmat, tahmenmɨnməmə inu io iatən-ipɨnə
kəm itəmat. 5Aupən Jon təmatol baptais e netəmim e nəhau, məto otəsuwəhən, Uhgɨn in
otol baptais etəmat e Narmɨn Rəhan.”

Uhgɨn təmɨləs Iesumuwɨn e Nego e Neai
6 E nian mɨn əh, itəm aposol mɨn kəmotatɨg ilat Iesu, kəmotətapəh ron məmə, “?

Iərəmərə, tɨnuwa e nian ətuatɨp əh-roiu məmə ik onəkol kitat netəm Isrel okotərəmərə
mɨn e nɨtən mɨn rəhatat, o kəp?” 7 Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “E nian mɨn
rəha natɨmnat mɨn əh, Uhgɨn təməhluaig-in otəmat, okol itəmat nəsotɨtunən. Rəhak tata
pɨsɨn əm, in tɨnɨtəpun rəkɨs e rəhan nəsanənən. 8Məto e nian Narmɨn Rəha Uhgɨn otuwa

1:1: Luk1:3 * 1:2: “Aposol” in suahkit itəmIesuKristo təmahl-ipaonən-iarəpənrəhannəghatən. Niannakotafin
nəghatən əh “aposol” e naoa u, nɨpətɨn tən məmə netəmim tuelef rəha Iesu u kəmotaliwək ilat min. Kən e naoa u, Pol
təmənməmə inmɨn aposol kit rəha Iesu, məto in təməsaliwəkən ilat netəmim tuelef mɨn əh. Naoa əh, in tatəghat tepət
e aposol mil, Pita ne Pol. 1:2: Mak 16:19; Luk 24:49-51 1:3: Luk 24:36-49; Wək 10:41 1:4: Luk 24:49; Jon
14:16-17; Wək 2:33 1:5: Mat 3:11 1:6: Luk 24:21 1:7: Mak 13:32
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matɨg etəmat, itəmat onəkotos nəsanənən. Kən itəmat onokotəkəike motuwɨn motən-
iarəp rəhak nəghatən əpəh Jerusalem, ne ikɨn mɨn əpəh Jutia, ne Sameria, kən ne ikɨn
mɨn rafin e nətueintən.”

9Nian təmən rəkɨs əm nəghatən əh kəm ilat, kən Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs in tɨnər matuwɨn
e neai. Nian ilat kəmoatəplan, kən napuə kit təmuwa malpin, kən ilat kəməsotəplan
mɨnən. 10Nian kəmotɨtagpər əh e neai moategəs-in, roiu agɨn-əh, suah mil kəiu kəmian
e natɨmnat ruən kəmuet-arəpa muətul ilugɨn elat, 11 kən muən-ipən kəm ilat məmə, “!
Netəm Kalili! ?Təhrol nəkoatətul ikɨn-u moatətagpər nəpo lan e napuə? Iesu əh itəm
Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs otəmat mɨləs mər matuwɨn e neai, in otəpanɨtəlɨg-pa mɨn tahmen-
pən əme itəm əh, itəm tər matuwɨn.”

Aposol mɨn
12Kən aposol mɨn kəmotiet e nɨtot u katən məmə, Nɨtot Rəha Nɨg U Olif, motɨtəlɨg-pən

Jerusalem itəm sənəmə in isəu pɨk, in iuəhkɨr əm. 13 Nian kəmotiet-arəpən Jerusalem,
kəmotuwɨn e nɨpəgnoa nimə kit əpəh ilɨs lan itəmkoatatɨg ikɨn. Aposol mɨn əh, nərgɨlat u
Pita ne Jon ne Jemes ne Antru, kən Filip ne Tomas, kən Patolomiu ne Matiu, kən Jemes
nətɨ Alfeas, kən Saimon Selot,† kən Jutas nətɨ Jemes. 14Netəmmɨn əh ne nɨpɨtan mɨn, ne
Meri umama rəha Iesu, ne pia Iesumɨn, ilat koatuwamoatəfak kitiəh nian tepət.

Etəmim itəmotos nəme Jutas
15 Nian neen tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən netəm mɨn u itəm koatahatətə e Iesu

kəmotuwa kitiəh. Ilat tepət, tahmen e wan-hanrɨt-tuente ilat rafin. Kən Pita təmətul
matəghat kəm ilat məmə, 16 “Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn
otəkəikemuwamol nɨpahrienən lan, itəmnuwəh aupənNarmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən
nəghatən kəm Kig Tefɨt, kən Kig Tefɨt təmən-iarəp suah u Jutas məmə in otit netəmim
motuwɨn kaskəlɨm Iesu. Kən nəghatən əh tɨnuwa əh-roiumɨnol nɨpahrienən lan. 17 Jutas
kitat min kitiəh əm. Kən in rəhan əh-ikɨnwək itəm təmatol mətasitu etat.”

18 (Jutas u inu təmos-nəmtɨn nəptən kit e məni u təmos e nolən rat itəm təmol. E
nəptən əh, təmiet morin kən kəhap nərpɨn nɨsgan tiet. 19Kən netəm Jerusalem kəmotəto
nəghatən əh, kəmotaun-in nəptən əh e nəghatən ikɨnməmə, “Akeltama,” nɨpətɨn uməmə
Nəptən e Nɨta.)

20Kən Pita təmənməmə, “E Naoa Rəha NapuənMɨn, nəghatən kit tatənməmə,
‘Təwɨr məmə rəhan nimə tatətul əpnapɨn əm, okol etəmim kit təsatɨgən ikɨn.’

“Kən nəghatən kit mɨn tatənmin-nulanməmə,
‘Təwɨr məmə etəmpɨsɨn kit otuwamos nəmeenmol wək rəhan.’

21-22 “Kən tol nəhlan, okotəkəike kɨlesipər suah kit itəm təmehm e nɨganəmtɨn
nəmegəhən rəha Iesu e nɨmɨsən, kən in otuwa mɨn mehm kitat məmə otən-iarəp Iesu
məmə in Iərəmərə rəhatat. Suah u, in suah kit itəm kitat min kəmoatan aupən e nian
mɨn u itəm Iərəmərə Iesu təmətaliwək lan. Suah un in suah kit itəm təmətatɨg nian Jon
təmatən-iarəp nəghatən rəha nolən baptais etəm, muwa mətoarus-pən nian itəm Uhgɨn
təmos-irəkɨs Iesu o kitat mɨləs mər muwɨn e Nego e Neai.”

23Kən ilat kəmotən-iarəp nərgɨ etəmim kəiu, kit nərgɨn u Josep u nian neen kətaun-in
məmə Pasapas o Jastas, kən kit mɨn, nərgɨn uMatias. 24Kən ilat kəmotəfakmotənməmə,
“Iərəmərə, ik nəkɨtun nɨki netəmim rafin. Ik asitu etɨmatməmə suahmil u, in pəhruən ik
nɨnəmɨtəpun rəkɨs 25məməotaskəlɨmwəku rəhaaposol itəmJutas təmapəsməməotuwɨn
e suatɨp itəm tərat, iman ətuatɨp ikɨn.” 26 Nian kəmotəfak rəkɨs, ilat kəmoturin kəpiel
neen, kotahmen e tais, məmə otəgətun məmə pah otos wək əh, kən nərgɨ Matias təmiet.
Kən ilat kəmotɨləs-ipən Matias məmə in aposol kit, kən roiu tɨnol mɨn tuelef aposol ilat
rafin.
1:8: Mat 28:19; Luk 24:48 1:11: Mat 26:64; Luk 21:27 1:12: Luk 24:50-53 † 1:13: Əplan-tu futnot e Mat
10:4. 1:13: Mat 10:2-4 1:16: Sam 41:9 1:18: Mat 27:3-8 1:20: Sam 69:25; 109:8 1:21-22: Mak
1:9; 16:19; Jon 15:27
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2
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa e nəmegəhən rəhalat

1 E nian rəha Pentekos,* lafet kit rəha noanol mɨn rəha Isrel, netəm mɨn u itəm
koatahatətə e Iesu kəmotuwa kitiəh. 2 Kən roiu agɨn mɨn, kəmotəto nat kit təmɨsɨ-pər
e neai tahmen e nɨmətag asol kit tatelel nat, kən nat əh kəmotəto təmuwa mər rafin
e nɨpəgnoa nimə itəm koatəpələh ikɨn. 3 Kən ilat kəmotəplan nat kit tahmen e nɨgəm
təmuəp. Kən ləpləpin nɨgəm mɨn əh, kəmotiwɨg motan ahmen-in netəmim rafin itəm
koatəpələh əh imə. 4 Kən ilat rafin, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa mərioah mətatɨg elat,
kənmɨnos-ipən nəsanənən kəm ilat, mol ilat kɨnoatəghat e nəghatən ik pɨsɨnmɨn.

5Kənnoanolmɨnneen əh-ikɨn rəhanetəmIsrel itəmkoatəfak kəmUhgɨn. Ilat kəmotɨsɨ-
pən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn məto kotatɨg Jerusalem. 6 Nian ilat kəmotəto nəghatən mɨn əh,
netəmim tepət kəmotuwa. Kən ilat kəmotaut pɨk məto-inu kəmotəto nəghatən mɨn
rəhalat itəm netəmmɨn əh koatən. 7Kəmotaut pɨk agɨn kən motən məmə, “!Ei! ?Netəm
Kalili əm əh koatəghat, o kəp? 8 ?Tahro kitat rafin koatəto rəhatat nəghatənmɨn itəm ilat
koatən? 9-11Kitat u netəm ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Ikɨn-u netəm Patia əh-ikɨn, ne netəm
Metia, ne netəm Elam, ne netəmMesopotemia, ne netəm Jutia, ne netəm Kapatosia, ne
netəmPontas, nenetəmEsia, nenetəmFritia, nenetəmPamfilia, nenetəmIjip, nenetəm
Lipia e nɨkalɨn-pən əh Saerin ikɨn, ne netəmRom, neen noanol ətuatɨp rəha netəm Isrel,
neen netəm pɨsɨnməto koatəfak kəmUhgɨn, ne netəmKrit, ne netəmArepia. Məto kitat
rafin kəmotəto ilat koatən nat asol itəm Uhgɨn təmol e nəghatən ik pɨsɨn mɨn rəhatat.”
12Narmɨlat təmiwɨg pɨk, rehalat-kapə təmɨkə, kən kəmoatətapəh olat mɨn məmə, “!Ei! ?
Naka u tol nulan?”

13Məto neen kəmotalah-əmnu ilat, motənməmə, “Nat koatapɨs əpəh.”

Pita təməghat kəmnetəmim
14 Kən Pita təmətul ilat lepen aposol mɨn, təmagət əfəməh matən-ipən kəm netəmim

məmə, “Itəmat rafin noanol mɨn rəha Isrel ne netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn u nakoatatɨg
Jerusalem, otətəlɨg-in wɨr-tu io, pəs ekuhapɨk e nɨpətɨ nat əh kəm itəmat. 15 Itəmat
nakoatən məmə netəm mɨn u koatapɨs. Məto kəp, kəsotapɨsən. Nain kɨlok əm əh-roiu
laulaugɨn. ?Kən tahro ilat koatapɨs?†

16 “Məto in tol nulan. Ien rəha Uhgɨn aupən, nərgɨn u Joel, təmən rəkɨs nat u itəm
itəmat nakoatəplan. In təmənməmə, 17 ‘Uhgɨn təmənməmə, “E namnun nianmɨn, ekos-
ipən rəhak Narmɨn kəm netəmim rafin. Ilat rafin okotos nəsanənən lan. Nenətɨtəmat
mɨn, nəman ne nɨpɨtan, ilat okotən-iarəp nəghatənmɨn rəhak itəm io iatos-ipən kəm ilat.
Netəm aluə mɨn rəhatəmat, Uhgɨn otos-ipən nat kit tahmen e napɨlaiirən kəm ilat. Kən
naguɨhl-aguɨhlmɨnrəhatəmatokotapɨlaiir enapɨlaiirənpɨsɨnpɨsɨnmɨn. 18Sənəmənetəm-
iasol mɨn əm, məto nəman ne nɨpɨtan ilat nolwək mɨn əm rəhak, kən ekos-ipən Narmɨn
rəhak kəm ilat. Kən ilat okotən-iarəp nəghatən mɨn rəhak itəm iatos-ipən kəm ilat.
19Oekol nat pɨspɨs mɨn əpəh e neai, ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨnmɨn e nɨməptən. Onəkotəplan
nɨtanenɨgəmnenəhaniəmokotərmotol napuə lan. 20Aupən,mɨtgar otapinəpkənməwɨg
otasiə tahmen e nɨta. Kən uarisɨg, Nian asol asol agɨn rəha Iərəmərə otuwa. 21E nian əh,
netəmim rafin itəmokotaun-in Nərgək, io ekosmegəh ilat.” ’

22 “Noanol mɨn rəha Isrel, itəmat otətəlɨg-in nəghatən u. Itəmat nəkotɨtun wɨr nat
pɨspɨs mɨn, ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm Iesu təmol e nəsanənən rəha Uhgɨn, itəm
itəmat nəmotəplan. Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə Uhgɨn in pɨsɨn əm təmahl-ipa Iesu
tuwa. 23 E nalpəkauən rəha Uhgɨn itəm təmol mələhəu aupən, in təmos-ipɨnə suah u e

* 2:1: Pentekos: Əplan e tiksonari. 2:1: Lev 23:15-21; Dut 16:9-11 2:3: Mat 3:11 2:4: Mak 16:17; Wək
4:31; 10:44-46; 19:6 † 2:15: Netəm əh kəsotənɨmən wain laulaugɨn, kən etəm tɨkə itəm tətapɨs laulaugɨn. 2:21:
Joel 2:28-32
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nelmɨtəmat. Kən itəmat nəmotohamnu in e nian nəmotegəhan-in-pən in tuwɨn e nelmɨ
netəm rat kəsotəfakən. Kəmotoh kətu-pər e nɨg kəməluau.

24“MətoUhgɨn təmɨkɨs Iesuenahməənrəhanɨmɨsən, kənmol in təmegəhmɨnenɨmɨsən,
məto-inu nɨmɨsən, rəhan nəsanənən tɨkə o naskəlɨmən. 25Tefɨt təmən nulan e Iesu aupən
məmə, ‘Nian rafin ekɨtun məmə Iərəmərə tətatɨg itɨmlau min. Okol esəgɨnən məto-inu
tətatɨg e nɨkalɨk itɨmlau min. 26Məto-inu o nat əh, io nɨkik tagien pɨk, matənwiwi ik e
nohlɨk. Kən nɨkik təməlinu məto-inu ekɨtun məmə Uhgɨn otosmegəh nɨpətɨk. 27Kən okol
nəsapɨsən narmək tətatɨg ima netəmkəmotɨmɨs ikɨn. Kən okol nəsegəhan-inmɨnən nɨpətɨ
rəham Etəmim Ətuatɨp məmə otəmnəmɨt. 28 Ik nəməgətun rəkɨs suatɨp rəha nəmegəhən
kəmio, kən ik onəkol io nɨkik tətagien pɨk nian ekətatɨg kilaumin ik.’ In əhnəghatən itəm
Tefɨt təmən e Iesu aupən.

29 “Piak mɨn. Iakolkeike məmə ekən nat ətuatɨp kəm itəmat. Iaguɨhl u pipi rəhatat
aupən, Kig Tefɨt, in təmɨmɨs rəkɨs, kən kəmɨtənɨm, kən rəhan suwɨt tətatɨg imətat ikɨn
mətoarus-pa u-roiu. 30 Məto in ien kit rəha Uhgɨn, kən in tɨtun məmə Uhgɨn təmos
noanawɨl kit kəm in mən-iəkɨs nəghatən kit kəm in məmə etəmim kit e nɨta rəhan
otuarisɨg-in otəkəike muwa mol Kig. 31 Kig Tefɨt təməplan məmə nat u otəkəike muwa
mol nɨpahrienən lan. In təmən məmə Kristo əh, itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, in
otol təmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən Uhgɨn otəsapəsən narmɨn tətatɨg ima netəm kəmotɨmɨs
ikɨn, kən nɨpətɨn okol təsəmnəmɨtən. 32Kən nəghatən u tatəghat e Iesu itəmUhgɨn təmol
rəkɨs təmegəhmɨn enɨmɨsən. !Kən itɨmat emotəplan e nɨganəmtɨtɨmat! 33 Iesu, rəhan tata
təmɨləs in mər muwɨn e nɨkalɨn matɨp e ikɨn rəha nɨsiaiiən ne nəsanənən. Kən tahmen-
pən əm məmə Uhgɨn təmən-iəkɨs mihin aupən, in təmos-ipən Narmɨn rəhan kəm Iesu
məmə Iesu otos-ipən kəm rəhan mɨn. Kən natɨmnat mɨn u, noatəplan, moatəto, Narmɨn
Rəha Uhgɨn tatol. 34 Kig Tefɨt təməsuwɨnən e Nego e Neai tahmen e Iesu. Kən Tefɨt
təməsəghat-in atɨpən innian in təmənnəghatənmɨn əhməmə, ‘Iərəmərə təmənkəmrəhak
Iərəmərə məmə, “Əpələh e nɨkalɨk matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən ne nəsanənən, matəsahgin.
35Oekol rəhamtɨkɨmɨrmɨnməməokotahmenenɨmoulul itəmnategotain enəptən, kən ik
matərəmərə elat.” ’ 36 Itəmat rafin noanolmɨn rəha Isrel onəkotəkəikemotɨtunwɨrməmə
Iesu əh itəm itəmat nəmotətu-pər e nɨg kəməluau, in əh, Uhgɨn təmol məmə in Iərəmərə
ne Kristo - etəm itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”

Netəmim tepət kəmoatən nɨpahrienən e Iesu
37 Nəghatən u rəha Pita təmek pahrien nɨkilat, kən kotətapəh o Pita ne aposol mɨn

məmə, “Piatɨmatmɨn. ?Oekol tahro nulan?”
38Kən Pita təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotəkəike kəuhlin nətəlɨgən rəhatəmat, kən

kol baptais etəmat e nərgɨ Iesu Kristo, məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat.
KənUhgɨnotos-ipɨnəNarmɨnukəmitəmat, 39məto Uhgɨn təmən-iəkɨs nəghatənuotəmat,
nenenətɨtəmatmɨn,nenamipɨtəmatmɨn itəmokəpanotuwa. Nəniəkɨsənutətatɨgonetəm
mɨn u itəm Iərəmərə Uhgɨn rəhatat tətaun-in ilat.” 40 Kən Pita tatən nəghatən wɨr tepət
məmə otiuw-pa ilat kotuwa, kən matən kəm ilat məmə, “Onəkotiet rəkɨs e netəm un,
netəmkotərat məmə Uhgɨn otəsolən nalpɨnən kəm itəmatmin ilat.” 41Kən ilat tepət itəm
kəmotəto nəghatən rəhaPita kəmotənnɨpahrienən lan, kənkəmolbaptais elat. E nian əh,
netəmim tepət tahmen e tri-taosan kəmotuwamoatuarisɨg-in ilat u koatahatətə e Iesu.

Naliwəkən rəha netəmmɨn u kəmoatən nɨpahrienən e Iesu
42 Nian rafin netəm mɨn u koatən nɨpahrienən e Iesu, koatətəlɨg-in nəghatən itəm

aposol mɨn koatəgətun ilat lan. E naliwəkən rəhalat kəmoatuwa kitiəh, e nagwənən ne
Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu,‡ ne nəfakən. Kən nian rafin nɨkilat tiəkɨs məmə

2:28: Sam 16:8-11 2:29: 1 King 2:10 2:30: 2 Saml 7:12; Sam 89:3-4; 132:11 2:31: Sam 16:10 2:33:
Wək 5:32; 7:55-56 2:35: Sam 110:1 2:36: Wək 5:30-31 2:39: Aes 57:19 2:41: Wək 2:47; 4:4 ‡ 2:42:
Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu: Əplan e tiksonari.
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okotəkəike moatol nat əh. 43 Aposol mɨn kəmotol nat pɨspɨs ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn
mɨn e nəsanənən rəha Uhgɨn. Kən netəmim narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. 44Netəm mɨn u
koatahatətə e Iesu, nian rafin koatuwa kitiəh moatawte-in rəhalat nautə mɨn kəm ilat
mɨn, 45 tahmen e okəmə suah kit rəhan nat kit tɨkə, kən kit otol-salɨm-in rəhan kit nautə
kənmasitu lan. 46NianrafinkotuwɨnkatəfakkitiəheNiməRəhaUhgɨn.§ Kənkəmotuwɨn
e nimə pɨsɨn pɨsɨn mɨn moatoor nagwənən nɨgɨlat e nagienən ne nɨkilat pahrien, kən
kəmotagwən mɨn e Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu. 47 Kən nian rafin koatənwiwi
Uhgɨn, kən netəmim koatenwiwi ilat o rəhalat nolən. Kən nian rafin Iərəmərə Uhgɨn
tatosmegəh netəmim kotuwa kitiəh ilat netəmkoatahatətə e Iesu.

3
Uhgɨn təmol nat pɨspɨs e etəmunelkɨn tərat

1Nian kit e tri kɨlok ehnaipən, nian rəha nəfakən, Pita ne Jon kəmualiwəkmətian e Nimə
Rəha Uhgɨn. 2 Suah kit itəm təsaliwəkən e nian təmaiir mətoarus-pa nian əh, kəmɨləs ka
kahtu e nafiluə e Nimə Rəha Uhgɨn u katən məmə Nafiluə Təwɨr. Nian rafin tateasiə-in
məni o netəmim itəm koatuwɨn imə. 3 Nian təməplan Pita ne Jon kɨnatian məmə okia
imə, in təmətapəh olauməmə okios-ipənməni kit kəm in. 4Kən Pita ne Jon nɨganəmtɨlau
təmətul lan. Kən Pita təmə, “Ətag-pamehm itɨmlau.” 5Kən təmətag-pənməplan ilau nɨkin
tatəht məmə otos məni kit olau.

6Kən Pita təmən-ipən kəminməmə, “Rəhakməni tɨkə agɨn. Məto nat naka itəmio iatos,
ekos-ipɨnə kəm ik. !E nərgɨ Iesu Kristo etəm Nasaret, iatən-ipɨnə kəm ik, ətul maliwək!”
7Kən in təmasitu lan,mɨləsnelmɨnmatɨpmiuw-pərməməotətul. Kənroiuagɨnnelkɨnmil
kəmuəg-ətuatɨp. 8Kən təmətɨp mər mətul mɨnataliwək, matətəu-pən ilau mətəhaluwɨn e
Nimə Rəha Uhgɨn, kən mɨnataliwək matətɨpər-ətɨpər matənwiwi Uhgɨn. 9 Kən netəmim
rafin kəmotəplan in tətaliwəkmatənwiwi Uhgɨn. 10Nian ilat kɨnotɨtunməmə suah ilouin
inəh itəm tateasiə o məni nian rafin e nafiluə rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəmotaut pɨk,
narmɨlat təmiwɨg e suah əh.

Pita təməghat kəmnetəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
11Nian təmatəkul-pən e Pita ne Jon, netəmim narmɨlat təmiwɨg ron, kotaiu motuwa

məmə okotəplan iləhal e ikɨn kit e Nimə Rəha Uhgɨn u katən məmə Fəranta rəha Kig
Solomon.* 12Nian Pita təməplan ilat, kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Noanol mɨn rəha
Isrel. ?Tahro narmɨtəmat tatiwɨg pɨk o nat pɨspɨs u? ?Noatarəplan itɨməhal nɨkitəmat
təht məmə itɨmlau etəm iasim mil kəiu emioal-wɨr suah u e nəsanənən əm rəhatɨmlau?
!Kəp! 13 O nat pɨspɨs u itəm nəmotəplan, Uhgɨn rəha Epraham, ne Aisak, ne Jekop, ne
tɨpɨtat mɨn rafin, in təmɨləs-ipər nərgɨ rəhan iolwək lan, Iesu. Inu etəm kitiəh əm Iesu
itəm nəmotɨləs motuwɨn o netəm-iasol mɨn rəha kapman məmə ilat okotohamnu, kən
Pailat təmən rəkɨs məmə okɨsohamnuən okəhlman əm, məto itəmat nəmotən-ipən kəm
Pailat məmə nəsotolkeikeən in. 14 Itəmat nəmotapəs Iesu itəm in iol ətuatɨp ne etəm
təwɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nəmotətapəh o Pailat məmə otəhlman suah əh iohamnu
itəm. 15Kən e nolən əh, itəmat nəmotohamnu Iesu, itəmnəmegəhən rafin tatɨsɨ-pən ron.
Məto Uhgɨn təmol təmegəhmɨn e nɨmɨsən. Kən itɨmat emotəplan e nɨganəmtɨtɨmatməmə
in nɨpahrienən. 16 Suah u itəm itəmat nəkotɨtun moatəplan, in təməsanən əmməto-inu
itɨmat iotahatətə e Iesu ne nəsanənən rəhan. In nəsanənən rəha Iesu ne nahatətəən itəm
təmos-ipa kəm itɨmat təmol-wɨr suah u, kən itəmat rafin nakoatəplan.

17 “Piakmɨn. Io ekɨtunməmə nat un nəmotol e Iesu itəmat rəhatəmat netəm-iasolmɨn,
itəmat rafin nəmotol məto-inu nəsotɨtun wɨrən məmə Iesu in pah. 18Məto suatɨp u inu

2:42: Wək 20:7 2:44: Wək 4:32-35 § 2:46: Nimə Rəha Uhgɨn - ikɨn itəm noanol mɨn rəha Isrel kotuwa
moatəfak ikɨn kəmUhgɨn. 2:47: Wək 6:7; 11:21 3:4: Wək 14:9 3:6: Wək 4:10; 16:18 * 3:11: Fəranta
rəha Kig Solomon - ikɨn kit imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əh inəh, nian rafin netəm-iasol rəha noanol mɨn rəha Isrel
koatəghat-in Lou rəha Uhgɨn. 3:13: Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Wək 2:23 3:17: Luk 23:34; 1 Tim 1:13
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rəha Uhgɨn o nuhapɨkən rəhan nəghatən itəm təmən aupən. E nəghatən rəha rəhan mɨn
ien mɨn, in təmən rəkɨs məmə rəhan Kristo itəm təmən rəkɨs aupən məmə otahl-ipa, in
otəkəike məto nahməən e nɨpətɨn.

19 “Itəla, roiu əh, onəkotəkəike motəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn kən
motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn məmə in otafəl rəhatəmat nolən rat mɨn, kən məmə Iərəmərə
Uhgɨn otos-ipɨnə namegən ne nəsanənən wi e nəmegəhən rəhatəmat, 20 kən məmə in
otahl-ipa Kristo tɨtəlɨg-pa mɨn, etəm itəm Uhgɨn təmən rəkɨs aupən. Iatəghat-in Kristo u
Iesu. 21Məto Iesu otətatɨg pitən e Nego e Neai mətoarus Uhgɨn otol-wɨr mɨn natɨmnat
rafin tahmen-pən e itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm itəmat, itəm rəhan ien mɨn aupən agɨn
kəmotən-iarəp.

22“KənMoses təmən-iarəpməmə, ‘IərəmərəUhgɨnotɨləs-ipər ienkitmɨnetəmat tahmen
lak. Onəkotəkəike motətəlɨg-in natɨmnat rafin itəm otən kəm itəmat motol nəwian.
23Netəmmɨn u itəm okotəht nəwia ien əh, Uhgɨn otɨləs-irəkɨs ilat o rəhan mɨn netəmim
kən ilat okotɨmɨs.’ 24 Inu nɨpahrienən. Ien mɨn rafin kəmotən əm nəghatən kitiəh,
təmətuoun e ien u Samuel, muwamətoarus-pa u-roiu.

25 “Nəniəkɨsən mɨn u itəm Uhgɨn təmən-ipən kəm rəhan ien mɨn aupən, in rəhatəmat.
Kən nəniəkɨsən rəha nasituən itəm Uhgɨn təmən kəm tɨpɨtəmat mɨn aupən, in rəhatəmat
mɨn, məto-inu Uhgɨn təmən-ipən kəm Epraham məmə, ‘Ekol təwɨr kəm netəmim rafin e
nətueintən, kən nat kit itəm mipɨm Iosmegəh otol, otos-ipən nəwɨrən əh kəm netəmim
rafin.’ 26Nian Uhgɨn təmɨləs-ipər rəhan iolwək u Iesu Iosmegəh, təmaupən mahl-ipɨnə
kəm itəmat məmə in otəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn, kən e nolən əh, in otol
təwɨr kəm itəmat.”

4
1NianPitane Jonkəmatuəghat əhkəmnetəmim, kənprismɨn, neetəmtərəmərəemopael
mɨn itəmkoatehmNimə Rəha Uhgɨn, ne Satusi mɨn,* kəmotiet-arəpa. 2Nɨkilat təmahmə
pɨk məto-inu ilau katuəgətun netəmim məmə Iesu təmɨmɨs kən məmegəh mɨn. Kən inu
tatəgətunməmə netəmu kəmotɨmɨs, Uhgɨn otosmegəhmɨn ilat. 3Kən kəmotaskəlɨm ilau,
kɨləs-ipən ilau e kalapus məto-inu tɨnapinəp rəkɨs, kən okuəməhl əmmətoarus olauwɨg.†
4Məto netəmim tepət itəm kəmotəto nəghatən itəm kəmuən kəmotən nɨpahrienən lan.
Kən netəmim rafin itəmkəmotən nɨpahrienən e Iesu, ilat iuəhkɨr tahmen e faif-taosan.

Pita ne Jon kəmuətul e nɨganəmtɨ kaonsel
5Kəmən lawɨgin, pris asol, ne netəm-iasol rəha noanol mɨn rəha Isrel, ne iəgətun mɨn

rəha Lou rəhaMoses,‡ kəmotargəfɨmɨn ilat mɨn əpəh Jerusalem. 6Kəmotəpələh ilat Anas
upris asol agɨn, neKaeafas, ne Jon, neAleksanta, ne netəmimneen enoanol rəha suahu
pris asol agɨn, kəmotəpələh e kaonsel. 7Kəmotən Pita ne Jon kianmuətul aupən elat, kən
kotətapəh olauməmə, “?Nəmios hiə nəsanənən umioal nat u, o nəmioal e nərgɨ pah?”

8 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e nɨki Pita, kən Pita təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Itəmat u itəm noatərəmərə e noanol mɨn rəha Isrel, ne netəm-iasol mɨn.
9 Itəmat noategəs-in-pa otɨmlau məmə suah u itəm nelkɨn təmərat təmos hiə nəwɨrən, o
emuahrol nulan mioal-wɨr nelkɨn. 10 Itəmat rafin ikɨn-u ne noanol mɨn rafin rəha Isrel,
onəkotəkəike motɨtun məmə suah u itəm nelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul aupən-in itəmat e
nəsanənən əme nərgɨ Iesu Kristo, etəmNasaret. Suah əh inəh, itəmat nəmotətu-pər e nɨg
kəməluau, in təmɨmɨs. Məto Uhgɨn təmol təmegəh mɨn. 11 Suah əh inəh, itəmNaoa Rəha
Uhgɨn təmən lanməmə, ‘Kəpiel u itəm itəmat netəm rəha niləkɨnən nimə, nakotəmə tərat
motərakin, məto roiu in tɨnuwa kəpiel keike itəmnimə tatətul-pər lan.’ 12Nərɨg kit tɨkə e
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nətueintən itəm Uhgɨn təmos-ipa məmə tɨtun nosmegəhən netəmim, məto Iesu pɨsɨn əm
tɨtun nosmegəhən netəmim.”

13 Netəm-iasol rəha kaonsel kəmotaut pɨk nian kəmotəplan məmə kəsuəginən ilat,
nat əpnapɨn kəsioalən skul, ilau etəmim əm. Kəmotɨtun ətuatɨp məmə suah mil əh ilat
pahrien Iesu kəmotaliwək moatan. 14 Kən kɨnotəruru nuhalpɨnən nəghatən rəhalau
məto-inu suah u nelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul iləhal min ilau.

15Kən kəmotən-ipən kəm iləhal məmə okəhaliet məhaluwɨn ihluə pəs ilat əm kotəghat
pitən. 16 Kən kəmoatətapəh-ətapəh olat mɨn məmə, “?Okotahro suah mil əh? Netəmim
rafin u Jerusalem kɨnotɨtun rəkɨs məmə nat pɨspɨs u kəmol e suah u, in iahgin pɨk, okol
kəsotən-iamninən. 17Məto pəs kotən-iəhau əskasɨk ilauməmə okəsuən-iarəpmɨnən nərgɨ
Iesu kəmnetəmim, kən nəghatən e nat pɨspɨs əh otəsiet mɨnən netəmim kotəto.”

kaonsel təmegəhan-in ilauməmə okiaiet
18Kən kəmotaun-in iləhal kəhaluwamɨn imə, kən kəmotən-ipən kəmPita ne Jonməmə

okəsuən-iarəpmɨnən nərgɨ Iesu, kənməsuəgətunmɨnən netəmim lan.
19Məto ilau kəmuən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat əmotakil məmə tətuatɨp e nɨganəmtɨ

Uhgɨn məmə ekioal nəwiatəmat o nəwia Uhgɨn. 20 Məto itɨmlau okol esuakɨmən
nohlɨtɨmlau. Oekuəike muən-iarəp natɨmnat itəm emuəplan e nɨganəmtɨtɨmlau kən
muəto e matəlgɨtɨmlau.”

21 Kən kaonsel təmən-ipən mɨn kəm Pita ne Jon məmə ilat okotol nalpɨnən kit kəm
ilau okəmə ilau okatuəkəike matuən-iarəp Iesu kəm netəmim, kən motahl-iarəp ilau.
Kəmotahl-iarəp ilau məto-inu kɨnotəruru məmə okotahruəh ilau. Kəmotɨtun məmə
netəmim nɨkilat otahmə okəmə ilat okotol nalpɨnən kəm ilau, məto-inu netəmim rafin
koatənwiwi Uhgɨn o nat pɨspɨs itəm Uhgɨn təmol e etəm nelkɨn təməfaiu 22 nian təmaiir
mətoarus-pa əh-roiu. Rəhan nup taprəkɨs-in foti.

Nəfakən rəha netəmkəmoatahatətə e Iesu
23 Nian netəm-iasol rəha kaonsel kəmotegəhan-in ilau məmə ilau okatian, kəmiaiet

uəhai əm mian əpəh netəm koatahatətə e Iesu koatatɨg ikɨn, kən muən-iarəp rafin
nəghatən itəmpris asol mɨn ne netəm-iasol rəha kaonsel kəmotən-ipən kəm ilau. 24Nian
kəmotəto nəghatən əh, ilat rafin kəmotuwa kitiəhmotəfak-pən kəmUhgɨnmotənməmə,
“Iərəmərə Uhgɨn, ik nəmol neai, ne nɨməptən, ne nɨtəhəi, ne natɨmnat rafin elat. 25 Ik
nəməghat e nəsanənən e Narmɨn rəham kəm tɨpɨtɨmat u aupən Kig Tefɨt, u in rəham
iolwək, kən in təmən-iarəp rəham nəghatənməmə,
‘?Tahro netəme nəptən pɨsɨn pɨsɨnmɨn nɨkilat tɨtahmə pɨk nəhlan?
Tahro ilat koatəte noa məmə okotol nəratən mɨn əh, u itəm okol koatol pap, təsuwɨnən

miet, otɨkə-pən əmolat.
26Netəmkoatərəmərə e nɨtənmɨn, koatol əpen-əpenə okotəmou,
kən netəm-iasol mɨn rəha nətueintən koatuwa kitiəh ilat min ilat,
məmə okotəmou ilat Iərəmərə Uhgɨn ne Iosmegəh itəm in təmən’ 27 Iərəmərə Uhgɨn,

in nɨpahrienən nəghatən itəm Kig Tefɨt təmən tɨnuwa mɨnet-arəp, məto-inu Kig
Herot Antipas, ne Pontias Pailat, ne noanol mɨn rəha Isrel, ne Iaihluə mɨn,
ilat rafin kəmotuwa kitiəh ikɨn-u latuənu Jerusalem, moatol noa eko-eko məmə
okotohamnu Iesu, itəm in rəham iol ətuatɨp itəm nəmɨtəpun. 28 Kəmoatəte noa
rəhalat tatətəu-pən əsas əmrəhamnəghatən itəm ik nɨnəmən rəkɨs e nəsanənən ne
nenatɨgən rəham aupən. 29 Tol nəhlan, Iərəmərə, nɨkim tatəht nəghatən itəm ilat
kəmoatənməməokotoh itɨmat, ol itɨmatrəhamiolwəkmɨnməməesotəgɨnənməmə
ekotən-iarəp rəham nəghatən. 30 Əgəfəməhin-pa nelməm məmə otol-wɨr netəm
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koatɨmɨs, kən mol nat pɨspɨs mɨn ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nərgɨ Iesu, rəham
iol ətuatɨp.”

31Nian kəmotəfak rəkɨs, kən nat kit təməloal e nimə, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa
mərioahmətatɨg elat, kən kɨnoatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨnməsotəgɨnən.

Netəmkəmoatən nɨpahrienən e Iesu koatoor nautə rəhalat kəm ilatmɨn
32Netəmkoatənnɨpahrienən e Iesu rəhalat nətəlɨgən təmuwakitiəh. Kit təməsaumɨsən

məhluaig-in rəhan nautəməto kəmoatoor nautə rəhalat kəm ilat mɨn. 33Kən aposol mɨn
kəmotosnəsanənəneNarmɨnRəhaUhgɨnkənmoatən-iarəpməmə Iərəmərə Iesu təmegəh
mɨn e nɨmɨsən. Kən e nəwɨrən rəha Uhgɨn, in tətasitu elat rafin itəm koatəfak. 34Kən ilat
kit, rəhan kit nat kit təməsɨkəən, məto-inu netəmim neen kəmotosalɨm-in rəhalat nəptən
o nimə, kənmotos-ipənməni lan kəm aposol mɨn, 35 kən ilat kəmoatoor kəm itəmmɨn u
rəhalat nat kit tɨkə.

36 Tol nəhlan, suah kit əh-ikɨn nərgɨn u Josep, noanol kit rəha Lifae, etəm Saepras,
aposol mɨn kəmotos-ipən nərɨg wi kit kəm in, nərgɨn u Panapas, u nɨpətɨn təmə, “etəm
tətasitu matɨləs-ipər nətəlɨgən.” 37 In təmosalɨm-in rəhan kit nəptən, kənməmɨkməni lan
muwaməmki-pən kəmaposol mɨnməmə ilat okotoor kəm ilat mɨn.

5
Ananaeas ne Safaera

1Məto suah kit mɨn əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas, ne rəhan pətan nərgɨn u Safaera. Ilau
mɨnkəmioal-salɨm-in rəhalaukit nɨməptən. 2 In təmaskəlɨmanionməniməsɨn, kənrəhan
pətan əm tɨtun. Kən məmɨk əm məsɨn muwɨn məmki-pən kəm aposol mɨn məmə məni
e nəptən rafin. 3 Məto Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Ananaeas. ?Tahro nategəhan-
in iərmɨs u Setan tatuwa e nɨkim? Nakateiuə-in Narmɨn Rəha Uhgɨn kən mətaskəlɨm
anion məni məsɨn rəha nɨməptən məmə rəham. 4 ?Aupən nɨməsosalɨm-inən nɨməptən u,
in rəham o kəp? ?Kən nian nəmosalɨm-in, rəhamməni lan o kəp? ?Tahro natol nuhlan?
!Ik nɨseiuə-inən etəmim, məto nateiuə-in Uhgɨn!” 5Nian Ananaeas təməto nəghatən əh,
əmunmɨsɨ-pərmorin rəhannamegən tiet. Kənnetəmim itəmkəmotəto nat əh, kəmotəgɨn
motasiəp. 6 Kən netəm aluə mɨn kəmotuwa motalpin nɨpətɨn motɨləs motiet motuwɨn
kɨtənɨm.

7 Iuəhkɨr aua kɨsɨl təmuwamuwɨn rəkɨs, kən rəhan pətan Safaera təmiet-arəpaməruru
məmə rəhan iərman tɨnɨmɨs rəkɨs. 8Kən Pita təmətapəh ron məmə, “?Ən-tu kəm io məmə
məni e nəptən rafin əh rəhatəlau itəm nəmiosalɨm-in?” Kən in tən məmə, “Əwəh. Məni
rafin un.”

9Kən Pita təmən-ipən kəm inməmə, “?Tahro nəmatioal anion noa kit məmə nakueiuə-
in Narmɨn Rəha Iərəmərə məmə okol təsɨtunən nat u nəmioal? ! Əto-tu! Netəm
kəmotɨtənɨm rəham iərman, ilat u e nafiluə koatuwa məmə okotɨləs mɨn ik.” 10Kən roiu
agɨn tɨsɨ-pər morin-pən əpəh nelkɨ Pita ikɨn, mɨmɨs namegən tiet. Nian netəm aluə mɨn
kəmotuwa imə, motəplan tɨnɨmɨs rəkɨs, kənkotɨləsmotietmotuwɨnkɨtənɨmenɨkalɨ rəhan
iərman. 11Nian netəmim rəha niməfak ne netəm əpnapɨn kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn
kəmotəgɨn.

Aposol mɨn kəmotasitu e netəmim tepət motol-wɨr
rəhalat nɨmɨsən

12Kən aposol mɨn kəmotol nəmtətin tepət ne nat pɨspɨs mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. Kən
netəmimmɨn u itəmkoatən nɨpahrienən e Iesu kəmoatuwa kitiəh əme Feranta rəha Kig
SolomoneNiməRəhaUhgɨn. 13Netəmimkəmoatɨsiai-in ilat,mətonetəmmɨnukəsotənən
nɨpahrienən e Iesu kəmotəgin nuwɨnən ikɨn əh mehm ilat. 14Məto nian rafin netəmim
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tepət koatuwa moatən nɨpahrienən e Iesu, nəman ne nɨpɨtan, kən ilat tatepət. 15Məto-
inu e nat pɨspɨs mɨn itəm aposol mɨn kəmoatol, netəmim koatos rəhalat nɨmɨsən mɨn
moatuwa, kən moatəlɨn ilat kotapɨl e rəhalat pet ne nɨmɨtiwɨn e suatɨp məmə nian Pita
otaliwəkmapikalɨn ilat, in otekneenokəm-nakanəghanpɨs in əmtosneenkənməmə ilat
okotəmegəh. 16Kən netəmim tepət tepət kəmotɨsɨ-pən e latuənumɨn iuəhkɨr o Jerusalem
kəmotuwa. Kəmotəmɨk rəhalat netəm koatɨmɨs ne netəm itəm narmɨn rat tətatɨg elat
motuwa, kən aposol mɨn kəmotəfak elat kən ilat rafin kotəwɨr.

Netəm-iasol mɨn kəmotəmki-pən aposol mɨn e kalapus
17 Kən suah u pris asol agɨn ne rəhan mɨn netəmim Satusi mɨn u, ilat e pati kitiəh,

kəmotol pɨk tɨməht elat məto-inu netəmim tepət kɨnoatapəs ilat mɨnoatuwɨn o aposol
mɨn. 18 Kən kəmotaut kaskəlɨm aposol mɨn kəmki-pən ilat e kalapus. 19 Məto lapɨn-
in, nagelo kit rəha Iərəmərə təmuwa merəh e nafiluə e kalapus mit ilat motiet. 20 Kən
mən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn motən-iarəp nəghatən pahrien
rəha nəmegəhən wi u kəm netəmim.” 21Kən kəmən lawɨgin, kəmotol nəwia nagelo kən
mɨnotuwɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨnmoatən-iarəp nərgɨ Iesu kəmnetəmim.

Aposol mɨn kəmotuwɨn e kot
Kən pris asol agɨn ne rəhan mɨn, kəmotaun-in netəm-iasol mɨn rəha noanol mɨn rəha

Isrel, kən ilat kəmotuwa kitiəh məmə ilat okotəpələh e kaonsel* asol rəha noanol mɨn
rəha Isrel. Kənmotahl-ipənnəghatənkəmnetəmkotərəmərəekalapusməməokotahl-ipa
aposolmɨn kotuwa e kot əpəh e kaonsel. 22Məto nianmopaelmɨn kəmotuwɨn e kalapus,
məto aposol mɨn kotɨkə. Kən kotɨtəlɨg-pa e kaonsel motənməmə, 23 “Nian emotuwɨn ket-
arəpən e kalapus, motəplan toa tətahtosɨg, lok tatəkul-pən wɨr əm lan, kən mopael mɨn
rəha kalapus koatətul katehm wɨr əm nafiluə e kalapus, məto nian emoterəh motuwɨn
imə, məto kɨkə-kɨkə əh imə.” 24Nian etəm tatərəmərə e mopael mɨn itəm koatehm Nimə
Rəha Uhgɨn, ne pris asol mɨn kəmotəto nəghatən əh, kəmotaut pɨk, rəhalat-kapə təmɨkə,
mɨnotəruru əpnapɨn əmməmə nat naka otuwamɨn.

25 Kən əmun etəmim kit tiet-arəpa məmə, “! Ei, nəman! !Netəm mɨn ilouin itəm
nəmotəmki-pən ilat e kalapus, ilat əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn koatəgətun netəmim!” 26Kən
etəm tərəmərə e mopael mɨn təmit mopael mɨn rəhan motuwɨn motəmɨk aposol mɨn
motuwa. Məto kəməsotewkəkanən ilat məto-inu koatəgɨnməmə netəm əpnapɨn okotaht
ilat e kəpiel apɨn okəmə okotewkəkan ilat.

27Nian kəmotit ilat motuwa imə, kən motən məmə ilat okotətul aupən-in netəm-iasol
rəhakaonsel. Kənpris asol agɨn təmən-ipənkəmilatməmə, 28“Emotən-iəhau əskasɨkagɨn
itəmat məmə onəsətəgətunən netəmim e nərgɨ suah əh Iesu. Məto nəgətunən rəhatəmat
tɨnaiu rafin əpəh Jerusalem. Kən moatol məmə netəmim okotən məmə itɨmat emotoh
suah əh.”

29Məto Pita təməghat rəhalat aposol mɨn lan məmə, “Itɨmat ekotəkəike motol nəwia
Uhgɨn, sənəmə nəwia netəmim əm. 30 Itəmat nəmotohamnu rəkɨs Iesu motətu-pər e nɨg
kəməluau, məto Uhgɨn u rəha tɨpɨtat mɨn aupən təmol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. 31Uhgɨn
u inu təmɨləs-ipər rəkɨs Iesu məmə otuwɨn matəpələh e nɨkalɨn matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən
ne nəsanənən, məmə in Iərəmərə ne Iosmegəh. Uhgɨn təmol nat əh məmə in otol suatɨp
məmə noanol mɨn rəha Isrel kotɨtun nəuhlinən ilat e rəhalat nolən rat mɨn, kən in otafəl
rəkɨsnolənratmɨnrəhalat. 32Kən itɨmatNarmɨnRəhaUhgɨnekoatən-iarəpnatɨmnatmɨn
u, kən Uhgɨn tatos-ipən Narmɨn rəhan kəmnetəmim itəmkoatol nəwian.”

33Nian netəmim rəha kaonsel kəmotəto nəghatən əh, təmew pɨk rəhalat neməha, kən
kotolkeike məmə okotohamnu əm ilat. 34Məto suah kit təmətul, nərgɨn u Kamaliel, in
Farisi kit ne iəgətun kit rəha Lou, u itəm netəmim rafin koatɨsiaiiən. Kən təmətapəh o

5:19: Wək 12:7-10 * 5:21: kaonsel - netəm-iasol rəha Isrel koatiuw-iarəp netəmim ikɨn e kot. 5:28: Mat
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mopael mɨnməmə okotit aposol mɨnmotuwɨn ihluə pitən. 35Kən in təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Natimak mɨn, netəm Isrel. Otakil wɨr noa rehatəmat məmə onəkotahro netəm
mɨn u. 36Wi agɨn huə suah kit nərgɨn u Teutas, təmiet-arəp matən məmə in etəm-iasol
kit, kən iuəhkɨr netəmim fo-hanrɨt kəmotuarisɨg-in. Məto kəmohamnu in, kən rəhan
netəmim kəmotan kitiəh kitiəh, kən rəhan nətəlɨgən təmuwɨn mɨkə. 37Uarisɨg lan, nian
kapman təmətafin netəmim, suah kit mɨn nərgɨn u Jutas, etəm Kalili, in mɨn təmiw
netəmim koatuarisɨg-in. Məto netəmim neen kəmotohamnu mɨn, kən rəhan netəmim
kəmotan kitiəh kitiəh. 38 Kən inu rəhak nətəlɨgən e nənən u. !Ekən kəm itəmat, pəs
kotapəs əm ilat motegəhan-in ilat kotiet! Məto okəmə nat koatol in rəha etəmim əm,
otəpanɨsas. 39Məto okəmə tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, okol kəsotosən nəsanənən məmə okotən-
iəhau ilat. Okotəplan əm məmə kitat Uhgɨn koatəmou.” Kən ilat rafin kəmotegəhan-in
rəhan nəghatən.

40 Kən kəmotaun-in aposol mɨn məmə okotuwa imə, kən motən məmə mopael mɨn
okotalis ilat. Kənmotən-iəhau əskasɨkmɨn ilat məmə okəsotəghat mɨnən kəmnetəmim e
nərgɨ Iesu kənmotəhlman ilat kotiet.

41Nian aposolmɨn kəmotiet e kaonsel, nɨkilat tətagien, məto-inu Uhgɨn təmɨsiai-in ilat
kən megəhan-in məmə netəmim okotoh ilat məto-inu koatuarisɨg-in Iesu. 42 Kən nian
rafin e Nimə Rəha Uhgɨn ne niməmɨn, ilat kəməsotapəsən kəmoatəkəike katən-iarəp kən
moatəgətun nəghatənwɨr məmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.

6
Kəmos-ipər netəmsepɨn

1Nian neen tɨnuwamɨnuwɨn rəkɨs, kən netəm rəha Iesu tɨnatər mɨnatepət. Neen rəhalat
kəmotɨsɨ-pən ikɨnpɨsɨnpɨsɨnmɨn, kənkoatən əmnəghatənKris. Kən tepət, ilat netəmIsrel
əm. Məto iəfakmɨn itəmkoatən əmnəghatənKris kɨnoatənnɨkalɨ iəfakmɨnunetəmIsrel,
moatən məmə nian koatoor məni ne nagwənən kəm nəutahlɨmɨs mɨn, məto kəsotehm
wɨrən nəutahlɨmɨs mɨn rəha itəmmɨn u koatən nəghatən Kris.

2 Kən tuwelef aposol mɨn kəmotaun-in netəm rəha Iesu məmə okotuwa-tu. Kən
kəmotən-ipən kəm ilat məmə, “Piak mɨn. Təsəwɨrən məmə itɨmat ekotapəs nən-iarəpən
nenəgətunənnəghatən rəhaUhgɨnməmə itɨmat ekotɨmnəkatoorməni nenagwənənkəm
nəutahlɨmɨs mɨn. 3Məto roiu, otətgi-arəp-tu etəmatmɨn, netəmim sepɨn u itəmnoatɨsiai-
in ilat, kən kotenatɨg, ne Narmɨn Rəha Uhgɨn tərioah e nəmegəhən rəhalat. Kən itɨmat
ekotos-ipən nat u kəm ilat məmə ilat okoatol. 4Mapəs itɨmat e nəfakən kəm Uhgɨn ne
nən-iarəpən ne nəgətunən nəghatən rəha Uhgɨn.”

5 Kən ilat rafin nɨkilat təmagiən, kən motegəhan e nəghatən əh. Kən kəmotətɨg-iarəp
Stipen u rəhan nahatətəən təskasɨk e Uhgɨn ne Narmɨn Rəha Uhgɨn tərioah mətatɨg
lan, kəmotətɨg-iarəp mɨn Filip, ne Prokoras, ne Nikano, ne Timon, ne Pamenas, ne
Nikolas etəm Antiok u aupən təmapəs nəfakən rəha netəm iman ikɨn mɨnuwa matətəu-
pən nəfakən rəha netəm Isrel. 6Kəmotit ilat motuwɨn kəm aposol mɨn, kən aposol mɨn
kəmotələhəu-pən nelmɨlat elat motəfak elat.

7Kənnetəmrəha Iesukoatən-iarəpnəghatənrəhaUhgɨnkəmnetəmim, kənnetəmrəha
Iesu u Jerusalem tɨnatepət-natepət. E netəm əh, pris mɨn tepət kəmotahatətə e Iesu.

KəmaskəlɨmStipən
8Kən Stipen u etəm tərioah e nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn, təmol nəmtətin tepət

ne nat pɨspɨs mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. 9Məto netəmim neen e nimə rəha nuəfɨmɨnən
rəha Netəm Kəmɨkɨs Ilat,* kəmotəghat ilat Stipen. Netəm mɨn u noanol mɨn rəha Isrel
u kəmotɨsɨ-pən Saerin ne Aleksantria. Kən netəmim neenmɨn u noanol mɨn rəha Isrel u
5:36: Wək 21:38 5:40: Wək 4:18 5:41: Mat 5:10-12; 1 Pita 4:13 6:1: Wək 4:35 6:7: Wək 2:41;
16:5 * 6:9: “nimə rəha nuəfɨmɨnən rəhaNetəmKəmɨkɨs Ilat”Netəmmɨn əh, aupən ilat slef rəha suah kit, məto roiu
kəmɨkɨs ilat.
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kəmotɨsɨ-pən Silisia ne Esia, ilat kəmotuwakitiəh, kənmɨnoatərgəhəu ilat Stipen. Kotəmə
nəghatən rəha Stipen təsətuatɨpən, meto rəhalat tətuatɨp.

10 Məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol Stipen tenatɨg-pɨk, kən nian in otəghat, rəhan
nəghatən tatoh-iəhaurəhalat. 11Kən ilat kəmotətouanionnetəmimneenməməokotasitu
elat motən-iarəpməmə, “Itɨmat emotətoməmə Stipen təmən rat Moses ne Uhgɨn.” 12Kən
rəhalat nəghatən təmol nɨki netəmim, ne netəm-iasol rəha Isrel ne iəgətunmɨn rəha Lou,
kəmotetəhauStipen. Kənkəmotuwɨnkaskəlɨmmotɨləsmotuwɨnməməotətul enɨganəmtɨ
kaonsel. 13Kən kəmotəmɨk netəmim neen motuwa məmə okoteiuə e Stipen. Kən netəm
mɨn un kotən məmə, “Nian rafin tatən nəghatən rat e Nimə Rəha Uhgɨn, kən matən rat
Lou rəha Moses. 14 Itɨmat emotəto in təmən məmə Iesu u etəm Nasaret, in otɨləs-iəhau
Nimə Rəha Uhgɨn, kən məuhlin nolən mɨn itəmMoses təmos-ipa kəm kitat aupən ikɨn.”
15Kən netəmim rafin itəm kəmoatəpələh e kaonsel kəmotətag-pən ətuatɨp o Stipen, kən
kəmotəplanməmə nɨganəmtɨn tɨnəhag-əhag tahmen e rəha nagelo.

7
Stipen təməghat-in Epraham

1Kən pris asol agɨn təmətapəh o Stipen məmə, “?Tahro, nəghatən mɨn əh nɨpahrienən?”
2 Kən Stipen təmən məmə, “Piak mɨn ne tata mɨn. Otətəlɨg-in-tu io. Uhgɨn u itəm in ilɨs
ilɨs pɨk, təmiet-arəpa o tɨpɨtat Eprahamnian in təmətatɨg əpəhMesopotemia, məsuwɨnən
əh əpəh Haran. 3Uhgɨn təmən-ipən kəm in məmə, ‘Apəs rəhammɨn, ne ikɨn nətatɨg ikɨn,
muwɨn e ikɨn kit itəm io epanəgətun kəm ik.’ 4 Kən Epraham təmiet əh Kaltia muwɨn
mətatɨg əpəh Haran. Təmətatɨg ikɨn-u kən rəhan tata təmɨmɨs, kən Uhgɨn təmɨləs muwa
e nəptən u itəmat noatatɨg lan əh-roiu. 5Məto təmɨsos-ipənən nəptən məsɨn huə tahmen
e nuwigɨ iar ne kəm in məmə in rəhan ətuatɨp. Məto Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm in məmə
otəpanos-ipən rafin nɨtən əh kəm in ne namipɨn rat mɨn. Kən in otuwa iməlat agɨn ikɨn,
nat əpnapɨn e nian əh Epraham təmɨsɨləsən əh nətɨn kit. 6 Nəghatən itəm Uhgɨn təmən
kəm in tol nulan, in təmənməmə, ‘Onian kit, noanolmɨn rəhamokotuwɨn katɨg e nəptən
pɨsɨnkit. Okol iapɨspɨs elat kotolwək kəmnetəmimenəptənpɨsɨn, okol nahməənkəmilat
kətoarus nup fo-hanrɨt. 7Məto ekol nalpɨnən kəm netəmim itəm koatərəmərə elat. Kən
uarisɨg, noanol mɨn rəham okotiet e nɨtən mɨn əh motuwa kəfak kəm io e nɨtən u.’ 8Kən
Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə in otehm wɨr Epraham ne noanol mɨn rəhan. Kən mən-ipən
kəm inməmə in otəhg-ipən nɨsualkələh nəmanməmə in nəmtətin kit məmə ilat netəmim
rəha Uhgɨn. Kən nian Epraham təmɨləs Aisak, kən məhg-ipən nian təmos nian eit.* Kən
nian Aisak təmɨləs Jekop, kənmatɨgməhg-ipənmɨn. Kən nian Jekop təməmɨk nenətɨn ilat
tuwelef, kən təməhg-ipənmɨn ilat. Ilat tuwelef əh, nəukətɨ nɨta rəhatat.”

Stipen təməghat-in tɨpɨlat mɨn
9Kən Stipən təmən-ipənmɨn kəm ilat məmə, “Məto-inu netəmmɨn əh, nəukətɨ nɨta mɨn

u rəhatat, kəmotetəhak e Josep, kəmotosalɨm-in-pən kəm netəm Ijip, məmə otuwa slef
rəhalat, məto ilau Uhgɨn e nian rafin, 10 kən Uhgɨn tɨləs-irəkɨs in e nəratən. Nian təmətul
e nɨganəmtɨ kig rəha netəm Ijip, kən Uhgɨn təmos-ipən nenatɨgən kəm in kən matɨg mol
mɨn məmə kig otolkeike in, kən mol in tatərəmərə e nɨtən Ijip ne netəmim ne natɨmnat
rafin rəhan.

11 “Kən əmunnəumɨs təman e nɨtən əpəh Ijip ne Kenanmol nagwənən tɨkə, kən nəumɨs
natus asol netəmim, kən tɨpɨtat mɨn nɨgɨlat nagwənən təmɨkə. 12 Nian Jekop tɨnəto
məmə nagwənən əpəh Ijip, təmahl-ipən tɨpɨtat mɨn əh kotuwɨn, kən inu nətuounən ilat
kəmotuwɨn Ijip. 13Kənuarisɨg ilat kəmotuwɨnmɨn, kən təmən-iarəp in kəmilat,məto-inu
6:10: Luk 21:15 7:3: Jen 11:31; 12:1 7:4: Jen 11:31—12:5 7:5: Jen 12:7; 15:18; 17:8 7:7: Jen 15:13-14;
Eks 12:40 7:7: Eks 3:12 * 7:8: Nolən rəha netəm Isrel tol min-nulan, nian suakəku iərman təmaiir, e nian eit,
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ilat kəsotɨtunən məmə in Josep pialat. Kən kig rəha Ijip təməto namnusən rəha Josep ne
pian mɨn. 14Kən Josep təmahl-ipən nəghatən kəm rəhan tata Jekop ne rəhan mɨn məmə
okotuwa motatɨg ilat min. E netəm əh, ilat rafin sepɨnte faif. 15Kən Jekop ne rəhan mɨn
kəmotuwɨn kətatɨg Ijip, kən nian kəmotatɨg kətatɨg kɨmɨs ikɨn. 16 Kən kəməmɨk ilat kan
əpəh Sekem kɨtənɨm ilat ikɨn e nɨpəg kəpiel kit itəmEpraham tɨnos-nəmtɨn rəkɨs o noanol
mɨn rəha Hamor.”

Stipen təməghat-inMoses
17Kən Stipen təmatəkəike matən-ipən kəm ilat məmə, “Tɨnatuwa iuəhkɨr məmə Uhgɨn

otosmegəh rəhan netəmim itəm təmən-iəkɨs kəmEpraham, kən noanol mɨn rəhatat itəm
kəmotatɨg Ijip aupən, roiu əh tɨnepət-nepət. 18Kən kig kit mɨn rəha Ijip təmətul, in təruru
agɨn Josep. 19 In təmos-iəhau tɨpɨtatmɨn eneiuəən,matol nahməən kəmilat. Kən in təmol
lou kit məmə okotəmki-arəp nenətɨlat mɨn ihluəməmə okotɨmɨs.

20 “Kən e nian əh, Moses təmaiir, kən in suakəku wɨr kit e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Rəhan
mama ne tata kəmuəhluaig-in anion əpəh imə mios məwɨg kɨsɨl. 21Nian kəmɨləs-iarəp
ihluə, nətɨ kig pətan təməplan, kən tɨləs məmə otehm wɨr rəhan. 22 Kəmotəgətun in e
nenatɨgən rafin rəha netəm Ijip, kən nian in təmepət, in təsanən e nəghatən ne nolən nat.

23 “Nian tɨnos nup foti, nɨkin təht məmə otuwɨn-tu muag natiman mɨn, netəm Isrel,
24 kən məplan kit etəm Ijip kit tatoh. Kən in təmuwɨn məmə otasitu e in kit əmun
mohamnuetəmIjip apon. 25KənMosesnɨkin təməhtməməkəm-naka inmɨnneennetəm
Isrel okotɨtun məmə Uhgɨn təmahl-ipən in məmə otuwɨn məmki-rəkɨs ilat e nahməən
katol elat. Məto ilat kotəruru. 26Kən lawɨgin təməplanmɨn noanol kəiu rəha Isrel kətioh
ilaumɨn, kən tuwɨnməghat kəm ilauməmə otoor rəkɨs ilau, kənməmə otol ilau kioal-wɨr
ilaumɨn. Kənmən-ipənkəmilauməmə, ‘Suahmil. Itəlaupiatəlauagɨnmil. ?Tahronatioh
itəlau mɨn?’ 27Məto suah u təmətuoun nəmohən təmətgi-pən Moses isəu, kən mən-ipən
kəm in məmə, ‘?Pah təmɨləs-ipər ik məmə nakatərəmərə kən matiuw-iarəp itɨmat? 28 !
Okəm-naka nakolkeikeməmə onakohamnumɨn io tahmen e etəm Ijip u nəmoh nəniəp!’
29 Nian Moses təməto nəghatən əh, kən təməgɨn miet Ijip magɨm muwɨn əpəh Mitian
mətatɨg ikɨnmahmen e iapɨspɨs kit. Nian təmətatɨgmətatɨgmit pətan ikɨn kit, kənmialəs
nətɨlau kəiu iərmanmil.

30 “Nian təmətatɨgMitianmɨnos nup foti, kən nian kit tuwɨnmətan iuəhkɨr o nɨtot asol
əhSinae əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kənnagelo kit təmiet-arəpa ronenɨgəmitəmtatuəp
e nɨg əkəku kit. 31Nian təməplan nɨgəm əh, narmɨn təmiwɨg pɨk ron, kən muwɨn iuəhkɨr
məmə otəplan wɨr, kən məto Iərəmərə Uhgɨn təməghat kəm in məmə, 32 ‘Io Uhgɨn rəha
tɨpɨm mɨn, Uhgɨn rəha Epraham, ne Aisak, ne Jekop.’ Kən Moses təməgɨn mɨnətasiəp
mɨnatəgin nətag-pənən əh nɨgəm ikɨn. 33 Kən Iərəmərə Uhgɨn təmən-ipən kəm in məmə,
‘Oh-rəkɨs rəham put e nelkəm məto-inu nəptən ik natətul ikɨn in tol pɨsɨn agɨn, məto-
inu io əh-ikɨn. 34Eməplan nəratən itəm katol e rəhak netəmim əpəh Ijip, eməto nasəkən
rəhalat, kənmɨnatitemuwaməmə ekəmki-rəkɨs ilat o netəmIjip. Wa. Roiu əh ekahl-ipən
ik nakɨtəlɨgmuwɨnmɨn Ijip.’ ”

Noanolmɨn rəha Isrel kəməsotolkeikeənMoses
35Kən Stipen təmatəkəikematənməmə, “Inu etəmkitiəh əmMoses itəmilat kəmotapəs

nəwian nian ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, ‘?Pah təmɨləs-ipər ik məmə nakatərəmərə
kən matiuw-iarəp itɨmat?’ Məto Uhgɨn pɨsɨn əm təmahl-ipən suah əh Moses məmə
otərəmərə kən mosmegəh ilat. Təmahl-ipən nian nagelo təmiet-pa ron e nɨgəm itəm
tatuəp e nɨg əkəku kit. 36 Kən Moses təmit ilat motiet Ijip, kən in təmol nat pɨspɨs ne
nəmtətin tepət, təmol əpəh Ijip, ne nian kəmoateguəfɨmɨn e nɨtəhəi u katənməməNɨtəhəi
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Asiə, ne nup foti e ikɨn taruən-aruən ikɨn. 37 Inu etəmkitiəh əmMoses u təmən-ipən kəm
netəm Isrel məmə, ‘Uhgɨn otɨləs-ipər ien kit mɨn etəmat tahmen lak.’

38“InuMoses itəmnoanolmɨnrəha Isrel kəmoatankitiəh ilatmin, kənnagelo təməghat
kəmin eNɨtot Sinae, kən ilat tɨpɨtatmɨnkəmoatan. KənUhgɨn təmos-ipənnəghatənkeike
mɨn itəmkoatəmegəh, kən in otəhlman tuwa kəmkitat.

39 “Məto nian in təmətatɨg əh əpəh e Nɨtot Sinae, tɨpɨtat mɨn kəmotəht nəwian, motapəs
nətəlɨg-inən məto nɨkilat təmɨtəlɨg-pən o nat Ijip. 40 Kən kəmotən-ipən kəm Eron məmə,
‘Ol narmɨ nat kit məmə in otuwa uhgɨn rəhatat. ?Məto Moses əh inəh, itəm təməmɨk
itat kotiet Ijip, kɨnotəruru məmə in tɨnahruwɨn?’ 41 Kən e nian əh, ilat kəmotol narmɨ
nətɨ kau kit məmə in otuwa uhgɨn rəhalat, kən kəmotol sakrifais e nat megəhmɨnməmə
okotəfak kəm in. Kən kəmotol lafet rəha narmɨ nətɨ kau itəm ilat əm kəmotol. 42Məto
Uhgɨn təməuhlin-pənməntaan kəm ilat, kənmegəhan-in ilat məmə okotəfak kəmmɨtgar
neməwɨg neməhaumɨn enapuə. Kənnat əh tatəgətun əsas əmnəghatən rəhaUhgɨn itəm
kəməte e naoa rəha ien mɨn rəha Uhgɨn. Tatən məmə, ‘!Netəm Isrel! ?Nian rafin e nup
foti e ikɨn taruən-aruən ikɨn, itəmatnakoatohnatmegəhmɨnməmənakoatol-pa sakrifais
kəm io? !Kəp! 43Məto itəmat nəmoatɨləs nimə tapolen rəha uhgɨn eiuə uMolek, ne narmɨ
məhau rəha uhgɨn eiuə u Refan. Nat mil u nəmoatol məmə onokotəfak kəm ilau. O nat
əh ekahl-iarəp itəmat nakotuwɨn isəumotaprəkɨs-in Papilon.’ ”

Stipən təməghat e Nimə Rəha Uhgɨn
44 Stipen təmatəkəike matənməmə, “Nian tɨpɨtat mɨn kəmotatɨg ikɨn taruən-aruən ikɨn

aupən, ilat kəmotos rəhalat nat kit, Nimə Tapolən rəhaUhgɨn itəmtatəgətunməməUhgɨn
tətatɨg ilat min. Kən Moses təmol Nimə Tapolən əh tətəu-pən əm nətəlɨgən rəha Uhgɨn u
təmən-ipən rəkɨs kəm in. 45Kən nup tepət uarisɨg, e nian Josua təmit ilat motuwa məmə
okotos-irəkɨs nɨtən əh o netəm Kenan, kən kəmotɨləs Nimə Tapolən u motuwɨn e nɨtən u
Uhgɨn təməhg-irəkɨsnetəmimikɨn. Kən ilat kəmotɨləsmotuwɨnmotatɨg ilatminkətoarus-
pa e nian rəha Tefɨt təmol kig lan. 46Uhgɨn təmol təwɨr kəmTefɨt, kən Tefɨt təmətapəh ron
məmə Uhgɨn otegəhan in pəs tol nimə kit itəm Uhgɨn otətatɨg ikɨn. 47Məto nimə əh, Kig
Tefɨt təməsolən, məto nətɨn Kig Solomon təmol. 48Məto Uhgɨn itəm ilɨs agɨn, təsatɨgən e
nimə itəmetəmim əmtəmol, tahmen e nəghatən rəhaUhgɨn itəm ien rəhan təmənməmə,
49 ‘Ikɨnmɨn rafin e neai tahmen in əm ioməmə iakəpələh ikɨnmərəmərə,
kən nətueintən rafin tahmen in əmməmə ekəf-pən nelkək ikɨn.
?Məto nimə-naka itəmnəkotɨtun nolənməmə otahmen-in io?
?Kən ikɨn pəhruən nəkotɨtun nolənməmə ekuwɨnmameg ikɨn?
50Otən-tu. ?Pah təmol rafin natɨmnat mɨn əh?
Io pɨsɨn əm, io Uhgɨn emol rafin ilat.’ ”

Stipen təməhai netəm-iasol
rəha kaonsel

51 Kən Stipen təmatəkəike matən məmə, “! Itəmat u! Rəhatəmat-kapə təskasɨk.
Rəhatəmat nətəlɨgən tapinəp tahmen e rəha netəm kəsotəfakən. Itəmat nəsotolkeikeən
məmə onəkotol nəwia Uhgɨn. ! Itəmat nəkotahmen e tɨpɨtat mɨn itəm koatəht nəwia
Narmɨn Rəha Uhgɨn! 52 ?Ien mɨn rəha Uhgɨn aupən, pah tɨpɨtəmat mɨn kəməsotolən
nəratən kəm in? !Tɨkə! Kəmotol nəratən kəm ilat rafin. Kəmotohamnu mɨn itəmmɨn u
koatən-iarəp nuwamən rəha EtəmƏtuatɨp. Kən itəmat nəmotegəhan-in-pən EtəmƏtuatɨp
u e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn kən kotohamnu. 53 Itəmat nəmotos rəkɨs Lou rəha Uhgɨn u
aupən nagelo mɨn kəmotos motuwa, məto itəmat nəməsotətəu-pən agɨnən Lou əh.”

Kəmahtɨmnu Stipen
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54Nian kəmoatəto nəghatən mɨn rəha Stipen, nɨganəmtɨlat təmapinəp, nɨkilat nahmə
nahmə, kən moatəgətain-pən nəluɨlat kəm in məto-inu nɨkilat nahmə agɨn. 55 Məto
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e Stipen, kən tɨtagpər e Nego e Neai məplan nəhag-
əhagən itəm təsanən pɨk təmiet imə Uhgɨn ikɨn, kən məplan Iesu tatətul e nɨkalɨ Uhgɨn
matɨp, ikɨn rəha nərəmərəən ne nəsanənən. 56Kən Stipen təmən-ipən kəm ilat məmə, “!
Ei, nəman! Iatəplan Nego e Neai rəha Uhgɨn taterəh, kən Nətɨ Etəmim tatətul e nɨkalɨ
Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nərəmərəən ne nəsanənən.” 57 Nian netəm-iasol rəha kaonsel
kəmotəto nəghatən əh, kəmotasitɨgmatəlgɨlatmɨnenoanelməlat, kənmotearɨg e Stipen e
nəwialat rafin motaut motaiu motuwɨn kea-pən ahmən-ahmen əm ron, 58motewkəkan
ka kərakin-iarəp e taon, kən mɨnoatətuoun kətaht e kəpiel apɨn. Kən ilat kəmotapeg
rəhalat sot asol mɨn, motəlɨn-pən iuəhkɨr o nelkɨ etəm aluə kit, nərgɨn u Sol. 59 Nian
kəmotaht Stipen e kəpiel apɨn, in təməfak məmə, “Iərəmərə Iesu, os narmək.” 60 Kən
təmeiuaiumɨsin nulɨn kənmasək əfəməhməmə, “Iərəmərə, afəl nolən rat itəm ilat koatol
lak.” Nian təmol namnun rəhan nəfakən, kən rəhan namegən tiet.

8
1Kən Sol tatətul əmnɨkin tətagienməmə ilat kəmotahtɨmnu Stipen.

Sol təmoh netəmkoatəfak
Mətuoun e nian əh, nəratən asol kɨnatol e niməfak əpəh Jerusalem. Kən ilat kəmotiet

Jerusalem motagɨm-pən Jutia ne Sameria, motapəs pɨsɨn əm aposol mɨn koatatɨg
Jerusalem. 2 Netəmim neen itəm koatəfak əskasɨk kəmotuwa motɨləs Stipen motuwɨn
kɨtənɨm, kən ilat kəmotasək pɨk ron. 3Məto Sol təmətuoun mɨnatərəkɨn-ərəkɨn niməfak,
matuwɨn e niməmɨnmatewkəkan-iarəp nəman ne nɨpɨtan itəmkoatəfak, kənmatəmki-
pən ilat e kalapus.

Filip təmən-iarəp namnusən təwɨr əpəh Sameria
4 Kən netəm koatəfak itəm kəmotiet Jerusalem moatagɨm, kəmotən-iarəp nəghatən

rəha Uhgɨn ikɨn mɨn rafin itəm ilat koatuwɨn ikɨn. 5 Filip təmuwɨn e taon kit rəha
Sameria, kən matən-iarəp namnusən rəha Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.
6Nian nɨmanin netəmim kəmotəto Filip, kən motəplan nat pɨspɨs mɨn itəm in tatol, ilat
rafin kəmotuwa iuəhkɨr katətəlɨg-in nat naka in tatən. 7Netəmim tepət narmɨn rat mɨn
kəmotiet elat. Nian narmɨn rat mɨn kəmoatiet, kəmotearɨg əfəməh. Kən netəmim tepət
itəmnɨpətɨlat təmɨmɨs, o itəmkəsotaliwəkən, kəmotəwɨr mɨn. 8Kən netəmim rafin e taon
əh, ilat rafin koatagien.

Saimon u təmol natɨmnat e nəsanənən rəha iərmɨsmɨn
9Kən e taon əh, suah kit nərgɨn u Saimon, in təmatol nat pɨspɨs tepət e nəsanənən rəha

iərmɨsmɨn, kənnetəmimrafin rəhaSameria, narmɨlat təmiwɨg ron. Təmolnuwəhməsɨn.
Inmatos-ipəratɨp inməmə in etəm-iasol kit. 10Kənnetəmimrafin, netəm-iasolmətoarus-
pa iolwək mɨn əm, kəmoatətag-pən pɨk ron kən moatən məmə, “Suah u in uhgɨn kit u
nərgɨn uUhgɨn ItəmRəhanNəsanənən Ilɨs.” 11Kəmoatətəu-pən in nuwəhməsɨnməto-inu
narmɨlat tatiwɨg o natɨmnat mɨn itəm in tatol. 12Məto nian netəmim kəmotəto nəghatən
itəm Filip tatən-iarəp e namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn ne nəghatən rəha
Iesu Kristo, kəmotən nɨpahrienən lan, kən kəmol baptais elat, nəmanne nɨpɨtan. 13Suah
mɨnu Saimon, təmənmɨnnɨpahrienən e Iesu, kənkol baptaismɨn lan. Kən in tatətəu-pən
Filip ikɨn mɨn rafin. Narmɨn tatiwɨg o nat pɨspɨs mɨn ne nəmtətin mɨn itəm in tatəplan
Filip tatol.

14 Nian aposol mɨn əpəh Jerusalem kəmotəto məmə netəm Sameria kɨnotahatətə e
nəghatən rəha Uhgɨn, kən kəmotahl-ipən Pita ne Jon məmə okian olat. 15 Nian ilau
kəmian muet-arəpən olat, kəmuəfak olat məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otərioah mətatɨg
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elat, 16məto-inu kəmol baptais əm elat e nərgɨ Iərəmərə Iesu, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn
təsərioahən əh e nəmegəhən rəhalat. 17 Kən Pita ne Jon kəmuələhəu-pən nelmɨlau elat
muəfak elat, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioahmətatɨg elat.

18 Nian Saimon təməplan məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatuwɨn e nəmegəhən rəha
netəmim nian aposol mil katuələhəu-pən nelmɨlau elat matuəfak elat, kən in təməmki-
arəp məni məmə otos-ipən kəm ilau, 19 kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ios-ipa mɨn
nəsanənən u kəm ioməmə nian iakələhəu-pən nelmək e netəmim, kən ilat kotɨtun nosən
Narmɨn Rəha Uhgɨn.”

20Məto Pita təmən-ipən kəm inməmə, “!Ik ne rəhamməni onakian e nɨgəmasol! Məto-
inu ik nɨkim təhtməmənəkɨtun nos-nəmtɨnən eməni nat u itəmUhgɨn tatos-ipən əmkəm
netəmim. 21 Okol ik nəsolən wək u məsɨn ne, məto-inu rəham nətəlɨgən təsətuatɨpən e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. 22Əuhlin ik e rəham nolən rat mɨn kən məfak-pən kəm Iərəmərə, məta
in tafəl rəkɨs rəham nolən rat mɨn itəm nɨkim tatuəhl-uəhl ilat. 23 Eməplan məmə nian
rafin netəhakən təmol rəham nətəlɨgən tuwɨn ik pɨsɨn, kən nolən rat əh təməlis ik tiəkɨs.”

24 Kən Saimon təmən-ipən məmə, “! Awi! Uəfak-pən kəm Iərəmərə ron io məmə
natɨmnat itəm itəlau nəmuən, kit otəsuwamən ron io.”

25 Nian ilau kəmuən-iarəp nəghatən rəha Iərəmərə ne natɨmnat itəm in təmol, kən
ilau kəmiaiet Sameria mətian Jerusalem, muətul əgmagɨm e latuənu mɨn rəha Sameria
matuən-iarəpmɨn namnusən təwɨr rəha Iərəmərə.

Filip təməghat kəmetəm Itiopia kit
26Kən nagelo kit rəha Iərəmərə təmən-ipən kəm Filip məmə, “Əsou pis muwɨn e suatɨp

tatɨsɨ-pən Jerusalem matuwɨn Kasa.” (Suatɨp əh tatəməhl əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn.)
27Kən in təmatuwɨn əmunməplan etəmItiopia kit e suatɨp. Suah əh in etəm-iasol kit rəha
kwin rəha netəm Itiopia.* Kən in tatərəmərə e məni rafin rəha kwin. Suah u təmɨsɨ-pən
Jerusalem e nəfakən, 28 kən mɨnɨtəlɨg matuwɨn iman ikɨn. Kən in tatəpələh-pər e nat kit
katənməmə, “kat” itəmhos tatiuw. Kənmətafin naoa itəm ien rəha Uhgɨn Aesea təməte.
29KənNarmɨnRəhaUhgɨn təmən-ipən kəmFilipməmə, “Uwɨnmaliwək iuəhkɨr o kat əh.”

30Kən Filip təmaiu muwɨn iuəhkɨr ron, məto suah u tətafin naoa itəm ien rəha Uhgɨn
Aesea təməte. Kən təmətapəh ronməmə, “?Nəkɨtun nɨpətɨ nat un nakatafin, o kəp?”

31 Kən suah un təmən-ipən kəm Filip məmə, “?Ekahro mɨtun? Məto-inu suah kit tɨkə
itəm otuhapɨk nɨpətɨ nəghatən u kəm io.” Kən in mətapəh məmə Filip otər muwɨn ilau
minmuəpələh. 32 In təmətafin nəghatən u e Naoa Rəha Uhgɨn, tatənməmə,
“Kəmit tahmen e sipsip kanməmə okohamnu.
Kən tahmen e nətɨ sipsip, təsəghatən nian katəte noanun,
Kən in təməpnapɨn əm,məsəghatən.
33Kəmol aulɨs in, kən nian kəmakil e kot, kɨsakil ətuatɨpən.
Nian kəmotohamnu, in etəmaluə əmkit, itəmnətɨn tɨkə.”

34Kən suah u təmətapəh o Filip məmə, “?Karmə Aesea təmatəghat atɨp in, o etəmpɨsɨn
kit?” 35Kən Filip təmətuoun e nəghatən kitiəh əm itəm təmətafin, matən-ipən namnusən
təwɨr rəha Iesu.

36Nian kəmatian e suatɨp muea ikɨn kit nəhau əh-ikɨn, kən suah un təmən-ipən kəm
Filip məmə, “!Əplan-tu! Nəhau kit əpəh. ?Tahro? ?Pəs nakol baptais lak lan?”†

38 Kən təmən-iəhau kat məmə otətul, kən ilau kərən kəmian əpəh ləhau e nəhau, kən
Filip tol baptais lan. 39Nian kəmuər e nəhaumuea ilɨs, Narmɨn rəha Iərəmərə tɨləs-irəkɨs

8:17: Wək 19:6 * 8:27: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə in suah kit itəm kəmate. E nian əh, okəmə suah kit
tatol wək nian rafin iuəhkɨr e Kwin kit, kən okateməmə otəsitən Kwin. 8:33: Aes 53:7-8 † 8:36: E kopi oasmɨn
neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən u e ves 37, kəməsəteən. Məto katəplan ves 37 e
naoa neenuarisɨg, kən in tatənməmə, “KənFilip təmən-ipənkəminməmə, ‘Okəmənakatənnɨpahrienən e Iesu e nɨkim
rafin, ekɨtun nolən baptais lam.’ Kən tən məmə, ‘Io iatən nɨpahrienən e Iesu, məmə in Nətɨ Uhgɨn pahrien.’ ” 8:36:
Wək 10:47



WƏKMƗN 8:40 222 WƏKMƗN 9:20

Filip. Kən suah un təmɨsəplanmɨnən, məto təmɨtəlɨg matuwɨn iman ikɨn e nagienən asol
e nɨkin. 40Məto Filip təmaut əm,məplan tatətul əpəh enɨtənpəhap ikɨn əpəhAstot. Kən in
təmatuwɨn əpəh e taon mɨn matən-iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu mətoarus in təmiet-
pən əpəh Sisaria.

9
Sol təməplan Iesu e suatɨp rəha Tamaskes
(Wək 22:6-16; 26:12-18)

1Kən e nian əh, Sol təmatəghat əskasɨkmatən-iəkɨs məmə otohamnu netəmim rəha Iesu.
In təmuwɨn məplan pris asol agɨn 2 mətapəh ron məmə otəte naoa kit kəm nimə rəha
nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel əpəh Tamaskes, məmə okəmə otəplan kit tatətəu-pən Suatɨp
Rəha Iesu, nat əpnapɨn iərman o pətan, otaskəlɨm ilat məlis ilat məmɨk ilat muwɨn e
kalapus əpəh Jerusalem.

3 Nian Sol təmuwa iuəhkɨr o Tamaskes, roiu agɨn mɨn nəhag-əhagən kit təmɨsɨ-pər e
neai tatuəp tahmen e nɨpɨtənmuwamasiəgəpɨn in ne ikɨnmɨn tɨtəlau lan. 4Kən in təmiet
morin e nəptən, kən məto nəwia suah kit tatən-ipən kəm in məmə, “!Sol! !Sol! ?Tahro
natol nəratən kəm io?”

5 Kən Sol tətapəh məmə, “?Ik pah, Iərəmərə?” Kən nəwia suah un təmən-ipən kəm in
məmə, “Io Iesu itəm ik natol tərat kəm io. 6Məto roiu ətul muwɨn əpəh e taon. Ikɨn əh,
suah kit əh-ikɨn otəpanən-ipɨnəməmənat naka onəkol.” 7Kənnetəmim itəmkoatuarisɨg-
in Sol, kəmotaut kətul kəsəghatən, kəmotəto əmnəwia suah un,məto kəsotəplanən. 8Kən
Sol tətul, məto nɨganəmtɨn tɨnoapoap, tɨnəruru nehmən nat. Kən kəmotos əm nelmɨn
motit motuwɨn Tamaskes. 9 Təmos nian kɨsɨl təmɨsehmən nat, kən təməsagwənən kən
məsənɨmən nəhau ne.

10Əpəh e Tamaskes, etəm rəha Iesu kit əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas. Iərəmərə təmaun-
in e nat kit tahmen e napɨlaiirən, kənmən-ipən kəm inməmə, “!Ananaeas!” Kən in tagət
məmə, “Iərəmərə, io əpəh.”

11Kən Iərəmərə tən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn əh e nimə rəha Jutas e suatɨp asol itəm
katən məmə Tətuatɨp, kən mətapəh o etəmim kit, etəm Tasas, nərgɨn u Sol. In tatəghat
roiu kəmUhgɨn e nəfakən, 12kən Uhgɨn təmos-ipən napɨlaiirən kit, kən təməplan etəmim
kit, nərgɨn u Ananaeas, təmuwamələhəu-pən nelmɨn lanməmə nɨganəmtɨn otəwɨrmɨn.”

13Məto Ananaeas təmə, “Iərəmərə, eməto nənən tepət e suah əh e rəhan nolən rat mɨn
itəm tatol e netəm koatahatətə lam əpəh Jerusalem. 14Kən in təmuwa ikɨn-u e nərgɨ pris
asol mɨnməmə otaskəlɨm,məlis netəmkoatahatətə lam.”

15 Məto Iərəmərə təmən kəm Ananaeas məmə, “!Uwɨn! Məto-inu suah u in rəhak
etəmim itəm enəmaun-in rəkɨs məmə otən-iarəp nərgək kəm netəm Iaihluə u sənəmə
netəm Isrel, ne rəhalat kig mɨn, ne netəm Isrel. 16 Kən io epanəgətun in məmə otos
nahməən o nərgək.”

17 Kən Ananaeas təmuwɨn latuənu muwɨn imə, kən mələhəu-pən nelmɨn e Sol, mən-
ipən kəm in məmə, “Piak Sol. Iərəmərə Iesu itəm təmiet-arəp ron ik e suatɨp nian
nəmoatuwa ikɨn-u, in təmahl-ipa ioməmə ik onakehmmɨn nat, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn
otərioah mətatɨg lam.” 18 Roiu agɨn, nat kit tahmen e nuwilɨgɨ nəm təmiet rəkɨs e
nɨganəmtɨ Sol, kən in tɨnaiir mɨn mɨnatehm nat. Kən in təmətul mɨnataliwək, kən kol
baptais lan məmə in nəmtətin rəha nahatətəən. 19Kən nian təmun nagwənən neen, kən
nɨpətɨn təməsanənmɨn.

Sol tɨnətuounmatən-iarəp nərgɨ Iesu əpəh Tamaskes
Kən Sol təmatɨgmos nian neenmɨn ilat netəmrəha Iesu əpəh Tamaskes. 20Təmətuoun

mɨn əm e nian əh, matən-iarəp nərgɨ Iesu əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel,
məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn pahrien.
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21Kənnetəmimrafin itəmkəmotəto in, kəmotaut pɨk ron, kənmotənməmə, “!Ei! ?Suah
u inu təmatol nəratən kəm netəm koatahatətə e Iesu əpəh Jerusalem aupən, o kəp? Kən
in təmuwa ikɨn-uməmə otaskəlɨm ilatməlis ilatməmɨkmuwɨn kəmpris asolmɨn. ?In əh,
o kəp?”

22Kən nəghatən itəm Sol tatən-iarəp, in təsanən pɨk maprəkɨs-in nəghatən rəha netəm
Isrel itəm koatatɨg Tamaskes, kən matəgətun wɨr məmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmən
məmə otahl-ipa. Kən ilat kɨnotəruru nat okotən. 23Nian tepət təmuwamuwɨn rəkɨs, kən
netəmIsrel neen kəmoatəte anion noa kitməmə okotohamnu Sol, 24məto Sol təməto noa
anion rəhalat. Kən roiu e nərauiəgən ne lapɨn mɨn, netəm Isrel kotətlosɨg əpəh e nafiluə
rəha fenɨs kəmol e kəpiel məmə okotohamnu Sol.* 25Məto in mɨn neen kəmotɨləs lapɨn
motaii-pən e kətɨm asol kit itəm kəmətu-pən təulə lan, motuwɨn motɨləs-iarəp e nakuhal
e fenɨs. Kən in təmagɨmmuwɨn Jerusalem.

Sol əpəh Jerusalem
26 Nian Sol təmuwɨn Jerusalem, təmalkut məmə otuwɨn mətəu-pən netəm rəha Iesu,

məto ilat koatəgin, nɨkilat təht məmə tateiuə-in əm ilat məmə in etəm rəha Iesu. 27Məto
Panapas təmitmuwɨnmit-ipənkəmaposolmɨn,mən-ipənkəmilatməmə təmahronulan
Sol təməplan Iərəmərə Iesu e suatɨp nian təmatuwɨn Tamaskes. Kən təmən-ipənmɨn kəm
ilat məmə Iərəmərə təməghat kəm Sol, kən tahro nulan in tɨnatən-iarəp nərgɨ Iesu əpəh
Tamaskes, məsəgɨnən. 28 Kən ilat Sol kəmotatɨg kən tatuwɨn ikɨn mɨn əpəh Jerusalem
matən-iarəp nərgɨ Iərəmərə Iesu məsəgɨnən. 29 Kəmotəghat ilat netəm Isrel itəm kotən
nəghatənrəhanetəmKris, kəmotoh ilatmɨnenəghatən. Kənkɨnoatolməməokotohamnu
Sol. 30 Nian in mɨn neen rəha niməfak kəmotəto, kəmotuwɨn motit Sol motuwɨn əpəh
ləhau iuəhkɨr o itəhəi e taon əh Sisaria, kən motahl-ipən məmə otagɨmmuwɨn əpəh isəu
e taon əh Tasas.

31 Kən netəm koatəfak əpəh Jutia, ne Kalili, ne Sameria kəmotatɨg e nəməlinuən,
etəmim tɨkə itəm otol nəgɨnən kəm ilat. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmətasitu elat mol ilat
koatətul əskasɨk, kən ilat rafin koatatɨg katɨsiai-in Iərəmərə. Kən ilat tɨnatepət.

Pita təmol nelkɨAeneas təwɨrmɨn
32 Pita təmaliwək muwɨn ikɨn mɨn məmə otuag netəm koatahatətə e Iesu. E rəhan

naliwəkən, təmuwɨnməplannetəmimrəha Iərəmərə əpəh e taon əhLita. 33Təmuwɨn ikɨn
əh məplan suah kit nərgɨn u Aeneas, nɨpətɨn təmɨmɨs tɨnos nup eit, təsaliwəkən mətapɨl
əm e rəhan pet. 34Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Aeneas. Iesu Kristo tosmegəh ik
əh-roiu e rəham nɨmɨsən. Ətul, maiu-aiu rəham nɨmɨtiwɨn.” Kən roiu agɨn mɨn, Aeneas
təməwɨr mɨnmətul. 35Kən netəmim rafin Lita ne ikɨnmɨn rafin əpəh Saron kəmotəplan
suah u təmaliwəkmətan, kən ilat rafin kɨnotəuhlin rəhalat nətəlɨgən kənmɨnoatəfak kəm
Iərəmərə.

Pita təmol Tokas təmegəhmɨn
36 E taon kit Jopa, pətan kit əh-ikɨn itəm in etəm rəha Iesu, nərgɨn u Tapita, u nɨpətɨn

təmə, “tia,” u in nat megəh kit. E nəghatən rəha netəm Kris, koatən məmə Tokas. Pətan
u, nian rafin tatol təwɨr kəmnetəmim kənmətasitu mɨn e ian-rat mɨn. 37Məto e nian əh,
nɨmɨsən kit təmol kən tɨmɨs. Kən kəmotau kol senɨs kəm in, kələhəu e nimə əpəh ilɨs agɨn.
38 Ikɨn əh Lita iuəhkɨr əm o taon əh Jopa. Kən nian netəm rəha Iesu kəmotəto məmə Pita
əpəh Lita, kəmotahl-ipən suah mil kəiu məmə okian mən-ipən kəm in məmə, “!Otuwa
uəhai əm-tu!”

39KənPita təmətəu-pən ilau. Nian kəməhalet-arəpa latuənu, kəmotitmotuwɨn əpəh ilɨs
agɨn. Məto nəutahlɨmɨs mɨn tərioah əpəh ikɨn koatasək ron, kən kəmoatəgətun kəm Pita
rəhalat natɨmnat itəmpətan əh təməhl nian təmatəmegəh.

9:21: Wək 8:3 9:22: Wək 18:28 * 9:24: E taon əh Tamaskes, tahmen e taon tepət, aupən aupən kəmol fenɨs
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40Kən Pita təmahl-iarəp rafin ilat, kənmeiuaiu mɨsin nulɨnmatəfak. Kənmətag-pən o
pətan əh təmɨmɨs məmə, “Tapita, ətul.” Kən pətan apon təmaiir məplan Pita, kən mətul
matəpələh. 41Kən Pita təmea-pən ronmaskəlɨmmiuw-pərməmə otətul e nelkɨnmil. Kən
maun-in-pən netəmkoatahatətə e Iesu ne nəutahlɨmɨs mɨnməmə okotuwa imə, kənmit-
ipən pətan əh kəm ilat. 42Kən nəghatən e nat əh təmaiumɨtəlau e taon əh Jopa. Kən tepət
kəmotən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu. 43 Kən Pita təmatɨg əh Jopa məsɨn ilau suah kit
nərgɨn u Saimon itəm tatol natɨmnat e nuwigɨ kau.

10
Uhgɨn təməghat kəmKonilias

1 E taon Sisaria, suah kit əh-ikɨn nərgɨn u Konilias. In etəm Rom, kən in etəm-iasol rəha
mopael ilat rafin wan-hanrɨt. Kən ilat koatɨsɨ-pən e “Mopael rəha Itali.” 2 In etəmim
kit itəm tatɨsiai-in Uhgɨn rəha netəm Isrel, in ne rəhan mɨn ne rəhan iolwək mɨn. In
tatos-ipən rəhan məni tepət kəm ian-rat mɨn, kən matəfak kəm Uhgɨn rəha Isrel nian
rafin. 3Nian kit əmun e tri kɨlok ehnaipən e nian tatəfak lan, təməplan nat kit tahmen
e napɨlaiirən. In təməplan wɨr nagelo kit rəha Uhgɨn tatuwa ron, kən maun-in məmə, “!
Konilias!” 4Nian nɨganəmtɨ Konilias təmətul lan, in təməgɨn kənmənməmə, “?Iərəmərə,
tahro?”
Kən nagelo təmən-ipən kəm inməmə, “Uhgɨn tɨnəplan rəkɨs nəfakən rəhamne nəwɨrən

itəmnatol kəmian-ratmɨn. 5Ahl-ipənnetəmimneenkotuwɨn əpəh Jopa,motɨləs suahkit
motuwa, nərgɨnu Saimon Pita. 6 In tətatɨg ilau suah kit nərgɨnu Saimonu tatol natɨmnat
e nuwigɨ kau. Rəhan nimə tatətul iuəhkɨr o itəhəi.”

7Nian nagelo itəm təmatəghat kəm in təmagɨm, kən Konilias təmaun-in rəhan iolwək
kəiu nemopael kit itəm tatol wək kəm in, kən in etəmrəha nəfakən. 8 In təmən-ipən rafin
natɨmnat itəm təməplan kəm iləhal, kənmahl-ipən iləhal məmə okəhaluwɨn Jopa.

Uhgɨn təməghat kəmPita e napɨlaiirən
9 Kən kəmən lawɨgin, nian mɨtgar tɨnalalin, kən suah miləhal əh kəmatəhaluwa e

suatɨp iuəhkɨr o taon əh Jopa, Pita təmuwɨn əpəh ilɨs e nətuei nimə itəm tepin-epin ikɨn
məmə otəghat kəm Uhgɨn e nəfakən. 10 Məto nəumɨs tɨnus, kən nian kəmatol əh nɨgɨn
nagwənən, in taiirməto təməplannapɨlaiirənkit itəmUhgɨn tatos-ipa. 11Enapɨlaiirən əh,
təməplan neai təmerəh, kən nat kit tahmen e tapolən asol kətaskəlɨm nɨpəgnəmtɨn mɨn,
kən kəhlman-əhlman teiuaiu matuwa e nəptən. 12 E nɨpəg nat əh, təməplan nat megəh
pɨsɨn pɨsɨn mɨn əh-ikɨn itəm kotaliwək ne motəkioah, ne mənɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 13 Kən
nəwia suah kit təmən-ipən kəm inməmə, “Pita, ətul. Ohamnu neenmon.”

14Məto Pita təmə, “!Iərəmərə, kəp! E rəhak nəmegəhən esonən əh nat kit nulan itəm
Lou rəham təmən-iəhauməmə kəsunən tamkɨmɨk e nɨganəmtɨm.”

15Kən nəwia suah u təməghat mɨn kəm inməmə, “Əsənənməmə nat kit tamkɨmɨk itəm
ioUhgɨn iatənməmə təwɨr əm, təsamkɨmɨkən.” 16Kəmuəghat onatɨmnatmɨn əhmaukɨsɨl,
kən roiu agɨnmɨn, tapolən apon təmər muwɨn əpəh e neai.

Pita təmos nɨpətɨ napɨlaiirən
17 Kən Pita nɨkin təmatəht pɨk məmə otɨtun nɨpətɨ nat əh tahmen e napɨlaiirən itəm

təməplan. Məto suah miləhal un itəmKonilias təmahləpis iləhal, kəməhalətapəh o nimə
rəha Saimon, kən mɨnəhaluwa mɨnəhaləplan. Kən mɨnəhaluwɨn mətəhalətul əpəh e
nafiluə. 18Kənməhlaun əfəməhməmə, “!Ei! ?Suah kit u ikɨn-u nərgɨn u Saimon Pita?”

19KənnianPita tətalkut əhməməotɨtunnɨpətɨnat əh tahmenenapɨlaiirən, kənNarmɨn
Rəha Uhgɨn təmən-ipən kəm inməmə, “!Ei, əto-tu! Suahmiləhal kɨsɨl əpəh katəhalegəs-in
ik. 20Ətul uəhai matite muwɨn məplan iləhal. Kən məsəgɨnən o nətəu-pənən iləhal məto-
inu io emahl-ipa iləhal məmə okəhaluwa.”
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21 Kən Pita təmeiuaiu muwɨn mən-ipən kəm iləhal məmə, “Io u inu itəm itəməhal
natəhalegəs-in. ?Nakəhalolkeike io o naka?”

22Kən kəhalən-ipən kəm in məmə, “Əwəh. Etəm tatərəmərə e mopael mɨn, u Konilias,
təmahl-ipa itɨməhal məmə ekəhaluwa. In suah kit itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən
inmatəfak mɨn kəmUhgɨn. Kən noanol mɨn rəha netəm Isrel koatɨsiai-in pɨk. Nagelo kit
rəha Iərəmərə təmən-ipənkəminməmə ik onəkuwɨn əh iman ikɨn, kənmamnusnəghatən
kəm in pəs in otəto.” 23Kən Pita təmit iləhal motuwɨn iməməmə ilat okotapɨl əh-ikɨn.

Pita təmuwɨn e nimə rəha Konilias
Kən kəmən lawɨgin, Pita təmətəu-pən iləhal, kən iəfak mɨn neen rəha Jopa, kəmotətəu-

pən ilat. 24Kəmən lawɨginmɨn, kəmotiet-arəpən əpəh Sisaria. Ikɨn əh Konilias təmətapəh
o rəhan mɨn ne netəmim neen məmə okotuwa katəsahgin Pita. 25Nian Pita təmatuwɨn
məmə otuwɨn imə, kən Konilias təmiet mɨsin nulɨn e nelkɨ Pita ikɨnməmə otəfak kəm in.
26Məto Pita təmɨtol-ipər mɨn mən-ipən kəm in məmə, “Ətul, io etəmim əm tahmen lam.”
27 Kən Pita təmatəghat ilau Konilias kən kəmian imə. Pita təplan məmə netəmim tepət
kɨnotuwa rəkɨs katəpələh.

28Kən Pita təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat rafin nəkotɨtun wɨr məmə tasim e Lou
rəha netəm Isrel məmə okotuwa mətan kitiəh ilat netəm sənəmə netəm Isrel o kotuwɨn
motətag ilat. Məto Uhgɨn təmən kəm io e napɨlaiirən məmə esənən məmə suah kit
in tamkɨmɨk e nɨganəmtɨn. 29 Tol-pən nəhlan, nian nəmotahl-ipɨnə nəghatən ron io,
eməsənən nat kit, nɨkik təmagien əm məmə ekuwa. ?Məto iakolkeike məmə ekətapəh
məmə nəmotahl-ipɨnə nəghatən ron io məmə ekuwa o naka?”

30 Kən Konilias təmə, “Nian kɨsɨl tɨnuwɨn rəkɨs tahmen əh-roiu e tri kɨlok ehnaipən,
ematəfak əpəh e rəhak nimə. Kən roiu agɨn suah kit itəm rəhan natɨmnat təhag-əhag
tətul aupən-in io, 31 kən mən məmə, ‘Konilias. Uhgɨn təməto rəkɨs rəham nəfakən, kən
məsaluinənnatwɨrmɨn itəmiknatolkəmian-ratmɨn. 32Ahl-ipənnetəmimneenkotuwɨn
əpəh Jopa o suah kit əh-ikɨn, nərgɨn u Saimon Pita məmə otuwa. In tətatɨg e nimə rəha
suah kit, nərgɨn u Saimon, u itəm tatol natɨmnat mɨn e nuwigɨ kau. Rəhan nimə tatətul
iuəhkɨr o itəhəi.’ 33 Kən ekahl-ipɨnə uəhai əm nəghatən ron ik. Kən təwɨr pɨk məmə ik
nəmuwa. Itɨmat rafin u ikɨn-u e nɨganəmtɨ Uhgɨn ioatətəlɨg-in ik məmə onakən-ipa rafin
natɨmnat itəm Iərəmərə təmos-ipɨnəməmə onakən-ipa kəm itɨmat.”

Pita təməghat
34Kən Pita təməghatmənməmə, “Roiu enɨtunməmə sənəmə noanol rəha Isrel əm itəm

Uhgɨn nɨkin tagien olat, 35məto nɨkin tagien o netəmim ikɨn mɨn rafin itəm koatɨsiai-in
nemoatol nat itəm tətuatɨp.

36 “Itəmat nəkotɨtun rəkɨs nəghatən itəmUhgɨn təmos-ipən kəm netəm Isrel itəm tatən
namnusən təwɨr rəha nəməlinuən ilat Uhgɨn e Iesu Kristo itəm in Iərəmərə rəha netəm
rafin. 37 Itəmat nəkotɨtun natɨmnat mɨn itəm Iesu etəm Nasaret təmol əpəh ikɨn mɨn e
Jutia təmətuoun e Kalili. In təmol natɨmnat mɨn əh uarisɨg e wək rəha Jon Baptais itəm
tatən-iarəp kəmnetəmimməmə okəike kol baptais elat. 38 Iesu əh, Uhgɨn təmɨtəpunmos-
ipən Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nəsanənən kəm in, kən məto-inu Uhgɨn tətatɨg ilau min, in
təmuwɨn e ikɨnmɨnmatol nat wɨr mɨn, kənmatol-wɨr netəmim itəmSetan təməlis ilat.

39“Itɨmatemotəplannatɨmnat itəmin təmol əpəh Jerusalemne ikɨnmɨn əpəh Jutia. Kən
itɨmat emotəplan nian netəmim kəmotoh kətətu-pər e nɨg kəməluau kən tɨmɨs. 40Məto
Uhgɨn təmol təmegəh mɨn e nian itəm tatol kɨsɨl lan, kən matol əp in kəm netəmim neen
məməokotəplanməmə in təməmegəhmɨn. 41Sənəmənetəmimrafinkəmotəplan in,məto
netəm əmun itəmUhgɨn təmɨtəpun ilatməməokotəplan, itɨmat əh inəhemotagwənkitiəh
itɨmatmin nian təməmegəhmɨn e nɨmɨsən.
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42 “Kən in təmən-ipa kəm itɨmat məmə ekotən Iesu kəm netəmim, kən motən-iarəp
məmə Uhgɨn təmɨləs-ipər rəkɨs in məmə in otakil nolən rəha netəmim rafin itəm
koatəmegəhne itəmkɨnotɨmɨs rəkɨs. 43 Ienmɨn rafin rəhaUhgɨnaupənkəmoatən-iarəp in
məmə, netəmim rafin itəm koatən nɨpahrienən lan, Uhgɨn otafəl rəkɨs rəhalat mɨn nolən
rat mɨn e nərgɨ in Iesu.”

Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa o Iaihluəmɨn, netəmu sənəmə netəm Isrel
44Nian Pita təmatəghat əh, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa mərioah mətatɨg elat u itəm

koatəto nəghatən əh. 45Kən netəm Isrel itəm koatən nɨpahrienən e Iesu itəm kəmotətəu-
pənPita əpəh Jopamotuwa, kəmotaut pɨk nian kəmotəplan nat əhməməUhgɨn təmawte-
in mɨn Narmɨn Rəhan kəm netəm u sənəmə netəm Isrel. 46Kɨnotɨtun məmə təmos-ipən
Narmɨn Rəhan kəm ilat məto-inu kəmotəto netəmim koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn
moatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. Kən Pita təmə, 47 “?Pah tɨtun nən-iəhauən netəmmɨn u məmə
okəsolən baptais elat? Məto ilat kɨnotos rəkɨs NarmɨnRəhaUhgɨn tahmen etat.” 48Kən in
təmən-ipənməmə okol baptais elat e nərgɨ Iesu Kristo. Kən ilat kəmotətapəh o Pitaməmə
otatɨgməsɨn ilat min.

11
Pita təmamnus kəmnetəmkoatəfak əpəh Jerusalem

1Kən aposol mɨn ne netəm koatəfak əpəh ikɨn mɨn e nɨtən Jutia kəmotəto məmə Iaihluə
mɨn, ilat mɨn kɨnoatən nɨpahrienən e nəghatən rəha Uhgɨn. 2Kən nian Pita təmərmuwɨn
Jerusalem,məto netəmrəha iəfakmɨn itəmkoatənməmə okəkəike katəhg-ipənnetəmim,
ilat kɨnoatən nɨkalɨn, 3moatən məmə, “?Tahro ik nəmuwɨn mətatɨg e nimə rəha netəm
kəsəhg-ipənən ilat, mətagwən itəmatmin ilat?”

4Kən Pita tɨnətuoun matən wɨr kəm ilat namnusən rəha natɨmnat rafin əpəh Sisaria,
5 təmatən kəm ilat məmə, “Nian emətatɨg Jopa matəfak məplan nat kit tahmen e
napɨlaiirən. E nat əh, eməplan nat kit tahmen e tapolen asol kit itəm təmiet e neai
kətaskəlɨmnɨpəgnəmtɨnmɨn kəhlman-əhlman teiuaiu matuwa ron io. 6Emətag-pən wɨr
enɨpəgnoanat əhməplannatmegəhpɨsɨnpɨsɨnmɨn əh-ikɨn itəmkotaliwəknemotəkioah,
nenatmegəh iarupɨnmɨn, nemənɨg pɨsɨnpɨsɨnmɨn. 7Kəneməto nəwia suahkit tatən-ipa
kəm ioməmə, ‘Pita, ətul mohamnu neenmon.’

8 “Məto ekən-ipən kəm in məmə, ‘!Iərəmərə, kəp! E rəhak nəmegəhən esunən nat kit
nulan itəmLou rəham təmən-iəhauməmə ekɨsunən tamkɨmɨk e nɨganəmtɨm.’

9 “Eməto mɨn nəwia suah un təmɨsɨ-pən e neai matən-ipa kəm io məmə, ‘Əsənənməmə
nat kit tamkɨmɨk itəm io Uhgɨn iakən məmə təwɨr əm təsamkɨmɨkən.’ 10 Emuəghat o
natɨmnat mɨn əhmau kɨsɨl, kən tapolən apon təmər muwɨn əpəh e neai.

11 “Kən roiu agɨn e nian əh, suah kɨsɨl kəhaliet-arəpa e nimə itəm iotatɨg ikɨn. Netəm
Sisariakəmotahl-ipa iləhalməməokəhaluwaron io, kit iokan. 12KənNarmɨnRəhaUhgɨn
təmən-ipa kəm io məmə ekətəu-pən iləhal, nat əpnapɨn iləhal sənəmə netəm Isrel. Piatat
mɨn ilat sikis itəmkəmotətəu-pa io, emotuwɨnkiet-pən əpəh enimə rəha suah əhKonilias
motuwɨn imə. 13 Kən in təmən-ipa kəm itɨmat məmə təhrol nulan in təməplan nagelo
kit rəha Uhgɨn təmuwa miet-arəpa ron e rəhan nimə, kən mən-ipən kəm in məmə, ‘Ahl-
ipən netəmim neen kotuwɨn əpəh Jopa o suah kit nərgɨn u Saimon Pita. 14 In otən-ipɨnə
nəghatənkitkəmitəmatməmə itəmatrafin, iknerəhammɨn,nerəhamiolwəkmɨn,məmə
Uhgɨn otosmegəh itəmat rafin.’

15 “Kən nian emətuoun matəghat, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu mərioah matɨg elat
tahmen əm e inu təmuwa min etat aupən. 16 Kən nɨkik tatəht nəghatən itəm Iərəmərə
təmən məmə, ‘Jon tatol baptais e netəmim e nəhau, məto otəsuwəhən Uhgɨn tol baptais

10:42: Wək 17:31; 1 Pita 4:5 10:43: Aes 53:5-6; Wək 2:38 10:44: Wək 11:15; 15:8 10:46: Wək 2:4; 19:6
10:48: Wək 19:5 11:3: Wək 10:28; Kal 2:12 11:14: Wək 16:31 11:15: Wək 10:9-48 11:15: Wək 2:4



WƏKMƗN 11:17 227 WƏKMƗN 12:5

etəmat e Narmɨn Rəhan.’ 17Kən okəmə Uhgɨn tatos-ipən kəm ilat Narmɨn kitiəh əm itəm
təmos-ipa kəm kitat nian kitat kəmotən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu Kristo, io etəmim
əm, okol esən-iəhauən Uhgɨn o nat naka itəm in tolkeike məmə otol kəm ilat.”

18 Nian kəmotəto nəghatən rəha Pita, ilat kəməsotetəhau mɨnən, məto kəmotənwiwi
Uhgɨn motəmə, “Nat əh tol nulan məmə Uhgɨn tɨnol rəkɨs suatɨp rəha Iaihluə mɨn məmə
ilat mɨn okotəuhlin ilat e rəhalat nolən rat mɨnməmə Uhgɨn otosmegəh ilat.”

Niməfak əpəh Antiok
19 Nian Sol ne rəhan mɨn kəmotohamnu Stipen, kəmatol tərat kəm netəm koatən

nɨpahrienən e Iesu. Kən iəfak mɨn əh kəmotagɨm motuwɨn əpəh ikɨn mɨn əpəh Fonisia
ne Saepras ne Antiok, motən-iarəp nərgɨ Iesu kəm netəm əm u, netəm Isrel. 20Məto ilat
neennetəmSaeprasneSaerinkəmotuwɨnAntiokmotən-iarəpmɨnnamnusən təwɨr rəha
Iərəmərə Iesu kəm netəm əpnapɨn əm, sənəmə netəm Isrel əm. 21 Kən Iərəmərə təmatol
wək tepət e rəhan nəsanənən kənmətasitu pɨk elat, kən netəmim tepət tepət kəmotəuhlin
ilat motən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.

22Netəmrəhaniməfak əpəh Jerusalemkəmotəto namnusən rəhanat əh, kənkəmotahl-
ipən Panapas məmə otuwɨn əpəh Antiok. 23Nian təmiet-arəpən, təməplan məmə Uhgɨn
təmolkeike pɨk ilat matol təwɨr kəm ilat, kən netəmim tepət kəmotən nɨpahrienən e Iesu,
kən Panapas nɨkin təmagienmasitu elat məmə ilat okoatətul əskasɨk e Iərəmərə e nɨkilat
rafin. 24Panapas in etəmwɨr kit itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tərioahmətatɨg lan, kən rəhan
nahatətəən in təskasɨk oUhgɨn. Kən in təmasitu e netəmim tepət ikɨn əhməmə ilat okotən
nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.

25 Kən Panapas təmiet muwɨn Tasas mategəs-in Sol. 26 Nian təməplan Sol, təmit
mian əpəh Antiok, kəmuatɨg ikɨn o nup kitiəh muatəfak ilat netəm rəha niməfak əh
matuəgətun netəmim tepət. Ikɨn əh Antiok kəmətuoun kaun-in netəm rəha Iesu Kristo
məmə, “Kristin.”*

27 E nian əh, ien neen rəha Uhgɨn kəmotiet Jerusalem motuwɨn əpəh Antiok. 28 Kit
nərgɨn u Akapus təmətul məghat e nəsanənən e Narmɨn Rəha Uhgɨn məmə otəsuwəhən
nəumɨs otan e nɨtən Rom apiəpiə. (Nəumɨs təman nian Klotias təmatərəmərə e netəm
Rom.) 29Kən netəm rəha Iesu əpəh Antiok kəmotolkeike məmə okotasitu e netəm rəha
Iesu əpəh Jutia. Kit tahl-ipən məni naka, tepət o noan məsɨn, itəm tɨtun nahl-ipənən.
30Kənkəmotolmənimɨn əh,motəmki-pənkəmPanapas ne Solməmə okuəmɨkmian kəm
elta mɨn rəha niməfak əpəh Jerusalem.

12
Kig Herot Akripa Kitiəh təmol nəratən kəmniməfak

1 E nian əh, nian Panapas ne Sol kəmatuəgətun əpəh Antiok, Kig Herot Akripa Kitiəh
təmahl-ipən rəhan mopael mɨn məmə okotaskəlɨm netəmim neen rəha niməfak əpəh
Jerusalemməmə otol ilat kotəto nahməən e nɨpətɨlat. 2Təmahl-ipən rəhanmɨn netəmim
kəmotuwɨn kaskəlɨm Jemes pia Jon kən motətamnu e rəhalat naip asol. 3 Nian
təmətamnu Jemes, məplan məmə netəm Isrel nɨkilat təmagien pɨk ron. Kən in təmatɨg
maskəlɨmmɨn Pita. Təmatol nat u e nian kəmatol lafet mil lan Rəha Nuhagego-inən ne
Pret U Is Tɨkə Lan. 4Nian tɨnaskəlɨm rəkɨs Pita, kən təmɨləs-ipən e kalapus. Kən Herot
təmən məmə mopael sikistin okoatətlosɨg-in, kuwɨt kuwɨt e aua mɨn rafin e nərauiəgən
ne lapɨn. KənHerot tolkeikeməməotiuw-iarəp tətul e nɨganəmtɨnetəmimnian lafet tɨnol
namnun. 5Məto nian Pita təmətatɨg e kalapus, kən netəm rəha niməfak kəmotəfak-pən
əskasɨk ron kəmUhgɨn.
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Uhgɨn təmɨləs-iarəp Pita e kalapus
6 E lapɨn itəm olawɨg in, kən Herot tiuw-iarəp, Pita təmətapɨl ilugɨn e mopael kəiu,

kəməlis nelmɨn mil e sen kəiu, kətu-pən kit e mopael kit, kən kətu-pən kit e mopael kit
mɨn. Kən mopael kəiu katuətul matuehm nafiluə e kalapus. 7 Roiu agɨn-əh, nagelo kit
rəha Iərəmərə tiet-pa, kən təmasiəməhag-əhag e nɨpəgnoa kalapus. Təmekek nɨkalɨ Pita
kənməhgaiir lan. Kənməmə, “!Ətul uəhai!” Kən senmil kəmuɨsas atɨp e nelmɨ Pita mil.

8Kən nagelo tən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn e rəham put ne natɨmnat.” Kən Pita tuwɨn
elat. Kən tən-ipən mɨn kəm in məmə, “Uwɨnin rəham kot, kən mətəu-pa io.” 9 Kən
Pita təmətəu-pən miaiet e nɨpəgnoa kalapus, məto in təsɨtunən məmə natɨmnat mɨn u
nagelo tatol lan in nɨpahrienən. Nɨkin təht məmə tatehm nat kit tahmen e napɨlaiirən.
10Kəmualiwəkmuaprəkɨs-inmopael kit itəmtatehmkalapus, kənmualiwəkmuaprəkɨs-
in mɨn mopael kit mɨn, kən kəmuea e namnu toa itəm kəmiləkɨn e iaen. Toa u tatuag-
pən e taon asol. Nian kəmuea iuəhkɨr ron kən təmerəh atɨp kən kəmiaiet-pən ikɨn. Nian
kəmualiwəkməsɨnmian e suatɨp, kən əmun nagelo təmɨkəmɨn.

11 Kən Pita in tɨnɨtun məmə sənəmə napɨlaiirən, kən tən məmə, “Roiu enɨtun ətuatɨp
məmə Iərəmərə təmahl-ipa rəhan nagelo təmuwa mɨləs-irəkɨs io e nat naka itəm Herot
tolkeikeməmə otol lak itəmnetəm Isrel kəmoatolkeike məmə okotəplan.”

12Nian Pita tɨnɨtunməmə Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs in, kən təmuwɨn əpəh e nimə rəhaMeri,
mama rəha Jon Mak. Netəm koatahatətə e Uhgɨn tepət kəmotuwa kitiəh moatəfak-pən
kəm Uhgɨn məmə otasitu lan. 13 Kən Pita təməht-əht toa e iat rəha nimə əh, kən pətan
iolwək kit, nərgɨn u Rota, təmaiu muwɨn məmə karmə pah əh tatəht-əht toa. 14 Nian
təməto nəwia Pita, kən təmɨtun məmə in Pita pahrien. Kən nɨkin təmagien pɨk agɨn-əh
kən taluin nerəhən e toa məto təmaiu mɨtəlɨg muwɨn məplan netəmim u koatəfak, kən
təmənməmə, “!Ei, netəmim, Pita əpəh ihluə e toa tatətul!”

15 Məto kotəmə, “Ah. Ik ialməl.” Məto in təmatəkəike matən məmə, “!Kəp! Iatən
pahrien.” Kən ilat kotənməmə, “Okəmə naka rəhan nagelo tiə.”

16Məto Pita tatəkəikematəht-əht toa. Kənkəmotuwɨnkerəhe toa, kənniankəmotəplan
in, nɨkilat təmaut pɨk ron. 17 Məto Pita təmɨləs-ipər nelmɨn mefətutu ilat məmə
okəsotəghatən. Kən matən-iarəp kəm ilat məmə təmahro nulan Iərəmərə təmɨləs-iarəp
in e kalapus. Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Otən-ipən nəghatən u kəm Jemes ne piatat
mɨn e niməfak.” Kən təmiet magɨmmatuwɨn ik pɨsɨn kit mɨn.

18 Kəmən lawɨgin, mopael mɨn itəm kəmoatehm Pita e kalapus, kəmotətapəh-ətapəh
olat mɨn, kən mɨnotəruru əfəməh məmə Pita təmahruwɨn. 19 Kən nian Herot təməto
məmə Pita təmɨkə, kən təmahl-ipən mopael mɨn məmə okotegəs-in. Məto nian mopael
mɨnkəməsotəplanən, kənHerot təmaun-inmopaelmɨn itəmkəmotehmkalapusmətapəh
olat məmə Pita təmahrol magɨm. Məto ilat kotəruru kən in təmənməmə okəmɨk mopael
mɨn əh kan kohamnu ilat. Kən Herot təmiet Jutia muwɨn e taon kit Sisaria matɨg ikɨn o
nian neen.

Kig Herot Akripa Kitiəh təmɨmɨs
20 E nian əh, Kig Herot Akripa Kitiəh neməha təmol pɨk təmetəhau netəm kotatɨg e

taon mil əh, Taea ne Saeton. Kən netəm-iasol mɨn rəha taon mil əh kəmotuwa kitiəh
kən motuwɨn məmə okotəplan kig məmə okotaru nego, məto-inu netəm iməlat ikɨn
kotuwɨn katos-nəmtɨn nagwənən imə kig ikɨn. Məto aupən ilat kəmotuwɨnmotəplan kig,
kəmotəghat ilat suah kit nərgɨn u Plastus, itəm tatehm wɨr natɨmnat e nimə rəha Kig
Herot, motiuw-pənməmə otətəu-pən ilat.

21Enian itəmKigHerot təmɨtəpun lanməmə otuwɨnməplan ilat, kən təmuwɨn e rəhan
natɨmnatwɨrmɨn itəmtatəgətunməmə in tatərəmərə. Kəntəmuwaməpələhe ikɨn iməkig,
kənmatəghat kəmnetəmim. 22Kən netəmim kəmotagət əfəməhməmə, “!Suah u tatəghat
sənəmə in etəmimməto uhgɨn kit!” 23Kən roiu agɨnmɨn nagelo kit rəha Iərəmərə təmoh
12:10: Wək 5:19 12:18: Wək 5:22-24



WƏKMƗN 12:24 229 WƏKMƗN 13:15

e nɨmɨsən əskasɨk kit məto-inu Herot təmos nənwiwiən o netəmim, kən məsos-ipənən
nənwiwiən kəmUhgɨn, kənwommɨn kəmoton nɨsgan kən tɨmɨs.

24 Kən e nian əh, netəm koatən nɨpahrienən e Iesu kəmoatəkəike kətamnus-iarəp
nəghatən rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn tepət, kən netəmim tepət kəmotuwa katən nɨpahrienən
e Iesu. 25Nian Panapas ne Sol kəmioal namnun rəhalau wək əpəh Jerusalem, miatəlɨg
mian Antiok iləhal JonMak.

13
Uhgɨn təmɨtəpun Panapas ne Sol məmə okioal rəhanwək

1 E niməfak Antiok, ien mɨn əh-ikɨn ne iəgətun mɨn. Ilat u Panapas, ne Simeon katən
məmə etəm iapɨn, ne Lusias etəm Saerin, ne Manaen u təmepət ilau Herot Antipas u
təmatərəmərə e Kalili aupən, ne Sol. 2E nian kit ilat kəmotapəs nagwənən kənmoatəfak-
pən kəmIərəmərə, kənNarmɨnRəhaUhgɨn təmən-ipən kəmilatməmə, “Iakolkeikeməmə
roiu əh onəkotɨləs-ipər Panapas ne Sol məmə ilau okioal wək u itəm emaun-in ilau ron.”
3 Kən nian kɨnotapəs rəkɨs nagwənən motəfak, kən motələhəu-pən nelmɨlat e rəhalau-
kapəməmə okotɨləs-ipər ilau, kənmotahl-ipən ilauməmə okianmioal wək.

Panapas ne Sol kəmuən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
əpəh Saepras

(Əplanmap rəha naliwəkən rəha Pol e namnu naoa u.)
4 Kən məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn təmahl-ipən ilau məmə okioal wək u, kən ilau

kəmian əpəhe taon Selusia, kən ikɨn əhkəmianenego kitmian əpəhenəptənkit Saepras.
5Nian kəmiet-arəpən e taon Salamis, kəmian e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel
matuən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn. Kən JonMak tatətəu-pən ilaumətasitu elau.

6 Kən kəməhlaliwək əm e nəptən un mətoarus məhaliet-arəpa e taon Pafos. Ikɨn əh
kəməhaləplan noanol kit rəha Isrel itəm tatol nat pɨspɨs e nəsanənən rəha iərmɨs mɨn,
kən in ien eiuə, nərgɨnu Patisas. 7Suah u tətaliwək nian tepət ilau Setias Polas u kapman
asol rəhanetəmSaepras. SetiasPolas in tenatɨg, rəhannətəlɨgəntəwɨr. Kən in təmahl-ipən
nəghatənməmə Panapas ne Sol okueamuəplan, məto-inu tolkeikeməmə otəto nəghatən
rəha Uhgɨn. 8 Məto suah u Patisas təmatən rat ilau. (Nərgɨn e nəghatən Kris katən
məmə Elimas). Kən mətalkut məmə otəuhlin nətəlɨgən rəha Setias Polas məmə otəsənən
nɨpahrienən e Iesu.

9 Kən Sol u kətaun-in mɨn məmə Pol, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e nɨkin, kən
təmətag-pən ətuatɨp o Elimas kən mən məmə, 10 “!Ei! Ik nətɨ Setan. Ik tɨkɨmɨr rəha
natɨmnat rafin itəm kotətuatɨp. Ik nakərioah əm e neiueiuəən ne nəratən. ?Onəghan
nəpanapəs nən ratən suatɨp pahrien rəha Iərəmərə itəm natəuhlin? 11Roiu əh, Iərəmərə
otol nalpɨnən kit kəm ik məmə nɨganəmtɨm otəpɨs, onəsəplanən nəhag-əhagən kit ne
o nian neen.” Kən roiu agɨn mɨn təməplan norəu ne napinəpən kəmuea mualpin
nɨganəmtɨn, kən nɨganəmtɨn təpɨs agɨn. Kən təmətul matea-pən əpnapɨn əmməmə suah
kit otasitu lan mit. 12Nian kapman Setias Polas təməplan nat əh, təmən nɨpahrienən e
Iesuməto-inu təmautmagien o nəgətunən rəha suahmil e Iərəmərə.

Panapas ne Pol kəmian Antiok əpəh ikɨn Pisitia
13 Kən Pol ne rəhan mɨn netəmim kəmotiet Pafos motuwɨn e nego kit motuwɨn əpəh

taon Perka e ikɨn Pamfilia. Ikɨn əh Jon Mak təmapəs ilat mɨtəlɨg-pən əpəh Jerusalem.
14 Kən ilat kəmotiet Perka motuwɨn əpəh taon Antiok əh-ikɨn Pisitia. Kən e nian rəha
Sapat, kəmotuwɨn imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel moatəpələh. 15 Nian
kəmotəto nafinən rəha Lou ne Ien Mɨn, kən netəm-iasol rəha nimə əh kəmotahl-ipən
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nəghatən kəmPol ne Panapas motənməmə, “Piak mɨn. Okəmə itəmat kit tatos nəghatən
wɨr məmə otən tasitu e netəmim, tətul mən-iarəp.”

16 Kən Pol təmətul mefətutu ilat məmə okəsotəghatən, kən mən məmə, “Noanol mɨn
rəha netəm Isrel ne itəmat Iaihluə mɨn itəm noatəfak-pən kəm Uhgɨn, otətəlɨg-in-tu io.
17Uhgɨnrəhanoanolmɨnrəha Isrel təmɨtəpuntɨmɨtatmɨnaupənkənmol ilatkotepətnian
ilat kəmoatatɨg əpəh ikɨn Ijip. Kən e nəsanənən asol rəhan, təmit-iarəp ilat e nəptən əh.
18Kənmatehmwɨr ilat o nup foti nian kəmotan əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. 19 In təmol
noanolmɨn rəhanetəmIsrel kəmotohkapmanmɨn rəhanəptən sepɨn itəmkotatɨg enɨtən
əh Kenan, kən mos-ipən nəptən əh rəhalat kəm tɨpɨtat mɨn məmə rəhatat. 20 Natɨmnat
mɨn əh kəmol nup fo-hanrɨt-fifti tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs. Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh,
Uhgɨn təmos-ipən kəm noanol mɨn rəha Isrel netəm-iasol mɨn məmə ilat okotərəmərə
elat mətoarus-pa e nian rəha ien rəha Uhgɨn Samuel. 21Kən netəmim kəmotətapəh kəm
Samuel o kig, kən Uhgɨn təmos-ipən kəm ilat Sol u nətɨ Kis, təmɨsɨ-pən e noanol rəha
Benjamin. Kən in təmərəmərə elat o nup foti. 22 Kən nian Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs Sol, kən
in mol Tefɨt təmuwa kig. In təmən-iarəp nat kit təwɨr lan məmə, ‘Eməplan suah kit Tefɨt
nətɨ Jese, in etəmtətuatɨp itəmio iakolkeike. Kən in otol natɨmnat rafin itəmio iakolkeike
məmə otol.’

23 “Kən Uhgɨn təmol məmə Iosmegəh kit, inu Iesu, otɨsɨ-pən e noanol rəha suah u Kig
Tefɨt, məmə otosmegəh netəm Isrel tahmen-pən əmməmə in təmən-iəkɨs mihin. 24Məto
uarisɨg Iesu tətuoun rəhan wək, Jon təmaupən mən-iarəp kəm noanol mɨn rəha Isrel
məmə okotəkəike motəuhlin ilat e rəhalat nolən rat mɨn kən kol baptais elat. 25Nian Jon
təmatuwa iuəhkɨr o nolən namnun rəhan wək, in təmən məmə, ‘?Nɨkitəmat təht məmə
io pah? Io sənəmə etəm ilouin itəm Uhgɨn təmən rəkɨs. !Kəp! In tatuarisɨg lak itəm io
esahmenənməmə ekapeg rəkɨs rəhan put.’*

26 “Piak mɨn itəm nəmotɨsɨ-pən e noanol rəha Epraham, ne itəmat Iaihluə mɨn itəm
nəkoatəfak kəm Uhgɨn, otətəlɨg-in wɨr, Uhgɨn təmahl-ipa kəm kitat nəghatən u e Iesu
məmə in otosmegəh kitat. 27Kən netəmim itəmkotatɨg Jerusalem ne rəhalat netəm-iasol
mɨnkəməsotɨtunənməmə suah əh inəh Iesu, Uhgɨn təmahl-ipaməməotosmegəh ilat. Kən
nat əpnapɨnkəmatafin-iarəpkəmilat e Sapatmɨnrafinnəghatənrəha ienmɨnrəhaUhgɨn
itəm kəmoatən e Iesu, məto ilat kəməsotɨtunən. Kən ilat kəmotən məmə okohamnu Iesu
tahmen-pən əm itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən aupən məmə netəmim okotol mihin.
28Nat əpnapɨn kəməsotəplanən nat kit məmə otɨmɨs ron, məto kəmotətapəhməmə Pailat
otohamnu.

29 “Nian kəmol rafin natɨmnat itəmNəghatən rəha Uhgɨn təmənməmə okol mihin lan,
kən rəhan mɨn netəmim kəmotɨləs-iəhau e nɨg kəluau motɨləs ka kɨtənɨm e nɨpəg kəpiel.
30Məto Uhgɨn təmol in təmegəh mɨn e nɨmɨsən. 31Kən e nian tepət tatiet-arəpa o rəhan
mɨn netəmim. Netəm əh, ilat Iesu kəmotan aupən əpəh Kalili mətoarus-pa Jerusalem.
Kən roiu əh netəm əh koatən-iarəp kəm piatat mɨn u noanol mɨn rəha Isrel, məmə ilat
kəmotəplan pahrien Iesu, kən in təməmegəh pahrien.

32 “Kən roiu əh, itɨmat ioatən-ipɨnə kəm itəmat namnusən təwɨr əh, məmə nəniəkɨsən
itəmUhgɨn təmol kəm tɨpɨtat mɨn aupən, 33 roiu əh, tɨnol rafin nəghatən rəhan kəm kitat
noanolmɨnrəhalatnian təmosmegəh Iesuenɨmɨsən. Tahmen-pən əmeNaoaRəhaUhgɨn
e Naoa Rəha NapuənMɨn kəiu tatənməmə,
‘Ik nətɨk. Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.’

34“Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs e rəhanNaoaməməotəpanosmegəh Iesuenɨmɨsən, kənokol
təsɨmɨs mɨnən, kən nɨpətɨn otəsəmnəmɨtən. Tatənməmə,

13:17: Eks 1:7; 6:6; 12:51 13:18: Nam 14:34; Dut 1:31-32 13:19: Dut 7:1; Jos 14:1 13:20: Jdg 2:16; 1
Saml 3:20 13:21: 1 Saml 8:5,19; 10:20-24 13:22: 1 Saml 13:14; 16:12; Sam 89:20 13:23: 2 Saml 7:12-16
13:24: Mat 3:1-2 * 13:25: Iolwək rəha etəm-iasol in tatapeg rəkɨs put rəha etəm-iasol rəhan. Wək u in ləhau agɨn.
13:25: Jon 1:20,27 13:28: Mat 27:22-23 13:29: Mat 27:59-60 13:31: Wək 1:3,8 13:33: Sam 2:7



WƏKMƗN 13:35 231 WƏKMƗN 13:52

‘Nɨpahrienən, oekos-ipɨnə nat wɨr agɨn mɨn kəm ik itəm emən-iəkɨs rəkɨs kəm Kig Tefɨt
aupən.’

35 “Kən e ik pɨsɨnmɨnkitmɨn eNaoaRəhaUhgɨn, Kig Tefɨt təmənkəmUhgɨn e Iosmegəh
məmə,
‘Kən onɨsegəhan-inənməmə nɨpətɨ Iolwək Ətuatɨp rəham otəmnəmɨt məpien.’

36“NianTefɨt təmatəmegəh, təmolnatɨmnatmɨn itəmUhgɨn tolkeike. Uarisɨg ikɨn tɨmɨs,
kən kəmɨtənɨm ilat tɨpɨn mɨn, kən nɨpətɨn təməmnəmɨt. 37Kən nəghatən əh, təməsəghat-
inənTefɨt,məto təmatəghat-in Iesuməmə inmɨn təmɨmɨs,mətoUhgɨn təmol təmegəhmɨn,
kən nɨpətɨn təmɨsəmnəmɨtən.

38 “Kənpiakmɨn, iakolkeikeməmə onəkotɨtunməmə roiu iatən-ipɨnə kəmitəmatməmə
e Iesu, Uhgɨn otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat. 39 Kən itəmat onəkotəkəike motɨtun
məmə Iesu pɨsɨn əm tɨtun nos-irəkɨsən nolən rat rəha netəm u itəm koatahatətə lan.
In otɨkɨs ilat o nolən rat mɨn rəhalat. Məto suatɨp rəha nətəu-pənən Lou rəha Moses
təsahmenən o nosmegəhən etəmim. 40 Kən itəmat onəkotəkəike moatəto itəmat məmə
nəghatən rəha ienmɨn rəha Uhgɨn otəsuwamən etəmat. 41Kən in tatənməmə,
‘Ei, otətəlɨg-in-tu, itəmat itəmnoatəghat nausitmoatən rat natɨmnat rafin. Onəkotaut kən

motɨmɨs, məto-inu e nian nakoatəmegəh, oekol nat kit tərat pɨk otəmat itəm okol
nəsotənənnɨpahrienən lan, nat əpnapɨn okəmə suah kit otən ətuatɨp kəmitəmat.’ ”

Netəmim kəmotagien o namnusən təwɨr
42Nian Pol ne Panapas kɨnatiaiet e niməfak, netəmim kəmotətapəh olau məmə, “Awi,

okol nakueamɨn e Sapat u tatuwa,muən-iarəpmɨnnəghatən əhneenkəmitɨmat.” 43Kən
nian netəmimkəmotiet e nimə, ilat tepət kəmotətəu-pən Pol ne Panapas. Netəm əh, neen
noanolmɨn rəha Isrel, kən neen netəmrəha ikɨnmɨn itəmkəmotapəs rəhalat nahatətəən
moatətəu-pən nahatətəən rəha netəm Isrel.
Kən ilau kəmuəghat kəm ilat matuən-ipən əskasɨk kəm ilat məmə, “Onəkotəkəike

motaskəlɨmnahatətəən rəhatəmat e Uhgɨn.”
44 Kən e Sapat itəm tatuwa, iuəhkɨr netəmim rafin e taon asol əh kəmotuwa məmə

okotəto nəghatən rəha Uhgɨn. 45 Kən nian netəm Isrel kəmotəplan nɨmanin netəmim
kəmotuwa o nəghatən rəha Pol, kən kəmotetəhak pɨk olat, kən mɨnotətuoun moatən rat
Pol ne nat naka itəm in tatən.

46 Kən Pol ne Panapas kəməsuagɨnən kəmuən məmə, “Itɨmlau oekuəike muən-iarəp
nəghatən u rəha Uhgɨn kəm itəmat pitən, noanol mɨn rəha Isrel. Kən itəmat nəmotapəs
nəghatən rəha Uhgɨn, kən itəmat nakoatən atɨp əmməmə itəmat nəsotahmenən o nosən
nəmegəhən lilɨn. Kən roiu itɨmlau enatian məmə ekuən-iarəp namnusən təwɨr u kəm
Iaihluə mɨn itəm sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, 47 kən inu, inu nəghatən itəm Iərəmərə
təmos-ipa rəkɨs kəm itɨmlauməmə ekioal, in tatən e Naoa Rəha Uhgɨnməmə,
‘Io emol ikməmə onəkuwa ik nəhag-əhagən kit rəha Iaihluəmɨn, məmə natən-iarəp kəm

netəmim rafinməmə iakolkeike məmə ekosmegəh ilat.’ ”
48 Nian Iaihluə mɨn kəmotəto nəghatən əh, nɨkilat təmagien ron, kən mɨnoatamnus-

amnus kəm ilat mɨn məmə nəghatən rəha Iesu Iərəmərə in təwɨr pɨk. Kən netəm u itəm
Uhgɨn təmaun-in rəkɨs ilat məmə okotos nəmegəhən u itəm namnun tɨkə, ilat kəmotən
nɨpahrienən lan. 49Kənnəghatən rəha Iərəmərə təmaiumɨtəlau e nɨtən əh rafin e taon əh.

Noanolmɨn rəha Isrel kəmotəhg-iarəp Pol ne Panapas
50Mətonoanolmɨnrəha Isrel neenkəmotuwɨnmotəplannɨpɨtanasol rəha taon əh itəm

koatəfak ilat netəm Isrel, ne netəm-iasol mɨn e taon əh, motiuw-pa ilat moatol neməha
kəm Pol ne Panapas. Kən kəmotəhg-iarəp ilau iməlat ikɨn. 51Məto ilau kəmioah pɨspɨs
nəptən e nelkɨlau tahmen e nəmtətin kit məmə Uhgɨn təməuhlin məntaan kəm ilat kən
otol nalpɨnən kəm ilat. Kən ilau kəmiaiet mian e taon əh Ikoniam. 52Məto netəm rəha
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Iesu əpəh Antiok, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatərioah elat, kən ilat nɨkilat tətagien pɨk.

14
Pol ne Panapas kəmian Ikoniam

1E Ikoniamkəmianmɨn əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel, kənmatuən-iarəp
nəghatən rəha Uhgɨn, kən nəghatən rəhalau təwɨr pɨkməmə təmiuw-pa netem Isrel tepət
ne netəm Iaihluə tepət mɨn, məmə ilat kəmoatən nɨpahrienən e Iesu. 2Məto netəm Isrel
itəm kəsotənən nɨpahrienən e rəhalau nəghatən, kəmotuwɨn o Iaihluə mɨn, motol ilat
kotetəhau pɨk netəm u koatən nɨpahrienən e Iesu, moatol neməha kəm ilat. 3Məto Pol
ne Panapas kəmuatɨg ikɨn tuwəh,məsuəginən ilat, kəmatuəkəikematuən-iarəp nəghatən
rəha nəwɨrən rəha Uhgɨn kəm netəmim rafin. Kən Iərəmərə təmol ilau kioal nat pɨspɨs
ne nəmtətin tepət məmə netəmim okotɨtunməmə rəhalau nəghatən rəha nosmegəhən in
nəghatən pahrien.

4 Kən netəm ikɨn əh, kəmotəhap ilat mɨn, neen kəmotətəu-pən netəm Isrel itəm
kəsotənən nɨpahrienən e Iesu, kən neen kəmotətəu-pən aposol mil əh, Pol ne Panapas.
5 Kən netəm Isrel ne Iaihluə mɨn, ne netəm-iasol mɨn rəhalat mɨn, kɨnoatol nəghatən
anion kit məmə okotərəkɨn ilau, kən motahtɨmnu ilau e kəpiel. 6 Məto nian kəmotəto
nəghatən anion rəhalat, kəmuagɨmmian əpəh e ikɨn Likaonia, kənmianmətuatɨg e taon
mil əh, Listra ne Tepe. 7Kən e taon mil əh ne ikɨn mɨn tɨtəlau e taon mil əh, ilau katuən-
iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu Iosmegəh.

Pol ne Panapas əpəh Listra
8Kən e Listra, suah kit əh-ikɨn. Nian təmaiir məto nelkɨn təməfaiu təruru naliwəkən,

tatəpələh əm, kən in tatəpələh ikɨn əh 9matətəlɨg-in nəghatən rəha Pol. Pol təmətag-pən
ətuatɨp o suah əh, mɨnɨtun məmə suah əh tɨnatahatətə rəkɨs məmə nelkɨn tɨtun nəwɨrən,
10 kən magət əfəməh lan məmə, “!Ei piak, ətul!” Kən əmun, suah apon təmətɨp mər kən
mɨnataliwək.

11 Nian nɨmanin netəmim kəmotəplan nat əh itəm Pol təmol, kəmotən əfəməh e
nəghatən Likaonia məmə, “!Ei! Otəplan-tu. Uhgɨn mɨn rəhatat kɨnotol netəmim in, ilat
mɨnotuwa imətat ikɨn.” 12 Kən kəmotəuhlin nərgɨ Panapas məmə Sus u nɨpətɨn təmə in
iərəmərə rəhauhgɨnmɨn rəhalat. Kənkəmotəuhlinmɨnnərgɨ PolməməHeremes, nɨpətɨn
u məmə in iəghat asol rəha uhgɨn mɨn rəhalat. 13 Nimə rəha narmɨ nat rəha uhgɨn əh
Sus, in tatətul ihluə e taon əh. Kən pris rəha uhgɨn əh Sus təmasɨg kau mɨn neen itəm
tɨnətu-pən rəkɨs nəguɨ-nɨg elat. Kənməmɨk ilat muwa e nafiluə rəha latuənu rəhalat itəm
kəmotol əpətɨn e kəpiel. Məto in ne nɨmanin netəmim kotolkeike məmə kotol sakrifais
kəm ilaumotol nənwiwiən lan kəmPol ne Panapas.

14 Məto nian aposol mil kəmuəto nəghatən e nat əh, kəmuəhap rəhalau natɨmnat.*
Kən kəmuaiu mian əpəh ilugɨn elat. Kən muagət əfəməh məmə, 15 “! Ei, nəman! ?
Nakotəmə nəkotol nat un o naka? Itɨmlau etəmim əm tahmen etəmat. Etios namnusən
təwɨr matuea kəm itəmat, kən ekioalkeike məmə ekuəuhlin nətəlɨgən rəhatəmat məmə
nakotapəs nəfakən kəm uhgɨn mɨn u itəm rəhalat nəsanənən tɨkə. Məto onəkotəfak əm
kəmUhgɨn itəm tatəmegəh, mətatɨg namnun tɨkə. In pɨsɨn əm təmol neai, nəptən, nɨtəhəi,
ne natɨmnat rafin itəmkoatatɨg ikɨnmɨn rafin.

16Aupən in təmegəhan-inməmə netəmim e ikɨnmɨn rafinməmə ilat okotətəu-pən atɨp
əm suatɨp mɨn rəhalat. 17 Məto nian rafin in tatol suatɨp kəm ilat məmə ilat kotɨtun
nəplanən rəhan nəwɨrən itəm in tatol. In tatol nuhuən tatəfɨk, matol nagwənən mɨn e
nasumən, kən koatol nɨpətɨlat e nian ətuatɨp rəhalat. In tatos-ipən nagwənən kəm itəmat

14:3: Mak 16:20; Hip 2:4 14:5: Wək 14:19 14:11: Wək 28:6 * 14:14: “kəmuəhap rəhalau natɨmnat” in
nəmtətin kit məmə kəmotəto tərat pɨk e nolən əh 14:15: Sam 146:6; Wək 10:26 14:16: Wək 17:30
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mol itəmat nakoatəto təwɨr.” 18 Məto kəmatuən pap nəghatən əh kəm ilat, iuəhkɨr əm
kuakiə o nən-iəhauən ilat o nolən sakrifais, o nos-ipənən nənwiwiən kəm ilau.

19 Kən netəmim neen e noanol mɨn rəha netəm Isrel kəmotiet e Antiok əh Pisitia ne
Ikoniam motiet-pa Listra motiuw-pa netəmim tepət məmə okotuwa kəplan ilat. Kən
kəmotɨləs Pol kən motaht e kəpiel, kən motewkəkan ka kərakin-iarəp e taon motapəs
tətaməhl. Nɨkilat təht məmə təmɨmɨs. 20 Məto nian netəm rəha Iesu kəmotuwa kətul
kɨtəlau in, kən tətul əmunmuwɨnmɨn əpəh imə e taon. Kənkəmən lawɨgin, in ne Panapas
kəmiaiet mian Tepe.

Pol ne Panapas kəmietəlɨg-pən Antiok əh Siria
21KənPol ne Panapas kəmuən-iarəpnamnusən təwɨr e taon əhTepe, kən kəmiaiuw-pa

netəmimtepət kotuwao Iesu. KənkəmiatəlɨgmueaListra, kənuarisɨgu, kiaietmɨnmuea
Ikoniam, kənmiaietmɨnmueaAntiok əhPisitia. 22Kən ikɨn əh, kəmatuem əskasɨknetəm
rəha Iesu. Kən matioas-ipən nəghatən məmə okotətul əskasɨk e nahatətəən e Iesu. Kən
matuənməmə, “Kitat okotatɨgenəratən tepət niankoatuwɨne suatɨprəhanuwɨnənmatɨg
ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. Məto nat əpnapɨn əm, kitat okotəkəike moatətul əskasɨk.”
23Kəneniməfakmɨne ikɨnmɨn rafin itəmilaukatian ikɨn, katuəmki-pər eltamɨn rəhalat.
Kən matuapəs nagwənən matioal nəfakən, kən matuələhəu e nelmɨ Iərəmərə netəmim
itəmkɨnoatən rəkɨs nɨpahrienən lan.

24Kən ilau kəmian-pən Pisitia ikɨn muatite-pa Pamfilia ikɨn e taon əh Peka, 25 ikɨn əh
ilau kəmuən-iarəpnamnusən təwɨr ikɨn. Kən ilau kəmuatite-pamɨne taonkitmɨnAtalia,
26 kən kəmios nego ikɨn miatəlɨg-pa Antiok əh Siria. Netəm Antiok əh inəh, aupən ikɨn
ilat kəmotahl-ipən Pol ne Panapas məmə okian muən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn, kən
motəfak məmə Uhgɨn otehm wɨr ilau e ikɨn mɨn itəm ilau katian ikɨn. Kən roiu kɨnioal
namnunwək rəhalau.

27 Nian ilau kəmiatəlɨg-pa mɨn, kəmuaun-in netəmim rəha niməfak məmə okotuwa
kitiəh. Kən ilau kəmuən-iarəp kəm ilat natɨmnat itəm Uhgɨn təmol elau e nəsanənən
rəhan, kənməmə təmahro nulan Iaihluəmɨn, ilat kəmotuwamoatən nɨpahrienən e Iesu.
28Kən ikɨn əh, ilau kəmuatɨg tuwəh ilat netəm rəha Iesu.

15
Iəfakmɨn neen kəmoatənməmə netəmim okotətəu-pən

Lou rəhaMoses
1 Kən netəmim neen kəmotiet əpəh Jutia motatite-pa Antiok moatəgətun piatat mɨn
moatən məmə, “Okəmə kəsəhg-ipənən itəmat, tahmen e inu itəm Lou rəha Moses tatən
mihin, okol Uhgɨn təsosmegəhən itəmat.” 2KənPol ne Panapas ilat netəm əhkoatərgəhəu
o nəghatən əh, kən kəmotəghat əfəməh e nənən əh. Kən uarisɨg, netəm rəha niməfak
əh Antiok kəmotɨtəpun Pol ne Panapas ne ilat neen mɨn məmə okotuwɨn Jerusalem
motəplan aposol mɨn ne elta mɨn rəha niməfak o nənən əh.

3Netəmrəha niməfak kəmotahl-ipən ilat kotuwɨn, kən nian ilat kəmoatiet-pən Fonisia
ne Sameria, kəmoatən-iarəp məmə tahro nulan Uhgɨn tatiuw-pa Iaihluə mɨn koatuwa
rəhan netəmim. Kən nəghatən əh təmol piatat mɨn ikɨn əh nɨkilat tətagien pɨk. 4 Nian
kəmotiet-pa Jerusalem, netəm rəha niməfak ne aposol mɨn ne elta mɨn rəha niməfak,
kəmotagien məmə okotos ilat motuwɨn iməlat mɨn ikɨn. Kən Pol ne netəm əh kəmotən-
iarəp natɨmnat itəm Uhgɨn təmasitu elat lan. 5 Məto Farisi neen əh-ikɨn itəm koatən
nɨpahrienən e Iesu, kəmotətul motən məmə, “Iaihluə mɨn, okəike kəhg-ipən ilat, kən
onəkotəkəike kəgətun ilat məmə okotətəu-pən Lou rəhaMoses.”

Aposol mɨn ne netəm-iasol
mɨn kəmotəghat əpəh Jerusalem
14:17: Jer 5:24 14:19: Wək 17:13; 2 Kor 11:25 14:22: Wək 15:32; 1 Tes 3:3 14:26: Wək 13:1-2 14:27:
Wək 15:4,12 15:1: Kal 5:2 15:2: Kal 2:1 15:4: Wək 14:27
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6 Kən aposol mɨn ne elta mɨn rəha niməfak kəmotəpələh kəmotəghat-in nənən əh.
7 Kən nian kəmotəghat nəfəməh məsɨn, kən Pita təmətul mən məmə, “Piak mɨn. Itəmat
nəkotɨtun wɨr məmə nuwəh rəkɨs Uhgɨn təmɨtəpun io e nɨkitat məmə ekən-iarəp nam-
nusən təwɨr rəha Iesu kəm Iaihluə mɨn məmə okotən nɨpahrienən lan. 8 Uhgɨn tɨtun
nətəlɨgən rəha netəmim, kən in tɨnəgətun rəkɨs məmə nɨkin tagien məmə otosmegəh
netəmu sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, məto-inu təmos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm ilat
e suatɨpkitiəh əmitəmtəmos-ipa kəmkitat. 9 In təməsol pɨsɨnənkəmilat. !Kəp! In təmafəl
rəkɨs rəhalat nolən ratmɨnməto-inu koatən nɨpahrienən lan tahmen-pən əme itəm tɨnol
rəkɨs kəmkitat.

10 “?Məto tahro itəmat nakoatuwɨn e suatɨp pɨsɨn məmə Uhgɨn nɨkin otahmə? ?Tahro
itəmatnɨnoatɨləs-ipənLoukəmilatməmə innat təfɨgəmkit itəmilat kotalis? !Kəp! Itəmat,
otəplan-tu. Kitat ne tɨpɨtat mɨn kitat rafin kəsotahmenən məmə okotɨləs nat fɨgəm əh.
11Məto kitat koatahatətəməmə Iesu in Iərəmərə rəhatat, kən in tatosmegəh kitat e rəhan
nəwɨrən əm, kən inmatol əmnəhlan kəm ilat.”

12 Nəghatən əh təmol ilat kotəruru nat okotən, kən moatətəlɨg-in Pol ne Panapas
kɨnatuamnus-iarəpnat pɨspɨsmɨnnenəmtətinpɨsɨnpɨsɨnmɨn itəmUhgɨn təmol ilaukioal
e nɨganəmtɨ Iaihluəmɨn.

Jemes təmahtosɨg-in nəghatən
13 Nian kəmioal namnun nən-iarəpən wək mɨn rəhalau, kən Jemes tətul mən məmə,

“Piak mɨn. Otətəlɨg-in wɨr-tu rəhak nəghatən. 14 Pita təmən wɨr agɨn kəm kitat məmə
tahro nulanUhgɨn təmiet-pa pitən o Iaihluəmɨnməmki-rəkɨs ilat neenməmə rəhanmɨn.
15Məto nat əh tahmen-pən əmenəghatən itəm ien rəha Uhgɨn təmən itəmkəməte e Naoa
Rəha Uhgɨn. Uhgɨn tatənməmə,
16 ‘Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, oekɨtəlɨg-pamɨn.
Oekol-wɨr nego rəha nərəmərəən rəha Kig Tefɨt u təməhap aupən iuəhkɨr tamnɨm.
Nat əpnapɨn iuəhkɨr tamnɨm,məto ekɨləs-ipər mɨlpɨnmafəl mol təskasɨkmɨn,
17məmənetəm əpnapɨnenɨtənmɨnuIaihluəmɨn, itəmnɨnəmɨtəpunrəkɨs ilatməmə rəhak

netəmimmɨn, ilat okotegəs-in io.
18 Io Iərəmərə iatənmihin kən emol netəmim kotɨtun rəkɨs nat əh aupən.’ ”

19 Kən Jemes təmən məmə, “Kən tol nəhlan, io iakən məmə roiu Iaihluə mɨn
kɨnoatəuhlin nətəlɨgən rəhalat mɨnoatuwa o Uhgɨn. Kən təsəwɨrən məmə kitat okotol
tiəkɨs pɨk mɨn olat. 20 Məto pəs okotəte naoa kit tuwɨn kəm ilat məmə okəsotunən
nagwənən mɨn u itəm kɨnol rəkɨs sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn u iərmɨs mɨn,
kən kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən məsotolən təfagə e pətan. Kən məsotunən
nat megəh itəm kəmaril nentou məto-inu nɨtan əh-ikɨn e nɨpətɨn. Kən okəsotunən
nɨtan. 21Okotəkəike motən-iəhau ilat nəhlan o nələhəuən nəməlinuən tətatɨg, məto-inu
təmətuoun rəkɨs e Sapat mɨn rafin, netəmim koatafin Lou rəha Moses əpəh e nimə rəha
nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel. Kən katən-iarəp nəghatənmɨn əh e taonmɨn rafin.”

Kəməte naoa kəm iəfakmɨn u Iaihluəmɨn
22Kənaposolmɨnneeltamɨnnenetəmrəhaniməfak kəmotegəhanməməokotahl-ipən

ilatmɨnneenkotətəu-pənPol nePanapasmotuwɨnAntiok. Kənkəmotətgi-arəpSaelas ne
Jutas u katənməmə Pasapas. Suahmil əh netəmimkoatɨsiai-in ilau. 23Kən kəmotos-ipən
naoa kəm ilat məmə okotos motuwɨn. Naoa tatənməmə,

“Itɨmat aposol mɨn ne eltamɨn rəha niməfak, itɨmat piatɨmat u itəmat. Iakotən təwɨr
kəmitəmat əpəhAntiok, ne Siria, ne Silisia u Iaihluəmɨn,məto roiu nɨnotuwapiatɨmat
mɨn.
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24 Itɨmat emotəto məmə netəmim neen u e nɨkitɨmat kəmotol tiəkɨs pɨk kəm itəmat,
kən itəmat nəmotəto tərat e nəghatən rəhalat. Məto itɨmat emɨsotos-ipənən nəghatən
məmə okotuwɨn kən mihin. 25 Tol nəhlan kən itɨmat emotaun-in nəghatən kit, kən
motegəhan məmə itɨmat kəiu okioas nəghatən rəhatɨmat muətəu-pən Pol ne Panapas
u ilau kuəwɨr pɨk otat. 26 Iuəhkɨr kiamɨs o wək u rəha Iərəmərə rəhatat, Iesu Kristo.
27Kən itɨmat ioatahl-ipɨnə Jutas ne Saelas məmə okiamnəmuehm itəmat. Ilau okuən
əsas kəm itəmat nəghatən kitiəh əm itəm itɨmat emotəte. 28 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn
nɨkin tagien ne nɨkitɨmat tagien məmə esotos-ipɨnə mɨnən lou kit kəm itəmat məmə
otəfɨgəm pɨk otəmat, məto in əm u nəkotəkəike motol: 29 onɨsotunən nagwənən mɨn u
itəm kɨnol rəkɨs sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn u iərmɨs mɨn; kən məsotunən nɨtan;
kən məsotunən nat megəh itəm kəmaril nentou məto-inu nɨtan əh-ikɨn e nɨpətɨn; kən
məsotolən təfagə e pətan. Okəmə nakotətəu-pən nəghatənmɨn əh, onəkotuwɨn e suatɨp
təwɨr.
Inu namnun rəhatɨmat nəghatən.”

30 Kən netəm-iasol mɨn əh kəmotahl-ipən netəm əh ilat kuwɨt məmə okotuwɨn əpəh
Antiok. Nian kəmotiet-pən Antiok, kəmotaun-in netəmim rəha niməfak e ikɨn mɨn
əh, kən kotuwa kitiəh, kən kotos-ipən naoa un kəm ilat. 31 Kən nian kəmotafin naoa
un, nɨkilat təmagien məto-inu nəghatən əh təmɨləs-ipər nɨkilat. 32 Jutas ne Saelas ilau
ien mil rəha Uhgɨn. Kəmuəghat təfəməh kəm piatat mɨn əh mətialəs-ipər nətəlɨgən
rəhalat matioal ilat koatətul əskasɨk. 33 Kəmuatɨg tuwəh məsɨn ikɨn əh, kən piatat
mɨn kəmotauiatɨpin ilau kən motətapəh məmə Uhgɨn otos-ipən rəhan nəməlinuən kəm
ilau, kən motahl-ipən ilau kiatəlɨg-pən o netəm u kəmotahl-ipa ilau. 34-35 Kən Pol ne
Panapas kəmuatɨg tuwəh məsɨn əpəh Antiok, kən ilat netəmim tepət kəmoatən-iarəp ne
moatəgətun netəmim e Iərəmərə.

Pol ne Panapas kəmuəhap ilaumɨn
36 Nian neen uarisɨg, Pol təmən-ipən kəm Panapas məmə, “Təwɨr məmə kiatelɨg mɨn

mian muəplan pialau mɨn e taon mɨn itəm kəmuən-iarəp nəghatən ikɨn rəha Iərəmərə
kəm ilat, muəplan-tu məmə koatahratɨg.” 37 Kən Panapas tolkeike məmə otit mɨn Jon
Mak. 38MətoPol təplanməmə təsətuatɨpən,məto-inu JonMak tɨnapəs rəkɨs ilau əpəhPam-
filia mɨtəlɨg məsətəu-pənən ilau mətoarus kioal namnun e wək. 39Kən kəmuən təskasɨk
e nənən əh, kən muəhap ilau mɨn. Kən Panapas təmit Mak kən mios nego kit mian əpəh
Saepras. 40MətoPol təmitSaelas ilaumin. Kənnetəmkoatəfakkəmotəfakməmə Iərəmərə
otehm wɨr ilau e rəhan nəwɨrən, kən motahl-iarəp ilau. 41 Kən kəmualiwək mian-pən
Siria ne Silisia ikɨn kənmatuem əskasɨk niməfakmɨn.

16
Timoti təmətəu-pən Pol ne Saelas

1 Kən Pol təmaliwək mɨn muwɨn əpəh Tepe ne Listra. Kən ikɨn əh, etəmim kit əh-ikɨn
rəha Iesu, nərgɨn u Timoti. Mama rəhan in noanol kit rəha Isrel, məto rəhan tata in
etəmKris. 2Netəmkoatəfak əpəh Listra ne Ikoniam kəmotənməmə Timoti in etəm təwɨr
kit. 3Kən Pol tolkeike məmə otit ilau min. Kən təməhg-ipən in məto-inu təməsolkeikeən
məmə noanol mɨn rəha Isrel nɨkilat otəht rat məto-inu kotɨtunməmə tata rəha Timoti in
etəm Kris. 4Kən nian iləhal kəməhaluwɨn e taon mɨn, kəmətəhalən-iarəp kəm netəmim
rəha Uhgɨn nəghatən rəha aposol mɨn ne elta mɨn itəm kəmotələhəu əpəh Jerusalem.
Kən mɨtəhaləgətun ilat məmə okotəkəike katətəu-pən nəghatən mɨn əh. 5 Kən e nolən
əh, niməfak mɨn kəmotəskasɨk e rəhalat nahatətəən, kən nian rafin netəmim koatuwa
moatepət e niməfak.

Pol təməplan napɨlaiirən kit rəha Uhgɨn
15:28: Mat 23:4 15:37: Wək 12:12,25 15:38: Wək 13:13; Kol 4:10 16:1: Wək 14:6; 2 Tim 1:5 16:2:
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6 Kən iləhal kəməhaluwɨn-pən əpəh Fritia ne Kalesia ikɨn, məto-inu Narmɨn Rəha
Uhgɨn təməsegəhan-inən iləhal məmə okəhaluwɨn-pən Esia ikɨnməhalən-iarəp nəghatən
u əh-ikɨn. 7Nian kəməhaluwa iuəhkɨr e ikɨn Misia ne ikɨn Pitinia, məhalolkeike məmə
okəhaluwɨn Pitinia. Məto Narmɨn rəha Iesu təsegəhan-inən məmə okəhaluwɨn. 8 Kən
kəməhalaliwəkməhaluwɨn-pənMisia ikɨn, kənməhalatite-pa e taon əhTroas. 9Kən lapɨn
in, Pol təməplannat kit tahmenenapɨlaiirən. Təməplanməmə etəmMasetonia kit tatətul
matətapəh əskasɨk ronməmə, “Awi, okol nakuwaMasetonia masitu etɨmat.” 10Nian Pol
tɨnəplan rəkɨs əm nat əh, kən enoataii-pən rəhatɨmat natɨmnat məmə ekotuwɨn Mase-
tonia, məto-inu enoatɨtun məmə Uhgɨn tətaun-in itɨmat məmə ekotən-iarəp namnusən
təwɨr rəha Iesu kəmnetəm ikɨn əh.

Litia əpəh Filipae təmən nɨpahrienən e Iesu
11 Kən emotos nego kit motiet əpəh Troas motaiu ətuatɨp əm o nɨtən Samotres. Kən

kəmən lawɨgin emotuwɨn motuar e taon Neapolis. 12Kən emotiet ikɨn-u motaliwək əm
motuwɨn əpəh e taon əh Filipae, u tatəməhl aupən e nɨtən asolMasetonia. Netəm ikɨn əh,
netəmRom ətuatɨp. Kən emotatɨgməsɨn əh-ikɨn.

13KəneSapat, nianrəhanəfakən, emotiet e taon əhkənmotuwɨn əpəh ləhauenəhaukit
itəm emotəto məmə netəmim kotuwɨn ikɨn katəfak. Kən emotuwɨnmoatəpələh katəghat
itɨmat nɨpɨtan itəm kəmotaupən motuwa katəpələh. 14 Kən pətan Tuatira kit əh-ikɨn
tatətəlɨg-in itɨmat, nərgɨnuLitia. In pətan itəmtatol-salɨm-in nɨməhannəguɨ-naris u nian
rafinnɨməhan əhnəmtɨn tiəkɨspɨk. Pətan əhnianrafin in tatəfakkəmUhgɨn, kən Iərəmərə
təmol nɨkin tɨmətmətɨg məmə otən nɨpahrienən e nəghatən itəm Pol tatən. 15Kən kəmol
baptais lanne rəhanmɨn, ne rəhan iolwəkmɨn. Kən in təmən-ipakəmitɨmatməmə, “Awi,
okol nakotuwa imak ikɨn kotatɨg məsɨn məto-inu itəmat nɨnotɨtun rəkɨs məmə io iatən
nɨpahrienən e Iərəmərə.” Kən in təmatəkəike kəm itɨmat, kən ekotuwɨn iman ikɨn.

Kəmɨləs-ipən Pol ne Saelas e kalapus əpəh Filipae
16 Kən nian kit, nian emoatuwɨn ikɨn rəha nəfakən əh, kən pətan əkəku kit təməplan

itɨmat e suatɨp. In slef rəha netəmim neen itəm kəmotos-nəmtɨn. Pətan əh narmɨn
rat kit tətatɨg lan itəm tol in tatən-iarəp natɨmnat itəm otəpanuwa. Kən matol win e
məni tepət rəha rəhan netəm-iasol mɨnməto-inu netəmim kotətou ilat məmə ilat okotəto
rəhan nəghatən. 17Kən in təmatuarisɨg-in itɨmat Pol, kənmatən əfəməhməmə, “Netəmu,
netəm rəha Uhgɨn u in ilɨs, ilɨs pɨk. Koatən-ipɨnə kəm itəmat suatɨp rəha Uhgɨn məmə in
otosmegəh netəmim lan.”

18Təmatol nəhlanetɨmatnian tepət,mətoarusniankit Pol tɨnəto tərat onat əhmɨnəpou
in. Kən in təmeirair magət e narmɨn rat aponməmə, “E nərgɨ Iesu Kristo iatən-ipɨnə kəm
ik məmə onakiet rəkɨs e pətan əkəku un.” Kən roiu agɨn mɨn, narmɨn rat apon təmiet e
pətan əkəku əh.

19Kən nian rəhan netəm-iasol itəmkoatərəmərə lan kɨnotɨtunməmə kɨnotakiə e suatɨp
rəhalat o nolən win e məni, kəmotəto tərat. Kən kəmotaskəlɨmPol ne Saelas motɨləs ilau
motuwɨn əpəh e ikɨn rəha kaonsel rəha taon əh, 20məmə okuətul e nɨganəmtɨnetəmRom,
netəm rəha kot. Kən ilat kəmotən məmə, “Suah mil u ilau noanol rəha netəm Isrel. Ilau
kətioal nat tərat tepət u imətat ikɨn. 21 Ilau katuənməməkitat okotəkəike kətəu-pən suatɨp
pɨsɨnmɨn. Məto suatɨp mɨn əh kəsotətuatɨpən e lou rəhatat. Kitat netəmRom. Okol kitat
kəsotolən nəhlan.”

22Kən netəm ikɨn əh kəmotuwa motəplan ilat mɨnoatən rat ilau. Kən suah mil u rəha
kot kuən-ipən kəm mopael mɨn məmə okotapeg rəhalau natɨmnat motalis ilau. 23 Kən
kəmotalis ilau mau tepət, kən uarisɨg kotɨləs-ipən ilau e kalapus. Kən motən-ipən kəm
etəm tatehm kalapus məmə otəsəmkarəpənən elau kiaiet muagɨm. 24 Nian etəm rəha
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nehmən kalapus təməto nəghatən əh, təmɨləs ilau muwɨn e rum kit əpəh imə agɨn, kən
mətu-pən nɨg e nelkɨlau tahmen e hankap.

Etəm tatehm kalapus təmən nɨpahrienən e Iesu
25 Kən nian tɨnəlis kɨnkɨn lapɨn, Pol ne Saelas katuəfak, kən ilau katuan napuən mɨn

rəha nənwiwiən Uhgɨn. Kən netəmimmɨn e kalapus koatətəlɨg-in ilau. 26Kən roiu agɨn-
əhmɨn, namig asol kit təməloal e nəptən kənmol nimə kalapus təməloal pɨk, kən nafiluə
mɨn e kalapus kəmoterəh, kən sen itəmkəməlis netəmim lan kəmotɨsas. 27Kənnian etəm
rəha nehmən kalapus təmaiir, məplanməmə nafiluəmɨn rəha kalapus kəmoterəh, nɨkin
təməht məmə netəm koatəməhl e kalapus kɨnotagɨm rafin. Kən mɨləs-ipər rəhan naip
məmə otagɨmnu atɨp in lan.* 28Məto Pol təmagət əfəməhməmə, “!Ei! !Əsaruən ik! Itɨmat
rafin əpəh ikɨn.”

29Kən suah əh təmaun məmə okɨləs lait ka, kən in təmaiu muwɨn əpəh imə, mɨsin-pən
nulɨn əpəh e nelkɨ Pol ne Saelas ikɨn mətasiəp. 30 Kən mit ilau məhaliet əpəh ihluə kən
mətapəh olau məmə, “!Suah mil! ?Ekahro nulan məmə Uhgɨn otosmegəh io?” 31 Kən
kuən-ipən kəm in məmə, “Onəkəike mən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu, kən məmə Uhgɨn
otosmegəh ik ne rəham mɨn.” 32 Kən kəmuən-ipən nəghatən rəha Iərəmərə kəm in ne
netəmim itəmkotatɨg ilat min. 33Nat əpnapɨn lapɨn agɨn, məto suah əh təmit ilaumuwɨn
maikuas e nɨməgəm mɨn e nɨpətɨlau itəm kəmalis ilau ikɨn. Kən e nian əm əh, kəmol
baptais lan ilat rəhan mɨn. 34 Kən in təmit Pol ne Saelas muwɨn əpəh iman ikɨn mos-
ipən nagwənən kəm ilau. Kən in ne rəhan mɨn rafin nɨkilat təmagien mərioah məto-inu
kəmotən nɨpahrienən e Uhgɨn.

35 Nian təmian, etəm rəha kot mil əh kuən-ipən kəm mopael mɨn məmə, “Okotuwɨn
kerəh e suahmil əh katian.”

36 Kən suah əh etəm rəha kalapus təmən-ipən kəm Pol məmə, “Etəm rəha kot mil
kəmuənməmə ekoterəh etəlau nakatian, kən iaiet mətian kənmuətul mətɨg.”

37Məto Pol təmən-ipən kəm mopael mɨn əh məmə, “?Ei, məto naka əh? Itɨmlau etəm
Rom mil.† Kən etəm rəha kot mil əh kəsuəplanən nat kit məmə emioal tərat, məto
e nɨganəmtɨ netəmim kəmotalis itɨmlau, kən kɨləs-ipən itɨmlau e kalapus. ?Kən roiu
kioalkeikeməmə oekiaiet anion əm? !Kəp! Ilau əmokuəikemuea ikɨn-u kənmialəs-iarəp
itɨmlau.”

38Kənmopaelmɨn əhkəmotuwɨnkən-ipənkəmetəmrəhakotmil əh. Kənniankəmuəto
məmə Pol ne Saelas ilau etəmRommil, ilau kəmuəgɨnpɨk. 39Kən kəmianmuən-ipən kəm
Pol ne Saelas məmə, “!Ei, kəsi! Emioal tərat etəmlau.” Kən uarisɨg kiaiet ilau motiet e
nɨpəg noa kalapus, kənmuən-ipənwɨr kəm ilauməmə okiaiet e taon əh.

40KənPol ne Saelas, ilau kəmiaiet e kalapusmian enimə rəhaLitia. Ikɨn əhkəmuəplan
piatatnewɨnɨtatmɨnrəhaniməfak, kənmuəghatməsɨnkəmilatmətialəs-ipərnɨkilat. Kən
uarisɨg u, kiaiet mətian.

17
Pol ne Saelas kəmian əpəh Tesalonaeka

1 Kən Pol ne Saelas kəmualiwək mian-pən əpəh e taon mil əh Amfipolis ne Apolonia,
mueia miaet-pa e taon əh Tesalonaeka. Ikɨn əh, nimə rəha nuəfɨmɨnən kit əh-ikɨn rəha
netəm Isrel. 2Kən Pol təmol tahmen əm e itəm tatol nian mɨn, təmuwɨn əpəh imə e nimə
əh. Kən e Sapat kɨsɨl ilat netəm əh noanol mɨn rəha Isrel kəmoatol nəghatən tepət o Naoa
Rəha Uhgɨn. 3 In tatən kəm ilat məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən wɨr agɨn-əh məmə Kristo
itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, otəpanəto nahməən e nɨpətɨn,muwamətoarusmɨmɨs,
* 16:27: E nian əh, okəmə mopael kit tairaməg e etəm tatol kalapus tagɨm, okəike kohamnu mopael əh. 16:27:
Wək 12:18-19 16:30: Wək 2:37 † 16:37: Okəmə suah kit in etəm Rom, məto katətu-pən nəghatən kit lan,
kən lou kit əh-ikɨn rəhalatməmə aupən kapman otol nalpɨnən kəm in, məto in otəkəikemətul e kotmən-iarəp nəwtain
nəghatən katətu-pən lan. Afin eWək 25:15-16.
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kən Uhgɨn otəpanosmegəh mɨn in e nɨmɨsən. Iesu u itəm iatən kəm itəmat, inu Kristo
əh.” 4 Ilat neen kəmotən nɨpahrienən e nəghatən əh, kən kəmotətəu-pən Pol ne Saelas.
Kən netəmKris tepət itəm koatəfak kəmUhgɨn, ne nɨpɨtan asol tepət itəm koatərəmərə e
nɨpɨtanmɨn, kəmotətəu-pən ilau.

5Məto netəm-iasol rəha noanol mɨn rəha Isrel, kəmotetəhak, kən motuwɨn moategəs-
in netəmnol təfagə, əpəh e nɨkal suatɨpmɨn ne ikɨnmɨn, motuwamɨnoatos ilat mɨn, kən
mɨnoatol nəratən tepət əpəh e taon əh. Kən kəmotuwɨn e nimə rəha suah kit nərgɨn u
Jeson, moteatəp nafiluə e nimə, moategəs-in Pol ne Saelas. Kəmotolkeikeməmə okotɨləs-
ipən ilau e nelmɨ kaonsel əh-ikɨn əh.

6 Nian kəməsotəplanən ilau, kən kəmotaskəlɨm Jeson ne piatat mɨn neen motəmki-
pən ilat məmə okotətul aupən in netəm-iasol mɨn rəha kaonsel. Kən kəmotagət əfəməh
moatən məmə, “Suah mil əh Pol ne Saelas kətioal nat tərat tepət e ikɨn mɨn, kən mɨnuea
e taon rəhatat. 7 Kən suah u Jeson təmaun-in ilau kian iman ikɨn, məto ilat koatətgəhl
lou rəha Sisa itəm tatərəmərə e nɨtən mɨn. Ilat koatən məmə Iərəmərə kit mɨn əh-ikɨn
tətatɨg, nərgɨnu Iesu.” 8Niannoanolmɨn rəha Isrel kəmotənnəghatən əh,motol netəmim
ne netəm-iasol mɨn əh kɨnotəruru əfəməh məmə okotol naka. 9Kən netəm-iasol mɨn əh
kəmotol Jeson ne piatat mɨn kəmotos-ipən məni neen, məmə in nəniəkɨsən kit məmə
okəsotol mɨnən nat əh, kənmotahl-ipən ilat koatuwɨn.

Pol ne Saelas kəmian əpəh Perea
10 Nian tɨnapinəp, kən piatat mɨn ikɨn əh kəmotahl-ipən Pol ne Saelas məmə okian

e taon əh Perea. Nian kəmiaiet-pa ikɨn əh, kəmian e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha
netəm Isrel. 11Noanol mɨn rəha Isrel ikɨn əh nətəlɨgən rəhalat təwɨr, maprəkɨs-in netəm
Tesalonaeka, məto-inu kotolkeike pɨk məmə okotətəlɨg-in nəghatən rəhalau. Kən nian
rafin, koatafin wɨr e Naoa Rəha Uhgɨn, moategəs-in məmə nəghatən rəhalau tətuatɨp o
kəp. 12Məto-inu e nolən əh, kən tepət kəmotən nɨpahrienən e Iesu. Kən nɨpɨtan asol mɨn
Kris tepət, ne netəmKris tepət kəmotən nɨpahrienən e Iesu.

13Məto nian noanol mɨn rəha Isrel əpəh Tesalonaeka kəmotəto məmə Pol tatən-iarəp
mɨn nəghatən rəha Uhgɨn əpəh Perea, kən ilat kəmotuwa mɨn əpəh ikɨn mɨnoatol netəm
Perea kɨnotol mɨn təməht kəm ilau. 14Kən e nian əm əh, piatat mɨn kəmotahl-ipən mɨn
Pol tuwɨn əpəh itəhəi muwɨn e nego muwɨn Atens, mapəs əm Saelas ne Timoti kətuatɨg
əpəhPerea. 15Kənnetəmim itəmkəmotit PolmoatuwɨnAtens, kɨnoatɨtəlɨg-pamɨnPerea,
Pol tahləpis ilat məmə okotən-ipən kəm Saelas ne Timoti məmə okuaut uəhai əm mian
muəplanmɨn in.

Pol əpəh Atens
16NianPol təmatəsahginSaelasneTimoti əpəhAtens, in təməto tərat pɨkməto-inunian

taliwək mətan ikɨn əh, məplan ikɨn əh tərioah e narmɨ nat mɨn. 17Məto-inu o nat əh, kən
in tuwɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel ilat netəm Isrel ne Iaihluə mɨn
itəm koatəfak kəm Uhgɨn, moatəghat pɨk o nat əh. Kən nian rafin in tatuwɨn ikɨn katol
maket ikɨn matəghat kəm netəm əpnapɨn mɨn əm. 18Kən iəgətun mɨn neen netəm Kris,
kətaun-in ilat Epikiurien ne Sɨtoik,* ilat mɨn koatəghat. Ilat neen koatən məmə, “?Suah
əh təmɨləs əmnəghatən əpəh kit e suatɨpmatən, kahrmə tatən naka əpəh?”
Kən netəmimneen kotəmə, “Itɨmat ekotətoməmə tatəghat-in uhgɨnmɨn rəha ikɨn pɨsɨn

pɨsɨn mɨn.” Koatəghat nəhlan məto-inu Pol tatəghat-in Iesu, matən məmə təmɨmɨs məto
Uhgɨn təmosmegəhmɨn.

19 Kən kəmotaun-in-pən Pol məmə otuwa mətul e nɨganəmtɨ kaonsel rəha netəm
koatəpələh e nɨtot əh Areopakus. Kən kaonsel əh təmən-ipən kəm inməmə, “Ekotolkeike

17:7: Luk 23:2; Jon 19:12 17:17: Wək 18:19 * 17:18: Epikiurienne Sɨtoik - Iəgətunmɨnneen itəmkoategəs-in
nɨpahrienən. Ilat Epikiurien koatən məmə natɨmnat itəm tatol suah kit nɨkin tagien, inu nəukətɨn rəha nəmegəhən
təwɨr. Ilat Sɨtoik koatənməmə təwɨr okəmə suah kit təsətoən nagienən ne nahməən e nɨkin.
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məmə ekotɨtun nɨpətɨ nəghatənwi itəmnakatən. 20Nəghatənmɨn əh neen, ekotətoməmə
tol pɨsɨnagɨn-əh, kənekotolkeikeməməekotɨtunnɨpətɨn.” 21Kəmotəghatnəhlanməto-inu
netəm Atens ne netəm ik pɨsɨn mɨn itəm kəmotuwa Atens, kotolkeike məmə okotəpələh
əmkatətəlɨg-in nəghatənwimɨn əh, kənmotəuhlin wɨr nənən lan.

22 Kən Pol tətul e nɨganəmtɨ netəm rəha kaonsel əh məmə, “Netəm Atens. Io enəplan
rəkɨs məmə rəhatəmat nətəlɨgən tepət tatuwɨn o uhgɨn mɨn. 23 Nian io etaliwək ikɨn-
u imatəmat ikɨn, matəplan ikɨn nəkoatəfak mɨn ikɨn ne narmɨ nat mɨn, kən eməplan
nəghatən kit itəm itəmat nəmotəte-pən rəkɨs e kəpiel kit məmə, INU IKɨN KATəFAK-PəN
KəM UHGɨN KIT ITəM ITɨMAT EKOTəRURU. Məto uhgɨn itəm itəmat nəkoatəfak kəm in, itəm
nəkotəruru, Uhgɨn əh inəh itəm io iatən-ipɨnə kəm itəmat. 24Uhgɨn əh inəh təmol nəptən
u, ne natɨmnat rafin itəmkoatatɨg lan, kən inmatərəmərə e neai ne nəptən, in təsatɨgən e
niməfak mɨn itəm kitat əm netəmim kəmotol. 25Nat kit təsɨkəən ron itəm kitat netəmim
kotɨtunnolənkos-ipənkəmin. Məto-inu in pɨsɨn əmtatos-ipa nəmegəhənkəmkitat kitiəh
kitiəh, matos-ipa natɨmnat rafin kəm kitat. 26 Aupən, aupən agɨn-əh, in təmol əm suah
kitiəh əm. Kən netəm rafin ikɨn mɨn kəmotiet əm e suah əh, kən in pɨsɨn əm təmələhəu
ilat rafin e ikɨn mɨn, kən in pɨsɨn əm təmən nian itəm ilat okotan lan, ne nuantən mɨn
rəhalat. 27Uhgɨn əh təmol nəhlan məmə kitat rafin okotəkəike kegəs-in məmə okotehm,
tahmen e etəmim itəm tateameam əpnapɨn əmməmə otehm nat kit. Məto nɨpahrienən
məmə Uhgɨn əh, sənəmə in isəu o kitat. 28 Tahmen e itəm suah kit təmən aupən məmə,
‘Məto-inu kitat koatəkul-pən əm e Uhgɨn, kən moatos nəmegəhən, moataliwək, moatol
natɨmnat rafin.’ Kən mahmen e suah kit rəhatəmat itəm təməte rəkɨs napuən kit məmə,
‘Kitat mɨn kitat nenətɨnmɨn.’

29 “Məto-inu kitat nenətɨ Uhgɨn, okol kitat kəsotənənməmə in tahmen e natɨmnat itəm
netəmimkoatol ilat e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silfa ne kəpiel. In sənəmə nat kit itəmsuah
kit tɨtun nol əmən e nelmɨn o e rəhan nenatɨgən. !Kəp!

30 “E nian əh aupən itəmnetəmimkotəruru Uhgɨn, tahmen e itəmUhgɨn təmahtosɨg-in
nɨganəmtɨn məmə otəsəplanən nolən rat mɨn əh. Məto roiu tatən kəm kitat rafin e ikɨn
mɨn rafinməmə, ‘Itəmat rafin onəkotəuhlin itəmat e rəhatəmat mɨn nolən rat mɨn.’ 31 In
təmən nəhlan, meto inu in tɨnəmɨtəpun rəkɨs nian itəm in otakil nolən lan rəha netəmim,
kən in otol əme suatɨp itəm tətuatɨp. Uhgɨn tɨnɨtəpun rəkɨs etəmim itəmotakil nolənmɨn
rəha netəmim, kən in tɨnəmol rəkɨs kəm netəmim məmə in otol nəhlan, məto-inu tɨnol
rəkɨs suah əh təmegəh e nɨmɨsən.”

32 Nian ilat kəmotəto nəghatən məmə Uhgɨn təmol suah kit təmegəh mɨn e nɨmɨsən,
neen kəmotalah-əmnu, məto neen katən məmə, “Itɨmat ekotolkeike məmə ekotəto mɨn
rəham nəghatən.” 33 Kən Pol təmiet e nəghatən əh rəha kaonsel. 34 Kən netəmim neen
kotuwɨn kəkul-pən lan, moatən nɨpahrienən e Iesu. Netəm əh kit nərgɨn u Taionisiəs, in
etəmkit rəha kaonsel əh, ne pətan kit mɨn nərgɨn u Tamaris, ne netəmim neenmɨn.

18
Pol təmuwɨn Korin

1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Pol təmiet əh Atens, muwɨn e taon pɨsɨn kit mɨn, nərgɨn
u Korin. 2 Ikɨn əh, təməplan suah kit, in noanol rəha Isrel, nərgɨn u Akwila. Təmaiir
əpəh Pontas, məto təmuwɨn mətatɨg əpəh Itali e taon asol əh Rom. Uarisɨg, kən etəm
Rom əh, Klotias itəm tatərəmərə e ikɨn mɨn, təmol lou kit məmə noanol mɨn rəha Isrel
okotəkəikemotiet Rom. KənAkwila ne rəhan pətan Prisila kəmiaetmueiamətuatɨg əpəh
Korin. Kəməsuatɨgən təfəməh kən Pol tiet-pa, məplan ilau. 3Kənmətatɨg iləhal min ilau,
matəkul-pən elau e wək rəhalau, məto-inu wək rəhan rəha nosən məni tahmen əm əh
wək rəhalau. Ilat netəm rəha nəhlən nimə tapolən. 4 Kən e nian rafin e Sapat, nian
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rəha nəfakən, Pol ne noanol mɨn rəha Isrel ne netəm Kris koatol nəghatən tepət əpəh e
nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel, məto-inu Pol tolkeikeməmə otiuw-pa ilat məmə
okotən nɨpahrienən e Iesu.

5Kən Saelas ne Timoti kəmiaiet Masetonia, kən nian kəmiaiet-pa ikɨn əh, Pol təmapəs
wək kən matən-iarəp əm nian rafin namnusən təwɨr matən wɨr kəm noanol mɨn rəha
Isrel məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 6Məto ilat kəmotetəhau,
kən moatəhai. Kən Pol təmorautin-orautin rəhan sot asol e nɨganəmtɨlat. Kən mən
məmə, “Okəmə nəkotatɨg e nəratən lan nian Uhgɨn otakil netəmim e Namnun Nian,
məto rəhatəmat atɨp. Tətuoun əh-roiu, ekuwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr o Iaihluə
mɨn.” 7 Kən in təmiet elat muwɨn mətatɨg e nimə rəha suah kit sənəmə noanol rəha
Isrel, məto in tatəfak kəmUhgɨn, nərgɨn u Titias Jastas. Rəhan nimə in e nɨkal nimə rəha
nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel. 8Kən Krispas u in tatərəmərə e nimə əh, in ne rəhan mɨn,
ilat kəmotahatətə e Iərəmərə. KənnetəmKorin tepətmɨnkəmotətonəghatənrəhaPol, kən
kəmotahatətə e Iesu, kən kol baptais elat.

9 Kən nian kit lapɨn, Pol təməplan nat kit tahmen e napɨlaiirən. E napɨlaiirən əh,
Iərəmərə təməghat kəm in məmə, “Əsəginən ilat. Uwɨn mən-iarəp rəhak nəghatən
məsamegən, 10məto-inu kilaumin ik. Netəmimokol kəsotərəkɨnən ik,məto-inunetəmim
tepət e taon əh ilat rəhak netəmimmɨn.” 11Kən Pol təmatɨg ikɨn əh nup kitiəh kənməwɨg
sikis, matəgətun netəmim e nəghatən rəha Uhgɨn.

Netəm Isrel kəmotɨləs-ipən
Pol e kot

12 Kən nian Kalio, in kapman rəha netəm Akaea, kən netəm Isrel kəmotuwa kitiəh
motaskəlɨmPolmotɨləsmotuwɨnekot. 13Kənmotənməmə, “Suahu tətalkutməməotiuw-
pən netəmimməmə okotəfak kəmUhgɨn e nolən kit itəm təsətuatɨpən e Lou.”

14Kən Pol təmətul məmə otəghat, məto Kalio təmən-ipən kəm ilat məmə, “Netəm Isrel.
Otətəlɨg-in-tu. Okəmə nat u in nat kit təsətuatɨpən, o təsətəu-pənən lou, itəmat nəkotɨtun
rəkɨs məmə ekəike məto nəghatən rəhatəmat. 15 Məto, nəghatən u in musmus əm kit
rəhatəmat e nərɨgmɨn ne natɨmnatmɨn rəha Lou rəhatəmat, kən tətatɨg əmetəmatməmə
onəkotənkələhəuwɨr. Io nɨkik təsagienənməmə ekakil nat tol nəhlankit.” 16Kən inmahl-
iarəp ilat e kot. 17Kən nian kəmotuwɨn ihluə, əmun kəmotaskəlɨm Sostenes u etəm-iasol
rəhanimə rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel. Kənkəmotohkəmotoh əpəhenafiluə enimə
kot. Məto Kalio təsolən nat kit məmə otən-iəhau ilat.

Pol təmɨtəlɨg Antiok əpəh Siria
18 Pol təmatɨg nian tepət əpəh Korin ilat piatat mɨn. Kən uarisɨg tapəs ilat muwɨn ikɨn

əh-ikɨn Kegkria. Aupən Pol təmol nəniəkɨsən kit kəmUhgɨn, kən ikɨn-u in təməte mɨn əm
noanunmatol namnun nəniəkɨsən lan rəhan. Kən in təmosmɨn nego kit ikɨn əhmɨtəlɨg-
pa Siria. Kən Akwila ne Prisila kəmuətəu-pən in. 19-21Nian kəmotuwa e taon əh Efesas,
iləhal kəməhaluar. Kən Pol təmuwɨn əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel,
kən kəmotən nəghatən tepət. Ilat kəmotətapəh ronməmə otatɨg məsɨn ilat min ilat. Məto
in təmə, “Ei kəsi, kəpə. Okol esatɨgən.” Məto nian in təmiet təmən-ipən kəm ilat məmə,
“Okəmə Uhgɨn tolkeike məmə ekuwa mɨn, kən epanuwa mɨn məplan itəmat.” Kən in
təmos nego kit miet Efesas, məto təmapəs Akwila ne Prisila kətuatɨg ikɨn əh.

22 Nian Pol təmuwa e taon əh Sisaria, kən muar. Kən maliwək muwɨn məmə
otəplan netəm rəha niməfak əpəh Jerusalem. Kən uarisɨg, təmɨtəlɨg-pa mɨn əpəh Antiok.
23 Təmatɨg məsɨn ikɨn əh, kən miet mɨn maliwək muwɨn-pən əpəh Kalesia ne Fritia ikɨn
matem əskasɨk netəm rəha Iesu.

Apolos təmuwɨn Efesas ne Korin

18:5: Wək 17:14-15 18:6: Wək 13:46,51; Wək 20:26 18:10: Jos 1:9; Aes 41:10 18:18: Nam 6:18; Wək
21:24



WƏKMƗN 18:24 241 WƏKMƗN 19:12

24Kənsuahkit təmuwa əpəhEfesas, innoanol kit rəha Isrel, nərgɨnuApolos. In təmaiir
əpəh Aleksantria, kən in etəmwɨr kit rəha nəghatən, kən mɨtun wɨr mɨn nəghatən mɨn e
Naoa Rəha Uhgɨn. 25 Ilat kəmoatəgətun rəkɨs in e suatɨp rəha Iərəmərə. Kən nian rafin
nɨgəm tatuəp e nɨkin o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn. Kən nəghatən rəhan e Iesu
in tətuatɨp tətuatɨp. Məto in tɨtun əm nolən baptais itəm Jon təmatol aupən. 26 Kən in
təmatən-iarəp əskasɨk nəghatən rəha Uhgɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm
Isrel. Nian Prisila ne Akwila kəmuəto in, kəmiait məhaluwɨn əpəh e rəhalau nimə, kən
muən-iarəp wɨr kəm in suatɨp rəha Uhgɨn. 27 Kən nian Apolos tolkeike məmə otuwɨn
əpəhAkaea, kənpiatatmɨn əpəhEfesas kəmotasitu lanmotəte naoa kit tuwɨnkəmnetəm
rəha Iesu əpəh Akaea, motətapəh olat məmə kotɨtun nosən Apolos motuwɨn əpəh iməlat
ikɨn. Kən nian in təmuwɨn ikɨn əh, in təmasitu wɨr elat. Ilat mɨn əh, ilat kəmotahatətə e
Iesu e nəwɨrən rəha Uhgɨn. 28Apolos təmasitu elat nəhlan məto-inu in etəmwɨr kit rəha
nəghatən, kən in matən-iarəp wɨr e Naoa Rəha Uhgɨn məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn
təmən məmə otahl-ipa. Kən e nɨganəmtɨ netəmim, təmatoh-iəhau nəghatən rəha netəm
Isrel.

19
Pol təmuwɨnmɨn Efesas

1NianApolos təmətatɨg əh əpəhKorin, Pol təmətɨp suatɨpkit əpəh ilɨs ikɨnenɨtotmɨnmiet-
pa əpəh Efesas. Ikɨn əh təməplan netəmimneen rəha Iesu. 2Kən təmətapəh olatməmə, “?
Tahro? ?Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnuwa mərioah mətatɨg etəmat nian nəmotahatətə e Iesu,
o kəpə?”
Kən kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat esotəto agɨnən məmə nat kit mɨn əh-ikɨn

Narmɨn Rəha Uhgɨn.”
3Kən Pol təmətapəh olat məmə, “?Məto kəmol baptais ahro nulan etəmat?”
Kən kəmotən-ipən kəm in məmə, “Kəmol baptais etɨmat e nolən baptais itəm Jon

təmatol.”
4Kən Pol təmə, “Nolən baptais itəm Jon təmatol tatol e netəmim itəm koatəuhlin ilat e

rəhalat nolən rat mɨn. Məto Jon təmatən-iarəp məmə netəmim okotəkəike motahatətə e
etəmim itəm otəpanuarisɨg in. Suah u in Iesu.” 5Kən nian netəmim kəmotəto nəghatən
əh, kən kəmol baptais elat e nərgɨ Iərəmərə Iesu. 6 Kən nian Pol təmələhəu-pən nelmɨn
e rəhalat-kapə, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa mərioah mətatɨg elat. Kən kɨnoatəghat e
nəghatən ik pɨsɨn mɨn, kən moatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipən kəm ilat. 7Kən
netəm əh, ilat rafin tuelef.

8KənPol təmatuwɨnenimə rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel eməwɨgkɨsɨlmatən-iarəp
əskasɨk nəghatən e namnusən təwɨr rəha Uhgɨn məsəgɨnən. Kən ilat min ilat, kəmotol
nəghatən tepət məto-inu in tolkeikeməmə otiuw-pa ilat o nərəmərəən rəhaUhgɨn. 9Məto
netəmim neen, rəhalat-kapə tiəkɨs pɨk məmə okotən nɨpahrienən e rəhan nəghatən. Kən
kəmoatəghat rat e suatɨp rəha Iərəmərə rəhatat e nɨganəmtɨ netəmim rafin. Məto-inu o
nolən mɨn əh, kən Pol təmiet elat kən mit netəm rəha Iesu kotuwa koatuarisɨg-in. Kən
nian rafin ilat netəmim koatəghat əpəh e nima sɨkul asol kit itəm suah kit, nərgɨn u
Tiranas, təmatəgətun ikɨn aupən. 10 Kən Pol təmatol wək əh o nup kəiu apiəpiə. Məto-
inu təmatol nəhlan, kən netəmim itəm koatatɨg e ikɨn əh Esia, noanol mɨn rəha Isrel ne
netəm əpnapɨn əm, ilat rafin kəmotəto nəghatən rəha Iərəmərə.

Nenətɨ Skefamɨn
11 Kən Uhgɨn təmol Pol tatol nat pɨspɨs mɨn itəm tol pɨsɨn agɨn-əh. 12 Natɨmnat rəha

Pol tahmen e iagkəsip ne natɨmnat itəm təmatuwɨn lan, netəmim koatəmɨk moatuwɨn
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moatek netəm koatɨmɨs lan. Kən nɨmɨsən mɨn kəmotəwɨr, kən narmɨn rat mɨn kəmotiet
elat.

13Kən netəm Isrel neen koatuwɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn neen, moatəhg-iarəp narmɨn rat
mɨn e netəmim, kən netəm əh kəmotalkut məmə okotol nat əh e nərgɨ Iərəmərə Iesu. Kən
kəmoatən-ipən kəm narmɨn rat mɨn məmə, “E nərgɨ Iesu, etəm kitiəh əm itəm Pol tatən-
iarəp, otiet.”

14 Kən e netəm kəmoatol nat əh, sepɨn əh-ikɨn nenətɨ suah kit, nərgɨn u Skefa, u in
pris asol agɨn rəha Isrel. 15Məto narmɨn rat təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ekɨtun suah
u Iesu, kən mɨtun mɨn Pol. ?Məto itəmat pah mɨn un?” 16 Kən suah apon narmɨn rat
tətatɨg lan, təmətulmaht ilatmərəkɨn ilat,məhap-əhap rəhalat natɨmnatmapeg rəkɨs, kən
kotaipiəpiə əmmotagɨme rəhannimə kəmotaig e nɨta kəməhap-əhap ilat. 17Niannoanol
mɨn rəha Isrel ne netəm Kris kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn pɨk. Kən netəmim komotɨləs-
ipər nərgɨ Iərəmərə Iesu tər pɨk.

18Kənnetəmim tepət itəmkotahatətə e Iesu, kəmotən-iarəpkəmnetəmimnat təratmɨn
itəm kəmoatol. 19Neen itəm kəmoatəmɨk nərɨk, ilat mɨn kəmotəmɨk naoa mɨn rəhalat e
nat əh moatuwa, moatan-ətɨp e nɨganəmtɨ netəmim. Nian netəmim kəmotafin e nəmtɨ
naoa mɨn əh, tahmen e fifti-milian fatu ilat rafin. 20Kən nəghatən rəha Iərəmərə təmaiu
iahgin e nəsanənən asol rəha Uhgɨn.

Nərgəhəuən asol kit əpəh Efesas
21Kənuarisɨgenat əh, Pol tɨnənenɨkinməməotɨtəlɨg-pən əpəh Jerusalem,məto otuwɨn-

pən Masetonia ne Akaea ikɨn. Kən in tən məmə, “Nian emuwɨn rəkɨs Jerusalem, ekəike
muwɨn mɨn Rom.” 22 Kən in təmahl-ipən Timoti ne Erastas itəm katuasitu lan, məmə
okuaupənmian əpəhMasetonia. Məto in otatɨg pitənməsɨn əpəh ikɨn Esia.

23Kən e nian əh, nərgəhəuən asol kit təmər əpəh Efesas o Suatɨp rəha Iərəmərə. 24Suah
kit əh-ikɨn itəm tatol natɨmnat e iaen kit katən məmə silfa, nərgɨn u Temetrius. Ikɨn-u
netəmim tepət koatəfak kəmuhgɨnkit pətan, nərgɨnuAtemis. KənTemetrius tatol narmɨ
niməmɨne silfa itəmtahmenenimə rəhanarmɨnat rəhaAtemis. Kənnian tatol-salɨm-in
ilat, matos məni asol ilat rəhan netəmimmɨn.

25Kən təmaun-in rəhan netəmimmɨn ne netəmpɨsɨn itəm koatol wək kitiəh əmməmə
okotuwa kitiəh. Kən tən məmə, “Io mɨn, nəkotɨtun rəkɨs məmə koatol win e məni asol
e wək u rəhatat. 26Məto itəmat nəmotəplan ne motəto məmə tahro nulan suah əh Pol
tatərəkɨn netəmim tepət kən kɨnoatətəu-pən, sənəmə e Efesas əm, məto iuəhkɨr ikɨn mɨn
rafin e nɨtən əh Esia. In tatən-iarəpməmə uhgɨnmɨn itəmnetəmim əmkoatol e nelmɨlat,
sənəmə uhgɨn mɨn pahrien. 27 Kən roiu əh, iuəhkɨr əm tatərəkɨn suatɨp rəhatat o nosən
məni, kən iuəhkɨr əmmɨn in tatolməmənetəmimokotəplan rat nimə rəhaAtemis, u itəm
in ilɨs pɨk. Kən namnun, okəmə naka nəghatən rəhan otərəkɨn nərgɨn Atemis itəm ilɨs pɨk
tuwamol nat əpnapɨn əm lan. Məto ikɨn-u Esia ne ikɨnmɨn rafin, netəmim koatəfak kəm
uhgɨn u rəhatat.”

28Nian kəmotəto nəghatən əh, nɨkilat təmahmə təmahmə, kən əmunmɨnotagət əfəməh
məmə, “!Ure e Atemis u Efesas!” 29Kən nat əh təmaiu mɨrəfin taon. Kən netəmim tepət
kəmotuwa kitiəh motuwɨn kaskəlɨm etəmMasetonia mil əh itəm katualiwək iləhal Pol,
nərgɨlau u, Kaeas ne Aristakas. Kən kəmotuwɨn kələh kiuw-pən ilau əpəh ikɨn nian rafin
koatol mitig asol ikɨn.

30 Kən Pol tolkeike məmə otuwɨn məghat kəm netəm əh, məto netəm rəha Iesu
kəsotegəhan-inən. 31Ne netəm-iasol neen rəha kaonsel asol əpəh Esia itəm kotolkeike
Pol, kəmotahl-ipən nəghatən kəm in moatən-iəhau əskasɨk məmə otəsuwɨnen əh netəm
əh-ikɨn.
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32 Kən ikɨn əh, netəmim koatol wilɨg wilɨg tepət motagət əfəməh. Neen koatən nat
pɨsɨn, kən neen koatən nat pɨsɨn. Məto tepət kotəruru məmə kəmotuwa o naka. 33 Kən
noanol mɨn neen rəha Isrel kəmotətgi-pən suah kit nərgɨn u Aleksanta məmə otuwɨn
mətul aupən-in ilat. Kən təmos-ipər nelmɨn matefətutu ilat məmə otən-iarəp nehmən
rəhan. 34Məto niannetəmimkəmotɨtunməmə in noanol kit rəha Isrel, kəmotagət əfəməh
mɨn məmə, “!Ure e Atemis əpəh Efesas! !Ure e Atemis əpəh Efesas!” Kəmotagət əfəməh
motos aua kəiu.

35 Kən etəm-iasol kit u kapman asol rəha taon Efesas, təmətul mən-iəhau ilat məmə,
“!Okəsotagətən-tu!” Kən mən məmə, “!Ei, netəmim! Atemis u, in uhgɨn rəhatat. Kən
nərgɨn in ilɨs. Kən netəm ikɨnmɨn rafin kotɨtunməmə in wək rəhatat netəmEfesasməmə
okotehm wɨr niməfak rəhan, kən motehm wɨr kəpiel asim rəhan itəm təmɨsɨ-pən e neai
muwa. 36Kən suah kit tɨkə itəmotənməmə iateiuə. Kən tol nəhlan, təwɨr məmə nətəlɨgən
rəhatəmat teiuaiu. Təsəwɨrənməmə nakotalməl nulan.

37 “Nəmotos suah mil un motuwa ikɨn-u, məto ilau kəsuakləh-inən nat kit e nimə
rəha narmɨ nat rəhatat, kən məsuəghat ratən e nərgɨ pətan əh, uhgɨn rəhatat. 38Okəmə
Temetrius ne rəhan iolwəkmɨn koatəplan-pən nəghatən rat e suah kit, nian əh-ikɨn rəha
kot ne netəm u kot əh-ikɨn. Təwɨr məmə okotuwɨn kən-iarəp nəghatən rat mɨn əh itəm
kəmotəto kəm ilat. 39Məto okəmə nat kit mɨn əh-ikɨn itəm nakotolkeike məmə onəkotol,
onəkotəkəike motɨləs motuwɨn e mitig ətuatɨp rəhan. 40 Tɨmətɨg əm məmə okotɨləs-ipən
kitat ekot onolənu-roiuməməkoatərgəhəupɨk. Iuəhkɨrkotəmou təpiə əmikɨn. ?Kənokol
kəsotənənnat kitməmə kəmotuwa ikɨn-u enəpələhənu-roiu onaka? Məto-inunəpələhən
u, nɨpətɨn tɨkə.” 41Nian təmən rəkɨs nəghatən əh, kənmən-iəhau nəghatənmahl-ipən ilat
məmə okotagɨmmɨn.

20
Pol təmuwɨn əpəhMasetonia ne Akaea

1Nian nəratən əh təmol namnun, Pol təmaun-in netəm rəha Iesu məmə okotuwa kitiəh.
Kənmatəghat kəm ilat o nem əskasɨkən elat. Kən uarisɨg in, tauiatɨpin ilat miet maliwək
muwɨn əpəh Masetonia. 2 Təmuwɨn əh-ikɨn əh tepət ikɨn kən matos-ipən nəghatən tepət
kəm netəmim rəha Iesu matem əskasɨk ilat, kən miet-pa Kris. 3Matɨg mos məwɨg kɨsɨl
ikɨn əh, kən uarisɨg təmə otos nego kit mɨtəlɨg-pa Siria. Məto təməto məmə noanol
mɨn rəha Isrel kɨnoatol noa anion kit məmə okotohamnu əpəh e nego. Kən təməuhlin
rəhan nətəlɨgən, kən mapəs nego mətaliwək əmmɨtəlɨg-pən Masetonia. 4Netəmim itəm
kəmoatətəu-pən e nian əh, kit u Sopata nətɨ Piras etəmPerea, ne Aristakas, ne Sekantas,
etəm Tesalonaeka mil, ne Kaeas etəm Tepe, ne Timoti, ne netəm Esia mil u Tikikas ne
Trofimas. 5Kən e Filipae, netəm əh kəmotaupənmotuwɨn katəsahgin itɨmat əpəh Troas.
6Nian lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan təmol namnun, itɨmat emotos nego kit motiet əpəh
Filipae motaiu nian faif kən panotuwɨn əpəh Troas, motuwɨnmotəplan ilat kənmətatɨg
motos wik apiəpiə.

Iutikas təmɨmɨs kənməmegəhmɨn əpəh Troas
7 E Sarare lapɨn, emotuwa kitiəh məmə ekotəfak, kən moatagwən, kən moatun

Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu. Kən Pol təməghat kəm netəmim məto-inu tɨtun
məmə olawɨg tatuwɨn mapəs ilat. Kən təməghat mətoarus nalugɨ nian lapɨn. 8Nɨpəgnoa
nimə itəm ioatəpələh ikɨn, in e nimə kəmol kɨlpɨn-ɨlpɨn tər. Kən kəmasiepən e lait tepət əh-
ikɨn. 9 Kən etəm aluə kit, nərgɨn u Iutikas, tatəpələh e winta ikɨn. Nian Pol tatən-iarəp
nəghatən rəha Uhgɨn matən matən, kən Iutikas, napɨlən tɨnatos, tɨnatiuw nəm, əmun
məme e winta mɨsɨ-pər muwɨn morin əpəh ləhau e nəptən. Kən nɨpəg noa nimə itəm
təməme ikɨn, in tatol kɨsɨl lan. Kən nian kəmoteiuaiumotuwɨn, məto tɨnɨmɨs rəkɨs. 10Kən
Pol təmuwɨn mɨn əpəh ləhau muwɨn mɨsin nulɨn e nɨkalɨ etəm əlue əh, kən mɨləs mago-
ipa e nelmɨnmil, kənmən-ipən kəm ilatməmə, “Nɨkitəmat təsahmən. In tɨnəmegəhmɨn.”
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11 Kən Pol təmər mɨn muwɨn əpəh ilɨs kən mol Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu ilat
min ilat, kənumotagwən kitiəh. Kən tatəghat mɨn kəm ilat mətoarus tian, əmun tatuwɨn
mapəs ilat. 12Kən ilat kəmotit etəm aluə unmotuwɨn latuənu. Nɨkilat tətagien məto-inu
netəmaluə təməmegəhmɨn.

Kəmotiet TroasmotuwɨnMaelitas
13Kən Pol təmənməmə otaliwək əmmuwɨn əpəh e taon əh Asos, məto itɨmat ekotuwɨn

e nego motuwɨn kɨləs in əh-ikɨn. Kən itɨmat ekotos nego kaupən kan əpəh Asos, kən in
tuarisɨg muwa. 14 Nian təmiet-pa, ekotit motuwɨn e nego. Kən itɨmat rafin motuwɨn
əpəh Mitilen. 15 Emotiet motuwɨn ikɨn əh, kən lawɨgin ekotuwa katəməhl ihluə e
nəptən əh Kios. Kən lawɨgin mɨn ekotuwa e nəptən əkəku Samos. Kən lawɨgin mɨn
epanotuwaMaelitas kənmotuwar ikɨn. 16Pol təmən rəkɨsməmə esotətulən Efesasməto-
inu təsolkeikeən məmə ekotan pɨk əh e nɨtən Esia. In təmalkut məmə ekotuwɨn uəhai
Jerusalemməmə in otuwɨn e lafet rəha NagwənənWi katənməmə Pentekos.

Pol təmauiatɨpin netəm-iasol mɨn rəha niməfak əpəh Efesas
17 Kən nian emotuwar əpəh Maelitas, Pol təmahl-ipən nəghatən əpəh Efesas məmə

elta mɨn rəha niməfak okotuwa-tu kəplan. 18Nian kəmotuwa, təməghat kəm ilat məmə,
“Itəmat nəkotɨtun rəkɨs rəhak nolən itəm iatol nian emuwa əpis ikɨn-u Esia mətoarus-
pa roiu. 19 Io iolwək əm rəha Iərəmərə. Kən rəhak nətəlɨgən in ləhau əm. Kən nian
rafin nahui nəmtək tətaiu otəmat. Kən nian rafin etatɨg e nian əskasɨk mɨn, məto-inu
noanol mɨn rəha Isrel kotolkeike məmə okotohamnu io. 20 Itəmat nəkotɨtun məmə
o nian iatəghat kəm itəmat ne matəgətun itəmat e nɨki netəmim natɨmnat mɨn itəm
otasitu etəmat, məsəhluaig-inən nat kit otəmat, iatən-ipɨnə rafin e nɨpəgnoa nimə mɨn
kən ihluə e nɨgamnəmtɨ netəmim. 21 Iatən-ipən ətuatɨp kəm netəm Isrel ne netəm Kris
məmə okotəkəike motəuhlin ilat e rehalat nəmegəhən motuwa o Uhgɨn, kən motahatətə
e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo.

22 “Kən roiu əh, enatuwɨn Jerusalemməto-inuNarmɨnRəhaUhgɨn təmən kəmioməmə
ekuwɨn. Esɨtunən məmə ekahratɨg əh-ikɨn. 23Nat kitiəh əm ekɨtun məmə taon mɨn rafin
itəm iatuwɨn-pən ikɨn, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipa kəm io məmə nian ekuwɨn ikɨn əh
ekatɨg e nəratən kit kənmuwɨn e kalapus. 24Kən esəginən natɨmnat mɨn əh. Nəmegəhən
rəhak innat əpnapɨn əm. Məto iakolkeikepɨkməmə ekol namnunwək itəmIərəmərə Iesu
təmos-ipaməmə ekol o nən-iarəpən namnusən təwɨr e nəwɨrən rəha Uhgɨn.

25“Emuwɨne ikɨnmɨn rafinmatəghat kəmitəmat enərəmərəən rəhaUhgɨn, kən roiu əh
ekɨtun məmə okol nəsotəplan mɨnən io nian kit. 26Kən iatən-ipɨnə kəm itəmat əh-roiu e
nɨganəmtɨUhgɨnməmə, okəmə itəmatkit otuwɨn tərat ikɨn,məto sənəmə io emol. 27Emən-
ipɨnə rafin natɨmnat kəm itəmat itəmUhgɨn tolkeikeməmə onəkotɨtun.

28 “Onakoatəto wɨr itəmat. Kən netəmim itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipɨnə e
nelmɨtəmat, onəkotəkəike kehm wɨr ilat e niməfak rəha Uhgɨn tahmen e etəm rəha
sipsip itəm tatehm wɨr rəhan sipsip mɨn. Ilat mɨn əh, Uhgɨn təmos-nəmtɨn ilat e nɨta
nətɨn.* 29 Enɨtun rəkɨs məmə nian ekiet rəkɨs etəmat, netəmim neen itəm kotahmen e
kuri iarupɨn mɨn okotuwa məmə okotus itəmat netəmim rəha Iesu. 30 Itəmat atɨp mɨn
əm neen okəpanotətul moteiuə məmə okotit-irəkɨs netəm rəha Iesu. 31 Kən onakoatəto
wɨr itəmat kən məsotaluinən məmə e nup kɨsɨl eməsapəsən nən-ipɨnəən nəghatən u kəm
itəmat e nianmɨn rafin. Kən nian neen, emɨtasək otəmat.

32“Kənroiu əh, iatos-ipən itəmatenelmɨUhgɨn, nenəghatənrəhankəmitəmatməmə in
təmolkeike pɨk itəmat. Nəghatənunəsanənən lan əh-ikɨnməmə otol itəmat nakotəskasɨk,
kənmos-ipɨnə nəwɨrən itəmUhgɨn təmən rəkɨsməmə otos-ipən kəmrəhan netəmimmɨn.
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33 “Io sənəmə etəmim itəm iakolkeike pɨk məni rəha etəm pɨsɨn, o natɨmnat itəm
koatuwɨn lan. 34 Itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə io atɨp əm, iatol wək o nosən natɨmnat
itəm io ne netəm koatuarisɨg-in io kotolkeike o natɨgən. 35Nian nəmotehm rəhak nolən
mɨn, eməgətun suatɨp mɨn əh kəm itəmat məmə onəkotol mihin motasitu e netəm u
kəsotəskasɨkən. Kənonəsotaluinənnəghatənrəha Iərəmərə Iesu itəmtəmənməmə, ‘Təwɨr
agɨnonetəmu itəmkoatos-ipənkəmnetəmimmaprəkɨs-in itəmkoatəsahginməmə okos-
ipən kəm ilat.’ ”

36Nian Pol təmol namnun rəhan nəghatən, təmeiuaiu mɨsin nulɨn kən məfak ilat min
ilat. 37Kən kəmotasək pɨk motaskəlɨm Pol katəpah nɨkapɨn motauiatɨpin. 38Kəmoatəto
tərat pɨk məmə təmən kəm ilat məmə okol kəsotehm mɨnən nɨganəmtɨn. Kən ilat min
kəmotaliwəkmotuwɨn əpəh nego ikɨn.

21
Pol təmuwɨn Jerusalem

1Nian emotauiatɨpin rəkɨs ilat, emotuwɨn e nego kən motiet, motaiu ətuatɨp əm o nɨtən
əkəku əh, Kos. Kən lawɨgin ekotuwa e nɨtən əkəku əh, Rotes. Kən emotiet mɨn ikɨn əh
motuwa mɨn e ikɨn kit katən məmə Patara, kən motuwar ikɨn. 2 Ikɨn əh emotəplan nego
kit, kɨnatən məmə otiet muwɨn əpəh Fonisia. Kən ekotətɨpən lan motiet mɨn. 3 Itɨmat
emotuwa kəplan nɨtən asol əh Saepras, kən motaiu-pən e nɨkalɨn u pis ikɨn kən motaiu
e nɨtən Siria. Nego əh təmuwa e taon əh Taea məmə otəmki-par natɨmnat ikɨn. Kən
ekotuwar ikɨn.

4 Ikɨn əh emotuwɨn kəplan netəm rəha Iesu. Kən motatɨg itɨmat min ilat, kos wik
apiəpiə kit. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təghat kəm ilat, kən ilat kəmotən-ipən əskasɨk kəm
Pol məmə otəsuwɨnən Jerusalem. 5Məto nian rəhatɨmat natɨgən ikɨn-u tɨnol namnun,
kən ekotiet mɨnoatuwɨn, kən netəm rəha Iesu ikɨn əh, ne rəhalat nɨpɨtan mɨn, ne nətɨlat
mɨn kəmotətəu-pa itɨmat ekotuwɨn əpəh itəhəi e nɨməkləkɨl. Kən motɨsin nulɨtɨmat ikɨn
motəfak, kən motauiatɨpin itɨmat mɨn. 6 Kən ekotuwɨn e nego, ilat kotɨtəlɨg-pən iməlat
ikɨn.

7 Kən nego təmiet Taea maiu o nɨtən Toleme. Kən ekotuwar ikɨn motuwɨn kəplan
piatɨmat mɨn, kos nian kitiəh. 8 Kən lawɨgin, ekotiet mɨn motuwɨn kuwar əpəh e taon
Sisaria kən motuwɨn kətatɨg e nimə rəha Filip u itəm tatuwɨn ikɨn mɨn matən-iarəp
namnusən təwɨr. Kən in tatol sepɨn lan e netəmim itəm kəməmki-pər ilat aupən o
nasituen e aposol mɨn. 9Netɨn pətan kuwɨt kəsotətəu-pənən iərman. Nɨpɨtan əh koatən-
iarəp nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipən kəm ilat.

10Emotatɨg nian kɨsɨl o kuwɨt ikɨn əh, kən ien kit rəha Uhgɨn əpəh Jutia təmuwa, nərgɨn
u Akapus. 11 Təmuwa məplan itɨmat kən mɨləs-irəkɨs kətəut rəha Pol, kən məlis əfɨmən
atɨp nelmɨnne nelkɨn lan, kənmən-iarəpməməNarmɨnRəhaUhgɨn təmən kəm inməmə,
“Netəm-iasol neen rəha Isrel okotəlis nəhlan suah əh rəhan u kətəut, kən motɨləs-ipən
e nelmɨ Iaihluə mɨn.” 12Nian emotəto nəghatən əh, itɨmat netəm ikɨn əh, emotən-iəhau
əskasɨk Pol məmə otəsuwɨnən Jerusalem.

13 Məto Pol tən-ipin kəm ilat məmə, “?Tahro nakotasək? Nəkotol katətgəhl nɨkik o
nuwɨnən ikɨn əh. Io esəgɨn əmən o nuwɨnən e kalapus o nərgɨ Iərəmərə Iesu, məto
iategəhanmɨnməmə ekɨmɨs ron əpəh Jerusalem.”

14 Nian emotəplan məmə okol Pol təsəuhlinən rəhan nətəlɨgən, kən ekotapəs əm,
moatənməmə, “Pəs Iərəmərə otol əmnulan itəm in tolkeikemihin.”

15 Emotatɨg məsɨn ikɨn-u, kən uarisɨg ekotaii-pən rəhatɨmat natɨmnat, moataliwək əm
motuwɨn Jerusalem. 16Netəmim neen rəha Iesu əpəh Sisaria kəmotətəu-pa itɨmat motit
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itɨmatmotuwɨn e nimə rəha etəmSaepras kit u in etəmrəha Iesu nuwəh rəkɨsmətoarus-
pa əh-roiu, nərgɨn u Nason. Kənmotapɨl ikɨn.

Pol təmuwɨnməplan Jemes
17Nian emotuwa Jerusalem, piatat mɨn nɨkilat təmagien pɨk məmə okotəplan itɨmat.

18Kən lawɨgin Pol ne itɨmat rafin ekotuwɨn məmə ekotəplan Jemes. Kən elta mɨn rafin
rəhaniməfakkəmotuwa. 19Pol təmən təwɨr kəmilat kənmən-iarəpwɨr kəmilat natɨmnat
rafin agɨn-əh e rəhan naliwəkən itəmUhgɨn təmol kəm Iaihluəmɨn.

20Nian kəmotəto nəghatən əh, ilat rafin nɨkilat təmagien, kən kotənwiwi Uhgɨnmotən-
ipən kəm Pol məmə, “Ik nɨnɨtun rəkɨs məmə roiu əh netəm Isrel tahmen e taosan tepət
kɨnotɨtun Iesu, kən ilat rafin kotaskəlɨm pɨk Lou rəha Moses. 21 Ilat kɨnəmotəto rəkɨs
nəghatənneen itəmkatənməmənakatəgətunnoanolmɨn rəha Isrel əpəh ikɨn rəhanetəm
pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə okotapəs Lou rəha Moses. Kən motəto məmə ik nakatən kəm ilat
məmə okəsəhg-ipənən nenətɨlat mɨn, kən kəsətəu-pən mɨnən kastom rəhatat. 22 Roiu əh
ilat okotəto məmə ik nɨnuwa ikɨn-u mətatɨg. ?Kən okotahro nulan əh-roiu? 23 Təwɨr
məmə onəkol nat u itəm ekotən-ipɨnə kəm ik əh-roiu. Nəman kuwɨt ikɨn-u itəm kəmotol
nəniəkɨsən kit ilat Uhgɨn. 24 Olawɨg nəkəike mit ilat motuwɨn, kən mos-nəmtɨn rəhalat
nat megəhmɨn rəha sakrifais, kən itəmat min ilat motol sakrifais rəha nafələn itəmLou
rəhatat tatən. Kən ilat kotɨtun nakən rəhalat-kapə təpiə. Nian natol natɨmnat rafin əh,
kən netəmim okotɨtun məmə kateiuə lam, məto nɨpahrienən, ik nataskəlɨm əh Lou rəha
Moses. 25 Itɨmat emotahl-ipən rəkɨs naoa kit kəm Iaihluə mɨn itəm kotahatətə e Iesu.
Naoa tatən nəhlanməmə ilat okəsotunən nɨta, ne nagwənən itəmkatol sakrifais lan kəm
narmɨ natmɨn, kənməsotunən natmegəh itəmkəmaril nentouməto-inu nɨtan əpəh ikɨn
e nɨpətɨn, kən məsotolən təfagə e pətan.” 26Kən lawɨgin, Pol ne netəm əh kuwɨt kotuwɨn
kol natɨmnat itəm Lou tatən. Kən Pol tuwɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn məmə otən-ipən
kəm pris mɨn məmə nian kuwəh əh-ikɨn tətatɨg əh məmə Lou tatən, kən pris mɨn okotol
sakrifais kuwɨt tɨnahmen-in netəmmɨn əh.

Netəm Isrel kəmotaskəlɨmPol əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
27Nian tɨnuwa iuəhkɨr onian sepɨn itəmsakrifais rəhanafələnotol namnun lan, netəm

Isrel neen itəm kəmotɨsɨ-pən Esia aupən, kəmotəplan Pol əpəh e niməfak, kən kɨnotos
nɨmanin netəmim rafin əh, kənmotaskəlɨmPol, 28motagət əfəməh lanməmə, “!Ei, netəm
Isrel! !Otuwa kasitu etɨmat! Suah ilouin əpə itəm tatuwɨn ikɨn mɨn matəgətun netəmim
məmə okotetəhau kitat matən kəm ilat mɨnməmə Lou rəha Moses in nat əpnapɨn əmne
Nimə Rəha Uhgɨn. Kən mit netəm Kris neen u Iaihluə mɨn motuwa ikɨn-u imətat pɨsɨn
əm ikɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, kən nolən əh təmətgəhl Lou kən mɨnol tɨnamkɨmɨk ikɨn-u.”
29Kəmotən nəhlanməto-inu kəmotəplan suah əh Trofimas etəmEfesas təmətaliwək ilau
Pol əpəh i taon. Kən nɨkilat təhtməmə okəm-naka Pol təmitmuea e ikɨn rəha netəm Isrel
e Nimə Rəha Uhgɨn.

30Kən netəmim rafin e taon kəmotagət əfəməh o nat əh, motaiumotuwɨn kaskəlɨmPol
motewkəkan-iarəp əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən pris mɨn kotahtosɨg uəhai əm e nafiluə
e Nimə Rəha Uhgɨn. 31 Nian kəmotalkut məmə okotohamnu Pol, kən etəm tatərəmərə
e mopael mɨn rəha Rom əpəh Jerusalem, təmos nəghatən məmə katol nat asol kit əpəh
e taon. 32 Kən təmaut məmɨk rəhan neen mopael mɨn ne netəm-iasol mɨn lan motaiu
motuwɨn əpəh netəmim koatəmou ikɨn. Nian netəmim kəmotəplan ilat, kən kotapəs
nohən Pol, kətul kəpnapɨn əm.

33 Kən etəm tatərəmərə e mopael mɨn təmuwa o Pol maskəlɨm, kən magət e rəhan
mopael mɨn kotuwa motəlis e sen kəiu. Kən motətapəh o netəmim məmə, “?Etəmim
pah u? ?Təmol nat tərat naka?” 34 Kən nɨmanin netəmim neen koatən nəghatən pɨsɨn,
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neen koatən nəghatən pɨsɨn. Məto-inu kɨnotəruru ətuatɨp nəukətɨ nəghatən, kən nagətən
tɨnepət. Etəm tərəmərə e mopael mɨn apon tɨnəruruməmə kəmahrol nulan, kənmagət e
rəhanmopael mɨnməmə otɨləs Pol kan e nimə rəhalat.

35 Nian Pol tɨnategupər-egupər məmə otuwɨn imə, kən mopael mɨn kəmotea-pən
ron kɨləs-ipər, məto-inu netəmim nɨkilat təmahməh pɨk məmə okotoh. 36 Ilat rafin
kəmoatuarisɨg-in moatən əfəməhməmə, “!Otohamnu! !Otohamnu!”

Pol təmən nəwtain nəghatən
37Nian kəmotɨləs motuwɨn məmə okotegu-pən imə, kən tən-ipən kəm etəm tərəmərə e

mopael mɨnməmə, “Iakolkeikeməmə ekən nat kit kəm ik.”
Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn təmə, “?Nakahro mɨtun nəghatən Kris? 38 ?Okəmə

naka ik etəm Ijip ilouin itəmnəmatol nəratən kəmrəhatɨmat kapman aupən, kənməmɨk
netəmim fo-taosan ilat NetəmRəha Neim Apɨn itəmkotohamnu netəmim, kənmotuwɨn
kətatɨg əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn?”

39Məto Pol təmə, “Kəp. Io noanol kit rəha Isrel. Emaiir əpəh Silisia e taon keike Tasas,
kən io iatos nərəmərəən rəha ikɨn əh e taon əh. Awi, kol nakegəhan-in io pəs ekəghat-
tu kəm netəmmɨn əh.” 40Kən tegəhan in. Kən Pol tətul-pər əpəh kategupər-egupər ikɨn
mɨləs-ipər nelmɨnmefətutu ilat lan məmə okəsotagətən. Nian kəməsotagətən, kən təghat
kəm ilat e nəghatən Isrel məmə,

22
1 “Tata mɨn ne piak mɨn. Otətəlɨg-in-tu io. Pəs ekən rəhak kəm itəmat.” 2 Nian
kəmotəto məmə təməghat kəm ilat e nəghatən ətuatɨp rəhalat, kən nəghatən təmɨkə agɨn-
əh, moatətəlɨg-in.
Kən tən məmə, 3 “Io noanol kit rəha Isrel. Emaiir əpəh Silisia e taon əh Tasas, məto

emepət u Jerusalem. Kamaliel təməgətun io. Təməgətun wɨr io e Lou rəha tɨpɨtat mɨn
məmə ekətəu-pən ətuatɨp. Kən e nian əh, ematəsanən o nolən natɨmnat itəm Uhgɨn
tolkeike tahmen etəmat u-roiu. 4Aupən ematoh netəmim itəm kotətəu-pən Suatɨp Rəha
Iesu. Kən mətaskəlɨm ilat, nəman ne nɨpɨtan, matəmki-pən ilat e kalapus. 5 Nəghatən
mɨn u pris asol agɨn ne netəm-iasol mɨn rəha kaonsel rəhatat kotɨtun nənən məmə
nɨpahrienən. E nian əh, emos naoa rəhalat muwɨn əpəh o netəm Isrel əpəh Tamaskes.
Kənematuwɨn ikɨn əhməmə ekaskəlɨmnetəmmɨn əh rəha Iesuməmɨk ilatmuwaməmki-
pən ilat e kalapus əpəh Jerusalemmol nalpɨnən kəm ilat.

Pol təmən-iarəpməmə təmahromətəu-pən Iesu
(Wək 9:1-19; 26:12-18)

6 “E nian mɨtgar tɨnalalin əm, kən enuwa iuəhkɨr o Tamaskes, kən nəhag-əhagən kit
tatuəp təruən təruən, təmɨsɨ-pən e neai, masiəgəpɨn-pɨnə io ikɨn. 7Kən ekɨsɨ-pər morin e
nəptən. Məto nəwia suah kit tatən-ipa kəm io məmə, ‘!Sol! !Sol! ?Tahro natol tərat kəm
io nulan?’ 8Kən ekəmə, ‘?Məto Iərəmərə, ik pah?’ Kən təmə, ‘Io Iesu, etəmNasaret u itəm
ik natol tərat lan.’ 9Netəm itəm kəmoatuarisɨg-in io e suatɨp, kəmotəplan nəhag-əhagən
əh, məto kəməsotətoən nəwia suah əh itəm təməghat kəm io. 10Kən ekətapəh ron məmə,
‘?Iərəmərə, ekahro nulan əh-roiu?’ Kən Iərəmərə tən-ipa kəm io məmə, ‘Ətul maliwək
muwɨn əpəh Tamaskes. Ikɨn əh, suah kit əh-ikɨn itəm otən-ipɨnə kəm ik natɨmnat itəm
Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs məmə ik onəkol.’ 11Məto-inu nəhag-əhagən əh təsanən pɨk, kənmol
nɨganəmtək təpɨs, kənnetəmim itəmkoatuarisɨg-in io kotos əmnelməkmotit io ekotuwɨn
Tamaskes.

12 “Kən ikɨn əh, suah kit əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas, in suah kit itəm tətaskəlɨm wɨr
Lou rəhatat, kən netəm Isrel əh-ikɨn əh kotɨsiai-in pɨk. 13Kən təmuwa məplan io mətul-
pa iuəhkɨr ron io məmə, ‘Piak Sol, roiu əh nɨganəmtɨm otəwɨr mɨn.’ Kən e nian əm əh,
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nɨganəmtək təmaiirmɨnenatəplan in. 14Kən tən-ipakəmioməmə, ‘Uhgɨnrəha tɨpɨtatmɨn
aupən, in təmɨtəpun rəkɨs ik məmə ik onəkɨtun natɨmnat itəm in tolkeike. Kən ikməplan
EtəmƏtuatɨp əh rəhan, kənməto ətuatɨp rəhan nəghatən e nohlɨn. 15Onəkəikemən-iarəp
kəm netəmim rafin natɨmnat itəm ik nəməto kən məplan. 16 ?Kən roiu əh, nakatəsahgin
naka? Ətul muwɨn məfak-pən kəm Iesu, kən kol baptais lam, kən in otafəl rəham nolən
rat mɨn.’ ”

Uhgɨn təmahl-ipən Pol kəmnetəmu sənəmə netəm Isrel
17Kən təmatənməmə, “Uarisɨg e nat u, kən ekuwɨn Jerusalem. Ikɨn əh, emuwɨn eNimə

Rəha Uhgɨn matəfak, kən məplan napɨlaiirən kit itəm Uhgɨn təmos-ipa. 18 E napɨlaiirən
əh, eməplan Iərəmərə tatən-ipa kəm io məmə, ‘Ətul uəhai əh-roiu agɨn miet Jerusalem.
Məto-inunetəmikɨn-uokol kəsotətəlɨg-inənrəhaknəghatən itəmiknatən.’ 19Məto ekəmə,
‘Iərəmərə, netəm əhkotɨtunwɨrməmə aupən ematuwɨn əpəh enimə rəhanəfakən rəhalat
mətaskəlɨmnetəmukotahatətə lammuwamətalis ilatmatəmki-pən ilat e kalapus. 20Kən
nian netəmim kəmotahtɨmnu Stipen, kən nɨtan təmaiu məto-inu təmatən-iarəp ik. Məto
io mɨn, ematətul itɨmat min ilat. Kən nɨkik tətagien məto-inu kotaht Stipen e kəpiel, kən
matehm rəhalat natɨmnat.’ 21Məto Iərəmərə təmən-ipa kəm ioməmə, ‘Uwɨn. Məto-inu io
etahl-ipən ik ikɨn əh kəm Iaihluəmɨn.’ ”

22 Kən kəmoatətəlɨg-in wɨr kətoarus tən namnun. Məto nian kəmotəto nəghatən əh,
motagət əfəməh məmə, “!Otɨləs-iarəp suah un, kohamnu! !Təsəwɨrən məmə otatɨg!”
23 Kəmoatəkəike motagət əfəməh motərakin əpnapɨn əm rəhalat natɨmnat, moatəmɨk
nɨmoulul katərakin əpnapɨn əm. 24Kən etəm Rom itəm tərəmərə mopael mɨn tən məmə
okɨləs kan əpəh e nimə rəha mopael mɨn. Kən təmə okalis məto-inu tolkeike məmə Pol
otən kəm inməmə netəmim kotagət pɨk lan nəhlan o naka.

25Məto nian kəmoatietainwɨr Polməmə okotalis, kən tən-ipən kəmnetəm-iasolmɨn əh
kit rəhamopaelmɨn itəm tatətul iuəhkɨr ronməmə, “!Ei! Io etəmRomu. ?Tətuatɨpməmə
onəkotalis io nian esuwɨnən əh e kot?”

26 Nian etəm-iasol rəha mopael mɨn təməto nəghatən əh, təmuwɨn məplan etəm
tərəmərə elat mən-ipən kəm in məmə, “!Ei! !Okəmə naka ik nəkəruru suah əh in etəm
Rom!”

27Kənetəmtərəmərə emopaelmɨn əh tətapəhoPolməmə, “!Ei! Ənwɨr-tuməmə ik etəm
Rom pahrien o kəp.”
Kən Pol tənməmə, “Əwəh. Iatən pahrien.”
28Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn təmə, “Emətou məni pɨk o negəhan-inən io məmə

ekuwa io etəmRom.”
Məto Pol təmə, “Rəhak tata in etəm Rom. Kən tol nəhlan, io etəm Rom.” 29Kən əmun

mopael mɨn itəmkəmoatətul matɨpməmə okotalis Pol kəmotaut kani məntaalat ka isəu.
Kənnian etəm-iasol əh təmɨtunməməPol in etəmRom, kən təməgɨnməto-inu tɨnəlis rəkɨs
e sen.

Pol təmətul aupən e kaonsel
30Kən lawɨgin, kən etəm tərəmərə emopaelmɨn əh tolkeikeməmə otɨtun ətuatɨpməmə

tahro netəm Isrel koatol nəhlan e Pol. Kənmən kɨkɨs rəkɨs sen lan, kənmaun-in pris asol
mɨn ne netəm-iasol rəha kaonsel rəha netəm Isrel məmə okotəpələh kəghat, kən muwɨn
mɨləs Pol muwa tətul aupən in ilat.

23
1 Kən Pol təmətag-pən ətuatɨp əm o netəm rəha kaonsel, kən mən məmə, “Piak mɨn. E
rəhak nəmegəhən aupən mətoarus-pa u-roiu, esətoən məmə nɨkik otəgɨn məmə emol
nat tərat kit e nɨganəmtɨ Uhgɨn.” 2 Kən pris asol agɨn əh Ananaeas tən-ipən kəm netəm
koatətul iuəhkɨr ron məmə kit otem-pən nohlɨn. 3Məto Pol təmən-ipən kəm in məmə, “!
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Uhgɨn otol mihinmɨn lam! Ik nakahmen e nimə itəmkəmol pen lan təruən pɨk əm ihluə,
məto tamkɨmɨk əpəh imə. ?Tahronatəpələh ikɨn-umətakil io eLourəhatat,məto iknəmən
məmə kit otem io? Ik nɨnətgəhl rəkɨs Lou əh.”

4 Netəm koatəpələh iuəhkɨr o Pol kotəmə, “?Tahro natəghat rat e pris asol agɨn rəha
Uhgɨn?”

5Kən Pol təmə, “Piakmɨn. Io esɨtun agɨn-əhənməmə in pris asol agɨn rəha Uhgɨn. Məto
io ekɨtunməməNaoaRəhaUhgɨn tatənnəhlanməmə, ‘Əsəghat ratənenetəmitəmkotepət
lam.’ ”

6 Kən təməplan məmə nəwtain kaonsel məsɨn ilat Satusi mɨn, kən nəwtain məsɨn ilat
Farisi mɨn. Kən in təməghat əfəməh məmə, “Piak mɨn. Io Farisi kit. Rəhak tata ne tɨpɨk
mɨn, ilat Farisi mɨn. Məto netəm u kotolkeike əmməmə okotiuw-iarəp io e kot məto-inu
emələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e nahatətəən u rəhatat məmə etəm təmɨmɨs otəpanəmegəh
mɨn.”

7Nian təmən rəkɨs əm nəghatən əh, kən Farisi ne Satusi mɨn kəmotərgəhəu asol əpəh
imə e kaonsel, kənmɨnotəhap ilatmɨn,mɨnotol nənən kəiu. 8Məto-inu Satusimɨn koatən
məmə nian etəmim otɨmɨs, okol təsəmegəh mɨnən. Kən moatən məmə nagelo tɨkə, kən
narmɨn tɨkə. Məto Farisi mɨn koatənməmə, nat miləhal əh, in nɨpahrienən.

9Məto-inu o nat əh, kən ilat kəmotagət pɨk ron. Kən nəghatən rəhalat təmərmuwɨn ilɨs.
Kən iəgətunmɨnneen rəhaLouuFarisimɨn, kəmotən əskasɨkməmə, “Itɨmat esotəplan-

pənən nəghatən rat kit ne e suah u. Okəm-naka nɨpahrienən məmə narmɨn kit o nagelo
kit təməghat kəm in.”

10 Kən nərgəhəuən təməskasɨk pɨk. Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn əh, təgɨn məmə
okəmə okotɨləs Pol əh-roiu, okotearəsin-earəsin. Kən tahl-ipən rəhanmopael mɨnməmə
okotuwɨn kɨləs-irəkɨs Pol kɨləs kanmɨn əpəh iməlat ikɨn.

11Kən lapɨn əmun, Iərəmərə tuwa o Pol mən-ipən kəm in məmə, “Nat əh, nat əpnapɨn
əm. Əsəgɨnən. Ik nəmən-iarəp rəkɨs io ikɨn-u Jerusalem. Kən onəkol mihin mɨn əpəh
Rom.”

Netəm Isrel neen kəmotən anionməmə okotohamnu Pol
12Kən lawɨgin, netəm Isrel neen kəmotəpələh e nəghatən kit, kən motən anion məmə

okotohamnu Pol. Kən motol nəniəkɨsən kit məmə okəsotagwənən ne motənɨm nəhau
kətoarus okotohamnu Pol. Kən okəmə okotətgəhl nəniəkɨsən əh, pəs Uhgɨn otoh ilat
kotɨmɨs. 13 Ilat taprəkɨs-in foti itəm kəmoatol anion noa əh. 14 Kən kəmotuwɨn o pris
asol mɨn, ne netəm-iasol mɨn rəha niməfak rəha netəm Isrel, motən-ipən kəm ilat məmə,
“Emotol nəniəkɨsən kit məmə esotunən nat kit mətoarus ekotohamnu Pol. 15Kən itəmat
ne netəm rəha kaonsel onəkotəkəike kahl-ipən nəghatən kəm etəm tərəmərə e mopael
mɨn rəha Rommotətapəh ronməmə, otəkəikemɨləs mɨn Pol muwa u ikɨn-u, kənmoteiuə
lan məmə onəkotəplan o natɨmnat mɨn əh rəhan. Kən itɨmat ekotəhluaig e suatɨp
kətalkəlɨkməmə okotɨləs kətah u, kən ekotaskəlɨmkohamnu.”

16Məto rəhn ioanian Pol kit iərman, nətɨ wɨnɨn, təməto nəghatən əh, kən muwɨn əpəh
imə mopael mɨn ikɨn mən-iarəp kəm Pol. 17Kən Pol taun-in etəm-iasol kit rəha mopael
mɨn tuwa, kən tən-ipən kəm in məmə, “Awi, okol nakit etəm aluə u muwɨn tehm etəm
tərəmərə emopael mɨn. In tatos nəghatən kit məmə otən kəm in.”

18Kən mopael əh tit mian o etəm tərəmərə elat. Kən mən-ipən kəm in məmə, “Suah u
Pol itəm tətatɨg e kalapus, təmaun-in io məmə oekit etəm aluə u muwa kəm ik. In tatos
nəghatən kit məmə otən kəm ik.”

19Kənetəmtərəmərə emopaelmɨn əh, tos nelmɨ suahaponmian əpəh ikɨnkit ilaupɨsɨn
əm, kənmətapəh ronməmə, “?Naka əh nakəmə nakehm io ron?”

20 Kən suah un təmə, “Netəm-iasol mɨn əpəh Isrel kəmotegəhan rəkɨs məmə olawɨg
kotuwa kətapəh ron ik məmə onakit Pol mian əpəh e kaonsel rəhalat. Okoteiuə-in ik
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məmə kaonsel tolkeike məmə otəplan wɨr mɨn-tu nəghatən mɨn rəha suah əh. 21Məto
awi, əsegəhan-inən ilat kotiuw-pən ik. Məto-inu rəhalat netəmim taprəkɨsi foti oko-
tuwa katəhluaig e suatɨp katəsahgin. Ilat kəmotol nəniəkɨsən kit məmə okəsotagwənən
məsotənɨmən nəhaumətoarus okotohamnu pitən Pol. Kənmɨnoatətul matɨp əm əh-roiu
məmə okotol nat əh, moatəsahgin əm rəham nəghatən.”

22Kənetəmtərəmərə emopaelmɨnapon təmə, “Əsənmɨnənkəmsuahkitməmənəmən-
ipa nəghatən u kəm io.” Kənmahl-ipən tatuwɨn.

Kəmahl-ipən Pol kəmFiliks u kapman rəha Rom
23Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn taun-in rəhan etəm-iasol kəiu mən-ipən kəm ilau

məmə, “Okianmuən kəmmopael mɨn ilat rafin fo-hanrɨt-sepɨnteməmə okotətul matɨp o
nuwɨnən Sisaria. Kən tu-hanrɨt okotaliwək əm, kən sepɨnte okotasuə e hos, kən tu-hanrɨt
itəm okotəmɨk nɨro okotətul matɨp. Okotiet e nain klok əh-roiu lapɨn. 24Kən motəkəike
kɨləs hos neen məmə Pol otəpələh elat, kən motɨləs motuwɨn kəm kapman əh Filiks, kən
moatehmwɨr məmə okəsolən nat kit lan e suatɨp.”

25 Kən etəm-iasol rəha mopael mɨn təməte naoa kit mos-ipən kəm itəm mil un məmə
okotɨləs kan kəmkapman asol əh Filiks. Naoa un tatənməmə,

26 “Filiks. Ik etəm ilɨs pɨk pahrien. Io Klotias Lisias iatəte naoa kəm ik itəm ik
natərəmərə e kapman, kən iatən təwɨr kəm ik.

27 Suah u, noanol mɨn rəha Isrel kɨnotaskəlɨm rəkɨs, kən iuəhkɨr kotohamnu. Məto
io eməto məmə in etəm Rom, kən ekuwɨn itɨmat rəhak mopael mɨn kɨləs-irəkɨs olat.
28Emolkeikeməmə ekegəs-in-tuməmənat naka təmol təsətuatɨpən itəmkoatəplan-pən
lan, mol kotɨləs motuwɨn e kaonsel rəhalat. 29Kən eməplan məmə in təsolən nat tərat
kit ne itəm otɨmɨs ron, o məmə otuwɨn o kalapus ron. Nəghatən mɨn itəm koatətu-pən
lan in nat kit e rəhalat atɨp əm lou. 30Məto uarisɨg suah kit təmuwa mən-ipa kəm io
məmə netəm Isrel koatol anion noa kit məmə okotohamnu, kən nɨkik təht məmə təwɨr
məmə ekahl-ipɨnə kəm ik. Enən-ipən rəkɨs kəm netəm əh itəm koatol tɨməht kəm in
məmə okotɨmnə kən-ipɨnə kəm ik nat tərat mɨn itəmkoatəplan-pən lan.
Inəh namnu rəhak nəghatən.”

31Kənmopaelmɨnkəmotol əmməmə inuneetəmtərəmərəelat təmənmihin. Kəmotɨləs
Pol motuwɨn e taon əh Antipatris lapɨn. 32 Kən lawɨgin, mopael mɨn itəm kəmotaiu e
hos mɨn, ilat əm kotɨləs Pol motuwɨn. Kən mopael neen mɨn kəmotɨtəlɨg-pa iməlat ikɨn.
33Mopael mɨn əh kəmotɨləs motuwɨn əpəh Sisaria, kənmotɨləs-ipən naoa kəmetəm-iasol
əh Filiks, kənmotələhəu-pən Pol e nelmɨn. 34Nian kapman u təmafin naoa, kənmətapəh
o Pol məmə, “?Ik etəmhiə?” Kən nian təməto məmə Pol in etəmSilisia, 35 in təmənməmə,
“Nian netəmim okotuwa kən-iarəp natɨmnat itəm koatəplan-pən əh lam, io ekən kot
otəpələh o nətəlɨgən u rəham, kən io ekakil.” Kənmən-ipən kəmrəhanmopaelmɨnməmə
okotɨləs-ipən Pol e nimə rəha kapman rəha Rom itəm Kig Herot Asol təmiləkɨn aupən,
motaskəlɨm əh-ikɨn.

24
Pol təmətul aupən e Filiks e kot

1 Nian faif tɨnuwɨn rəkɨs, kən pris asol agɨn, nərgɨn u Ananaeas, təmuwɨn Sisaria ilat
netəm-iasol mɨn neen rəha Isrel ne ienatɨg e lou,* nərgɨn u Tetalas. Nian kəmotiet-pa,
kən motuwɨn kətul e nɨganəmtɨ Filiks kən motən-iarəp nəghatən mɨn itəm nɨkilat təht
məmə Pol təmol təsətuatɨpən. 2 Kən kəmotaun-in Pol məmə otuwa imə e nəghatən, kən
Tetalas tatən-ipənnəghatənmɨn rəhalat kəmFiliksməmə, “Etəm-iasol. Ekotɨsiai-in pɨk ik
məto-inu ik ilɨs pahrien. Kən nolən rəham o nəmɨkən itɨmat in tatətuatɨp wɨr. Imatɨmat
ikɨn təməməlinu nuwəh rəkɨs mətoarus-pa u-roiu. Kən ik nəməg-ətuatɨp-in rəkɨs nolən u
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ikɨn-u məmə otol nəmegəhən ne natɨgən rəhatɨmat təwɨr. 3 Kən nian rafin kitat koatəto
təwɨr o natɨmnatmɨn əh, kən ekotənwiwi pɨk ik ron. 4Esotolkeikeənməmə ekaskəlɨmpɨk
ik, məto ekətapəh ron ikməmə onakasəkitun itɨmatmətəlɨg-in wɨr-tu nəghatən əkuəkɨr u
rəhatɨmat.

5 “Itɨmat emotəplan rəkɨsməmə suah əh in etəmtərat kit. In nəukətɨnəratən tepət e ikɨn
mɨn e nɨtənmɨn. In tatol itɨmat netəm Isrel ekoatərgəhəu pɨk, kən etəm-iasol rəha netəm
koatuarisɨg-in suah ilouin etəmNasaret. 6Kən in mətalkut məmə otol Nimə Rəha Uhgɨn
tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ekotaskəlɨm.† 8 Kən okəmə nakətapəh ron, nəkɨtun
nətoən nəghatənmɨn u tiet e nohlɨn itəm iatən-ipɨnə kəm ik.”

9Kən netəm Isrel kəmotegəhan e nəghatən rəha loea əhmoatənməmə, “Nəghatənmɨn
rafin əh, in nɨpahrienən.”

Pol təmuhalpɨn nəghatən
10Kən Filiks torin-pən rəhn-kapə kəmPol məmə otəghat. Kən Pol təghat məmə, “Etəm-

iasol Filiks. Io ekɨtun wɨr məmə ik nəmatakil e kot netəm u ikɨn-u imatɨmat ikɨn e nup
tepət rəkɨs. Kən tol nəhlan nɨkik tagienməmə ekən-iarəpnəwtain nəghatən rəhak kəmik.
11 Io emuwɨn Jerusalem mɨnos əm nian tuelef əmməmə ekuwɨn məfak. Kən ik nəkɨtun
natətapəh-inən nat u məmə in nɨpahrienən o neiuəən. 12Netəm u koatətu-pa nəghatən
u lak, kəsotəplanən ne məmə ekuərgəhəu itɨmlau suah kit əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən
məsotəplanənməmə iatol netəmimkoatərgəhəu əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəm
Isrel, o ikɨnmɨn əpəh e taon. !Kəp! 13Kən okol təsəgətun ətuatɨpən kəm ikməmənəghatən
itəmkoatən lak u-roiu in nɨpahrienən, məto-inu in neiueiuəən.

14 “Məto ekɨtun nən-ipɨnən kəm ik məmə nɨpahrienən məmə nian iatətəu-pən Suatɨp
Rəha Iesu itəmnetəmIsrel kotəmə innəfakənneiuəən, io iatəfakkəmUhgɨnrəha tɨpɨtɨmat
mɨn, kən io iatənnɨpahrienən e nəghatənmɨn itəmkəməte e Lou rəhaMoses ne nəghatən
rəha ien mɨn rəha Uhgɨn aupən. 15 Io iatələhəu-pən əm rəhak nətəlɨgən kəmUhgɨnməmə
in otol kəm netəm kəmotɨmɨs məmə okotəmegəh mɨn, netəm u kotətuatɨp ne netəm
kəsotətuatɨpən. Inu nətəlɨgən kitiəh əm itəm nɨkilat tatəht. 16Məto-inu tol nəhlan, kən
etalkut pɨk məmə ekol nat naka itəm io ekɨtun məmə tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn ne
netəmim.

17 “Uarisɨg e nup neen itəm emiet u ikɨn-u Jerusalem, kən emɨtəlɨg-pa mɨn məmə ekos
məni muwɨn kəm netəm imak ikɨn, kən mol sakrifais mɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn.
18 Kən nian ematol əh nat əh, kən enətuatɨp rəkɨs e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kəmotəplan io
əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən sənəmə itɨmat netəmim tepət, kən məsotərgəhəu mɨnən.
19 Məto netəm Isrel neen itəm kəmotɨsɨ-pən Esia, kəmoatətul əh-ikɨn e nian əh. Kən
okəmə koatos nəghatən kit tərat lak, təwɨr əm məmə ilat okotuwa kətul e nɨganəmtɨm
kən-iarəp. 20Məto okəməkəpə, təwɨrməmənetəmIsrelmɨnu itəmkoatətul ikɨn-u, okotən-
ipɨnə ətuatɨp kəm ik nat naka itəm emol təsahmenən e nian emətul e nɨganəmtɨ kaonsel
rəhalat. 21Kəmotetəhau io o nəghatən kitiəh əmməmə nian emətul aupən-in elat, magət
əfəməhelatməmə, ‘Itəmatnakotakil iou-roiuməto-inu io iatənnɨpahrienənməmənetəm
kəmotɨmɨs okotəmegəhmɨn.’ ”

22 Suah əh Filiks in tɨtun wɨr Suatɨp Rəha Iesu. Kən təmahtosɨg-in nəghatən əh məmə,
“Nian Lisias u etəm tərəmərə e mopael mɨn otiet-pa ikɨn-u, kən epanos-ipɨnə nəghatən
e nəpələhən u-roiu.” 23 Kən Filiks təmən-ipən kəm etəm tepət e mopael mɨn məmə
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okoatehm wɨr Pol kən təmegəhan-in rəhan mɨn məmə kotɨtun nosən natɨmnat itəm in
tolkeikemotuwa kəm in.

Pol təməghat kəmFiliks ne rəhan pətan
24 Kən uarisɨg e nian neen, Filiks təmit rəhan pətan Trusila muwa u noanol kit rəha

Isrel. Kən Filiks tən-ipən kəm ilat məmə okotit Pol motuwa-tu tətul aupən in. Kən nian
Pol təmuwa, kən matəghat kəm ilau matən-ipən nolən mɨn rəha nahatətəən e Kristo
Iesu. 25 Kən Pol təmatən-iarəp rəhan nɨpəgnəmtɨn mɨn kəm ilau məmə otiuw rəhalau
nətəlɨgən. Kənnian in təməghat enolənrəhanəmegəhən itəmtətuatɨp, nenolən itəmsuah
kit tatərəmərə e rəhan nətəlɨgən ne nolən mɨn, ne nian Uhgɨn otakil netəmim lan, kən
Filiks təməgɨn təməgɨn kənmənməmə, “Tɨnahmen. Iet əh. Okəmə ekos nian kit mɨn, kən
panaun-in mɨn ik.” 26 Kən nian tepət tatən-ipən məmə Pol otuwa matuəghat, məto-inu
in tolkeike məmə otəto Pol, məto nat kit mɨn, nɨkin təht məmə okəmə naka Pol otos-ipən
məni neen kəm in pəs in tahl-iarəp.

27 Kən nian tɨnos nup kəiu, Filiks təmeiuaiu e kapman, kən suah kit nərgɨn u Posias
Festas təmos nəmeen. Məto Filiks təmapəs Pol tətatɨg əmekalapusməmə otol nɨki netəm
Isrel tətagien.

25
Pol təmətapəhməmə otəplan Sisa

1 Nian Festas təmol kapman mɨnos əm nian kɨsɨl, kən miet Sisaria muwɨn əpəh
Jerusalem. 2 Ikɨn əh, pris asol mɨn ne netəm-iasol mɨn rəha Isrel kəmotən-ipən kəm
Festas nakilən rəhalat e natɨmnat neen itəm nɨkilat təht məmə Pol təmol təsətuatɨpən.
3 Kəmotətapəh məmə Festas otol nəwialat, kən motolkeike məmə otahl-ipən Pol tɨtəlɨg-
pən əpəh Jerusalem,məto-inu ilat kəmotol anionnoa kitməmə okotohamnuPol e suatɨp.
4Məto Festas təmə, “Pol otətatɨg əm e kalapus əpəh Sisaria. Kən otəsuwəhən, ekɨtəlɨg-pən
əh-ikɨn. 5 Kən rəhatəmat neen netəm-iasol okotəkəike motətəu-pa io ekotuwɨn Sisaria,
kən okəmə Pol təmol nat kit təsahmenən, kən okotətu-pa kəm io.”

6 Kən Festas təmatɨg mos nian eit o ten ilat min ilat, kən mɨtəlɨg muwɨn əpəh Sisaria.
Kən kəmən lawɨgin, tahl-ipənnəghatənməmə okit Pol ka, tətul e kot, kənmuwɨnməpələh
e jea itəm etəm tətakil nəghatən tatəpələh ikɨn. 7 Nian Pol təmuwa imə, netəm Isrel
itəm kəmotɨsɨ-pən Jerusalem kəmotətul kɨtəlau in moatən-iarəp nəghatən əskasɨk neen
e Pol, məto suatɨp tɨkə itəm otəgətun rəhalat nəghatən məmə koatən pahrien. 8 Kən Pol
təmuhalpɨnnəghatən rəhalatməmə, “Esolənnat kit tərat e Lou rəhanetəmIsrel, neNimə
Rəha Uhgɨn, ne Sisa u tərəmərə e ikɨnmɨn.”

9Məto Festas tolkeike məmə otol nɨki netəm Isrel tagien kən mətapəh o Pol məmə, “?
Nɨkim tagien məmə onəkuwɨn Jerusalem? ?Pəs ekɨmnə ikɨn makil rəham nəghatən e
nənənmɨn u?”

10Kən Pol təmə, “Io iatətul e kot rəha Rom, itəm rəhan etəm-iasol in Sisa. Kən tətuatɨp
məmə onakakil nəghatən ikɨn rəhak. Kən ik nəkɨtun rəkɨs məmə esolən nat kit tərat e
netəm Isrel. 11 Okəmə emətgəhl lou o emol nat kit tərat məmə ekɨmɨs ron, kən okol
esətapəhən kəm ikməmə, nakɨləs-irəkɨs io o nat əh. Məto okəmə nənənmɨn əh koatən lak
kəsotətuatɨpən, kən suah kit tɨkəməmə otos-ipən io e nelmɨlat. Məto ekolkeike əmməmə
Sisa in otakil nənənmɨn u itəmkoatən lak.”

12KənFestas təməghat enənən əhməsɨn ilat rəhanmɨnnetəmim itəmkotakil nəghatən.
Kən uarisɨg tən-ipən kəm Pol məmə, “Ik nəmən məmə nakolkeike məmə onəkuwɨn
məplan Sisa o nəghatən u rəham. Kən təwɨr əm. Ik onəkuwɨnməplan Sisa.”

Pol təmətul aupən e Kig Akripa 2
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13 Nian neen mɨn təmuwa muwɨn, kən Kig Akripa ne wɨnɨn nərgɨn u Pernis, ilau
kəmuea Sisaria məmə okuəplan Festas muən təwɨr kəm in. 14 Kən nian kəmuatɨg ikɨn
əh nian neen, kən Festas tən-ipən kəm kig natɨmnat neen itəm katən e Pol. In təmən
məmə, “Suah kit u ikɨn-u e kalapus, itəm Filiks təmɨləs-ipən. 15Nian emuwɨn Jerusalem,
kən pris asol mɨn ne netəm-iasol rəha Isrel kəmotən-iarəp nɨpəgnəmtɨn neen lan məmə
tatol təsətuatɨpən motətapəh məmə ekən-iarəp məmə in təmol tərat kən otos nalpɨnən
ron. 16 Məto emən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itɨmat netəm Rom sənəmə nolən u rəhatɨmat
məmə okotegəhan-in əmetəmim tuwɨn e nelmɨnetəmim itəmkoatənməmə təmol nat kit
təsətuatɨpən. Məto təkəike mətul aupən-in ilat muhalpɨn rəhalat nəghatən itəm katətu-
pən lan.’ 17 Kən nian netəm Isrel mɨn əh kəmotuwa, eməsiuw-pən mɨnən, məto kəmən
lawɨgin əm, kən ekotuwɨn kəpələh e nimə kot kənmotaun-inmɨn Pol məmə otuwamətul
aupən. 18Nian rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotətul motəghat, məto kəsotənən məmə təmol nat
naka tərat itəmnɨkik təmatəhtməməokotənmihin. 19 Ilat kəmoatən-iarəp əmnərgəhəuən
kit rəhalat enəfakənrəhalat, kənmoatənnənəneetəmtəmɨmɨs kit, nərgɨnu Iesu, itəmPol
tatən məmə suah əh tatəmegəh. 20 E natɨmnat mɨn əh, io esɨtun wɨrən nənən lan məsɨn,
kən mol ekətapəh o Pol məmə, ‘?Tahro, nɨkim tagien məmə nakuwɨn Jerusalem? ?Pəs
ekɨmnə ikɨnmakil nənənmɨn itəm katən lam?’ 21Məto Pol təməsegəhanən, kənmətapəh
məmə ekahl-ipən in Rom kəmSisa, pəs in otakil nənənmɨn əh itəmkatən lan. Kən emən-
ipən məmə rəhak netəmim okoatehm wɨr mətoarus ekehm suatɨp kit, kən panahl-ipən
tuwɨnməplan Sisa.”

22 Kən Kig Akripa təmən kəm Festas məmə, “Io mɨn iakolkeike məmə ekəto nəghatən
rəha suah əh.” Kən Festas təmə, “Təwɨr əm. Olawɨg nakəto rəhan nəghatən.”

23Kəmən lawɨgin, kən Kig Akripa ne Pernis kəmuea e nimə kot, kən netəm-iasol itəm
koatərəmərə e mopael mɨn, ne netəm-iasol pɨk mɨn e taon əh Sisaria kəmotuwa, kən
kəmotol nolən asol mɨn rəha nɨsiaiiən. Kən Festas tahl-ipən rəhan mopael mɨn məmə
okotuwɨn motɨləs Pol motuwa. 24 Kən Festas təmə, “Kig Akripa ne itəmat rafin itəm
nakoatəpələh u ikɨn-u roiu. Suah u itəm tatətul aupən-in itəmat, netəm Isrel u ikɨn-u
ne Jerusalem koatəghat kəm io ron nian rafin. Nian rafin kotagət əskasɨk lak məmə
təsəwɨrən məmə ekegəhan-in suah əh tətatɨg, məto təkəike mɨmɨs. 25Məto io esəplanən
nat tərat kit lan ne, itəm ekol nalpɨnən kəm in e nɨmɨsən. Məto nian in təmətapəh məmə
otuwɨnməplanSisa əpəhRom, kənnɨkik təhtməməekegəhan-in. 26Məto esosənnəghatən
ətuatɨp kit ne e nat u məmə ekəte naoa lan mahl-ipən kəm Sisa. Kən tol nəhlan, ekɨləs
muwa məmə otətul aupən e nɨganəmtɨm, Kig Akripa, ne itəmat rafin. Iakolkeike məmə
ik onakehmmɨn-tu kənmɨtun natɨmnatmɨn əh, kən nian kilau okuəplan natɨmnat rafin
mɨn əh, pəs ekɨtun nəteən naoa lan kit mahl-ipən kəm Sisa. 27Ekɨtun məmə təsətuatɨpən
məmə ekahl-ipənetəmtatol kalapus kit kəmSisa, kənməsən-ipən ətuatɨpənkəminməmə
nat naka təmol tərat.”

26
Pol təməghat e nɨganəmtɨKig Akripa

1 Kən Kig Akripa tən-ipən kəm Pol məmə, “Ik nəkɨtun nənən nəwtain nəghatən əh itəm
katən lam.” KənPol təmɨləs-ipərnelmɨnmefətutu ilat lan, kənmuhalpɨnrəhalatnəghatən
mənməmə, 2“KigAkripa. Nɨkik tagienpɨkagɨnroiuməmə ekətul enɨganəmtɨm,kənmən-
iarəp rafin nənənmɨn itəmnetəmIsrel koatətu-pa lak. 3Nɨkik tagienməto-inu ik nəkɨtun
wɨr nolənmɨn e kastom rəha netəmIsrel e natɨmnatmɨn itəm ilat koatəghat pɨk ron. Kən
awi, okol nakətəlɨg-in mətɨg-tu rəhak nəghatən.

4 “Netəm Isrel rafin kotɨtun natɨmnat rafin e rəhak nəmegəhən məmə tahro nulan
e rəhak natɨgən, nian ematəkəku e nətuounən imak ikɨn e rəhak nəptən, mətoarus-pa
uarisɨg emuwɨn Jerusalem. 5Netəm əh kotɨtun io nuwəh rəkɨs, kən okəmə nɨkilat tagien,
25:14: Wək 24:27
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kotɨtun nənən məmə io Farisi kit nian ematəkəku rəkɨs mətoarus-pa u-roiu. Kən netəm
əh Farisi mɨn, ilat koatətəu-pənwɨr agɨn Lou rəha nəfakən rəha netəm Isrel, maprəkɨs-in
netəmim rafin. 6Kən roiu u, iatətul ikɨn-u məmə ik onakakil rəhak nəghatən mɨn məto-
inu io iatələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e nəniəkɨsən itəm Uhgɨn təmol aupən ilat tɨpɨtɨmat
mɨn. 7Nəniəkɨsən u kitiəh əm itəm netəm tuelef noanol mɨn rəhatɨmat itəm kəmoatəfak
kəm Uhgɨn lapɨn ne e nərauiəgən məmə okotos. ?Kig Akripa, iatələhəu-pən nətəlɨgən
rəhak nəhlan, məto tahro netəm Isrel mɨn u koatən-ipən nəghatən mɨn əh lak? 8 ?Tahro
tiəkɨs pɨk otəmat o nənən nɨpahrienən məmə Uhgɨn tɨtun nolən etəm təmɨmɨs təmegəh
mɨn?

9 “Aupən, io mɨn eməplan məmə tətuatɨp məmə ekol natɨmnat tepət pəs mərəkɨn suah
Iesu, etəmNasaret. 10Nat əh inəh ematol əpəh Jerusalem. Pris asol mɨn kəmotegəhan-in
io kən ekəmki-pən netəmim tepət rəha Iesu e kalapus. Kən nian kəmakil ilat e kot, kən
kohamnu ilat, kən io emegəhanməmə in nat təwɨr agɨn kit. 11Nian tepət iatuwɨn e nimə
rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel matol nalpɨnən kəm ilat matol məmə ilat okotən rat
Iesu. Nɨkik təmətahmə pɨk ematetəhau ilat, kənmatɨtəp ilat nian rafin. Kən kotagɨmkan
e taon isəumɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn, məto ematɨtəp əh ilat.”

Pol təmən-iarəp rəhan nuwamən o Iesu
(Wək 9:1-19; 22:6-16)

12Kən Pol təməkəike matənməmə, “Nian kit ematuwɨn əpəh Tamaskes məmə ekol nat
əh. Pris asol mɨn koategəhan-in io, kən motən əskasɨk kəm io məmə ekəike mol. 13 Kig
Akripa, e nɨlugɨ nian, ematuwɨn e suatɨp, kənməplan nəhag-əhagən kit təmɨsɨ-pən e neai
muwamasiəgəpɨn ionenetəmkoatuarisɨg-in io. Nagəhagən əh, tatuəp taprəkɨs-inmɨtgar.
14Kən emotiet e nəptənmotəto nəwian kit təmɨsɨ-pər e neai matəghat kəm io e nəghatən
Isrel məmə, ‘!Sol! !Sol! ?Tahro nakatol tərat pɨk kəm io nulan? Nolən əh in tatərəkɨn atɨp
əm ik. Ik nakatoh rəhak nalpəkauən, kən nakahmen e kau itəm kəmaru e nɨg kəməgət
tasɨlə lan, məto in tatol wael, kən nɨg təməha mətaru, kən matol nahməən asol atɨp əm
kəm in.’ 15Kən ekətapəh ronməmə, ‘?Məto Iərəmərə, ik pah un?’
Kən Iərəmərə tən-ipa kəm io məmə, ‘Io Iesu itəm nakatol tərat lan. 16 Məto ətul.

Emɨtəpunrəkɨs ikməmə ik rəhaketəmim. Kənonakən-iarəpkəmnetəmimrafinnatɨmnat
itəmnəməplan u-roiu, ne natɨmnat itəm epanol, ik nəkəplan. 17Oekɨləs-irəkɨs ik e nelmɨ
netəmIsrel ne nelmɨ Iaihluəmɨn itəmio ekahl-ipən ikməmə onəkuwɨnmən-iarəp io kəm
ilat. 18Onəkəikemerəh e nɨganəmtɨlatməmə okotəuhlin ilatmotiet e napinəpənmotuwa
e nəhag-əhagən. Kənmotiet e nəsanənən rəha iərmɨs motuwa o Uhgɨn. Kən Uhgɨn otafəl
rəhalat nolən rat mɨn, məto-inu kəmotən nɨpahrienən e nəghatən itəm iatən. Kən ilat
okotuwa iməlat ikɨn ilat netəmuUhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat.’ ”

Pol təmən rəhanwək
19KənPol təməkəikematənməmə, “Kig, io iatol natɨmnat itəmUhgɨn təmənkəmioenat

kit tahmen e napɨlaiirən. 20 Io iatən-iarəp rəhannəghatən emətuoun əpəh Tamaskes, kən
uarisɨg u ekuwɨn matən-iarəp əpəh Jerusalem, ne ikɨn mɨn e nɨtən Jutia, ne ima netəm
ikɨn mɨn rafin u Iaihluə mɨn. Kən matən-iarəp kəm ilat məmə okotəkəike kəuhlin ilat
e rəhalat nolən rat mɨn motahatətə e Uhgɨn, kən motol natɨmnat itəm tatəgətun məmə
kəmotəuhlin pahrien ilat. 21Məto-inu o nat əh, kən netəm Isrel kotɨləs io əpəh e Nimə
Rəha Uhgɨnmotolkeikeməmə okotohamnu io.

22Məto Uhgɨn tətasitu lak nian rafinmol iatətul ikɨn-u-roiumatən kəmnetəmu ləhau,
nenetəmkoatosnərəmərəən, natnaka itəmeməplan, kənmatən əmnatɨmnat itəmMoses
ne ienmɨn rəha Uhgɨn kəmoatənməmə otəpanolmihin. 23KəmotənməməKristo əh itəm
Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, in otəto nahməən e nɨpətɨn kən panɨmɨs. Kən meto inu in
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otətuounməmegəhmɨnenɨmɨsən, kənotəgətunnəhag-əhagənkəmnetəmIsrel ne Iaihluə
mɨn, məmə nəhag-əhagən u in suatɨp itəmUhgɨn otosmegəh ilat.”

Pol təmalkutməməKig Akripa otɨtun Iesu
24NianPol təmatəghat əh, Festas təmagət əfəməh lanməmə, “!Pol iknɨnətalməl! !Rəham

nɨtunən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kən roiu əh rəhm-kapə natɨtəlau!”
25Məto Pol tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol rəhak Festas, io esalmələn. Nəghatən

mɨn u iatən, kotətuatɨp əm, kən ilat nɨpahrienən. 26 Io ekɨtun nəghat ətuatɨpən kəm kig,
kən okol esaulɨsənməto-inu ekɨtunməmə in tɨtun rəkɨs natɨmnat mɨn u. Ekɨtunməmə in
təmos rafin nəghatənmɨn əh, kən sənəmə in nat kit itəmkəmol anion-pən huə kit təkəku
ikɨn. 27 ?Kig Akripa, tahro? ?Nakotən nɨpahrienən e nəghatən itəm ien mɨn rəha Uhgɨn
kəmotəte? Ekɨtunməmə ik nakatən nɨpahrienən elat.”

28Meto kig tən-ipən kəm Pol məmə, “?Nɨkim təht məmə e nian əkuəkɨr əm huə roiu,
nəkɨtun niuw-pamən ioməmə io ekuwa Kristin kit?”

29Məto Pol təmə, “Nat əpnapɨn əmməmə in nian əkuəkɨr o in nian əfəməh, iatəfak-pən
kəmUhgɨnməmə sənəmə ik pɨsɨn əm,məto netəmim rafin itəmkəmotəto rəhak nəghatən
roiu, Uhgɨn otosmegəh ilat, kən məmə otahmen lak, məto sen əm u itəm kəməlis io lan,
esolkeikeənməmə okəlis itəmat lan.”

30Kən Kig təmətul ilat kapman u Festas, ne Pernis, ne netəmim rafin itəm koatəpələh,
31 kən motiet, moatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Suah əh təsolən nat kit tərat məmə in
otɨmɨs ron omuwɨn e kalapus ron.”

32Kən Kig Akripa tən-ipən kəm Festas məmə, “Nəkɨtun nahl-iarəpən suah əh, məto in
əmun in tolkeikeməmə Sisa otakil rəhan nəghatən.”

27
Mopael mɨn kəmotit Pol motuwɨn Rom

1Nian kəmotegəhan məmə oekotuwɨn Itali, kəmotələhəu-pən Pol ne netəm koatol kala-
pus neen mɨn e nelmɨ etəm-iasol kit rəha mopael mɨn, nərgɨn u Julias. In tatərəmərə e
mopaelwan-hanrɨt. In emopaelukatənməmə, “MopaelRəhaSisa.” 2Kənnegokit təmiet
əpəh Atramitiam matuwa, kən mɨnatɨg məmə otɨtəlɨg-pən mɨn əpəh Esia, kən ekotuwɨn
lan. Kən etəmMasetonia kit təmətəu-pa itɨmat, nərgɨn u Aristakas, in etəmTesalonaeka.
3Kən lawɨgin ekotiet-pa Saeton. Kən Julias təmatol təwɨr kəmPol, kənmegəhan inməmə
otuwarmuwɨnməplan rəhan neen netəmim itəmtɨtun ilat. Kən ilat kəmoatehmwɨr Pol.

4 Kən ekotiet mɨn ikɨn əh, kən nɨmətag tatɨləs itɨmat, kən motɨtəlau e nɨkalɨ nɨtən əh
Saepras itəmnɨtəhəi təməlinu ikɨn. 5Kən emotaiu ihluə e Silisia ne Pamfilia, kənmotiet-
pa Lisia e taon Maera. 6 Ikɨn əh, etəm tərəmərə mopael mɨn təmuwɨn məplan nego kit
itəm təmiet Aleksantria matuwɨn Itali. Kən təmki-pən itɨmat lan.

7 Kən emotiet mɨn, məto e nian tepət nego əh tətaiu mətɨg əm. Emotalkut məsɨn
məmə ekotətoarus taon Nitas, kən emotuwa iuəhkɨr, məto tiəkɨs, məto-inu ioatɨləs pɨkən
nɨmətag, kən okol esotaiuən motuwɨn təhmɨn. Kən ekotaiu e nɨkalɨn pis ikɨn məmə
ekotuwɨn Krit. Emotɨtəlau e poen asol əh nərgɨn u Salmone. Kən motɨtəlau e nəwtain
nəptən əh, 8emotaiu ipar ipar əm,məto tiəkɨs əh. Kən ekotuwamotiet-pa e ikɨn kit katən
məmə, PasɨsWɨr, iuəhkɨr o taon əh Lasea.

9Məto-inu emotərəkɨn əm nian wɨr tepət təmuwa muwɨn, kən nian wɨr o nuwɨnən e
nego tɨnol namnun, kən otəsuwəhən əh-roiu, nian rəha niamɨtə, kən itəhəi tərat. Nian
asol rəha netəm Isrel u katən məmə, Nian Rəha Nafələn Təfagə, tɨnuwa rəkɨs mɨnuwɨn
e məwɨg Oktopa. Kən Pol təməghat məmə okoatəto wɨr ilat, matən məmə, 10 “Piak mɨn.
Iatəplan məmə okotatɨg e nəratən tepət e naliwəkən u rəhatat. Tɨmətɨg əm məmə itəhəi
otərəkɨn kako mɨn u, ne nego u, kən okəmə naka kitat mɨn okotɨmɨs.” 11 Məto etəm-
iasol rəha mopael mɨn tatətəlɨg-in pɨk etəm tatɨləs nego ne etəm-iasol rəha nego. Kən
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məsətəlɨg-in pɨkən nəghatən rəha Pol. 12Kən pasɨs əh təsəwɨr pɨkənməmə nego otətul ikɨn
e nian rəha nətəpən məto-inu nian əh, in nian nɨtəhəi tatəsəsau pɨk lan. Kən ilat tepət
kotən məmə təwɨr məmə okotiet. Nɨkilat təməht məmə okotuwɨn əpəh e pasɨs əh Finiks
motəhluaig ikɨn. Pasɨs əh in pasɨs kit əpəh Krit itəm təmol nohlɨn kəiu, kit tatuag-pən e
nəwtain pəhap ikɨn, kən kit tatuag-pən nəwtain pis ikɨn. Kən nego tɨtun nəməhlən ikɨn e
nian rəha nəsəsauən.

Nɨmətag asol təmoh ilat
13 Kən nɨmətag wɨr kit tɨnatɨsɨ-pis matelel nat, kən netəm e nego, nɨkilat təht məmə

nɨmətag əh inəh kotolkeike məmə okotaiu lan. Kən motəmə pəs okotiet. Kən motiuw-
pər iagke, motiuw niuwən, kən motiet. Emotaiu ipar ipar əm e nɨtən əh Krit. 14Məto
təsuwəhən, nɨmətagasol kit tɨnatuwamɨn, nərgɨnu, Luətuəmlae, tatɨsɨ-pənenəptənapon,
15mɨnatɨləs itɨmat, mɨnatoh nego. Kən nego tɨnəruru naiuən mɨləs pɨkən nɨmətag, kən
ekotapəs naiuənmoatətəlɨg-in əmnɨmətag tatɨləs itɨmat.

16 Emotuwɨn-pa Koata ikɨn e nɨkalɨn pis ikɨn. Ikɨn əh emotəhluaig ikɨn məsɨn, kən
motalkut məmə ekotiuw-pər pot rəha nego un. Kən netəm koatol wək e nego, nahgilat
təmɨkə o nɨləs-ipərən pot. 17 Kən motəmki-pən təulə neen e nəwtain nego ləhau ikɨn,
kən kietain tiəkɨs məmə otaskəlɨm nego. Ilat kəmotəgɨn məto-inu ihluə e Lipia, sənəmə
lokamnɨmpɨk, kən nɨkilat təhtməmə nego otɨləs pɨkən nɨməkləkɨl ikɨn əh. Kən kəmotiuw-
iəhauniuwənrəhalat, kənmotapəs əmnɨmətag tɨləsnegomatuwɨn. 18Kəmən lawɨginkən
nɨmətag tatol əm nulan, kən kəmotəmki-arəp kako neen e nego. 19Kəmən lawɨgin mɨn,
kəmotəmki-arəp natɨmnat mɨn katol wək lan e nego tahmen e təulə ne neenmɨn. 20Kən
nian tepət eməsotəplanən mɨtgar ne məhau mɨn lapɨn. Kən nɨmətag təmatol əm nulan
nɨkitɨmat təht məmə okol esotəmegəhmɨnən.

21Nian eməsotagwənən o nian tepət məsɨn, kən Pol tətul aupən-in itɨmat mən məmə,
“Nəman. Okol nəmotətəlɨg-in io, ko kəməsotietən Krit, kən okol kəsotatɨgən e nəratən u
kənməsotərəkɨnən natɨmnat tepət. 22Məto roiu ekən-ipɨnə kəm itəmatməmə əsotəgɨnən.
Okol kitat kit ikɨn-u təsɨmɨsən, məto nego əm otərat. 23Nagelo kit rəha Uhgɨn rəhak itəm
iatəfak kəm in təmən-ipa nəghatən u kəm io ehnaipənməmə, 24 ‘Pol. Əsəgɨnən. Onəkəike
muwɨn mətul e nɨganəmtɨ Sisa əpəh Rom. Məto-inu Uhgɨn təwɨr, kən nɨkin tagien məmə
otosmegəh netəm u ilat min ik itəm noatasuəh e nego.’ 25 Kən Piak mɨn, əsotəgɨnən. Io
etahatətə eUhgɨnməmənatɨmnatmɨnrafinotol əmməmə inunenagelo təmən-ipamihin
kəm io. 26Məto nɨmətag otɨləs-ipar kitat əpəh e nəptən əkəku kit.”

Nɨtəhəi təmɨləs-ipar nego
27 Tɨnos nian ilat rafin fotin, kən lapɨn lan nɨmətag tɨləs nego muwɨn əpəh e nɨtəhəi

asol Metiterenian. Kən e nalugɨ nian lapɨn, netəm koatol wək e nego, nɨkilat təht məmə
enoatuwa iuəhkɨr o nəptən kit. 28Kən kəmotətu-pən nat fɨgəmkit əpəh e nɨpəgnəmtɨ təulə
kəhlman-əhlman teiuaiuməmə okotehm-tuməmə lokamnɨmo lokipar. Kən kəmotəplan
məmə tahmen e negopagən tate-sepɨn ilat rafin. Kən motaiu məsɨn mɨn u kotəhlman-
əhlman mɨn, məto tɨnahmen e negopagən ilat rafin tuente-eit əm. 29 Kən netəm koatol
wək enego kəmotəgɨnməmənego otɨləs pɨkənkəpiel, kənmotəmki-arəp iagke kuwɨt əpəh
uarisɨg moatəfak məmə otian uəhai əm. 30 Kən netəm koatol wək e nego kəmotalkut
məmə okotuwar kagɨm, kən motɨləs-iəhau pot rəha nego moteiuə məmə okotuwɨn əpəh
e nohlɨn nego kəmki-arəp mɨn iagke neen. 31Məto Pol təmən-ipən kəm etəm tərəmərə e
mopael mɨn nemopael mɨnməmə, “Okəmə netəm əh kəsotəpələhən u ikɨn-u e nego, okol
Uhgɨn təsosmegəhən itəmat.” 32Kənmopaelmɨnkəmotətatɨp təulə, kənpot tiet-pən itəhəi.

33 Tɨnuwa iuəhkɨr əm o nianən, kən Pol təmuəh nɨkilat məmə okotəkəike kagwən.
Təmən məmə, “E nian ilat rafin fotin nəmoatəpələh əm moategəs məsotunən nat kit.
34Kən roiu iatən-ipɨnə məmə onəkotəkəike kun nat kit məmə onəkotəsanən. Kitat rafin
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okotəmegəh. Suah kit otəsatɨgən e nəratən.” 35Kən Pol təməmɨk pɨret, kən mətul aupən-
in elat məfak-pən ron kəm Uhgɨn, kən məmkas mun. 36 Kən nɨkilat təməwɨr mɨnoatos
nagwənən mɨnoatun. 37 Itɨmat rafin tu-hanrɨt-sepɨnte-sikis e nego. 38 Nian ilat rafin
kəmotagwən rəkɨs, kənmotəmɨk pak flaoamɨn kəmki-arəp e negoməmə nego otoigoig.

Nego təmɨləs nɨməkləkɨl
39 Kən nian təmian, netəm koatol wək e nego kəmotəplan məmə enotuwa iuəhkɨr o

nəptən əkəku kit, məto kotəruruməmə nəptən naka. Kənmotəplan pasɨs kit u nɨməkləkɨl
kit əh-ikɨn. Kən nɨkilat təht məmə okotɨləs-ipar nego əh-ikɨn. 40 Kən kəmotətatɨp təulə
e iagke mɨn kapəs ilat kotamnɨm itəhəi. Kən motɨkɨs rəkɨs təulə mɨn itəm kəməlis ətain
nuweə asol mɨn lan ikɨn katɨləs nego ikɨn. Kən motiuw-pər niuwən əpəh aupən məmə
nɨmətag otɨləs nego muwar. 41 Məto ikɨn əh lokipar məsɨn, kən nohlɨ nego təmaru
nɨməkləkɨl, nego təməruru nəloalən. Kən nɨtəhəi tɨnatəhap-əhap naunɨsin nego.

42Kənmopael mɨn kɨnoatənməmə okotohamnu netəmkoatol kalapus u nego tatəmɨk
ilat məta neen kotagɨm. 43Məto Julias u tərəmərə elat tolkeike məmə otosmegəh Pol kən
mən-iəhau məmə okəsotolən nat əh koatən. Kən mən-ipən kəm netəm u kotɨtun neaiən
məmə okotətɨpən paupən əpəh itəhəi, moteai par. 44Kən mən-ipən kəm ilat rafin əh-ikɨn
məmə okotəmɨk nɨmɨsmɨsɨ timpa ne nəwtain nego mɨn itəmnɨtəhəi tətəhap-əhapmoteai
lan. Emotol nəhlan kənmotuwar rafin, suah kit təsɨmɨsən.

28
Pol əpəh e nəptən əhMalta

1Nian emotuwar, kən itɨmat rafin ekotəsanən əm, kən panotəto uarisɨgməmə nəptən əh,
nərgɨn u Malta. 2Netəm ikɨn əh kəmotəwɨr pɨk otɨmat. Kən e nian əh nuhuən təmatəfɨk,
nətəpən tepət. Kən kotahl nɨgəm asol kit məmə otəhg itɨmat. 3 Kən Pol təmea-pən o nɨg
neen itəmkəmargətainməmə otəmki-pən e nɨgəm. Əmun sɨneik kit itəm tus itəmkatɨmɨs,
təgin nahgi nɨgəmmiet məkul-pən e nelmɨ Pol matus. 4Netəm ikɨn əh kəmotəplan sɨneik
tatəkul-pən e nelmɨ Pol, kənmoatən kəm ilatmɨnməmə, “Okəm-naka suah u in iol təfagə
kit iohamnu itəm. Təməsɨmɨsən əpəh itəhəi, məto uhgɨn u nərgɨn u Nalpɨnən otəsegəhan-
inənməmə otəmegəh.”

5Məto Pol təmorautin-pən sɨneik əpəh e nɨgəm məsolən ne məmə sɨneik təmus otəto
nahməən. 6 Netəmim nɨkilat təht məmə nɨpətɨ Pol otasis o otəsuwəhən əh-roiu, tɨsɨ-pər
morin mɨmɨs. Kəmoatəpələh kətalkəlɨk ron roe, məto təsolən nat kit ne. Kən nɨkilat
təməuhlin kənməht məmə okəm-naka suah u in uhgɨn kit.

7 Ikɨn əh sənəmə isəu o nəptən rəha suah kit, nərgɨn u Puplias, itəm tatərəmərə e netəm
ikɨn əh. Təməmɨk itɨmat ekotuwɨn iman ikɨn, kən matol təwɨr kəm itɨmat. Kən ekotatɨg
iman ikɨn kos nian kɨsɨl. 8 Kən əmun tata rəha suah apon Puplias, tɨnatɨmɨs matətəp-
ətəp, kən mətaiu e nɨta. Kən Pol tuwɨn ron əpəh iman ikɨn imə, mələhəu-pən nelmɨn lan,
məfak lan, əmun nɨmɨsən rəhan təwɨr mɨn. 9 Nian netəmim kəmotəto nat əh, kən ilat
rafin e nɨtən un itəm koatɨmɨs kəmotuwa mɨn o Pol. Kən Pol təfak elat kotəwɨr. 10Netəm
ikɨn əh, kəmotos-ipa natɨmnat tepət kəm itɨmat. Nian enoatol əpen-əpenəməmə ekotiet,
kəmotəmki-pən rafin rəhatɨmat natɨmnat ne nagwənən əpəh enego itəmotətasitu etɨmat
e suatɨp.

Pol təmuwɨn Rom
11Emotatɨg ikɨn əhmotosməwɨg kɨsɨl, kən emotuwɨn e nego kit təmɨsɨ-pən Aleksantria

matəhluaig e nəptən əh e nian rəha nətəpən. E nohlɨ nego əh, kəməf aupən narmɨ uhgɨn
mil əh mil-mil mil, nərgɨlau u Kasto ne Polakis. 12 Emotuwa əh Saerakus, kən motətul
ikɨn kos nian kɨsɨl. 13 Kən motiet ikɨn əh motuwa e taon kit mɨn, nərgɨn u Retiam. Kən
lawɨgin, nɨmətag iasɨ-pis tɨnatelel nat, kən ekotiet motaiu o nian kəiu, motɨləs nat əpəh
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Puteoli. 14 Ikɨn əh emotəplan piatatmɨnneen əh-ikɨn itəmkoatəfak. Kən kotətapəhməmə
ekotatɨg itɨmatmin ilat owik kitiəh. Kənuarisɨg emotaliwək əmmotuwɨn əpəhRom. Kən
inu suatɨp rəhatɨmat itəmemotaliwək lanmotiet-pa Rom.

15 Kən nian piatat mɨn itəm koatəfak əpəh Rom kəmotəto məmə emotuwɨn, kən
kəmotuwaməmə okotəplan itɨmat əpəh e suatɨp. Kəmotuwa katəpələh əpəh Apias təmol
niməmakɨt ikɨn rəhan. Ikɨn əh, hotel kɨsɨl əh-ikɨn. Kən nian Pol təməplan ilat, təmənwiwi
Uhgɨn, kənnɨkin təmagienmər ilɨs. 16Nian emotiet-pa, kən kapman təmegəhan-inməmə
Pol otətatɨg pɨsɨn əme nimə kit, pəs mopael kit tatehm.

Pol təmən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn əpəh Rom
17 Tɨnos nian kɨsɨl, kən Pol tahl-ipən nəghatən kəm netəm-iasol mɨn rəha Isrel məmə

okotuwa o nəghatən kit. Nian kəmotuwa, kən təmən-iarəp kəm ilat məmə, “Piak mɨn.
Io eməsolən nat tərat kit e netəm imətat ikɨn, ne kastom rəhatat itəm tɨpɨtat mɨn
kəmotəgətun kitat lan aupən. Məto netəm Jerusalem kəmotaskəlɨm io kɨləs-ipən io kəm
netəmRom. 18KənnetəmRomkəmotətapəh-in nəghatən tepət ron io. Məto kəsotəplanən
nəghatənkit neməmə oekɨmɨs ron. Kənkotolkeikeməmə okotahl-iarəp io. 19Məto netəm
Isrel ikɨn əhkəsotolkeikeən. Kən io atɨp əmekətapəhməmə ekuwa ikɨn-uRommətul e kot
e nɨganəmtɨ suah u Sisa, məto esənən nəghatən kit tərat e natimakmɨn.

20 “Məto-inu tol nəhlan, kən ekolkeike məmə ekahl-ipən nəghatən otəmat məmə
ekəplan itəmat məghat lan məsɨn kəm itəmat. Kəməlis io e sen u məto-inu o Iosmegəh
əmu, itəmkitat netəm Isrel koatənməmə otəpanuwa.”

21 Kən kəmotən-ipən kəm Pol məmə, “Esotosən naoa lan kit ne itəm təmɨsɨ-pən Jutia.
Kən kitat mɨn neen kəsotɨsɨ-pənən ikɨn əhmotos nəghatən kaməmə katən nəghatən tərat
neen lam. 22 Məto ekotolkeike məmə ekotəto-tu məmə rəham nətəlɨgən təhrol nulan.
Məto-inuekotɨtunməməkɨnatənratnolənrəhanəfakənurəhatəmat əpəh ikɨnmɨnrafin.”

23 Kən ilat kəmotos nian kit o nəghatən. Kən e nian əh, ilat tepət mɨn netəm Isrel
kəmotuwa əh Pol tətatɨg ikɨn. Kən in təməghat kəm ilat e nian apiəpiə əh, matən wɨr
kəm ilat nərəmərəən Rəha Uhgɨn. Kən matən mɨn Lou rəha Moses ne ien mɨn rəha
Uhgɨn, məmə otiuw ilat kotuwa o Iesu. 24 Neen kəmotəto rəhan nəghatən, motən
nɨpahrienən lan. Məto neen kəsotənən nɨpahrienən lan. 25Kənmɨnoatərgəhəumɨnoatol
məmə okotagɨmmɨn. Məto uarisɨg kotiet, Pol tən-ipən nəghatən kit mɨn kəm ilat məmə,
“Nəghatən itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən kəm ien rəha Uhgɨn u Aeseaməmə otən-
iarəp kəm tɨpɨtat mɨn aupən, in tətuatɨp əm. Uhgɨn təmən kəm ienməmə,
26 ‘Uwɨnmən-iarəp kəmnetəm əhməmə io Uhgɨn iatənməmə,
“Onəkotəto motəto motəto,
məto okol nəsotɨtunən nian kit ne.
Kən onəkotəplanmotəplanmotəplan,
məto okol nəsotɨtunən nian kit ne.”
27 In tol min-nulanməto-inu nɨkilat tɨniəkɨs rəkɨs.
Kəmotahtosɨg-in matəlgɨlat ne nɨganəmtɨlat.
Məto okəmə kəsotolən nəhlan,
okəm-naka kotɨtun nəplanən e nɨganəmtɨlat nemotəto e matəlgɨlat,
o kotɨtun nɨtunən e nɨkilat,
kənmotəuhlin ilat motahatətə lak,
kənməmə ekol ilat kotəwɨr mɨn.’ ”

28 Kən Pol təmə, “Onəkotəkəike kɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmol suatɨp u rəhan o nos-
megəhənnetəmim. Tɨnuwɨnrəkɨs o Iaihluəmɨn. Kənnetəmmɨn əhokotətəlɨg-innəghatən
əh kənmotən nɨpahrienən lan.”*
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30 Kən e nup kəiu apiəpiə, Pol təmatətou əm nimə əh mətatɨg lan. Kən nɨkin tətagien
o netəmim rafin itəm koatuwamoatehm. 31 In təməkəike matən-iarəp nərəmərəən Rəha
Uhgɨn, kənmatəgətun əskasɨk ilat e namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu Kristo. Kən suah
kit tɨkəməmə otən-iəhau o nən-iarəpən nəghatən əh.
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Rom
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Rom

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Rom
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm iəfak mɨn itəm ilat kotatɨg e

taon asol u Rom.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol tatən məmə in tolkeike məmə otuwɨn

mehm iəfak mɨn əpəh Rom, uarisɨg in təpanuwɨn e kantri u Spen. Məto aupən ikɨn, in
otəkəikemuwɨnmosməni neen o nos-ipənən kəmian-ratmɨn e niməfak rəha Jerusalem.
E niməfak rəha Rom, Iaihluəmɨn tepət, məto netəm Isrel tepət mɨn.
?Təməte naoa u o naka? Uarisɨg Pol tatuwɨn Rom, in tolkeike məmə ilat okotaupən

motɨtun in, kən inəh, in təməte naoa u. Netəm Rom kəsotosən əh nəgətunən kit rəha
aposol kit. Kən inəh, in tolkeikeməməotən-iarəpsuatɨp ətuatɨprəhaUhgɨnonosmegəhən
netəmim. Kən in tolkeikeməmə otən əsasməmə otahromin nulan, Iaihluəmɨnne netəm
Isrel, ilat rafin okotuwa kitiəh əme niməfak rəha Uhgɨn.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, u io slef kit rəha Kristo Iesu. Uhgɨn təmaun-in io məmə io aposol, kən təmɨtəpun
mɨləs-ipər io məmə ekən-iarəp namnusən təwɨr rəhan. 2Namnusən təwɨr u, in tɨnəmən-
iəkɨs nuwəh rəkɨs e rəhan ien mɨn itəm kəmotəte-pən e Naoa Rəha Uhgɨn. 3-4Namnusən
təwɨr əh tatəghat-in Nətɨn, Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə. In təmuwa etəmim kit e noanol
rəhaKigTefɨt. KənUhgɨn təməgətunməmə inNətɨn ətuatɨpnian təmosmegəh in enɨmɨsən
e nəsanənən ewək rəha Narmɨn asim. 5E Kristo, Uhgɨn təmol təwɨr kəm io, mos-ipa kəm
iowəkwɨrməmə io aposol kit. Təmos-ipawək əhməmə ekaun-in netəmimenɨki Iaihluə*
mɨn e noanol mɨn rafin məmə okotən nɨpahrienən lan, kən tol nəhlan, moatol nəwian.
Kən nian koatol nəhlan, otɨləs-ipər nərgɨ Iesu. 6Kən itəmat mɨn, Uhgɨn təmaun-in itəmat
məmə itəmat rəha Iesu Kristo.

7 Kən roiu ekəte naoa kəm itəmat rafin əpəh Rom itəm Uhgɨn tolkeike itəmat, kən
təmaun-in itəmatməmə rəhan.
Pəs Uhgɨn Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən ne

nəməlinuən kəm itəmat.
Pol təmolkeikeməmə otuwɨnməplan netəmRom

8Uarisɨg epanəghat, iakən tagkiu kəm rəhak Uhgɨn e Iesu Kristo otəmat rafin agɨn-əh,
məto-inu netəmim rafin e nətueintən kəmotəto namnusən e nahatətəən rəhatəmat. 9Kən
Uhgɨn tɨtunməmə enian rafin iatəfak, kənməsaluinən itəmat. Iatol pɨkwək rəhanenɨkik
rafin o nən-iarəpən namnusən təwɨr e Nətɨn. 10 Kən iatəfak məmə okəmə in nətəlɨgən
pahrien rəha Uhgɨn, in oterəh e suatɨp kit məmə ekɨmnə məplan itəmat. 11 Iakolkeike
pɨk məmə ekɨmnə məplan itəmat məmə ekawte-in kəm itəmat nəwɨrən kit rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn məmə otol itəmat nakotətul əskasɨk təhmɨn mɨn. 12Nɨpətɨ nəghatən u məmə,
nahatətəən rəhatəmat tɨtun nasituən lak, kən rəhakmɨn tɨtun nasituən etəmat.

13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, təwɨr məmə nəkotɨtun məmə nian tepət, rəhak nətəlɨgən
təht məmə ekɨmnə muag itəmat. Məto nian rafin natɨmnat neen koatahtosɨg-in io o
nɨmnəən. Iakolkeike məmə rəhak wək otoe-in noan e nəmegəhən rəhatəmat, tahmen e
nəmegəhən rəha Iaihluəmɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 14Ekəkəikemən-iarəp namnusən təwɨr
kəmnetəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel, netəm itəm kotɨtun nəghatən Kris ne
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nolənrəhalat, nenetəmitəmkotəruru, kən ilat itəmkəmotol-wɨr skul, ne ilat itəmkəsotol-
wɨrən skul. Əwəh, ekəkəikemən-iarəpkəmilat rafin. 15Kənonat əh, iakolkeike pɨkməmə
ekən-iarəp namnusən təwɨr kəm itəmatmɨn əpəh Rom.

16 Iatəghat min-nəhlan məto-inu, io esaulɨs-inən namnusən təwɨr. Esaulɨsən məto-
inu namnusən təwɨr in nəsanənən rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim rafin itəm
koatahatətə lan, təmaupən muwa o noanol mɨn rəha Isrel, uarisɨg u, o Iaihluə mɨn.
17 Tol nəhlan, e namnusən təwɨr, Uhgɨn təmol əp suatɨp rəhan məmə Uhgɨn tatos-ipən
rəhan əm nətuatɨpən kəm netəmim. E nahatətəən əm, Uhgɨn tatol məmə netəmim
kotuwamotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatənməmə,
“Netəmim itəmkotətuatɨpenɨganəmtɨUhgɨnenahatətəən rəhalat, ilat okotosnəmegəhən
lilɨn.”

Neməha tatol Uhgɨn o təfagə rat rafin
18 Məto Uhgɨn e nego e neai tatəgətun rəhan neməha ne nalpɨnən o netəmim rafin

itəm koatəht nəwian moatol təfagə rat. Ilat koatətlosɨg-in nɨpahrienən rəha Uhgɨn e
nolən rat mɨn rəhalat, 19 məto-inu ilat kotɨtun nəplan ətuatɨpən natɨmnat rafin itəm
netəmim kotɨtun nɨtunən Uhgɨn lan. Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn atɨp təməgətun ətuatɨp
ilat lan. 20Okol netəmim kəsotəplan ətuatɨpən Uhgɨn e nɨganəmtɨlat. Məto təmətuoun e
nian in təmol neai, ne nəptən, ne natɨmnat rafin, kən netəmim rafin kotɨtun nəplanən
e nɨganəmtɨlat, natɨmnat rafin itəm in təmol, kən tol nəhlan, kotɨtun nəplanən rəhan
nəsanənən itəm tatuwɨn əm nulan namnun tɨkə, ne nɨpahrienən məmə in Uhgɨn, kən
motɨtun nɨtunənməmə Uhgɨn in təhrol nulan. O nat əh, etəmim kit tɨkə itəm tɨtun nənən
məmə in təruruməmə Uhgɨn təhrol nulan.

21 Tol nəhlan məto-inu, nat əpnapɨn ilat kəmotɨtun Uhgɨn məsɨn, məto kəmotapəs
nɨsiaiiən məmə in Uhgɨn, kən məsotənən kəm in məmə nɨkilat tagien o natɨmnat in
təmol kəm ilat. Məto nɨkilat təmatəht nalpəkauən alməl mɨn məmə Uhgɨn tahro nulan,
kən nətəlɨgən rəhalat təmuwa mapinəp, mɨnotəruru suatɨp itəm Uhgɨn tolkeike məmə
okotɨtun. 22 Nat əpnapɨn ilat koatən məmə ilat kotenatɨg, məto ilat kəmotuwa ialməl
mɨn, 23kənkəmotapəs nəfakənkəmUhgɨn itəmrəhannepətən təhag-əhag, kənotəsɨmɨsən
tətatɨg lilɨn, kən mɨnotətuoun moatəfak kəm narmɨ nat mɨn itəm tahmen e netəmim u
okotɨmɨs nian kit, o tahmen emənɨgmɨn, o nat megəhmɨn koataliwək o koatəkioah.

24Onatu,Uhgɨntəmapəs ilatmegəhan-in ilatməməokotətəu-pən əmnolənratmɨn itəm
nɨkilat tolkeikeməməokotol enɨpətɨlat. Tolnəhlan, ilat kəmotolnolənmɨnenɨpətɨlat itəm
tol əm naulɨsən. 25 Ilat kəmotapəs nɨpahrienən rəha Uhgɨn motaskəlɨm neiueiuəən, kən
moatəfak moatol wək kəm neai, ne nəptən, ne natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, məto
kəmotapəs nəfakən kəm Uhgɨn. Məto pəs kitat kotənwiwi in nian rafin namnun tɨkə.
Əwəh.

26 O nolən mɨn əh itəm netəmim kəmotol kəm Uhgɨn, təmapəs ilat, megəhan-in ilat
məmə okotətəu-pən əm nolən rat mɨn itəm nɨkilat tolkeike məmə okotol e nɨpətɨlat itəm
tol naulɨsən əm. Nat əpnapɨn nɨpɨtan mɨn, məto ilat kotapəs nətəu-pənən rəhalat nəman,
moatit atɨp ilatmɨn, kənnatu innatpɨsɨne itəmuUhgɨn təmələhəu. 27Kənenolənahmen-
ahmen əm,nəmanmɨn, ilat kəmotapəsnitənrəhalat nɨpɨtanmɨn,moatolkeikepɨknəman
pɨsɨnmɨn. Ilat koatit atɨp ilat mɨn itəm tol naulɨsən. Kən Uhgɨn təmos-ipən nalpɨnən kəm
ilat o rəhalat nolən rat agɨnmɨn.

28Kən nat kit mɨn. Məto-inu ilat kəsotolkeikeən məmə okotɨtun Uhgɨn, in təmapəs ilat
megəhan-in ilat məmə rəhalat nətəlɨgən təsɨtunənməmə nat kit in təwɨr o nat kit in tərat,
kən megəhan-in məmə okotol nat itəm təsətuatɨpən məmə okotol. 29Nɨkilat təmərioah e
nolən rat pɨsɨn pɨsɨn mɨn rafin, kən ilat naumɨs, kən ilat koategəs-in suatɨp o nərəkɨnən
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netəmim. Kən nɨkilat təmərioah e nolən rat mɨn əh: ilat koatetet netəmim, ilat iohamnu
itəm, ilat koatol natɨmnat itəm koatiuw-pa neməha, ilat neiueiuə, ilat koatol tərat kəm
netəmim. Ilat koatən nɨkalɨ netəmim, 30moatən rat netəmim, ilat koatetəhau Uhgɨn, ilat
nagət-irəkɨs, ilat nausit moatəghat ausit. Ilat koategəs-in suatɨp o nolən təfagə rat mɨn
itəm netəmim kotəruru əh. Ilat moatəht nəwia tata ne mama. 31 Ilat nenɨkə, ilat nəghat
tɨpɨk, nolkeikeənrəhalat tɨkəonetəmim, kənnat əpnapɨn ilat atɨpmɨnneen, okol təsətəlɨg-
inən nasəkən o nasituən e netəmim. 32 Ilat kotɨtun pap nəghatən ətuatɨp rəha Uhgɨn itəm
tatənməmə netəmmɨn u koatol nolənmɨn əh, kotəkəike motɨmɨs. Məto ilat koatəkəike e
nolənmɨn əh, kən ilat koatol nolən rat taprəkɨs-in nat əh, nɨkilat tagien o netəmim neen
mɨn itəmkoatol nolən rat mɨn əh, kənmoatɨləs-ipər rəhalat nətəlɨgənməmə okotol.

2
Uhgɨn otakil muəhmələhəu nəghatən o təfagə rat*

1 Tol nəhlan, nat əpnapɨn itəmat netəmim naka, okəmə nakotakil motuəh motələhəu
nəghatən rəha suah kit o nolən rat kit rəhan,† məto nakotakil motuəh motələhəu
rəhatəmat atɨp nəghatən. Kən rəhatəmat nəghatən tɨkə o nuhalpɨnən, məto-inu itəmat
itəm nəkoatol nəhlan, nəkoatol nolən rat mɨn ahmen-ahmen mɨn əm elat. 2 Kən kitat
kotɨtun məmə nian Uhgɨn tətakil matuəh matələhəu nəghatən kəm netəmim itəm koatol
nolən mɨn əh itəm enəmən rəkɨs, rəhan nəghatən in tətuatɨp əm. 3 Tol nəhlan, nian
itəmat nakotakil motuəh motələhəu nəghatən rəha netəmim o nəratən rəhalat, məto
itəmat nəkoatol nolən ahmen-ahmen əm, kən okol nəsotagɨmən nian Uhgɨn otakil muəh
mələhəu nəghatən kəm itəmat. 4 !Nɨkitəmat təsəht pɨkən nolən rəha Uhgɨn! In tatol təwɨr
pɨk kəm itəmat, kən məsetəhau uəhaiən itəmat, kən rəhan nətəlɨgən otəmat in təfəməh.
Məto itəmat nəkoatol nat əpnapɨn əm e nolən wɨr mɨn əh rəhan. Nəkotɨtun o kəp, məmə
tatol nolən təwɨr mɨn kəm itəmatməmə onəkotəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn.

5 Məto rəhatəmat-kapə tiəkɨs, kən məsotəuhlinən itəmat e rəhatəmat nolən rat mɨn.
Kən o nat u, nakotargətain neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn otəmat. Kən onəkotos
neməha ne nalpɨnən rəhan e nian Uhgɨn otol əp rəhan nələhəuən nəghatən itəm tətuatɨp.
6 Kən Uhgɨn otos-ipən kəm netəmim kitiəh kitiəh tətəu-pən əm natɨmnat itəm kəmotol.
7Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəmnetəmim itəmkoatətul əskasɨk nian rafin o nolən
nat itəm tətuatɨp. Netəm mɨn əh koatalkut pɨk o nolən nat wɨr məmə Uhgɨn otos-ipən
kəm ilat nənwiwiən, ne nɨsiaiiən, ne nəmegəhən itəm namnun tɨkə. 8Məto in otos-ipən
rəhan neməha ne nalpɨnən kəm netəmim neen itəm koatalkut atɨp əm o nərpɨlat, kən
moatəuhlin məntaalat o nɨpahrienən, kənmoatətəu-pən nolən rat mɨn. 9Netəmim rafin
itəm koatol nolən rat, ilat okotos nəratən ne nian iəkɨs mɨn. Otaupən pitən o noanol
mɨn rəha Isrel, uarisɨg u o Iaihluə mɨn. 10Məto o netəmim rafin itəm koatol nolən wɨr,
Uhgɨn otos-ipən nənwiwiən, ne nɨsiaiiən, ne nəməlinuən. Otaupən pitən o noanol mɨn
rəha Isrel, uarisɨg u, o Iaihluə mɨn. 11 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn tatol tahmen-ahmen
əmkəmnetəmim rafin. Nat əpnapɨn ilat noanol rəha Isrel o Iaihluəmɨn, ilat rafin okotos
nat itəm tətuatɨp olat, inu nalpɨnən o nəwɨrən.

12 Uhgɨn otol nalpɨnən kəm Iaihluə mɨn o nolən rat mɨn rəhalat, nat əpnapɨn
kəməsotosən Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses. Kən noanol rəha Isrel, netəmim
itəm kəmotos Lou, Uhgɨn otakil rəhalat nolən mɨn e nəghatən rəha Lou, kən in otuəh
mələhəu nəghatən rəhalat lan. 13Tol nəhlanməto-inu sənəmə netəmim itəmkoatəto Lou
itəmkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto netəmim itəmkoatol nat itəmLou tatən, ilat əh,
Uhgɨn otənməmə ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. 14Nɨpahrienən, Iaihluəmɨn kəməsotosən
* 2:: E ves mɨn u e 2:1-3:8, Pol tatəghat ətuatɨp kəm netəm Isrel. Tatəghat-in nolən rəhalat itəm nɨkilat təht məmə
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Lou rəha Moses. Məto nian mɨn neen, koatətəu-pən əm rəhalat nətəlɨgən motol nat
itəm tətuatɨp, tahmen-ahmen əm e itəm əh Lou tatən. Inu tatəgətun məmə lou kit əh-
ikɨn e nɨkilat, kən ilat kotɨtun nat itəm in tətuatɨp, ne nat itəm təsətuatɨpən, nat əpnapɨn
kəsotosən Lou rəha Moses. 15 Ilat kotɨtun məmə nɨpətɨ Lou əh-ikɨn rəha Uhgɨn e nɨkilat
məto-inu nian ilat koatol təwɨr, nɨkilat tatəht məmə, “nolən u təwɨr,” kən nian koatol
nolən rat, nɨkilat tatəhtməmə, “nolən u tərat.” 16Əwəh, nian kit otəpanuwa pahrien itəm
Uhgɨn otənməmə Iesu Kristo otakil muəhmələhəu nəghatən rəha netəmim rafin o nolən
mɨn itəm netəmim kotɨtun nəplanən, ne nolən mɨn ne nətəlɨgən anion mɨn. Inu rəhak
nəghatən rəha namnusən təwɨr.

Netəm Isrel ne Lou rəhaMoses
17Məto pəs ekəghat kəm itəmat netəm Isrel. Nakoatənməmə itəmat noanol rəha Isrel,

kənmoatəgɨle e Louməmə in suatɨp rəhaUhgɨn onosmegəhən itəmat lan, kənmoatəghat
ausitməmə itəmat əmnəkotɨtunUhgɨn, kən in tɨtunmɨn əmitəmat. 18Kənnakoatənməmə
nəkotɨtun rəkɨs nat naka itəm Uhgɨn tolkeike, kən itəmat nəkotɨtun suatɨp itəm tətuatɨp
wɨr məto-inu Lou təməgətun itəmat lan. 19 Itəmat nakotən pɨkməmə nakoatit iganəmtɨn
əpɨs mɨn, kən itəmat nakotasiəgəpɨn suatɨp rəha netəm koataliwək tapinəp ikɨn, 20 kən
moatəgətun ialməl mɨn ne nɨsualkələh.‡ Nakoatən nəhlanməto-inu itəmat nakoatos Lou
itəm nɨtunən ne nɨpahrienən rafin koatatɨg lan. 21 Təwɨr əm nakoatəgətun netəm pɨsɨn
pɨsɨnmɨn. ?Məto tahro nəsotəgətun atɨpən itəmat? Itəmat nakoatəgətun məmə netəmim
okəsotakləhən. ?Məto tahro nakotakləh? 22 Itəmat nakoatəgətun məmə okəsakləh-inən
pətan. ?Məto tahro itəmat nakotakləh-in pətan? Nakoatetəhau narmɨ nat mɨn kəməte e
nɨg. ?Məto tahro nakoatakləh-in natɨmnat e niməfak rəha narmɨ natmɨn? 23Nakotəghat
ausit o Lou. ?Məto tahro nakotətgəhl Lou motərəkɨn nərgɨ Uhgɨn? 24 Inu tahmen e Naoa
Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “!Netəm Isrel! Iaihluəmɨn koatən rat nərgɨ Uhgɨn o nolən
tərat rəhatəmat.”

25 Nolən rəha nəhg-ipənən in nat təwɨr okəmə nəkoatətəu-pən Lou. Məto okəmə
nakotətgəhl Lou, kən tahmen əm məmə kəsəhg-ipənən itəmat. 26 Okəmə Iaihluə kit u
kəsəhg-ipənən, məto tatətəu-pən Lou, Uhgɨn otəplan suah əh məmə kɨnəhg-ipən rəkɨs.
27Kən netəmim itəm kəsəhg-ipənən ilat e nɨpətɨlat, məto koatətəu-pən Lou, ilat okotakil
motuəh motələhəu nəghatən rəhatəmat məto-inu, nat əpnapɨn nəmotos pap Lou itəm
kəməte, kən kəməhg-ipən itəmat, məto nakoatətgəhl Lou.

28Okəmə suahkit təmolnolən rəhanetəmIsrel e nɨpətɨn, təsolənməmə in təmuwaetəm
Isrel pahrien. Kən nolən pahrien rəha nəhg-ipənən sənəmə nat kit rəha nɨpətɨn. 29Məto
suah kit itəm in etəm Isrel pahrien, in etəm Isrel e nɨkin. Kən nolən pahrien rəha nəhg-
ipənən, in nat kit rəha nɨki etəmim itəmNarmɨn əm Rəha Uhgɨn tatol, məto Lou təsolən.
Kən sənəmə netəmim itəmkoatɨləs-ipər nərgɨ suah əh, məto Uhgɨn əm tatɨləs-ipər nərgɨn.

3
Nian rafin Uhgɨn tatol rəhan nəghatən

1Kəm-naka suah kit otən məmə, “?Okəmə nɨpətɨ nəhg-ipənən suah kit, in sənəmə nat kit
rəha nɨpətɨn, kən tahro nakoatən məmə nəhg-ipənən in nat wɨr kit? ?Kən o nat naka in
nat wɨr kit məmə suah kit in etəm Isrel?” 2 !Kən io ekən məmə okəmə suah kit in etəm
Isrel, in nat wɨr agɨn e nolən mɨn rafin! Nat tətaupən, Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmɨlat,
nəghatən ətuatɨp rəhan. 3 In nɨpahrienən məmə ilat neen kəsotolən nəghatən itəm ilat
kəmotənməmə okotol. Məto nolən rəhalat təsolənməməUhgɨn otəsolən rəhan nəghatən.
4 !Kəp! Nat əpnapɨnnetəmimrafin e nətueintən koateiuə, məto Uhgɨn təseiuəən. Tahmen
əmeNaoa Rəha Uhgɨn tatəghat-in Uhgɨnmatənmin-nulanməmə,
2:14: Wək 10:35 ‡ 2:20: Nian Pol tatən “iganəmtɨn əpɨs mɨn,” ne “ialməl mɨn,” ne “nɨsualkələh,” in tatəghat-in
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“Nian nakəghat, nəghatən rəham otəgətunməmə ik nakətuatɨp.
Nian netəmim okotakil rəham nolən mɨn, motən məmə nəmol nolən tərat mɨn, məto

onatol win elat.”
5Məto kəm-naka suah kit otən e nətəlɨgən rəha etəmim əmməmə, “Kitat koatol nolən

itəm təsətuatɨpən. Məto nolən rat rəhatat tatəgətunməməUhgɨn tatol tətuatɨp nian rafin.
?Kən okəmə nolən rat rəhatat tatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn, məto in otol nalpɨnən kəm kitat
o naka? Rəhan nolən təsətuatɨpən.” 6 !Ei, kəp, nətəlɨgən əh in neiueiuəən! ?Okəmə
nətəlɨgən əh in nɨpahrienən, kənUhgɨn otahromin-nulanmakilmuəhmələhəu nəghatən
rəha netəmim e nətueintən? 7Kən kəm-naka suah kit otən məmə, “?Okəmə ekeiuə, kən
rəhak neiuəən otəgətunməmə Uhgɨn tatən əmnɨpahrienən, kən netəmim koatənwiwi in
ron, kən tahro nulanUhgɨn otakilmuəhmələhəunəghatən rəhakməmə emol təfagə rat?”
8Məto io ekatənməmə, okəmə kotətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan, netəmim kotɨtun
nənən məmə, “Pəs kotol nolən rat mɨn məmə rəhatat nolən rat mɨn okotoe-in nəwɨrən.”
Məto nəghatən u tərat. Nɨpahrienən, netəmimneen koatən rat nərgəkmoateiuəməmə io
iatəghat matətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan. Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən
rəhalat, kən nəghatən əh in tətuatɨp əm.

Suah kit tɨkə itəm tətuatɨpwɨr agɨn
9 ?Kən tahro? ?Kitat okotən naka əh-roiu? ?Nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otol təwɨr kəm

netəm Isrel maprəkɨs-in Iaihluəmɨn? !Kəp! Emən rəkɨs məmə nəsanənən rəha təfagə rat
tatərəmərəenetəmimrafin, netəmIsrelne Iaihluəmɨn. 10 Inu tahmeneNaoaRəhaUhgɨn
itəm tatənməmə,
“Suah kit tɨkə itəm tətuatɨp, kitiəh agɨn huə ne tɨkə;
11 Suah kit tɨkə itəm tɨtun,
suah kit tɨkə itəm tategəs-in Uhgɨn.
12Netəmim rafin agɨn kəmotəuhlin məntaalat o Uhgɨn,
ilat kəmotuwa nəlpahmɨn o nolən nəwia Uhgɨn,
suah kit tɨkə itəm in tatol nəwɨrən, kitiəh agɨn huə ne tɨkə.”
13 “Nəghatən rəhalat tahmen e nəpienən rəha suwɨt itəm təmoag,
Namɨlat tərioah e neiueiuəən.”
“Poesen rəha sɨnek tatɨsɨ-pən e nohlɨlat.”
14 “Nohlɨlat tərioah e nau-iərmɨs-inən ne nəghatən tarɨp.”
15 “Kotaiu uəhai əmo nohamnuən itəm;
16 ikɨn mɨn rafin itəm koatuwɨn ikɨn, koatərəkɨn natɨmnat, kən moatol netəmim koatəto

tərat,
17kən ilat kotəruru agɨn suatɨp rəha nəməlinuən.”
18 “Ilat kəsotəginən Uhgɨn, kən nɨsiaiiən rəhan tɨkə agɨn e nətəlɨgən rəhalat.”

19Kitat kotɨtun məmə natɨmnat rafin itəmLou tatən, in rəha netəm itəmUhgɨn təmos-
ipən Lou kəm ilat. Tol nəhlan məmə suah kit tɨkə tɨtun nuhalpɨnən nəghatən itəmUhgɨn
otən. Kənnetəmimrafinenətueintənotəkəikemotətul aupənenɨganəmtɨUhgɨnməmə in
otakil muəh mələhəu nəghatən rəhalat. 20 Tol nəhlan, etəmim tɨkə agɨn itəmUhgɨn otən-
iarəpməmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨnməto-inu in təmətəu-pən Lou. Kəp,məto e Lou, kitat
rafin kotɨtunməmə kitat nol təfagə rat.

Nətuatɨpən e nɨganəmtɨUhgɨn tatuwa e nahatətəən əm
21 Məto roiu, Uhgɨn tɨnol-arəp rəkɨs rəhan suatɨp məmə netəmim okotuwa kətuatɨp

e nɨganəmtɨn. Suatɨp əh sənəmə inu okotətəu-pən Lou. Məto nəghatən mɨn e Lou, ne
nəghatən rəha ien mɨn aupən, koatəghat-in suatɨp pɨsɨn əh. 22 Uhgɨn tatol suah kit
tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian tətahatətə e Iesu Kristo. Kən Uhgɨn otol kəmnetəmim rafin
itəm koatahatətə lan. Netəmim rafin kotahmen-ahmen əm, 23məto-inu netəmim rafin
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kəmotol təfagə rat kən motəmkakiəh e suatɨp rəha nətuatɨpən rəha Uhgɨn itəm təwɨr
məhag-əhag, 24kənenəwɨrən rəhan, Uhgɨn tatən əmməmə ilat rafin itəmkoatahatətə lan,
ilat kotətuatɨp əm e nɨganəmtɨn, motuwa netəmim rəhan, tahmen e nalpəkauən rəhan.
Ilat kəsotətouən nat kit məmə okotuwa nəhlan, məto Kristo Iesu təmətou suatɨp rəhalat,
mɨkɨs ilat o təfagə rat mɨn rəhalat e nɨmɨsən rəhan. 25Uhgɨn təmahl-ipa Kristo məmə in
sakrifais itəm təmos nalpɨnən ne neməha rəhan o təfagə rat mɨn, nian nɨtan təmaiu. Kən
Uhgɨn tətafəl təfagə ratmɨn rəhanetəmimniannetəmimkotahatətəməməKristo təmɨmɨs
olat. Uhgɨn təmol suatɨp əh məmə otəgətun məmə rəhan nolən in tətuatɨp agɨn-əh, məto-
inu e nətəlɨgən rəhan itəm kaifəməh, in təsolən nalpɨnən o təfagə rat mɨn itəm netəmim
kəmotol aupən. 26 Təmol nəhlan məmə otəgətun roiu məmə nolən rəhan in tətuatɨp. In
təməsaluin əmən təfagə ratmɨn, məto təmahl-ipa Iesuməmə in otos nalpɨnən o təfagə rat
mɨn. Kən Uhgɨn atɨp əm tatən məmə netəmim itəm kotahatətə e Iesu, ilat okotətuatɨp e
nɨganəmtɨn.

27 ?Tol nəhlan, etəmim kit tɨtun nəghat ausitən o nat kit itəm təmol, məmə in tətuatɨp
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, o kəp? Kəp, nat tɨkə. ?Kən etəmim təruru nəghat ausitən o naka?
Məto-inu etəmim kit tɨkə itəm tɨtun nətəu-pənən Louməmə tatuwamətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. Uhgɨn tatol etəmim tətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən əm rəhan. 28 Tol nəhlan
məto-inu kitat kotaskəlɨm əskasɨk nətəlɨgən məmə etəmim tatətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn
e rəhan nahatətəən, məto sənəmə e nətəu-pənən Lou. 29 Uhgɨn, in sənəmə Uhgɨn rəha
netəm Isrel əm. In Uhgɨnmɨn rəha Iaihluəmɨn, 30məto-inu Uhgɨn kitiəh əm, itəm in otol
netəmimkotətuatɨp enɨganəmtɨne suatɨpkitiəh əm,nahatətəən rəhalat. Tahmen-ahmen
əm o netəm Isrel ne Iaihluə mɨn. 31 ?Tahro əh-roiu e Lou əh? ?Nahatətəən əh tatol Lou
əh in nat əpnapɨn? !Kəp! Məto nian koatahatətə əmeUhgɨn, kən e nolən əh, koatətəu-pən
ətuatɨp suatɨp pahrien rəha Lou.

4
Uhgɨn təmol Epraham tətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən

1Epraham innəukətɨnoanolmɨn rəha Isrel aupən. Otətəlɨg-in-tu nat naka itəmEpraham
təmehm məmə in suatɨp rəha nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 2 Uhgɨn təmol Epraham
tətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto sənəmə e nolən wɨr mɨn rəha Epraham. Okəmə nolən wɨr
mɨn rəhan in suatɨp rəha nətuatɨpən, kən Epraham tɨtun nəghat ausitən ron. Məto e
nɨganəmtɨ Uhgɨn, okol Epraham təsausitən o nat kit, 3məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə, “Epraham təmatahatətə e Uhgɨn, kən Uhgɨn təmən məmə Epraham in tətuatɨp e
nɨganəmtɨn o nahatətəən rəhan.”

4Nian suah kit tatol wək o nətouən, rəhan iərəmərə təsənən məmə rəhan nətouən in
presen kit kəm in, məto iərəmərə təkəike mos-ipən nətouən o rəhan wək. 5 Məto kitat
kəsotolənwəkməmə okotuwakatətuatɨp enɨganəmtɨUhgɨn. Kitat kotahatətə əmeUhgɨn,
kən in tatolməmə kitat kotuwakatətuatɨp e rəhatat nahatətəən. Uhgɨnpɨsɨn əmitəmtatol
netəm u kotərat koatuwa katətuatɨp e nɨganəmtɨn. 6 Tefɨt in təmatəghat-in nat u nian in
təmən-iarəp məmə nəwɨrən pahrien otuwɨn o etəm itəm Uhgɨn tatən məmə in tətuatɨp e
nɨganəmtɨn, məto sənəmə e nolənwɨr itəm suah u təmol. In təmənməmə,
7 “Nəwɨrən pahrien tatuwɨn o netəmuUhgɨn təmafəl rəhalat nolən rat,
kən in təmaluin rəhalat təfagə rat.
8Nəwɨrən pahrien tatuwɨn o etəmu itəm Iərəmərə təsaskəlɨmən e nɨkin rəhan təfagə rat.”

9?Nɨkitəmat təhtməmənəwɨrənpahrien əh in rəhanetəm əmukəməhg-ipən ilat, netəm
Isrel, o nəwɨrən pahrien əh, in mɨn rəha netəm kəsəhg-ipənən ilat, Iaihluə mɨn? Əwəh,
rəha Iaihluəmɨn. Ematən məmə, Uhgɨn təmən məmə Epraham in tətuatɨp e nɨganəmtɨn
məto-inu o rəhan nahatətəən. 10 ?Kən nəgəhan Uhgɨn təmən kəm Epraham məmə in
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tətuatɨp, nian kɨnəhg-ipən rəkɨs, o nian kəsəhg-ipənən əh? Uhgɨn təmaupən mən nəhlan,
uarisɨgkəpanəhg-ipən. 11Kənkəməhg-ipən in tahmenenəmtətin itəmtəməgətunpahrien
məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn e rəhan nahatətəən, nian kəsəhg-ipənən əh. Kən tol
nəhlan, in tata rəha netəmim rafin itəm kəsəhg-ipənən ilat, məto kotahatətə e Uhgɨn.
Kən in tatən məmə ilat koatətuatɨp e nɨganəmtɨn o nahatətəən rəhalat. 12 Kən in tata
rəha netəmim neen mɨn, ilat itəm kəməhg-ipən ilat. Məto in sənəmə rəhalat tata məto-
inu kəməhg-ipən ilat, məto in rəhalat tata məto-inu ilat mɨn koatətəu-pən suatɨp rəha
nahatətəən itəm rəhatat tata Epraham təmətəu-pən aupən u kəpanəhg-ipən.

13Uhgɨn təmol nəniəkɨsənkəmEprahamne rəhannoanolmɨnməmənətueintənotuwa
rəhan o nian kit. Məto Lou sənəmə suatɨp itəmnəniəkɨsən u otuwamol nɨpahrienən lan.
In otuwa mol nɨpahrienən e nətuatɨpən itəm təmɨsɨ-pən e suatɨp rəha nahatətəən. 14 Tol
nəhlanməto-inuokəmənəniəkɨsən tatuwamolnɨpahrienənonetəmimitəmkoatagɨle əm
eLou, kənnɨkilat təhtməmə ilat kotətuatɨp lan, kən suatɨp rəhanahatətəən innat əpnapɨn
əm, kən nəniəkɨsən nɨpətɨn tɨkə. 15 Məto nəghatən u, in nɨpahrienən: Lou tatən məmə
nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn tatuwɨn o netəmim itəm koatətgəhl Lou, kən ikɨn mɨn
rafinLou əh-ikɨn, netəmimkoatətgəhl. Tol nəhlan, nolən rəhanətəu-pənənLou tatiuw-pa
nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn, kən təsolənməmə nəniəkɨsən otuwamol nɨpahrienən.

16 Tol nəhlan, nəniəkɨsən tatuwa mol nɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat e suatɨp rəha
nahatətəənməmə nəniəkɨsən otuwa e nəwɨrən itəmUhgɨn tətawte-in kəmkitat, kən kitat
kotɨtunnɨtunənpahrienməmə rəhannəniəkɨsən in rəhanoanolmɨnrafinrəhaEpraham,
sənəmə rəha netəmmɨn əmu itəmUhgɨn təmos-ipən Lou kəm ilat, məto rəha netəmmɨn
u, ilatmɨn itəmkoatətəu-pən suatɨp rəha nahatətəən rəha Epraham. In rəhatat rafin tata.
17 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Emol ik nakuwa tɨpɨ noanol tepət.” E
nɨganəmtɨUhgɨn, Eprahaminrəhatat tata. In təmahatətəeUhgɨnu tatos-ipənnəmegəhən
kəmnetəmkəmotɨmɨs, kən in tɨtun nolən natɨmnat e nat agɨn tɨkə.

18 Nian Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham məmə in otuwa tata rəha noanol tepət,
Epraham təmahatətə e Uhgɨn mɨtun e nɨkin məmə nəghatən rəha Uhgɨn in nɨpahrienən,
nat əpnapɨn in tiəkɨs agɨnməmə nəniəkɨsən otuwamol nɨpahrienən. Uhgɨn təmənməmə,
namipɨn mɨn okotepət motaprəkɨs. 19 Nahatətəən rəhan təseiuaiuən, nat əpnapɨn in
tɨtun məmə nɨpətɨn tɨnaguɨhl mɨnahmen əm o nɨmɨsən məto-inu rəhan nup iuəhkɨr o
wan-hanrɨt, kən tɨtun məmə Sera tɨnaprəkɨs-in ikɨn katemək ikɨn kən okol təseməkən.
20Epraham təməsəf-əfən rəhan nahatətəən e nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Nɨpahrienən, rəhan
nahatətəən təməwiəmuwaməskasɨk təhmɨnmɨn, kənmatos-ipənnənwiwiənkəmUhgɨn.
21 In təmɨtunwɨr e nɨkinməməUhgɨn tatos nəsanənənonolən rəhannəniəkɨsən tuwamol
nɨpahrienən. 22 O nat əh inəh, “Uhgɨn təmən məmə Epraham in tətuatɨp e nɨganəmtɨn
o nahatətəən rəhan.” 23Nəghatən u itəm tatən məmə, “Uhgɨn təmən məmə Epraham in
tətuatɨp e nɨganəmtɨn,” kəməsəteən məmə rəha Epraham pɨsɨn əm, 24məto kəməte mɨn
məmə rəhatat, itəmUhgɨnotənməməkitatokotətuatɨpenɨganəmtɨn, kitat itəmkotahatətə
lan, itəm təmosmegəh Iesu Iərəmərə rəhatat e nɨmɨsən. 25 Kəmegəhan-in-pa Iesu tuwa
mɨmɨs o təfagə rat mɨn rəhatat, kən Uhgɨn təmol in təmegəh mɨn e nɨmɨsən məmə in otol
suatɨpməmə kitat okotətuatɨp e nɨganəmtɨn.

5
Nəməlinuən ne nagienən

1 Tol nəhlan, koatatɨg e nəməlinuən kitat Uhgɨn məto-inu, e nahatətəən rəhatat ron, in
təmən məmə kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən natɨmnat mɨn əh kəmotuwa e Iərəmərə
rəhatat Iesu Kristo. 2 E nahatətəən rəhatat, natɨmnat itəm Kristo təmol, təməmɨk kitat
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kotuwa e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə okotos nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm kitat. Kən
nəwɨrən əh, kotatɨg lan əh-roiu. Kən kitat kotagienməto-inu kitat kotɨtunwɨr agɨnməmə
okotosnepətən əhag-əhag rəhaUhgɨn. 3Kənnatkitmɨn, kitat kotagienniankotatɨgenian
əskasɨk mɨn məto-inu, kitat kotɨtun məmə nian əskasɨk mɨn kotasitu etat məmə okotətul
əskasɨk e nəratən. 4Kən nian koatətul əskasɨk, Uhgɨn, nɨkin tagien otat. Kən nian kotɨtun
məməUhgɨn nɨkin tagien otat, kən kitat kotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk e Uhgɨn.
5Kən natɨmnat itəmkoatələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk e Uhgɨn ron, kotɨtunməmə
okotuwa kol nɨpahrienən məto-inu, in təmos-ipa Narmɨn Rəhan kəm kitat, kən Narmɨn
tatos-ipa nolkeikeən rəha Uhgɨn tərioah e nɨkitat.

6Kən nian rəhatat nəsanənən təmatɨkə əh o nosmegəh atɨpən kitat, e nian ətuatɨp itəm
Uhgɨn təmən, Kristo təmɨmɨs o nosmegəhən kitat netəmrat u kəsotɨsiai-inən in Uhgɨn. 7E
rəhak nətəlɨgən, in nat tiəkɨs agɨn məmə suah kit otegəhan-in məmə in otɨmɨs o suah kit
mɨn itəm rəhan nolən tətuatɨp. Məto kəm-naka suah kit otɨmɨs o suah kit mɨn itəm rəhan
nolən təwɨr agɨn o netəmim. 8Məto Uhgɨn təməgətun rəhan nolkeikeən kəmkitat e nolən
uməmə, nian kitat netəmkəmoatol əh təfagə rat, kən Kristo təmɨmɨs otat.

9 Tol nəhlan, Uhgɨn təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nɨta Kristo itəm təmaiu
nian təmɨmɨs otat. Kən məto-inu nat u in nɨpahrienən, kitat kotɨtun wɨr məmə Kristo
otosmegəh kitat o neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn e namnun nian. 10 Nian kəmotol
tɨkɨmɨr kitat Uhgɨn,məto in təmol kitat kotuwa iolɨnmɨn e nɨmɨsən rəhaNətɨn. Kənməto-
inu təmol kitat kotuwa iolɨn mɨn, nat kit itəm taprəkɨs-in inu məmə kitat kotɨtun wɨr
məmə Uhgɨn otosmegəh kitat e nalpɨnən ne neməha rəhan, məto-inu Kristo tatəmegəh.
11Kən nat kit mɨn, nɨkitat tagien məmə kəmotuwa kitiəh kitat Uhgɨn e Iərəmərə rəhatat
Iesu Kristo, itəmUhgɨn təmiuw-pa kitat lan kotuwa iolɨnmɨn.

Atam təmiuw-pa nɨmɨsən, kən Kristo təmɨləs nəmegəhən
12 Aupən agɨn, suah u Atam, təmol təfagə rat, kən tol nəhlan, təfagə rat mɨsɨ-pən lan

muwa e nətueintən e etəm kitiəh əm əh. Kən təfagə rat təmɨləs nɨmɨsən muwa ikɨn.
Kən tol nəhlan, netəmim rafin okotəkəike motɨmɨs məto-inu ilat rafin koatol təfagə rat.
13Nɨpahrien, netəmim kəmotol təfagə rat uarisɨg Uhgɨn təpanos-ipa Lou. Məto nian Lou
tɨkə, okol kəsotətgəhlənLou,molməməUhgɨn təsəte rəkɨsən təfagə ratmɨnrəhalat. 14Məto
nat əpnapɨn Uhgɨn təməsəte rəkɨsən təfagə rat mɨn rəhalat, netəmim itəmkoatatɨg e nian
rəha Atam mətoarus-pa Moses, ilat rafin kəmotɨmɨs. Əwəh, nat əpanapɨn netəmmɨn əh
kəməsotolən təfagə rat tahmen e təfagə rat rəha Atam, məto ilat rafin kəmotɨmɨs.
E nolən mɨn neen, Atam in tahmen e Kristo itəm təmuarisɨg in, məto-inu nat naka

itəmAtam təmol, tatuwɨn o netəmim rafin, tahmen-pən əmməmə nat naka Kristo təmol
tatuwɨnonetəmimrafin. 15Məto nat naka itəmUhgɨn təmos-ipa tol pɨsɨnagɨn e təfagə rat
rəha Atam. Təfagə rat rəha suah kitiəh əmu, Atam, təmiuw-pa nɨmɨsən o netəmim tepət,
kən inu in nat asol. Məto nat asol taprəkɨs, in nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm in təmawte-
in o netəmim tepət o nafələn təfagə rat rəhalat, kən nat əh təmuwa e nəwɨrən rəha suah
kitiəh əm u, Iesu Kristo. 16 Ekən mɨn məmə, nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm in təmawte-
in kəm netəmim, in tol pɨsɨn agɨn e noa təfagə rat rəha suah kitiəh əm əh. Suah u təmol
təfagə rat kitiəh əm, kən Uhgɨn təmakil muəhmələhəu nəghatən lanməmə otos nalpɨnən.
Kən uarisɨg, nian netəmim tepət kəmotol təfagə rat tepət, məto Uhgɨn təmos-ipa nat təwɨr
kəmkitat, kən təmolməmə kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. 17Nɨpahrienənməmə təfagə rat
rəha suah kitiəh əm, Atam, təmol nɨmɨsən tatərəmərə e netəmim rafin, kən inu nat asol.
Məto nat asol kit mɨn itəm taprəkɨs məmə, nat itəm suah kitiəh əm, Iesu Kristo, təmol.
Netəmim rafin itəmkoatos nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm in təmawte-in əpnapɨn əmkəm ilat,
kən motahatətə məmə Uhgɨn tatol ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, ilat okotos nəmegəhən
lilɨn. Kən ilat Kristo, okotərəmərə.
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18Əwəh, Atam təmol təfagə rat kit mol məmə, Uhgɨn təmakil muəh mələhəu nəghatən
rəha netəmim rafin məmə okotəkəike motos nalpɨnən. Kən e nolən ahmen-ahmen əm,
Kristo təmol nat ətuatɨp kit, mol suatɨp məmə netəmim kotɨtun motuwa motətuatɨp e
nɨganəmtɨUhgɨn. Kənnətuatɨpən əh, tatolməmənetəmimrafinkotɨtunnosənnəmegəhən
lilɨn. 19Netəmim tepət kəmotuwa nol təfagəməto-inu suah əhAtam təməht nəwia Uhgɨn.
Məto netəmim təpət okotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu suah kit mɨn,
Kristo, təmol nəwia Uhgɨn.

20Uhgɨn təmos-ipaLouməmə təfagə ratotuwamol iahgin, kənməmənetəmimokotɨtun
nolən rat mɨn rəhalat. Məto nian təfagə rat təmuwa mol iahgin, nəwɨrən itəm Uhgɨn
təmawte-in əpnapɨn əm təmuwa iahgin təhmɨn mɨn maprəkɨs, 21 məmə nəwɨrən otol
win e təfagə rat mɨn. Təfagə rat təmatərəmərə e netəmim rafin matiuw-pa nɨmɨsən elat.
Məto roiu nəwɨrən itəmUhgɨn tətawte-in kəmkitat otərəmərə, kən nəwɨrən əh otol məmə
netəmimokotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn, kənmotos nəmegəhən lilɨn e Iesu Kristo rəhatat
Iərəmərə.

6
Nəsanənən rəha təfagə rat okol təsəlis ətainən kitat

1 ?Kən tol nəhlan o nat əh, kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otənməmə, təwɨrməmə
koatəkəike əmonolən təfagə rat, məmə nəwɨrən rəha Uhgɨn otəwiəmol iahgin təhmɨn. 2 !
Kəp, təsətuatɨpən! Nian təfagə rat tətalkut məmə otiuw-pən kitat tərat ikɨn, kən nɨkitat
təike məht məmə, tahmen əm məmə kəmotɨmɨs rəkɨs lan, kən okol kəsotolən nəwian
roiu. 3Nəkotɨtun o kəp məmə, kəmol baptais etat, kən baptais əh tatəgətun məmə kitat
kəmotuwa kitiəh kitat Kristo. Kən nian Kristo təmɨmɨs, tahmen əmməmə kitat kotɨmɨs
kitat min, u nɨpətɨn təmə nəmegəhən rəhatat o nolən təfagə rat, in təmɨmɨs. 4Tol nəhlan,
nian kəmol baptais etat, in tahmenməmə kəmotɨmɨs, kənkɨtənɨmitat kitat Kristo. Kən in
tol nəhlan məmə kitat okotətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən wi, tahmen əmməmə Uhgɨn
Tata təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən, e nəsanənən asol rəhan.

5 Tol nəhlan məto-inu, kəmotuwa kitiəh kitat min e nɨmɨsən rəhan, kən okotuwa
mɨn kitiəh kitat min e nolən itəm Uhgɨn təmosmegəh in lan e nɨmɨsən. 6 Kitat kotɨtun
məmə nian kəməht-ipən Kristo e nɨg kəməluau, kəməht-ipən ilat nolən oas mɨn rəhatat
məmə, otərəkɨn nolən oas rəhatat itəm tolkeike pɨk təfagə rat. Kən təmol məmə təfagə rat
otəsərəmərəmɨnən etat, 7məto-inu etəmim itəmtəmɨmɨs, təsatɨg ahginənnəsanənən rəha
təfagə rat.

8Məto-inu kəmotɨmɨs kitat Kristo, kən tol nəhlan, kotahatətə məmə okotəmegəh kitat
min roiu, ne nian itəm təpanuwa. 9 Kotahatətə nəhlan məto-inu kotɨtun məmə Uhgɨn
təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən, kən tol nəhlan okol təsɨmɨs mɨnən. Nɨmɨsən təsərəmərə
mɨnən lan. 10 In təmɨmɨs mau kitiəh əm, kən e nɨmɨsən rəhan, təmos-irəkɨs nəsanənən
rafin rəha təfagə rat. Məto tatəmegəh roiu, kən e nəmegəhən rəhan, in tatəmegəh məmə
otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 11Kən e nolən ahmen-ahmen əm, nɨkitəmat təkəike məht itəmat
məmə nəmotɨmɨs e təfagə rat, təfagə rat rəhan nəsanənən tɨkə o niuw-pənən itəmat. Məto
e nəmegəhən rəhatəmat əh-roiu, nɨkitəmat təkəike məht itəmat məmə nakotəmegəh e
Uhgɨnməmə onəkotɨləs-ipər nərgɨn e Kristo Iesu.

12 Tol nəhlan, sotegəhan-inən məmə təfagə rat tərəmərə e nɨpətɨtəmat itəm otəpanɨmɨs
nian kit. Sotegəhan-inən məmə nəkoatol nəwia nətəlɨgən rat rəha nɨpətɨtəmat. 13 Kən
sotegəhan-inmɨnən nolən nɨpətɨtəmatmɨnməmə nəkoatol təfagə rat lan. Məto otegəhan-
in-pən nəmegəhən rəhatəmat rafin kəm Uhgɨn, məto-inu itəmat netəmim itəm Uhgɨn
təməmki-rəkɨs itəmat e nɨmɨsən məmki-pən itəmat e nəmegəhən. Kən otegəhan-in nolən
nɨpətɨtəmatmɨnməmə okotol nolənmɨn itəmkotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn. 14Tol nəhlan
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məto-inu, təfagə rat otəsərəmərəən etəmat məto-inu roiu, nəsotatɨg ahginən Lou itəm
təsasituən etəmatməmə nəsotolən təfagə rat. Məto nakoatatɨg ahgin nəwɨrən itəmUhgɨn
tətawte-in kəm itəmat, kən e nəwɨrən əh, in otasitu etəmatməmə nəsotolən təfagə rat.

Slef mɨn rəha nolən ətuatɨp
15 ?Kən kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otən məmə, pəs okotol təfagə rat məto-

inu, Lou təsərəmərəənetat,mətonəwɨrənrəhaUhgɨn itəmtətawte-inkəmkitat tatərəmərə
etat. !Kəp, təsətuatɨpən! 16Nəkotɨtun o kəp məmə, nian nakotegəhan-in-pən itəmat kəm
suah kit məmə nəkoatol nəwian, kən itəmat rəhan slef, kən itəmat slef rəha suah un
noatol nəwian. Suatɨp kəiu o nətəu-pənən. E suatɨp kit, nakotuwa slef rəha təfagə rat,
kən suatɨp u tatuwɨn o nɨmɨsən. Kən e suatɨp kit mɨn, nakotuwa slef rəha nolən nəwia
Uhgɨn, kən suatɨp u tatuwɨn o nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 17Kitat koatənwiwi Uhgɨn
məmə nat əpnapɨn aupən nəmoatol slef rəha təfagə rat, məto uarisɨg, e nɨkitəmat rafin
nəmotol nəgətunən itəm ematəgətun itəmat lan. 18Uhgɨn təmɨkɨs itəmat e təfagə rat, kən
təfagə rat, rəhannəsanənən tɨkəonərəmərəənetəmat. Kənnəmotuwa slef rəhanolənmɨn
itəmkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

19 Iatəghat e nətəlɨgən mɨn itəm netəmim kotɨtun, inu slef ne etəm-iasol, məto-
inu nətəlɨgən rəhatəmat təsahmenən o nɨtunən natɨmnat rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn,
nəmotegəhan-in nolɨ-nolɨnɨpətɨtəmatməmə ilat slef rəha nolənmɨn itəmtol naulɨsən əm,
ne slef rəha nəratən itəm tatər tepət. Məto roiu otegəhan-in-pən ilat məmə ilat slef rəha
nolən mɨn itəm kotətuatɨp, kən nakotuwa netəmim itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə
rəhan mɨn. 20Nian itəmat nəmoatol slef rəha təfagə rat, nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn təsərəmərəən etəmat. 21 ?Noan nəwɨrən naka nəmotos e nəmegəhən rəhatəmat
o nolən tərat mɨn itəm noataulɨs ron əh-roiu? !Noan nolən rat mɨn əh, in nɨmɨsən əm!
22Məto roiu, Uhgɨn təmɨkɨs itəmat e təfagə rat, kən nəmotuwa slef mɨn rəhan, kən noan
nəwɨrən itəmnoatəhl, tatit itəmatməmənakotuwanetəmimrəhaUhgɨnenɨkitəmatrafin.
Kənnakoatos nəmegəhən lilɨn. 23Tol nəhlanməto-inu nətouən rəha təfagə rat in nɨmɨsən,
məto nat itəmUhgɨn tatos-ipa in nəmegəhən lilɨn e Kristo Iesu rəhatat Iərəmərə.

7
Lou təsərəmərəən e kitat

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Itəmat nəkotɨtun nolən rəha lou. Lou mɨn koatərəmərə e
netəmim nian ilat koatəmegəh əm. 2Tahmen e nat u. Okəmə pətan kit itəm təmol marɨt,
lou tatən məmə in rəhan əm əh iərman nian in tatəmegəh. Məto okəmə iərman əh tɨmɨs,
kən lou rəha marɨt təsaskəlɨm mɨnən pətan əh, kən in tɨtun nətəu-pənən suah pɨsɨn kit.
3 Məto okəmə in tatətəu-pən iərman pɨsɨn kit nian rəhan iərman tatəmegəh əh, katən
məmə in tategoafəl rəhan iərman. Məto okəmə rəhan iərman təmɨmɨs, lou əh rəhamarɨt
təsaskəlɨm mɨnən pətan əh, kən nat əpnapɨn tatətəu-pən iərman pɨsɨn, in təsegoafələn
rəhan iərman.

4 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. E nolən ahmen-ahmen əm, məto-inu nɨnotol kitiəh
itəmat Kristo, tahmen əm məmə itəmat nəmotɨmɨs itəmat min e nɨg kəluau. Kən nian
nəmotɨmɨs, Lou rəhaMoses təsaskəlɨmmɨnən itəmatu-roiu. Uhgɨn təmɨkɨs itəmatonətəu-
pənən ətuatɨp natɨmnat rafin agɨn e Lou məmə Uhgɨn otosmegəh itəmat. Kən itəmat
nakotahmen-pən əme pətan kit itəmrəhan iərman in təmɨmɨs, kən roiu in təsolənmarɨt,
kən in tɨtun nətəu-pənən suah pɨsɨn. Rəhatəmat iərman aupən, in Lou. Məto roiu, itəmat
nakotətəu-pən suah pɨsɨn u Kristo, itəm Uhgɨn təmosmegəh e nɨmɨsən. Kən nakotətəu-
pən in məmə nakoatoe noan wɨr, itəm in nolən təwɨr mɨn itəm koatɨsiai-in Uhgɨn. 5Nian
nətəlɨgən rat rəha etəmim* tatərəmərə e kitat, nətəlɨgən ratmɨn rəhatat koatiuw-pən kitat
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məmə okotol nolən rat mɨn e nɨpətɨtat. Kən nian Lou tatən məmə okəsotolən nolən rat
mɨn əh, tol məmə nɨkitat tatəht pɨk nolən rat mɨn, kən koatolkeike moatol təhmɨn nolən
rat mɨn. Tol nəhlan, kəmotol təfagə rat tepət. Kən noa təfagə rat mɨn əh, in nɨmɨsən əm.
6Məto roiu, okol kitat kəsətəu-pənmɨnən Lou rəhaMoses məmə okotos nəmegəhən lilɨn,
məto-inu tahmen əmməmə kitat kəmotɨmɨs e Lou əh. Kən tol nəhlan, Lou təsərəmərəən e
kitat u-roiu. Kən roiu, kitat slefmɨn rəhaUhgɨn,məto kəsotətəu-pənən suatɨp oas o nətəu-
pənən Lou itəmkəməte, məto koatətəu-pən suatɨpwi rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn.

Lou tatol məmə netəmim kotol təfagə rat
7 ?Kən kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otən məmə, “Lou in nat tərat məto-inu

tatol məmə kitat koatol təfagə rat.” !Məto kəp, təsətuatɨpən! Io ekɨtun əm məmə təfagə
rat tahro nulan məto-inu Lou tatəgətun io lan. Okəmə Lou in təməsənən məmə esolən
nolən rəha nolkeikeən nat kit rəha etəm pɨsɨn, kən okol esɨtunən nolən əh məmə təhrol
nulan.† 8 Məto təfagə rat təmaskəlɨm nəghatən rəha Lou, mol rəhan in iolwək, kən
təmol məmə nolən rəha nolkeikeən nat kit rəha etəm pɨsɨn təmuwa tepət e nɨkik. Məto
okəmə Lou təpɨkə, kən təfagə rat rəhan nəsanənən təpɨkə nəhlan, tahmenməmə təmɨmɨs.
9 Aupən ikɨn, nian eməruru əh Lou, nɨkik təsəhtən təfagə rat rəhak, emətatɨg wɨr əm.
Məto uarisɨg emɨtunməmə Lou əh-ikɨn, kən nəsanənən rəha təfagə rat təmuwaməmegəh
mɨn məskasɨk, kən enɨtun məmə ekəike mɨmɨs o təfagə rat rəhak. 10Kən eməplan məmə
nəghatən əh rəha Lou itəm təmuwa məmə otol etəmim təmegəh, məto nɨpahrienən
təmiuw-pa əmnɨmɨsən. 11Tol nəhlanməto-inu, təfagə rat təmaskəlɨmnəghatən rəha Lou,
mol rəhan in iolwək, kən təmeiuə-in io. Nɨkik təməhtməməokəmə emalkut onətəu-pənən
Lou rəhaMoses, kənekosnəmegəhən lilɨn. Məto enərurunolən, kənenəghatən rəhaLou,
ekəike mɨmɨs o təfagə rat mɨn rəhak. 12Məto Lou tasim təmɨsɨ-pən e Uhgɨn, kən nəghatən
mɨn rəha Lou kəmotɨsɨ-pən e Uhgɨnmotasim, motətuatɨp, motəwɨr motasitu e netəmim.

13 Kən okəmə naka suah kit otən məmə, “Lou in nat təwɨr, məto təmol məmə ekɨmɨs.”
!Məto kəp, təsətuatɨpən! Nian emɨtun nəghatən rəha Lou itəm in təwɨr, nɨkik təmuwɨn
o nolən təfagə rat, kən io emol təfagə rat itəm noan in nɨmɨsən. Tol nəhlan, təfagə rat
təmol məmə ekɨmɨs. Təmol nəhlan məmə ekɨtun məmə nolən rat mɨn rəhak, ilat təfagə
rat pahrien. Kən nian eməplan nəghatən rəha Lou, enɨtun məmə təfagə rat in nat tərat
agɨn-əh.

14Kitat kotɨtun məmə Lou təmɨsɨ-pən e Uhgɨn. Məto io, io etəmim əm. Kən kol-salɨm-
in io məmə io slef kit, kən təfagə rat in rəhak etəm-iasol. 15 Esɨtunən natɨmnat itəm
iakatol,məto-inunatwɨrmɨn itəmiakolkeikeməmə ekol, esolən,məto iatol əmnaka itəm
iatetəhau. 16Ekɨtunwɨrməmə təfagə rat rəhak innat tərat nat əpnapɨnesolkeikeənməmə
ekol. Kənnian ekəto tərat e nɨkik o təfagə rat u, innəmtətin kitməməLou tatol rəhanwək,
kən Lou in nat wɨr kit. 17Tol nəhlan, sənəmə io itəm iatol təfagə rat mɨn, məto nolən rəha
təfagə rat itəmtətatɨgerəhaknətəlɨgənnianrafin, tatolməməekolnolənratmɨn. 18Ekɨtun
məmə nətəlɨgən rat rəhak otəsegəhan-inənməmə ekol nat wɨr kit. Ekɨtun in nɨpahrienən
məto-inu iakolkeikeməmə ekol nat itəmtəwɨr,məto okol esolən. 19Nat naka iatol sənəmə
in nat wɨr itəm iakolkeike məmə ekol, məto iatol əm təfagə rat itəm esolkeikeən məmə
ekol. 20Kən okəmə ekol nat naka itəmesolkeikeənməmə ekol, sənəmə io pahrien u iatol,
məto in təfagə rat itəm tətatɨg lak tatol.

21Tol nəhlan, iatəplan məmə nolən kit tatol wək e nəmegəhən rəhak nian rafin. Nolən
əh tol nəhlan məmə, nian iakolkeike məmə ekol nat wɨr, məto təfagə rat huə iuəhkɨr ron
io tatiuw-pən io e təfagə rat. 22E nɨkik rafin, iakolkeike Lou rəha Uhgɨn, 23məto iatəplan
mɨn lou kit mɨn itəm tatol wək e nəmegəhən rəhak itəm tətəluagɨn ilau rəhak nɨtunən,
məlis io, matol məmə io slef rəha təfagə rat itəm tatol wək e rəhak nəmegəhən. 24 !Kəsi,
7:6: Rom 8:2; 6:4 † 7:7: E nəghatən mɨn rəha ves 7:7-25, nian Pol tatən “io,” məto nɨpətɨ nəghatən u məmə in
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iatəto tərat pɨk agɨn! ?Karmə pah otɨləs-irəkɨs io e nɨpətɨk u itəm tatuwɨn o nɨmɨsən? 25 !
Pəs kotənwiwi Uhgɨn. Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə in otol!
Kən tol nəhlan nəmegəhən rəhak tol min-nulan məmə, io slef rəha Lou rəha Uhgɨn e

rəhak nətəlɨgənwi, məto e nətəlɨgən rat rəhak, io slef rəha lou rəha təfagə rat.

8
Nolən rəha nətəu-pənənNarmɨn Rəha Uhgɨn

1 Kən nəukətɨ nəghatən rafin mɨn əh tol min-nulan, məmə Uhgɨn tatən məmə kitat
kotətuatɨp e nɨganəmtɨnməto-inu kotahatətə e nat itəmKristo təmol otat. Kən tol nəhlan,
Uhgɨn kol təsuəhən, kən məsələhəuən nəghatən məsolən nalpɨnən kit rəha netəm mɨn
u kəmotuwa kitiəh ilat Kristo Iesu, 2 məto-inu nəsanənən rəha Narmɨn, itəm tatos-ipa
nəmegəhən wi kəm kitat e Kristo Iesu, in təmɨkɨs kitat e nəsanənən rəha təfagə rat ne
nɨmɨsən. 3Lou təruru nɨkɨsən nəhlan kitat, mol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨnməto-
inu, nətəlɨgən rat rəha etəmim tatol win e nolən itəm Lou tolkeike. !Məto nat itəm Lou
təruru nolən, Uhgɨn təmol! Inu, təmahl-ipa Nətɨn ətuatɨp kən təmuwa etəmimmahmen
e kitat. Kən Uhgɨn təmakil muəh mələhəu nəghatən mol nalpɨnən o təfagə rat itəm kitat
netəmim rafin koatol. In təmol nəhlan nian təmol Netɨn təmuwa sakrifais o təfagə rat
mɨn rafin rəhatat. 4Uhgɨn təmol nəhlan məmə, nəghatən ətuatɨp mɨn rəha Lou okotuwa
motol nɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat itəm kəsotətəu-pənən suatɨp rəha nətəlɨgən rat
rəha etəmim, məto koatətəu-pən suatɨp itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun kəmkitat.

5Netəmim itəm koatətəu-pən nətəlɨgən rat rəha etəmim, nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əm
o nat itəm nətəlɨgən rat rəhalat tolkeike. Məto netəmim itəm koatətəu-pən nolən itəm
NarmɨnRəhaUhgɨn tolkeike, nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əmonat itəmNarmɨnRəhaUhgɨn
tolkeike. 6Okəmə nətəlɨgən rat rəha etəmim in tatərəmərə lan, kən suah əh tatətəu-pən
əm suatɨp rəha nɨmɨsən. Məto okəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatərəmərə e rəhan nətəlɨgən,
kən suah əh tatətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən ne nəməlinuən. 7 Tol nəhlan məto-inu,
nətəlɨgən rat rəha etəmim, tatol tɨkɨmɨr ilau Uhgɨn, məto-inu təsətəu-pənən lou mɨn rəha
Uhgɨn, kən in təruru agɨn nətəu-pənən. 8Netəmim itəm koatətəu-pən nətəlɨgən rat rəha
etəmim, okol kəsotolən nɨki Uhgɨn tagien.

9Məto itəmat nəsotətəu-pənən nətəlɨgən rat rəha etəmim. Okəmə in nɨpahrienənməmə
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat, kən noatətəu-pən nolən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn
tolkeike. Etəmim itəmNarmɨn Rəha Kristo təsatɨgən lan, in sənəmə etəmim rəha Kristo.
10Məto Kristo tətatɨg etəmat. Kən nat əpnapɨn nɨpətɨtəmat otəkəike mɨmɨs o təfagə rat,
məto narmɨtəmat tatəmegəhməto-inu itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn. 11Narmɨn
Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat, inu Narmɨn Rəha Uhgɨn u itəm təmol Kristo Iesu təmegəhmɨn
e nɨmɨsən. Nɨpahrienən, nɨpətɨtəmat otɨmɨs nian kit. Məto e Narmɨn Rəhan, Uhgɨn otos-
ipənmɨn nəmegəhən e nɨpətɨtəmat.

12Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. O natɨmnat mɨn əh, kitat kotəkəike katɨg kətəu-pən nat itəm
Uhgɨn tolkeike, məto kəsotatɨgən kətəu-pən nat itəm nətəlɨgən rat rəha etəmim tolkeike
məmə otol, 13məto-inu okəmə nəkotatɨg motətəu-pən nat itəmnətəlɨgən rat rəha etəmim
tolkeike, nəkotəkəike motɨmɨs. Məto okəmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn nakotohamnu nolən
rəha etəmim, kən onəkotəmegəh, 14 məto-inu netəmim rafin itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn
tatit ilat, ilat nenətɨ Uhgɨn mɨn. 15 Itəmat nəkotɨtun məmə inu in nɨpahrienən məto-inu,
Uhgɨn təmos-ipɨnəNarmɨnRəhankəmitəmat, kənNarmɨn təsolən itəmatnakoatəginmɨn
Uhgɨn, tahmen e slef kit tatəgin rəhan etəm-iasol. Kəp, məto Narmɨn Rəhan təmol məmə
Uhgɨn təməhl itəmat. Kən Narmɨn tatol məmə kitat kotɨtun nənən kəmUhgɨnməmə, “!Ik
rəhatɨmat tata!” 16 Kən Narmɨn atɨp Rəha Uhgɨn tatən kəm narmɨtat məmə kitat nenətɨ
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Uhgɨnmɨn. 17Kənməto-inu kitat nenətɨnmɨn, kitat okotos natɨmnat wɨr mɨn itəmUhgɨn
təmələhəu kalɨn məmə rəhatat. Kən kitat Kristo okotos natɨmnat mɨn əh. Kitat kotɨtun
məmə inu nɨpahrienən məto-inu kitat koatəto nahməən kitat min, kən kotɨtun məmə
Uhgɨn otos-ipən nɨsiaiiən kəmkitat tahmen e itəmotol e Kristo.

Nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn itəm tatuwa
18 Ekɨtun məmə nahməən itəm kotatɨg lan u-roiu, okotəplan məmə ilat nat əpnapɨn

əmnian Uhgɨn otol-arəp nepətən əhag-əhag rəhan e nəmegəhən rəhatat. 19Nɨpahrienən,
natɨmnat rafin itəmUhgɨn təmol, inu nəptən ne natɨmnat itəm koatəwiə lan, ne neai, ne
nat megəh mɨn, ilat koatəsahgin motolkeike pɨk məmə okotəplan nian itəm Uhgɨn otol-
arəp məmə nenətɨn mɨn u pah mɨn. 20 Koatasɨpən nəhlan məto-inu Uhgɨn təmol məmə
natɨmnat rafin itəm in təmol, ilat koatatɨg e nelmɨ nəratən, motəruru nolənwək wɨr mɨn
itəm rəhalat aupən ikɨn. Ilat kəsotolkeikeən nəhlan, məto in Uhgɨn itəm təmol nəhlan
elat. Kən in təmolkeike məmə ilat okotələhəu-pən rəhalat nətəlɨgən əskasɨk lan, 21məmə
in otɨkɨs ilat e nəmnəmɨtən ne nɨmɨsən itəm ilat kotatɨg pahrien lan. Kən in otɨkɨs ilat
nəhlan məmə in tɨtun nos-ipənən nepətən əhag-əhag kitiəh əm kəm ilat itəm otos-ipən
kəmnenətɨnmɨn.

22 Kitat kotɨtun məmə aupən agɨn mətoarus-pa əh-roiu, natɨmnat rafin itəm Uhgɨn
təmol, koatekɨmɨs tahmen e pətan kit itəm tatəto nahməən məmə otɨləs nətɨn. 23 Kən
sənəmə natɨmnat mɨn əm itəm Uhgɨn təmol, ilat koatekɨmɨs nəhlan. Məto kitat mɨn
koatekɨmɨs nəhlan, nat əpnapɨnməməUhgɨn təmos-ipa rəkɨs natwɨr kəmkitat, uNarmɨn
Rəhan. Kən Narmɨn in məsɨn rəha natɨmnat wɨr agɨn mɨn itəm Uhgɨn otəpanos-ipa
nian kit. Kən roiu koatəsahgin e nian ətuatɨp məmə Uhgɨn otegəhan-in rafin kəm
kitat natɨmnat itəm təməhl kitat ron. Kən in otɨkɨs nɨpətɨtat itəm toas, mos-ipa in
wi. 24 Təmətuoun e nian Uhgɨn təmosmegəh kitat, kitat koatələhəu-pən əskasɨk rəhatat
nətəlɨgən o natɨmnat mɨn əh. ?Okəmə suah kit təmos nat kit itəm in təmatəsahgin,
in otəsahgin mɨn o naka? 25 Məto koatələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən e nat kit itəm
kəsotəplanən əh, kənmotol rəhatat nətəlɨgən təfəməhmoatəsahginmoatətul əskasɨk.

26Kən tahmenməmə nolən əh tətasitu etat,* Narmɨn Rəha Uhgɨn tətasitu etat e rəhatat
nəpouən. Kitat kotəruruməmə naka koatəkəike kəfak ron, məto Narmɨn əmRəha Uhgɨn
tatən rəhatat lan nian kitat koatekɨmɨs e nolən kit itəm nəghatən tɨkə lan. 27Kən Uhgɨn
itəm in tɨtun nɨki netəmim, in tɨtun naka Narmɨn Rəhan tatən, məto-inu Narmɨn Rəhan
tatəfak o iəfakmɨn tətəu-pən nətəlɨgən rəha Uhgɨn.

Nalpəkauən rəha Uhgɨn
28 Kitat kotɨtun məmə, Uhgɨn tatol məmə natɨmnat rafin itəm koatuwa, inəh nat wɨr

mɨn ne nat rat mɨn, ilat rafin koatuwa o nasituən etat itəm kotolkeike Uhgɨn, inu kitat
netəm itəm in təmaun-in kitat e nalpəkauən rəhan. 29Tol nəhlanməto-inu, aupən aupən
agɨn, Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨsməmə kitat okotahatətə lan. Kən e nian əh, in təmənməmənolən
rəhatat otuwa mahmen e Nətɨn məmə netəmim tepət okotuwa pian mɨn ne wɨnɨn mɨn,
kən in təmaupənmaiir, kən in ilɨs e kitat rafin. 30Kən kitat itəm in təmaupənmənməmə
okotuwa rəhan, in təmaun-in kitat. Kən kitat u itəm təmaun-in, in təmol kitat kotətuatɨp
e nɨganəmtɨn. Kən kitat u itəm təmol kitat kotətuatɨp, in otɨləs-ipər mos-ipən nɨsiaiiən ne
nepətən əhag-əhag rəhan kəmkitat.

Nolkeikeən asol rəha Uhgɨn
31 ?Okotən mɨn naka e natɨmnat mɨn əh? Uhgɨn in kitat min, matol natɨmnat rafin

məmə ilat natɨmnat wɨr mɨn e nəmegəhən rəhatat, kən nat əpnapɨn əm okəmə pah tatol
tɨkɨmɨr kəm kitat. 32 In təməsəgɨnən o Nətɨn ətuatɨp məmə otɨmɨs o kitat rafin, məto in
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təmegəhan-in əm. Kən okəmə in təmos-ipa Nətɨn kəm kitat, kən in otawte-in natɨmnat
rafinkəmkitat. 33?Pah tɨtunnətu-pamɨnnəghatənkitməməkitat kəmotol tərat? Suahkit
tɨkə, məto-inu, in Uhgɨn itəm təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kitat itəm in təmɨtəpun.
34?Kənpah tɨtunnələhəuənnəghatənməməkitat kotəkəikemotosnalpɨnən? Suahkit tɨkə,
məto-inu Kristo Iesu təmɨmɨs o kitat, kən nat kit mɨn, Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən.
Kən roiu, in tatəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən ne nəsanənən, matəfak
kəm Uhgɨn o kitat. 35 ?Naka tɨtun nɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Kristo o kitat? ?
Nəratən, o nian iəkɨs mɨn, o nəratən itəm netəmim koatol kəm kitat, o nəumɨs, o rəhatat
nautə tɨkə, o ikɨn tasɨlə ikɨn, o naəp rəha nəluagɨnən o nohamnuən itəm? Kəp. !Nat kit
tɨkə! 36Nəmegəhən rəhatat tahmen əme itəmNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Uhgɨn. Nian rafin, netəmim koatolkeikeməmə okotohamnu itɨmat o nərgəm.
Itɨmat ekotahmen e sipsip mɨn itəmokohamnu ilat.”
37Nɨpahrienən, enatɨmnatmɨn əhrafin,Kristo itəmtolkeikekitat, tatolməməkitatkoatol
win agɨn. 38Kən ekɨtunməmə nat kit tɨkə agɨn tɨtun nɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha
Uhgɨn, inu nɨmɨsən, o nəmegəhən, o nagelo mɨn, o iərmɨs mɨn, o natɨmnat itəm tatuwa
əh-roiu, o natɨmnat itəm otəpanuwa, o nəsanənən mɨn rafin, 39 o natɨmnat əpəh ilɨs, o
natɨmnat ləhau agɨn, o nat kit e natɨmnat rafin itəmUhgɨn təmol, okol ilat rafin kəsotɨləs-
irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Uhgɨn itəmkoatos o Iərəmərə rəhatat Kristo Iesu.

9
Pol təmolkeike pɨkməmə netəm Isrel okotahatətə e Kristo

1 Kən roiu iakolkeike məmə ekəghat-in rəhak mɨn netəmim u noanol mɨn rəha Isrel,
məmə kəmotapəs Kristo. Iatən nɨpahrienənməto-inu itɨmlau Kristo kitiəh əm, eseiuəən.
Rəhak nətəlɨgən ne Narmɨn Rəha Uhgɨn katuənməmə nat u iatən in nɨpahrienən. 2Nɨkik
təmɨtəgɨt kənmətahmə pɨk olat nian rafin. 3Okəmə io ekɨtun nosən nalpɨnən ne neməha
rəhaUhgɨn, kən inu otasitu o natimakmɨnməmə okotahatətə eKristo, kənnɨkik təpagien
əm. Nɨpahrienən, nɨkik təpagien okəməUhgɨn otɨləs-irəkɨs io e Kristo itəmiakolkeike pɨk,
okəmə in otasitu natimak mɨn məmə okotahatətə lan. Ekən nəghatən u, “natimak mɨn,”
məto-inu e nɨpətɨn, ilat noanol rəha Isrel. 4 Ilat noanol rəha Isrel, kənnatɨmnatwɨrmɨnu
rəhalat: Uhgɨn təməhl ilatməmənenətɨnmɨn, kən təmol əp rəhannepətən əhag-əhag kəm
ilat, kən mos-ipən mɨn nəniəkɨsən mɨn rəha nasituən,* kən mos-ipən mɨn Lou kəm ilat,
ne nəfakən əpəh eNiməRəhaUhgɨn, ne nəniəkɨsənmɨn. 5Kən tɨpɨlatmɨn, ilat netəm-iasol
mɨn rəhaUhgɨnaupən, kənenɨpətɨn ikɨn, Kristo təmɨsɨ-pənenoanol rəhalat, kən inUhgɨn
itəm in ilɨs e natɨmnat rafin, itəmokatənwiwi əmnulan kətan namnun tɨkə. Əwəh.

Suatɨp itəmUhgɨn təmɨtəpun netəmim lan
6Noanol rəha Isrel kəməsotahatətəən e Kristo, məto nolən əh təməsolən məmə Uhgɨn

tateiuə e rəhan nəniəkɨsən, məto-inu sənəmə ilat rafin itəm kəmotɨsɨ-pən e noanol rəha
Isrel, ilatnetəmIsrelpahrien. 7Kənenolən əh inəh, ilat itəmkəmotɨsɨ-pəneEpraham, ilat
sənəmə netəmpahrien rəha Epraham. Məto Uhgɨn təmən kəmEprahamməmə, “Noanol
ətuatɨp rəham otɨsɨ-pən e nɨta rəha Aisak.” 8 Nɨpətɨn nat u məmə, ilat u kəmotaiir e
noanol rəha Epraham sənəmə ilat rafin nenətɨ Uhgɨn mɨn. Məto nenətɨ Uhgɨn pahrien,
ilat netəmim itəm kəmotaiir e nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Kən ilat u noanol pahrien rəha
Epraham. 9 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham min-nulan, “E nian
ətuatɨp, oekɨtəlɨg-pa, kən Sera tɨnɨləs rəkɨs nətɨn kit iərman.”

10 Məto nəghatən təsolən namnun ikɨn-u. Nətɨ Sera u Aisak təmit Repeka, kən in
təmɨləs mil mil kəiu. Rəhalau tata kitiəh əm, pipi rat rəha noanol mɨn rəha Isrel u Aisak.
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11Məto nianmilmil u kəməsuaiirən əh, kənməsioalən əh nat kit itəm təwɨr o tərat, Uhgɨn
təmən-ipən nəghatən kit kəmRepeka. Kən nəghatən u tatəgətunwɨrməməUhgɨn tɨtəpun
netəmim tətəu-pən əmrəhan nətəlɨgən, 12məto sənəməməmə kitat kəmotol nat wɨr kit or
nat tərat kit. Uhgɨn təmən kəm Repeka məmə, “Nɨta rəha nətɨm asol lan, ilat okotol wək
əm kəm rəha in əkəku lan.” 13Kən inu tatətəu-pən əm nəghatən e Naoa Rəha Uhgɨn itəm
tatənməmə, “Emolkeike Jekop, məto emetəhau Esao.”

14 ?Okotəhrən əh-roiu? ?Okotən məmə nolən rəha Uhgɨn təsətuatɨpən? !Kəp! Kotɨtun
məmə in tatol tətuatɨp 15məto-inu Uhgɨn təmən kəmMoses məmə,
“Oekasəkitun netəmim itəmekɨtəpun ilat,
kən ekol nolən təwɨr kəmnetəmim itəmekɨtəpun ilat.”
16 Kən tol nəhlan, kitat kəsotosən nəniəkɨsən rəha Uhgɨn o nat kit itəm koatol, tahmen
məmə koatolkeike pɨk in, o məto-inu kitat koatol wək ron, kəp. Koatos əme nasəkitunən
rəha Uhgɨn. 17 E Naoa Rəha Uhgɨn, in tatən kəm Fero, kig rəha Ijip məmə, “Emɨləs-ipər
ik o nat kitiəh əm u məmə netəmim okotəplan rəhak nəsanənən e nəmegəhən rəham,
məmə netəmim okotən-iarəp nərgək e nətueintən rafin.” 18Kən nɨpətɨ nat uməmə, Uhgɨn
tətasəkitun netəmim neen məto-inu in atɨp tolkeike məmə otol mihin. Kən in tatol
netəmimneenməmə ilat kotapəs nətoən rəhan nəghatənməto-inu in atɨp tolkeikeməmə
otol mihin.

19Kəm-naka itəmat kit otətapəh ron ioməmə, “OkəməUhgɨn tatol netəmimneenməmə
ilat kotapəs nətoən rəhan nəghatən, kən ilat okotəkəike motol nəhlan. ?Kən tahro Uhgɨn
tatənməmə ilat kəmotol təfagə rat?” 20Məto ekuhalpɨn nəghatən uməmə, ik etəmim əm.
Tahro natuhalpɨn əsanən nəghatən rəha Uhgɨn. Nɨkitəmat təht-tu. Nuwigɨ nat kəmol e
noantənɨmtə, kol təsənən kəm etəm təmol məmə, “?Nəmahro mol io məmə ekol nulan?”
21Etəmim itəm tatol natɨmnat e noantənɨmtə, in tɨtun nosən noantənɨmtə kit mol nuwigɨ
nat lan kəiu, kit itəm təwɨr rəha nolən lafet, kən kit mɨn rəha wək əpnapɨn əm.

22KənUhgɨn tɨtunnətəu-pənənnolənahmen-ahmen əmenetəmim. Okəmə in tolkeike,
in tɨtun nolən ilat məmə otərəkɨn ilat. In tolkeike məmə otol-arəp məmə neməha tatol o
təfagə rat, kən inotol nalpɨnənasol kəmnetəmimitəmkoatol təfagə rat. Mətonat əpnapɨn
in tatol nəhlan, rəhan nətəlɨgən kaifəməh məsol uəhaiən nalpɨnən kəm ilat itəm koatol
məmə nɨkin otahmə. 23Rəhan nətəlɨgən kaifəməh nəhlanməmə in otol-arəp nəwɨrən asol
rəhan kəm netəmmɨn u itəm in tolkeike məmə otasəkitun ilat. In təmol əpen-əpenə ilat
aupənaupənagɨnməmə ilat okotatɨg enəwɨrən rəhaUhgɨn əpəhenego eneai. 24 Inukitat
rafin itəm in təmɨtəpun, kən sənəmə noanol əm rəha Isrel, məto Iaihluəmɨn. 25 Tahmen
əme naka u Uhgɨn təmən e Naoa u rəha Hoseaməmə,
“Netəmmɨn əh itəm sənəmə rəhak netəmim,
ekaun-in ilat məmə, ‘rəhakmɨn netəmim.’
Kən netəmim itəmeməsolkeikeən ilat aupən,
ekaun-in ilat məmə, ‘netəmim itəm iakolkeike.’
26Kən ikɨn-u ətuatɨp, itəmemən kəm ilat məmə, ‘Itəmat sənəmə rəhakmɨn netəmim,’
netəmim okotaun-in ilat məmə, ‘Ilat nenətɨ Uhgɨn itəm tatəmegəh.’ ”
27Kən ien Aesea təmatəghat-in noanol mɨn rəha Isrel e nian tatən-iarəpməmə,
“Nat əpnapɨnnetəmIsrel kotepət tahmenenɨməkləkɨl əpəh itəhəi,mətoUhgɨnotosmegəh

əm ilat noan məsɨn, 28məto-inu Iərəmərə in otol rafin uəhai əm rəhan nəghatən o
nos-ipənən nalpɨnən kəmnetəmim e nətueintən.”

29Kən tahmen e nəghatən itəm ien Aesea təmən aupənməmə,
“Okəmə Iərəmərə Əsanən Pɨk Agɨn in təsegəhan-inən itat məmə rəhatat nɨta məsɨn

okotəmegəh, okol kitat kəpotuwa motahmen e netəmim rəha Sotom ne Komora
itəm in təmərəkɨn agɨn ilat.”

9:12: Jen 25:23 9:13: Mal 1:2-3 9:15: Eks 33:19 9:16: Efes 2:8 9:17: Eks 9:16 9:20: Aes 29:16;
45:9 9:21: Jer 18:6 9:25: Hos 2:23 9:26: Hos 1:10 9:28: Aes 10:22,23 9:29: Aes 1:9



ROM 9:30 275 ROM 10:15

Netəmrəha Isrel kəməsotahatətəən
30 ?Naka nɨpətɨ nəghatən mɨn u? Nɨpətɨn tol min-nulan məmə, Iaihluə mɨn itəm

kəsotalkut əskasɨkən məmə okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, Uhgɨn təmol ilat kotətuatɨp
e nɨganəmtɨn e nahatətəən rəhalat. 31 Məto netəm Isrel kəmotalkut pɨk e suatɨp rəha
nətəu-pənən Lou məmə ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto ilat kəsotətuatɨpən. 32 ?
O naka? Məto-inu ilat kəmotalkut pɨk məmə okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn o nolən wɨr
mɨn rəhalat, məto kəsotətəu-pən suatɨp rəha nahatətəən. Ilat koatoh pɨkən “Kəpiel Rəha
Noh Pɨkənən.” 33 Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatənməmə,
“!Otəplan-tu! Emələhəu kəpiel kit əpəh Saeon†məmə netəmim okotoh pɨkən,
in kəpiel itəmotol ilat kotəme.
Məto etəmim itəm tətahatətə e Suah əh, okol in otəsaulɨsən nian tatətul e nɨganəmtɨ

Uhgɨn.”

10
1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike pɨk məmə Uhgɨn otosmegəh netəm Isrel, kən nian
rafin iatəfak ron. 2 Io iatən-iarəpkəmitəmatməmə ilat kotalkutpɨkonolənnatɨmnat itəm
otol nɨki Uhgɨn tagien. Məto nolən rəhalat təsɨsɨ-pənən e nɨtunən itəm tətuatɨp. 3Okol ilat
kəsotətəu-pənən suatɨp rəha Uhgɨn məmə ilat okotuwa kətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inu
ilat kotəruru suatɨp rəhan, kən motalkut məmə okotətəu-pən rəhalat atɨp suatɨp, suatɨp
rəha nətəu-pənən Lou. 4 Kristo təmol namnun e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə
etəmim in tətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn. In təmol namnun e suatɨp əhməmənetəmimrafin
itəmkoatahatətə lan, ilat rafin okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

Nəmegəhən itəmUhgɨn tatos-ipa, in rəha netəmim rafin
5 Moses təməte nəghatən kit e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə suah kit tuwa

mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmən məmə, “Etəmim itəm tatol natɨmnat rafin agɨn-
əh itəm Lou tatən, in otos nəmegəhən lilɨn.” 6Məto suatɨp rəha nahatətəən məmə suah
kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn in təpiə əm, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm
tatən məmə, “Əsənən məmə nakəkəike muwɨn əpəh e nego e neai,” məmə onakegəs-in
Kristo mɨləs meiuaiu muwa məmə otasitu lam. 7 Kən tatən mɨn məmə, “Əsənən məmə
nakəkəike muwɨn əpəh ləhau e ikɨn rəha netəm kəmotɨmɨs ikɨn,” məmə nakɨləs-iarəp
Kristo mol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. 8 ?Məto, tatən mɨn naka? Tatən məmə, “Nəghatən
Rəha Uhgɨn in iuəhkɨr əm ron ik. In əpəh e nohlɨm ne nɨkim.” Nəghatən u in nəghatən
rəha nahatətəən itəm ioatən-iarəp. 9 Tol nəhlan məto-inu, okəmə nakən-iarəp e nohlɨm
məmə Iesu in Iərəmərə, kən okəmə nakahatətə e nɨkim məmə Uhgɨn təmosmegəh in e
nɨmɨsən, kən Uhgɨn otosmegəh ik. 10 Kən inu nɨpahrienən nəhlan məto-inu Uhgɨn tatol
etəmim kit tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian suah əh tətahatətə lan pahrien e nɨkin. Kən
Uhgɨn tatosmegəh etəmim kit nian in tatən-iarəp e nohlɨnməmə Iesu in Iərəmərə rəhan.
11Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatənməmə, “Netəmim rafin itəmkoatahatətə e suah
əh, okol ilat okəsotaulɨsən nian okoatətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn.” 12 Nəghatən əh in rəha
netəmim rafin, nat əpnapɨn okəmə ik noanol rəha Isrel, o Iaihluə kit, məto-inu Iərəmərə
kitiəh əm u tatərəmərə mətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəmim rafin itəm koatətapəh
ron. 13 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim rafin itəm koataun-in
nərgɨ Iərəmərəməmə otosmegəh ilat, in otosmegəh ilat.”

14 ? Məto netəmim okotahro motaun-in Iərəmərə o nosmegəhən ilat, okəmə
kəsotahatətəən lan? ?Kən okotahro motahatətə lan okəmə kəsotətoən namnusən lan
kit? ?Kən okotahro motəto namnusən okəmə suah kit təsən-iarəpən kəm ilat? 15 ?Kən
netəmim okotahro kən-iarəp namnusən təwɨr okəmə Uhgɨn təsahl-ipənən ilat? Tahmen
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eNaoaRəhaUhgɨn itəmtatənməmə, “!In natwɨr agɨnnian suah kit tatuwa onən-iarəpən
namnusən təwɨr!”

16Məto sənəmə netəm Isrel rafin itəm kəmotos e nɨkilat namnusən təwɨr. Tahmen e
nəghatən itəmAesea təməte məmə, “Iərəmərə, netəmim təkəku əmkəmotən nɨpahrienən
e nəghatən rəhatɨmat.” 17Kən tol nəhlan, nahatətəən tatɨsɨ-pən e nat itəm nakatəto, kən
nat itəmnakatəto tatɨsɨ-pən e namnusən itəmkatən e Kristo.

18 ?Məto ekətapəhməmə, ilat kəmotəto o kəp? Əwəh, kəmotəto. Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə,
“Nəghatən təmuwɨn e ikɨnmɨn rafin e nətueintən,
təmuwɨn ikɨnmɨn rafin agɨn.”
19 ?Kən ekətapəh əmonat kitmɨnməmə, netəm Isrel kəmotɨtun, o kəp? Əwəh, kəmotɨtun.
Moses təmaupənmənməmə,
“Ekol itəmat nakotetet netəmim e kantri əpnapɨn əm itəmekol təwɨr kəm ilat,
kən ekol neməha tol itəmatməto-inu ekol təwɨr kəmkantri mɨn itəmkotalməl.”*
20Kən uarisɨg Aesea təsəgɨnən o nənənməmə,
“Netəmim itəmkəsotegəs-inən io, kəmotəplan io;
Netəmim itəmkəsotətapəh-inən io, emol-arəp atɨp io kəm ilat.”
21Məto Aesea təmən nəghatən rəha Uhgɨn e netəm Isrel məmə,
“E nian rafin, nian rafin, eməg-əfəməh-in nelməkməmə ekasitu etəmat,
itəmat itəmnakoatəht nəwiakmoatəuhlin məntaatəmat ron io.”

11
Uhgɨn tətasəkitun əh netəm Isrel

1Pəs ekətapəh o nəghatən kit e netəm Isrel. ?In pahrien məmə Uhgɨn təməuhlin mentan
o rəhan netəmim o kəp? !Kəp! Otəplan-tu io. In təməsəuhlinən məntaan kəm io u etəm
Isrel, noanol rəha Epraham, nɨta rəha Benjamin. 2Aupən aupən agɨn, Uhgɨn təmɨtəpun
noanol rəha Isrel məmə in otolkeike ilat, kən ilat okotuwa rəhan mɨn netəmim. Kən
in təməsəuhlinən məntaan olat. Nəkotɨtun o kəp məmə naka Naoa Rəha Uhgɨn tatən e
Elaija. In təmatətapəh əskasɨk o Uhgɨn matən-iarəp nəratən itəm Isrel təmol. 3 In təmə,
“Iərəmərə, kəmotohamnu rəham ien mɨn motohalkin-ohalkin rəham olta mɨn. Kən io
pɨsɨn əm ekətatɨg, kən moatalkut mɨn məmə okotohamnu io.” 4 ?Məto Uhgɨn təmən-ipən
naka kəm in? In təmənməmə, “Iataskəlɨmnetəmim sepen-taosanməmə rəhakmɨn, itəm
kəsotəfakən əh kəm uhgɨn eiueiuə u Paal” 5 Kən tahmen əm əh-roiu, netəm Isrel noan
məsɨn əh-ikɨn itəmUhgɨn təmɨtəpun ilat e rəhan nəwɨrən. 6Kən okəməUhgɨn tatosmegəh
ilat e nəwɨrən rəhan, kən təməsolən e natɨmnat təwɨr mɨn itəm ilat koatol. Məto okəmə
təposmegəh ilat məto-inu ilat koatol natɨmnat wɨr mɨn, kən nəwɨrən itəmUhgɨn tətawte-
in kəm ilat, in tol pɨsɨn, kən sənəmə nat kit itəm in tətawte-in kəm ilat, in nətouən əm o
rəhalat wək.

7 ? Kən tahro? Netəmim tepət rəha Isrel kəmotegəs-in pɨk suatɨp rəha nuwamən
mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto kəməsotosən. Məto ilat itəm Uhgɨn təmɨtəpun,
kəmotos. Məto ilat rafin əh itəm kəməsotosən, Uhgɨn təmol ilat məmə kotapəs nətoən
rəhan nəghatən. 8Tahmen əme itəmNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Kənmətoarus-pa u-roiu, Uhgɨn təmolməmə nətəlɨgən rəhalat tətapɨl əlu-alu,
kənmol məmə nɨganəmtɨlat təpɨs,
kənmol məməmatəlgɨlat talu.”
9Kən Kig Tefɨt təmənməmə,
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“Pəs rəhalat nagwənən tepət otuwamahmen e noanɨkulu kit, itəmotohasɨn ilat, mol ilat
kotənməmə natɨmnat rafin təwɨr əm.

Pəs rəhalat natɨmnat wɨr okotuwa kəpiel kit rəha noh pɨkənən ne nalpɨnən kəm ilat.
10Pəs nɨganəmtɨlat tapinəpməmə kosotəplanən nat,
Pəs noankawilat təfaiu kitiəh o nəratən rəhalat namnun tɨkə.”

Suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən Iaihluəmɨn
11 ?Kən ekətapəh mɨn məmə, netəm Isrel kəmotoh pɨkən motiet motorin məmə okol

kəsotətulmɨnən? !Kəp! Orəhalatnəmkakiəhən,Uhgɨn təmol suatɨponosmegəhən Iaihluə
mɨnməmə otol netəm Isrel kotetet netəmmɨn əh, kənmotolkeike rəhan nəwɨrən. 12 !Tol
nəhlan, okəmə Iaihluəmɨnkəmotos nəwɨrən rəhaUhgɨnməto-inu netəmIsrel kəmotapəs
nosmegəhən rəha Uhgɨn, kən netəm Isrel rafin itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs, nian ilat
okotahatətə e Kristo, nəwɨrən rəha Uhgɨn otuwamepət!

13Roiu iatəghat kəm itəmat Iaihluəmɨn. Məto-inu io aposol rəhatəmat Iaihluəmɨn, io
iatənwiwi rəhakwək 14məmə, io ekolməta natimakmɨnnetəmIsrel kotetəhak ron, kəne
nolən əh Uhgɨn otosmegəh neen. 15Nian Uhgɨn təməuhlinməntaan o netəm Isrel, kən in
təməmɨk Iaihluəmɨn kəmotuwa iohlɨnmɨn. Məto nian in otəmɨk netəmIsrel kotuwamɨn
ron, inu innat asol kit, tahmenenetəmkəmotɨmɨs kəmotəmegəhmɨn. 16Okəmənetəmim
kotələhəu kalɨn nəwɨtai pɨret rəha nagwənən wi məmə rəha Uhgɨn, kən pɨret apiəpiə, in
mɨn rəha Uhgɨn.* Kən e nəghatən rəha nɨg, okəmə nəukətɨn rəha Uhgɨn, kən nelmɨnmɨn,
ilat mɨn rəha Uhgɨn. Nəghatən u, nɨpətɨn təmə okəmə Epraham nemipɨnmɨn aupən, ilat
rəha Uhgɨn, kən noanol mɨn rəhalat, ilat mɨn rəha Uhgɨn.

17 Məto nelmɨ nɨg mɨn neen rəha nasum-inən, Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs, inu tahmen e
netəmimneen rəha Isrel. Kən itəmat Iaihluəmɨn, nəkotahmen e nelmɨnɨg u olif əpnapɨn
mɨn e nɨkinat. Uhgɨn təmɨlpɨn itəmat e nəukətɨ nɨg məmə nakoatos nəmelat, kən roiu
nakoatos nəwɨrən itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham ne nətɨn mɨn u in nəukətɨ nɨg.†
18Məto itəmat Iaihluə mɨn, nəsotəghat ausitən məmə Uhgɨn təmɨlpɨn itəmat e nɨg itəm
təmatgəhl rəkɨs ikɨn, u tahmenenetəmIsrel neen. Sotaluinənməmənəukətɨnɨg tətagwən
itəmat, məto sənəmə itəmat nelmɨ nɨg nakotagwən nəukətɨ nɨg. 19 Kəm-naka suah kit
otən məmə, “Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs nelmɨ nɨg mɨn neen məmə otɨlpɨn io ekos nəmelat.”
20 In nɨpahrienən, məto tətatgəhl rəkɨs ilat məto-inu kəsotahatətəən e Uhgɨn. Kən itəmat
nakoatəper-ipən e nəukətɨ nɨg e nahatətəən əm rəhatəmat. Tol nəhlan, əsotausitən ron,
məto itəmat nəkotəkəike motəgin, 21 məto-inu Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs nelmɨ nɨg ətuatɨp
neen nəhlan, kən okəmə nəkəsotəkəikeən o nosən nahatətəən əskasɨk lan, kən in otatgəhl
rəkɨs itəmat.

22Otətəlɨg-in nolən kərən mil rəha Uhgɨn kəm netəmim: in tatol təwɨr kəm neen, kən
matələhəu nəghatən əskasɨk kəm neen mɨn. In təmələhəu nəghatən əskasɨk o netəmim
itəm kəmotəht nəwian, məto in tatol təwɨr kəm itəmat, okəmə nəkotəkəike motahatətə
lan o rəhan nəwɨrən. Məto okəmə nakotapəs nahatətəən lan, kən in otatgəhl rəkɨs mɨn
itəmat. 23 Kən okəmə netəm Isrel kotɨtəlɨg-pa mɨn kahatətə e Uhgɨn, kən in otɨlpɨn mɨn
ilat e nəukətɨn,məto-inu tatos nəsanənən o nolən nəhlan. 24Kən nɨpətɨ nəghatən uməmə,
itəmat Iaihluə mɨn, itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpnapɨn əpəh e nɨkinat itəm
Uhgɨn təməte rəkɨs, kənmɨlpɨn-pən e nɨg u olif e nasumən rəhan. Nolən əh sənəmə nolən
ətuatɨp kit rəha nɨg, o nɨləsən nelmɨ nɨg pɨsɨn kit mɨlpɨn-pən e nɨg pɨsɨn kit. Məto noanol
mɨnrəha Isrel, kotahmenenelmɨnɨguolif əpəhenasumən. Kənroiu tɨmətɨgməməUhgɨn
otɨlpɨnmɨn ilat e nəukətɨlat ətuatɨp.

11:10: Sam69:22,23 11:11: Wək 13:46 * 11:16: Nəghatənu rəhapɨret təmɨsɨ-pəneOltesteman. In tatəghat-in
nian koatos nagwənən wi e nasumən. Netəmim koatol pɨret lan, kən motaupən katos-ipən nəwɨtai pɨret məsɨn kəm
Uhgɨn. Kən in tatəgətun məmə pɨret tapiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn, kən ilat kotɨtun nunən. Nam 15:19,20 † 11:17:
Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “Kən roiu, nakoatos nahui nɨg wɨr rəha nəukətɨ nɨg u olif.” 11:17: Efes 2:11-19
11:22: Jon 15:2,4
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Uhgɨn tətasəkitun netəmim rafin
25 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike məmə nəkotɨtun nat anion u məmə, itəmat

nəsotɨləs-ipər pɨkən itəmat. Uhgɨn təmol məmə netəmim neen rəha Isrel kəmotapəs
nətoən rəhan nəghatən. Məto nolən əh otətatɨg əh mətoarus-pa Iaihluə mɨn rafin itəm
Uhgɨn təmɨtəpun, ilat okotahatətə lan. 26 Kən e nolən əh, Uhgɨn otosmegəh rafin netəm
rəha Isrel. Tahmen əme itəmNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Etəmotosmegəh netəmim otɨsɨ-pən e noanol rəha Isrel;‡
in otos-irəkɨs nolən rat rəha noanol rəha Isrel.
27Kən inu nəniəkɨsən rəha nasituən rəhak kəm ilat məmə ekafəl rəkɨs təfagə rat rəhalat.”

28Noanol mɨn rəha Isrel kəmotapəs namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo, kən tol nəhlan,
ilat kəmotuwa tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn. Məto nat u in o nəwɨrən rəhatəmat məto-inu
roiu, Uhgɨn təmos-ipɨnə rəhan nəwɨrən kəm itəmat Iaihluə mɨn. Məto Uhgɨn tatolkeike
əh netəm Isrel məto-inu in təmɨtəpun ilat, kən ilat nɨta rəha Epraham, Aisak, ne Jekop.
29 Tol nəhlan məto-inu, nian Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs netəmim kən mol təwɨr kəm ilat,
okol in təsəuhlin mɨnən rəhan nətəlɨgən. 30 Itəmat u Iaihluə mɨn itəm aupən nəmoatəht
nəwia Uhgɨn. Məto roiu, Uhgɨn təmasəkitun itəmat məto-inu netəm Isrel kəmotəht
nəwian. 31 Kən e nolən ahmen-ahmen əm, netəm Isrel koatəht nəwia Uhgɨn roiu,
məmə Uhgɨn tɨtun nasəkitun mɨnən ilat. Tol nəhlan məto-inu roiu ilat koatəplan məmə
Uhgɨn təmasəkitun itəmat, kən məta ilat okotolkeike məmə Uhgɨn otol mihin mɨn elat.
32Netəmimrafin koatəht nəwiaUhgɨn, kən in tatolməmə rəhalat nolən rat tətaskəlɨmilat
rafin agɨn, ko ilat atɨp kəsotɨkɨsən ilat. In təmol nəhlan məmə in tɨtun nasəkitunən ilat
rafin.

Nolən rəha Uhgɨn in təwɨr agɨn
33 !Otəplan-tu! !Nəwɨrən rəha Uhgɨn kəm netəmim, ne nenatɨgən rəhan, ne nɨtunən

rəhan, ilat rafin kotepət agɨn-əh! Kitat kotəruru nɨtunən nolən rəha netəlɨgən rəhan, ne
rəhan suatɨpmɨn. Inu tahmen-pən əmeNaoa Rəha Uhgɨn itəm tatənməmə,
34 “Suah kit tɨkə itəm tɨtun natɨmnat itəm tətatɨg e nətəlɨgən rəha Uhgɨn.
Kən suah kit tɨkə itəm in tɨtun nos-ipənən nəghatən kit məmə otasitu e Uhgɨn.”
35“Suahkit tɨkə itəmtɨtunnos-ipənatɨpənrəhankit nat kit kəmUhgɨnməto-inu, natɨmnat

rafin agɨn rəha Uhgɨn rəkɨs.”
36 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn təmol natɨmnat rafin, kən natɨmnat rafin koatatɨg məto-
inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm ilat, kən natɨmnat rafin in təmol məmə rəhan. !Pəs kitat
kotos-ipən nənwiwiən kəm in tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə! Əwəh.

12
Sakrifais itəmnəmegəhən tətatɨg lan

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Məto-inu Uhgɨn təmasəkitun kitat, ekətapəh əskasɨk otəmat
məmə nakotos-ipən nɨpətɨtəmat rafin kəmUhgɨn tahmen e sakrifais kit itəm tatəmegəh,
kən nəmotələhəu kalɨn məmə rəhan, kən nɨkin tətagien lan. Inu suatɨp ətuatɨp itəm
onəkotəfak kəmUhgɨn lan. 2Sotosənnolən rəhanetəmimenətueintən,məto otegəhan-in
pəs Uhgɨn otəuhlin rəhatəmat nətəlɨgən tuwa muwiwi məmə nolən rəhatəmat okotuwa
motəwɨr. Kən tol nəhlan, itəmat onəkotɨtun nakilən, kən nɨtunən, kən nɨtəpunən nolən
wɨr mɨn itəm Uhgɨn tolkeike, inu nolən mɨn itəm kotəwɨr, ne nolən mɨn itəm kotol nɨkin
tagien, ne nolənmɨn itəmkotətuatɨp.

3 Kən e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, iatən-ipɨnə kəm itəmat rafin məmə
sotɨləs-ipər atɨpən nətəlɨgən rəhatəmat. Məto e nətəlɨgən ətuatɨp, otəplan nesanənən mɨn
itəmUhgɨn təmos-ipɨnəkəmitəmat enahatətəən rəhatəmat eKristo. Kənniannəkotəplan
‡ 11:26: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘otɨsɨ-pən Saeon.’ Saeon in nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem, kən in
tatəpsen-pən noanol rəha Isrel. 11:27: Aes 59:20, 21; Aes 27:9; Jer 31:33,34 11:34: Aes 40:13 11:35:
Job 41:11 11:36: 1 Kor 8:6; 11:12; Kol 1:16 12:1: Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5
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nəsanənənmɨn əh, otəplan rəhatəmat nolənmɨn, kənmotakilmotəplanməmə rəhatəmat
nolənmɨnkotəwɨrmotahmenkatətəu-pənrəhatəmatnahatətəən, okəp. 4Suahkit nɨpətɨn
kitiəh əm, məto tatos nolɨn-olɨn tepət, kən nolɨn-olɨn nɨpətɨn mɨn əh, rəhalat əh-ikɨn wək
pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm koatol. 5 Kən tahmen-pən əm e netəm koatahatətə e Kristo. Kitat
tepət, məto kotuwa nɨpətɨn kitiəh əm lan, kən motagɨle atɨp əm e kitat mɨn. 6Kən Uhgɨn
təmos-ipa nəsanənən o nolənwək pɨsɨn pɨsɨnmɨn tətəu-pən nəwɨrən rəhan itəm təmawte-
in kəm kitat. Uhgɨn tatos-ipən kəm suah kit nəsanənən o nən-iarəpən nəghatən rəhan
itəm in tatos-ipən ətuatɨp kəm in. Kən pəs suah u otən-iarəp nəghatən mɨn əh tətəu-pən
nahatətəən rəhan. 7Okəmə suah kit tatos nəsanənən o nasituən, pəs in tasitu; okəmə in
tatos nəsanənən o nəgətunən, pəs in təgətun; 8 okəmə in tatos nəsanənən o nɨləs-ipərən
nətəlɨgən, pəs in tɨləs-ipər; okəmə in tatos nəsanənən o nos-ipənən məni, pəs in tos-ipən
tepət; okəmə in tatos nəsanənən o nitən niməfak, pəs in tol e nɨkin rafin; okəmə in tatos
nəsanənən o nasəkitunən, pəs in tol e nɨkin agien.

Suatɨp reha nolkeikeən netəmim
9 Nolən rəha nolkeikeən rəhatəmat o netəmim, təkəike muwa nolkeikeən pahrien.

Otetəhau nolən rat mɨn, kən motaskəlɨm əskasɨk nolən wɨr mɨn. 10 Otolkeike itəmat
mɨn tahmen məmə itəmat piatəmat ne wɨnɨtəmat mɨn. Itəmat kitiəh kitiəh nakotalkut
pɨk məmə onəkotɨsiai-in itəmat mɨn. 11 Otəkəike nian rafin o nolən wək rəha Uhgɨn e
nɨkitəmat rafinməsotəpouən, tahmen e nɨgəm tatuəp. 12Otagienməto-inu nəmotələhəu-
pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Uhgɨn. Kən nian nəratən tatuwa, otol rəhatəmat
nətəlɨgən təfəməh. Kən motəghat kəm Uhgɨn e nəfakən nian rafin. 13 Otawte-in kəm
netəmim rəha Uhgɨn nat naka itəm rəhalat tɨkə. Otəkəike motol təwɨr kəm iapɨspɨs mɨn
itəmkoatuwa imatəmat ikɨn.

14 Otətapəh o Uhgɨn məmə otol nəwɨrən kəm netəm koatol nəratən kəm itəmat.
Sotaun-inən nəratən tuwa olat, məto otətapəh o Uhgɨn məmə otol nəwɨrən kəm ilat.
15Otagien itəmat netəmkoatagien. Kən otasək itəmat netəmkoatasək. 16Otol rəhatəmat
nətəlɨgən tahmen-ahmen əmetəmatrafin, nɨkitəmat təsəhtənməmə itəmatneen ilɨs,məto
nɨkitəmat otagien əmnakotan kələh əm itəmat netəmu ləhau. Nɨkitəmat təsəhtənməmə
nakotenatɨg wɨr.

17 Okəmə suah kit tatol tərat kəm itəmat, əsotalpɨnən rəhan nolən. Onəkotəkəike
motalkut məmə nəkotol nolən itəm netəmim rafin okotəplan məmə tətuatɨp. 18 Otol
natɨmnat rafin itəm nəkotɨtun nolən məmə itəmat nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat
netəmim rafin. 19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotalpɨnən nɨtai təfagə rəha suah kit, məto
otapəs əmməməUhgɨn otəpanələhəu nalpɨnən ne neməha kəm in,məto-inu e Naoa Rəha
Uhgɨn, Iərəmərə tatən məmə, “In rəhak pɨsɨn əm wək o nalpɨnən nɨtai təfagə. Io ekol
nəhlan.” 20Məto itəmat nəkotol əmməməNaoa Rəha Uhgɨn tatənmihinməmə,
“Okəmə rəham tɨkɨmɨr nəumɨs tatus,
os-ipən nagwənən kəm in;
okəmə in tatoaoa,
os-ipən nat kit kəm in tənɨm.
Nian natol natɨmnat mɨn u,
in otaulɨs pɨk lan.”
21Sotegəhan-inənməmənolən tərat otətoarus itəmatmɨləs-iəhau itəmat,məto otolməmə
rəhatəmat nolən təwɨr otɨləs-iəhau nolən tərat.

13
Nərəmərəən rəha kapman
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1 Pəs kitat rafin okotəkəike katɨg ahgin kapman, məto-inu nepətən o nərəmərəən rafin
tatɨsɨ-pən e Uhgɨn, kən kapman rafin itəm kotatɨg, Uhgɨn pɨsɨn əm tatɨləs-ipər. 2 Kən tol
nəhlan, okəmə suah kit tatəht nəwia kapman, in tatəht nəwia nat itəmUhgɨn təmələhəu,
kən netəmim itəm koatol nəhlan, koatiuw-pa nalpɨnən olat. 3 Tol nəhlan məto-inu
kapman itəm Uhgɨn təmələhəu təsolən netəmim itəm koatol nolən wɨr kotəgɨn, məto
tatol əm o netəm koatol nolən rat. Okəmə nəsotolkeikeən məmə nəkotəgin netəm-
iasol mɨn rəha kapman, nəkotəkəike motol nolən wɨr mɨn, kən ilat okotɨləs-ipər itəmat
ron. 4 Sotaluinən məmə ilat iolwək mɨn rəha Uhgɨn itəm wək rəhalat məmə ilat okotol
təwɨr kəm itəmat. Məto okəmə nəkotol tərat, nəkotəkəike motəgɨn, məto-inu ilat koatos
nəsanənən o nolən nalpɨnən. Ilat iolwək mɨn rəha Uhgɨn itəm otol neməha ne nalpɨnən
rəha Uhgɨn kəm netəm koatol tərat. 5 Tol nəhlan, kitat rafin okotəkəike motatɨg ahgin
kapmanonat kəiu. Kit uməməkitat okəsotosənnalpɨnən, kənkitmɨnu,məto-inukotɨtun
məmə in nolən ətuatɨp.

6 Kən o nat kitiəh əm, otətou-pən takɨs kəm kapman, məto-inu netəm-iasol rəha
kapman, ilat nolwək rəha Uhgɨn, kən inu wək rəhalat. 7Otos-ipən kəm netəmim rafin,
natɨmnat itəm tətuatɨpməmə onəkotos-ipən. Okəmə in takɨs pɨsɨn pɨsɨnmɨn, nəkotəkəike
kətou ilat. Okəmə in nɨsiaiiən, otɨsiai-in ilat. Okəmə etəm tatos nərəmərəən, kən otatɨg
ahgin.

Nolkeikeən
8 Nəkotəkəike motətou rəhatəmat kaon mɨn. Məto kaon kitiəh əm tatəkəike mətatɨg

otəmat, inun kaon rəha nolkeikeən itəmat mɨn, kən nəkotəkəike motətou nian rafin,
namnun tɨkə, məto-inu etəm tolkeike in kit, in tatol natɨmnat rafin itəm Lou tatən.
9 Lou tatən məmə, “Sotakləh-inən pətan,” “Sohamnuən etəmim,” “Sakləhən,” “Nɨkim
təsuwɨnən e natɨmnat rəha suah kit,” kən lou neen mɨn əh-ikɨn. Məto nəghatən kitiəh
əm in nəukətɨlat rafin, in tatən məmə, “Olkeike ik kit tahmen əmməmə natolkeike atɨp
ik.” 10Okəmə suah kit tolkeike in kit, okol təsolənnəratən kəmin. Kən tol nəhlan, etəmim
itəm tatolkeike netəmim, in tatol nɨpətɨ Lou rafin koatuwamotol nɨpahrienən.

Nolən ətuatɨp o nian rəha namnun nian
11Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu itəmat nəkotɨtun wɨr nian koatatɨg lan u-roiu.

Nian tɨnatuwa məmə nəkotəkəike motaiir məsotapɨlən, məto-inu nosmegəhən rəhatat
tɨnatuwa iuəhkɨr, maprəkɨs-in nian kitat kɨnotahatətə. 12 Napinəpən otəsuwəhən tɨkə,
kən nəhag-əhagən otəsuwəhən tuwa. Kən tol nəhlan, pəs kotapəs nolən rəha napinəpən,
kən motaskəlɨm nolən wɨr mɨn rəha nəhag-əhagən tahmen-pən e mopael kit itəm
tətaskəlɨm wɨr rəhan naip rəha nəluagɨnən. 13 Pəs kitat kotol nolən wɨr mɨn, tahmen
e netəmim itəm kotaliwək e nəhag-əhagən kən netəmim koatəplan. Okəsotolən lafet
rat mɨn, məsotapɨsən, məsotit əpnapɨn itəmat mɨn, kən məsotolən nolən alməl mɨn,
məsotərgəhəuən, məsotetetən kitat mɨn. 14Məto otegəhan-in məmə Iərəmərə Iesu Kristo
otərəmərə e nəmegəhən rəhatəmat, kən otapəs nətəlɨg-inən suatɨp mɨn o nolən təfagə rat
mɨn itəmnətəlɨgən rat rəhatəmat tolkeike.

14
Nəghatən rəha netəmmɨn u itəmrəhalat nahatətəən təsəskasɨkən

1 Nɨkitəmat tətagien əm məmə nakotos iəfak mɨn neen kotuwa motəplan itəmat, nat
əpnapɨn rəhalat nahahtətəən təsəskasɨkən, kən motəruru okəmə nɨki Uhgɨn təsagienən
o kəp, o nolən mɨn neen itəm netəmim neen koatən-iəhau. Nakotos ilat kotuwa,
məto esolkeikeən məmə nakotərgəhəu o nətəlɨgən mɨn rəhalat. 2 Etəmim kit, e rəhan
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nahatətəən, təwɨr əm məmə in otun nagwənən rafin. Məto etəmim kit mɨn, rəhan
nahatətəən təsəskasɨkən, kən nɨkin təht məmə in tɨtun nunən nagwənən e nasumən əm,
mapəs nunən mit. 3 Etəmim u itəm tɨtun nunən natɨmnat rafin, təsəwɨrən məmə in
otəplan rat etəmim itəm təsunən natɨmnat rafin. Kən etəmim itəm təsunən natɨmnat
rafin, təsəwɨrənməmə in otənkəmetəmimitəmtatunnatɨmnat rafinməmə, in tatol nolən
rat, məto-inu Uhgɨn nɨkin tagien əm ron. 4 Təsəwɨrən məmə ik natən məmə iolwək rəha
suah kit mɨn təmol nolən tərat. Rəhan atɨp əm iərəmərə otən məmə təmol təwɨr o tərat.*
Kən in otol təwɨr məto-inu Iərəmərə tɨtun nos-ipənən nəsanənən kəm in o nolən nat wɨr
mɨn.

5 Suah kit in tən məmə nian kitiəh əm in rəha Uhgɨn taprəkɨs-in nian rafin, məto suah
kit mɨn tənməmə nian rafin kotahmen-ahmen əm. Məto etəmim otəkəike mətul əskasɨk
o rəhan nətəlɨgən e nat u. 6 Etəmim kit itəm tatən məmə nian kitiəh əm in rəha Uhgɨn,
in tatol o nɨləs-ipərən Iərəmərə. Kən etəm tatun mit, tatun o nɨləs-ipərən Iərəmərə, məto-
inu tatən kəm Uhgɨn məmə nɨkin tagien o nɨgɨn nagwənən. Kən etəm tapəs əm nunən
mit, in mɨn tapəs nunən o nɨləs-ipərən Iərəmərə, kən inmɨn tatən kəmUhgɨnməmə nɨkin
tagienonɨgɨnnagwənən. 7Suahkit təsərəmərə-atɨpənenəmegəhən rəhan, nat əpnapɨn in
tatəmegəh, o in təmɨmɨs. 8Okəmə kitat koatəmegəh, koatəmegəh o nɨləs-ipərən Iərəmərə,
kənokəməkotɨmɨs, kəmotɨmɨs onɨləs-ipərən Iərəmərə. Kən tol nəhlan, okəməkoatəmegəh
okəmotɨmɨs, kitat rəha Iərəmərə. 9Kristo təmɨmɨsmatɨgməmegəhmɨn,məmə in Iərəmərə
rəha netəmkoatəmegəh ne netəmkəmotɨmɨs rəkɨs.

10Kən təsəwɨrən məmə nakən nɨkalɨ iəfak kit mɨn məmə təmol nolən tərat e natɨmnat
mɨn əh. Kən təsəwɨrən məmə nakehm-əhau piam, məto-inu kitat rafin okotətul aupən e
nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə in otakil kitat. 11 Tahmen e Iərəmərə tatən e Naoa Rəha Uhgɨn
məmə,
“Inu nɨpahrienən, tahmenməmə in nɨpahrienənməmə iatəmegəh,
netəmim rafin okotɨsin nulɨlat kəm io,
kən netəmim rafin okotən-iarəp e nohlɨlat məmə io, io Uhgɨn.”
12 Kən tol nəhlan, kitat rafin kitiəh kitiəh okotətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn o nən-iarəpən
natɨmnat itəmkəmotol.

13 Tol nəhlan, pəs kotapəs nolən rəha nənən nɨkalɨ suah kit məmə rəhan nolən in
təfagə rat kit. Məto pəs kotən məmə okəsotolən nat kit itəm otol piətat kit təme e rəhan
nəmegəhən. 14 Io emuwa kitiəh itɨmlau Iərəmərə Iesu, kən o nat u, io ekɨtun wɨr məmə
nagwənən rafin kotəwɨr o nunən, kəsotolən suah kit tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto
okəmə suah kit nɨkin təht məmə nat kit tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nat əh tamkɨmɨk
atɨp əm ron. 15Okəmə piam kit tatəto tərat pɨk o nat kit itəm nəmun, kən nəsaliwəkən e
suatɨp rəha nolkeikeən. Əsolənməmə nat nakatun tatərəkɨn piam kit itəmKristo təmɨmɨs
ron. 16 Əsegəhan-inən məmə nat kit itəm ik nakən məmə in təwɨr, okəghat-in məmə in
nat tərat. 17 Tol nəhlan məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn sənəmə nat rəha nagwənən ne
nənɨmən,məto in nat kit rəhanətuatɨpən enɨganəmtɨUhgɨn, ne nəməlinuən, ne nagienən
e Narmɨn Rəhan, 18məto-inu suah kit itəm tatol wək kəm Kristo e nolən əh, in tatol nɨki
Uhgɨn tətagien, kən netəmim koatehm inməmə in etəm təwɨr, kən nɨkilat tagien əm ron.

19 Kən tol nəhlan, pəs kitat kotalkut pɨk o nolən nat itəm tatuwɨn o nəməlinuən,
kən tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat rafin. 20 Əsərəkɨnən wək rəha Uhgɨn o nagwənən əm.
Nagwənən rafin kotəwɨr, məsotamkɨmɨkən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto suah kit tatol təfagə
rat nian in tatun nat kit itəm tol pian tatəme lan e rəhan nəmegəhən. 21Kən tol nəhlan,
təwɨrməmənəsotunənmit, o nənɨmənwain, o nolənnat kitmɨn itəmotol piatəmat otəme
e nəmegəhən rəhan.
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22Kən okəmə itəmat nakotos nətəlɨgən kit o natɨmnatmɨnu, otaskəlɨmanion əmitəmat
Uhgɨn. Suah kit tətatɨg e nəwɨrən pahrien nian in tatol əm natɨmnat itəm in tɨtun məmə
tətuatɨp məmə in otol. 23Məto etəmim itəm rəhan nətəlɨgən tatol kəiu o nat itəm tatun,
məmə in tətuatɨp o nunən o kəp, təwɨrməmə in təsunən. Məto okəmə in tatun, Uhgɨn otən
nolən rəhan in təfagə rat, məto-inu in tatun, məto nɨkin təsəhtən məmə in nat ətuatɨp,
rəhannolən təsətulən enahatətəən. Kənokəmə suah kit tatol nat kit itəmnɨkin təhtməmə
in tərat, in tatol təfagə rat.

15
Nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəha iəfak pɨsɨn pɨsɨnmɨn

1Kitat neen, nahatətəən rəhatat təskasɨk, kən kitat kotɨtun məmə nat əlkələh mɨn əh, ilat
nat əpnapɨn əm. Məto okol kitat kəsotəkəikeən o nolən natɨmnat mɨn əh məmə nɨkitat
tətagien lan. Nɨkitat təkəike məht piətat mɨn ne wɨnɨtat mɨn itəm rəhalat nətəlɨgən kəiu
e natɨmnat mɨn əh. 2Kitat okotəkəike motol nolən itəm otol nɨki netəm pɨsɨn tagien lan,
məmə otasitu elat, mol nahatətəən rəhalat tuwa məskasɨk. 3 Pəs kotol nəhlan məto-inu
Kristomɨn, in təməsolənnolənkitməmə in atɨpnɨkinotagien lan. Məto in təmolnatɨmnat
rafin agɨn itəmUhgɨn nɨkin tolkeike, kən o natɨmnatmɨn u, netəmim kəmotən rat in ron.
Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nən ratən mɨn itəm netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn
koatol lam, koatuwa ron io.” 4Natɨmnat mɨn əh itəm kəməte aupən e Naoa Rəha Uhgɨn,
kəmətemɨnməmə otəgətun kitat,məmə okotələhəu-pən əskasɨknətəlɨgən rəhatat eUhgɨn.
Kən kitat kotɨtun nolən əh məto-inu koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən Naoa Rəha
Uhgɨn tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat.

5Uhgɨn pɨsɨn əm tətasitu etat məmə koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən in pɨsɨn əm
tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat. Kən roiu, iatətapəh ron məmə in otasitu etəmat e nətəlɨgən
rəhatəmat məmə otuwa mol kitiəh əm, tahmen əm e nolən rəha Kristo Iesu. 6 Kən
iakətapəh nəhlan otəmat rafin itəm noatos nətəlɨgən kitiəh əm, məmə nəwiatat tɨtun
nuwamən mahmen e nəwia suah kitiəh əm o nɨləs-ipərən nərgɨ Uhgɨn, itəm in Uhgɨn ne
Tata rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo.

7Otos iəfakmɨnneen enɨkin agienməmə okotuwamotəplan itəmat, tahmen əmməmə
Kristo təmos itəmat e nɨkin agien. Otol nəhlan məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨn lan.
8 Sotaluinən nat u məmə, Kristo təmuwa iolwək rəha netəm Isrel məmə otəgətun məmə
Uhgɨn tatol rəhan nəghatən, nəghatən inu məmə nəniəkɨsən mɨn rəhan kəm tɨpɨ netəm
Isrel aupən, ilat kəmotuwa nɨpahrienən. 9 Kən təmuwa məmə Iaihluə mɨn okotənwiwi
Uhgɨn o rəhan nasəkitunən, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Tol nəhlan, oekɨləs-ipər nərgəme nɨki Iaihluəmɨn,
oekan napuənmɨnmənwiwi nərgəm.”
10Kən tatənmɨnməmə,
“Otagien, Iaihluəmɨn, itəmat rəhanmɨn netəmim.”
11Kən tatənmɨnməmə,
“Itəmat Iaihluəmɨn otənwiwi Iərəmərə,
kən itəmat rafin noanol mɨn rəha nətueintən otənwiwi in.”
12Kən Aesea tatənmɨnməmə,
“Noanol rəha Jese aupən otər mɨn*
kən Uhgɨn otɨləs-ipər in məmə otərəmərə e noanol mɨn rəha nɨtənmɨn rafin.
Kən Iaihluəmɨn okotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhalat lan.”

13Uhgɨn təmasitu o kitatməmə okotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Pəs in otol
məmə nɨkitəmat otər mərioah e nagienən ne nəməlinuən nian nakoatahatətə lan məmə,
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e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, onakoatələhəu-pən əskasɨk pɨk təhmɨn rəhatəmat
nətəlɨgən e Uhgɨn.

Pol in aposol rəha Iaihluəmɨn
14 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Ekɨtun wɨr məmə nəmegəhən rəhatəmat təmər mərioah e

nəwɨrən, kən nəmotos nɨtunən rafin, kən nəkotahmen o nəgətunən itəmat mɨn. 15Məto
e naoa u rəhak, eməsəhluaig-inən nat kit, emən-iarəp e nɨkik rafin natɨmnat mɨn u
kəm itəmat, kən molkeike məmə nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən mɨn əh. Tətuatɨp
əm məmə iatəghat nəhlan, məto-inu Uhgɨn təmasitu lak e rəhan əm nəwɨrən 16 məmə
io ekuwa iolwək rəha Kristo Iesu o nən-iarəpən namnusən təwɨr kəm Iaihluə mɨn. Io
ekahmen e pris kit itəm iatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨnməmə, Iaihluəmɨn itəm
koatahatətə e Kristo, okotuwa presen wɨr mɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təmələhəu kalɨn
məmə rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn nɨkin tagien o nosən.

17 Kən e wək rafin itəm iatol o Uhgɨn, iatəghat ausit məto-inu in Kristo Iesu əm itəm
tatol wək. 18 Ko esəghat ausitən o nat kit mɨn, ekəghat ausit əm o natɨmnat wɨr itəm
Kristo təmol nian emol rəhan wək o nɨləsən Iaihluə mɨn kotuwa motol nəwia Uhgɨn.
Kristo təmol wək e rəhak nəghatən, ne rəhak nolən mɨn, 19 kən təmol wək e nəsanənən
rəha nəmtətin mɨn ne nat pɨspɨs mɨn, kən təmol ilat rafin e nəsanənən rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn. Kən tol nəhlan, emən-iarəp rafin namnusən təwɨr rəha Kristo, təmətuoun
Jerusalemmuwɨnmətoarus-pən kantri u Ilirikam. 20Nian rafin e nətuounən rəhak wək
mətoarus-pa u-roiu, ematolkeike məmə ekuwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr e ikɨn mɨn
neen itəm kəsəto-agɨn-əhən nərgɨ Kristo ikɨn. Esolkeikeən məmə ekol wək e ikɨn kit itəm
suah kit tɨnuwɨn rəkɨs ikɨn mən-iarəp namnusən təwɨr. 21Məto tahmen əm e Naoa Rəha
Uhgɨn itəm tatəghat-in Kristo məmə,
“Netəmim itəmkəsən-iarəpən namnusən təwɨr kəm ilat,
ilat okotəplan in,
kən netəmim itəmkəsotətoən əh namnusən təwɨr, ilat okotɨtun.”
22Nian tepət, wək u rəhak o nuwɨnən ik pɨsɨn pɨsɨnmɨn tətahtosɨg-in io o nɨmnənməplan
itəmat.

Nətəlɨgən rəha Pol o nuwɨnən Rom
23 Məto roiu, rəhak wək ikɨn-u tɨnol namnun, kən e nup tepət rəkɨs, iakolkeike pɨk

məmə ekɨmnəməplan itəmat, 24kən tol nəhlan, nɨkik tatəhtməmə ekɨmnəməplan itəmat
nian ekuwɨn əpəh kantri u Spen. Kən nian ekɨmnə kotauilɨm o nian əkuəkɨr əm, kən
iakolkeike məmə nakotasitu lak e rəhak naliwəkən. 25Məto roiu, iatuwɨn Jerusalem o
nasituəne iəfakmɨn əh-ikɨn, 26məto-inu iəfakmɨn əpəhkantrimil uMasetonia neAkaea,
nɨkilat təmagien o nos-ipamən rəhalat məni məmə ekasitu e ian-rat mɨn e niməfak əpəh
Jerusalem. 27Nɨkilat təmagien əmonolən, kən in tahmene iehl kit itəmnoanol rəha Isrel
kəmotol kəm ilat. Tol nəhlanməto-inu okəmə Iaihluəmɨn kəmotos nəwɨrən rəha Uhgɨn e
suatɨprəhanetəmIsrel, kən Iaihluəmɨnokotəkəikemotasitu enetəmIsrel e rəhalatməni.
28Oekosməni itəmilat kəmotos-ipa,muwɨnmos-ipənkəmiəfakmɨn əpəh Jerusalem. Kən
nian emol namnun wək u, kən ekiet Jerusalem muwɨn əpəh kantri u Spen, kən e rəhak
naliwəkən oekɨmnəməplan itəmat. 29Nian ekuwa mɨtəlau imatəmat ikɨn, ekɨtun məmə
iatos natɨmnatwɨr tepət e Kristoməmə ekos-ipɨnə kəmitəmat, kən itəmat onəkotəto təwɨr
lan.

30 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, məto-inu kitat koatahatətə e Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo,
kənNarmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitat koatolkeike kitat mɨn, ekətapəh əskasɨk otəmat
məmə nəkoatəfak ron io kəm Uhgɨn, kən e nolən əh, nakotasitu lak e nəluagɨnən rəhak.
31Otəfak məmə Uhgɨn otasitu lak mahtosɨg-in netəm Jutia itəmkəsotənən nɨpahrienən e
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namnusən təwɨr məmə, okəsotərəkɨnən io. Kən otəfak mɨn məmə nian ekuwɨn miet-pən
Jerusalem, netəmmɨn u koatahatətə e Kristo, nɨkilat otagien o rəhakwək. 32Kən e nolən
əh, okəmə Uhgɨn tolkeike mihin, ekɨmnəməplan itəmat e nagienən, kən kitat rafin agɨn-
əh, nɨkitat otagien. 33Pəs Uhgɨn itəm in nəukətɨ nəməlinuən tətatɨg itəmatmin. Əwəh.

16
Pol tətauiatɨpin inmɨn neen

1 Io iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə wɨnɨtat u Fipi, itəm tatos wək rəha dikon e niməfak
əpəh Kegkria, in pətan wɨr kit. 2 Iakətapəh otəmatməmə nian in otɨmnə, onəkotagien əm
ron e nərgɨ Iərəmərə rəhatat, e nolən itəm in tətuatɨp məmə netəmim rəha Uhgɨn okotol
mihin. Okəmə rəhan nat kit tɨkə, təwɨrməmə nakotasitu lan, məto-inu in təmasitu lak ne
netəmim tepət.

3 Otən təwɨr kəm Prisila ne Akwila, itəm itɨməhal emətəhalol wək kitiəh rəha Kristo
Iesu. 4 Iuəhkɨr kiamɨs o nasituən lak. Sənəmə io pɨsɨn əm, məto io ne Iaihluə mɨn
rafin u koatəfak, itɨmat ekotənwiwi Uhgɨn olau.

5Kən otən təwɨr kəmniməfak itəmkəmotuəfɨmɨn e rəhalau nimə.
Otən təwɨr kəm io kit u Epaenetas, u itəm təmaupən mahatətə e Kristo e profens əpəh
Esia.

6Otən təwɨr kəmMeri itəm təmatol pɨk wək otəmat.
7 Otən təwɨr kəm Antronikas ne Junias, natimak mil itəm itɨməhal min ilau
eməhaluwɨn e kalapus. Aposol mɨn koatɨsiai-in pɨk ilau, kən ilau kəmuaupən-in io
muahatətə e Kristo.

8Otən təwɨr kəmAmpliatas, itəm iakolkeike e nolkeikeən rəha Iərəmərə.
9Otən təwɨr kəm Urpanas, itəm kitat koatol wək kitiəh e Kristo, kən otən təwɨr kəm io
kit u Stakis.

10Otən təwɨr kəmApeles itəm təmətul əskasɨk e Kristo e nian iəkɨs mɨn.
Otən təwɨr kəmAristopolas ne noanol mɨn rəhan, ne rəhan iolwəkmɨn.
11Otən təwɨr kəmHerotian, rəhak ətuatɨp.
Otən təwɨrkəmNasisasnerəhanmɨn, nerəhan iolwəkmɨn itəmkoatəfakkəmIərəmərə.
12Otən təwɨr kəmTrifaena ne Trifosa, pətanmil itəmkətioal pɨk wək rəha Iərəmərə.
Otən təwɨr kəm io kit u Persis, pətan kit mɨn itəm tatol pɨk wək rəha Iərəmərə.
13Otən təwɨr kəmRufas, iəfakwɨr kit rəha Iərəmərə, ne rəhanmama itəmtəmatol təwɨr
kəm io tahmen e rəhak ətuatɨpmama.

14 Otən təwɨr kəm Asigkritas, ne Filegon, ne Heremes, ne Patropas, ne Heremas, ne
piatat mɨn itəm ilat min koatatɨg.

15 Otən təwɨr kəm Filolokas, ne Julia, ne Nereas ne wɨnɨn, ne Olimpas, ne iəfak mɨn
rafin itəm ilat min kotatɨg.

16Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo. Niməfak rafin
rəha Kristo koatən təwɨr kəm itəmat.

17Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Iakətapəh əskasɨkotəmatməmənakoatətowɨr itəmatonetəm
koatol məmə nakotəhap itəmat mɨn, kən koatəgətun natɨmnat itəm koatol netəmim
koatakiə e nahatətəən rəhalat, kən nəgətunən əh tol pɨsɨn agɨn e nəgətunən itəmnəmotos
rəkɨs. Otətul isəu olat, 18məto-inu netəm kotol nəhlan, ilat kəsotolən wək rəha Iərəmərə
Kristo, məto koatol wək əm o nat nɨpətɨlat tolkeike. Ilat koatən wɨr nəghatən, kən
nəghatən rəhalat tətehen, kən ilat koateiuə, kənmatərəkɨn nətəlɨgən rəha netəmim tepət
itəm kotəruru nat. 19 Netəmim kɨnotəto rəkɨs namnusən məmə itəmat nəkoatol nəwia
Kristo. Tol nəhlan, nɨkik tagien pɨk otəmat. Məto iakolkeike pɨk məmə nakotenatɨg
e nolən ətuatɨp mɨn, kən məmə nəsotuwɨnən e nolən rat mɨn. 20 Uhgɨn itəm nəukətɨ
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nəməlinuən, otəsuwəhən in teguətain Setan, kən in otatɨg əm ləhau e nelkɨtəmat. Pəs
nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu tətatɨg itəmatmin.

21 Timoti itəm itɨmlau min etioal wək kitiəh, tatən təwɨr kəm itəmat. Kən Lusias, ne
Jeson, ne Sosipata u natimakmɨn, kəhalənmɨn təwɨr kəm itəmat.

22 Io Tesias, itəm eməte nəghatən rəha Pol e naoa u, io iatən təwɨr kəm itəmat u kitat
kitiəh e Iərəmərə.

23-24 Kaeas tatən təwɨr kəm itəmat. Io Pol, ekətatɨg e rəhan nimə, kən netəm rəha
niməfak kotuəfɨmɨn iman ikɨn.
Erastas u etəmtatərəmərə eməni rəha taon əh, nepiatat Kuartas, ilaumɨnkatuən təwɨr

kəm itəmat.
25 Pəs kotənwiwi Uhgɨn. In tɨtun nolən məmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e nahatətəən

rəhatəmat. In otol nəhlan e namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo itəm iatən-iarəp. Nəghatən
u təməhluaig nuwəh rəkɨs, 26 məto roiu, təmol əp in. Kən in Uhgɨn u itəm tatəmegəh
nian rafin, kən in təmən məmə ekotən-iarəp namnusən rəha Kristo itəm ien mɨn aupən
kəmotəte e naoa mɨn rəhalat, kən netəmim okotɨtun. Ekotən-iarəp məmə noanol mɨn
rafin e nətueintən, pəs ilat okotahatətə e Uhgɨn, kən tol nəhlan moatol əm nəwian.
27Uhgɨn pɨsɨn əm in Uhgɨn, kən in pɨsɨn əm in tenatɨg. !Pəs kotənwiwi Uhgɨn nian rafin
namnun tɨkə, o nat itəm Iesu Kristo təmol! Əwəh.

16:20: Jen 3:15 16:21: Wək 16:1-2; 19:22; 20:4 16:23-24: Wək 19:22; 1 Kor 1:14 16:25: Rom 1:5; Efes
1:9; 3:5,9; Kol 1:26



1 KORIN 1:1 286 1 KORIN 1:11

1 Korin
Naoa itəmPol təmaupənməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨnKorin

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Korin
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmniməfak rəha Korin.
?Nəmegəhəntahronulannian təməte? Korin in taonasol kit. Ikɨn əh, netəmimtepət

kotos rəhalat kago o nol-salɨm-inən, kən netəmim tepət kotuwa məmə okotos-nəmtɨn.
Netəmim neen kotuwa e nego, neen kotaliwək əm. In taon kit təwɨr pɨk e profens rəha
Akaea, itəm tətatɨg e nəptən asol u Kris. Məto taon u, narmɨ nat mɨn kəmotər lan, kən
nolənratmɨn tepət e taon əh. Niməfak rəhaKorin, Iaihluəmɨnkotepət lan. Pol təmətuoun
niməfak u e nian rəha naliwəkən itəmtatol kəiu lan. Məto roiu əh, nəratən asolmɨnneen
tɨnatɨg e niməfak. Netəmim neen koatol nolən rat mɨn, kən neen koatos nətəlɨgən mɨn
itəm kəsotətuatɨpən. Kəmotətapəh o Pol o natɨmnat mɨn neen itəm ilat kəsotɨtun wɨrən,
kən in təməte naoa u tətəu-pən ətuatɨp əm rəhalat nətəlɨgən. Kən təməte naoa u məmə
otəg-ətuatɨp-in nolən rat mɨn itəm ilat neen kəmoatol.
?Təməte naoa u o naka? Niməfak rəha Korin in tətatɨg e taon kit itəm nolən rat mɨn

rafin təmərioah wɨr lan. Nolən rat mɨn neen kəmotuwa imə e niməfak. Pol təməte naoa
u məmə otən-iarəp nolən rat mɨn itəm tətatɨg e niməfak, ne nəratən pɨsɨn mɨn neen mɨn.
In təmənkəmilatməmə okotahrominnulanmotəkəike kɨtəlɨg-pamɨnoUhgɨn, kənnolən
naka u tətuatɨp itəmetəmim otol okəmə in etəmim rəha Iesu.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, itəm Uhgɨn təmaun-in kən mɨtəpun e nəwian məmə io aposol rəha Kristo Iesu,
iatəte naoa u itɨmlau piətat Sostenes. 2Naoa u tatɨmnə kəm itəmat niməfak rəha Uhgɨn
əpəh Korin, itəmat itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəhan mɨn e Kristo Iesu, kən
təmaun-in itəmatməmə rəhanmɨn, itəmatmin netəme ikɨnmɨn rafin itəmkoatəfak kəm
Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo itəm in Iərəmərə rəhatat rafin. 3 Pəs Uhgɨn Tata rəhatat ne
Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Pol təmənwiwi Uhgɨn e nəfakən
4 Nian rafin iatən kəm Uhgɨn məmə nɨkik tagien otəmat məto-inu təmawte-in rəhan

nəwɨrənkəmitəmat eKristo Iesu. 5Təmawte-in rəhannəwɨrənu tepət kəmitəmat enolən
mɨn rafin, e nasituən o nən-iarəpən ne nɨtunən nəghatən rəhan. 6 Təmol nəhlan məto-
inu, nəmotəplanməmə namnusən e Kristo in nɨpahrienən. 7Tol nəhlan, nian nəkoatətul
matɨp moatəsahgin nuwamən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm
itəmat rəhan nəsanənən e Narmɨn o nolən wək rəhan, nəsanənən rafin mɨn əh itəm
kotətuatɨp o nəmegəhən rəhatəmat. 8Kən in otol itəmat nəkoatətul əskasɨkmətoarus-pən
namnun nian məmə okəsehm-pənən nolən rat kit etəmat e Nian rəha Iərəmərə rəhatat
Iesu Kristo, itəm tatuwamɨn lan. 9Kən Uhgɨn otol nat u kəm itəmat məto-inu nian rafin
in tatol rəhan nəghatən. In Uhgɨn itəm təmaun-in itəmat nakotuwa kitiəh itəmat Nətɨn
Iesu Kristo u Iərəmərə rəhatat.

Netəmim rəha niməfak kəmotəhap ilat mɨn
10 Iatətapəh əskasɨk otəmat, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo,

məmə itəmat rafinnakotətəlɨg-in itəmatmɨn,məsotolənməmənətəlɨgənkit otuwaməhap
itəmat, kən məto nakotuwa pahrien kol kitiəh e nətəlɨgən ne nɨkin kitiəh. 11 Piak mɨn
ne wɨnɨk mɨn, iatən nəhlan məto-inu netəmim neen rəha Kloe* kəmotən-iarəp kəm io
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məmə itəmat nakoatərgəhəu. 12Nɨpətɨnəghatən itəmiatən tol nulan, itəmat neen kotəmə,
“Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pol,” neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Apolos,” neen kotəmə,
“Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pita,” neenmɨn kotənməmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Kristo.” 13 ?
Nɨkitəmat təhtməmənəkotɨtun nəhap-əhapənnulanKristo? ?Nɨkitəmat təhtməmə io Pol
eməkul e nɨg kəməluau otəmat? ?O kəmol baptais etəmat neen e nərgɨ Pol?

14 Io iakən tagkiu kəmUhgɨnməmə io eməsolən baptais etəmat kit, məto emol baptais
əmeKrispasneKaeas. 15Nɨkik tagiennəhlanməto-inu suahkit okol təsənənməməkəmol
baptais lan e nərgək. 16Ei, emaluin, emol baptais mɨn e Stefanas ne rəhan mɨn. Uarisɨg
e itəm əh, emaluin okəmə emol baptais mɨn e suah kit o kəp. 17Nɨpətɨ nəghatən mɨn u
məmə, Kristo təsahl-ipamən io məmə ekol baptais e netəmim, məto təmahl-ipa io məmə
ekən-iarəp əm namnusən təwɨr. Kən esən-iarəp əmən e nɨtunən rəha etəmim məto-inu,
esolkeikeənməmə nəghatən e nɨmɨsən rəha Kristo e nɨg kəməluau in otoigoig.

18 Tol nəhlan məto-inu, nəghatən e nɨmɨsən rəha Kristo in toigoig malməl o netəm u
koatɨtəp suatɨp rəha nuwɨnən e nɨgəm asol, məto o kitat itəmUhgɨn tatosmegəh kitat, in
nəsanənən əm rəha Uhgɨn. 19Kən Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Io ekərəkɨn agɨn nenatɨgən rəha netəmkotenatɨg,
kənmahtosɨg-in nɨtunən rəha netəmkotɨtun pɨk nat.”

20 ?Netəmkotenatɨg hiə? ?Iəgətunmɨn rəha Lou hiə? ?Netəmim itəmkotɨtunwɨr suatɨp
rəha nəghatən hiə? Uhgɨn təmol nenatɨgən rəha nətueintən tɨnuwa rəkɨs nalməl əmən.
21 Tol nəhlan məto-inu, e nenatɨgən rəha Uhgɨn, təmol məmə netəmim rəha nətueintən
okəsotɨtunən in e nenatɨgən əm rəhalat. Məto in təmol məmə nəghatən alməl mɨn
rəhatɨmat otosmegəh netəmim itəm koatən nɨpahrienən lan. 22 Noanol mɨn rəha Isrel
koatətapəh-in nat pɨspɨs mɨn, kən Iaihluə mɨn koategəs-in nenatɨgən məmə okotəplan
Uhgɨn, 23məto kitat koatən-iarəp əm nɨmɨsən rəha Kristo e nɨg kəməluau, kən nəghatən
u in tahmen e kəpiel e suatɨp itəm tatol noanol mɨn rəha Isrel koatəme, kən in tahmen e
nalmələn kəm Iaihluə mɨn. 24Məto o netəm mɨn un itəm Uhgɨn təmaun-in ilat, noanol
mɨn rəha Isrel neen ne Iaihluə mɨn neen ilau kərən, Kristo in nəsanənən rəha Uhgɨn
ne nenatɨgən rəhan. 25 Tol nəhlan məto-inu, nalmələn rəha Uhgɨn in tenatɨg taprəkɨs-in
nenatɨgənrafinrəhanetəmim, kənnəpouənrəhan in təsanən taprəkɨs-innəsanənənrafin
rəha netəmim.

26 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nɨkitəmat otəkəike məht məmə itəmat netəm ahro nian
Uhgɨn təmaun-in itəmat. Itəmat tepət nəsotenatɨgənenɨganəmtɨnetəmim, kənməsotosən
nəsanənən, kən sənəmə itəmat nenətɨ netəm-iasol neen. 27 Məto Uhgɨn tatɨtəpun nat
alməl mɨn e nətueintən məmə okotol aulɨs netəm kotenatɨg, kən mɨtəpun nat əpou mɨn
e nətueintən məmə okotol aulɨs netəm kotəsanən. 28 In təmɨtəpun natɨmnat itəm, e
nətəlɨgən rəha netəmim, ilat nat əpnapɨn əm, ne itəm netəmim kəsotolkeike pɨkən, ne
natɨmnat itəmkotɨkə. Kən təmɨtəpun natɨmnatmɨn əhməmə in otol nat keike e nətəlɨgən
rəha netəmim, kəmotuwa nat əpnapɨn əmelat. 29Təmol nəhlanməmə suah kit otəsəghat
ausitən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 30Məto-inu e nəwia Uhgɨn, itəmat nəmotuwa kitiəh itəmat
Kristo Iesu. Kən Kristo təmuwa o kitat məmə nenatɨgən rəha Uhgɨn, inəh e Kristo,
Uhgɨn təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kənmələhəu kalɨn kitat məmə rəhanmɨn, kən
mosmegəh kitat. 31 Tol nəhlan, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən, “Etəm itəm tatəghat
ausit, otəghat ausit əmo nat itəm Iərəmərə təmol lan.”

2
1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian emɨmnə otəmat, eməsən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn
e nəghatən itəm kotenatɨg ne nolən rəha etəmim itəm tɨtun wɨr nəghatən. 2 Kən nian
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emətatɨg kitatmin itəmat, nɨkik təskasɨkməmə esən-iarəpmɨnənnat kit,məto IesuKristo
əm, ne nɨmɨsən rəhan e nɨg kəluau. 3Emuwa otəmat e nəpouən ne nəgɨnən, kənmatəgɨn
mətasiəp-asiəp. 4 Kən nian emən-iarəp rəhak nəghatən e namnusən təwɨr, eməsənən e
nenatɨgən rəha netəmim, ne nəghatən asol mɨn itəm otiuw itəmat, məto nian eməghat,
nəmotəplan nəsanənən rəha Uhgɨn ne wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. 5 Emol nəhlan
məmə nahatətəən rəhatəmat otəsətul əmən e nenatɨgən rəha netəmim, məto in otətul e
nəsanənən rəha Uhgɨn.

Nenatɨgən rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn

6 Məto in nɨpahrienən məmə itɨmat ekotən-iarəp nəghatən tenatɨg kəm netəm itəm
kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhalat, məto sənəmə nenatɨgən rəha netəm u-roiu,
o netəm koatərəmərə u-roiu, itəm ilat okotuwa nat əpnapɨn mɨn əm. 7 Kəp. Itɨmat
ekoatəghat-innenatɨgənrəhaUhgɨnaupən itəmtəmatəməhl anion, kən innenatɨgən itəm
təmatəhluaig, kənUhgɨn təmolnalpəkauənaupənaupənagɨnməmə, nenatɨgən əh, in otol
nəwɨrən kəmkitat. 8Nətem koatərəmərə e nəptən əh-roiu, ilat kɨnotəruru nalpəkauən əh
rəha Uhgɨn, məto okəmə ilat kɨnəmotɨtun, ko kəsotətu-pərən Iərəmərə rəha nəwɨrən rafin
e nɨg kəməluau. 9Məto Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Suah kit təsəplanən,
suah kit təsətoən,
suah kit təsɨtunən
nat naka itəmUhgɨn təmol əpen-əpenə lan rəha netəmu kotolkeike in,”
10 məto Uhgɨn təmol əp nalpəkauən anion əh rəhan kəm kitat e Narmɨn. Kən Narmɨn
tɨtun natɨmnat rafin, kənmɨtunmɨnnatɨmnat rəhaUhgɨn itəmetəmimkit okol təsɨtunən.
11 ?Tol nəhlan, etəmim pah tɨtun nətəlɨgən rəha etəmim kit, məto narmɨn əm? ?E nolən
kitiəh əm, etəmim pah tɨtun nətəlɨgən rəha Uhgɨn, məto Narmɨn əm? 12 Uhgɨn təməsos-
ipamən kəm kitat nətəlɨgən rəha netəmim e nətueintən, məto təmos-ipa Narmɨn itəm
tatɨsɨ-pən ron. In təmos-ipa kəmkitatməməkitat okotɨtunnat naka itəmUhgɨn təmos-ipa
əpnapɨn əm kəm kitat. 13 Inu nəghatən itəm itɨmat ioatən, kən nenatɨgən rəha netəmim
təsəgətunən itɨmat e nəghatən mɨn əh, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təməgətun itɨmat, kən
ekotən-iarəp natɨmnat pahrien rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəghatənmɨn itəm təmɨsɨ-pən
lan.

14 Etəmim itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə lan, okol təsosən natɨmnat itəm tatɨsɨ-pən e
Narmɨn Rəha Uhgɨn məto-inu ilat nat alməl mɨn əm kəm in, kən okol in təsɨtunən ilat
məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn əm tɨtun nasituən e netəmim o nɨtunən natɨmnat rəha
Uhgɨn. 15Kitat itəmkoatos Narmɨn Rəha Uhgɨn kotəplanmotɨtun natɨmnatmɨn əh, məto
netəm əpnapɨn, ko koatəplan məsotɨtun agɨn-əhən kitat. 16 Tol nəhlan məto-inu Naoa
Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“?Pah u tɨtun nətəlɨgən rəha Iərəmərə
məmə in otəgətun in?”
Məto kitat kotɨtun nətəlɨgən rəha Kristo.

3
Nəhap-əhapən e niməfak

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian emətatɨg kitat min itəmat, okol esəghatən kəm itəmat
tahmen e netəmim itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhalat e Narmɨn Rəha Uhgɨn,
kəp. Eməghat kəm itəmat tahmen məmə itəmat netəmim rəha nətueintən əm, kən
eməghat kəm itəmat tahmen məmə itəmat nɨsualkələh əm e nəmegəhən wi rəhatəmat
e Kristo. 2 Nian ematəgətun itəmat, tahmen məmə emətagwən itəmat e melek əm,
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eməsos-ipɨnənagwənən əskasɨkkəmitəmatməto-inu itəmatnəsotahmenənonunən. Kən
nɨpahrienən, itəmat nəsotahmenən əh o nunən, 3məto-inu nolən rəhatəmat tahmen əm
e rəha netəmim rəha nətueintən. Tol nəhlanməto-inu itəmat nakoatetet itəmatmɨn, kən
moatərgəhəu, kən tahmen əmməmə itəmat netəmimrəhanətueintən əmu. Nəkotahmen
e netəm əpnapɨnmɨn. 4Nian suah kit otənməmə, “Io rəha Pol,” kən kitmɨn tənməmə, “Io
rəha Apolos,” nolən əh tatəgətunməmə itəmat netəm rəha nətueintən əm.

5 Otəplan-tu. ?Apolos in pah, kən Pol in pah? Itɨmlau e kuahmen əm e iolwək itəm
emuasitu etəmat o nuwamən o Iesu. Itɨmlau etioal əmwək itəmIərəmərə təmos-ipa pɨsɨn
pɨsɨn kəm itɨmlau məmə ekioal. 6 Tahmen məmə io eməfe nɨkutin nat, kən Apolos in
tətau e nəhau, məto Uhgɨn tatol tatəwiə. 7 Tol nəhlan, etəmim itəm tatəfe nat, o etəm
tətau e nəhau, in nat əpnapɨn əm, məto Uhgɨn pɨsɨn əm in nat keike itəm tatol natɨmnat
koatəmegəhmoatəwiə. 8Etəmtatəfe, ne etəmtətau, katian əmonat kitiəh əm. KənUhgɨn
otətou ilau kitiəh kitiəh e rəhalau wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 9 Itɨmlau iolwək mil rəha Uhgɨn,
kən itəmat nəkotahmen e nasumən rəha Uhgɨn, o nimə rəha Uhgɨn.

10 E nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, emiləkɨn wɨr nelkɨ nimə tahmen e etəm
tɨtun wɨr niləkɨnən nimə. Kən suah kit mɨn tatiləkɨn nimə məsɨn. Məto ilat rafin
okotəkəike moatehm wɨr wək rəhalat rəha niləkɨnən nimə, 11 məto-inu okol suah kit
təsiləkɨnən nelkɨ nimə kit mɨn itəm tol pɨsɨn e inu itəm kɨniləkɨn rəkɨs. Kən nelkɨ nimə
u in Iesu Kristo. 12Okəmə suah kit tiləkɨn-pər rəhan nimə itəmnelkɨ nimə in Iesu Kristo,
kən in tɨtun niləkɨnən e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o e silfa, o e kəpiel nəmtɨn tiəkɨs, o e nɨg, o e
nuwig, o e maniah. 13Kən nian kit netəmim okotəplan wək rəhan, məto-inu e nian Iesu
tatuwa mɨn, rəhan wək otuwa e nəhag-əhagən. Rəhan wək okələhəu-pən e nɨgəm, kən
nɨgəm otəgətun məmə rəhan wək təwɨr or tərat. 14Okəmə nɨgəm təməsusən rəhan nimə,
in otos rəhannətouən. 15Məto okəmənɨgəmtəmus rəhannimə, kən rəhannatɨmnat rafin
təmɨkə. In əm, Uhgɨn otosmegəh,məto tahmen-ahmen əme suah kit itəm taiumətagɨme
nimə itəmnɨgəm tatus.

16 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, itəmat un nimə rəha Uhgɨn, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg
etəmat? 17Okəmə suahkit tərəkɨnnimə rəhaUhgɨn, kənUhgɨnotərəkɨn in,məto-inunimə
rəha Uhgɨn, in rəhan pɨsɨn əm. Kən nimə u rəha Uhgɨn, itəmat.

18 Təsəwɨrən məmə suah kit tateiuə-in atɨp in. Okəmə suah kit nɨkin təht məmə in
tenatɨg u-roiu e nɨganəmtɨ netəmim, in otəkəikemuwa ialməl kit e nɨganəmtɨlatməmə in
otuwa ienatɨg pahrien. 19Tol nəhlanməto-inu nenatɨgən rəha netəmim rəha nətueintən,
in talməl pɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Uhgɨn tatol
noanɨkulukit enəghatənrəha suahkit itəmtatənməmə in tenatɨgwɨr, kənUhgɨn taskəlɨm
in.” 20KənNaoaRəhaUhgɨn tatənmɨnməmə, “Iərəmərə tɨtunməmə, nətəlɨgən rəhanetəm
kotenatɨg, ilat nat əpnapɨn əm.” 21Kən əsotənənməmə itəmat rəha suah u o rəha suah əh
məmə onəkotɨləs-ipər atɨp itəmat ron. Uhgɨn tatos-ipən natɨmnat rafin rəhatəmat məmə
otasitu etəmat. 22Pol, o Apolos, o Pita, o nətueintən, o nəmegəhən, o nɨmɨsən, o nian roiu,
o nian itəm tatuwa, ilat rafin rəhatəmat məmə Uhgɨn otol təwɨr kəm itəmat lan, 23 kən
itəmat rəha Kristo, kən Kristo in rəha Uhgɨn.

4
Aposol mɨn rəha Kristo

1 Tol nəhlan, netəmim okotəkəike motos itɨmat tahmen e iolwək mɨn rəha Kristo itəm
Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmɨtɨmatməmə itɨmat ekotol əp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn.
2Kən netəmim itəm koatehm natɨmnat rəha etəm-iasol kit, ilat kotəkəike motol rəhalat
wək təwɨrməmə nian etəm-iasol tatəplan rəhalat wək, kən tɨtun nahatətəən elat. 3E io, in
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nat əpnapɨn əm okəmə itəmat, o netəm pɨsɨn neen kotən-iarəp nətəlɨgən rəhalat e rəhak
wək. Kən io atɨp esahmenən o nakilən rəhak wək. 4 E rəhak nətəlɨgən, məmə emol əm
nat itəm in təwɨr, məto nat u təsənən məmə io ekətuatɨp. Iərəmərə əm tətuatɨp o nakilən
rəhakwək. 5Tol nəhlan, sotautautən onakilənnatɨmnat. Nakoatəsahgin e nian Iərəmərə
otuwa lan. In otəmki-pən e nəhag-əhagənnatɨmnat itəmkoatəhluaig e napinəpən, kən in
otol-arəp nat naka tətatɨg e nɨki netəmim o nolənmɨn rəhalat. E nian əh Uhgɨn otənwiwi
ilat kitiəh kitiəh.

6Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Emən-ipɨnənəghatənmɨn əhkəmitəmatetɨmlauApolosməmə
itəmat onəkotos nɨtunən ikɨn, kən okəmə nakotos nɨpətɨ nəghatən mɨn u, “Nəkotəkəike
motol əm nəghatən mɨn itəm kɨnəte rəkɨs,” kən nəsotos-ipərən netəm-iasol neen motos-
iəhau neen. 7 ?Tahro? ?Itəmat ilɨs taprəkɨs-in netəmim mɨn rafin? ?Itəmat nakoatos
natɨmnat neen itəm Uhgɨn təsos-ipɨnə kəm itəmat? !Kəp! ?Kən tahro nakoatəghat ausit
o natɨmnat itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat tahmen əm məmə itəmat əm nəmotol
natɨmnat mɨn əh?

8 Nɨkitəmat təhat məmə nɨnotos rafin rəkɨs natɨmnat rəha Uhgɨn. Nɨkitəmat təhat
məmə nɨnotos rafin rəkɨs nautə rəha Uhgɨn. Nolən rəhatəmat tahmen məmə nəmotuwa
kig mɨn rəha Uhgɨn, məto itɨmat ekotatɨg ləhau əm. !Məto kəp, sənəmə nɨpahrienən!
!Nəman! Okəmə nɨpahrienən məmə itəmat nəmotuwa kig mɨn rəha Uhgɨn, nɨkitɨmat
otagien pɨk, kən okəmə tol nəhlan, itɨmat mɨn ekotol kig kitat min itəmat. Məto təsolən
mihin. 9 Itɨmat aposol mɨn, məto nɨkik təht məmə Uhgɨn təmələhəu itɨmat əpəh ləhau
agɨn-əh, ioatatɨg tahmen e netəm itəm kəmakil rəkɨs məmə okotəkəike motɨmɨs. Nɨkik
təht nəhlanməto-inu tahmenməmə ekoatətul e nɨganəmtɨ nagelomɨn ne netəmim rafin
məmə ilat okotəplan nolən rəha nɨmɨsən rəhatɨmat.* 10 !Netəmim tepət koatən məmə
itɨmat ialməl mɨn o nərgɨ Kristo, məto nɨkitəmat təht məmə itəmat nakotenatɨg wɨr e
Kristo! Məto sənəmə nɨpahrienən. !Netəmim tepət koatənməmə rəhatɨmat nepətən tɨkə,
məto nakoatəghat ausit məmə rəhatəmat nepətən iahgin! Məto sənəmə nɨpahrienən.
Netəmim tepət koatɨsiai-in itəmat, məto katən rat itɨmat.

11 Məto, inu nɨpahrienən. Mətoarus-pa roiu, nəumɨs tatus itɨmat, kən moatoaoa,
kən ekoatuwɨn e natɨmnat kəmotəhap-əhap, kən netəmim koatoh itɨmat, kən rəhatɨmat
nimə tɨkə. 12 Itɨmat atɨp əm ioatol pɨk wək e nelmɨtɨmat. Nian okotən rat itɨmat, məto
itɨmat ekotəfak o nəwɨrən olat. Nian netəmim koatol nəratən kəm itɨmat, məto itɨmat
ekotəpnapɨn əm. 13Nian netəmim koatən rat itɨmat, məto itɨmat ekoatəghat wɨr əmkəm
ilat. Mətoarus-pa roiu itɨmat ekotahmenenuwitɨk rəhanetəmimrafin, onamkɨmɨk rəha
nətueintən rafin.

Ilat okotəkəike kətəu-pən
nolən rəha Pol

14Esəteən nəghatənmɨn uməmə ekol itəmat nakotaulɨs, məto məmə otəhgaiir etəmat,
məto-inu itəmat nenətɨk mɨn itəm ekolkeike itəmat. 15 Rəhatəmat iəgətun tepət itəm
okotəgətun itəmat e Kristo, kən okəm-naka ilat kotahmen əme rəhatəmat tata kalɨn ten-
taosan, məto rəhatəmat tata ətuatɨp kitiəh əm, inu io, məto-inu e Kristo Iesu emuwa
rəhatəmat tata ətuatɨpnianemən-iarəpnamnusən təwɨr kəmitəmataupən. 16Tolnəhlan,
ekətapəh əskasɨkotəmatməməonəkotətəu-pa rəhaknolənmɨn. 17Məto-inuonat u, etahl-
ipɨnə nətɨk e Kristo u Timoti itəm iakolkeike. In tətaiu əskasɨk e Iərəmərə. In otən mɨn
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kəm itəmat suatɨp rəha nəmegəhən rəhak e Kristo Iesu itəm tatətəu-pən natɨmnat itəm
iatəgətun e niməfakmɨn rafin ikɨnmɨn rafin.

18 Itəmat neen koatən məmə esɨmnə mɨnən, kən motausit pɨk o rəhatəmat nepətən.
19 Məto otəsuwəhən, ekəike mɨmnə məplan itəmat okəmə Iərəmərə tegəhan-in io. Kən
ekəsəplan əmən nəghatən mɨn itəm netəm iausit mɨn koatən, məto ekəplan nəsanənən
rəhalat. 20Məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn sənəmə in nat kit rəha nəghatən, məto in
nat kit rəha nəsanənən. 21 ?Kən nakotolkeike naka? ?Ekɨmnə malis itəmat, o ekɨmnə e
nolkeikeən ne narmɨn rəha nəmeiən?

5
Pian kit, rəhan nolən tərat agɨn

1 Kəmən-iarəp kəm io məmə suah kit u e nɨkitəmat tətakləh-in pətan kit, kən təmol e
nolən tərat kit itəm taprəkɨs-in nolən rəha netəm kəsotəfakən, nat əpnapɨn kəsotəfakən.
In tətakləh-in pətan wi rəha rəhan tata. 2 !Kən itəmat nakotausit ron məmə təwɨr əm!
Nəsotətoən tərat, məto onəkotəkəike motəto tərat o nolən əh, kən nəsotahl-iarəpən suah
əh, məto onəkotəkəike motahl-iarəp itəm təmol nolən rat əh e nɨkitəmat.

3 Nat əpnapɨn esatɨgən kitat min itəmat, məto e narmɨn etatɨg kitat min itəmat, kən
tahmen əmokəmə kitat koatatɨg, enən rəkɨs e nərgɨ Iərəmərə Iesu məmə naka in tətuatɨp
məmə kitat okotol e suah əh. 4 Nian nakotuwa kitiəh, kən e narmɨn, etatɨg kitat min
itəmat, kən nian nəsanənən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu in əh-ikɨn kitat min, 5 kən otɨləs-
ipən suah u əh-roiu e nelmɨ Setan məmə otərəkɨn nɨpətɨn, məto Iərəmərə otosmegəh
narmɨn nian in tatuwamɨn e namnun nian.

6Rəhatəmat nausitən tərat. ?Nəkotɨtun o kəpməmə, is noanməsɨn əm tətaləpɨk apiəpiə
flao itəm kəmətɨg? 7 Otərakin rəkɨs is oas mɨn rəhatəmat məmə itəmat flaoa wi itəm
kəmətɨg u is tɨkə lan, kən nɨpahrienən itəmat nəkotahmen ətuatɨp e pɨret əh. Tol nəhlan
məto-inu Kristo itəm in nətɨ sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən, təmɨmɨs rəkɨs tahmen
e sakrifais o nolən rat mɨn rəhatat. 8 Tol nəhlan, pəs kotol lafet əh, məto kəsotolən e is
oas, itəm tahmen e nolən tərat mɨn itəmnetəmim kotolkeike pɨk nolən kəmnetəmim, ne
nolən rat mɨn rafin. Məto pəs kotol lafet e Pɨret U Is Tɨkə Lan, tahmen e nolən rafin itəm
kotol nɨpahrienənmotətuatɨp.

9Eməte rəkɨs naoa kəmitəmatməmənəsotan kələhən itəmatnetəmkoatakləh-in pətan.
10 Esən-iəhauən məmə nəsotanən itəmat netəm kəsotəfakən, nat əpnapɨn nolən rəhalat
tol min-nulan: ilat koatakləh-in pətan, ilat naumɨs, ilat iakləh mɨn e neiuəən, kən ilat
koatəfak kəm narmɨ nat mɨn. Okəmə nəsotanən itəmat min ilat, kən nəkotəkəike motiet
ikɨn-u e nətueintən. 11Məto nɨpətɨ naoa itəm eməte kəm itəmat məmə onəsotan kələhən
itəmat suahkit itəmtatənməmə in piatəmatkit,məto in tətakləh-inpətan, o in tətaumɨs, o
in tatəfak kəmnarmɨnatmɨn, o in tatən rat netəmim, o in tətapɨs nian tepət, o in tətakləh-
in e neiueiuəən. Əsotolən nat kit itəmat min ilat, nat əpnapɨn in nat əkəku əm tahmen e
nəkotagwən kitiəh.

12 Sənəmə in rəhak kit wək məmə ekakil netəm kəsotəfakən. Məto in wək rəhatəmat
məmə onəkotakil nolən rəha netəmim əpəh e niməfak itəm koatol təfagə e nolən mɨn u.
13 Uhgɨn otakil netəm Iaihluə mɨn, məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Otahl-iarəp e
nɨkitəmat etəm tatol nolən rat.”

6
Nolən rəha niuw-iarəpən itəm

1Nian okəmə itəmat kəiu kuəhai ilaumɨn, in tol naulɨsənməmə otɨləs muwɨn kəmnetəm
kəsotəfakən məmə okotiuw-iarəp ilau motakil rəhalau nərgəhəuən. Məto nəkotəkəike
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motɨləs motuwɨn kəm iəfak mɨn. 2 ?Nəkotɨtun o kəp məmə iəfak mɨn, ilat okotakil
netəmim e nətueintən? ?Kən okəmə itəmat onəkotakil netəmim e nətueintən, kən tahro
nɨkitəmat təhtməmənəsotahmenən onakilən rəhatəmat nolən əlkələhmɨn? 3?Nəkotɨtun
okəpməmə, kitat okotakil nagelomɨn? !Kənnatɨmnatmɨnrəhanətueintən, ilat kotɨmətɨg
əm o nakilən! 4 ?Kən tol nəhlan, okəmə nakoatərgəhəu o nətəlɨgən mɨn neen, tahro
nakoatuwɨn o netəm ihluə məmə ilat okotakil nərgəhəuən rəhatəmat? Ilat kəsotosən
nɨsiaiiən rəha niməfak məto-inu ilat kəsotahmenən məmə okotakil nat asol mɨn neen
tahmen e kitat. 5 Iatən nəhlanməmə nakotaulɨs lan. ?Tahro? ?Itəmat kit tɨkə itəmtenatɨg
məmə in tɨtunnələhəuənnənənmɨn əh? 6 !Mətokəp! Itəmatpiakmɨnnakoatuwɨnonetəm
ihluəməmə ilat okotakil rəhatəmat nərgəhəuənmɨn. Kəsi.

7 Itəmat nakoatuwɨn o suah kit məmə otakil rəhatəmat nərgəhəuən. Inu tatəgətun
məmənəmotəmkakiəhesuatɨprəhaUhgɨnenəmegəhənrəhatəmat. ?Tahro? Okəmə suah
kit tatol tərat kəm ik, təwɨrməmə nakaluin əm. Okəmə tateiuə-in ikmətakləh-in ik, aluin
mɨn əm. 8Məto kəp. Itəmat piatəmat mɨn əm,məto itəmat atɨp nəkoatol tərat kəm itəmat
mɨn, kənmoateiuə-in itəmatmɨnmotakləh kəm itəmatmɨn.

9 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, netəm koatol nəratən, okol kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha
Uhgɨn? Əsotətəlɨg-inən neiueiuəən. Inu nɨpahrienən məmə netəm koatakləh-in pətan,
ne netəm koatəfak kəm narmɨ nat mɨn, ne nəman itəm kɨnotol marɨt rəkɨs koatakləh-in
pətan, ne nəman itəm koatit atɨp ilat mɨn, 10 ne iakləh mɨn, ne naumɨs mɨn, ne netəm
koatapɨs e wain, ne netəm koatəghat rat e nərgɨ netəmim, ne netəm koateiuə motakləh
kəm netəmim, ilat okol kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn. 11 Kən itəmat neen,
nəmoatol nəhlan. Məto, NarmɨnRəhaUhgɨn rəhatat təmafəl itəmat,mələhəukalɨn itəmat
məmə rəhan, mol itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo.

Nolən rəha nakləh-inən pətan in təfagə rat
12Netəmim neen koatən məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əmməmə ekol.” Məto, sənəmə

ilat rafin kotasitu etəmat. Suah kit tatən mɨn məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əm məmə
ekol.” Məto, okol esegəhan-inən məmə nat neen okotərəmərə e rəhak nəmegəhən.
13Netəmim neen koatən məmə, “Nagwənən in nat təwɨr rəha nərpɨtəm, kən nərpɨtəm in
tolkeike nagwənən. Kən tahmen əm, okəmə nɨpətɨtat tolkeike pətan, kən nolən əh rəha
nitən pətan in təwɨr əm.” Nat mil əh, nagwənən ne nərpɨtəm, kuəwɨr, nat əpnapɨn məmə
Uhgɨn otol namnun ilau kərən. Məto Uhgɨn təsos-ipamən nɨpətɨtat məmə kotɨtəp nɨpɨtan.
Uhgɨn təmos-ipa nɨpətɨtat məmə kotɨsiai-in Iərəmərə lan, kən Iərəmərə in tərəmərə e
nɨpətɨtat. 14E rəhannəsanənən, Uhgɨn təmosmegəh Iərəmərə enɨmɨsən, kən in otosmegəh
mɨn kitat.

15 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, nɨpətɨtəmat, ilat rəha Kristo pɨsɨn əm? ?Kən nɨkitəmat təht
məməekɨləsnɨpətɨk itəminkitiəh ilauKristo, kənmolkioal kitiəh ilaupətan rəhasuatɨp? !
Kəp! Okol təsolənmihin. 16?Kənnəkotɨtunokəpməmə, etəmtətan ilaupətan rəha suatɨp,
ilau katuea kitiəh əm e nɨpətɨn? Məto-inu nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Ilau okuea nɨpətɨn kitiəh əm.” 17Məto etəm itəm tatol kitiəh ilau Iərəmərə, tatuwa kitiəh
ilaumin e narmɨn.

18 Otagɨm rəkɨs otuwɨn isəu o nolən rəha nɨtəpən nɨpɨtan. Nolən rat rafin itəm suah
kit tatol itəm tol pɨsɨn e itəm u, in təsərəkɨnən nɨpətɨn. Məto itəm u tatərəkɨn nɨpətɨn. 19 ?
Nəkotɨtunokəpməmə, nɨpətɨtəmat inniməkit rəhaUhgɨn itəmNarmɨnRəhaUhgɨn tətatɨg
ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn kəm itəmat, mətatɨg etəmat? Kən itəmat sənəmə
rəhatəmat atɨp u itəmat. 20Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat e nətouən itəm nəmtɨn tiəkɨs. Tol
nəhlan, otɨsiai-in Uhgɨn e nolənmɨn rəha nɨpətɨtəmat.
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7
Nəghatən emarɨt

1 Roiu ekən-ipɨnə nənən e naoa rəhatəmat itəm nəmotəte kəm io. Əwəh, in təwɨr məmə
etəmim kit təsolən marɨt. 2 Məto netəmim tepət itəm koatɨtəp pətan, tol nəhlan, təwɨr
məmə etəmim otəkəike mos atɨp rəhan pətan, kən pətan tatos rəhan iərman. 3 Iərman
otəkəike man ilau rəhan pətan okəmə pətan tolkeike, kən pətan otəkəike man ilau rəhan
iərman okəmə iərman tolkeike. 4 Pətan təsərəmərə atɨpən e nɨpətɨn, məto rəhan iərman
tatərəmərə lan. Kən tahmen-ahmen əm e iərman, in təsərəmərə atɨpən e nɨpətɨn, məto
rəhan pətan tatərəmərə lan. 5 Təsəwɨrən məmə pətan o iərman təgɨn o nɨpətɨn okəmə kit
tolkeike. Məto okəmə ilau kərən kuegəhan məmə təwɨr əm okuəpəs o nəfakən o nian
neen, kən təwɨr əm. Məto okueike muea mɨn kitiəh. Okəmə kəsioalən, kən Setan otehm
suatɨponos-ipən-os-ipənenkəmilau. Iatənnəhlanməto-inu itəmat rafinnəsotəskasɨkən.
6Nəghatən əhməmə, “okuəpəs o nəfakən o nian neen,” in nətəlɨgən əmrəhak, sənəmə lou
kit. 7 E rəhak nətəlɨgən, təwɨr məmə netəmim rafin okəsotolən marɨt tahmen lak. Məto
Uhgɨn tatol suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm kitat kitiəh kitiəh, kən tatol məmə neen koatol
marɨt, kən neen koatan əm. 8Kən iatən kəm netəm kəsotolən marɨt ne nəutahlɨmɨs mɨn
məmə, təwɨr məmə koatan əmməmə io ne. 9Məto okəmə tiəkɨs olat məmə okotaliwək e
suatɨp ətuatɨp, kən təwɨr məmə okotəkəike motol marɨt pəs nɨkilat təsəht pɨkən.

10 Itəmat itəm nəmotol marɨt, ekən-ipɨnə nəghatən u kəm itəmat, sənəmə rəhak məto
rəha Iərəmərə məmə, pətan otəsapəsən rəhan iərman. 11Məto okəmə in otol, kən təwɨr
məməotəsətəu-pənmɨnənsuahkitmɨn, ookəmə tahro, tɨtəlɨg-pənmɨn əmorəhan iərman.
Kən iərman otəsapəsən rəhan pətan.

12 Itəmat itəmrəhatəmat nəman o nɨpɨtan kəsotəfakən, inu rəhak əmnəghatən, sənəmə
rəha Iərəmərə, məmə okəmə itəmat kit, rəhan pətan təsəfakən, məto tolkeike məmə ilau
kətuatɨg, iərman otəsapəsən. 13 Kən okəmə itəmat kit, rəhan iərman təsəfakən, məto
tolkeike məmə ilau kətuatɨg, pətan otəsapəsən. 14 Otol nəhlan məto-inu nian pətan
kit tatəfak, kən Uhgɨn tatələhəu kalɨn mɨn rəhan iərman məmə rəha Uhgɨn. Kən nian
iərman kit tatəfak, kən Uhgɨn tatələhəu kalɨnmɨn rəhan pətan məmə rəha Uhgɨn. Okəmə
təsolənnulan, kən rəhatəmatnɨsualkələh, ilat rəhanətueintən əm,məto tol nəhlan, Uhgɨn
tatələhəu kalɨn ilat məmə rəhanmɨn, məto-inu təmələhəu kalɨn rəkɨs tata nemama.

15Məto okəmə etəmtəsəfakən tolkeikeməmə otapəs rəhan pətan o iərman itəmtatəfak,
egəhan in əm. Etəm tatəfak, iərman o pətan, Uhgɨn təsaskəlɨmən ilat e marɨt əh. Məto,
Uhgɨn təmaun-in itat məmə okotatɨg mətɨg e nəməlinuən. 16 Pətan, kəm-naka Uhgɨn
otosmegəh rəham iərman e nolən təwɨr rəham. Kən iərman, kəm-naka Uhgɨn otosmegəh
rəham pətan e nolən təwɨr rəham.

17Məto in əmu, nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg e natɨgən pɨsɨn pɨsɨnmɨn itəm
Iərəmərə təmələhəu, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əm lan. Inu rəhak nəghatən iatələhəu
kəm niməfak mɨn rafin. 18Nian Uhgɨn təmaun-in suah kit, okəmə kəməhg-ipən in, kən
otəsəhluaig-inən nəhg-ipənən itəm kəmol lan. Kən nian Uhgɨn təmaun-in suah kit mɨn,
okəmə kəsəhg-ipənən, kən təwɨr məmə təsegəs-inən məmə okəhg-ipən. 19 In nat əpnapɨn
əm okəmə kəməhg-ipən suah kit o kəsəhg-ipənən. Nat keike məmə kitat kotətəu-pən əm
nəghatənmɨnrəhaUhgɨn. 20NianUhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨgenatɨgənpɨsɨnpɨsɨn
mɨn, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əmelat.

21 ?Nian Uhgɨn təmaun-in ik, ik slef əm kit? Nɨkim təsəht pɨkən, məto okəmə nəkɨtun
nətəu-pənən suatɨp itəm kəmɨkɨs slef mɨn lan, ətəu-pən əm. 22 Tol nəhlan məto-inu
etəm slef əm nian Iərəmərə təmaun-in, in etəm rəha Iərəmərə itəm kəmɨkɨs rəkɨs, kən
tahmen-ahmen əm, etəm itəm sənəmə slef kit nian Iərəmərə təmaun-in, in slef əm rəha
Kristo. 23Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat e nətouən itəm nəmtɨn tiəkɨs. Sotolən məmə itəmat
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nakotuwa slef mɨn rəha netəmim. 24 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nian Uhgɨn təmaun-in
itəmat, nəmotatɨg e natɨgən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən təwɨr məmə nəkotatɨg əm elat itəmat
Uhgɨn.

25 Inu nəghatən kit rəhatəmat netəmwi itəmnəsotolənmarɨt. Esos ətuatɨpən nəghatən
kit o Iərəmərə, məto iakən əm rəhak nətəlɨgən. Məto itəmat nəkotɨtun məmə rəhak
nəghatən in nɨpahrienən, məto-inu Iərəmərə təmasəkitun io. 26Məto-inu o nəratən asol
itəm nəkotatɨg lan, rəhak nətəlɨgən tol min-nulan məmə, nəkotatɨg əm nulan nəkotatɨg
mihin u-roiu. 27 ?Tahro? ?Nəmol marɨt? Segəs-inən suatɨp o napəsən rəham pətan. ?
Tahro? ?Nəsolənmarɨt? Segəs-inən suatɨp o nosən rəham kit pətan. 28Məto okəmə natol
marɨt, nəsolən təfagə rat. Kən okəmə pətan wi tatol marɨt, in təsolən təfagə rat. Məto
netəm kəmotol marɨt, okotatɨg e nəratən tepət e rəhalat natɨgən, kən iakolkeike məmə
nəsotuwɨnən e nəratənmɨn əh.

29 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, inu nɨpətɨ nəghatən rəhak. Natɨgən rəha netəmim e
nətueintən in tɨnəkuəkɨr əm. Kən roiu ne matuwɨn, netəm kəmotol marɨt, okəsotətəlɨg-
in pɨkən nolən rəha marɨt rəhalat. 30 Kən okəmə suah kit tətasək, təwɨr məmə otaliwək
e nəmegəhən rəhan tahmen məmə təsasəkən. Kən okəmə suah kit nɨkin tagien, in
otaliwək tahmenməmə nɨkin təsagienən. Kən okəmə suah kit tatos-nəmtɨn nat kit, təwɨr
məmə nɨkin təht məmə sənəmə rəhan. 31Kən təwɨr məmə netəmim itəm koatol bisnes e
nətueintən, ilat okotətəlɨg-inməmə rəhalatbisnes innat əpnapɨn əm,məto-inunətueintən
ne nəwɨrən rəhan otəpanɨkə.

32 Iakolkeikeməmənɨkitəmat təsəht pɨkənnat kit rəha nətueintənu. Tol nəhlan, okəmə
suahkit təsolənmarɨt, nɨkin tatəhtpɨkwəkrəha Iərəmərəməmə tahronulanmol Iərəmərə
nɨkin tagien o wək itəm in tatol. 33Məto etəm təmol marɨt, nɨkin tatəht pɨk əm natɨmnat
rəha nətueintən məmə otahro nulan mol nɨki rəhan pətan tagien, 34 kən rəhan nətəlɨgən
tatuwɨn o nat kəiu, rəhan pətan ne wək rəha Iərəmərə. Kən pətan itəm təsolən marɨt, o
pətan wi, nɨkin tatəht pɨk wək rəha Iərəmərəməmə tahro nulan in otətuakəmo Iərəmərə
e nɨpətɨn ne narmɨn. Məto pətan itəm təmol marɨt, in tatətəlɨg-in pɨk əm natɨmnat rəha
nətueintənməmə otahro nulanmol rəhan iərman nɨkin tagien.

35 Iatən-ipɨnə nəghatən mɨn u o nəwɨrən atɨp rəhatəmat, sənəmə iatən-iəhau itəmat,
mətoməmə nakotətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp, kən nɨkitəmat tatəht pɨk
wək rəha Iərəmərə.

36 Məto okəmə iərman kit ne pətan wi kit, kɨnən-iəkɨs məmə ilau okioal marɨt, kən
iərman təmə okuəpəs pitən, məto roiu nɨkin təht məmə təsolən nolən ətuatɨp e pətan əh,
kənokəməpətan əh tətatɨgwɨr əmonupmɨnneen, kən iərmannɨkin təhtməmə təikemol-
tə marɨt e pətan əh, kən təwɨr əm, in tɨtun nolən. In təsolən təfagə rat. Məto təwɨr məmə
in otol marɨt. 37Kən okəmə kəiu mɨn nəhlan kioalkeikeməmə okioal marɨt, məto iərman
nɨkin tɨnəht rəkɨs məmə okuəpəs marɨt, kən suah kit tɨkə itəm tatəkəike kəm in məmə in
tapəs marɨt, məto iərman əm in tatərəmərə e nɨkin, kən nɨkin tɨnəht rəkɨs məmə otəsolən
marɨt epətan əh, suah əh, inmɨn tatol nolən ətuatɨp. 38Tolnəhlan, iərman itəmtatolmarɨt
e pətan wi, in tatol ətuatɨp, məto iərman itəm təsolənmarɨt, in tatol təwɨr maprəkɨs.

39 Pətan otəkəike mətatɨg ilau rəhan iərman e nian rafin, məto okəmə rəhan iərman
tɨmɨs, in tɨtun nolənmarɨt e suah kitmɨn itəm in tolkeike,məto nat kitiəh əm, in təikemol
marɨt e iərman kit itəm tatəfak kəm Iərəmərə. 40Məto e rəhak nətəlɨgən, okəmə in tətatɨg
əm nəhlan məsolən marɨt, kən nɨkin otagien taprəkɨs-in okəmə in tatol marɨt. Kən nɨkik
təht məməNarmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨgmɨn lakmos-ipa nəghatən əh kəm io.

8
Nagwənən itəmkatol sakrifais lan kəmnarmɨ natmɨn
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1 Kən roiu, iakəghat e nagwənən mɨn itəm katol-pən sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn.
Kitat kotɨtun məmə, “kitat rafin koatos nɨtunən.” “Nɨtunən” in nat kit itəm suah kit
tətausit ron, məto nolkeikeən tatiləkɨn matɨləs-ipər etəmim. 2Okəmə suah kit nɨkin təht
məmə in tɨtun pɨk nat, məto in təsɨtunən əh natɨmnat itəm in otəkəike mɨtun. 3 Məto
etəmim itəm tolkeike Uhgɨn, Uhgɨn tɨtun in.

4 ?Kən tahro e nagwənən mɨn itəm katol-pən sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn? Kitat
kotɨtunməmənarmɨnat in nat əpnapɨn əmkit e nətueintən, kənuhgɨn əlkələhmɨnkotɨkə,
məto Uhgɨn kitiəh əm. 5Katənməmə, “uhgɨn əlkələh”mɨn ne “iərəmərə əlkələh”mɨn tepət
əh-ikɨn. Inu neiuəən əm. Məto nɨpahrienən netəmim neen koatəfak kəm ilat. Məto
nat əpnapɨn okəmə uhgɨn əlkələh mɨn əh-ikɨn, əpəh e neai o əpəh ləhau e nətueintən,
6məto o kitat, Uhgɨn kitiəh əm, Tata Uhgɨn. Natɨmnat rafin təmɨsɨ-pən lan, kən təmos-
ipa nəmegəhən kəmkitatməmə kitat okotol nəwian. Kən Iərəmərə kitiəh əm, Iesu Kristo,
kən Uhgɨn təmol natɨmnat rafin agɨn e Kristo, kən e Kristo kitat koatəmegəh.

7Məto sənəmə netəmim rafin kotɨtun nəghatən u. Aupən, netəmim neen kəmotəfak
kəm narmɨ nat mɨn nian rafin. Məto roiu, nian koatun mit itəm kəmol sakrifais lan
kəm narmɨ nat, nɨkilat təht məmə koatəfak kəm uhgɨn əlkələh mɨn pahrien. Kən ilat
koatəto məmə koatol təfagə rat məto-inu nɨkilat təsəskasɨkən. 8Məto nagwənən təsolən
kitat kotuwa iuəhkɨr o Uhgɨn. Okəmə kəsotunən mit əh, o kotun mit əh, nətəlɨgən rəha
Uhgɨn kəmkitat in tahmen əm.

9 Təwɨr əm, nəkotɨtun nətəu-pənən suatɨp itəm nakotolkeike, məto oatəto itəmat.
Sotolən nat kit itəm nakotolkeike məto in otol məmə piatəmat kit o wɨnɨtəmat kit itəm
nɨkin təsəskasɨkən təme e rəhan nəmegəhən. 10 Ekən nəhlan məto-inu okəmə suah kit
itəmnɨkin təsəskasɨkən, tatehm itəmat itəmnakoatos nɨtunən əh, kən nakotuwɨn e nimə
rəha narmɨ nat mɨn məmə nakotagwən, kən tahro? Kəm-naka rəhatəmat nolən otiuw-
pən rəhan nətəlɨgən, kən in mɨn otuwɨn mun mit itəm kəmotol sakrifais lan kəm narmɨ
nat mɨn, kən in tatol təfagə rat kit. 11Kən nɨtunən itəmnɨkitəmat təht məmə nakoatos, in
tatərəkɨn etəm nɨkin təsəskasɨkən. Məto in piatat kit itəm Kristo təmɨmɨs ron. 12 Nian
nəkoatol nolən rat e itəmat kit e nolən əh, matərəkɨn nɨkin təsəskasɨkən, kən nəkoatol
təfagə rat e Kristo. 13 Tol nəhlan, okəmə nat kit itəm iatun tol piak tatəme e rəhan
nəmegəhən, kən təwɨr məmə esun mɨnən mit nian kit ne məmə otəsəmeən e rəhan
nəmegəhən.

9
Pol təmuhalpɨn nəghatən itəmkatətu-pən lan

1 ?Nɨkitəmat təht məmə ekɨtun nolən nat naka itəm iakolkeike, o kəp? !Əwəh! ?Io aposol
kit, o kəp? !Əwəh! ?Eməplan Iesu Iərəmərə rəhatat e nɨganəmtək, o kəp? !Əwəh! ?
Itəmat u noa rəhak wək e Iərəmərə, o kəp? !Əwəh! 2 Okəmə netəmim neen koatən
məmə sənəmə io aposol, məto nɨpahrienən, itəmat nəsotɨtun nənən nəhlan, məto-inu
nəmegəhən rəhatəmat e Iərəmərə tatəgətunməmə io aposol kit.

3 Ekuhalpɨn nəghatən rəha netəmim neen itəm koatən məmə io sənəmə aposol kit. 4 ?
Nian kitat aposol mɨn koatətapəh otəmat o nagwənən ne nat okənɨm ne, in ətuatɨp o
kəp? Əwəh, itəmat nəkotɨtun. 5Aposol mɨn neen, ne pia Iərəmərə mɨn, ne Pita,* rəhalat
nɨpɨtan itəm koatəfak koatuarisɨg-in ilat nian ilat kotaliwək moatol wək rəha Iərəmərə.
?In tətuatɨp məmə kitat kotol tahmen-ahmen əm, o kəp? Əwəh, itəmat nəkotɨtun. 6 ?
O nɨkitəmat təht məmə io əm ne Panapas, itɨmlau pɨsɨn əm ekuəkəike mioal atɨp wək o
natɨgən rəhatɨmlau?

8:1: Wək 15:29 8:2: Kal 6:3 8:4: Dut 4:39; 6:4; Kal 4:8 8:6: Efes 4:5,6 8:9: Rom 14:13-15; Kal 5:13
8:11: Rom 14:15,20 8:13: Rom 14:21 9:1: Wək 22:17-18; 26:16; 1 Kor 15:8-9 9:2: 2 Kor 3:2-3 9:4:
Luk 10:8 * 9:5: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, ‘Kefas’ itəm in nərgɨn kit mɨn rəha Pita
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7Otətəlɨg-in-tu, tol nəhlan. ?Pah tatol mopael məto təsolkeikeənməmə katətou in lan?
?O, pah tətasumməsunən nagwənən lan? ?O, pah tətagwən nat megəh mɨn məsunən əh
kit ne?

8 ?Nɨkitəmat təht məmə natɨmnat mɨn itəm iatəghat-in, koatɨsɨ-pən əm o nətəlɨgən
rəha netəmim? !Kəp! Lou tatən nat kitiəh əm. 9 Kəməte e Lou rəha Moses məmə,
“Nian nakotasɨg kaumotuwaməmə otol wək mewɨg-ewɨg e wit, sotəlisən nohlɨn pəs ton
nɨmɨsmɨsɨwit neen.”† ?Tahro? ?Nɨki Uhgɨn tatəht əmkaumɨn, 10o nɨkin tatəhtmɨn kitat?
Əwəh, kəmos-ipa lou u o rəhatat nəwɨrən, məto-inu netəm itəm kotaupən motəfe nat e
nasumən, nenetəmkoatuarisɨgmotəulək ikɨn, ilat rafinnətəlɨgən rəhalat kitiəh əmməmə
okotos nagwənən e nasumən u. 11Ewəkmɨn rəhatɨmat, tahmen əmməmə emotasumkit
məmə itəmatnəkotagwən ikɨn, inunagwənən rəhanarmɨtəmat. ?Kən tahro, tiəkɨs otəmat
məmə nakotos-ipa nagwənən neen rəha nɨpətɨn kəm itɨmat? 12Netəmpɨsɨn neen kotɨtun
nətapəh-inən nagwənən otəmat, kən in tətuatɨp əm, məto ilat koatol wək rəha Uhgɨn. ?
Kən tahro e itɨmat? !Nətapəhən rəhatɨmat in tətuatɨp agɨn!
Məto itɨmat esətolən kəm itəmat məmə itɨmat ekotɨtun mihin nolən. Məto itɨmat

ekotol natɨmnat rafin itəm ekotɨtun nolən, nat əpnapɨn in tiəkɨs, məmə esotahtosɨg-inən
namnusən təwɨr rəhaKristo. 13?Nəkotɨtun o kəpməmə, netəmim itəmkoatolwək eNimə
RəhaUhgɨn, koatosnɨgɨlat ikɨnnagwənən? Kənnetəmimitəmkoatolwəkeolta, ikɨnkatol
sakrifais ikɨn, koatos nɨgɨlat ikɨn nagwənən. 14E suatɨp kitiəh əm, Iərəmərə təmənməmə,
netəmim itəm koatən-iarəp namnusən təwɨr, rəhalat natɨmnat o natɨgən otəkəike mɨsɨ-
pən ikɨn.

15 Məto esətapəh-inən kəm itəmat o nat naka itəm tətuatɨp əm kən ekɨtun nətapəh-
inən. Eməsəteən naoa u məmə itəmat nəkotol natɨmnat mɨn neen əh kəm io. Iatausit
məsɨnməmə iatən-iarəpnamnusən təwɨrkəsətouən io lan. Kənesolkeikeagɨn-əhənməmə
ekətəu-pən suatɨppɨsɨn. Nɨmɨsən in təwɨr taprəkɨs-in suatɨppɨsɨn. 16Məto esausitənməmə
iatən-iarəp namnusən təwɨr məto-inu, ekəike mən-iarəp. !Kəsi, nahməən asol otuwa ron
io okəmə esən-iarəpənnamnusən təwɨr! 17Okəmə iatən-iarəp nəghatən rəhaUhgɨnməto-
inu iakolkeike mol nulan, kən tətuatɨp məmə ekos nətouən lan. Məto in Uhgɨn əm itəm
təmɨtəpun io məmə ekol wək u, kən tol nəhlan, ekəike mol. 18 ?Kən rəhak nətouən in
naka? In əmu,məmə nian ekən-iarəp namnusən təwɨr, ekən-iarəp əpnapɨn əm,məsosən
nətouən lan, kən tol nəhlan esətapəhən o nat kit, nat əpnapɨn in tətuatɨpməmə ekol.

19Suah kit təsərəmərəən lak, məto io emos-iəhau atɨp ioməmə io slef əmrəha netəmim
rafin məmə ekiuw-pa tepət kotuwa o Kristo. 20Nian emətan itɨmat netəm Isrel, emuwa
mahmen e netəm Isrel məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. Kən nat əpnapɨn Lou
təsərəmərəən lak, nian emətan itɨmat netəm koatətəu-pən Lou, emuwa mahmen elat,
məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. 21Nian emətan itɨmat netəmkəsotətəu-pənən Lou,
emuwamahmen elat. Məto esərakinən lou rəha Uhgɨn, kəp. Lou rəha Kristo tatərəmərə
lak. Emol nəhlan məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. 22 Nian emətan itɨmat netəm
rəhalat nahatətəən təsəskasɨkən, emuwa mahmen elat məmə ekiuw-pa ilat kotuwa o
Kristo. Emuwamahmenenetəmimrafinməməenolənmɨnrafinekiuw-paneenkotuwa
o Kristo. 23 Iatol nəhlan o namnusən təwɨr məmə io mɨn ekos natɨmnat wɨr mɨn rəhan.

24 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, e naiuən, netəmim rafin koataiu, məto kitiəh əm tatol
win? Kən təwɨr məmə nakotaiu e nolən rəha naiuən itəmnakotalkut pɨkməmə onəkotol
win. 25Netəmim itəm kotolkeike məmə kotuwɨn e naiuən, kotətuakəm əskasɨk o rəhalat
naiuən. Koatol məmə okotol win e nat kit itəm otəpanɨkə, məto kitat koatol məmə kitat
okotolwinenatkit itəmtətatɨg lilɨn. 26Tolnəhlan, tahmenenaiuən, esaiu əpnapɨnən, kən
tahmeneboksig, esəht-arəpənən tahmeneetəmimtatəhtmagoagəp. 27 !Kəp! Iatətuakəm
kəm nɨpətɨk məmə otuwa rəhak slef. Iatol nəhlan məmə, nian emən-iarəp namnusən
† 9:9: wit: Əplan e tiksonari. 9:9: Dut 25:4; 1 Tim 5:18 9:10: 2 Tim 2:6 9:11: Rom 15:27 9:12: Wək
20:34; 2 Kor 11:9 9:13: Dut 18:1-3 9:14: Mat 10:10; Kal 6:6 9:16: Jer 20:9 9:20: Wək 21:20-26 9:22:
2 Kor 11:29 9:25: Fil 3:14; 2 Tim 2:4-5; 4:7-8
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təwɨr kəm netəmim tepət rəkɨs məmə ilat okotuwa e naiuən əh, kən io ekəsuwamən
mahmen e etəmim itəm təmətgəhl lou rəha naiuən kən kərakin e naiuən.

10
Pol təmən-iarəp nolən rəha netəm Isrel aupən

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, iakolkeike məmə nəkotɨtun məmə nian tɨpɨtɨmat mɨn kəmotiet
Ijip, ilat rafin, mal napuə təmətagəhl olat, kən ilat rafin kəmotuwɨn-pən itəhəi u katən
məmə Nɨtəhəi Asiə. 2 Kən e mal napuə ne nɨtəhəi, Uhgɨn təmol baptais elat rafin məmə
okotuwa netəmim rəhaMoses. 3Kən ilat rafin kəmotun nagwənən kitiəh əm itəm təmɨsɨ-
pən eNarmɨnRəhaUhgɨn, 4kənmotənɨmnəhau kitiəh əmitəmtəmɨsɨ-pən eNarmɨnRəha
Uhgɨn, məto-inu kəmotənɨm nəhau e kəpiel rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm təmətan ilat
min ilat, kən kəpiel əh in Kristo. 5 Nat əpnapɨn ilat kəmotol nəhlan, məto Uhgɨn nɨkin
təməsagienən olat tepət, kən ilat tepət kəmotɨmɨs əpəh ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn taruən-aruən
ikɨn.

6 Kən Uhgɨn təmegəhan-in natɨmnat mɨn əh məmə ilat nəmtətin mɨn məmə otəhgaiir
etat motəgətun itat, kən okəsotolən tɨkɨrɨlat motələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən e nolən rat
mɨn tahmen e itəm kəmotol aupən. 7 Əsotətəu-pənən nolən rəha nəfakən kəm narmɨ
nat mɨn tahmen elat neen kəmoatol aupən. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Netəmim
kəmotəpələhməmə okotagwənmotənɨm, kənmotətul məmə okotol danis u tiuw-pən ilat
tərat ikɨn.” 8 Tərat məmə kitat okotit anion nɨpɨtan tahmen elat neen kəmoatol aupən,
kən ilat rafin tuente-tri-taosan kəmotɨmɨs e nian kitiəh əm. 9 Tərat məmə kitat okotol
natɨmnat itəm otiuw neməha rəha Iərəmərə* tahmen elat neen kəmoatol aupən, kən
sɨnek tus ilat kotɨmɨs. 10 Tərat məmə nakotən nɨkalɨ Uhgɨn tahmen elat neen kəmoatol
aupən, kən nagelo rəha nɨmɨsən tohamnu ilat.

11Kən Uhgɨn təmegəhan-in natɨmnatmɨn əhməmə otuwa e nəmegəhən rəhalat, məmə
ilat nəmtətin mɨn, kən kəməte ilat məmə okotəhgaiir etat motəgətun itat, itəm koatatɨg
roiu məmə namnun nian tatuwa iuəhkɨr. 12 Kən okəmə nɨkitəmat təht məmə nakotətul
əskasɨk, oatəto wɨr itəmat, məto-inu itəmat mɨn nəkotɨtun nəmeən e nolən rat mɨn əh.
13Nos-ipən-os-ipənən itəmtatuwaenəmegəhənrəhatəmat tahmen əme itəmkatolmihin
e netəmim rafin. Məto nian rafin, Uhgɨn tatol rəhan nəghatən, kən otəsegəhan-inən nos-
ipən-os-ipənən otuwa e nəmegəhən rəhatəmat məmə in təskasɨk maprəkɨs-in nəsanənən
rəhatəmat. Məto nian nos-ipən-os-ipənən tatuwa e nəmegəhən rəhatəmat, Uhgɨn otol
suatɨp kitməmə onəkotɨtun nosənnətulən rəhatəmat,məmənat əh otəsiuw-pənən itəmat
e nəratən.

Narmɨ natmɨn ne iəfakmɨn
14 Tol nəhlan rəhak mɨn, otagɨm rəkɨs e nolən rəha nəfakən kəm narmɨ nat mɨn.

15 Itəmat netəm kotenatɨg, kən otakil atɨp nəghatən rəhak məmə in təwɨr o tərat. 16Nian
kitat kotagwen e Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu, kən motən kəm Uhgɨn məmə
nɨkitat tagienonənɨmən, kənmoatənɨmnənɨmən əh, tahmenməməkitatkoatuwamoatol
kitiəh kitat Kristo e nɨtan. ? Iatən pahrien, o kəp? Kən nian kitat koatun pɨret itəm
kotəmkas katoor, kitat koatuwa kitiəh kitat Kristo. ?Iatən pahrien, o kəp? 17 Kitat u
netəmim tepət, məto kotahmen e nɨpətɨn kitiəh əm, məto-inu pɨret kitiəh əm, kən kitat
rafin koatun əmpɨret əh.

18 Nɨkitəmat tatəht nolən rəha netəm Isrel. Nian etəm tatol sakrifais kəm Uhgɨn,
kən netəmim neen koatun mit itəm kəmol sakrifais lan, tahmen əm məmə ilat rafin
9:27: Rom 8:13; 13:14 10:1: Eks 13:21-22 10:1: Eks 14:22 10:3: Jon 6:31; Eks 16:4,35 10:4: Eks
17:6; Nam 20:11 10:5: Nam 14:29-30 10:6: Nam 11:4,34; 1 Kor 10:11 10:7: Eks 32:4,6,19 10:8: Nam
25:1-9 * 10:9: Tatəghat o nolən rəha netəmim itəm koatol nolən rat kit, kən nolən rat kit mɨn, tatuwɨn matuwɨn
məmə okotəplan okəməUhgɨn otol nalpɨnən o kəp. 10:9: Eks 17:2 10:9: Nam 21:5,6 10:10: Nam 16:41-50;
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kəmotuwa kitiəh ilat Uhgɨn e sakrifais əh. ? Inu nɨpahrienən, o kəp? Əwəh, in
nɨpahrienən.

19 ?Naka nɨpətɨ rəhak nəghatən mɨn? ?Tahro? ?Iakatən məməmit itəm katol sakrifais
lan kəm narmɨ nat mɨn nəsanənən əh-ikɨn rəhalat, o kəp? Kəp. ?O tahro? ?Iakatən
məmə narmɨ nat mɨn, ilat uhgɨn əlkələh mɨn neen, o kəp? Kəp. 20Məto iakatən məmə
niannetəmimkoatol sakrifais kəmnarmɨnatmɨn, koatol kəmiərmɨsmɨn, kəsotolənkəm
Uhgɨn. Kən esolkeikeən məmə nakotuwa kitiəh itəmat iərmɨs mɨn. 21 Okol nəsuwɨnən
mun pɨret ne wain e Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu, kən matɨg muwɨn mɨn e
niməfak rəha narmɨ nat mɨnmun sakrifais ne wain rəha iərmɨs mɨn ilat netəmkoatəfak
lan. 22?Tahro? ?Nəkoatolməmə Iərəmərəotetet itəmat tahmenenetəmIsrel? ?Nɨkitəmat
təht məmə nəsanənən rəhatat tepət maprəkɨs-in rəha Uhgɨn?

23 Itəmat nakoatənməmə, “Təwɨr əmməmə ekol natɨmnat rafin itəm iakolkeike.” Məto
io ekən məmə, sənəmə ilat rafin koatasitu etəmat. Itəmat nakoatən məmə, “Təwɨr əm
məmə ekol natɨmnat rafin itəm iakolkeike.” Məto io ekən məmə sənəmə ilat rafin itəm
koatasitu e nəmegəhən rəhatəmat. 24 Təsəwɨrən məmə itəmat kit tategəs-in atɨp rəhan
nəwɨrən, məto tatəkəike megəs-in mɨn rəha netəmimmɨn neen.

25Otun əmmit rafin itəm katol-salɨm-in e maket, kən məsotətapəh-inən nəghatən lan
məmə kəmol sakrifais lan kəmnarmɨnatmɨn, o kəp. Kənnɨkitəmat təsəht pɨkən. 26Nolən
əh təwɨr əm məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nətueintən ne natɨmnat rafin əh-
ikɨn, ilat rəha Iərəmərə.”

27Kən okəmə etəm təsəfakən kit tətapəh-in ik məmə nakuwɨn e rəhan niməmuagwən,
kən nɨkim tagienməmə onəkuwɨn, un əmnagwənən naka itəm tatos-ipɨnə, məsətapəhən
məmə kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn o kəp. Nɨkim təsəht pɨkən. 28Məto okəmə
kit tən-ipɨnə kəm ikməmə, “Kəmol sakrifais emit u kəmnarmɨ natmɨn,” kən təwɨrməmə
nəsunən. Nɨkim otatəht suah əh, ne nətəlɨgən rəhan. 29 Sənəmə nat tərat ron ik, məto in
nat tərat e nətəlɨgən rəhan əm. ?Məto tahronətəlɨgən rəha suahkitmɨnotakil rəhaknolən
itəmiakolkeikeməmə ekol, kənmahtosɨg-in ioməmə esolənnat kit? 30?Okəmə iatənkəm
Uhgɨn məmə nɨkik tagien o nagwənən, tahro okən rat io o nat kit itəm emən rəkɨs kəm
Uhgɨnməmə nɨkik tagien lan?

31Nəukətɨ nəghatən rafin əh tol nəhlan, nat naka itəmonəkol, o nakagwən, o nakənɨm,
nəkəike mol ilat rafin e nolən itəm otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn lan. 32 Solən məmə suah kit
təmee rəhannəmegəhən, okəmə in noanol rəha Isrel, o Iaihluə, o suah kit e niməfak rəha
Uhgɨn. 33Otol nolən əh tahmenenolən rəhak itəmiatalkutməmə ekol nɨki netəmimrafin
kotagien e nolən mɨn rafin. Iatol nəhlan məto-inu esegəs-in atɨpən rəhak nəwɨrən, məto
rəha netəmim tepət, məmə Uhgɨn otosmegəh ilat.

11
1Otasgəwɨn io tahmenməmə io iatasgəwɨn Kristo.

Nolən rəha nəfakən
2 Iatənwiwi itəmat məto-inu nəsotaluinən io e natɨmnat rafin itəm emol kənməgətun,

kən naskəlɨmən nəgətunənmɨn tahmen əmməmə eməgətun itəmat lan.
3 Məto iakolkeike məmə itəmat rafin nəkotɨtun məmə rəhn-kapə netəmim rafin in

Kristo itəm tərəmərə elat, kən rəhn-kapə pətan in rəhan iərman itəm tərəmərə lan, kən
rəhn-kapə Kristo in Uhgɨn itəm tərəmərə lan. 4 Suah kit tatol aulɨs Kristo okəmə təfətain
rəhn-kapənian in tatəghatkəmUhgɨnenəfakəno tatən-iarəpnəghatən itəmUhgɨn təmos-
ipən kəm in. 5Məto pətan tatol aulɨs rəhan iərman okəmə təsəfətainən rəhn-kapə nian
in tatəghat kəm Uhgɨn e nəfakən o tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in.
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Nolən əh tahmen əmməmə təmak rəhn-kapə.* 6 !Okəmə pətan kit təsotolkeikeən məmə
otəfətainrəhn-kapənəhlan, təwɨrməməotəte əmnoanun! Mətookəmə in tətaulɨsonəteən
noanun, o nakən rəhn-kapə, kən təwɨr məmə otəfətain rəhn-kapə. 7Təwɨr məmə suah kit
təsəfətainən rəhn-kapəməto-inu nian Uhgɨn təmol etəmim, etəmim təmos narmɨ Uhgɨn,
kən matol-arəp nəwɨrən rəha Uhgɨn; məto pətan tatol-arəp nəwɨrən rəha iərman rəhan.
8Tol nəhlan məto-inu iərman təsɨsɨ-pənən e pətan, məto pətan təmɨsɨ-pən e iərman, 9kən
Uhgɨn təməsolən iərmanməmə in iasitu rəhapətan,məto təmolpətanməmə in iasitu rəha
iərman. 10Tol nəhlan, pətan otəkəikeməfətain rəhn-kapə itəm tatəgətunməmə tatɨsiai-in
rəhan iərmanməto-inu nagelo mɨn koatəplan.

11 Məto o kitat u kəmotuwa kitiəh kitat Iərəmərə, pətan təsatɨg atɨpən e iərman, kən
iərman mɨn təsatɨg atɨpən e pətan, 12məto-inu pətan təmɨsɨ-pən e iərman, kən tahmen
mɨn əm, iərman, pətan təmɨləs. Məto natɨmnat rafin təmɨsɨ-pən o Uhgɨn.

13 Otakil atɨp nat u məmə otətuatɨp məmə pətan itəm tatəfak kəm Uhgɨn təsəfətainən
rəhn-kapə, o kəp. 14Netəmim rafin kotɨtun məmə iərman itəm noanun kaifəməh, tatol
aulɨs in. 15Məto okəməpətan kit noanun kaifəməh, nɨkin tagien lan kənkatɨsiai-in in lan,
məto-inunoanun əhUhgɨn təmos-ipənməməotəfətain rəhn-kapə. 16Məto okəmə suahkit
tolkeike məmə otəghat o nat əh, kən iaten nəhlan məmə nolən kit mɨn tɨkə e itəm u, kən
niməfak pɨsɨn pɨsɨnmɨn rafin koatol tahmen-ahmen əm.

Nagwənən RəhaNəmtətin Rəha Iesu
17Enəghatənmɨn itəmekənkəmitəmat əh-roiu, oesənwiwiən itəmatməto-inunəpələh-

kələhən rəhatəmat təsasituən, məto tatərəkɨn əm itəmat. 18 Emaupən məto məmə nian
nakoatuəfɨmɨn itəmat mɨn məmə nakotəfak, kən moatəhap-əhap itəmat mɨn. Kən nɨkik
təhtməmə o nəghatənmɨn əh, neen nɨpahrienən, 19məto-inu nəhap-əhapənmɨn otəkəike
motuwaməmə okəplan ətuatɨpməmə pah tatəfak pahrien.

20 ! Nian nakoatuəfɨmɨn itəmat mɨn, nakoatən məmə nakoatun Nagwənən Rəha
Nəmtətin Rəha Iesu, məto otəplan-tu nolən u rəhatəmat! Sənəmə Nagwənən Rəha
Nəmtətin Rəha Iesu, 21 məto-inu nian nakotagwən, itəmat kitiəh kitiəh koatəkəike əm
kəsəsahginən ilat mɨn neen. Kit nəumɨs tatus əh, kit tɨnapɨs rəkɨs. 22 ?Rəhatəmat latuənu
tɨkə məmə nakotaupən motagwən ikɨn? ?O itəmat nəsotɨsiai-inən niməfak rəha Uhgɨn,
kən moatol aulɨs ian-rat mɨn? ?Kən ekən məmə naka kəm itəmat? ?Ekənwiwi itəmat o
nolən əh? !Kəp, tiəkɨs agɨn-əh!

23Məto-inu, eməgətun rəkɨs itəmat nəgətunən itəm təmɨsɨ-pən o Iərəmərə. E lapɨn əh
uarisɨg kegəhan-in-pən e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn, in təmos pɨret, 24kənmən kəmUhgɨn tagkiu
ron, kənməmkas, kənməmə, “Inu nɨpətɨk itəm otɨtəgɨt otəmat. Otol mihin kən nɨkitəmat
tatəht io.” 25 E nolən kitiəh əm, nian kɨnotagwən rəkɨs, in tos kap wain mən məmə,
“Kap wain u in nəniəkɨsən wi rəha nasituən itəm tatuwa e nɨtak. Otol mihin nian rafin
nakoatənɨm, nɨkitəmat tatəht io.” 26O nat əh, nian rafin nakotun pɨret u, o nakotənɨm
kapwain u, onəkotəkəike motən-iarəp nɨmɨsən rəha Iərəmərəmətoarus tɨtəlɨg-pamɨn.

27Tol nəhlan, etəmim pah itəm tatun pɨret o tatənɨmkapwain u rəha Iərəmərə e nolən
kit itəm təsətuatɨpən, in tatol təfagə o nərəkɨnən nɨpətɨn ne nɨta Iərəmərə. 28 Etəmim
otəkəike makil rəhan nəmegəhən pitən, uarisɨg təpanun pɨret ne mənɨm kap wain,
29məto-inu etəmim itəm tatun matənɨm, məto nɨkin təsəht wɨrən nɨpətɨ Iərəmərə, nunən
ne nənɨmən itəm in tatol tatiuw-pa atɨp əm nalpɨnən kəm in. 30 Məto o nat əh, itəmat
tepət nakotəpou matɨmɨs, kən itəmat neen kɨnotɨmɨs rəkɨs. 31Məto okəmə kitat kotakil
atɨp nolənmɨn rəhatat, Iərəmərə təsakilən kitat mol nalpɨnən kəmkitat. 32Nian Iərəmərə

* 11:5: Okəməpətan kit təmak rəhn-kapə, in nat kit rəhanaulɨsən. Netəmimneenkoatənməmə in nəmtətin kitməmə
katol nalpɨnən kit kəm in, kən netəmimneen koatənməmə in nəmtətin kit məmə in pətan rəha nausitən. 11:7: Jen
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takil kitat mol nalpɨnən kəm kitat, in tatol məmə kitat okotətuatɨp, məmə nian in
otakil netəmim e nətueintənmən nalpɨnən rəhalat məmə okotɨmɨs, kən kitat okəsotosən
nalpɨnən əh kitat min ilat.

33 Tol nəhlan piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nian nakotuwa kitiəh məmə nakotagwən,
otəsahgin itəmat mɨn. 34 Okəmə suah kit nəumɨs nus, təwɨr məmə otagwən iman ikɨn
latuənu, məmə nian nakoatuəfɨmɨn, Uhgɨn otəsos-ipənən nalpɨnən kəm itəmat o nolən
mɨn əh rəhatəmat. Nian ekɨmnə, oekos-ipɨnə suatɨp e natɨmnat pɨsɨn neen mɨn itəm
nakoatətapəh ron.

12
Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn

1Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, pəs ekəghat enəsanənənpɨsɨnpɨsɨnmɨnrəhaNarmɨnRəhaUhgɨn
itəm tatos-ipa kəmkitat, məto-inu iakolkeikeməmə itəmat nəkotəkəikemotɨtun. 2 Itəmat
nəkotɨtunməmə aupən, nian nəməsotəfakən kəmUhgɨn, katiuw-pən rəhatəmat nətəlɨgən
katit itəmat e suatɨp o nəfakən kəmnarmɨ nat mɨn itəm kəsotəghatən. 3Tol nəhlan, ekən
kəmitəmatməmə suahkit tɨkə itəmtatəghat e nəsanənən rəhaNarmɨnRəhaUhgɨnmatən
rat Iesu, kən suah kit mɨn okol təsənən məmə, “Iesu in Iərəmərə,” məto Narmɨn Rəha
Uhgɨn, in əm tol etəmim tatən.

4 Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatos-ipa kəm kitat, məto
koatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm. 5 Kitat koatol wək pɨsɨn pɨsɨn tepət, məto
Iərəmərəkitiəh əmitəmkoatolwəkrəhan. 6Kitatkoatolwəkenolənpɨsɨnpɨsɨntepət,məto
inUhgɨnkitiəh əmitəmtatolwəkenəmegəhənrəhanetəmimrafinməmə ilat okoatolwək
mɨn əh rafin.

7 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa rəhan nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm kitat kitiəh
kitiəh məmə kitat okotasitu etat rafin. 8 O suah kit, Narmɨn tatos-ipən nəghatən rəha
nenatɨgən. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əm tatos-ipən nəghatən rəha nɨtunən nat. 9 Kən
kit mɨn, Narmɨn kitiəh əm tatos-ipən nahatətəən. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əh tatos-
ipən nəsanənən o nol-wɨrən nɨmɨsən. 10 Kən kit mɨn, tatos-ipən nəsanənən o nolən nat
pɨspɨsmɨn. Kən kitmɨn, tatos-ipən nəghatənmɨn itəmUhgɨn tatos-ipa. Kən kitmɨn, tatos-
ipən nəsanənən o nakilən narmɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən kit mɨn, tatos-ipən nəsanənən
rəha nənən nəghatən ik pɨsɨnmɨn.* Kən kit mɨn əh, tatos-ipən nəsanənən o nənən nɨptətɨ
nəghatən ik pɨsɨn mɨn əh. 11Nəsanənən mɨn əh ilat rafin, koatɨsɨ-pən əm e Narmɨn kitiəh
əm, kən tatos-ipa kəmkitat kitiəh kitiəh e suatɨpmɨn itəm in əm tolkeike.

12Nɨpətɨ etəmim in kitiəh əm, məto nolɨn-olɨn tepət; kən nat əpnapɨn nolɨn-olɨn pɨsɨn
pɨsɨn mɨn, ilat koatɨlpɨn e nɨpətɨn kitiəh əm. Kən tol nəhlan, tahmen-amen əm e Kristo.
13Kitat neen, kitat noanolmɨn rəha Isrel, kitat neen Iaihluəmɨn, neen slefmɨn əm, neen
sənəmə slef mɨn, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm təmol baptais e kitat rafin agɨn-əh
məmə, kəmotuwa nɨpətɨ Kristo kitiəh əm, kən kitat kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn u kitiəh
əm.

14 Otətəlɨg-in, nɨpətɨ etəmim kəməsolən nolɨn kitiəh əm, məto nolɨn tepət. 15 Okəmə
nelkɨn tatən məmə, “Sənəmə io nelmɨn, kən tol nəhlan, sənəmə io nolɨ nɨpətɨn kit,” kən
nəghatən rəhan təsolən məmə nelkɨn in sənəmə nolɨn nɨpətɨn məsɨn. 16 Kən okəmə
matəlgɨn tənməmə, “Sənəmə ionɨganəmtɨn, kən tolnəhlan, sənəmə ionolɨnɨpətɨnkit,”kən
nəghatən rəhan təsolən məmə matəlgɨn in sənəmə nolɨ nɨpətɨn məsɨn. 17 ?Okəmə nɨpətɨn
in nɨganəmtɨn rafin əm, kən otahro məto nat? ?Kən okəmə nɨpətɨn in matəlgɨn rafin əm,
kən otahro məto nəmiəwɨn nat? 18Məto kəp, Uhgɨn təmoor nolɨn-olɨn nɨpətɨn ilat rafin
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itəm in tolkeike məmə ilat okotol mihin. 19 ?Okəmə ilat rafin nolɨn kitiəh əm, kən nɨpətɨn
pəhruən ikɨn? 20Məto nɨpahrienən, nolɨn-olɨn tepət, məto nɨpətɨn kitiəh əm.

21Nɨganəmtɨn okol təsənən kəm nelmɨn məmə, “Io ekapəs ik, io enahmen rəkɨs.” Kən
rəhn-kapə okol təsənən kəm nelkɨn mil məmə, “Io ekapəs itəmlau, io enahmen rəkɨs.”
22 Təsolən nəhlan. Nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm nɨkitat təht məmə ilat kotəpou agɨn, ilat nat
keike o nɨpətɨtat. 23 Kən nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm nɨkitat təht məmə ilat nat əpnapɨn əm,
koatol nolən rəha nɨsiaiiən elat. Kən nolɨn-olɨn rəha naulɨsən, kitat koatehm wɨr ilat.
24Mətonolɨn-olɨnnɨpətɨtat itəmtəsolənnaulɨsən, kitat kəsotolənnat agɨnelat. MətoUhgɨn
təmuəfɨmɨn nolɨn-olɨn nɨpətɨtat mɨn, kən matɨsiai-in nolɨn-olɨn mɨn itəm kitat koatehm-
pən əm ilat. 25Kən e nolən əh, nolɨn-olɨn nɨpətɨtat okəsotəhap-əhapən ilat mɨn, məto ilat
okoatehm wɨr ilat mɨn rafin. 26Okəmə nolɨn məsɨn tatəto nahməən, kən nolɨn mɨn ilat
rafin okotəto nahməən ilat min. Kən okəmə nolɨnməsɨn katos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kən
nolɨnmɨn rafin okotagien ilat min.

27 Nɨpətɨ nəghatən u məmə itəmat nɨpətɨ Kristo, kən itəmat rafin kitiəh kitiəh, itəmat
nolɨnmɨn rəha nɨpətɨKristo. 28Kən e niməfak, Uhgɨn təmaupənmələhəu-pən aposolmɨn,
kən uarisɨg un, ien mɨn, kən uarisɨg un, iəgətun mɨn. Kən təmələhəu-pən netəm koatol
nat pɨspɨs, ne ilat itəmkoatol-wɨr nɨmɨsənmɨn, kənnetəmkotasitu e netəmim, kənnetəm
kotenatɨg itəmkotasitu o nənən rəha niməfak, kən netəmkoatəghat e nəghatən ikɨn pɨsɨn
mɨn. 29?Netəmimrafinaposolmɨn? ?Onetəmimrafin ienmɨn? ?Onetəmimrafin iəgətun
mɨn? ?O netəmim rafin nol nat pɨspɨs? 30 ?O netəmim rafin koatol-wɨr nɨmɨsən mɨn? ?O
netəmim rafin koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn? ?O netəmim rafin koatən-iarəp nɨpətɨ
nəghatən ik pɨsɨnmɨn? Kəp, təsolən nəhlan. 31Məto təwɨr məmə nakotələhəu-pən əskasɨk
nətəlɨgənrəhatəmatonosənnəsanənənpɨsɨnpɨsɨnmɨn itəmNarmɨnRəhaUhgɨn tatos-ipa,
ilat mɨn əh itəmkotəwɨr agɨn.
Məto roiu ekən-ipɨnə suatɨpwɨr agɨn-əh.

13
Nolkeikeən

1Okəmə iatəghat e nəghatən rəha netəm ik pɨsɨn mɨn, o nəghatən rəha nagelo mɨn, məto
esosən nolkeikeən e nɨkik, iatəghat pɨk əm tahmen e suah kit itəm tatoh nuwigɨ dram,
o tatoh əpnapɨn əm bel. 2 Okəmə iatos nəsanənən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa o
nən-iarəpən nəghatən mɨn itəm Uhgɨn tatos-ipa, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, io nat
əpnapɨn əm. Kən okəmə ekɨtun nat anion rafin ne nɨtunən rafin,məto esosən nolkeikeən
e nɨkik, io nat əpnapɨn əm. Kən okəmə rəhak nahatətəən təskasɨk məmə otol nɨtot kit
tiet, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, io nat əpnapɨn əm. 3 Okəmə ekəmki-pən rafin
rəhak natɨmnat kəm ian-rat mɨn, o ekegəhan-in nɨpətɨk məmə nɨgəm otus, məto esosən
nolkeikeən e nɨkik, esolənwin e nat kit.

4Nolən rəha nolkeikeən tol nulan: suah kit rəhan nətəlɨgən təfəməh, kən matol təwɨr
kəm netəmim, kən məsetəhakən e netəmim, kən məsos-ipər atɨpən, kən məsausit pɨkən,
5 kən məsol-pənən netəmim, məsalkutən o nərpɨn, kən nɨkin təsahmə uəhaiən, kən
təsaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkin nəratən itəm suah kit tatol lan. 6Kən nɨkin təsagienən o nolən
ratmɨn,məto nɨkin tagien əmonolənwɨrmɨn rəha nɨpahrienən. 7Nolən rəha nokeikeən
tol nulan: nat əpnapɨn suatɨp rəha suah kit tiəkɨs, məto nian rafin suah əh tatətəu-pən
əm,məsəhlmanən rəhan nahatətəən nian kit, kən nian rafin tatələhəu-pən əskasɨk rəhan
nətəlɨgən e Uhgɨn, rəhan nahatətəən tatətul əmnulan e nian rəha nəratən.

8 Nolən rəha nolkeikeən namnun tɨkə. Məto rəha nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn
tatos-ipa, otəpanɨkə. Rəha nəghatən ik pɨsɨn mɨn, okotəpanɨkə. Rəha nɨtunən nat,
otəpanɨkə. 9 Tol nəhlan məto-inu nɨtunən rəhatat noan məsɨn əm, kən koatən-iarəp
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nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa noan məsɨn əm. 10 Məto nian Iesu Kristo otuwa mɨn
mol ətuatɨp natɨmnat rafin, kən nəsanənən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa roiu
okotɨkə. 11Nian ematəkəku, ematəghat tahmen e suakəku, kən nɨtunən rəhak tahmen
e rəha suakəku, kən nolən rəha nətəlɨgən rəhak tahmen e rəha suakəku. Məto nian
emuwamol etəm-iasol in io, emələhəu nolənmɨn rəha suakəku eməntaak. 12Roiu, kitat
koatəplan noanməsɨn əm tahmen e suah kit itəm tateranəme klas itəm toapoap. Məto e
nian əh, kitat okotəplan əsas nɨganəmtɨ Uhgɨn. Roiu, ekɨtun noanməsɨn əm, məto e nian
əh, epanɨtun əsas natɨmnat rafin, tahmenməmə Uhgɨn tɨtunmihin io əh-roiu.

13 Kən roiu, nolən miləhal u kɨsɨl kətəhalətul: nolən rəha nahatətəən, nolən rəha
nələhəu-pənən əskasɨk nətəlɨgən e Uhgɨn, ne nolən rəha nolkeikeən. Məto itəm təwɨr pɨk
agɨn eləhal, in nolən rəha nolkeikeən.

14
Nən-iarəpən nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, ne nənən nəghatən ik pɨsɨnmɨn

1 Otalkut əskasɨk məmə nolkeikeən otərəmərə e nəmegəhən rəhatəmat, kən motalkut
əskasɨk məmə onəkotos nəsanənən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa, kən otalkut
pɨk təhmɨn mɨn o nəsanənən rəha nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa. 2 Ekən
nəhlan məto-inu itəmat kit itəm tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, təsəghatən kəm
netəmim, məto tatəghat əm kəm Uhgɨn. Pahrien, suah kit tɨkə itəm tɨtun nəghatən itəm
in tatən, məto in tatən-iarəp nəghatən anion mɨn e Narmɨn Rəha Uhgɨn. 3Məto netəmim
rafin itəm kotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, koatən kəm netəmim o niləkɨnən
ilat, o nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəhalat, kən o nasituən mɨləs-ipər nɨkilat. 4 Etəmim itəm
tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatiləkɨn atɨp əm in, məto etəmim itəm tatən-iarəp
nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, tatiləkɨn niməfak. 5 Iakolkeikeməmə itəmat rafin agɨn-əh
nakotəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, məto təwɨr pɨk məmə nakotən-iarəp nəghatən itəm
Uhgɨn tatos-ipa. Etəmim itəm tatən-iarəp nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, in tətasitu pɨk e
niməfak taprəkɨs-in etəmim itəmtatəghat e nəghatən ik pɨsɨnmɨnmətoarus in tənnɨpətɨn
məmə otiləkɨn niməfak.

6Piakmɨn newɨnɨkmɨn. ?Okəmə iatuwa otəmat kənmatəghat e nəghatən ik pɨsɨnmɨn,
tahro nulan io iakəwɨr otəmat okəmə esol-arəpən nəghatən neen itəm kəmoatəhluaig
aupən, o esosən nɨtunən neen, o nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, o nəghatən rəha
nəgətunən? 7 Otətəlɨg-in o natɨmnat tahmen e nau itəm kətahl, o kita itəm katoh.
Natɨmnat mɨn əh kəsotəmegəhən, etəmim əm tatol ilat kotagət. Məto okəmə kəsotagət
ətuatɨpən, kən itəmat onəkotəruru məmə napuən naka ilat koatan. 8 Kən okəmə
təwi təsagət ətuatɨpən, kən netəmim okotəruru məmə kotəkəike motol əpen-əpenə o
nəluagɨnən. 9 Məto tahmen əm etəmat. ?Okəmə noatəghat e nəghatən itəm netəmim
kotəruru, tahro nulan okotɨtun nɨpətɨ nəghatən nakoatən? Itəmat onəkotəghat əm kəm
magoagəp, məto netəmim kəsotosən nɨpətɨn. 10 Pahrien məmə nəghatən mɨn tepət e
nətueintən, məto ilat rafin nɨpətɨlat əh-ikɨn. 11Kən okəmə esɨtunən nɨpətɨ nəghatən itəm
suah kit tatən-ipa kəmio, io iapɨspɨs kəmin, kən in iapɨspɨs kəmio. 12Tahmen əmetəmat.
Itəmat nakotolkeike nəsanənən mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən tol nəhlan, otalkut
məmə nakotiləkɨn niməfak e nəsanənənmɨn itəmokotasitu pɨk lan.

13Məto-inu o nat əh, okəmə itəmat kit tatəghat e nəghatən ik pɨsɨnmɨn, otəkəike məfak
mɨn məmə Uhgɨn otos-ipən nɨpətɨ nəghatən u məmə otən-iarəp kəm niməfak. 14Okəmə
iatəfak e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, nɨkik tatəfak məto nətəlɨgən rəhak tatətul əpnapɨn əm.
15 ?Kən ekahro? Ekəfak e nɨkik, məto ekəfak mɨn e nətəlɨgən rəhak. Kən ekan napuən
e nɨkik, məto ekan mɨn napuən e nətəlɨgən rəhak. 16 ?Okəmə nakatənwiwi Uhgɨn e
nɨkim e nəghatən pɨsɨn, tahro suah kit itəm təruru nəghatən u in otən “Əwəh” e rəham
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nəfakən, məto-inu in təruru nat itəm nakatən? 17Kəm-naka natənwiwi wɨr Uhgɨn, məto
nəsiləkɨnən etəmim pɨsɨn kit mɨn.

18 Iatən tagkiu kəm Uhgɨn məmə iatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn taprəkɨs-in itəmat
rafin. 19Məto e niməfak, okəmə iatəgətun netəmim e nəghatən faif əm itəm kotɨtun, inu
təwɨr agɨnmaprəkɨs-inməmə ekənnəghatən ten-taosanenəghatənpɨsɨn itəmkɨnotəruru.

20 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotolən nətəlɨgən rəhatəmat tahmen e nɨsualkələh. Təwɨr
məmə nəkotahmen e nɨsualkələh itəmkotəruru əh nolən rat. Məto e nətəlɨgən rəhatəmat,
təwɨr məmə nakotɨmətə. 21Kəməte nəhlan e Lou rəhaMoses məmə,
“Ekol məmə netəm koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn okotən rəhak nəghatən kəm rəhak

netəmim.
Kən ilat okotəto nəghatənmɨn rəha iapɨspɨs mɨn,
Məto nat əpnapɨn ilat okotəto nat əh itəm tol pɨsɨn, okol kəsotətəlɨg-inən io.
Iərəmərə tatənmihin.”

22 Tol nəhlan, nəghatən ik pɨsɨn mɨn, in nəmtətin kit rəha netəmim itəm kəsotəfakən,
sənəmə nəmtətin kit rəha iəfak mɨn. Məto nian suah kit tatən-iarəp nəghatən itəmUhgɨn
tatos-ipa, in rəha iəfak mɨn, sənəmə rəha netəm kəsotəfakən. 23 ?Tol nəhlan, okəmə
niməfak apiəpiə tatuəfɨmɨn, kən netəmim rafin koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, kən
ilat neen itəm kəsotɨtunən, o netəm kəsotəfakən kotuwa imə, ilat okotən məmə itəmat
nakotalməl, o kəp? 24 Məto okəmə etəm təsəfakən kit, o etəm təruru tuwa imə nian
netəmim rafin koatən-iarəp nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, kənnəghatən rəhatəmat otek
nɨkin, kən in otɨtun məmə in iol təfagə, kən nəghatən mɨn əh otakil rəhan nolən, 25 kən
rəhan təfagə mɨn itəm koatəhluaig otuwa e nəhag-əhagən. O nat əh, in otiet morin e
nɨsiaiiənmatəfak kəmUhgɨn, matən-iarəpməmə, “!Itəmat pahrien Uhgɨn nakoatan!”

Nələhəu ətuatɨpən nolən rəha nəfakən
26Piak mɨn ne wɨnɨkmɨn. Pəs iakən nɨpətɨ rəhak nəghatənmɨn roiu. Nian itəmat rafin

nakotuwa kitiəh e nuəfɨmɨnən o nəfakən, itəmat rafin kitiəh kitiəh rəhatəmat əh-ikɨn
wək o nolən, neen koatan napuən, neen katəgətun ilat, neen koatol-arəp nəghatən neen
itəm kəmoatəhluaig aupən, neen koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, neen koatən nɨpətɨ
nəghatən mɨn əh. Onəkotəkəike moatol natɨmnat mɨn əh o niləkɨnən niməfak təskasɨk.
27Okəmə netəmim neen koatəghat e nəghatən pɨsɨn, kəiu o kəm-naka kɨsɨl əmokotəghat.
Kit otən rəhan u, uarisɨg kit, kənu kit mɨn tən rəhan, kən suah kit otəkəike mən nɨpətɨ
nəghatənmɨn əh. 28Okəmə etəmim tɨkə o nən-iarəpən nɨpətɨ nəghatənmɨn əh, etəm itəm
otəghat e nəghatən pɨsɨn, otəkəike məsəghatən e niməfak, kənməghat anion kəmUhgɨn.

29 Təwɨr məmə ien kəiu o kɨsɨl okotəghat, kən netəmim neen okotakil wɨr nəghatən
koatən. 30 Kən okəmə Uhgɨn tatol əp nəghatən kit itəm təmatəhluaig aupən tatuwa o
suah kit itəm tatəpələh, təwɨr məmə etəm təmaupən matəghat otapəs nəghatən. 31 Tol
nəhlan, itəmat itəm nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, kit otaupən məghat,
kənu kit mɨn, u kit mɨn məmə nakotəgətun netəmim rafin, kɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat.
32 Sotaluinən məmə ien mɨn koatərəmərə e nɨkilat məmə kotɨtun nən-iarəpən nəghatən
rəhalat e nian itəm in tətuatɨp o nənən, 33məto-inu Uhgɨn sənəmə in Uhgɨn rəha nolən
nəruruən e nat, məto in Uhgɨn rəha nəməlinuən, tahmen e niməfakmɨn rafin.

34Nian katəfak lan, nɨpɨtan okəsotagətən,məto-inu təsətuatɨpənməmə okotəghat. Məto
okotəkəike moatətəlɨg-in netəm-iasol rəha niməfak, tahmen əm e itəm Lou tatən mihin.
35Okəmə kotolkeikeməmə kotɨtun nat kit, okotəkəike kətapəh o rəhalat nəmanmɨn əpəh
latuənu, məto-inu tol naulɨsənməmə pətan otəghat əpəh e niməfak.

36 ?Tahro? ?Nɨkitəmat təht məmə nəghatən rəha Uhgɨn təmaupən miet-arəpa otəmat?
?O nɨkitəmat təht məmə nəghatən rəha Uhgɨn təmuwa əm otəmat? 37Okəmə itəmat kit
nɨkin təht məmə in ien kit, o Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən nəsanənən kit kəm in, in
14:20: Efes 4:14 14:21: Aes 28:11,12 14:23: Wək 2:13 14:24: Jon 16:8 14:26: 1Kor 12:8-10 14:29:
1 Tes 5:21 14:34: 1 Kor 11:3; 1 Tim 2:12



1 KORIN 14:38 304 1 KORIN 15:19

otəkəike mən nɨpahrienən e nəghatən itəm iatəte kəm itəmat məmə in nəwia Iərəmərə.
38Okəmə tapəs nənən nɨpahrienən e nəghatən u, in okəsən mɨnən nɨpahrienən e rəhan
nəghatən.

39 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, təwɨr məmə nakotolkeike məmə nakotən-
iarəp nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, kənməsotətlosɨg-inən nənən nəghatən ik pɨsɨnmɨn.
40 Məto e natɨmnat rafin agɨn itəm nəkoatol e nəfakən, otol e nolən itəm in tətuatɨp o
niməfak, motətəu-pənwɨr nolən rəha nəfakən.

15
Kristo təməmegəhmɨn e nɨmɨsən

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike məmə ekən-iarəp mɨn kəm itəmat namnusən təwɨr
itəm ematən-iarəp kəm itəmat aupən, nəmotos e nɨkitəmat, kən motos rəhatəmat ikɨn
nətulən lan. 2Okəmə nakotaskəlɨm əskasɨk namnusən təwɨr ətuatɨp itəm io emən-iarəp
kəm itəmat, Uhgɨn otosmegəh itəmat lan. Məto okəmə nakotapəs nat ətuatɨp, motahatətə
e nəghatən pɨsɨn, kən nahatətəən rəhatəmat in nat əpnapɨn əm.

3 Natɨmnat itəm io eməto, ilat nat keike, kən enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə,
Kristo təmɨmɨs o rəhatat nolən rat mɨn tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs mihin,
4kəmɨtənɨm,kən təmegəhmɨnenɨmɨsənenian itəmtatol kɨsɨl lan tahmen əmeNaoaRəha
Uhgɨn təmənrəkɨsmihin, 5kən təmaupənmiet-arəpoPita, uarisɨgu, o rəhannetəmtuelef.
6 Uarisɨg lan, in təmiet-arəp mɨn o piətat mɨn taprəkɨs-in faif-hanrɨt e nian kitiəh əm, u
ilat tepət koatəmegəh əh,məto neen kɨnotɨmɨs rəkɨs. 7Kənuarisɨg, tiet-arəpa o Jemes, kən
o aposol mɨn rafin. 8 Kən uarisɨg elat rafin, in təmiet-arəpa mɨn ron io, nat əpnapɨn io
ekahmen e suakəku itəm təsaiirən e nian ətuatɨp rəhan.

9Tol nəhlan, io ləhauagɨne aposolmɨn rafin, kənesahmenənməmənetəmimokotaun-
in io məmə io aposol kit, məto-inu ematol nəratən kəm niməfak rəha Uhgɨn aupən.
10 Məto e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, emuwa mahmen nulan roiu, kən
nəwɨrən əh təsuwa əpnapɨnən məto noan əh-ikɨn. Nɨpahrienən, emol wək taprəkɨs-in
rafin aposol mɨn, məto sənəmə e rəhak əm nəsanənən, məto e nəwɨrən əm itəm Uhgɨn
təmawte-in kəm io. 11 Nat əpnapɨn io emən-iarəp, o ilat kəmotən-iarəp namnusən
təwɨr kəm itəmat, məto nəghatən u inu itəm iatən-iarəp, namnusən təwɨr itəm nəmotən
nɨpahrienən lan.

Nəmegəhən e nɨmɨsən rəha netəmkəmotɨmɨs
12 ?Məto okəmə kəmatən-iarəp məmə Kristo təməmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən tahro

itəmat neen nakoatən məmə netəm kəmotɨmɨs okol kəsotəmegəh mɨnən? 13Məto okəmə
nəghatən rəhatəmat in nɨpahrienən, məmə netəm kəmotɨmɨs kəsotəmegəh mɨnən, kən
okol Kristo mɨn təsəmegəhən e nɨmɨsən. 14 Kən okəmə Kristo təsəmegəhən e nɨmɨsən,
kən wək rəhatɨmat o nən-iarəpən namnusən təwɨr, in nat əpnapɨn əm, tahmen mɨn əm
e nahatətəən rəhatəmat. 15 Nat kit mɨn nəhlan, okəmə Kristo təsəmegəhən e nɨmɨsən,
itɨmat emoateiuə e Uhgɨn məto-inu emotən-iarəp məmə Uhgɨn təmosmegəh Kristo e
nɨmɨsən. Məto okəmə netəmkəmotɨmɨs ko kəsotəmegəhmɨnən e nɨmɨsən, kən okol Uhgɨn
təsosmegəhən Kristo e nɨmɨsən. 16 Məto-inu okəmə netəm kəmotɨmɨs ko kəsotəmegəh
mɨnən e nɨmɨsən, kən okol Kristo təsəmegəh mɨnən e nɨmɨsən. 17 Kən okəmə Kristo
təsəmegəh mɨnən e nɨmɨsən, kən nahatətəən rəhatəmat nɨpətɨn tɨkə, kən itəmat noatatɨg
əh e təfagə rat mɨn. 18 Kən netəmim itəm kəmotən nɨpahrienən e Kristo itəm kɨnotɨmɨs
rəkɨs, ilat mɨn kəmotakiəh. 19 !Okəmə koatələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən e Kristo
o nəmegəhən əm rəhatat e nətueintən, kəsi, təwɨr məmə netəmim okotəto tərat otəmat
maprəkɨs-in netəmim rafinməto-inu, kəm-naka kitat kəmotəmkakiə!
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20 !Məto kəp! Nɨpahrienən məmə Kristo təməmegəh mɨn pahrien e nɨmɨsən. In
təmaupən e netəm rafin itəm kəmotɨmɨs kən məmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən okol təsɨmɨs
mɨnən.* 21 Otətəlɨg-in. Nɨmɨsən tɨnuwa e nətueintən e etəmim kit, kən e suatɨp kitiəh
əm, nəmegəh mɨnən e nɨmɨsən təmuwa e etəmim kit. 22 Tol nəhlan, netəmim rafin
okotɨmɨs məto-inu kəmotɨsɨ-pən e Atam, kən tahmen-ahmen əm, netəmim rafin itəm
kəmotuwa kitiəh ilat Kristo okotəmegəhmɨn. 23Məto ilat mɨn u, okotəmegəhmɨn e nian
ətuatɨp rəhalat. Kristo in təmaupən məmegəh mɨn, kən nian in otuwa mɨn, rəhan mɨn
okotəmegəh mɨn. 24Kən namnun nian otuwa. In otərəkɨn nərəmərəən rafin, ne nepətən
rafin, ne nəsanənən rafin. Uarisɨg lan, in otəhlman-pən nərəmərəən rəhan e nelmɨUhgɨn
Tata. 25Tol nəhlanməto-inu, in təikematərəmərəmətoarusməmki-pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn
meguətain ilat e nelkɨn. 26Namnu rəhan tɨkɨmɨr itəm otərəkɨn, in nɨmɨsən. Kən nɨmɨsən
otɨkə mɨn, 27 məto-inu “tɨnəmki-pa natɨmnat rafin meguətain e nelkɨn.” Otətəlɨg-in-tu,
nian tatənməmənatɨmnat rafinagɨn-əh tɨnateguətain enelkɨn, nəkotəplanməmə sənəmə
Tata Uhgɨn mɨn əh-ikɨn e nelkɨn. In Uhgɨn itəm təmələhəu-pən natɨmnat rafin agɨn-əh
ləhau e nelkɨ Kristo. 28 Nian Uhgɨn tɨnol natɨmnat mɨn əh, kən Nətɨn atɨp otuwa ləhau
e nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm təmələhəu-pən natɨmnat rafin e nelkɨn, məmə Uhgɨn əm
otərəmərə e natɨmnat rafin.

29Otətəlɨg-in-tu. ?Tahro e netəmim itəm katol baptais elat o netəm kɨnotɨmɨs rəkɨs? ?
Okəmənetəmkəmotɨmɨs kəsotəmegəhmɨnənnian kit, kən tahro katol baptais e netəmim
olat?† 30 ?Kən tahmen əm etɨmat, tahro ioatɨləs pɨkən nian əskasɨk mɨn e nəmegəhən
rəhatɨmat nian rafin? 31 ! Iatos noanawɨl, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, məmə netəmim
kotalkut məmə okotohamnu io e nian tepət! Nəkotɨtun məmə inu nɨpahrienən tahmen-
ahmenməmə iatausit o nahatətəən rəhatəmat e Kristo Iesu Iərəmərə rəhatat. 32 ?Okəmə
eməluagɨn e nat megəhmɨn itəmkoaton itəm əpəh Efesas‡ o nətəlɨgən rəha netəmim əm,
emol win e naka? Okəmə netəm kəmotɨmɨs kəsotəmegəh mɨnən, pəs kotol əm tahmen e
nəghatən u itəm tatənməmə,
“Pəs kotagwənmotənɨm,
məto-inu olawɨg kotɨmɨs.”
33 Sotolən netəmim koteiuə-in itəmat. Inu nɨpahrienən itəm suah kit təmən, “Nian
netəm rəhalat nolən təwɨr koatan ilat netəm kotərat, netəm kotərat koatərəkɨn nolən
wɨr rəhalat.” 34 Otɨtəlɨg-pa mɨn motos ətuatɨp nenatɨgən rəhatəmat itəm tətuatɨp məmə
nəkotol mihin, kənmotəhlman təfagə rat mɨn, məto-inu itəmat neen kotəruru əh Uhgɨn,
kən inu nat kit rəha naulɨsən.

Nɨpətɨ etəm təmɨmɨs tatəmegəhmɨn
35 Məto okəmə netəmim neen kotətapəh məmə, “?Etəm təmɨmɨs okotəmegəh ahro

nulan? ?Okotos nɨpətɨ naka motuwa?” 36 !Nəghatən əh talməl! Nɨkuti nat itəm nəməfe,
otəkəikemɨmɨs pitən, uarisɨgu təpanəmegəh. 37Niannakəfenɨkuti nat, nəsəfeənnəukətɨn
itəm otuwa, məto nɨkuti nat əm, kəm-naka in nɨkuti wit o nat pɨsɨn kit. 38Məto Uhgɨn tol
tatəwiə enəukətɨn itəmin tolkeikemihin, kənenɨkutinnat rafin, in əmtatos-ipanɨpətɨlat.
39Nɨpətɨlat rafin kəsotahmen-ahmenən. Nɨpətɨ etəmim tol pɨsɨn e rəhanatmegəhmɨn, ne
mənɨgmɨn, nenəmitəhəi. 40Əpəheneai, natɨmnat əh-ikɨn, kənenətueintənnatɨmnatmɨn
əh-ikɨn tol pɨsɨn. Nian kotəplan nat əpəh ilɨs e neai məmə in təwɨr, rəhan nəwɨrən in tol
pɨsɨn e nəwɨrən rəha nat əpəh ləhau e nətueintən. 41 Kən nəhag-əhagən rəha mɨtgar tol
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pɨsɨn e nəmɨhlən rəha məwɨg ne nasiəən rəha məhau mɨn. Kən nasiəən rəha məhau mɨn
neen, kotol pɨsɨn e rəha neenmɨn.

42Kən tahmen-ahmen əmenɨpətɨnetəmkəmotɨmɨs itəmkoatəmegəhmɨn. Nɨpətɨn itəm
kəmɨtənɨm otəmnəmɨt, məto nian otəmegəh mɨn, otəsəmnəmɨt mɨnən. 43Nian katɨtənɨm,
innat kit itəmnetəmimkəsotolkeikeən,mətonianotəmegəhmɨn, innat kit itəmnetəmim
okotəplan rəhan nəwɨrən. Nian katɨtənɨm, nəsanənən rəhan tɨkə, məto nian otəmegəh
mɨn, təsanən. 44 Nian katɨtənɨm nɨpətɨtat, in nat rəha nətueintən, məto nian otəmegəh
mɨn, in nat rəha nego e neai. Okəmə nɨpətɨn əh-ikɨn rəha nətueintən, rəha nego e neai
mɨn əh-ikɨn. 45 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Etəm tətaupən agɨn-əh, Atam, təmuwa
mos namegən.” Kən namnu Atam, inu Kristo, təmuwa narmɨn u tatos-ipa nəmegəhən.
46 Nat rəha narmɨn təməsaupənən muwa, məto nat rəha nətueintən, uarisɨg lan nat
rəha narmɨn təpanuwa. 47 Etəm təmaupən agɨn, kəmol e nɨmoulul rəha nɨməptən, məto
etəm tatuarisɨg u Kristo, təmɨsɨ-pən e nego e neai. 48 Netəmim rafin rəha nətueintən,
nɨpətɨlat kotahmen e nɨpətɨ Atam, məto netəmim itəm okotuwɨn e nego e neai, nɨpətɨlat
okotahmen e nɨpətɨ Kristo, etəmu təmɨsɨ-pən ikɨn. 49Roiu kitat kotahmen e Atam u rəha
nətueintən, kən tol nəhlan, o nian kit okotahmen e Kristo u rəha nego e neai.

50 Iatən-iarəp kəm itəmat, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn məmə, nɨpətɨn ne nɨta etəmim
otəsuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən tahmen-ahmen əm, nat itəm otəmnəmɨt
otəsosən nat itəm tətatɨg lilɨn. 51Otətəlɨg-in-tu, kən oekən nat anion məmə, sənəmə kitat
rafin okotɨmɨs, məto Uhgɨn otol nɨpətɨtat rafin tuwiwi, 52 in otol uəhai əm tahmen e
nɨpɨtən, nian namnu təwi rəha Uhgɨn otasək, məto-inu təwi otasək, kən netəmkəmotɨmɨs
okotəmegəh mɨn məsotɨmɨs mɨnən, kən Uhgɨn otol nɨpətɨtat tuwiwi. 53 Tol nəhlan məto-
inu, nat itəm otəmnəmɨt otəkəike muwɨn e nat itəm otəsəmnəmɨtən, kən nat itəm otɨmɨs
otəkəikemuwɨn e nat itəmotəsɨmɨsənmətatɨg lilɨn. 54Nian nat itəm tatəmnəmɨt təmuwɨn
e nat itəm təsəmnəmɨtən, ne nat itəm otɨmɨs təmuwɨn e nat itəm otəsɨmɨsən mətatɨg lilɨn,
kən nəghatən itəmkəməte otuwa nɨpahrienən, tatənməmə,
“Nəluagɨnən tɨnol namnun. Uhgɨn təmol win agɨn. Nɨmɨsən tɨnɨkə.”
55 “!Ei, Nɨmɨsən! ?Onakahrol nulanmol win etɨmat?
!Ei, Nɨmɨsən! ?Onakahrol nulanmus itɨmat?”
56 Təfagə rat in tahmen e nat kit tatus itəm kən matuwa in nɨmɨsən, kən Lou tatol təfagə
rat nəsanənən rəhan tepət. 57 !Məto pəs kotənwiwi Uhgɨn! Tatol məmə kitat koatol win e
rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo.

58 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, otətul əskasɨk. Sotegəhan-inən nat kit təloal
etəmat. Nian rafin, otol wək rəha Iərəmərə e nɨkitəmat rafin, məto-inu nəkotɨtun məmə
wək rəha Iərəmərə itəmnəkoatol, sənəmə nat əpnapɨn əm.

16
Məni o nasituən e iəfakmɨn əpəh Jerusalem

1 Roiu iakən məni o nasituən e iəfak mɨn əpəh Jerusalem. Otol tahmen əmməmə emən
mihin kəmniməfak mɨn əpəh profens əh Kalesia. 2E Sante mɨn rafin, itəmat rafin kitiəh
kitiəh otəkəike mələhəu kalɨnməni neen. Etəmim itəm in tatos məni asol, otələhəu kalɨn
tepət, kən etəmim itəm tatos məni əkəku, otələhəu kalɨn noan məsɨn. Tol nəhlan, nian
ekɨmnə, okol nəkəsotalkut mɨnən o nolən məni ilat rafin nian kitiəh əm. 3 Kən otətgi-
arəp itəmatneenməməokotəmɨkmənimotuwɨn, kənnian ekɨmnə, ekəte naoamən-iarəp
ilat kəmnetəm Jerusalem, kənmahl-ipən ilat kotəmɨkməni motuwɨn əpəh ikɨn. 4Okəmə
ekəplanməmə təwɨr məmə io mɨn ekuwɨn, kən ilat okotətəu-pa io.

Naliwəkənmɨn rəha netəm-iasol mɨn neen
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5 Uarisɨg epanɨmnə muag itəmat, ekuwɨn-pən Masetonia, məto-inu ekaupən muwɨn
muag niməfak mɨn əpəh ikɨn. 6Kəm-naka ekatɨg məsɨn kitat min itəmat, mə kəmə tahro,
koatatɨg əm mətoarus nətəpən tol namnun. Tol nəhlan, nəkotɨtun nasituən lak e rəhak
naliwəkən itəm iatuwɨn-pənmɨn ikɨn. 7Esolkeikeənməmə ekɨmnəməplan itəmat umiet
mɨn, məto iakolkeike məmə ekɨmnə kotatɨg məsɨn okəmə Iərəmərə tegəhan-in io. 8Məto
etatɨg əmEfesasmətoarusnian rəhaPentekos, lafet rəhaNagwənənWi, 9məto-inuUhgɨn
təmerəh e suatɨp asol ron io məmə ekol wək təwɨr itəm otoe-in noan tepət, nat əpnapɨn
netəmim tepət kotalkut məmə okotahtosɨg-in io o nolənwək.

10Okəmə Timoti tɨmnə məplan itəmat, otol təwɨr kəm in motos-ipən nɨsiaiiən kəm in,
məto-inu in tatol wək rəha Iərəmərə tahmen əm lak. 11 Sotolən məmə itəmat kit tatehm
əhau in. Otahl-ipa tuwa kən motasitu lan e rəhan naliwəkən məmə otɨtəlɨg-pa ron io.
Iatəsahgin piatat mɨn ilat Timoti məmə okotuwamotehm io.

12KənepiatatApolos, emətapəh əskasɨkməmə inotəkəikemətəu-pənpiatatmɨnmɨmnə
məplan itəmat. In təsolkeikeən pɨk məmə otɨmnə əh-roiu, məto in otɨmnə e nian itəm
tətuatɨp ron.

13 Otegəs. Otətul əskasɨk e nahatətəən rəhatəmat. Məsotəgɨnən. Motol nətəlɨgən
rəhatəmat təskasɨk. 14Natɨmnat rafin agɨn itəm itəmat nəkoatol, otol e nolkeikeən.

15 Itəmat nəkotɨtunməmə Stefanas ne rəhanmɨn, ilat kəmotaupənmotən nɨpahrienən
e Iesu əpəh Akaea, kən ilat kotalkut əskasɨk o nasituən e iəfak mɨn. Iatən əskasɨk kəm
itəmat piakmɨnməmə, 16otɨsiai-in ilat motol nəwialat, ne netəmim rafin itəmkoatol pɨk
wək o niməfak. 17Nɨkik təmagien nian Stefanas, ne Fotunatas, ne Akaekas kəməhaliet-
arəpa, məto-inu nat əpnapɨn itəmat nakotɨkə, məto nian eməplan iləhal, tahmen əm
məmə eməplan itəmat. 18 Iləhal kəməhaləs-ipər pɨk rəhak nətəlɨgən tahmen əm məmə
kəməhalol etəmat. Netəmkotol nəhlan, okəike kɨsiai-in ilat.

Namnun nəghatən rəha Pol
19 Niməfak mɨn e profens əpəh Esia koatən təwɨr kəm itəmat. Akwila ne Prisila

kioalkeike pɨk məmə okuən təwɨr kəm itəmat e nərgɨ Iərəmərə ilat iəfak mɨn itəm
kəmotuəfɨmɨn e nimə rəhalau. 20 Piatat mɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr kəm itəmat. Otən
təwɨr kəm itəmatmɨn tahmenməmə itəmat kitiəh əme Kristo.

21 Io Pol, iatos penmatəte əme nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat.
22Okəmə suah kit təsolkeikeən Iərəmərə, pəs nalpɨnən rəha Uhgɨn tatuwɨn ron.
!Iərəmərə rəhatɨmat, wa-ta!
23Pəs Iərəmərə Iesu tawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.
24Ekahl-ipɨnə rəhak nolkeikeən kəm itəmat rafin e Kristo Iesu. Əwəh.
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2 Korin
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn

ikɨn Korin
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Korin

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak rəha Korin, ne iəfak mɨn

rəha profens Akaea.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol tɨnəməte rəkɨs naoa kɨsɨl mahl-ipən kəm

niməfak rəha Korin. Inu naoa itəm tatol kuwɨt lan. Məto naoa itəm tatol kitiəh, ne naoa
itəm tatol kɨsɨl, ilau kəmiakə. Naoa itəm tatol kəiu, inu 1 Korin, kən e naoa u in təməghat
əskasɨk kəm ilat məmə okotəg-ətuatɨp-in nolən rat mɨn rəhalat, kən in təməgətun mɨn
ilat e natɨmnat pɨsɨn mɨn neen. Ilat tepət e niməfak kotətəu-pən nətəlɨgən rəha Pol itəm
təməte e naoa 1 Korin. Məto neen əh-ikɨn, ilat koatən məmə Pol in sənəmə etəm-iasol,
kən təsətuatɨpən məmə in otəghat min nəhlan. Kən ilat koatən məmə in tatol wək rəhan
o nosən əmməni.
?Təməte naoa u o naka? Pol in təməte naoa u matəgətun məmə in aposol kit, kən

Uhgɨn in təmos-ipənwək u kəm in, kən tətuatɨp əmməmə in otəghat nəhlan kəm ilat. Kən
in tolkeikeməmə otən-iəhau nəgətun eiueiuəmɨn itəmkoatatɨg Korin.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, itəm Uhgɨn təmɨtəpun e nəwian məmə io aposol rəha Kristo Iesu, iatəte naoa u
itɨmlau piətat Timoti. Naoa u tatɨmnə kəm itəmat, niməfak rəha Uhgɨn əpəh Korin, ne
iəfak mɨn ilat rafin əpəh ikɨn Akaea. 2 Pəs Uhgɨn Tata rəhatat ne Iərəmərə Iesu Kristo,
okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Uhgɨn itəm tatol kepɨn netəmim
3 Pəs kotənwiwi Uhgɨn, u in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo. In Tata

itəminnəukətɨnnasəkitunən, kən inUhgɨn itəmnol kepɨnən rafin tatɨsɨ-pən ron. 4 In tatol
kepɨn kitat e nəratən rafin rəhatat məmə kitat kotɨtun nol kepɨnən netəmim e nəratən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn. Kən kitat kotol kepɨn ilat e nolən rəha nol kepɨnən itəmUhgɨn təmol kəm
kitat. 5Tahmen əmenahməən itəmKristo təmos, təmuwamɨn enəmegəhən rəhatat. Kən
e nolən kitiəh əm, Kristo in suatɨp məmə nol kepɨnən təmuwa pɨk e nəmegəhən rəhatat,
kən roiu nol kepɨnən rəhatat tatuwɨn mɨn o netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 6 Okəmə itɨmat
ekoatəto nahməən, nahməən əh tatuwa otɨmat nian ekoatən-iarəp namnusən təwɨr, kən
namnusən təwɨr əh otol kepɨn itəmat mosmegəh itəmat. Okəmə Uhgɨn təmol kepɨn
itɨmat, tatol məmə itɨmat ekotɨtun nol kepɨnən itəmat. Kən noan nol kepɨnən əh, tatoe-
in e nəmegəhən rəhatəmat, kən nian nəkotatɨg e nahməən kitiəh əm itəm kitat kotatɨg
lan, tətasitu etəmat məmə onəkotətul əskasɨk matuwɨn matuwɨn. 7 Itɨmat emotələhəu-
pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən o Uhgɨn otəmat məmə onəkotətul əskasɨk. Tol nəhlan
məto-inu kitat rafin koatatɨg e natɨgən kitiəh əmməmə, itəmat nakoatəto nahməən itəm
ekoatatɨg lan, kən tahmen-ahmen əm məmə nakotos nol kepɨnən kitiəh əm rəha Uhgɨn
itəmemotos.

8 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, ekotolkeike məmə nəkotɨtun wɨr nian əskasɨk mɨn itəm
emotatɨg lan e profens ikɨn Esia. Nəratən asol mɨn kəmotu itɨmat, taprəkɨs-in nəsanənən
rəhatɨmat, təmolnɨkitɨmat təhtməməokəm-nakaekotɨmɨs. 9Nɨpahrienən, itɨmatemotəto
məmə kɨnegəhan-in rəkɨs itɨmat məmə ekotɨmɨs. Məto nian əskasɨk mɨn əh kəmotuwa
məmə esotagɨleən etɨmat, məto ekotagɨle e Uhgɨn itəm tatol etəm təmɨmɨs təmegəh mɨn.
10 In təmosmegəh itɨmat e nəratən asol əh itəm təmatuwɨn o nɨmɨsən, kən in otosmegəh
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itɨmat e nəratən itəmotəpanuwa. Emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən lanməmə
in otosmegəh mɨn itɨmat. 11 Kən in otol nəhlan nian nakotəfak otɨmat məmə, netəmim
tepət okotənwiwi Uhgɨn o natɨmnat wɨr itəm in otol kəm itɨmat məto-inu netəmim tepət
kəmotəfak otɨmat.

Pol təməuhlin rəhan nətəlɨgən o rəhan naliwəkən
12 Roiu ekən nəghatən u məsaulɨsən məmə, e nətəlɨgən rəhatɨmat, nɨkitɨmat təht

məmə esotolən nat kit tərat e nolən rəhatɨmat. E nolən mɨn rafin itəm emotol, itɨmat
emotətəu-pən suatɨp itəm Uhgɨn təmɨtəpun məmə emotəghat ətuatɨp əm moatən əhag-
əhag nəghatən. Emotol nolən əh kəm netəm əpnapɨn əm rəha nətueintən, kən motol
taprəkɨs kəm itəmat. Esotəghatən e nɨtunən əm rəhatɨmat rəha nətueintən, məto emo-
tagɨle əm e nəwɨrən rəha Uhgɨn. 13-14 Iatən nəhlan məto-inu, esotəteən nəghatən kit itəm
tiəkɨs otəmat o nafinən, o nɨtunən nɨpətɨn. Roiu, nəkotɨtun məsɨn nətəlɨgən rəhatɨmat,
məto iakolkeike pɨk məmə nian kit onəkotɨtun rafin. Kən e nolən əh, nian Iərəmərə Iesu
otuwamɨn, itəmat onəkotagien otɨmat tahmenmɨnməmə itɨmat ekotagien otəmat.

15-16Məto-inu enɨtun məmə nakotagien otɨmat, nɨkik təht məmə nian ekatuwɨn Mase-
tonia, ekaupən mɨmnəməplan itəmat, kən nian ekɨtəlɨg Masetonia, ekɨmnəmɨn məplan
itəmat. Tol nəhlan, nakatos nəwɨrənmaukəiu. Kənuarisɨg e itəmmɨn əh, onəkotasitu lak
motahl-ipən io ekuwɨn nɨtən Jutia. 17 ?Nɨkitəmat təht məmə, nian emol nətəlɨgənmɨn əh,
məto emol əpnapɨn əm? ?O, kəm-nakanətəlɨgənrəhak təmɨsɨ-pənenolənrəhanətueintən,
tahmen e netəmim itəmkoatən “əwəh” ne “kəp” e nəghatən kitiəh əm?

18 Itəmat nəkotɨtun məmə Uhgɨn nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən io mɨn, rəhak
nəghatən kəm itəmat sənəmə, “əwəh” ne “kəp,” 19məto-inu rəhak nəghatən o Nətɨ Uhgɨn
Iesu Kristo, itəm eməhalən-iarəp kəm itəmat itɨməhal Saelas ne Timoti, sənəmə, “əwəh”
ne “kəp,” məto e Kristo, nian rafin rəhak nəghatən in “əwəh,” in nɨpahrienən. 20 Tol
nəhlanməto-inu, nat əpnapɨn nəniəkɨsən kuwəh Uhgɨn təmol, ilat kotuwa nɨpahrienən e
Kristo, inu nəghatən “əwəh” rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, e Kristo, kitat koatən “Amen, Əwəh”
kəm Uhgɨn, kən moatɨləs-ipər nərgɨn lan. 21 Uhgɨn əm tatol itɨmat ekoatətul əskasɨk e
Kristo kitat min itəmat. In təmɨtəpun kitat, 22kən təmolmak e nəmegəhən rəhatat məmə
kitat rəhan mɨn, kən təmələhəu-pən rəhan Narmɨn e nɨkitat məmə kitat okotɨtun roiu
məmə rəhannəniəkɨsənmɨn, ilat rafin okotuwanɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat o nian
kit.

23Kən roiu, okəmə esənən nɨpahrienən, pəs Uhgɨn otol nalpɨnən kəm io. Eməsuwamən
Korinməto-inuesolkeikeənməməekənnəghatən əskasɨkkit kəmitəmat. 24Esotolkeikeən
məmə ekotərəmərə e nahatətəən rəhatəmat, kəp. Məto ekotol wək kitat min itəmat o
nagienən rəhatəmat, məto-inu itəmat nɨnoatətul əskasɨk rəkɨs e nahatətəən rəhatəmat.

2
1 Tol nəhlan, enən rəkɨs e nɨkik məmə okol esɨmnə mɨnən məplan itəmat mol nɨkitəmat
tahmə. 2?Emənnəhlanməto-inu, okəmə ekol nɨkitəmat tahmə, pahu ikɨn-unotol io nɨkik
tagien? Itəmat əm, itəmemol nɨkitəmat tahmə. 3Kən eməte naoa əh, məmə nian ekɨmnə,
esətoən tərat e nɨkik. Esolkeikeənməmənetəmim itəmokotəkəikemotol nɨkik tagien, ilat
okotol məmə ekəto tərat. Eməte naoa əh e nolən əh, məto-inu enɨtun məmə kitat kitiəh
əm, kən nian nɨkik tagien, kən nɨkitəmat mɨn tagien. 4 Tol nəhlan, nian eməte naoa əh
kəm itəmat, nɨkik təpou pɨk otəmat, kən nɨkik tɨtəgɨt, nahui nəmtək taiəh otəmat. Esəteən
naoa əhməmə otol nɨkitəmat təpou, məto eməteməmə onəkotɨtun rəhak nolkeikeən asol
otəmat.

Aluin nolən ratmɨn rəha nol təfagə
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5 Etəmim itəm təmol nəratən, təmol io ekəto tərat, məto təmol itəmat rafin nakotəto
tərat pɨk, məto esolkeikeən məmə nəghatən rəhak e nat u in təskasɨk pɨk. 6 Nalpɨnən
itəm itəmat tepət nəmotos-ipən kəm in tɨnahmen. 7Məto roiu əh, nəkotəkəike motaluin
rəhan nolən rat kən motol-wɨr nɨkin, məmə nɨkin otəsəpou pɨkən mol təme e rəhan
nəmegəhən. 8 Iatətapəh əskasɨk otəmat məmə nakotuwɨn motol təwɨr kəm in məmə in
otɨtun rəhatəmat nolkeikeən ron. 9 Eməte naoa əh kəm itəmat məmə ekəplan məmə
onəkotol nəwiak e natɨmnat rafin, o kəp. 10Okəmə itəmat nəkotaluin nolən rat rəha suah
kit, io mɨn ekaluin rəhan nolən. Okəmə suah əh təmol nat tərat neen məmə io ekəkəike
maluin rəhan nolən, məto enaluin rəkɨs rəhan nolən e nɨganəmtɨ Kristo. Emol nəhlan
məmə otasitu etəmat 11məmə Setan otəsərəkɨnən kitat e rəhan neiueiuəənmɨn,məto-inu
kitat kotɨtun rəkɨs rəhan nətəlɨgən o nolən nəratən.

Netəmim itəmkoatən-iarəp
namnusən təwɨr

12Nian emuwɨn əpəhTroas o nən-iarəpənnamnusən təwɨr rəhaKristo, eməplanməmə
Iərəmərə təmol suatɨp kəm io. 13 Məto esatɨg əməlinuən e rəhak nətəlɨgən məto-inu,
eməsəplanən piak Taetas ikɨn əh. Kən emauiatɨpin ilat, miet muwɨnMasetonia.

14 Pəs kotənwiwi Uhgɨn, məto-inu in təmol win e rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nəluagɨnən. Kən
tahmen e kig kit itəm təmol win e nəluagɨnən mɨnatɨtəlɨg matit rəhan mopael mɨn ne
rəhan tɨkɨmɨrmɨn, Uhgɨn tatit itɨmat eKristo. Kən itɨmat rəhanmɨnnetəmim itəmioatən-
iarəp nenatɨgən rəha Kristo, kən nenatɨgən əh in tahmen e nəmiəwɨn kit itəm tatuwɨn
ikɨn pɨsɨn-pɨsɨn mɨn. 15 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, itɨmat ekotahmen e nəmiəwɨn rəha Kristo
kəm netəmim rafin, netəmim itəm Uhgɨn tatosmegəh ilat, ne netəmim itəm okotuwɨn e
nalpɨnənrəhaUhgɨn. 16 Itɨmatnəmiəwɨnrəhanɨmɨsənkəmneen itəmtatəgətun ilatməmə
okotɨmɨs. Kən itɨmat nəmiəwɨn rəha nəmegəhən kəm neen, itəm tatəgətun ilat məmə
Uhgɨn otosmegəh ilat. ?Kən pah u tɨtun nolənwək asol əh? 17Məto itɨmat esotahmenən e
netəm əpnapɨnmɨn, itəmkoatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn o nos əmənməni. Kəp, məto
Uhgɨn təmahl-ipən itɨmat, kən e Kristo, itɨmat ekotən-iarəp namnusən təwɨr e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, kən nəghatən rəhatɨmat təmɨsɨ-pən e nɨkitɨmat itəm tətuatɨp əm.

3
1 Okəmə naka nɨkitəmat təht məmə enoatɨləs-ipər itɨmat məmə itəmat onəkotegəhan
lan. Netəmim neen okotəkəike motos naoa kit itəm kəməte elat nian koatuwɨn o netəm
kotəruru ilat. ?Tahro nɨkitəmat təht məmə suah kit otəkəike məte naoa nəhlan etɨmat
kəm itəmat? ?O, tahro itəmat əm nakotolkeike məmə onəkotəte? !Kəp! 2 Itəmat atɨp əm
nəkotahmen e naoa itəm tatol əp wək rəhatɨmat. Naoa əh kəməte-pən e nɨkitɨmat, itəm
netəmim rafin koatafin kənmoatɨtun. 3 Itəmat noa rəhawək rəhatɨmat. Kən nəmegəhən
rəhatəmat tatəgətunməmə itəmat naoa kətafin itəmKristo təməte. Kristo təməte naoa əh
e Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatəmegəh, məto təsəteən e nelmɨ etəmim. Kən in təməsəte-
pənən e kəpiel epin-epin, məto təməte-pən e nɨki netəmim.*

4 Itɨmat esotəgɨnən o nənən nəhlan otəmat məto-inu itɨmat ioatatɨg e Kristo, kən
moatahatətə əskasɨk e Uhgɨn. 5Nɨkitɨmat təsəhtən məmə itɨmat əm ekotahmen o nolən
wək u, ne noan rəha wək. Məto Uhgɨn əm tatol məmə itɨmat ekotɨtun nolən wək. 6 In
təmolməmə itɨmat ekotahmenməmə ekotuwa rəhan iolwəkmɨn rəhanəniəkɨsənwi rəha
nasituən itəmUhgɨn təmən. Nəniəkɨsənwi əh təsɨsɨ-pənən e Lou itəmkəməte,məto təmɨsɨ-
pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto-inu Lou itəm kəməte tatol məmə netəmim koatuwɨn o
nɨmɨsən, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa nəmegəhən.
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Nəhag-əhagən rəhaNəniəkɨsənWi RəhaNasituən
7Otətəlɨg-in-tu. NianUhgɨn təməteLouekəpiel,mos-ipənkəmMoses, nəhag-əhagən əh-

ikɨn rəha Uhgɨn, kən nəhag-əhagən əh təmalpin nɨganəmtɨ Moses, kən netəm Isrel okol
kəsotəplanən nɨganəmtɨn, nat əpnapɨn nəhag-əhagən tɨnateiuaiu. Kən okəmə wək rəha
Lou in suatɨp itəm tatuwɨn o nɨmɨsən, məto in təhag-əhag, 8 kən wək rəha Narmɨn Rəha
Uhgɨn otəhag-əhag pɨk. 9 !Okəməwək itəm kəmakil netəmimməmə otəkəike motɨmɨs, in
tatəhag-əhag, kən wək itəm tatol netəmim kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in tatəhag-əhag
pɨk agɨn! 10 Nɨpahrienən, nəniəkɨsɨn oas rəha nasituən itəm təməhag-əhag aupən, roiu
in təsəhag-əhagən, məto-inu nəniəkɨsɨn wi itəm təhag-əhag pɨk agɨn, tɨnaprəkɨs-in itəm
aupən. 11 !Kənokəməwək rəhaLou itəmotəpanɨkə, tɨnuwaenəhag-əhagən, kənwək rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn itəmotatɨg lilɨn, tatəhag-əhag pɨk agɨn-əh!

12 Tol nəhlan, məto-inu emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən e wək əh rəha
NarmɨnRəhaUhgɨn, nətəlɨgən rəhatɨmat təskasɨk eUhgɨn, kənməsotəgɨnənonən-iarəpən
rəhan nəghatən. 13 Itɨmat esotahmenən eMoses, itəm təmətalpin nɨganəmtɨn e nɨməhan
agegeməmənetəmIsrel okəsotəplanənməmənəhag-əhagən teiuaiumuwɨnmɨkə. 14Məto
Uhgɨn təmol nətəlɨgən rəhalat tiəkɨs. Kən mətoarus-pa əh-roiu, nɨməhan əh tətahtosɨg-
in nətəlɨgən rəhalat nian kotafin Naoa Rəha Nəniəkɨsən Oas.† Uhgɨn təsos-irəkɨsən əh
nɨməhan əh, məto-inu tatos-irəkɨs əm e Kristo. 15 Əwəh, mətoarus-pa əh-roiu ne, nian
kotafin Lou rəha Moses, nɨməhan kit tatəfətain nɨkilat. 16 Məto okəmə etəmim pah
təuhlin mətag-pən o Iərəmərə, nɨməhan əh otiet rəkɨs. 17 Otətəlɨg-in-tu, Iərəmərə əh, in
Narmɨn. Kən ikɨn Narmɨn rəha Iərəmərə tətatɨg ikɨn, in tatɨkɨs kitat. 18 Kən kitat, itəm
kəsəfətainən nɨganəmtɨtat e nɨməhan, koatəplan nəhag-əhagən asol rəha Iərəmərə, kən
netəmim koatəplan nəhag-əhagən əh e nəmegəhən rəhatat. Kən in tatəuhlin nəmegəhən
rəhatat məmə okotuwa kahmen lan e nəhag-əhagən itəm rəhan nəsanənən tatər tatər.
Kən nəhag-əhagən əh təmɨsɨ-pən o Iərəmərə itəm in Narmɨn Rəha Uhgɨn.

4
Nat keike e kɨpəhau oas

1 Tol nəhlan, nɨkitɨmat təsəpouən o wək u məto-inu itɨmat emotos e nasəkitunən rəha
Uhgɨn. 2Məto e nolən rəhatɨmat esotegəhan-inən nolən itəm tatəhluaig ne nolən aulɨs
mɨn. Ko esoteiuəən məsotəuhlinən nəghatən rəha Uhgɨn. !Kəp! Məto itɨmat ioatən
ətuatɨp əm nɨpahrienən, kən e nolən əh, e nɨganəmtɨ Uhgɨn, emotol-arəp e nɨganəmtɨ
netəmim rafinməmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp. 3Kən okəm-naka namnusən təwɨr itəm
ekoatən-iarəp in tatəhluaig o netəmim neen, məto kəp, tatəhluaig əm o netəmim itəm
koatətəu-pən suatɨp o nuwɨnən e nɨgəm asol. 4Koatətəu-pən suatɨp əh məto-inu Setan, u
in Iərmɨs itəmtatərəmərəenətueintənu, təməfətainnətəlɨgənrəhalat,məməkəsotəplanən
nəhag-əhagən wɨr rəha namnusən təwɨr itəm tatuəp mətasiəgəpɨn ilat. Nəhag-əhagən əh
təmɨsɨ-pən e Kristo. Kən nian kitat koatəplan Kristo, kən kitat koatəplan məmə Uhgɨn
in tahro nulan. 5 Itɨmat esotən-iarəp atɨpən itɨmat, məto ioatən-iarəp Iesu Kristo məmə
in Iərəmərə, kən itɨmat iolwək mɨn rəhatəmat o nərgɨ Iesu. 6 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn
u təmən məmə, “Pəs nəhag-əhagən tuəp masiəgəpɨn ikɨn tapinəp ikɨn,” in təmasiəgəpɨn
e nɨkitat məmə kitat kotɨtun nehmən nəsanənən, ne nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn, kən
kitat koatehm natɨmnat mɨn əh e nɨganəmtɨ Kristo.

7Məto kitat koatos nat keike əh e kɨpəhau oas, inu nɨpətɨtat. Tol nəhlanməmə otəgətun
məmə nəsanənən wɨr əh taprəkɨs, təmɨsɨ-pən e Uhgɨn, təsɨsɨ-pamən otat. 8Nəratən tepət
koatɨləs pɨkən itɨmat e suatɨp mɨn rafin, məto təsərəkɨnən itɨmat. Nian neen ekotəruru
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suatɨp, məto esotapəsən nalkutən. 9 Netəmim koatol nəratən kəm itɨmat, məto Uhgɨn
təsapəsən itɨmat. Koatoh itɨmat, məto kəsotərəkɨnən itɨmat. 10 Ikɨn pəhruən ioatuwɨn
ikɨn, katohamnu nɨpətɨtɨmat tahmen e kəmohamnu Iesu. Tol nəhlan məmə, netəmim
okotəplan nəmegəhən rəha Iesu e nɨpətɨtat. 11 Kən itɨmat itəm ekoatəmegəh, nian rafin
kategəhan-in itɨmat məmə ekotɨmɨs o nərgɨ Iesu. Tol nəhlan məmə netəmim okotəplan
rəhan nəmegəhən e nɨpətɨtat itəm otəpanɨmɨs nian kit. 12Kənu, nian rafin itɨmat ioatɨləs
pɨkən nɨmɨsənməmə itəmat onəkotɨtun nəmegəhən itulɨn.

13 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Emahatətə, kən tol nəhlan ekatən.” Kən e nolən
kitiəh əm rəha nahatətəən, itɨmat mɨn ekotahatətə, kən tol nəhlan ekoatən, 14 məto-
inu itɨmat ekotɨtun məmə, etəm təmol Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən, in otol
itɨmat ne itəmat, kitat rafin kotəmegəh mɨn e nɨmɨsən kitat Iesu, kən məf-iarəp kitat e
nɨganəmtɨn. 15 Natɨmnat rafin u o nəwɨrən rəhatəmat, kən nian nəwɨrən rəha Uhgɨn
tatiuw-panetəmim tepət təhmɨnmɨnokotuwaoKristo, kənokotos-ipənnənwiwiən tepət
kəmUhgɨn, kən okotɨləs-ipər nərgɨn ilɨs ilɨs agɨn.

16 Tol nəhlan, nɨkitɨmat təsəpouən. Nat əpnapɨn məmə nɨpətɨtat tateiuaiu roiu, məto
Uhgɨn tatol nɨkitɨmat tatuwiwi nian rafin. 17Tol nəhlan məto-inu, nəratən itəm koatatɨg
lan, ilat nat əpnapɨn əm, kəsotatɨgən tuwəh. Məto noalat in nəhag-əhagən wɨr itəm
otətatɨg lilɨn, kən in təwɨr məfɨgəm taprəkɨs-in ilat. 18 Kən tol nəhlan, nɨganəmtɨtat
kəsotətulən e nat itəm katəplan, məto koatətul e nat itəm kəsəplanən, məto-inu nat itəm
katəplan in nat rəha roiu əm, otəpanɨkə, məto nat itəmkəsəplanən in namnun tɨkə.

5
Nɨpətɨnwi əpəh e nego e neai

1Tolnəhlan, kotɨtunməmənɨpətɨtat in tahmenenimə tapolən itəmkitat kotatɨg lan ikɨn-u
e nətueintən, kən nian kit otəmnəmɨt mərat. Kən nian nimə tapolən əh tɨkə e nətueintən,
məto əpəh e nego e neai, rəhatat niməwi əh-ikɨn itəm sənəmə etəmim təmol, məto Uhgɨn
əm təmol, nɨpətɨtat wi itəm otatɨg lilɨn. 2Məto roiu e nɨpətɨtat rəha nətueintən, koatəhg
nɨkitat, kən kotolkeike pɨk məmə nian otatuwa itəm kitat okotuwɨn e nɨpətɨtat wi rəha
nego e neai, tahmen e kitat koatuwɨn e natɨmnat wi. 3Tol nəhlanməto-inu sənəmə kitat
okotuwa narmɨn əm nɨpətɨn tɨkə, məto okotos nɨpətɨn wi rəha nego e neai. 4 Nɨpətɨtat
itəmotɨmɨs tol kitat koatekɨmɨsmoatehag rəha nəpouən,məto sənəmə koatolkeikeməmə
okotɨmɨs kən nɨpətɨtat otɨkə, kəp. Məto kitat kotolkeike məmə okotuwɨn e nɨpətɨtat wi
məmə nəmegəhən lilɨn otəwiək nɨpətɨtat rəha nətueintən itəm otɨmɨs. 5 Kən Uhgɨn pɨsɨn
əm təmol kitat o natɨmnatmɨn əh, kən təmos-ipa Narmɨn Rəhanməmə otəgətun wɨr kəm
kitat məmə rəhan nəniəkɨsənmɨn otuwa pahrien.

6 Kən tol nəhlan, nətəlɨgən rəhatat təskasɨk, kən kitat kotɨtun wɨr məmə nian koatos
əm nɨpətɨn rəha nətueintən u, kitat koatətul əh ihluə imə Iərəmərə ikɨn rəhatat. 7 Kitat
kotatɨg e nətueintən e nahatətəən e Uhgɨn, sənəmə e natɨmnat itəm koatəplan. 8 Iatən
məmə nətəlɨgən rəhatat təskasɨk, kən kotolkeikeməmə kotapəs nɨpətɨtat motuwɨn e nimə
wirəhatat kitat Iərəmərə. 9Tolnəhlan, okəməkotatɨgenɨpətɨtat, o okəməkotapəsnɨpətɨtat
rəhanətueintən, kitat kotalkut pɨkməməkotol natɨmnat itəmkoatol nɨki Iərəmərə tagien.
10 Kotol nəhlan məto-inu kitat rafin okotəkəike motətul aupən e Kristo məmə in otakil
rəhatat nolənmɨn, kənkitat kitiəhkitiəhokotosnətouən tətəu-pənnatɨmnat itəmkəmotol
e nətueintən, okəmə nat təwɨr o nat tərat.

Ien əhruinmɨn rəha Uhgɨn
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11 Kən roiu əh, məto-inu ekotɨsiai-in Iərəmərə, kən motalkut məmə ekotiuw-pa
netəmim. Uhgɨn tɨtun itɨmat ne wək rəhatɨmat, kən ekotolkeike məmə itəmat mɨn
onəkotɨtun wɨr itɨmat. 12 Esotolkeikeən məmə ekotɨləs-ipər itɨmat e nɨganəmtɨtəmat,
məto ekotos-ipɨnə rəhatɨmat nətəlɨgən məmə okəm-naka nɨkitəmat otagien otɨmat. Kən
roiu, nəkotɨtun nuhalpɨnən nəghatən rəha netəmim itəmkotausit o nolən itəmnetəmim
koatəplan, məto nɨkilat təsəhtən nat itəm tətatɨg e nɨki etəmim. 13 Okəmə itɨmat ialməl
mɨn, məto o nərgɨ Uhgɨn. Kən okəmə rəhatɨmat nətəlɨgən tətuatɨp əm, in nat kit itəm
otasitu etəmat.

14 Tol nəhlan məto-inu, nolkeikeən rəha Kristo tatərəmərə etɨmat, məto-inu itɨmat
ekotɨtun wɨr məmə suah kitiəh əm təmɨmɨs o netəmim rafin, kən tol nəhlan, netəmim
rafin kɨnotɨmɨs. 15 Kən təmɨmɨs o netəmim rafin məmə ilat itəm koatəmegəh, okotapəs
nolən natɨmnat itəm ilat əm kotolkeike, məto ilat kotəkəike motol nolən mɨn itəm Iesu
tolkeike, u etəm təmɨmɨs olat kənməmegəhmɨn e nɨmɨsən.

16Tolnəhlan, roiune, itɨmatesotakilənnetəmimenolən itəmnetəmimrəhanətueintən
kotakil netəmim lan. Nat əpnapɨnniankit emotakil Kristo enolən əh,məto roiu esotolən.
17Tol nəhlan, okəmə suah kit təmuwa kitiəh ilau Kristo, in təmuwa etəmimwi. !Nat oas
təmɨkə, kənnatwi tɨnuwa! 18Natɨmnat rafinmɨn əh tatɨsɨ-pəneUhgɨn. Aupənkitat tɨkɨmɨr
mɨn kitat Uhgɨn, məto e Kristo, in təməmɨk kitat kotuwa iuəhkɨr ron, mol kitat iolɨnmɨn.
Kən təmos-ipa kəm itɨmatwək u rəha niuw-pamən tɨkɨmɨrmɨn rəha Uhgɨn okotuwa iolɨn
mɨn. 19 Inu tatənməməUhgɨn təmiuw-pa rəhan tɨkɨmɨrmɨn e nətueintənməmə okotuwa
iolɨn mɨn e Kristo, kən məsafin mɨnən rəhalat nolən rat mɨn. Kən təmos-ipa kəm itɨmat
nəghatən u rəha niuw-pamən tɨkɨmɨr mɨn rəhan okotuwa iolɨnmɨn.

20 Tol nəhlan, itɨmat ien əhruin mɨn rəha Kristo, kən tahmen məmə Uhgɨn tətaun-in
netəmim e nəwiatɨmat. Kən ioatətapəh əskasɨk otəmat e nərgɨ Kristo məmə: nakotapəs
nolə tɨkɨmɨr, kənmotuwa iolɨUhgɨnmɨn. 21Uhgɨn təmol suah u itəmrəhan nolən rat tɨkə,
məmə in sakrifais rəha nolən rat mɨn rəhatat, məmə e in, kitat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn.

6
1Məto-inu itɨmat ioatol wək kitiəh itɨmat Uhgɨn, ekotətapəh əskasɨk otəmat məmə nian
Uhgɨn tətawte-in rəhannəwɨrənkəmitəmat, nəsotosən tahmen innat əpnapɨn əm, 2məto-
inu Uhgɨn tatənməmə,
“E nian ətuatɨp, eməto ik,
kən e nian rəha nosmegəhən, emasitu lam.”
Iakən kəm itəmat, məmə roiu, in nian ətuatɨp rəha Uhgɨn, roiu in nian rəha nosmegəhən.

Nian əskasɨkmɨn e nəmegəhən rəha Pol
3Esotolən nat kit itəm suah kit otəme lan e rəhan nahatətəən, məto-inu esotolkeikeən

məmə okəsən ratən wək rəhatɨmat. 4 Məto nolən mɨn rafin e nəmegəhən rəhatɨmat
koatəgətun məmə itɨmat iolwək mɨn pahrien rəha Uhgɨn: itɨmat ekotətul əskasɨk e nian
rəha nəratən, ne nian iəkɨs mɨn, ne nian itɨmat ekotəto tərat. 5 Netəmim kəmotoh
itɨmat, kən kəmki-pən itɨmat e kalapus, kən katɨtəp itɨmatməmə okoh itɨmat. Emotol pɨk
wək, məsotapɨlən lapɨn, kən nəumɨs tus itɨmat. 6 Esotolən nolən kit itəm tatol nɨkitɨmat
tamkɨmɨk, itɨmat ekotenatɨg, nətəlɨgən rəhatɨmat kaifəməh, ekotol təwɨr kəm netəmim,
Narmɨn Rəha Uhgɨn tatər e nɨkitɨmat, kən ekotolkeike netəmim e nolkeikeən pahrien.
7 Ekoatən əm nɨpahrienən, kən nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg etɨmat. Rəhatɨmat nolən
ətuatɨp in tahmen e natɨmnat rəha nəluagɨnən o nohən ne nətlosɨgən. 8Netəmim neen
koatɨsiai-in itɨmat, neen koatehm-əhau itɨmat, neen koatən rat itɨmat, neen koatən wɨr
itɨmat, neen koatən məmə itɨmat ekoateiuə məmə itɨmat iolwək mɨn rəha Uhgɨn, məto
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itɨmat iolwəkmɨn pahrien rəhan. 9Netəmimneen kəsotegəhan-inənməmə itɨmat aposol
mɨn pahrien, məto netəmim tepət koatən məmə itɨmat aposol mɨn pahrien. Nian rafin
nɨmɨsən tatɨtəp itɨmat,məto ekoatəmegəh əh. Katoh itɨmat,məto kəsohamnuən əh itɨmat.
10Nɨkitɨmat təpou,məto nian rafinekotagien əh. Rəhatɨmatnautə tɨkə, məto itɨmat ekotol
netəmim tepət rəhalat nautə tepət. Rəhatɨmat nat kit tɨkə, məto ekoatos natɨmnat rafin.

11 Piak mɨn əpəh Korin, emotən rafin nəghatən kəm itəmat kəsapəsən kit, kən eko-
tolkeike itəmat e nɨkitɨmat rafin. 12 Itɨmat esotahtosɨg-inənnolkeikeən rəhatɨmat otəmat,
məto itəmatnotahtosɨg-in rəhatəmatotɨmat. 13Roiu əh, iatəghat kəmitəmatməmə itəmat
nenətɨk ətuatɨp. Tətuatɨp əmməmə itəmatmɨn, nakotolkeike itɨmat e nɨkitəmat rafin.

14 Sotənən kəm netəm kəsotəfakən məmə nəkoatol wək kit itəmat min ilat. ?Nolən
ətuatɨp ne nolən tərat kiatun nol kələhən nat kit? ?O, nəhag-əhagən ne napinəpən kiatun
nuwamənməpələh kələhmuəghat? !Kəp! 15Kən e nolən kitiəh əm, Kristo ne Setan, okol
kəsuənən nəghatən kitiəh nian kit. ?Iəfak ne etəm təsəfakən kiatun nolən nat e nətəlɨgən
kitiəh? !Kəp! 16ENimə Rəha Uhgɨn, ikɨn kit tɨkə əh-ikɨn o narmɨ natmɨn, məto-inu kitat u
Nimə Rəha Uhgɨn itəm tatəmegəh. Kən Uhgɨn təmənməmə,
“Ekatɨg itɨmatmin ilat,
kənmaliwək itɨmatmin ilat,
kən ekuwa io Uhgɨn rəhalat,
kən ilat okotuwa rəhak netəmim.”

17Kən Iərəmərə təmənməmə,
“Tol nəhlan, otiet rəkɨs elat, motan isəu olat.
Kənməsotekən nat itəm tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn,
kən nɨkik tagienməmə ekos itəmat.”
18 “Kən ekuwa rəhatəmat tata,
kən itəmat onəkotuwa nenətɨkmɨn,” inu nəghatən rəha Iərəmərə itəm in ilɨs agɨn.

7
1 Iolɨk mɨn. Nəniəkɨsən mɨn u rəhatat. Kən tol nəhlan, pəs kotafəl nɨkitat, motos-irəkɨs
natɨmnat rafin itəm koatol nɨpətɨtat ne narmɨtat kotamkɨmɨk. Kən pəs kotələhəu kalɨn
kitat məmə rəha Uhgɨn əmmotətəu-pən rafin suatɨp itəmnɨkin otagien lan.

Nɨki Pol təmagien olat
2Oterəh e nɨkitəmat kəm itɨmat. Esotolən tərat kəm suah kit, esotiuw-pənən suah kit

tərat ikɨn, esotalkutənməmə ekotos nat kit rəhatəmat e nolən eko-eko. 3Esənənnəghatən
uməto-inu nəmotol nolən rat. Emən rəkɨs kəm itəmatməmə ekotolkeike pɨk itəmat nian
rafin, kən nat əpnapɨn nɨmɨsən o nəwɨrən otuwa e nəmegəhən rəhatɨmat, məto itəmat
əpəh imə e nɨkitɨmat. 4 Io etahatətə əskasɨk etəmat. Iatausit otəmat. Itəmat nəmotɨləs-ipər
pɨk rəhak nətəlɨgən. Emos nəratən tepət təmuwa e rəhak nəmegəhən, məto nɨkik tagien
maprəkɨs otəmat.

5 Tol nəhlan məto-inu, nian emotuwa Masetonia, esotamegən, məto nian rafin,
nəratən tatɨləs itɨmat təmɨsɨ-pən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. E nəmegəhən rəhatɨmat, netəmim
kəmotəmou motol nəratən kəm itɨmat, kən itɨmat ekoatəgɨn. 6 Məto Uhgɨn tatol kepɨn
netəmim itəm nətəlɨgən rəhalat təpou, kən təmol kepɨn itɨmat e nuwamən rəha Taetas.
7 Kən sənəmə e nuwamən əm rəhan itəm təmol nɨkitɨmat tagien, məto e nəghatən wɨr
rəha nol kepɨnən itəm nəmotən-ipən kəm in. In təmən-ipa kəm itɨmat məmə itəmat
nakotolkeike pɨkməmə nəkotəplan io, kən təmənməmə nɨkitəmat tatəto tərat o nəghatən
rəhak, kən təmən məmə nakolkeike pɨk io moatətul əskasɨk o nərgək. Nian eməto,
nagienən e nɨkik təmər mərioah.
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8Nat əpnapɨn okəmə rəhak naoa aupən təmol itəmat nakotəto tərat, məto esətoən tərat
ron. Məto aupən, eməto tərat ron,məto-inu eməplanməmənaoau təmol itəmat nakotəto
tərat, məto rəha nian əkuəkɨr əm. 9Məto roiu, nɨkik tagien, kən sənəməməmə nəmotəto
tərat, kəp. Nɨkik tagienməməniannəmotəto tərat, nəmotəuhlin itəmat e rəhatəmatnolən
ratmɨn. Nɨpahrienən,Uhgɨn tolkeikeməməkitat okotəto tərat onolən tolmin-nulan. Kən
məto-inu nəmotəuhlin itəmat, kən natɨmnat itəm emotən aupən kəm itɨmat təməsolən
məmə nəmotakiəh e rəhatɨmat nahatətəən.

10 Kən nian koatəto tərat e nolən itəm Uhgɨn tolkeike, kən kotəuhlin kitat e rəhatat
nolən rat, kən Uhgɨn tatosmegəh kitat. Kən nɨkitat otəsəpouən o nolən əh. Məto
nian koatəto tərat e nolən rəha nətueintən, tatiuw-pən kitat e nɨmɨsən. 11 Otəplan-tu
nəmegəhən rəhatəmat nian nəmotəto tərat e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. Nolən əh, noan
tepət: nakotolkeikemotalkut əskasɨkməmənəkotol nolən ətuatɨp, kənmotoalkut əskasɨk
məmə nokotəg-ətuatɨp-in rəhatəmat nolən rat mɨn, kən motetəhau nolən rat mɨn, kən
narmɨtəmat təmiwɨg nəmotaut motəgɨn nolən rat mɨn. Nəmotolkeike məmə nəkotəplan
mɨn io, kən nakotolkeike pɨk məmə nakotətul əskasɨk o nərgək. Kən nəmoatətul matɨp
məmə nəkotol nalpɨnən kəm netəm kotol nolən rat. E nolən mɨn rafin rəhatəmat,
nəmotəgətunməmənəsotolənnat kit tərat e natɨmnat u. 12Kən eməte naoa u kəm itəmat,
məto esəteən o suah u itəm təmol nolən rat, kən esəteən o suah u itəm in təmərəkɨn. Kəp.
Eməte ilə məmə itəmat onəkotəplan əsas e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə nəkoatətul əskasɨk o
nərgɨtɨmat. 13Natɨmnat rafinmɨn əh koatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatɨmat.
Sənəmə itɨmat əm itəm nəmoatɨləs-ipər nətəlɨgən, məto nɨkitɨmat tagien pɨk o Taetas,

məto-inu nɨkin tagien məmə nəmoatɨləs-ipər mɨn nətəlɨgən rəhan. 14 Emən-ipən kəm
in məmə etausit pɨk otəmat, kən itəmat nəməsotolən io ekaulɨs. Natɨmnat rafin itəm
emotən kəm itəmat, ilat nɨpahrienən. Kən e nolən kitiəh əm, natɨmnat rafin itəmemotən
kəm Taetas etəmat, kən motausit ron, ilat mɨn nɨpahrienən. 15 Taetas, nɨkin tatəht əh
məmə itəmat rafin agɨn-əhnəmotol nəwian, kənmoatəgɨnmoatasiəpniannəmotegəhan-
inməmə otuwaməplan itəmat. Kənnian nɨkin tatəht natɨmnatmɨn əh, nolkeikeən rəhan
otəmat tatər təhmɨn mɨn. 16 Nɨkik tagien pɨk məto-inu etahatətə əskasɨk etəmat məmə
nəkoatol naka itəm tətuatɨp.

8
Pol təmətapəhməmə okotawte

1Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, ekotolkeikeməmənəkotɨtun nəwɨrən rəhaUhgɨn itəmtəmawte-
in kəm niməfak mɨn əpəh Masetonia məmə ilat kotɨtun nasituən e netəmim neen mɨn.
2 Ilat kəmotatɨg e nəratən asol kit ne nian əskasɨk mɨn, kən nat əpnapɨn ilat nan rat
rəhalat nautə tɨkə agɨn, məto nəmegəhən rəhalat tərioah wɨr e nagienən. Kən nan ratən
ne nagienən kəmuoe-in nolən təwɨr. E nolən əh, kəmotərakinməni tepət motos-ipən kəm
iəfakmɨn əpəh ikɨnmɨn. 3 Iatən-iarəp kəm itəmatməmə ilat kəmotos-ipən tepət, taprəkɨs-
in itəm netəmim nɨkilat təht məmə okol kəsotolən. Kən ilat atɨp kəmotol. 4Kəmotətapəh
amul otɨmat məmə itɨmat ekotegəhan pəs ilat kotasitu e wək rəha nos-ipən məni kəm
iəfakmɨn əpəh Jerusalem. 5Kəmotaupən kos-ipən nəmegəhən rəhalat kəm Iərəmərə, kən
uarisɨg, kəm itɨmat, e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. Nɨkitɨmat təsəhtən məmə okotol tepət
nəhlan, məto kəmotol.

6Kən tol nəhlan, emotuəh nɨki Taetas məmə otɨtəlɨg-pɨnə otəmat. In təmaupənməghat
kəm itəmat o nolən nat u, kən tol nəhlan, emotətapəhməmə in otəghat kəm itəmatməmə
nəkotol namnun wək wɨr rəha nawteən əh itəmnəmotətuoun. 7E natɨmnat mɨn u rafin,
itəmatnəmotol təwɨr pɨkmaprəkɨs, inunahatətəən rəhatəmat, nenəghatən rəhatəmat, ne
nɨtunən rəhatəmat, ne nolən rəha nətul əskasɨkən, ne nolkeikeən rəhatəmat otɨmat. Kən
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roiu, iakolkeike məmə nəkotol wək kit mɨn e nolən təwɨr pɨkmaprəkɨs, inu wək wɨr rəha
nawteən.

8 Esənən məmə nəkotəkəike motol. Məto emotəgətun kəm itəmat məmə netəm pɨsɨn
pɨsɨn mɨn nɨkilat tagien o nasituən e wək əh. Kən roiu əh, iakolkeike məmə ekɨsɨlu wɨr
məmə nolkeikeən rəhatəmat in nɨpahrienən tahmen elat, o kəp. 9 Itəmat nəkotɨtun wɨr
nəwɨrən rəha Iərəmərə IesuKristo itəmtəmawte-in kəmitəmat,məmənat əpnapɨn rəhan
nautə tepət, məto təmol otəmat məmə in rəhan nautə tɨkə. Kən məto-inu təmol məmə
rəhan nautə tɨkə, kənmol itəmat rəhatəmat nautə tepət.

10Kən inu rəhak nətəlɨgən e natɨmnat mɨn u, itəm otasitu etəmat. Otol namnun e wək
itəm nəmotətuoun e nup uarisɨg. Nɨkitəmat təmaupən məht məmə nəkotol wək əh, kən
itəmat nəmotaupən motətuoun motol. 11 Tol nəhlan, roiu otol namnun wək u rəha nos-
ipənən. Kən rəhatəmat nətəlɨgən o nolən wək u itəm nakotolkeike pɨk məmə nəkotol, in
otuwa nɨpahrienən, kən itəmat onəkotol e rəhatəmat atɨp natɨmnat. 12Okəmə nɨkitəmat
tagien o nos-ipənən, kənUhgɨn nɨkin tagien o nosən natɨmnat əm itəmnakoatosmoatos-
ipən. Kən in təsətapəh-inən natɨmnat itəm tɨkə otəmat.

13 Esotolkeikeən məmə nəmegəhən rəha netəmim neen otɨmətɨg məto-inu kəmotos
rəhatəmat məni, məto nəmegəhən rəhatəmat in otiəkɨs məto-inu nəmotasitu elat. Kəp.
Iakolkeike məmə tahmen-ahmen əm otəmat rafin. 14 Roiu, itəmat nakoatos tepət kən
motɨtun nasituən elat. Kən o nian mɨn neen, ilat kotɨtun noorən kəm itəmat okəmə
rəhatəmat tɨkə. Kən itəmat nakotahmen-ahmen əm, 15 tahmen e itəmNaoa Rəha Uhgɨn
tatənməmə,
“Netəmim itəmkəmotəulək tepət, tahmen əm, təsaprəkɨsən.
Kən netəmim itəmkəmotəulək noan-məsɨn, rəhan nagwənən tahmen əm, təsɨkəən.”

Taetas təmuwɨn Korin
16 Iatənwiwi Uhgɨn məmə təmələhəu-pən e nɨki Taetas nətəlɨgən o nasituən etəmat,

tahmen-ahmen e rəhak. 17 Tol nəhlan məto-inu Taetas, nɨkin tagien o nɨmnəən məplan
itəmat tahmen e itəm emən kəm in. Kən taprəkɨs-in itəm əh, nɨkin tagien pɨk o nasituən
etəmat, kən in rəhan əmnətəlɨgənməmə in otɨmnəməplan itəmat. 18Kən itɨmat ekotahl-
ipɨnəmɨnpiətat kitmɨn tɨmnə ilaumin. Suahu, netəmeniməfakmɨnkoatɨsiai-in o rəhan
wək o nən-iarəpən namnusən təwɨr. 19 Kən taprəkɨs-in inu, niməfak mɨn kəmotɨtəpun
məmə otuwa itɨmat min o nɨləsən məni u muwɨn əpəh. Kən itɨmat ekotərəmərə lan o
noorən məmə otɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə, kən matəgətun məmə nɨkitɨmat otagien pɨk o
nasituən. 20 Itɨmat esotolkeikeənməmə suah kit otən rat itɨmat o nolən rəhanoorənməni
asol əh. 21Tol nəhlan, itɨmat ekotalkut pɨkməmə ekotol nat itəm tətuatɨp, məto sənəmə e
nɨganəmtɨ Iərəmərə əm,məto e nɨganəmtɨ netəmimmɨn.

22Kənekotahl-ipɨnəpiətat kitmɨn iləhal suahmil u. Suah əh, ewək tepət nenolən tepət,
emotɨsɨlu wɨr məmə in tolkeike pɨkməmə otasitu. Kən roiu, in tolkeike pɨkməmə otasitu
məto-inu in tətahatətə pɨk etəmat. 23Kən o Taetas, itɨmlaumin ekioal wək kitiəh əm, kən
in mɨn tatol wək e nɨkitəmat o nasituən etəmat. Kən o piətat mɨn, ilat ien əhruin rəha
niməfak mɨn, kən nolən wɨr mɨn e nəmegəhən rəhalat koatɨsiai-in Kristo. 24 Tol nəhlan,
otol rəhatəmat nolən kəm suahmiləhal əhməmə nakotolkeike pahrien iləhal, kən iləhal
okəhalɨtun o nat naka itɨmat ekotausit otəmat. Kən otol-wɨr kəm ilat məmə niməfakmɨn
okotəplan.

9
1Okəmə esəteən naoa u kəm itəmat, in təwɨr əmməto-inu nəkotɨtun rəkɨs wək u rəha na-
situən e iəfakmɨn əpəh Jerusalem. 2 Iatən nəhlanməto-inu io ekɨtunməmə nakotolkeike
məmə onəkotasitu. Kən ematɨləs-ipər nolən wɨr rəhatəmat o netəm Masetonia, matən
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kəm ilat məmə e nup itəm tɨnuwɨn rəkɨs, itəmat əpəh Akaea, nəmoatətul matɨp o nos-
ipənən. Kən nian kəmotəplanməmə nɨkitəmat tagien pɨk o nasituən, təmolmɨn ilat tepət
kotolkeikeməmə okotasitu mɨn.

3Məto roiu, etahl-ipɨnə piətat miləhal u məmə iləhal okəhaləplan itəmat məmə itəmat
onəkotol nat itəm nəmotən, tahmen əm məmə emən mihin, kən tol nəhlan rəhatɨmat
nəghatən o nɨləs-ipərən nolən wɨr rəhatəmat, sənəmə nat əpnapɨn əm. 4 Məto okəmə
nəsotolən, kən nian ekɨmnə itɨmat netəm Masetonia neen, kən okotəplan məmə itəmat
nəsotolən əh, kən nolən əh otol itɨmat ekotaulɨs, məto-inu itɨmat enoatɨləs-ipər rəkɨs
itəmat. Kən otol itəmat nakotaulɨs taprəkɨs. 5 Tol nəhlan, nɨkik təht məmə ekəkəike
mətapəh o piətat miləhal məmə okotɨmnə rəkɨs pitən kəplan itəmat, kən motol namnun
wək o nəmki-pamən məni asol itəm nəmotən-iəkɨs məmə nakotos-ipən. Məto iakolkeike
məmə in nos-ipənən kit itəm tatɨsɨ-pən atɨp e nɨkitəmat, sənəmə suah kit tatəkəike kəm
itəmatməmə nakotos-ipən.

Nolən nawteən
6 Sotaluinən nat u. Etəm tatəfe noan məsɨn, matəulək-in noan məsɨn. Kən etəm tatəfe

tepət, matəulək-in tepət. 7 Itəmat kitiəh kitiəh nakəkəike mos-ipən nat naka nəmən e
nɨkimməmə nakos-ipən. Okəmə nɨkim təsagienən ron, təsəwɨrənməmə nakos-ipən. Kən
okəmənakos-ipənməto-inu suahkit tatəkəike kəmikməmənakos-ipən, inmɨn təsəwɨrən.
Ekən nəhlan məto-inu Uhgɨn tolkeike etəm u tatos-ipən e nɨkin pahrien. 8 Kən Uhgɨn
tɨtun nawte-inən nəwɨrən rafin agɨn kəm itəmat məmə e nian rafin e natɨmnat rafin,
nakotos natɨmnat rafin itəm tətuatɨpməmə nəkotəkəikemotos, kənmoatos tepət mɨn əh-
ikɨnməmə nakotoor kəmnetəmim. 9Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“In tatoor rəhan natɨmnat tepət kəm ian-rat mɨn,
kən rəhan nolən ətuatɨp tətatɨg lilɨn.”
10 Kən Uhgɨn itəm tatos-ipən nɨkuti nat o etəm tatəfe, kən matos-ipɨnə pɨret o nunən,
e suatɨp kitiəh əm in otos-ipɨnə nat tepət kəm itəmat mol in tepət mɨn məmə, itəmat
nəkotɨtun nasituən e netəmim neen mɨn, kən in otol noan tepət itəm təmɨsɨ-pən e nolən
ətuatɨp rəhatəmat. 11 E natɨmnat rafin e nəmegəhən rəhatəmat, Uhgɨn otos-ipən rəhan
nəwɨrən kəm itəmat məmə itəmat nəkotɨtun nawteən e nian rafin. Kən nian ekotoor
rəhatəmat nasituən, netəmim okotənwiwi Uhgɨn ron.

12Wək u itəm itəmat nəkotol, tatos-ipənməni o nagwənən kəmnetəmim rəha Uhgɨn u
nəumɨs tatus ilat, məto tatol nat wɨr kit mɨn taprəkɨs, inu nənwiwiən itəm təmərmərioah
e nɨki netəmim matuwɨn o Uhgɨn. 13 Nian nəkotol wək u, natol-arəp nolən rəhatəmat
kəm netəmim tepət. Kən ilat okotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn ron, məto-inu itəmat nəkoatol
pahriennolənrəhanetəmimitəmkoatənnɨpahrienənenamnusən təwɨr rəhaKristo. Kən
okotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn o nawteən rəhatəmat e məni asol kəm ilat ne netəmim rafin.
14 Kən nian koatəfak otəmat, nɨkilat tuwɨn otəmat məto-inu Uhgɨn təmawte-in rəhan
nəwɨrən kəm itəmat taprəkɨs agɨn-əhməmə nəmotasitu pɨk elat. 15 !Pəs kotən kəmUhgɨn
məmə nɨkitat tagien o Nətɨn itəm təmos-ipa kəmkitat, u in nat təwɨr agɨnmaprəkɨs!

10
Pol təmuhalpɨn nəghatən e rəhanwək

1 Io Pol, io atɨp, iatəkəike enat kit kəmitəmat. Netəmimneenkoatənməməniankitatmin
itəmat, rəhak nətəlɨgən in ləhau əm, məto nian ekiet rəkɨs etəmat, rəhak nolən təskasɨk
pɨk. Kristo, in rəhan nətəlɨgən ləhau, kən in etəmmətɨg. Kən e nolən kitiəh əm, 2 iatətapəh
otəmat məmə, onəkotol nolən rəhatəmat tətuatɨp məmə nian ekɨmnə, məsəhai pɨkən
itəmat. Məto ekɨtun məmə ekəhai netəmim neen u koatən məmə ekoatətəu-pən nolən
rəha nətueintən u, 3məto-inu nat əpnapɨn ekotatɨg e nətueintən u, itɨmat esotəluagɨnən
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e nolən rəha nətueintən u. 4 Natɨmnat rəha nəluagɨnən itəm itɨmat ekoatəluagɨn lan,
sənəmə nat itəm nətueintən koatəluagɨn lan. Kəp, natɨmnat rəhatɨmat, ilat koatos
nəsanənən rəha Uhgɨn o nərəkɨnən ikɨn tiəkɨs o nuwɨnən ikɨn ima tɨkɨmɨr mɨn. 5 Itɨmat
ekoatərəkɨn nəghatən eiueiuə mɨn ne nətəlɨgən ausit mɨn, ilat rafin itəm koatən-iəhau
netəmim o nɨtunən Uhgɨn. Nətəlɨgən mɨn rafin itəm tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn, itɨmat
ekoatəluagɨn elat, motol win elat, motol məmə ilat rafin okotol nəwia Kristo. 6Kən nian
itəmat nakotətəu-pən wɨr nəwia Kristo, itɨmat ekoatətul matɨp o nolən nalpɨnən kəm
netəmim rafin itəmkoatəht nəwian.

7 Itəmat nakoatəplan nat itəm ihluə, məto nəkotəruru nɨpətɨn. Okəmə suah kit tɨtun
pahrien məmə in etəmim rəha Kristo, kən in otətəlɨg-in wɨr mɨn məmə itɨmat mɨn rəha
Kristo tahmen lan. 8Nat əpnapɨn iatəghat ausit məsɨn o nepətən itəm Iərəmərə təmos-
ipa, okol esaulɨsən ron. Təmos-ipa o niləkɨnən itəmat, sənəmə o nɨləs-iəhauən itəmat.
9 Esolkeikeən məmə nɨkitəmat təht məmə ekəte naoa mɨn kəm itəmat e nolən itəm
netəmim neen koatən, məmə otol itəmat nakotəgɨn. 10 Ilat kotən rat io məmə, “Rəhan
naoa təfɨgəm kən masɨlə, məto nian tətan kitat min, in sənəmə etəm əskasɨk kit, kən
rəhan nəghatən in nat əpnapɨn əm.” 11Netəm tol nəhlan kotəkəike motɨtunməmə, nolən
rəhatɨmat itəmkoatəplan enaoamɨn emotahl-ipənnian itɨmat isəu,məto nian ekotɨmnə,
ekotol rafin nolənmɨn əh.

12Esotolkeikeənməmə ekotəplan ahmen itɨmat ne netəmpɨsɨn neen itəmkoatɨləs-ipər
atɨp ilat. !Kəsi, itɨmat esotahmenən! !Kəp, iatəsan əm! Nian ilat atɨp əmkoatəplan ahmen
ilatmɨn, kənkoatakil atɨp əmilatmɨn, tol rəhalat nɨtunən talməl. 13Məto itɨmat, esotəghat
ausitən taprəkɨs e nepətən rəhatɨmat, məto ekotəghat ausit e wək itəmUhgɨn təmələhəu-
pən məmə rəhatɨmat, kən wək u, itəmat mɨn əpəh ikɨn. 14Kən nəghat ausitən e nepətən
rəhatɨmat otəmat in ətuatɨp əm, in təsepət pɨkən. Okəmə esotuwamən otəmat, okol
esotəghatən nəhlan. Məto nɨpahrienən, emotaupən motuwa mətoarus-pa itəmat nian
emotan moatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo. 15Netəmim neen koatəghat ausit o
wək itəmsuah pɨsɨn təmol. Məto itɨmat ekoatəghat ausit əmewək itəmUhgɨn təmələhəu-
pən kəm itɨmat. Itɨmat emotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatɨmat məmə nahatətəən
rəhatəmat otəwiə təhmɨn mɨn, kən tol nəhlan, rəhatɨmat wək e nɨkitəmat otol iahgin
mepət, 16 kən tol nəhlan, ekotɨtun nuwɨnən motən-iarəp namnusən təwɨr e ikɨn mɨn e
nɨkalɨ imatəmat ikɨn muwɨn təhmɨn mɨn. Kən e nolən əh, itɨmat esotolən wək e ikɨn kit
itəm suah kit tɨnol wək rəkɨs ikɨn, kənməsotəghat ausitən o wək rəha etəmpɨsɨn. 17Məto
Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Pəs etəm tatəghat ausit, in otəghat ausit əm e natɨmnat
itəmIərəmərə təmol.” 18 Iatənnəhlanməto-inu, kəsɨsiai-inən etəmim itəmtatɨləs-ipər atɨp
in, məto katɨsiai-in əmetəmim itəm Iərəmərə tatɨləs-ipər.

11
Pol ne aposol eiueiuəmɨn

1 Iakolkeike məmə nakotegəhan-in io pəs ekən rəhak məsɨn nalmələn kəm itəmat. Məto
pahrien, noatol rəkɨs. 2 Iatehmwɨr itəmat,məsolkeikeənməmə suahkitmɨnotəmki-rəkɨs
itəmat e nelmək, kən nolən əh rəhak təmɨsɨ-pən əmoUhgɨn. Io tata rəhatəmat, kən itəmat
nəkotahmen e pətan əkəku wi kit itəm kɨnən rəkɨs məmə okos rəham kətɨm kan məmə
otətəu-pən suah kitiəh əm, nərgɨn u Kristo. Kən iatehm wɨr rəhak pətan əkəku əh məmə
ekegəhan-in-pən in kəm rəhan iərman, kən in təruru əh iərman.

3Məto iatəgɨnməməonəkotahmene If itəmSetan təmeiuə in enəghatən ətehen. Iatəgin
məmə suah kit otiuw-pən rəhatəmat nətəlɨgən tuwɨn ik pɨsɨn, kən nakotapəs rəhatəmat
nolkeikeən o Kristo, itəm in tətuatɨp məpiə wɨr. 4 Iatən nəhlan məto-inu okəmə suah kit
tatuwa otəmat matən-iarəp Iesu itəm tol pɨsɨn e Iesu itəm ekoatən-iarəp, o okəmə itəmat
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nakoatos narmɨn itəmtol pɨsɨn eNarmɨnnəmotos rəkɨs, o nakotəto namnusən təwɨr itəm
tol pɨsɨn e itəmnəmotos rəkɨs, məto itəmat ialməl mɨn, nakotegəhan-in əm. 5Aposol mɨn
əh itəmitəmat nakoatənməmə ilat “aposolmɨn ilɨs pɨk,”məto e rəhaknətəlɨgən esəplanən
məmə ilat ilɨs maprəkɨs-in io. 6Okəmə naka kəsəgətun wɨrən io e nəghatən, məto ekɨtun
wɨr nəukətɨn namnusən təwɨr. Itɨmat emotəgətun nat əh kəm itəmat e nolən mɨn rafin
nian tepət.

7Nian ematən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm itəmat, esolən məmə nakotətou
nat kit. Io atɨp əm emos-iəhau io o nɨləs-ipərən itəmat. ?Kən tahro? ?Nolən əh in təfagə
rat kit? !Kəp! 8Nian ematol wək kitat min itəmat, niməfak mɨn ik pɨsɨn kəmoatətou io.
Iuəhkɨr tahmen məmə emakləh-in ilat məmə ekasitu etəmat. 9Kən nian kəmoatan, kən
rəhak nat kit tɨkə, esətapəhən o suah kit o nasituən məto-inu piatat mɨn itəm kəmotɨsɨ-
pən Masetonia kəmotos-ipa natɨmnat itəm rəhak tɨkə. Tol nəhlan, esətapəh-inən nat kit
otəmat, kən məsos-ipənən wək əskasɨk otəmat o nehmən io, kən ekol nəhlan nian rafin.
10TahmenenɨpahrienənrəhaKristo tətatɨg lak, iatənpahrienməmə suahkit tɨkə ikɨnmɨn
rafin əpəh Akaea o nən-iəhauən io o nəghat ausitən o nəsətapəh-inən nasituən. 11 ?Kən
tahro ekəsətapəh-inən nat kit otəmat, məto-inu esolkeikeən itəmat? !Kəp! Uhgɨn tɨtun
məmə ekolkeike pɨk itəmat.

12Netəmim neen kotolkeike məmə nɨkitəmat təht ilat məmə kotahmen etɨmat e wək
itəm koatəghat ausit ron. Məto iakatəkəike o nolən rəha nəsətapəh-inən natɨmnat məmə
rəhalat nəghatən otiet morin. 13Netəm nəhlan, ilat aposol eiueiuəmɨn, kən koateiuə-in
netəmim e wək rəhalat. !Kən ilat koatan tahmen məmə ilat aposol mɨn pahrien rəha
Kristo,məto kəp! 14Məto kəsotautən e nolən əh,məto-inu Setan atɨp, tətan tahmenməmə
in nagelo kit rəha nəhag-əhagən. 15Kən sənəmə in nat kit itəmokotaut lan, okəmə iolwək
mɨn rəha Setan kotan tahmenməmə ilat iolwəkmɨn rəhanolən tətuatɨp. E namnunnian,
ilat okotos rəhalat nətouən tətəu-pən nolənmɨn rəhalat.

16 Ekɨsɨmatɨp mɨn. Pəs suah kit tɨkə nɨkin təht məmə io ialməl. Məto okəmə nɨkitəmat
təht nəhlan, kən otegəhan-in io pəs ekol nolən rəha ialməl məsɨn, kən ekəghat ausit
məsɨn. 17Nəghatənu rəhak sənəmənat itəmIərəmərə təmən-ipa kəm ioməmə ekən. Məto
iatəghat əm tahmen e ialməl kit. 18 Netəmim tepət koatəghat ausit o nolən mɨn rəha
nətueintən, kən tol nəhlan, iomɨn, ekəghat ausit. 19 !Ei! !Nakotenatɨgwɨr, kən tol nəhlan,
motegəhan-in məmə iaməl mɨn kotəgətun itəmat!* 20 Nakotegəhan-in əm okəmə suah
əpnapɨn kit tatol itəmat slef, o okəmə tatos nat kit rəhatəmat e nolən eko-eko, o tatɨləs-
ipər atɨp in, o tatem-pən nɨganəmtɨtəmat. 21 !Iataulɨsməmə nətəlɨgən rəhatɨmat təpou pɨk
məmə esotolən nolən rat mɨn əh!
Rəhak nəghatən in talməl, məto nolən naka itəmnetəm əh kotəmə okotəghat ausit ron,

io mɨn, ekəghat ausit ron. 22 ?Tahro? ?Ilat koatən məmə ilat netəm Hipru? Io mɨn. ?
Koatənməmə ilat netəmIsrel? Iomɨn. ?Koatənməmə ilat noanol rəha Epraham? Iomɨn.
23?Koatənməmə ilat iolwəkmɨnrəhaKristo? Iomɨn,məto ekaprəkɨs-in ilat. Kəsi, iatəghat
tahmen e ialməl kit. Emol wək pɨk taprəkɨs-in ilat, kən kɨləs-ipən io e kalapus nian tepət
taprəkɨs-in ilat, kən kəmalis io taprəkɨs-in ilat, kən iuəhkɨr ekɨmɨs nian tepət. 24Nian faif,
noanol rəha Isrel kəmotalis io mau tate-nain. 25Nian kɨsɨl, kəmalis io e nɨkɨlkɨl. Nian kit
kəmaht io e kəpiel apɨn. Nian kɨsɨl emuwɨn e nego kən nego tamnɨm, kən nian kit emeai
əpəh itəhəi lokamnɨm o nian apiəpiə kit, lapɨn ne nərauiəgən. 26 Nian rafin etaliwək o
nolənwək rəhak. Kən iuəhkɨr naruə asol tɨləs io ekɨmɨs, kən emətatɨg ikɨn tasɨlə ikɨn imaa
iakləh mɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn imaa natimak mɨn noanol rəha Isrel, kən ikɨn tasɨlə ikɨn
imaa Iaihluəmɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn e taon asol, kən ikɨn tasɨlə ikɨn e ikɨn taruən-aruən
ikɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn əpəh itəhəi, kən ikɨn tasɨlə ikɨn imaa piak eiueiuə mɨn. 27 Emol
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pɨk wək, kən nian tepət esapɨlən lapɨn. Nian mɨn neen, nəumɨs tus io, kən mətoaoa, kən
nian tepət nɨgak nagwənən tɨkə. Kən nian tepət iatətəp, kən rəhak natɨmnat təsahmenən
o nətəpən. 28 Kən taprəkɨs-in natɨmnat mɨn əh, nian rafin nɨkik təht pɨk niməfak mɨn
rafin. 29Okəmə suah kit rəhannəmegəhən teiuaiu, kən iomɨn, rəhak nəmegəhən teiuaiu.
Okəmə suah kit tatit suah kit mɨn e təfagə rat, kən nɨkik tɨtahmə pɨk ron.

30 Okəmə ekəike məghat ausit, kən ekəghat ausit o nat itəm tatəgətun məmə rəhak
nəsanənən tɨkə. 31 Kən Uhgɨn, u in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə Iesu, itəm katɨləs-ipər
nərgɨn nian mɨn rafin namnun tɨkə, tɨtun məmə io, eseiuən. 32 Əpəh Tamaskes, etəm-
iasol rəha Kig Aretas təməlɨn rəhan mopael mɨn o nehm wɨrən nafiluə rəha taon məmə
okotegəs-in motaskəlɨm motɨləs-ipən io e kalapus. 33Məto kəmɨləs-ipən io e kətɨm asol
kit, kətu-pən nol lan, kɨləs-ipən e winta e fenɨs asol kəmol e kəpiel, kən kəhlman-əhlman
tuwɨn əpəh ləhau, kən inəh suatɨp emagɨm lan.

12
Nihlɨn kit ne nat kit tahmen e napɨlaiirən

1 Ekəike matəghat ausit, nat əpnapɨn təsolən win e nat kit ikɨn, məto ekəkəike matən
natɨmnat mɨn tahmen e napɨlaiirən ne nəghatən wi mɨn itəm Iərəmərə təmol əp kəm io.
2Ekɨtun iəfakkit itəmtətahatətəeKristo.* Enup fotin tɨnuwɨnrəkɨs, Uhgɨn təmɨləsmuwɨn
əpəh ilɨs e nego e neai.† Iəkəruru okəmə nɨpətɨn tɨnatuwɨn, o narmɨn əm, Uhgɨn əm tɨtun.
3 Kən ekən mɨn məmə iəkəruru okəmə nɨpətɨn tɨnatuwɨn, o narmɨn əm, Uhgɨn əm tɨtun.
Məto ekɨtun məmə suah əh, 4 Uhgɨn təmɨləs muwɨn əpəh iman ikɨn.‡ Kən in təməto nat
anion mɨn itəm təsətuatɨpən məmə etəmim rəha nətueintən otən. 5Ekəghat ausit o etəm
tol nəhlan, məto esəghat ausit atɨpən ron io, məto ekəghat ausit əm o rəhak nolən mɨn
itəm nəsanənən tɨkə elat. 6Məto okəmə ekən məmə ekəghat ausit, okol esalmələn, məto-
inu ekəghat-in nɨpahrienən. Məto esəghat ausitən nəhlan, kən tol nəhlan, suah kit tɨkə
itəmotɨləs-ipər io ilɨs taprəkɨs nat itəm tətuatɨp. Iakolkeikeməmə otəplan ahmen io e nat
naka itəmekən, o ekol.

7 Uhgɨn təsolkeikeən məmə etausit o nəghatən wi mɨn itəm in təmol əp kəm io, kən
nəghatən mɨn əh kotəwɨr maprəkɨs. Kən tol nəhlan təmahl-ipa nəratən kəm io tahmen
e nihlɨn kit tətaru nɨpətɨk. Nəratən əh in iahləpis rəha Setanməmə tol nahməən e nɨpətɨk,
kən tol nəhlan esausitən. 8 Emuəh nɨki Iərəmərə mau kɨsɨl məmə otɨləs-irəkɨs ron io.
9Məto tən kəm io məmə, “Rəhak nəwɨrən asol tɨtun naskəlɨmən ik, məto-inu nian rəham
nəsanənən tɨkə, nəsanənən rəhak tɨtun nuwamən mol iahgin e rəham nəmegəhən.” Tol
nəhlan, etagien pɨk məmə ekəghat ausit e rəhak nəmegəhən itəm nəsanənən tɨkə, məmə
nəsanənən rəha Kristo otatɨg e nəmegəhən rəhak. 10 O nat əh, etagien nian nəsanənən
tɨkə e nɨpətɨk, kən etagien nian katən rat io, kən etagien e nian iəkɨs mɨn, kən etagien
nian katol nəratən kəm io, kən etagien e nian itəm tiəkɨs ron io. Etagien elat rafin o nərgɨ
Kristo, məto-inu nian rəhak nəsanənən tɨkə, kən iatəsanən.

11 Emol nolən rəha ialməl, məto itəmat əm nəmoatəkəike kəm io məmə ekol.
Nəməsotɨləs-ipərən nərgək, məto təpəwɨr pɨk okəmə nəmotol mihin, məto-inu io sənəmə
ləhau e “aposol mɨn ilɨs pɨk” e nat kit əkəku əm, nat əpnapɨn io etəm əpnapɨn əm. 12Nian
emətan kitat min itəmat, ematol natɨmnat itəm tatəgətun ioməmə io aposol pahrien kit.
Ematol nəmtətin mɨn, ne nat asol mɨn itəm tol narmɨ netəmim tatiwɨg, ne nat pɨspɨs mɨn
e nɨkitəmat, kən emol e nətəlɨgən rəhak kaifəməh. 13Nat kitiəh əm eməsolən e nɨkitəmat,
eməsətapəh-inənməni kit otəmat. !Otaluin o təfagə rat u rəhak!§
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14Roiu iatətulmatɨpməmə ekɨmnəmuag itəmat itəmotol kɨsɨl lan. Kənekəsətapəh-inən
məni kit otəmat, məto-inu esotolkeikeən rəhatəmat nautə, məto iakolkeike əm itəmat.
Otətəlɨg-in-tu. Sənəməwək rəha suakəkuməmə otehmwɨr rəhan tata ne mama. Məto in
wək rəha tata ne mamaməmə okuehmwɨr rəhalau suakəku. 15Tol nəhlan, nɨkik tagien
məmə ekos-ipɨnə rafin rəhak natɨmnat otəmat, kən mos-ipən mɨn rəhak nəmegəhən
otəmat. Rəhak nolkeikeən otəmat in tepət, məto rəhatəmat ron io in təkəku əm. !Inu
təsətuatɨpən! 16Pəs kotənməmə esətapəh-inənməni kit otəmat. Məto itəmat neen koatən
məmə emos natɨmnat otəmat e nolən eko-eko. 17 ?Tahro? ?Io emos natɨmnat e nolən
eko-eko nian emahl-ipən netəmim kəm itəmat, o kəp? !Kəp! 18Emuəh nɨki Taetas məmə
otuwɨn otəmat, kən mahl-ipən piətat kit ilau min. ?Taetas təsosən natɨmnat otəmat e
noləneko-eko, okəp? ?Nəkotɨtunokəpməmə, rəhatɨmlaunətəlɨgənkitiəh əm,kənmatioal
nolən kitiəh əm?

19Kəm-naka nɨkitəmat təhtməmə e nəghatənmɨn rafin əh, emotuhalpɨnnəghatən kəm
itəmat itəmsuah kit təmən otɨmat. Kəp. E nɨganəmtɨUhgɨn, emoatəghat tahmen e netəm
rəha Kristo. Kən iolɨkmɨn, natɨmnat rafin itəmkoatol, koatol məmə itəmat nakotəsanən.
20 Iatən nəhlan məto-inu iatəgɨnməmə nian ekɨmnə, kəm-naka ekəplan məmə nəsotolən
məmə inu iakolkeike mihin. Kən itəmat mɨn nəkotəplan məmə io esolən məmə inu
nakotolkeikemihin. Iatəgɨnməmə ekəplan itəmat neen kotərgəhəu, neen koatetet, neen
koatəmərɨt eneməha, neenkotəhap-əhap ilatmɨn, neenkoatənratnetəmim,neenkoatən
nɨkalɨn netəmim, neen koatausit, neen koatol əpnapɨn nat. 21 Iatəgɨnməmə nian ekɨmnə
mɨn, rəhak Uhgɨn otɨləs-iəhau io e nɨganəmtɨtəmat, kən nɨkik otɨtəgɨt kən ekasək otəmat
neen itəmnəmotol nolən rat aupən, kənməsotəuhlinən ilat o nolən rat mɨn rəhalat itəm
koatol nian rafin, inu koatol nolən rat itəm tol naulɨsən o nənən, kən nəman ne nɨpɨtan
koatan anion, kən koatol nəhlan əpnapɨn əm.

13
Namnun nəghatən rəha Pol o nəhgaiirən elat

1 Inu rəhak naliwəkən itəm tatol kɨsɨl lan otəmat. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nian
suah kit tatətu-pən nəghatən e suah kit mɨn, etəmim kəiu o kɨsɨl okotəkəike motən
nəghatən kitiəh, kən tol nəhlan netəmim kotɨtun məmə nəghatən koatətu-pən lan, in
nɨpahrienən.”* 2 Nian emɨmnə otəmat itəm tatol kəiu lan, emən-iarəp rəkɨs nəghatən
o nəhgaiirən e netəm koatol təfagə rat ne itəmat rafin, məmə okotapəs təfagə rat mɨn.
Kən roiu ekən mɨn nian io əpəh isəu. Nian ekɨmnə mɨn, ekol nalpɨnən kəm ilat itəm
kəsotapəsən təfagə rat. 3 Ekotol nəhlan məto-inu nɨkitəmat təht məmə rəhak nəsanənən
tɨkə, kən itəmat kotolkeike motɨtun əsas məmə nian iatəghat, in nəghatən rəha Kristo
əm. In təsəpouən o nolən wək itəmat min, məto rəhan nəsanənən tepət e nɨkitəmat.
4 Nɨpahrienən, nian kəmətu-pər e nɨg kəluau, rəhan nəsanənən tɨkə e nɨpətɨn. Məto
tatəmegəh roiu e nəsanənən rəha Uhgɨn. Kən e nolən kitiəh, rəhatɨmat nəsanənən tɨkə
e nɨpətɨtɨmat, məto itɨmat ekotəmegəh itɨmat Kristo e nəsanənən rəha Uhgɨn, kən nian
ekotəghat kəm itəmat, onəkotəplan nəsanənən əh.

5 Itəmat atɨp, otakil wɨr nəmegəhən rəhatəmatməmə rəhatəmat nahatətəən in pahrien,
o kəp. Itəmat atɨp, nakotehm wɨr rəhatəmat nolən. ?Nəkotɨtun o kəp, məmə Kristo
Iesu tətatɨg e nəmegəhən rəhatəmat? !Məto okəmə rəhatəmat nəmegəhən təsətəu-pənən
nolən rəha nahatətəən, kən Kristo təsatɨgən e nəmegəhən rəhatəmat! 6 Kən emələhəu-
pən əskasɨk rəhak nətəlɨgən məmə onəkotəplan məmə itɨmat aposol mɨn pahrien. 7Kən
roiu, ekoatəfak kəm Uhgɨn məmə itəmat kit təsolən nat kit tərat. Esotolkeikeən nəhlan
məmə otəgətun məmə rəhatɨmat wək e nɨkitəmat in təwɨr mətuatɨp. Məto ekotolkeike
məmə itəmat nəkoatol nolən itəm tətuatɨp, nat əpnapɨn netəmim neen koatən məmə

12:18: 2 Kor 8:6,16-18 12:21: 2 Kor 13:2 * 13:1: Dut 19:15 Kəm-naka, Pol tatənməmə rəhan naliwəkən kɨsɨl
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wək rəhatɨmat tərat. 8 Tol nəhlan məto-inu okol itɨmat esotolən nat kit itəm tahtosɨg-
in nɨpahrienən, məto ekotɨtun nolən əm nat itəm tatɨləs-ipər nɨpahrienən. 9 Nɨkitɨmat
tagien nian itɨmat ekotɨtun nolən u, itəmnəsanənən tɨkə lan, məto nəmegəhən rəhatəmat
tatətul əskasɨk. Kən nəfakən rəhatɨmat otəmat məmə nəmegəhən rəhatəmat tahmen o
nətəu-pənən suatɨp ətuatɨp. 10Nian io əpəh isəu otəmat, ekəte nəhlan o nat kit. Iərəmərə
tɨnos-ipa rəkɨs nepətən kəm io, məto esolkeikeən məmə nian ekɨmnə otəmat, ekəike mol
əskasɨk etəmat e nepətən əh. In təmos-ipa nepətən əh məmə ekɨləs-ipər itəmat, sənəmə
məmə ekərəkɨn itəmat.

Namnun nəghatən
11Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Inu rəhak namnun nəghatən. Otagien. Otəuhlin rəhatəmat

nolən mɨn. Otəto rəhak nəghatən. Otuwa e nətəlɨgən kitiəh. Otatɨg e nəməlinuən. Kən
Uhgɨn rəha nolkeikeən ne nəməlinuən otatɨg itəmatmin.

12Otən təwɨr kəmitəmatmɨn tahmenməmə itəmat kitiəh əmeKristo. 13 Iəfakmɨn rafin
koatən-ipɨnə təwɨr kəm itəmat.

14 Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin. Kən pəs Uhgɨn
otos-ipən rəhan nolkeikeən kəm itəmat rafin. Kən pəs Narmɨn Rəha Uhgɨn otol nɨkitəmat
rafin tol kitiəh.

13:10: 2 Kor 10:8
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Kalesia
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Kalesia

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Kalesia
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak mɨn itəm kotatɨg pis ikɨn

e nɨtən Kalesia, inu Ikoniam, Listra, ne Tepe. Pol in təmətuoun niməfak mɨn əh nian in
təmaupənmaliwək e rəhan naliwəkənmɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nəratən asol kit e niməfak e nian əh rəha

Pol. Netəm Iaihluə tepət koatən nɨpahrienən e Iesu Kristo. Kən netəm Isrel tepət
koatən nɨpahrienən e Iesu. Məto netəm Isrel neen koatən məmə Iaihluəmɨn itəm kotən
nɨpahrienəne Iesu, okotəkəike kətəu-pən loumɨnrəhaMoses, tahmenenəhg-ipənən. Ilat
kəmoatən məmə Iaihluə mɨn okəkəike kəhg-ipən ilat okəmə kotolkeike məmə okotuwa
kətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
?Təməte naoa u o naka? Pol in təməte naoa u, məmə otəg-ətuatɨp-in nətəlɨgən rəha

netəm Isrel itəm koatən məmə Iaihluə mɨn okotəkəike kətəu-pən lou rəha Moses okəmə
ilat kotolkeike məmə Uhgɨn in otosmegəh ilat. Pol tolkeike məmə iəfak mɨn okotɨtun
məmə nahatətəən in suatɨp itəm Uhgɨn təmol məmə etəmim otətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən
in tatosmegəh ilat e nɨkin agien. Məto nolən rəha nəhg-ipənən, o nolən rəha wək əskasɨk
mɨn, o nolən rəha nətəu-pənən lou, kəsotosmegəhən etəmim. Netəm-iasol rəha niməfak
rəha Isrel kəmoatəpələh əpəh Jerusalem moatəghat-in nətəlɨgənən mɨn əh. Kən moatən
məmə təwɨr əmməmə Iaihluəmɨnokəsotətəu-pənən lou rəhaMoses. AfineWəkMɨn15:1-
35.

Pol təmətuounmatəghat kəm ilat
1-2Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm nəkoatəfak latuənu pɨsɨn pɨsɨn mɨn ikɨn Kalesia, io Pol, io
aposol kit rəhaUhgɨn, ekatətenaoau,mɨtahl-ipɨnəkəmitəmat. Ionepiatatmɨnneen itəm
koatəfak u ikɨn-u, ekotolkeikeməmə ekotən “təwɨr” kəmitəmat. Io u inu, itəmIesuKristo
neTataUhgɨnkəmialəs-ipər ioməmə io rəhalauaposol. Uhgɨnu, in təmɨləs-ipər Iesu taiir-
pa mɨn e rəhan nɨmɨsən. Sənəmə etəmim əpnapɨn əm kit təmaun-in io kən mɨləs-ipər io,
məto Uhgɨn. !Tol nəhlan, onəkotəkəike motəto!

3Pəs Uhgɨn, u Tata rəhatat, ne Iesu Kristo, u Iərəmərə rəhatat, ilau okuawte-in nəwɨrən
rəhalau kəm itəmat kənmuələhəu nəməlinuən tətatɨg otəmat. 4 Iesu Kristo təmegəhan-in
atɨp məmə in otɨmɨs o nolən rat rəhatat, kənmiuw rəkɨs itat e nolən rat mɨn ne nətəlɨgən
rat mɨn rəha nətueintən. In təmɨmɨs məto-inu Tata Uhgɨn tolkeike məmə in otol mihin.
5Tol nəhlan, təwɨrmə kitat okotənwiwi pɨk Uhgɨn u rəhatat, tatuwɨn, matuwɨn, namnun
tɨkə. Əwəh. Pəs otol mihin.

Namnusən Təwɨr kitiəh əm
6Narmək təmiwɨg pɨk otəmatməto-inu roiu agɨn-əh huəUhgɨn təmaun-in pap itəmat e

nəwɨrən rəha Iesu, təmawte-in-pɨnə əpnapɨn əmkəm itəmat. Məto roiu itəmat nakotapəs
Uhgɨn, moatagɨm, moatətəu-pən nəghatən eiueiuə mɨn. 7 Nəghatən mɨn əh sənəmə
Namnusən Təwɨr rəha Uhgɨn. Netəmim neen kəmotəuhlin Namnusən Təwɨr rəha Uhgɨn
moatən in pɨsɨn, kən katən məmə in namnusən təwɨr, kən katiuw kalɨn itəmat lan, kən
katərəkɨn rəhatəmat nətəlɨgən lan. !Məto Namnusən Təwɨr kitiəh əm, kən kit mɨn tɨkə!
8 Nat əpnapɨn okəmə io, o nagelo kit rəha nego e neai tətamnus-iarəp nəghatən pɨsɨn
kit mɨn, itəm təsahmenən e inun emotən-iarəp rəkɨs kəm itəmat aupən, pəs Uhgɨn otɨləs-
ipən e Nɨgəm Asol. 9 Kən ekɨsɨmatɨp mɨn, matən məmə, okəmə suah kit otamnus-iarəp
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nəghatən pɨsɨn u, təsahmenən e Namnusən Təwɨr itəm itəmat nɨnəmotɨtun rəkɨs, pəs
Uhgɨn otɨləs-ipən e NɨgəmAsol.

10 Rəhak nəghatən əh in təskasɨk, kən nat əpnapɨn əm okəmə netəmim neen
kəsotagienən ron io. Iakolkeike əmməmə nɨki Uhgɨn otagien o nəghatən rəhak. Okəmə
iatəghat əhməmə netəmimneen nɨkilat otagien ron io, kən ko sənəmə io iolwək pahrien
kit rəha Kristo.

Uhgɨn Təmaun-in Pol
11Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, ekolkeikemə ekən-ipɨnə ətuatɨpkəmitəmatməməNamnusən

Təwɨr itəm iatən-iarəp nian rafin sənəmə nat kit itəm təmɨsɨ-pən e nətəlɨgən rəha etəmim
əm. 12Namnusən Təwɨr u, sənəmə suah kit təmos-ipa kəm io, kən məgətun io lan, məto
Iesu Kristo əm in təmerəh e rəhk-kapə.

13 Itəmat nɨnəmotɨtun rəkɨs rəhak nolənmɨn itəmematol aupən e nian ematəfak itɨmat
netəm Isrel. Kən emən mə oekoh rafin netəmim mɨn rəha Iesu, mərəkɨn-ərəkɨn agɨn
niməfak, kən matol nalpɨnən əskasɨk kəm ilat. 14 E nian əh, io ematətul-iəkɨs o nəukət
kastomrəhanetəmIsrel, itəmrəhakpipimɨnkəmotəgətun io lanaupən. Emɨtun taprəkɨs-
in io mɨn neen, itəmemotaiir ahmen.

15Nat əpnapɨnematərəkɨnpap rəhanmɨnnetəmim,mətoUhgɨn təmasəkitun io. Aupən
ikɨn təmɨtəpun kən mawle rəkɨs io e nian emətatɨg əh e nərpɨ rəhak mama. Kən təmuwa
e nian ətuatɨp rəhan, in təmaun-in io mə ekuwa io, rəhan etəmim. 16Kən Uhgɨn təmerəh
e rəhk-kapə, məgətun io e nətɨn Iesu, məmə oekɨtun wɨr in, kən muwɨn mamnus-iarəp
NamnusənTəwɨr rəhankəmnetəmmɨnusənəmə ilat netəmIsrel, katən ilatməmə Iaihluə
mɨn. E nian əh, io eməsuwɨnən mehm suah kit mə otəgətun io e Namnusən Təwɨr əh.
17Kən io eməsuwɨnən əpəh ilɨs Jerusalem məmə oekehm netəmmɨn u kəmoatol aposol
aupən. Eməsuwɨnənməokotəgətun io eNamnusənTəwɨr rəha Iesu. Enian əh, io eməsou-
pis-pən əpəh ikɨn kit Arepia, kən matɨg mɨtəlɨg-pa mɨn muwɨn əm latuənu kit, nərgɨn u
Tamaskes. 18 Matuwɨn, matuwɨn nup kɨsɨl kɨnəhaluwa mɨnəhaluwɨn rəkɨs un, kən io
ematɨg mɨtəlɨg-pən mɨn Jerusalem məmə ekehm Pita. Kən eməsatɨgən tuwəh, emuatɨg
mios nianfiftin əm. 19Kənenian əh, emehm əmJemesu, pia Iesu, Iərəmərə rəhatat,məto
eməsəplanən aposol mɨn u neen. 20 Iatən pahrien e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə nəghatən u,
nɨpahrienən, sənəmə neiuəən.

21-22 Eməsatɨgən tuwəh əpəh ilɨs Jerusalem. Kən uarisɨg un, emuwɨn əpəh nɨtən Siria
ne Silisia. Kən e nian əh, netəmim itəm koatəfak kəm Kristo latuənu pɨsɨn pɨsɨn mɨn
nɨtən Jutia, (nɨtən asol rəha Jerusalem), ilat kəməsotəplanən əh iomotəruru nɨganəmtək.
23Məto kəmoatəto əmnamnusən u, netəmim neen kəmoatənməmə, “Suah əpəh in əpəh,
rəhatat tɨkɨmɨr, təmatoh itat o nəfakən, matərəkɨn nəmegəhən rəhatat, kən mətalkut
məmə otərəkɨn mɨn rəhatat nahatətəən. Məto roiu əh, in mɨn tɨnatən-iarəp Namnusən
Təwɨr rəha Iesu.” 24Kən ilat kəmotənwiwipɨkUhgɨnonatɨmnatmɨn itəmin təmol e rəhak
nəmegəhən, in təməuhlin-pa io ekol nulan.

2
Aposol mɨn neen kəmotegəhan-in wək rəha Pol

1-2 Tatuwɨn, matuwɨn mɨnos nup fotin tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs un, kən Uhgɨn təmən-ipa
kəm io məmə ekəike mɨtəlɨg-pən mɨn əpəh ilɨs Jerusalem. Kən itɨmlau Panapas emian
kən miait Taetas itɨməhal min məhaluwɨn. Kən eməhaluwɨn kiet-arəpən Jerusalem,
emotuəfɨmɨn itɨmatnetəm-iasolmɨn əmrəhaniməfak. Nian emotəpələh enuəfɨmɨnən əh,
io ematən-ipənwɨr nəghatənmɨn itəmekuwɨnmatən-iarəp kəm Iaihluəmɨn, ilat sənəmə
netəm Isrel. Emən-ipən wɨr natɨmnat mɨn rafin agɨn kəm ilat məto-inu esolkeikeən
məmə nɨkilat otəhtməmə rəhak nəghatən təsətuatɨpən, kənmoatən rat rəhakwək, tol nat
1:10: 1 Tes 2:4 1:11: Mat 16:17 1:13: Wək 8:3 1:14: Wək 22:3 1:15: Aes 49:1; Kal 2:7 1:18:
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əpnapɨn əm lan, noan tɨkə. 3Kən e nian əh, nɨkik təmatəht pɨkməmə kətah okotəhai iomə
ekəike mən-ipən kəm Iaihluə mɨn, məmə okəike kəhg-ipən ilat. Məto kəməsotənən. Kən
io kit u, Taetas, in etəmKris, sənəmə etəm Isrel, kəsəhg-ipənən əh. Məto ilat kəməsotənən
mə okəike kəhg-ipən.

4Nənən rəha nəhg-ipənən təmɨsɨ-pən e netəmim neen kəmoateiuə əmməmə ilat piatat
mɨn. Kən ilat kəmotalkəlɨk wɨr məmə okotehm-tu məmə itɨmat ekoatətəu-pən əh Lou, o
kəp. Məto itɨmat enotiet rəkɨs mɨnotuwɨn o Iesu Kristo, kən mɨnotol kitiəh itɨmat min,
kən itɨmat sənəmə slef rəha Lou. Məto netəmmɨn əh, nɨkilat təməsagienən o rəhatɨmat
nəghatənmɨn, kənmotolkeikeməməokotəgo-pən itat rafineLounekastomrəhanəfakən
rəha netəm Isrel. Kən kəmotən məmə okəike kəhg-ipən Iaihluə mɨn tahmen e Taetas.
5Məto emotən-iəhau ilat məsotolən məmə rəhalat nəghatən otər maprəkɨs-in rəhatɨmat.
Kən itɨmat emotaskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien tətatɨg e Namnusən Təwɨr, məmə
itəmat onəkotɨtun wɨr.

6 Kən netəmim neen əh-ikɨn katən ilat məmə ilat netəm-iasol mɨn rəha niməfak,
(məto e nehmən rəhak, etəm tatos nərɨg asol, ne etəm təsosən nərɨg asol, ilau kuahmen
ahmen əm. Kən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in təsafinən nərɨg mɨn əh). Kən netəm mɨn
əh kəməsotəgətunən io e nəghatən wi kit, məmə ekuwɨn mamnus-iarəp. 7-8 ! Kəpə!
Kəməsotolən, məto-inun ilat kəmotɨtun əm məmə, e nəsanənən rəha Uhgɨn, in təmɨləs-
ipər io məmə io aposol, kən mɨtahləpis-pən io mə ekuwɨn mən-iarəp Namnusən Təwɨr
kəmIaihluəmɨn. Kənenəsanənən əh, tɨnɨləs-ipər rəkɨsmihinPita,məmə inmɨn inaposol.
In otatən-iarəp Namnusən Təwɨr kəmnetəm Isrel.

9 Kən Jemes ne Pita* ne Jon, katən iləhal məmə nəukətɨ niməfak miləhal. Nian
kəməhaləplan, kənməhalɨtunməmə e nəwɨrən rəha Uhgɨn, in təmos-ipawək u e nelmək.
Kən kəhaluwa məhalol sekhan etɨmlau Panapas məmə itɨmat ekotol əm kitiəh. Kən
emotən mə oekotoor wək mɨn. Itɨmlau oekian muamnus-iarəp Namnusən Təwɨr kəm
Iaihluəmɨn, kən iləhal okəhaluwɨnməhalən-iarəp kəmnetəm Isrel. 10Kən ilat kəmotən-
ipa əmnəghatən kitiəh əmməmə nɨkitɨmlau otəkəikematəht ian-rat mɨn əpəh Jerusalem
məmə ekuasitu elat. Məto, nɨkik tɨnagien rəkɨs o wək əh.

Pol təməhai Pita
11-14 Kən uarisɨg un, emɨtəlɨg-pən əpəh ləhau taon kit Antiok. Nian emətatɨg ikɨn əh,

kən Pita təmuarisɨgmɨnmuwa. Kən Pita təmətagwən ilat inmɨn neen koatəfak, məto ilat
Iaihluə mɨn. Kən nian netəmim mɨn rəha Jemes, itəm kəmotɨsɨ-pən Jerusalem motiet-
arəpa, ilat kəmotəhai Pita, motəmə, “Iaihluə mɨn u, okəike kəhg-ipən ilat. Məto okəmə
kəsolən, Uhgɨn okol təsasituən elat.” Kən nəghatən u kəmoatən təmərəkɨn Pita, mol taulɨs
kənməgin nuwɨnmɨnənmagwən təlmin netəmkəsəhg-ipənən ilat. Kən nolən rat əh Pita
təmol,miuwekitatmɨnneen əpəhAntiok, ilat iəfakmɨnunoanolmɨn rəha Isrel, ilatmɨn
kəmotos oPitamoatol nolən rəhaetəmim itəmtatəghat enolənkəiu, kənmoatəginnetəm
kəsəhg-ipənən ilat. MotatɨgkiuwmɨnePanapas, təginmɨn ilat. Kənenianeməplanməmə
ilat kɨnəsotətəu-pən ətuatɨpənsuatɨp itəmNamnusənTəwɨr tatən, kəneməhai-pən əmPita
e nɨganəmtɨlat, matən-ipən əskasɨk məmə, “Nat əpnapɨn ik etəm Isrel, məto nəsosən əh
rəhatat nolən. ?Kən tahro natəkəike kəm netəm mɨn u kəsəhg-ipənən ilat məmə okəhg-
ipən ilat?”

Etəmim itəmotatəhətə e Iesu, Uhgɨn in otasitu lan
15Kənenian əh, io emən-ipənwɨrkəmPitaməmənɨpahrienənməmə itɨmlauemiasɨpən

ətuatɨp e noanol rəha netəm Isrel. Itɨmlau sənəmə Iaihluə mil itəm netəm Isrel nɨkilat
tatəht məmə ilat rafin nol təfagə məto-inu kəsotətəu-pənən e lou. 16Məto roiu ekiatun
məməUhgɨn təsafinən etəmimkitməmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨnməto-inu in tatətəu-pən
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ətuatɨp Lou rəha netəm Isrel. Etəmim itəm tətahatətə pahrien e Iesu Kristo, in əmun
tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Nətəlɨgən əh in əh, tol itɨmat mɨn netəm Isrel, oekotəkəike
motahatətə əme Iesu Kristoməmə ekotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn. Uhgɨn təsafinən itɨmat
məto-inu ekotətəu-pən Lou, məto in tətafin əm itɨmatməto-inu ekotahatətə e Iesu Kristo.
Etəmim kit okol təsətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨnməto-inu in tatətəu-pən pɨk Lou.

17 Itɨmat u netəm Isrel, kən ekotahatətə e Iesu Kristo məmə ekotuwa motətuatɨp e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto netəm Isrel neen, nɨkilat tatəht məmə itɨmat nol təfagəməto-inu
esotətəu-pənən lou. ?Tol nəhlan, in Kristo itəm tatol məmə itɨmat nol təfagə, o kəp? !Kəp!
Sənəmə tol min nəhlan. 18Məto təfagə pahrien in tol min nulan, okəmə ekɨtəlɨg-pən mɨn
matətəu-pən lou. Okəmə ekatol min nəhlan, kən io esətuatɨpən e nɨganəmtɨUhgɨn. Nolən
əh tatəgətun əsas əmməmə io iol təfagə rat. 19-20 Tol nəhlan məto-inu, nian emalkut pɨk
o nətəu-pənən Lou, kən eməplan məmə nolən u təsahmenən məmə tatol io ekətuatɨp e
nɨganəmtɨUhgɨn. Tolnəhlan, emapəsnətəu-pənənLouonuwamənetəm ətuatɨp. Tahmen
məmə emɨmɨs, kən roiu enəmegəhənwi rəhak, Lou təsərəmərəən lak. Emol nəhlanməmə
ekol əm nətəlɨgən rəha Uhgɨn. In tahmen məmə itɨmlau Kristo, kəmətu-pər itɨmlau min
e nɨg kəməluau. Nəmegəhən oas rəhak təmɨmɨs. Məto emaiir-pa mɨn itɨmlau Kristo. Kən
roiu u, sənəmə io iatəmegəh, məto Kristo in tatəmegəh e nɨkik. Kən e nəmegəhən rafin
rəhak, ekətahatətə əmeNətɨ Uhgɨn, itəm təmolkeike pɨk io, kənmuwamɨmɨs mosmegəh
io. 21 Nolkeikeən u, Uhgɨn təmawte-in-pa kəm itat, in iahgin pɨk. Kən okol esərəkɨnən
nolkeikeən əh itəm Uhgɨn təmawte-in-pa əpnapɨn əm. Məto iatəplan məmə itəmat mɨn
neen, nəkoatətəu-pən Lou mə otol itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto okəmə
nəkoatol nəhlan, kən itəmat nəkotol nat əpnapɨn əme nɨmɨsən rəha Iesu Kristo

3
NetəmKalesia kəmotapəs suatɨp

1 !Netəm Kalesia, itəmat nɨnotalməl pɨk! ?Pah təmasɨg itəmat matuwɨn e suatɨp eko-eko
nəhlan? Emotən-iarəp wɨr pap kəm itəmat məmə Iesu təmos nahməən e rəhan nɨmɨsən
otəmat,məto tahro? ?Okəm-naka suahkit təmos-ipən-os-ipənkəmitəmatkənmiuwrəkɨs
itəmat mol itəmat nɨnotalməl pɨk? 2 ?Otən-tu kəm io məmə, Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn
Rəhan kəm itəmat məto-inu itəmat nakotətəu-pən Lou, o kəp? Kəpə, in təmos-ipɨnə kəm
itəmat məto-inu itəmat nakotahatətə e Namnusən Təwɨr rəha Iesu Kristo. 3 ?Tahro? ?
Nakotalməl pɨknəpo lan? Itəmatnəmotətuounwɨrnəmegəhənwirəhatəmate IesuKristo
e nasituən rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn, kənməto roiu, itəmat nɨnotalkutməmə onəkotapəs,
kən motuwa netəm ətuatɨp e rəhatəmat əm nəsanənən. 4 Nəmoatəto nahməən tepət
məto-inu nəmotahatətə e Namnusən Təwɨr. ?Nəmotəto nahməən əh əpnapɨn əm? Kəp,
nahməən əh sənəmə rəha nat əpnapɨn əm. 5NarmɨnRəhaUhgɨn təməsolən nat pɨspɨsmɨn
kəmitəmatməto-inu nəkoatətəu-pənLou. In təmolməto-inu itəmat nəmotəto Namnusən
Təwɨr rəha Iesu Kristo kən itəmat nakotahatətə lan.

Nətəu-pənən Lou, ne nahatətəən e Iesu
6Otətelɨgin-tu nat kit oekən. Suah kit, Epraham, itəm Naoa Rəha Uhgɨn təməghat-in-

iarəp rəkɨs minu lanməmə:
“Epraham in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, Uhgɨn təmənməmə in tətuatɨp e

nɨganəmtɨn.”
7E suatɨp kitiəh əm, netəmim itəmkoatahatətə e Uhgɨn, in tətafin ilat məmə kotahmen

e noanol ətuatɨp rəha Epraham.
8Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs aupən məmə Uhgɨn otos Iaihluə mɨn, kotuwa ron mol

ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən rəhalat. Aupən, Naoa Rəha Uhgɨn təmən-iarəp
nəghatənwɨr kit kəmEprahamməmə:
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“Otɨsɨ-pən e rəham noanol, kən ekawte-in rəhak nəwɨrən e netəmim rəha noanol mɨn
rafin e nətueintən.”

9Kən Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm Eprahamməto-inu in təmahatətə əskasɨk
lan. E suatɨp kitiəh mɨn əm, Uhgɨn tɨtun nawte-inən nəwɨrən kəm netəmim itəm
koatahatətə pahrien lan.

10Məto netəmim mɨn un, itəm nɨkilat tatəht məmə ilat okotos nəmegəhən məto-inun
ilat koatətəu-pən rafin nat naka itəmLou tatən, netəmmɨn əh, ilat kɨnotatɨg rəkɨs e nelmɨ
nəratən. Tahmen-pən əmeNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə:
“Netəmim itəm kəsotol ətuatɨpən natɨmnat mɨn rafin itəm kotatɨg e naoa rəha Lou, ilat

kɨnotatɨg rəkɨs e nəlmɨ nəratən, kən okotəkəike motos nalpɨnən kit.”
11 Kən tol nəhlan, tətuatɨp əm o kitat məmə suah kit tɨkə itəm tatuwa tətuatɨp e

nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu in təmətəu-pən Lou, məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən min-nulan
məmə:
“Etəmim itəmtətahatətə e Uhgɨn, in tatuwa tətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən in otos nəmegəhən

pahrien.”
12Nəghatən əh, tatəghat-in nahatətəən rəhatat e Uhgɨn. Nolən rəha nətəu-pənənLou, in

təsahmen-ahmenən e nolən rəha nahatətəən e Uhgɨn. In əh, məto-inu nolən rəha nətəu-
pənən Lou, tahmen-pən əmnulan, Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə:
“Etəmim itəm tolkeikeməmə otos nəmegəhən pahrienməto-inu tatətəu-pən ətuatɨp Lou,

in otəkəike mol natɨmnat mɨn rafin agɨn itəmLou tatən.”
13Netəmim rafin agɨn kəsotol ətuatɨpən nat naka itəm Lou tatən. Tol nəhlan, Lou in

təmələhəu nalpɨnən tətatɨg o kitat rafin, kən kitat rafin kotatɨg e nəlmɨ nəratən. Məto Iesu
Kristo təmɨmɨs e nɨg kəməluau, kən miuw rəkɨs kitat e nəlmɨ nəratən əh. Iesu in təmos
nalpɨnən otat tahmen-pən əmeNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə:
“Etəmim kit, itəm kəmohamnu kətu-pər e nɨg, nolən əh tatəgətun-pən məmə Uhgɨn in

təmol nalpɨnən kəm in.”
14Məto roiu, Iesu təmɨmɨs nəhlan məmə netəmim əpnapɨn mɨn rafin, ilat okotatɨg e

nəwɨrən itəmUhgɨn təmənkəmEprahamməmə, in otos-ipənkəmnoanolmɨn rəhan. Kən
nat əh tolnəhlanməmə inu roiukitatnetəmkotahatətəe Iesu, kitat kotɨtunnosənNarmɨn
Rəha Uhgɨn itəmUhgɨn təmənməmə otos-ipən kəmnetəmim.

Uhgɨn təmaupənmol nəniəkɨsən rəhan, məto Lou təmuarisɨg təsafələn
15-16Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, enəmegəhənrəhatat, kitat kotɨtunnolənurəhanəniəkɨsən.

Nian suah kit tatol, okol kəsafələn, kəsətu-pənən kit mɨn. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn təmol
nəniəkɨsən kit kəm Epraham o rəhan kit noanol. Kən e nəghatən əh, təməsənən məmə
Uhgɨn təmən-iəkɨs noanol mɨn rafin rəha Epraham, məto təmən əmməmə etəmim kitiəh
əm otɨsɨ-pən e rəhan noanol, etəmim u, in Iesu Kristo. 17Kən rəhak nəghatən, nɨpətɨn tol
nulan məmə, aupən, Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otətaskəlɨm nəghatən rəhalau Epraham,
məto uarisɨg nup fo-hanrɨt-tate təmuwɨn rəkɨs, kən Lou təmuwa. Məto Lou əh, okol
təsərəkɨnən nəghatən itəm in təmən kəmEpraham, okol təsafələn nəniəkɨsən rəha Uhgɨn.
18 Kən okəmə kitat kotatɨg e nəwɨrən rəha Uhgɨn məto-inun kitat koatətəu-pən Lou u,
tatəgətun-pənməmə nəniəkɨsən itəmUhgɨn təmol aupən in nat əpnapɨn əm. Məto təsolən
nəhlan. Məto-inu kitat kotəplan Epraham in təmətatɨg e nəwɨrən mɨn rəha Uhgɨn məto-
inu in təmaskəlɨm-iəkɨs nəniəkɨsən rəha Uhgɨn.

Lou rəhan əh-ikɨnwək
19 Suah kit otəpanətapəh məmə, “?Okəmə tol nəhlan, kənu Uhgɨn təmos-ipən Lou kəm

Moses o naka?” Kən ekɨtun nənən kəm itəmat u-roiu məmə nəniəkɨsən itəmUhgɨn təmol
kəm Epraham in təmaupən matɨg, məto Lou in təmuarisɨg in. Təmuwa məmə otəgətun
əm kitat netəmim məmə okotɨtun məmə kitat nol təfagə rat. Məto Uhgɨn təmələhəu Lou
3:8: Jen 12:3; 18:18; 22:18; Rom 4:3,16 3:10: Dut 27:26 3:11: Hab 2:4; Kal 2:16 3:12: Lev 18:5 3:13:
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əh məmə otatɨg matuwɨn matuwɨn mətoarus etəmim u noanol rəha Epraham otaiir-pa
otat. Kitat kotɨtun məmə Lou əh, rəhan wək təwɨr, məto nɨkitat otəkəike matəht məmə
Lou əh, Uhgɨn təmaupənmos-ipən kəmnagelomɨn, uarisɨg təpanos-ipən kəmetəmimkit
uMoses. Moses, in suatɨp o nos-ipamɨn Lou kəm itat. Məto nian Uhgɨn təmol nəniəkɨsən
ilau Epraham, təməsolən nəhlan. 20Uhgɨn in təməsolən suatɨp kit məmə suah un otəghat
kəm Epraham. Məto in ətuatɨp əm təməghat mən-ipən nəniəkɨsən rəhan e nɨganəmtɨ
Epraham.

21Kən sənəməLou əh təmuwamə otərəkɨnnəniəkɨsən rəhaUhgɨn. Kəpə, təsolənnəhlan.
Okəmə Lou tɨtun nos-ipamən nəmegəhən wi kəm kitat, kən kitat kapotɨtun nuwamən
kətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto təsol mihinən. 22Məto Lou kit tol nəhlan tɨkə. Məto-
inu Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə nolən rat təməlis rafin kitat. Kən kitat rafin koatətgəhl
Lou mɨn. Tol nəhlan məmə, suatɨp kitiəh əmməmə kitat okotos nəwɨrənmɨn rəha Uhgɨn
itəm təmən-iəkɨs rəkɨs. Kən suatɨp uməmə koatahatətə e Iesu Kristo.

Nian u-roiu rəha nahatətəən e Iesu Kristo
23Aupən, Lou itəmUhgɨn təmos-ipən kəmMoses, in təmataskəlɨm kitat tiəkɨs, tahmen

əm mə kitat kəmotatɨg e kalapus, mətoarus-pa u-roiu, Uhgɨn təmerəh e nɨganəmtɨtat
kotəplan suatɨp rəha nahatətəən. 24 Kən Lou əh, in tahmen əm e etəm-iasol kit itəm
təmatərəmərə etat, muwa mətoarus-pən nian Kristo təmuwa, məmə e nian əh, kitat
kɨnotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto-inun, kitat kəmotahatətə lan. 25 Məto
roiu əh, Lou okol təsərəmərə mɨnən etat, məto-inun nian rəha nahatətəən e Iesu Kristo
tɨnəmuwa rəkɨs.

Itəmat rafin kitiəh əme Iesu
26 Kən məto-inun itəmat nəmotahatətə e Iesu Kristo, itəmat rafin, nenətɨ Uhgɨn mɨn.

27 Kən kɨnol baptais rəkɨs etəmat, məmə itəmat nakotuwa motol kitiəh itəmat min. Tol
nəhlan məmə, itəmat nɨnotos nolən wɨr mɨn rəha Iesu tahmen əm məmə nəmotalpin
nɨpətɨtəmat e natɨmnat wi. 28Kən itəmat rafin agɨn nəmotuwa motol kitiəh itəmat Iesu
Kristo, kən itəmat rafin nɨnotahmen əm. Təwɨrməmə kitat kəsotoormɨnən netəmim, nat
əpnapɨn okəmə in etəm Isrel o in Iaihluə kit, in slef kit o in sənəmə slef kit, in iərman
kit o in pətan kit. 29 Itəmat rafin netəmim rəha Iesu. Tol nəhlan, itəmat noanol mɨn
pahrien rəha Epraham. Kən e suatɨp kitiəh əm, nəwɨrənmɨn itəmUhgɨn təmən-iəkɨs kəm
Epraham, itəmat onəkotos motatɨg lan.

4
Kitat nenətɨUhgɨn

1Roiu əh, oekəghat məsɨnmɨn e nolən rəhatat, oekənmuəh nimaa nəghatən lan. Okəmə
suah kit, in otɨmɨs kənunətɨn in otos rəhannəwɨrənmɨn rafin,məto okəmənətɨn tatəkəku
əh, kənu kol təsosən nəwɨrən rəhan. Nətɨn tahmen əm e slef kit, nat əpnapɨn rəhan
nəwɨrən mɨn rafin. 2 In otəkəike mətatɨg əm e nelmɨ rəhan mɨn, tatuwɨn matuwɨn
mətoarus-pən nian rəhan tata təmən in mɨnɨtun nosən natɨmnat mɨn itəm rəhan tata
təmələhəu kəm in. 3 Kənu kitat mɨn kotahmen-pən əm nəhlan. Aupən kitat kotahmen
əme suakəku əh. Kitat slef mɨn rəha iərmɨs mɨn itəmkəmoatərəmərə etat. 4Məto tɨnuwa
e nian ətuatɨp itəmUhgɨn təmən, kənUhgɨn təmahl-ipa nətɨn tuwa, pətan kit təmɨləs taiir-
pa e nətueintən, kən inmatətəu-pənwɨr natɨmnat rafin itəmLou in tatən. 5Təmol nəhlan
məmə otɨkɨs rəkɨs kitat u, Lou təməlis ətain itat, kənu Uhgɨn otəhl kitat, mɨləs-irəkɨs kitat
tahmen əme nenətɨn ətuatɨpmɨn.

6Kənu roiu əh, Uhgɨn tolkeike məmə in otol pəs kitat kotɨtun məmə kitat nenətɨn mɨn,
təmahl-ipaNarmɨnrəhaNətɨn təmuwaenɨkitatmɨnrafin, kənmatol itat kotaun-inUhgɨn
məmə, “Tata.” 7 O nat əh, kitat sənəmə slef mɨn əm, məto kitat nenətɨ Uhgɨn pahrien
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mɨn. In tatos-ipa natɨmnat wɨr mɨn kəmkitat, itəm in tɨnəmən rəkɨs məmə otos-ipən kəm
nenətɨnmɨn.

Pol nɨkin tɨtahmə o netəmKalesia
8Aupən itəmat nəmotəruru Uhgɨn. Itəmat nəmoatəfak əm iərmɨsmɨnməmə rəhatəmat

uhgɨn mɨn, ilat kəmotəlis ətain itəmat, məto ilat sənəmə ilat uhgɨn pahrien mɨn. 9Məto
roiu əh, nɨnotɨtunUhgɨn. O təwɨr iləməməekənnəhlanməməUhgɨn tɨnɨtun rəkɨs itəmat. ?
Məto ekolkeikeməmə ekətapəh-tu otəmatməmənəkotɨtəlɨg-pənmɨno iərmɨsmɨnonaka?
Rəhalat nəsanənən tɨkə, kənu kol kəsotolən-ta nat wɨr kit kəm itəmat nian kit ne. Təhrol
nakotəmə ilat okoatəlismɨn itəmat? 10 ?Təhrol itəmat nakotətəu-pən nətuakəmən rəhalat
e nianmɨn rəhalat, neməwɨgmɨn rəhalat, ne nian asimmɨn, ne nupmɨn rəhalat o naka?
?Nɨkitəmat təht məmə okol Uhgɨn nɨkin tagien otəmat ron? 11 !Kəsi nəman! !Io ekatəgɨn
agɨn otəmat! !Ekatəplanmə emol wək pɨk etəmat o nat əpnapɨn əm!

12-13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, io ekatən əskasɨk kəm itəmat məmə, aupən itəmat
nəməsotatɨgən e Lou kit, kən io emuwa mehm itəmat koatatɨg, emos nolən rəhatəmat.
Eməsətəu-pənən Lou. Kən roiu, ekolkeike məmə itəmat mɨn onəkotos nolən rəhak,
ekəsolənməməLouotaskəlɨmpɨk io tiəkɨs. Itəmatnɨkitəmat təhtu, aupənnian io ematən-
iarəpNamnusən Təwɨr kəm itəmat,məto-inu nɨmɨsən rəhak təmol, kən ekətatɨg kitatmin
itəmat. Məto nat əpnapɨnməmə io ematɨmɨs e nian əh, məto itəmat nəməsotolən io ekəto
tərat. 14Nɨmɨsən rəhak təmaləkiamtə itəmat,məto itəmatnɨkitəmat təməsəht ratən io, kən
məsotən ratən io. Itəmat nəmoatos wɨr io moatuwɨn e nɨpəg noanimə mɨn rəhatəmat,
tahmen əmməmə io nagelo kit rəha Uhgɨn, o io, io Iesu Kristo.

15 Aupən, itəmat nəmoatolkeike pɨk io, eməplan məmə okol napotɨtun nolən nat u,
napotos-iarəp əm nɨganəmtək u tərat, kawluin ilau itəm təwɨr kit rəhatəmat, pəs tasitu
lak. ?Məto tɨnahrol əh-roiu? 16Nɨkik təhtməmə, okəmənakanəghatənmɨnpahrien rəhak
təmol itəmat nakotetəhau io.

17 Iəgətun eiuə mɨn un, koatalkut pɨk məmə onəkotəuhlin rəhatəmat nətəlɨgən
moatətəu-pən ilat. Məto ilat kəsotolən məmə otasitu etəmat. Kotolkeike əm məmə
okotiuw rəkɨs itəmat ron io məmə itəmat onəkotalkut pɨk o nətəu-pənən ilat. 18 In nat
təwɨr məmə nakotalkut pɨk o nolən natɨmnat, məto nəkotəkəike motalkut o nat itəm in
təwɨr, nat əpnapɨn ekətatɨg kitat min itəmat, o esatɨgən kitat min itəmat.

19 Io mɨn neen, io iatəto tərat agɨn-əh otəmat tahmen-pən əm e pətan itəm məntaan
tɨnatahməməməotemək,matuwɨnmatuwɨnmətoarus itəmatnakotosnolən ətuatɨp rəha
Iesu Kristo e rəhatəmat nəmegəhən. 20 Ekolkeike pɨk məmə ekətatɨg kitat min itəmat
u-roiu məto-inu okəmə ekətatɨg, okol esagət pɨkən etəmat. Məto roiu etatɨg isəu otəmat
nəhlan, kənmərurumə ekahrol nulanmasitu etəmat.

Namsu rəhaHeka ne Sera
21 Itəmatnetəmnakotolkeikepɨknətəu-pənənLou, onəkotuhalpɨn-tu rəhaknəghatən. ?

Nəmotəto rəkɨsnatnaka itəmLou tatən, onəsotətoən əh? 22 In tatənEprahamitəmtəmɨləs
nətɨn iərman kəiu. Kit itəm slef rəha pətan rəhan təmɨləs, kən kit rəhan pətan ətuatɨp
təmɨləs, sənəmə in slefməto pətan əhrəhan. 23Suakəku itəmpətan slef təmɨləs in təmaiir e
nətəlɨgən əmrəha netəmim. Məto suakəku itəmpətan ətuatɨp əh rəhan təmɨləs, in təmaiir
məto-inu Uhgɨn in tɨnəmən-iəkɨs rəkɨs məmə pətan əh otɨləs. 24-25Kən kitat kotɨtun nənən
namsu rəha pətan mil əh kən motəuhlin-pa nɨpətɨn etat. Pətan mil əh ilau katuəgətun
nənən mil itəm Uhgɨn təmol kəm netəmim. Pətan u Heka, in ne nətɨn mɨn ilat slef mɨn
əm, okətaləkiəmtə ilat. Kən pətan əh Heka, in tahmen e nənən itəm Uhgɨn təmol e nɨtot
Sinae əpəh e nɨtən asol Arepia, ikɨn əh inəhUhgɨn təmos-ipənLou ikɨn kəmMoses. Kən in
tahmenmɨn e taon asol kit u Jerusalem itəmnetəm ikɨn kotaskəlɨm əskasɨk Lou, kən ilat
kotahmen e slefmɨn itəmLou tatəlis ətain ilat. 26Məto Jerusalem kitmɨn əpəh ilɨs e neai,
in tahmen e pətan itəmsənəmə slef, itəmLou təsəlis ətainən, kən inmama rəhatat. 27 Inu
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nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn tatən nəhlanməmə,
“!Ik u inu, nɨməgɨ-nɨg, agien!
Ik u inu, nəməsətoən nahməən kit o neməkən, agət əfəmə, məto-inun nɨkim tətagien!
Ik nəməsɨləsən suakəku nian kit ne, məto roiu əh, nenətɨm mɨn tɨnol tepət tepət agɨn,

taprəkɨs-in nenətɨ pətan itəm rəhan iərman təsapəsən.”
28 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn məto-inun təmən-iəkɨs məmə otol

mihin. Itəmat onəkotahmen e Aisak u aupən, nətɨ Sera. 29Kən aupən suakəku u Ismael,
nətɨ Heka, itəm təmaiir e nətəlɨgən əm rəha netəmim, in təmatərəkɨn pɨk suakəku u
Aisak itəm təmaiir e wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kənu roiu ne, nolən əh tatuwɨn əm
nulan, ilat itəm slef rəha Lou koatərəkɨn kitat itəm kəmotaiir wi e Narmɨn Rəha Uhgɨn e
nahatətəən. 30 ?Məto Naoa Rəha Uhgɨn təmənməmə naka? In təmənməmə,
“Ik onakəkəike mahl-iarəp pətan un slef ne nətɨn. Ilau kuagɨm rəkɨs u ikɨn-u, məto-inun,

nətɨ pətan əh, in okol təsosən nəwɨrən kit rəha tata. Nəwɨrən mɨn rafin rəha tata
otuwɨn kəmnətɨ pətan itəm sənəmə slef.”

31Məto kitat u, kitat sənəmə nenətɨ pətan slef, kitat nenətɨ pətan itəm sənəmə slef.

5
Iesu təmɨkɨs rəkɨs rəhanmɨn netəmim

1Nian Iesu Kristo təmɨkɨs rəkɨs itat, təmol kitat məmə Lou təsəlis ətainən kitat. O nat əh
inəh, itəmatonəkotəikemotətul əskasɨk. Sotətəu-pənənLou,məməotərəmərəetəmat. Lou
əh, tɨtaləkiamtə itəmat, məmə itəmat onəkotuwɨnmotol wəkmɨn rəhan.

2 Otətəlɨg-in-tu io. Io Pol iatən nəghatən u kəm itəmat. Okəmə itəmat onəkotegəhan
məmə ilat okotəhg-ipən itəmat, kənu nat u itəm Iesu təmol təsasitu agɨnən etəmat. 3Kən
io iatagət əskasɨk otəmat məmə etəmim itəm otegəhan məmə okəhg-ipən in, in otos-ipən
atɨp əm in e nelmɨ Lou. Kən etəmim itəm tətatɨg e nelmɨ Lou, otəkəike matətəu-pən rafin
agɨn natɨmnat mɨn itəm Lou tatən məmə otol. 4 Itəmat u, itəm nakotalkut-alkut o nətəu-
pənən Lou məmə otol itəmat nəkotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəmat nɨnotəte rəkɨs atɨp
itəmat o Iesu Kristo. Itəmat nɨnotəhən-ipən rəkɨs məntaatəmat o nəwɨrən rəha Uhgɨn.
5Kənmətokitatu, okotələhəu-pən əmrəhatatnətəlɨgəneUhgɨn, pəs inotol kitat kotətuatɨp
e nɨganəmtɨn, məto-inun kitat kotahatətə əm e Iesu Kristo. Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn,
in otol itat koatətul əskasɨk kən motəsahgin mətoarus nat un otiet-arəpa. 6 Nian kitat
kotuwa motakul-pən e Iesu Kristo, nat əpnapɨn okəmə etəmim kəməhg-ipən o kəsəhg-
ipənən, məto nat asol un, in rəhatat əm nahatətəən e Iesu Kristo. Nahatətəən əh, in tol
kitat kotolkeike Uhgɨn, motatɨg katol mɨn nolkeikeən kəmnetəmimmɨn.

7-8Aupən, eməplan itəmat kən mɨtun məmə itəmat nakotaiu əsanən e suatɨp ətuatɨp e
nəmegəhən rəhatəmat, məmə nakotətoarus mak, məto roiu, nəmotɨtəlɨg. Uhgɨn təmaun-
in rəkɨs itəmat. ?Tol nəhlan, ekolkeike məmə ekətapəh-tu məmə, pah mɨn kotaiuosɨg e
rəhatəmat suatɨp, moatiuw kalɨn itəmatməmə onakoatətəu-pənmɨn Lou? !Ekɨtunməmə
okol Uhgɨn təsən-iəhauən itəmat nəhlan!

9 In tahmen e nəghatən kit itəm katən nulan məmə, “Ilat kəmotɨs noanɨg rat kit,
tɨnatəwiə, matərəkɨn nətəlɨgən rəhatəmat.” 10Məto ekɨtun məmə nɨpahrienən Iərəmərə
in otol nətəlɨgən rəhatəmat tuwa mɨn mol kitiəh kitat min io. Kən io ekɨtun wɨr məmə
etəmim u itəm tatərəkɨn rəhatəmat nətəlɨgən nulan, nat əpnapɨn in etəm-iasol o in etəm
ahrol kit, məto Uhgɨn otol nalpɨnən kit kəm in.

11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəghatən neen itəm katən məmə io, ekatən-iarəp əh məmə
netəm kəmotahatətə e Uhgɨn okəike kəhg-ipən ilat məmə Uhgɨn otasitu elat. Məto
nəghatən əh, sənəmə nɨpahrienən. Okəmə io ekatən-iarəp nəhlan, kən netəmmɨn u itəm
koatan itəmat min ilat, nɨkilat otagien əm ron io. !Məto otəplan-tu! Netəm Isrel neen,
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koatərəkɨn əh io, koatɨtəp io,moatoh io,məto-inun io iatən-iarəpməmənɨmɨsən rəha Iesu
e nɨg kəməluau, in əm un, in otosmegəh kitat. 12 !E rəhak nətəlɨgən, netəmmɨn un itəm
koatərəkɨn nətəlɨgən rəhatəmat moatən məmə okəike kəhg-ipən itəmat, təwɨr məmə ilat
okotuwɨnmotəte-atɨp ilat mɨn!

13Məto piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, Uhgɨn təmaun-in itəmat, kənmɨkɨs rəkɨs itəmat, məmə
Lou itəmUhgɨn təmos-ipən kəmMoses in otəsəlisən itəmat. !Otəto wɨr itəmat! Nɨkitəmat
otəsəhtənməmə, “Təwɨr, io enagɨmrəkɨs e Lou əh. Roiu əh, io ekɨtun nolənnatɨmnat rafin
itəm nɨkik tolkeike.” Itəmat, onakəsotənən nəhlan. Məto nolkeikeən rəhatəmat otəkəike
mol itəmat nɨkitəmat tagienməmə onəkotasitu etəmatmɨn.

14Nolən əh, in tatətəu-pənwɨr nəghatənkit rəhaLou, u itəmtɨtargəfɨmɨn rafinnəghatən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəha Lou, in tatənməmə, “Ik, onakolkeike netəmim rafin, kənmatol təwɨr
kəmilat, tahmen əmmə ik nakatol atɨp kəmik.” 15 Itəmat onəkotəkəike katətowɨr itəmat.
Okəmə itəmat nəkoatol tɨməht kəm itəmatmɨn, nəkotahmen əmekəi mɨn, koatus atɨp əm
ilat mɨn, kən nəghatən rəhatəmat otərəkɨn itəmat.

Nolən rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn ne nolən rəha netəmim
16 Io, ekolkeikemə ekən nəghatən kit kəm itəmat. Itəmat, Narmɨn Rəha Uhgɨn otəkəike

matit itəmat kən itəmat nakotətəu-pən, kən itəmatməsotosənnolən rat aupən rəhatəmat,
itəm nəmotos kaiir-pa. 17 Nolən rat aupən əh, inun, nəkoatol natɨmnat tərat itəm
nɨkitəmat tolkeike. Məto nolən əh, in tetəhau nolən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kən
NarmɨnRəhaUhgɨn in təsolkeikemɨnənnolən rat aupən kəmotos kaiir-pamoatol. Nolən
mil əh kətioal təməht kəm ilau mɨn, kən tatol məmə nəkəsotolən nolən wɨr mɨn itəm
nakotolkeike məmə onəkotol. 18 Sotaluinən nat kit, okəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit
itəmat, kənu Lou in təsəlis ətain mɨnən itəmat.

19 Kitat kotɨtun əm nolən rat aupən rəha netəmim itəm kəmotos kaiir-pa moatol.
Nɨpɨtan ne nəman ne, koatit anion ilat mɨn; kən ilat koatol nolən rat rafin itəm tol
naulɨsən o nənən; rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn pɨk o nolən rat mɨn əh. 20 Ilat koatəfak kəm
narmɨnatmɨn,moatəmɨknərɨk,moatos təmafah ratmɨn,moatol kɨlepa, ne. Kənumoatol
mɨn tɨməht, moatəmou, moatetet, moatol neməha, moatos-ipər atɨp əm ilat, moatoor
ilat mɨn, kən okəmə rəhalat nətəlɨgən tol pɨsɨn pɨsɨn, kən ilat koatəhai ilat mɨn. 21Nɨkilat
tətakləh-in natɨmnat rəha netəm pɨsɨn, moatənɨm nənɨmən mɨn kətapɨs lan, kən moatol
lafet katagien lan o nolən nat tərat mɨn əm,moatol mɨn natɨmnat tepət mɨn tol nəhlan. !
Iatənmɨntahmən-pən əmməməemənaupənməmə, oatətowɨr itəmat! Mətonetəmkoatol
nolən mɨn əh, okol ilat kəsotuwamən motatɨg ahgin nərəmərəən Rəha Uhgɨn itəm tatol
əpen-əpenə lan.

22Məto noa Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatəwiə e nəmegəhən rəha netəmim rəha Uhgɨn,
in tol nulan. Ilat koatolkeike netəmim, kən nɨkilat tətagien, kənu nəməlinuən tətatɨg e
nɨkilat, kən rəhalat nətəlɨgən kaifəməh, kən moatasəkitun etəmim, kən rəhalat nolən in
təwɨr təwɨr. Kən netəmim kotɨtun mə ilat netəm ətuatɨp, koatol noa. 23 Kən ilat netəm
mətɨg. Kən nian nətəlɨgən rat tatɨg elat, ilat kotətul əskasɨk, məsotolən natɨmnat rafin
itəm ilat atɨp kotolkeike nolən. Nolən mɨn u, ilat kotəwɨr pɨk, kən nəghatən kit tɨkə o
Lou kit, məmə otən-iəhau itəmat məmə onəkəsotolən natɨmnat mɨn əh. 24Kitat u netəm
rəha IesuKristo, kitat kɨnəmotapəs rəkɨs nolən ratmɨn rəhatat, u kəmoatol natɨmnatmɨn
itəmnətəlɨgən əm rəhatat tolkeike. Tahmen əmnulanmə, kəməht-ipən nətəlɨgən rat mɨn
rəhatat e nɨg kəməluau.

25 !Kotəplan-tu! Narmɨn Rəha Uhgɨn in təmos-ipa rəkɨs nəmegəhən kit kəm kitat, kən
təwɨrməmə kitat okotaliwək e nolənwɨrmɨn rəhan. 26Təratməmə kitat okotausitmotos-
ipər pɨk kitat, motiuw-pər nəratən, moatetet kitat mɨn.
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6
Təwɨrməmə kotasitu e katipa əfɨgəmrəhatatmɨn

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, okəmə itəmat kit təme e rəhan nəmegəhən, təwɨr mə itəmat
un, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmat, onəkotəkəike motasitu lan motəg-ətuatɨp-in. Məto
onakəsotagət pɨkən lan, onəkotəghatmətɨg əmkəmin,motolməmənɨkitəmatmɨn tɨtahmə
ron. Məto otəto mɨn itəmat, məmə nat kitiəh əm itəm itəmat nakotən-iəhau etəmim ron,
otəseko-pa mɨnən otəmat. 2 Itəmat onəkotasitu nəhlan etəmat mɨn. Onəkotalis kələh
nat əfɨgəm rəhatəmat mɨn. Okəmə nəkotol nəhlan, kən itəmat nakotətəu-pən wɨr nat
naka itəm Lou rəha Kristo tatən. 3 Təsəwɨrən məmə kitat okotos-ipər atɨp kitat. Okəmə
suah kit nɨkin tatəht mə “Io, io etəm agɨn-əh kit,” etəmim un, nɨkin tateiuə-in, məto in
təruruməsəplanənməmə in nat əpnapɨn əm. 4-5Məto itəmat onəkotəikemotəplanwɨr-tu
natɨmnat itəmnoatol mɨn. Tol nulan məmə, okol etəmim kit in təsakil atɨpən rəhan wək
ne wək rəha suah kit mɨn. Məto in otəkəike mehmwɨr rəhan pɨsɨn əmwək aupən. Məto-
inun, netəmim rəhalat wək mɨn tol pɨsɨn pɨsɨn. Kən ilat koatos katipa əfɨgəm pɨsɨn pɨsɨn
mɨn e nəmegəhən rəhalat kitiəh kitiəh. Məto təwɨr məmə etəmim kitiəh nɨkin otagien o
rəhanwək, okəmə rəhanwək təwɨr əm.

6 Itəmat u, təwɨr məmə itəmat onəkotawte-in natɨmnat mɨn neen kəm rəhatəmat
nəgətunmɨn, itəmkoatəgətun itəmat e nəghatən rəha Uhgɨn.

7Oatəto itəmat, soteiuə-in atɨpən itəmatmɨnməmə itəmat nəkotɨtun nolən nat əpnapɨn
kit itəmnɨkitəmat rat aupənnakotolkeike. Kən okol nəkəsotolən ialməl e Uhgɨn. Ik nəmɨs
noanɨg naka e rəham nasumən, kən ik onakəhl atɨp mɨn noan, mun. 8 Etəmim itəm
tatasum-in nolən rat aupən, itəmkəmotos kaiir-pa moatol, tahmen e noanɨg rat e rəhan
nəmegəhən, inotəkəikeməhlnoan təratmun, kənunoanɨgun, otoe-in, nɨpətɨnu,Nɨmɨsən.
Məto etəmim itəm tatɨs noanɨg wɨr, itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən, Narmɨn Rəha
Uhgɨn otol toe-in, noan wɨr kit, kən in otəhl. Nərgɨn noanɨg un, in Nəmegəhən Lilin itəm
namnun tɨkə.

9 Sotəpou-inən nolən itəm təwɨr, məto-inu kitat okotəhl noanɨg wɨr əh, e nian ətuatɨp
rəhan, okəmə kəsotapəsənwək. 10Kənnianmɨn rafin itəmkotɨtun nolən, pəs koatol təwɨr
kəmnetəmimrafin, kənmotatɨg katol tepətmɨnkəmnetəmmɨnukotahmenepiatatmɨn
ne wɨnɨtat mɨn e Iesu Kristo.

Namnun nəghatən rəha Pol təmən kəm ilat
11 Oekəte rəkɨs namnun nəghatən rəhak e naoa e nelmək əm.* Itəmat onəkotəplan

məmə leta mɨn rəhak, ilat iahgin mɨn. 12Netəm Isrel u koatən məmə okəike kəhg-ipən
itəmat, ilat kotausit əm e nɨganəmtɨlat mɨn neen o nat u. Məto ilat koatən nəhlan o
nat kitiəh əm, məmə netəm Isrel neen mɨn okəsotolən nəratən kəm ilat. 13 Kən ne nat
kit mɨn, netəmmɨn əh, kotolkeike məmə okəhg-ipən itəmat məto-inu kotausit əmməmə
okotol win etəmat lan. Kən motiuw kalɨn itəmat, nakotɨtəlɨg motuwɨn mɨn e nelmɨ Lou
rəha netəm Isrel. Məto otəplan-tu, ilat mɨn kəsotətəu-pən wɨrən natɨmnat mɨn itəm Lou
tatən. 14Məto io rəhak, io ekəsən wi atɨpən io o nat kit itəm emol. Məto ekolkeike məmə
ekənwiwi əm nat naka Iərəmərə Iesu Kristo təmol e nian in təmɨmɨs e nɨg kəməluau.
O nat əh inəh, nolən mɨn rəha nətueintən okol kəsotiuw rəkɨsən rəhak nətəlɨgən, kənu
netəm e nətueintən itəm kəsotahatətəən e Uhgɨn, ilat kəsotolkeikeən nolən itəm iatətəu-
pən. 15 Okəmə Uhgɨn in otol suah kit tuwa in etəm wi, kən in otol suah əh, tətuatɨp e
nɨganəmtɨn, nat əpnapɨn okəmə kəməhg-ipən o kəsəhg-ipənən. 16 Kən roiu, ekatəfak o
netəm mɨn u koatətəu-pən wɨr nəghatən u, ilat noanol ətuatɨp mɨn rəha Uhgɨn. Iatəfak
məmə, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn ne rəhan nasəkitunən otatɨg olat.

6:1: Mat 18:15 6:2: Rom 15:1 6:4-5: Rom 14:12 6:6: 1 Kor 9:11,14 6:8: Rom 8:13 * 6:11:
Nian Pol təməte naoa u, in təməghat, kən suah kit mɨn təməte rəhan nəghatən e naoa. Roiu in tatos pen, kən tatəte atɨp
e nelmɨn. 6:15: Kal 5:6; 2 Kor 5:17
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17 Rəhak u namnun nəghatən. Io esolkeikeən məmə suah kit otən mɨn nat tərat lak.
Məto-inun iatəmɨk əh nəme nɨməgəm itəmkəmaht io e kəpiel apɨn kən kəmalis io. Nəme
nɨməgəmmɨn u, tatəgətunməmə io, slef rəha Iesu.

18Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, iatəfak məmə Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən
otəmat. Əwəh.

6:17: 2 Kor 4:10
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Efesas
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Efesas

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Efesas
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm niməfak əpəh Efesas, kən

molkeikeməmə ilat okotahl-ipən tuwɨn kəmniməfak pɨsɨn pɨsɨnmɨn iuəhkɨr.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol təməsəteən naoa uməmə otəg-ətuatɨp-in

nəratən neen rəha niməfak əpəh Efesas. In təməte əmməmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat.
Pol təmətuoun niməfak əpəh Efesas, kənmətatɨg ilat min ilat o nup kɨsɨl. Kən in tolkeike
pɨk ilat, kən ilat kotolkeike pɨk in. Efesas in taon asol kit e nɨtən asol u Esia, kən in rum
wɨr kit məmə Pol otən-iarəp nəghatən ikɨn rəha Uhgɨn.
?Təməte naoa u o naka? Pol tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat. In tolkeike

məmə otən-iarəp nolən ətuatɨp, ne wək rəha niməfak itəm in nɨpətɨ Iesu Kristo, kən
nəghatən u tatuwɨn kəmniməfak e ikɨnmɨn rafin.
1 Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs məmə rəhan. Iatən
təwɨr kəm itəmat rafin iəfak mɨn əpəh Efesas itəm nakoataskəlɨm əskasɨk nahatətəən
rəhatəmat e Kristo Iesu. 2 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-
in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Nəwɨrən itəmUhgɨn təmos-ipən e Kristo
3 Nənwiwiən tuwɨn o Uhgɨn u Tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat. E Kristo, in

təmawte-in o narmɨtat nəwɨrən rafin rəhanego e neai. 4Tol nəhlan,məto-inunianUhgɨn
təməsolən əh neai ne nɨməptən,məto in təmɨtəpun kitatməmə kotuwa kitiəh kitat Kristo,
kən məmə e nɨganəmtɨn, kitat kotətuatɨp kən kəsehm-pənən nolən rat kit e kitat. 5Məto-
inu Uhgɨn tolkeike pɨk kitat, uarisɨg in təmol natɨmnat, məto in təmɨtəpun rəkɨs kitat
məmə okotuwa nenətɨn mɨn e Iesu Kristo. Nat əh tatətəu-pən əm nəwian ne nat naka
itəm in tolkeike. 6 Təmol nəhlan məmə kitat okotənwiwi Uhgɨn o rəhan nəwɨrən itəm in
təwɨr taprəkɨs, nəwɨrən əh itəm təmawte-in əpnapɨn əmkəmkitat e Nətɨn itəm in tolkeike
pɨk. 7Məto-inu nɨta Kristo təmaiu, kitat kəmotuwa kitiəh lan, kən Uhgɨn təmɨkɨs kitat e
rəhatat nolən rat mɨn, inəh təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. !Nɨpahrienən, nəwɨrən
rəha Uhgɨn in iahgin taprəkɨs! 8Kən təmos-ipa nəwɨrən əh itəm təfɨgəmmaprəkɨs.
E nenatɨgən ne nɨtunən mɨn rafin rəhan, 9 nɨkin tagien məmə təmol əp kəm kitat nat

anion e nalpəkauən e rəhan nəghatən, itəm in otol e Kristo. 10 Kən inu nalpəkauən. E
nian ətuatɨp rəhan, in otəhlman natɨmnat rafin e neai ne nɨməptən okotuwa ləhau e
nərəmərəən rəha Kristo.

11Uhgɨn tatol natɨmnat rafin tatuwa tahmen əmməmə inu təmənmihin. Aupən aupən
agɨn in təmɨtəpun kitat məmə okotuwa rəhan mɨn nian təmiuw-pa kitat kotuwa kol
kitiəh kitat Kristo. 12 Təmol nəhlan məmə itɨmat noanol mɨn rəha Isrel u emotaupən
katahatətə e Kristo, itɨmat ekotol məmə katɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 13 Kən itəmat Iaihluə
mɨn, nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo nian itəmat nəmotəto nəghatən pahrien, namnusən
rəha nosmegəhən. Nəmotahatətə lan, kən Uhgɨn təmos-ipən Narmɨn Rəhan kəm itəmat
tahmen e nəmtətin kit məmə itəmat rəhan mɨn. 14Məto-inu kitat kəmotos Narmɨn Rəha
Uhgɨn, kən kitat kotɨtun wɨr məmə Uhgɨn otos-ipa natɨmnat wɨr mɨn kəm kitat itəm in
təmən-iəkɨs məmə in otol mihin. Kitat okotos natɨmnat mɨn əh nian Uhgɨn otɨkɨs kitat u
rəhanmɨn. Inu otol məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨnməto-inu in ilɨs taprəkɨs.

1:1: Wək 18:19-21; 19:1 1:3: Efes 2:6 1:4: Jon 15:16 1:5: Jon 1:12 1:7: Efes 2:7; Kol 1:14 1:9:
Rom 16:25 1:10: Kol 1:16,20 1:11: Rom 8:28-29 1:14: 2 Kor 1:22
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Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
15-16 Məto-inu o natɨmnat mɨn u, iatəfak otəmat nian rafin mətoarus-pa u-roiu, kən

iatən tagkiu kəmUhgɨn otəmat. Nolən əh emətuoun nian eməto namnusən o rəhatəmat
nahatətəən e Iərəmərə Iesu, ne rəhatəmat nolkeikeən o iəfak mɨn rafin. 17 Iatəfak otəmat
kəm Uhgɨn itəm in Uhgɨn rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat, kən in Tata itəm katənwiwi
katɨsiai-in pɨk agɨn. Iatəfakməmə in otos-ipɨnə narmɨn rəha nenatɨgən ne nɨtunənməmə
nəkotɨtun wɨr in təhmɨnmɨn.

18 Kən iatəfak mɨn məmə in oterəh e rəhatəmat nətəlɨgən məmə onəkotɨtun nat naka
nəmotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan, itəmat itəm Uhgɨn təmaun-in. Kən
iatəfak mɨn məmə onəkotɨtun məmə Uhgɨn otos-ipɨnə nat təwɨr taprəkɨs kəm itəmat u
noatahatətə e Kristo.

19 Kən iatəfak mɨn məmə onəkotɨtun nəsanənən rəhan məmə in iahgin pɨk agɨn, kən
nəsanənən əh tatol wək e nəmegəhən rəhatat itəm koatən nɨpahrienən e Iesu. Kən
nəsanənən əh in tahmen əm e rəhan nəsanənən asol 20 itəm təmol Iesu təmegəh mɨn e
nɨmɨsən, kən təmol məmə in təmuwa matəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp e nego e neai, ikɨn
rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. 21Kən Iesu in ilɨs e netəm-iasol mɨn ne nepətən mɨn rafin,
ne nərəmərəən ne nəsanənən rafin, ne nərɨg mɨn rafin, e nian u-roiu, ne e nian itəm
otəpanuwa. 22Kən Uhgɨn təmələhəu-pən natɨmnat rafin agɨn ləhau e nelkɨn, kən mol in
tuwa rəhn-kapə natɨmnat rafin, kən inu otasitu e niməfak. 23Kən niməfak in nɨpətɨ Iesu,
kən nalpəkauən rəha Uhgɨn o Kristo tatuwa nɨpahrienən e niməfak, kən e nolən kitiəh
əm, nalpəkauən rəha Uhgɨn o natɨmnat rafin tatuwa pahrien e Kristo.

2
Nəmegəhənwi e Kristo

1 Itəmat u, aupən tahmen əm məmə nəmotɨmɨs məto-inu nəmotəht nəwia Uhgɨn, kən
motol nolən rat mɨn. 2 Nəmotan motol nolən tərat rəha nətueintən, kən moatol nəwia
etəm tərəmərə e nəsanənən rəha nəratən rəha magoagəp. In əm əh narmɨn rat itəm
tatol wək roiu e nəmegəhən rəha netəm u koatəht nəwia Uhgɨn. 3 Itɨmat mɨn emotatɨg
nəhlan itɨmat min ilat nian kit aupən. Nɨkitɨmat tolkeike nolən rat mɨn, kən itɨmat
emotol nəratən əh itəm kəmotol nɨkitɨmat tagien. Nat naka itəm təmɨsɨ-pən e nɨkitɨmat
ne nətəlɨgən rat mɨn rəhatɨmat, məto itɨmat emoatətəu-pən əm ilat. Kən nian emotaiir,
məto nolən rat tɨnatɨg rəkɨs e nɨkitɨmat, tahmen e netəm əpnapɨn mɨn. Kən nɨki Uhgɨn
tɨtahmə o nolən rat mɨn rəhatɨmat, kən in otəkəike mol nalpɨnən kəm itɨmat. 4 Məto
Uhgɨn, in tərioah e nolkeikeən o kitat, kən rəhan nasəkitunən o kitat in iahgin pɨk. 5Kən
nat əpnapɨn e nian əh kəmotɨmɨs e narmɨtat o rəhatat nolən rat mɨn, məto in təmol
kitat kotəmegəh kitat Kristo məto-inu in tolkeike pɨk kitat. (Otətəlɨg-in-tu. E nəwɨrən
rəhan, in təmosmegəh itəmat.) 6 Kən Uhgɨn təmɨləs-ipər kitat, kitat Kristo, kən təmol
məmə kitat kotəpələh kitat Kristo e nego e neai. 7 Uhgɨn təmol nəhlan məmə e nian
itəm otəpanuwa, in otəgətun rəhan nəwɨrən itəm in iahgin taprəkɨs agɨn-əh, kən kitat
koatəplan rəhan nəwɨrən e nolənwɨr rəhan kəmkitat e Kristo Iesu. 8E nəwɨrən asol rəha
Uhgɨn itəm təmawte-in kəm itəmat, in təmosmegəh itəmat e nahatətəən, kən natɨmnat
mɨn əh, sənəmə itəmat atɨp nəmotol, məto in nat kit itəmUhgɨn tatos-ipa əpnapɨn əmkəm
itəmat, 9sənəməewəkkit itəmitəmatnəmotol, kən tolnəhlanko suahkit təsos-ipər atɨpən
in ron. 10Tol nəhlanməto-inu in Uhgɨn itəm tatol wək e nəmegəhən rəhatat, kən in təmol
kitat e Kristo Iesuməmə kitat okotol wəkmɨn itəmkotəwɨr. Wəkmɨn u, Uhgɨn tɨnol əpen-
əpenə rəkɨs lanməmə kitat okotol ilat.

Ilat kəmotuwa kitiəh e Kristo
1:17: Kol 1:9 1:19: Kol 1:11 1:20: Sam 110:1; 2 Kor 13:4; Kol 2:12 1:21: Kol 1:16; 2:10 1:22: Sam
8:6 1:23: Rom 12:5; Efes 4:10,15; Kol 1:18 2:2: Kol 3:7; Taet 3:3 2:3: Kol 3:6 2:5: Kol 1:21; 2:13
2:6: Kol 2:12 2:9: 1 Kor 1:29-31; 2 Tim 1:9 2:10: Taet 2:14
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11 Tol nəhlan, itəmat onəsotaluinən məmə nian nəmotaiir, kən itəmat sənəmə noanol
rəha Isrel. Kən netəm Isrel itəm kɨnəhg-ipən rəkɨs ilat, ilat kəmotənməmə itəmat Iaihluə
mɨnməto-inu kəsəhg-ipənən itəmat. Məto nat u, in nat kit itəmkatol əm e nɨpətɨ etəmim.
12 Kən onəsotaluinən məmə e nian əh, itəmat nəmotətul isəu o Kristo, itəmat sənəmə
netəm Isrel ətuatɨp, məto itəmat Iaihluəmɨn əm, kən nəniəkɨsən mɨn rəha nasituən rəha
Uhgɨn kəm netəm Isrel aupən itəm kəməlis ilat lan e Uhgɨn, okol təsuwamən məmə
rəhatəmat. Nəmegəhən rəhatəmat e nətueintən u in təmol nəhlan məmə, nat kit tɨkə
məmə onəkotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan, kən itəmat nəmotəruru agɨn
Uhgɨn. 13Məto itəmat itəm aupən nəmotan isəu o Uhgɨn, nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo
Iesu, kən roiu nəmotuwa pahrien o Uhgɨn e nɨta Kristo.

14Tol nəhlanməto-inuKristo pɨsɨn əmtəmələhəunəməlinuən, təməlis noanol rəha Isrel
ne Iaihluə mɨn kotuwa kitiəh məmə ilat netəm kitiəh mɨn əm. Aupən, Lou rəha noanol
mɨn rəha Isrel in tahmen-pən əm e noanapinat iəkɨs kit itəm təmatoor ilat kən matol
məmə ilat koatol tɨkɨmɨr. Məto Kristo təmətəwɨn noanapinat əh. 15 Təmol nəhlan nian
in təmɨmɨs e nɨg kəməluau, kən təmol məmə kitat okotapəs nətəu-pənən Lou mɨn rafin
rəha noanol mɨn rəha Isrel məmə okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kristo təmol nəhlan
məmə in otol noanol mɨn rəha Isrel ne Iaihluəmɨn kotuwa kitiəh lan. Kən e nolən əh, in
təmələhəu nəməlinuən. 16Kən e nɨmɨsən rəhan e nɨg kəməluau, Kristo təmɨləs ilat kotuwa
kitiəh, kən mit ilat motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn, kən mol rəhalat tɨməht tauke. 17 In təmuwa
matən-iarəp nəməlinuən kəm itəmat u aupən nəmotatɨg isəu o Uhgɨn, kən matən-iarəp
nəməlinuən kəm itɨmat u emotatɨg iuəhkɨr o Uhgɨn. 18 Kən roiu o nat naka itəm Kristo
təmol, kitat rafin noanolmɨn rəha Isrel ne Iaihluəmɨn, kotɨtun nuwamən o Tata Uhgɨn e
Narmɨn Rəhan kitiəh əm.

19 Kən tol nəhlan, sənəmə itəmat iapɨspɨs mɨn o netəm ihluə, məto roiu itəmat natɨg
e nego e neai itəmat netəm koatahatətə e Iesu, kən itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. 20 Kitat
kotahmen e nimə kit rəha Uhgɨn itəm nelkɨ nimə in Kristo Iesu, kən aposol mɨn ne ien
mɨn, ilat nelmɨ nimə asol mɨn, 21-22 kən Kristo tatɨlpɨn itəmat Iaihluə mɨn e nimə əh
tahmen e nelmɨ nimə mɨn, kən tatiləkɨn nelmɨ nimə mɨn rafin məmə ilat okotuwa nimə
ətuatɨp rəha nəfakən o Iərəmərə, itəmUhgɨn tətatɨg ikɨn e Narmɨn Rəhan.

3
Pol təmən-iarəp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn

1Onəghatənmɨn əh, emən-iarəpnamnusən rəhaKristo Iesu kəmitəmatu sənəmənoanol
mɨn rəha Isrel, kən roiu etatɨg e kalapus ron. 2 Itəmat nəkotɨtun rəkɨsməməUhgɨn təmos-
ipawək asol u kəm ioməmə ekən-iarəp nəwɨrən rəhan kəm itəmat. 3Tahmen e nəghatən
itəm eməte rəkɨs kəm itəmat, iatən məmə Uhgɨn pɨsɨn əm təmol əp nat anion rəhan kəm
io. 4Nian onəkotafin nəghatən əh, kən onəkotɨtun rəhak nɨtunən e nɨpətɨ nəghatən rəha
nalpəkauən anion rəha Uhgɨn. 5Uhgɨn təməsol əpən nat u kəm netəm aupən, məto roiu
tɨnol əp e Rəhan Narmɨn kəm rəhan mɨn aposol mɨn ne ien mɨn itəm təmɨtəpun rəkɨs.
6Nat anion əh məmə e namnusən təwɨr əm, netəm u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, ilat
mɨn kəmotuwa kahmen e netəm Isrel o nosən nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən ilat kəmotuwa
kitiəh, kən koatos kələh nəwɨrən rəha Uhgɨn e nəniəkɨsən rəhan e Kristo Iesu.

7 Io emuwa iolwək rəha namnusən təwɨr əh e nəwɨrən asol itəm Uhgɨn təmos-ipa
əpnapɨn əm kəm io e nəsanənən asol rəhan. 8 Nat əpnapɨn io ləhau agɨn e netəmim
rafin rəha Uhgɨn, məto e nəwɨrən rəhan, Uhgɨn təmos-ipa wək u, məmə ekən-iarəp kəm
itəmatu sənəmənoanolmɨn rəha Isrel, nəwɨrənmɨn rəhaKristo itəmkokitat kəsotɨtunən
ilat rafin məto-inu ilat tepət namnun tɨkə, 9 kən ekol əp kəm netəmim rafin nolən itəm
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Uhgɨn təmol rəhan nalpəkauən anion otuwa met-arəp. Uhgɨn u təmol natɨmnat rafin,
in təmatəhluaig-in nalpəkauən əh nuwəh rəkɨs. 10 In təmol nəhlan məmə roiu in otol-
arəp kəm iərəmərə mɨn ne nepətən mɨn əpəh e magoagəp rəhan nenatɨgən itəm suatɨp
rəhan tepət tepət. Kən ilat okotəplan rəhan nenatɨgən nian okotehm niməfak. 11 Inu
nalpəkauən rəhan itəm tətatɨg lilɨn, kən təmuwa nɨpahrienən e Kristo Iesu, Iərəmərə
rəhatat. 12 Kən məto-inu o Kristo ne rəhatat nahatətəən lan, kitat kotɨtun nuwamən
nian rafinmotətul e nɨganəmtɨUhgɨnməsotəgɨnən. 13Tol nəhlan, ekətapəh otəmatməmə
sotolən məmə nətəlɨgən rəhatəmat teiuaiu o nəratən itəm ekətatɨg lan ikɨn-u. Iatəto
nahməən otəmat, kən in otasitu e rəhatəmat nəmegəhən.

Nəfakən rəha Pol
14 O natɨmnat mɨn əh itəm io emən rəkɨs, kən iatɨsin nulək matəfak kəm Uhgɨn Tata,

15 itəm in təmol noanol mɨn rafin e nətueintən ne əpəh e nego e neai. 16 Nəsanənən
ne nolkeikeən ne nenatɨgən rəha Uhgɨn in tepət təwɨr taprəkɨs, kən ekətapəh o Uhgɨn
məməNarmɨnRəhan otol nɨkitəmat təsanən enatwɨrmɨn əh rəhan 17məmə e nahatətəən
rəhatəmat e Kristo, in otətatɨg kitiəh e nɨkitəmat. Kən iatəfak mɨn məmə nəmegəhən
rəhatəmat oteiuaiu mamnɨm wɨr e nolkeikeən rəha Uhgɨn 18məmə itəmat netəm rafin
itəm nakoatahatətə e Kristo, onəkotehm wɨr nolkeikeən asol rəha Kristo, e nəfəməhən
rəhan, ne nepətən rəhan, ne rəhan nərən ilɨs, ne rəhan neuiaiuən ləhau. 19Nolkeikeən əh
rəhaKristo, okol kəsotɨtun rafinənməto-inu in iahgin pɨk,məto iatəfakməmə onəkotɨtun
wɨr nolkeikeən əh məmə Uhgɨn otərioah e nəmegəhən rəhatəmat e nolən wɨr mɨn rafin
rəhan.

20 !Kən pəs kotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn! E nəsanənən rəhan itəm tatol wək e nəmegəhən
rəhatat, in tɨtun nolən natɨmnat taprəkɨs-in agɨn natɨmnat rafin itəm nɨkitat tatəht o
koatətapəhron. 21Pəs kitat niməfakkotol kitiəhkitatKristo IesumoatənwiwiUhgɨnnian
rafinmatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. !Əwəh!

4
Kitat kitiəh e Kristo

1 Tol nəhlan, io Pol u ekətatɨg e kalapus o Iərəmərə, iatətapəh əskasɨk otəmat məmə
nəkotatɨg e nəmegəhən kit itəm tətuatɨp e naunən itəm Uhgɨn təmaun-in itəmat lan.
2Otos-iəhau atɨp itəmat e natɨmnat rafin, kənmotuwa itəmat netəmmətɨg, kən nətəlɨgən
rəhatəmat otəfəməh, kən nian suah kit otol nat kit təsahmenən e nɨganəmtɨtəmat,
kən nɨkitəmat otəsahmə uəhaiən ron e nolkeikeən rəha Uhgɨn. 3 Narmɨn Rəha Uhgɨn
təmeafɨmɨn itəmat, tol nəhlan onəkotalkut əskasɨk məmə nəkotatɨg kitiəh e nəməlinuən.
4 Kitat nɨpətɨn kitiəh əm, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm, kən itəmat noatələhəu-pən
əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e nat kitiəh əm, nəwɨrən itəm Uhgɨn təmaun-in itəmat ron.
5Kən Iərəmərə kitiəh əm, nəgətunən kitiəh əm, baptais kitiəh əm; 6kən kitat koatəfak kəm
Uhgɨn kitiəh əmu in rəhatat rafin Tata. In tatərəmərə rafin e kitat, kən tatol rəhanwək e
nəmegəhən rafin rəhatat, kənmətatɨg e nɨkitat rafin.

7Məto e kitat rafin agɨn kitiəh kitiəh, Kristo təmoor rəhan nəsanənən o nolənwək pɨsɨn
pɨsɨnmɨn. 8Tol nəhlan, Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Nian in təmər ilɨs agɨn,
kənmit-iarəp rəhan tɨkɨmɨr mɨn itəm təmol win elat.
Kən təmos-ipən nat wɨr kəmnetəmim.”
9 Əplan-tu nəghatən əh məmə, “In təmər.” Nɨpətɨn təmə, Kristo təmaupən meiuaiu ləhau
agɨn, ikɨn-u e nətueintən. 10 Suah u itəm təmeiuaiu-pa, in etəm kitiəh əm itəm in təmər
mɨn ilɨs agɨn-əh maprəkɨs-in neai məmə in otatɨg ikɨn mɨn rafin. 11 In etəm kitiəh əm
itəm in təmos-ipən nəsanənən rəhan kəm netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə neen okotuwa
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aposolmɨn, neen okotuwa ienmɨn, neen okotuwanetəmimrəhanən-iarəpənnamnusən
təwɨr, neen okotuwa pasta mɨn ne iəgətun mɨn. 12 Kristo təmol nəhlan məmə ilat
okotasitu motol əpen-əpenə e netəmim rəha niməfak, kən netəm rəha niməfak okotol
wək rəhaUhgɨnməmənɨpətɨKristo otəskasɨk, 13mətoarus kitat rafinkotuwamotol kitiəh
e nahatətəən rəhatat, ne nɨtunən eNətɨUhgɨn, kənmoatepətmotuwamotahmen eKristo
itəm in tətuatɨp agɨn. 14Kən məmə kitat okotapəs nolən mɨn rəha nɨsualkələh itəm nian
rafin koatəuhlin rəhalat nətəlɨgən e nat kɨnotahatətə rəkɨs lan, tahmen e kɨnu kit itəm
peau-peaumɨnkotahl əpnapɨn əmkətan. Nətəlɨgənrəhatəmat tatolnəhlanməto-inusuah
kit tatəgətun nat pɨsɨn, o suah kit mɨn tatiuw rəhatəmat nətəlɨgən e nəghatən rəhan itəm
nɨkitəmat təht məmə in təwɨr, məto e nɨpahrienən, suah əh tateiuə. 15 Məto kəp, kitat
okəsotolən nəhlan. Okotən əm nɨpahrienən e nolkeikeən, kən e nolən əh, e natɨmnat
rafin itəm koatol, okotepət motuwa motahmen e Kristo, itəm in rəhn-kapə niməfak.
16 Kən Kristo tatol məmə rəhan mɨn netəmim kotuwa kitiəh, tahmen-pən əm e noanol
mɨn itəm koatɨlpɨn nɨpətɨ etəmim. Nian nolɨn-olɨn nɨpətɨn koatol-wɨr wək ətuatɨp rəhalat
e nolkeikeən, mol nɨpətɨn tatepət matəskasɨk.

Nolənwi rəha iəfakmɨn
17 E nərgɨ Iərəmərə iatən əskasɨk kəm itəmat məmə onəsotətəu-pən mɨnən nolən rəha

netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Nətəlɨgən rəhalat tol nat əpnapɨn lan.
18Nɨtunən rəhalat tətan əm əpəh tapinəp ikɨn, kənmoatan isəu o nəmegəhən itəmUhgɨn
tatos-ipa məto-inu rəhalat-kapə tiəkɨs kən kəsotolkeikeən məmə okotɨtun Uhgɨn, kən
kɨnotəruru nat. 19Kən məsotaulɨsən o rəhalat nolən rat mɨn, kən mɨnotegəhan-in nolən
rat mɨn koatərəmərə e nəmegəhən rəhalat, tahmen e nɨtəpən nɨpɨtan, ne nolən mɨn
nəhlan. Kən nian rafin koatolkeike mɨnməmə okotol təhmɨnmɨn.

20 !Məto nian kəmatəgətun itəmat e Kristo, nəgətunən in tol pɨsɨn agɨn-əh e inəh!
21 Kəmatəgətun itəmat e nolən rəha Kristo, kən itəmat rəhan mɨn, kən kəgətun itəmat
e nɨpahrienən itəm tətatɨg lan. 22 Kən kəməgətun itəmat nəhlan e nolən mɨn rəhatəmat
aupən məmə, otəhlman rəhatəmat nolən oas mɨn itəm kotərat tahmen e nat pien kit,
kən nolkeikeən tərat mɨn atɨp koateiuə-in itəmat. 23Nəmegəhən ne nətəlɨgən rəhatəmat
otəkəike muwa muwiwi mɨn. 24 Kən itəmat onəkotəkəike motuwa netəm wi mɨn e
nolənmɨn rəhatəmat, itəmUhgɨn təmol məmə okotahmen lan, inu nolənmɨn itəmnɨkin
tətagien lan, ne nolənmɨn ətuatɨp pahrien.

25 Tol nəhlan, itəmat rafin nəkotəkəike motapəs nolən rəha neiueiuəən, məto nakotən
nɨpahrienən kəm itəmat mɨn, məto-inu kitat nolɨn-olɨn nɨpətɨ Kristo. 26 Nian nɨkim
tɨtahmə, əsolən nolən rat, kən aluin uəhai əm məsolən neməha tətatɨg lam mətoarus
mɨtgar tuwɨn miwɨg, 27 kən əsos-ipənən kuhal kit kəm Setan. 28 Itəm tətakləh otəkəike
məhlman nolən əh, məto in otəkəike mol atɨp nat e nelmɨn, məmə in otol win e nat wɨr
kit itəm tɨtun nos-ipənən kəm ian-rat mɨn.

29 Əsənən nəghatən rat e nohlɨm, məto ən əm nat wɨr itəm otasitu e netəmim nian
kotaliwək e suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məmə nəghatən əh otawte-in nəwɨrən rəha Uhgɨn
kəm ilat. 30 Əsotolən Narmɨn Rəha Uhgɨn təto nahməən o nolən rəhatəmat, məto-inu in
nəmtətin rəhatəmat məmə itəmat rəha Uhgɨn, kən in otɨləs-irəkɨs itəmat e nolən rat mɨn
e nian rəha nosmegəhən. 31Kən ərakin rafin natɨmnat mɨn u: nahməən e nɨkitəmat itəm
tətatɨg tatuwəh; ne nolən neməhaa; ne nolən rəha nən ratən netəmim; ne nolən rəha
nɨkitəmat ne nohlɨtəmat tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə; ne nolən rəha nərgəhəuən; ne
nolənmɨn rafin itəmokotol nəratən kəmnetəmim. 32Məto otəwɨr otəmatmɨn, kənmotol
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nɨkitəmat tɨmətmətɨg otəmatmɨn. Kənmotaluin nolən ratmɨn itəmnəkoatol etəmatmɨn,
tahmen-pən əmməmə Uhgɨn təmaluin rəhatəmat nolən rat mɨn e Kristo.

5
Nəmegəhən e nəhag-əhagən

1 Tol nəhlan, otalkut əskasɨk məmə onəkotasgəwɨn Uhgɨn məto-inu itəmat nenətɨ Uhgɨn
mɨn itəm in tolkeike pɨk itəmat. 2Kən otaskəlɨm əskasɨk nolən rəha nolkeikeən, tahmen
əm məmə Kristo təmolkeike mihin kitat kən muwa mɨmɨs otat, kən nɨmɨsən rəhan
tahmen e sakrifais kit nəmiəwɨn təwɨr itəmkatos-ipən kəmUhgɨnmol nɨkin tagien lan.

3 Məto-inu itəmat netəmim rəha Uhgɨn itəm nəkotətuatɨp, kən itəmat nəsotolən agɨn
nolən rat kit məmə okən rat itəmat ron, iatən nolən rat mɨn tahmen e nɨpɨtan ne nəman
ne, koatit anion ilat mɨn; ne nolən rat rafin itəm tol naulɨsən o nənən; ne netəmim
naumɨs. 4Kən təsəwɨrən məmə nakotən nəghatən itəm taulɨs o nənən, o nəghatən alməl
mɨn, o nəsanən, o nəpoaən. Təsətuatɨpən məmə nakotən nəghatən rat mɨn əh, məto otən
nəghatən wɨr mɨn kəm Uhgɨn, məmə nɨkitəmat tagien o natɨmnat itəm in təmol otəmat.
5Kən nəkotəkəike motɨtun nat u məmə, netəmim itəm koatɨtəp nɨpɨtan, o netəmim itəm
koatol nolən rat itəm tol naulɨsən o nənən, o netəmnaumɨs, ilat mɨn əh ko kəsotuwɨnən e
nərəmərəənrəhaKristoneUhgɨn, (netəmnaumɨs kotahmenenetəmkoatəfakkəmnarmɨ
nat mɨn, rəhalat nautə in uhgɨn rəhalat). 6 Sotegəhan-inən məmə suah kit otiuw-pən
itəmat e nəghatən eiueiuəmɨn rəhan itəmnɨpahrienən lan tɨkə. Məto-inu o nolən ratmɨn
əh, Uhgɨn nɨkin otərat kən otol nalpɨnən kəmnetəmim itəmkoatəht nəwian. 7Tol nəhlan,
əsotuwɨnənmotan kələh itəmatmin ilat motol nolən rat mɨn itəmkoatol.

8 Nian kit aupən, napinəpən tatərəmərə etəmat, məto roiu itəmat nɨnotuwa o Kristo
kən nəhag-əhagən tɨnatərəmərə etəmat. Kən tol nəhlan, otan tahmen e netəm rəha
nəhag-əhagən, 9 məto-inu nəhag-əhagən e nəmegəhən rəhatəmat tatoe-in nəwɨrən, ne
nətuatɨpən, ne nɨpahrienən. 10Kən otalkut məmə onəkotegəs-in motɨtun nolənmɨn itəm
okotol Uhgɨn nɨkin tagien lan. 11 Əsotətəu-pənən netəmim rəha napinəpən motol nolən
rat mɨn itəmat min ilat. Noa təwɨr mɨn e nolən mɨn əh tɨkə. Məto otəmki-pa nolən mɨn
əh e nəhag-əhagən, kən netəmim okotɨtun məmə nolən mɨn əh kotərat. 12 In naulɨsən
asol o nən-iarəpən nolən anion mɨn rəha netəm u itəm koatəht nəwia Uhgɨn. 13 Məto
natɨmnat rafin itəm okotuwa e nəhag-əhagən, netəmim kotəplan wɨr məmə ilat kotahro
nulan. 14 Tol nəhlan məto-inu nian nəhag-əhagən tatol əp nat kit, kən in mɨn tatuwa
nəhag-əhagən. O nat u inu katənməmə,
“Itəmat u noatapɨl, otaiir-ta,
otəmegəh e nɨmɨsən,
pəs Kristo otasiəgəpɨn itəmat.”

15 Kən oatəto wɨr itəmat, məsotatɨgən məmə netəm kotalməl ne, məto nəkotatɨg e
nenatɨgən, 16kən nian rafin okəmə nəkotəplan suatɨp o nolən nəwɨrən kit, otol, məto-inu
roiukotatɨgenian rəhanəratən tepət. 17Kən tolmin-nəhlan, sotalmələn-ta,məto otəkəike
motalkut məmə onəkotɨtun nat naka itəm Iərəmərə tolkeike. 18 Sotapɨsən e alikol məto-
inu otiuw-pən itəmat e nalmələn, məto təwɨr məmə nəmegəhən rəhatəmat otərioah əm e
Narmɨn Rəha Uhgɨn. 19Otəghat kəm itəmat mɨn e napuən mɨn e Naoa rəha Napuən, ne
napuənmɨnrəhaniməfak, nenapuənmɨn itəmtatɨsɨ-pəneNarmɨnRəhaUhgɨn. Otan, kən
otan napuən mɨn e nɨkitəmat kəm Iərəmərə, 20 kən nəkotəkəike moatən kəm Tata Uhgɨn
məmə nɨkitəmat tagien o natɨmnat rafin, kən otən e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo.

Nolən rəha netəmkəmotol marɨt
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21Otətəlɨg-in kənmotol nəghatən rəhatəmatmɨnməto-inu nakotɨsiai-in Kristo.
22 Itəmat nɨpɨtan itəm nɨnotol marɨt rəkɨs, otətəlɨg-in kən motol nəghatən rəha nəman

mɨn rəhatəmat məmə noatol kəm Iərəmərə. 23Otol nəhlan məto-inu iərman in tərəmərə
e rəhan pətan tahmen e Kristo in tərəmərə e niməfak u nɨpətɨn, kən in rəhan Iosmegəh.
24Niməfak tatətəlɨg-in kən matol nəghatən rəha Kristo, kən tahmen-ahmen əm, nɨpɨtan
itəmkɨnotolmarɨt rəkɨs okotəkəikekətəlɨg-inkənmotolnəghatənrəharəhalatmɨnnəman
e natɨmnat rafin.

25Kən itəmat nəman itəmnɨnotol marɨt rəkɨs, otolkeike rəhatəmat nɨpɨtan tahmen əm
məmə Kristo təmolkeike niməfak, kən mos-ipən rəhan nəmegəhən ron. 26Təmol nəhlan
məmə in otol niməfak otətuatɨp, kən təmaikuas lan e nəghatən rəha Uhgɨn, tahmen e
nəhau tətaikuas enetəmim. 27TəmolmɨnnəhlanməməKristo tɨtunnosən rəhanniməfak
muwa ron, kən niməfak u tətuatɨp wɨr, kən kəsehm-pənən nolən rat kit lan, kən in təwɨr
məhag-əhag. Niməfak əh in tahmen e pətan kit itəmkəmol-pənmalə-malə kəm inməmə
otol marɨt, kən nat kit tɨkə e nɨpətɨn itəm təsətuatɨpən. 28Kən e suatɨp kitiəh əm, nəman
okotəkəike motolkeike rəhalat nɨpɨtan mɨn tahmen məmə koatolkeike atɨp əm nɨpətɨlat.
Etəm itəm tolkeike pɨk rəhan pətan, tolkeike atɨp in. 29Otətəlɨg-in-tu, suah kit tɨkə itəm
tatetəhau atɨp nɨpətɨn, məto in tətagwən wɨr kən matehm wɨr, tahmen əmməmə Kristo
tatol kəm niməfak, 30məto-inu kitat nəwtain nɨpətɨn. 31Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“O nat əh, suah kit otiet rəkɨs e rəhan tata ne mama, kən mol kitiəh ilau rəhan pətan,
kən ilau okuea tahmen e nɨpətɨn kitiəh əm.” 32 Nəghatən əh in nəghatən wɨr kit itəm
təfɨgəm, kən nɨpətɨn tatəhluaig. Məto iatən məmə in nimaa nəghatən kit məmə Kristo ne
niməfak, ilau kitiəh. 33Məto nəghatən əh tatuwa mɨn otəmat. Kən itəmat nəman kitiəh
kitiəh onəkotolkeike rəhatəmat nɨpɨtanmɨn tahmen e nakotolkeike atɨpmɨn itəmat. Kən
nɨpɨtan, nəkotəkəike motɨsiai-in rəhatəmat nəman.

6
Nolən rəha nɨsualkələh ne tata nemama

1 Itəmat nɨsualkələh. Otol nəwia tata ne mama rəhatəmat məto-inu rəha Iərəmərə u
itəmat, kən nolən əh in tətuatɨp məmə itəmat nəkotol. 2Nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn
tatən məmə, “Otos-ipən nɨsiaiiən kəm rəhatəmat tata ne mama.” Inu tatətul aupən e lou
mɨn itəmnəniəkɨsən kit tətatɨg lan, kənnəniəkɨsən əh tatənnəhlanməmə, 3okəmənəkotol
nəhlan, “natɨmnat mɨn e nəmegəhən rəhatəmat okotaiu wɨr, kən natɨgən rəhatəmat e
nətueintən u otəfəməh.”

4Tata mɨn. Əsotolən nolən əskasɨk e nenətɨtəmat mɨn məmə otol nɨkilat təpou mahmə,
məto ehm wɨr ilat, məg-ətuatɨp-in nolən mɨn rəhalat, kən məgətun ilat e suatɨp rəha
Iərəmərə.

Nolən rəha slef mɨn ne rəhalat etəm-iasol mɨn
5 Slef mɨn. Otol nəwia netəm-iasol mɨn rəhatəmat e nətueintən u, otol e nɨsiaiiən, ne

nəgɨnən, kən otol e nɨkitəmat pahrien tahmen əmməmə rəhatəmat etəm-iasol in Kristo.
6 Kən otol nəwialat, məto sənəmə nian əm itəm ilat koatehm itəmat lan məmə nɨkilat
otətagien otəmat. Məto otol nəwialat tahmen məmə itəmat slef mɨn rəha Kristo, kən
moatol nolən mɨn itəm Uhgɨn tolkeike e nɨkitəmat pahrien. 7 Otol rəhatəmat wək e
nɨkitəmat rafin tahmen-pən əm mə noatol wək rəha Iərəmərə, sənəmə noatol wək rəha
etəmim əm, 8məto-inu nəkotɨtun məmə Iərəmərə otos-ipɨnə nətouən kəm netəmim rafin
e nat wɨr mɨn itəmkəmotol, nat əpnapɨn okəmə in slef kit o in etəm əpnapɨn əmkit.

9Kən itəmat netəm-iasol mɨn. Otehmmihinmɨn əm rəhatəmat slef mɨn e suatɨp kitiəh
əm. Əsotəghat əskasɨkən kəm ilat məmə ilat okotol nəwiam, məto-inu nəkotɨtun məmə
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Etəm-iasol rəhalat ne rəhatəmat in kitiəh əm əpəh e nego e neai, kən in tatol tahmen-
ahmen əmkəmnetəmim rafin.

Nuwɨnən e natɨmnat rəha Uhgɨn o nəluagɨnən
10 Namnun nəghatən rəhak tol min-nulan. Otətul əskasɨk e Iərəmərə ne rəhan

nəsanənən asol. 11 Otuwɨn e natɨmnat rafin rəha Uhgɨn o nəluagɨnən məmə nəkotɨtun
nosən nətulən rəhatəmat nian Setan tatol nalpəkauən e neiueiuəən o nohən itəmat.
12 Iatən nəhlan məto-inu kitat kəsotəluagɨnən kitat netəmim rəha nətueintən, məto
koatəluagɨn kitat nat pɨsɨn itəmkəsotəplanən, inəh iərəmərəmɨn, ne nepətənmɨn, ne nat
itəm kotəsanən e nəratən rəha napinəpən roiu e nətueintən, ne iərmɨs mɨn e magoagəp.
13Tol nəhlan, otuwɨn e natɨmnat rafin rəha Uhgɨn o nəluagɨnənməmə nian nəratən itəm
Setan tatol otuwa, nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat, kən nian nəmol əpen-əpenə rafin
o nəluagɨnən, nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat.

14 !Kən, otol əpen-əpenə! Nian nakotətul əskasɨk o nəluagɨnən, rəhatəmat natɨmnat
rəha nəluagɨnən tol min-nulan:
Otaskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien, inu tahmen e kətəut itəm nəmotəlis nəlugɨtəmat

lan.
Otol nolən rəhatəmatotətuatɨpenɨganəmtɨUhgɨnenahatətəən, inu tahmene iaen itəm

tatətlosɨg-in manɨkɨləhatəm.
15Otol rəhatəmat nətəlɨgən təskasɨk e namnusən təwɨr rəha nəməlinuən, inu tahmen e

put əskasɨk itəm tətasitu etəmat o nətulən.
16Kən nat kit mɨn e in mɨn əh, otahatətə əskasɨk e Uhgɨn, inu tahmen e sil u in timba

asol kit itəmtɨtunnahtosɨg-inənməwiəmɨsnɨgəmenəgənɨnnɨfagə rəhaSetan itəmtatuəp.
17 Otən nɨpahrienən e nosmegəhən rəha Uhgɨn, inu tahmen məmə natuwɨn e hat

əskasɨk kəmol e iaen itəm tatəfətain rəhn-kapətəm.
Otɨtun wɨr Naoa Rəha Uhgɨn, inu tahmen məmə nakos e naip rəha nəluagɨnən itəm

Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm itəmat.
18 Kən otegəhan-in məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otit itəmat e rəhatəmat nəghatən kəm

Uhgɨn enian rafin, kənotəghat kəmUhgɨn enəfakən enolənpɨsɨnpɨsɨnmɨnnenətapəhən
mɨn. Tol nəhlan, otegəs wɨr, kənmotəfak nian rafin o iəfakmɨn rafin.

19Kən otəfak mɨn ron io məmə nian rafin itəm iatəghat, kən Uhgɨn otos-ipa nəghatən
kəmio,məməesəgɨnənonən-iarəpənnatanionrəhanamnusən təwɨr itəmUhgɨn təmol əp
kəmkitat. 20Kən roiu, io ien əhruin rəha Iesu Kristo, məto ekətatɨg əme kalapus kəməlis
io e sen u iaen, məto-inu iatən-iarəp namnusən təwɨr əh. Ekəike mən-iarəp namnusən
təwɨr əhməsəgɨnən, kən otəfak ron io məmə ekol min-nulan.

Namnun nəghatən rəha Pol
21-22 Io iakolkeike məmə itəmat nakotəto namnusən rəhak, kən tol nəhlan, ekahl-ipɨnə

Tikikas tɨmnə. In piətat keike kit itəm tətaiu əskasɨk e wək rəha Iərəmərə ikɨn-u. In otən-
iarəp namnusən rəhatɨmat kəm itəmatməmə io etəhratɨg nulan, kənnamnusən əh otɨləs-
ipər nətəlɨgən rəhatəmat.

23 Pəs Uhgɨn Tata ne Iərəmərə Iesu Kristo okios-ipɨnə nəməlinuən, ne nolkeikeən, ne
nahatətəən. 24 Pəs Uhgɨn otawte-in nəwɨrən rəhan kəm netəmim rafin itəm kotolkeike
rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo e nolkeikeən itəmnamnun tɨkə.
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Filipae
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Filipae

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Filipae
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmniməfak əpəh Filipae.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol in təmətuoun niməfak əpəh Filipae e

rəhan naliwəkən itəm tatol kəiu lan. Nian Pol təmətatɨg e kalapus əpəh Rom, netəm rəha
niməfak əpəh Filipae, kəmotahl-ipən Epafrotaetas məmə otəmɨkməni neenmuwɨn kəm
in. Okəm-naka, niməfak əpəh Filipae in təmətuounmahl-ipənməni kəmPol.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa uməmə otən tagkiu o niməfak əpəh Filipae

o natɨmnat itəm kəmotahl-ipən kəm in. Pol tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat,
kən mən-ipən kəm ilat məmə suatɨp kitiəh əmməmə okotagien lan. Iesu Kristo pɨsɨn əm
tɨtun nolən ilat nɨkilat tagien, nat əpnapɨnməmə koatatɨg e nian wɨr o nian iəkɨs.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, ne Timoti, slefmil rəhaKristo Iesu, iatuən təwɨr kəmitəmat rafinnetəmkoatəfak
kəm Kristo Iesu əpəh Filipae, ne netəm-iasol rəha niməfak, ne dikon mɨn. 2 Pəs Uhgɨn u
Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Pol təməfak o netəmFilipae
3 Iakolkeikemə iakənkəmitəmatməmənianmɨnrafin itəmnɨkik təht itəmat, iatənkəm

rəhak Uhgɨn məmə nɨkik tagien otəmat. 4 Kən nian rafin e rəhak rafin nəfakən otəmat
rafin, iatəfak əm e nagienən, 5 məto-inu rəhatəmat nawteən təmasitu lak e wək rəha
namnusən təwɨr, enətuounən, niannəmotahatətəenamnusən təwɨr,mətoarus-pau-roiu.
6Tol nəhlan ekɨtun wɨr məmə Uhgɨn itəm təmətuoun wək təwɨr e nəmegəhən rəhatəmat,
in otəpanol namnun lan e nian Kristo Iesu otɨtəlɨg-pamɨn.

7Nian rafin, iakolkeike pɨk itəmat, kən ekəike məto nagienən nəhlan məto-inu itəmat
nəmotuwa kotol kitiəh e nəwɨrən rəha Uhgɨn o wək itəm təmos-ipa kəm io. E nian
emətatɨg e kalapus, ne nian emətan əm matətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in
nɨpahrienən, məto itəmat nəmotasitu lak. 8 Uhgɨn tɨtun məmə iatən pahrien məmə
iakolkeikeməmə ekəplan itəmat, məto-inu iakolkeike pɨk itəmat, tahmen əmməmə Iesu
Kristo tolkeikemihin itəmat.

9Kən inu rəhak nəfakənməmə rəhatəmat nolkeikeən otəwiə təhmɨnmɨn e nɨtunən nat
ne nenatɨgən rafin 10məmə itəmat onəkotɨtun nehmən nat naka in təwɨr pɨk agɨn-əh, kən
məmə onəkotətuatɨpwɨr, kəsehm-pənənnat tərat kit etəmat enian itəmKristo otuwamɨn
lan. 11 Pəs rəhatəmat nəmegəhən otoe-in noan nəwɨrən ne nətuatɨpən itəm Iesu Kristo
tatol e nəmegəhən rəhatəmat, o nənwiwiən ne nɨləs-ipərən nərgɨ Uhgɨn.

Nian Pol əpəh e kalapus, netəmim kəmotəto namnusən təwɨr
12 Io mɨn neen, iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə nat əpnapɨn nahməən naka itəm

kəmol lak,məto təmasitu pɨk o nən-iarəpənnamnusən təwɨr kəmnetəmim tepət, 13məto-
inu tol nəhlan, mopaelmɨn itəmkoatehmnimə rəha Sisa, ne netəmpɨsɨn pɨsɨnmɨn tepət,
kɨnotɨtun rəkɨs məmə io etatɨg e kalapus məto-inu io iolwək rəha Kristo. 14 Kən rəhak
natɨgən e kalapus təmol məmə iəfak mɨn iuəhkɨr ilat rafin kəmotahatətə əskasɨk təhmɨn
mɨn e Iərəmərə, kən matol nətəlɨgən rəhalat təskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn
məsotəgɨnən.

15Nɨpahrienən, neen kəmotən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo məto-inu koatetet io
kən motolkeike məmə okotaprəkɨs-in io. Məto neen koatən-iarəp əm namnusən təwɨr
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rəha Kristo e nətəlɨgən ətuatɨp. 16 Itəm mɨn u nətəlɨgən rəhalat tətuatɨp əm, ilat koatən-
iarəp namnusən təwɨr məto-inu kotolkeike io, kən motɨtun məmə Uhgɨn təmələhəu-pən
io ikɨn-u e kalapus məmə iatətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən. 17Məto
neen itəmkoatetet io, kəsotən-iarəpən Kristo e nɨkilat pahrien, məto koatol əmməto-inu
kotolkeikeməmə okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən nɨkilat təhtməmə okotol nəratən kəm io roiu,
nian etatɨg e kalapus. 18Məto nat əh, nat əpnapɨn əm. Okəmə koatol e nɨkilat pahrien o
kəp, məto nat asol məmə koatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo, kən inu tatol nɨkik
tətagien.

19Pahrien, kən nɨkik otagien mɨnməto-inu ekɨtun məmə e noa nəfakən rəhatəmat, ne
nasituən rəhaNarmɨn rəha Iesu Kristo, in otosmegəh io e nəratən u, 20 tahmen əmməmə
iakolkeikepɨkkənmatələhəu-pənrəhaknətəlɨgənməməoesolənnat kit itəmotol aulɨs io e
nɨganəmtɨUhgɨn. Məto roiunenianrafin,nɨkik təskasɨkməməokəmə iatəmegəhoekɨmɨs,
məto iatɨsiai-in Kristo e nəmegəhən rəhak. 21 Tol nəhlan məto-inu nəmegəhən rəhak in
Kristo əm, kən okəmə ekɨmɨs, in nat təwɨr taprəkɨs. 22 Okəmə iatəmegəh əh, in təwɨr o
nolən wək məsɨn mɨn rəha Uhgɨn e nətueintən. ?Kən ekɨtəpun itəm pəhruən? !Iəkəruru!
23 Roiu əh suatɨp kəiu katuəməhl aupən in io, məto iakolkeike ilau kərən. Iakolkeike
pɨk məmə iakapəs natɨgən ikɨn-u muwɨn məplan Kristo itəm in təwɨr agɨn maprəkɨs-in
natɨgən u ikɨn-u. 24Məto iakəplan məmə ekəike mətatɨg ikɨn-u o nasituən etəmat. 25Kən
məto-inu ekɨtun məmə inu in nɨpahrienən, kən ekɨtun məmə oekətatɨg kitat min itəmat,
o nasituən etəmat məmə nahatətəən rəhatəmat otəwiə e nagienən. 26 Kən e nolən əh,
nian ekuwa mɨn məplan itəmat, nɨkitəmat otagien nakotənwiwi Kristo Iesu, məto-inu
io emɨtəlɨg-pamɨn otəmat.

Nətulən əskasɨk
27 Kən nat asol, itəmat onəkotəkəike motol məmə nolən mɨn rafin e nəmegəhən

rəhatəmat koatos-ipən nɨsiaiiən kəm namnusən təwɨr rəha Kristo. Kən, nat əpnapɨn
okəmə ekɨmnə o esɨmnəən, pəs oekəto məmə nakotətul əskasɨk e nətəlɨgən kitiəh əm, kən
məmə itəmat rafin, itəmat nakotalkut e nətəlɨgən kitiəh əm o nən-iarəpən namnusən
təwɨr, 28kənməmə nəsotəginən rəhatəmat tɨkɨmɨrmɨn. Inu nəmtətin kit olat məməUhgɨn
otərəkɨn ilat, məto in otosmegəh itəmat. Uhgɨn otol natɨmnatmɨn əh rafin. 29Otol nəhlan
məto-inu in təmegəhan-inməmə onəkotahatətə e Kristo, kən nat kit mɨn,məmə onəkotos
mɨn nahməən ron. 30Kitat rafin koatatɨg e nəmouən kitiəh əm, itəmnəmotəplan e rəhak
nəmegəhən aupən, kən roiu nakoatəto məmə ekətatɨg lan.

2
Kotəkəike kətəu-pən suatɨp rəha Iesu Kristo

1 ?Nɨkitəmat təskasɨk e Kristo məto-inu noatol kitiəh itəmat min, o kəp? !Əwəh! ?
Nakoatəto təwɨr e nolkeikeən rəhan, o kəp? !Əwəh! ?Moatauilɨm itəmat Narmɨn Rəha
Uhgɨn, o kəp? !Əwəh! ?Moatol təwɨr kəm itəmat mɨn kən moatasəkitun itəmat mɨn, o
kəp? !Əwəh! 2 Təwɨr, pəs nətəlɨgən rəhatəmat tuwa kitiəh; kən motolkeike itəmat mɨn;
kənmotuwa kitiəh e narmɨn ne nətəlɨgən o natɨmnat itəmnakoatuwɨn ron. Kənu, okəmə
nəkoatol natɨmnat mɨn əh, in otol nɨkik tagien pɨk agɨn. 3 E nolən kitiəh əm, sotolən nat
kit məmə itəmat nakotəwɨr motaprəkɨs-in itəmat mɨn neen, kən sotolən nat kit məmə
nakotɨləs-ipər atɨp itəmat lan. Məto otos-iəhau atɨp itəmat, kən otətəlɨg-in pɨk itəmat mɨn
neen taprəkɨs-in itəmat əm. 4Kən otasitu etəmatmɨn e nəmegəhən rəhatəmat. Təsəwɨrən
məmə suah kit tatehm atɨp əm rəhan nəmegəhən.

5Rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mahmen e nətəlɨgən rəha Iesu itəm tol min-nulan:
6Kristo in tahmen əme Uhgɨn

1:19: 2 Kor 1:11 1:21: Kal 2:20 1:23: 2 Kor 5:8 1:27: Efes 4:1; 1 Tes 2:12 1:29: Wək 16:19-40
2:3: Kal 5:26 2:4: 1 Kor 10:24
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məto in təməsalkutənməmə in otaskəlɨmnepətən rəha Uhgɨn,
7 məto təmapəs rəhan nepətən, kən təmuwa mahmen e iolwək əm kit, kən təmaiir e

nətueintənmuwa etəmim əmkit.
8Kən nian in etəmim kit, nɨpətɨn tahmen əm etat, in təmos-iəhau atɨp in mol nəwia Tata

Uhgɨn e natɨmnat rafinmuwamətoarusmɨmɨs, itəmkəmol aulɨs in e nɨmɨsən e nɨg
kəluau.

9 Məto-inu təmol nəhlan, Uhgɨn təmɨləs-ipər agɨn in, kən mos-ipən nərɨg kəm in itəm
taprəkɨs-in nərɨgmɨn rafin,

10məməenərgɨ Iesu, natɨmnatrafin itəmkoatəmegəh ikɨnmɨnrafineneai, nenətueintən,
ne nɨki nɨtən ləhau ikɨn, okotɨsin nulɨlat motos-ipən nɨsiaiiən kəm in,

11 kən ilat rafin okotən-iarəp məmə Iesu Kristo in Iərəmərə, o nos-ipənən nɨsiaiiən kəm
Tata Uhgɨn.

Itəmat nəkotahmen e nəhag-əhagən e nɨtənmɨn
12 Rəhak netəmim mɨn itəm iakolkeike pɨk, nian emətan kitat min itəmat, itəmat

nəmoatol nəwiak nian rafin. Kən roiu, məto-inu etatɨg isəu otəmat, itəmat atɨp
nəkotəkəike motalkut əskasɨk məmə nəkoatol nəwiak e natɨmnat mɨn u: məto-inu
nɨnotɨtun rəkɨs nolən əh rəha Kristo, otalkut əskasɨk o nətəu-pənən suatɨp rəha nos-
megəhən. Otətəu-pən suatɨp əh e nɨganəmtɨ Uhgɨn motasiəp motəgin. 13Kən otətəu-pən
suatɨp əh məto-inu Uhgɨn tatol wək e nəmegəhən rəhatəmat məmə onəkotolkeike məmə
nəkoatol nəwian, kən tatos-ipɨnə nəsanənən kəm itəmatməmə onəkotol pahrien nəwian.

14 E natɨmnat rafin itəm nəkoatol, sotəghat-əghatən ron, kən məsotərgəhəuən ron
15 məmə nəmegəhən rəhatəmat otətuatɨp wɨr, kən kəsehm-pənən nəratən kit lan, kən
itəmatnenətɨUhgɨn itəmnoləneko-eko tɨkə etəmat, itəmnəkotatɨg enəlugɨnetəmkoteko-
eko, iapinəp mɨn. Kən itəmat nakotəhag-əhag tahmen e məhau mɨn e nətueintən 16 itəm
nakotaskəlɨm wɨr nəghatən e nəmegəhən. Ken otol natɨmnat mɨn əh rafin məmə nian
Kristo tatuwa mɨn, kən ekausit otəmat, kən oekɨtun məmə esaiu əpnapɨnən, nahgik
təsɨkəən o nat əpnapɨn əm. 17 Nolən rəhatəmat rəha nahatətəən e Uhgɨn tahmen e
sakrifais* kit kəmUhgɨn. Okəm-naka ekɨmɨs, kənmuwamahmen e sakrifais ewain itəm
katəhtəg-pən ilau sakrifais rəhatəmat. Məto nat əpnapɨn əm, nɨkik tagien əm kitat min
itəmat. 18Kən e nolən kitiəh əm, nɨkitəmat təkəike magien itəmatmin io.

Timoti ne Epafrotaetas
19Okəmə Iərəmərə Iesu tegəhan-in, iakolkeikeməmə ekahl-ipɨnə Timoti tɨmnəməplan

itəmatməmənian iakətonamnusənetəmat, kən iomɨn, nɨkikotagien. 20Suahkit tɨkəmɨn
u ikɨn-u itəmrəhannətəlɨgən tahmen e rəhaTimoti, itəmnɨkin tatəht pɨk itəmat. 21Netəm
pɨsɨn pɨsɨn koatətəlɨg-in atɨp əmwək mɨn rəhalat, məsotətəlɨg-inən wək rəha Iesu Kristo.
22Məto itəmat nəkotɨtun məmə nian rafin tahro nulan Timoti tatol wək rəha Uhgɨn, kən
rəhan wək in təwɨr, kən tahmen e suakəku tatol wək ilau rəhan tata, in təmasitu lak e
wək rəha namnusən təwɨr. 23Məto-inu o nat əh, nɨkik tatəht məmə nian oekɨtun məmə
rəhak natɨgən otahro nulan, oekahl-ipɨnə uəhai əm tɨmnəmehm itəmat, 24kən ekahatətə
e Iərəmərəməmə otəsuwəhən iomɨn ekɨmnəmehm itəmat.

25Məto nɨkik təht məmə ekəike mahl-ipɨnə Epafrotaetas tɨtəlɨg-pɨnəməplan itəmat. In
piak itəm iatuea kitiəh matioal wək kitiəh, kən matuəluagɨn e nəluagɨnən kitiəh rəha
Uhgɨn. Aupən nəmotahl-ipa e nərgɨtəmat məmə otuwa mən-iarəp kəm io namnusən
rəhatəmat, kən məmə otasitu lak. 26 Məto roiu, in tolkeike pɨk məmə otəplan rafin
itəmat, kən matəto tərat pɨk məto-inu itəmat nɨnəto rəkɨs məmə in tatɨmɨs. 27 Pahrien,
2:6: Jon 1:1-2; 17:5 2:7: Jon 1:14; 2 Kor 8:9 2:8: Hip 5:8; 12:2 2:9: Wək 2:33; Efes 1:20-21; Hip 1:3-4
2:10: Rom 14:11 2:11: Rom 10:9 2:16: Dan 12:3; Fil 1:10; 1 Tes 2:19 * 2:17: Nian tepət netəm Isrel
koatoh nat megəh mɨn motuwaan e nɨgəm əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotəfak. Nian neen koatəhtəg-pən wain
o nəhau e nat megəh itəm nɨgəm tatus tahmen e nos-ipənən kəm Uhgɨn. 2:18: Fil 3:1; 4:4 2:21: 2 Tim 4:10
2:25: Fil 4:18
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in təmatɨmɨs pɨk, iuəhkɨr əm tɨmɨs. Məto Uhgɨn təmasəkitun, məto sənəmə in əm, məto io
mɨn, kən təmahtosɨg-in nat əh itəmotol nɨkik tɨtəgɨt pɨk. 28Məto-inu o nat əh, nɨkik tagien
pɨk o nahl-ipɨnəənməmə nɨkitəmat otagien nian onəkotəplan, kənməmə io ekaluin nɨkik
təsəht mɨnən. 29 Nɨkitəmat otəkəike magien məmə onəkotəplan mɨn, tahmen məmə in
piatəmat kit e Iərəmərə. Kən otos-ipən nɨsiaiiən kəm netəm kotahmen əm lan, 30məto-
inu iuəhkɨr in tɨmɨs o wək rəha Kristo, məsəgɨnən o rəhan nəmegəhən e nian əskasɨkmɨn
məmə in otasitu lak, nian rəhatəmat suatɨp tɨkə o nasituən.

3
Suatɨp pahrien o nosən nolən ətuatɨp

1 Rəhak mɨn netəmim itəm iakolkeike pɨk, inu namnun nəghatən rəhak. Otagien o
Iərəmərə. Kən ekəte mɨn əmnəghatən kitiəh itəm eməte kəm itəmat aupən, məto sənəmə
in nat tiəkɨs ron io, kən in otasitu etəmatmahtosɨg-in itəmat o nəghatən eiueiuəmɨn.

2 Roiu, iatən kəm itəmat məmə, !Oatəto kuri mɨn əh! !Oatəto netəm koatol nolən rat
mɨn! !Oatəto netəm koatəte itəm! Ilat koatən məmə okəike kəhg-ipən suah kit məmə in
otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Netəm mɨn əh kotahmen e kuri iarupɨn mɨn itəm koatol
nəratən.* 3Məto kitat u nenətɨ Uhgɨn pahrien mɨn itəm in təməte rəkɨs nolən rat mɨn e
nɨkitat, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitat kotɨtun nəfakən kəm Uhgɨn e rəhatat
nəmegəhən. Kən kitat kotausit pɨk e Kristo Iesu kənmotagɨle əm lan, məto sənəmə in nat
kit itəm kitat atɨp kəmotol e nɨpətɨtat o nosmegəhən itat. 4Məto aupən, rəhak natɨmnat
nəhlan tepət itəm emətagɨle lan o nosmegəhən io. Kən okəmə suah kit nɨkin təht məmə
tɨtunnagɨle əmən enatɨmnat tol nəhlan,məto rəhaknatɨmnat kotol nəhlan taprəkɨs agɨn-
əh. 5Nianemosnianeit ətuatɨp, kənkəməhg-ipən io. Kən ioetəmIsrel, emɨsɨ-pənenoanol
rəhaBenjamin, tɨpɨkmɨn ilatmɨnnetəmIsrel ətuatɨp, kən iomɨn iatətəu-pən suatɨpkitiəh.
Aupən, io Farisi kit, kən iatətəu-pən wɨr Lou. 6 Emolkeike pahrien e nɨkik rafin məmə
ekol Uhgɨn nɨkin tagien məmə emol nəratən kəm netəm koatahatətə e Iesu. Kəməsehm-
pa-mən nat tərat kit ne e nəmegəhən rəhak məto-inu emətəu-pən rafin lou mɨn rəha nat
Isrel. 7Məto natɨmnat mɨn rafin əh itəm emətagɨle elat aupən, kən nɨkik təht ilat kotəwɨr
pɨk agɨn,məto roiu əh iatəplanməmə ilat nat əpnapɨn əmməto-inu enɨtun nat itəmKristo
təmol.

8 Məto təsolən namnun ikɨn əh. Kən roiu etakil məmə natɨmnat rafin agɨn, ilat nat
əpnapɨn əm məto-inu iatəplan nat kit itəm in təwɨr pɨk agɨn, məmə ekɨtun Kristo Iesu,
Iərəmərə rəhak. Emapəs rafin ilat o Kristo. Iatakil ilat tahmen e nəme nərɨk məmə
ekɨtun wɨr Kristo, 9 kən məmə ekioal kitiəh itɨmlau min. Uhgɨn təsəplanən io məmə
ekətuatɨp məto-inu io atɨp emətəu-pən ətuatɨp Lou, məto in tatəplan io məmə ekətuatɨp
məto-inu iatahatətə əm e Kristo. Uhgɨn tatol məmə io etəm ətuatɨp e nahatətəən rəhak.
10 Iakolkeikeməmə ekɨtun təhmɨnmɨnKristo, ne nəsanənən itəmUhgɨn təmol in təmegəh
mɨn e nɨmɨsən, kən iakolkeike məmə ekuwa iuəhkɨr ron nian ekəto nahməən tahmen e
nahməən itəm in təməto. Kən iakolkeike məmə ekuwa mahmen lan e nɨmɨsən rəhan,
11kən e suatɨp əh, ekɨtun nələhəu-pən əskasɨkən rəhak nətəlɨgən lanməmə, io mɨn, Uhgɨn
otol ekəmegəhmɨn.

Pol təmalkut əskasɨkməmə in otɨtun təhmɨn Kristo
12 Esənən məmə enos rəkɨs natɨmnat mɨn əh, kən məmə e nəmegəhən rəhak əh-roiu,

io ekətuatɨp wɨr. Kəp. Məto emɨtəp mətalkut pɨk məmə ekos maskəlɨm natɨmnat mɨn əh
məmə rəhak, məto-inu Kristo Iesu təmɨtəp io kən maskəlɨm tiəkɨs, təmol io rəhan, məmə
ekos natɨmnat mɨn əh. 13Piak mɨn, esənənməmə enos rəkɨs natɨmnat mɨn əh. Kəp. Məto
* 3:2: Netəmim neen e noanol rəha Isrel kəmotəgətun e niməfak məmə okəike kəhg-ipən suah kit, kən in təike
mətəu-pən Lou rəha netəm Isrel məmə in otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto Pol təsolkeikeən ilat məto ilat koateiuə
matərəkɨn nahatətəən rəha niməfak. 3:3: Rom 2:29 3:4: Wək 22:3 3:5: Luk 1:59; Wək 23:6; 2 Kor 11:22
3:6: Wək 8:3 3:7: Mat 13:44-46 3:9: Rom 3:21-22 3:10: Rom 6:3-5; 8:17 3:12: 1 Tim 6:12,19
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nat kitiəh əm itəm etalkut ron, məmə ekaluin natɨmnat e məntaak, mətalkut pɨk matos
noəh o nat itəm tatəməhl aupən-in io, 14 kən tahmen e suah kit itəm tətaiu məmə in otol
win o nosən nat kit, kən io etaiu o nosən noan nalkutən rəhak, kən noan nalkutən əh in
nəmegəhənwi e Kristo Iesu itəmUhgɨn təmaun-in io məmə ekos.

15Kən kitat rafin itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhatat, okotəkəike motaskəlɨm
nətəlɨgənmɨn əh. Məto okəmə itəmat neen nətəlɨgən rəhatəmat tol pɨsɨn e nat u, pəs Uhgɨn
otol tagəhag kəm itəmat nətəlɨgən itəm tətuatɨp. 16 Məto nat keike məmə kotətəu-pən
suatɨp itəmkɨnotɨtun rəkɨs.

17 Piak mɨn, otuwa kitiəh motətəu-pən nəme nelkək, itəm itɨmat emotol rəkɨs
nəkotəplan, kən otɨsɨlu wɨr netəm koatɨtəp nəme nelkɨtɨmat. 18Otətəu-pən nəme nelkək
məto-inu enən-ipɨnə rəkɨs kəmitəmatnian tepət, kən roiunahui nəmtək tətaiu ronməmə,
netəmim tepət rəhalat naliwəkən tatəgətun məmə ilat tɨkɨmɨr mɨn rəha namnusən təwɨr
rəha Kristo məmə in təmɨmɨs e nɨg kəməluau. 19 Uhgɨn otərəkɨn ilat. Koatətəlɨg-in pɨk
əm nərpɨlat, məmə in uhgɨn rəhalat, kən motausit o nolən natɨmnat itəm tol naulɨsən,
kən nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn pɨk əm o natɨmnat rəha nətueintən. 20Məto kitat netəm
rəha nego e neai, koatəsahgin Iosmegəh itəm otɨsɨ-pən e nego e neai, u Iərəmərə Iesu
Kristo. 21 Kən in otəuhlin nɨpətɨtat rəha nətueintən u, inu nagwənən nɨgɨ mətikolo, kən
mol tahmen e rəha Kristo nian təməmegəh e nɨmɨsən. In otol nəhlan e nəsanənən rəhan
itəm tɨtun nələhəu-pənən natɨmnat rafin e rəhan nərəmərəən.

4
1 Tol nəhlan, rəhak mɨn, otətul eskasɨk mihin nulan e Iərəmərə. Iakolkeike itəmat kən
molkeikepɨkməməekəplanmɨn itəmat. Rəhakmɨnnetəmim,nəmegəhənrəhatəmat itəm
tətuatɨp tatol nɨkik tətagien, kən itəmat noa wək rəhak itəm təwɨr agɨn.

Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat
2 Iuotia ne Sintike, awi, okol nəkuəpəs rəhatəmlau nərgəhəuən muegəhan e nətəlɨgən

rəhatəmlauməto-inu rəha Iərəmərə kərən u itəmlau.
3 Əwəh, kən ik mɨn, itəm kilau min ik kəmioal wək nuwəh rəkɨs, iakolkeike məmə

nakasitu e pətanmil u, məto-inu emol pɨk wək itɨməhal min ilau. Katuasitu lakmatuən-
iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo, itɨmat Klemen ne piak mɨn neen mɨn itəm
kəmotasitu e wək. Uhgɨn təməte nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən.

4Otagien o Iərəmərə nian rafin. !Kən ekən mɨn, otagien! 5Otol kəm netəmim məmə
okotəplan məmə itəmat netəm mətɨg. Kən məsotaluinən məmə otəsuwəhən Iərəmərə
tɨtəlɨg-pa mɨn. 6Nɨkitəmat təsəht pɨkən natɨmnat mɨn, məto e natɨmnat mɨn rafin, otəfak-
pən əm kəm Uhgɨn o nat naka itəm nakotolkeike. Kən nian nakotəfak moatətapəh ron,
otən kəm in məmə nɨkitəmat tagien o rəhan nəwɨrən. 7Kən Uhgɨn otos-ipən kəm itəmat
nəməlinuən itəm iahgin pɨk taprəkɨs-in nɨtunən rafin rəha netəmim. Kən nəməlinuən əh
otərəmərəwɨr e nɨkitəmat ne nətəlɨgən rəhatəmatməto-inu nakoatahatətə e Kristo Iesu.

8 Kən roiu piak mɨn, otətəlɨg-in natɨmnat mɨn itəm tol nɨpahrienən, itəm tətaskəlɨm
nɨsiaiiən, itəmtətuatɨp, itəmnolən rat tɨkə lan, itəmkitat kotolkeike, itəmnərgɨlat kotəwɨr,
itəmkotəwɨr pɨk, itəmnetəmimkoatənwiwi. Otətəlɨg-in natɨmnatmɨn əh. 9Otol nat naka
itəm eməgətun itəmat lan, itəmnəmotos e nəmegəhən rəhatəmat, kən otol mɨn nat naka
itəmio emən, kən otol nat naka nəmotehm-pa lak. Nian nəkoatol nəhlan, kənUhgɨn itəm
tatos-ipɨnə nəməlinuən kəm itəmat, otɨtan itəmatmin e nianmɨn rafin.

Pol nɨkin tagien o nasituən rəhalat
10 Nɨkik tagien iatənwiwi Iərəmərə məto-inu nuwəh məsɨn nəməsotasituən lak, məto

əh-roiu nɨkitəmat tatəht mɨn io. Nɨpahrienən nəmoatətəlɨg-in pɨk io, məto suatɨp tɨkə
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məmə nakotasitu lak. 11Esənən nat uməto-inu natɨmnat itəm iakolkeike tɨkə ron io, kəp.
Məto-inu roiu ekɨtun məmə nɨkik tagien əm o natɨmnat itəm iatos. 12Ekɨtun suatɨp rəha
nagienən okəmə rəhak natɨmnat tɨkə, o okəmə rəhak natɨmnat tepət. Enɨtun rəkɨs suatɨp
anion əh e nian rafin, okəmə nɨgak nagwənən tepət o noanməsɨn əm, okəmə rəhak nautə
tepət o noan məsɨn əm. 13Məto-inu Kristo tatos-ipa rəhan nəsanənən kəm io, kən ekɨtun
naliwəkən e nəwɨrən o nəratən.

14Məto itəmat nəmotol nolən təwɨr nian nəmotasitu lak e nəratən itəm emətatɨg lan.
15 Nɨpahrienən, itəmat netəm Filipae nɨnotɨtun rəkɨs məmə nian nəmətuoun motəto
namnusən təwɨr e Iesu Kristo, nian emiet əpəh Masetonia, itəmat əm un nəmotasitu
lak e məni. Niməfak mɨn tɨkə itəm təmos-ipa natɨmnat neen kəm io. 16 Kən nian
emuwɨn iuəhkɨr əm, e taon Tesalonaeka, mətatɨg əpəh ikɨn, nəmotahl-ipa mɨnməni kəm
io, kən sənəmə mau kitiəh əm. 17 Sənəmə iategəs-in məni məmə nakotos-ipa kəm io,
məto iakolkeike məmə Uhgɨn otəplan nəwɨrən əh kən mətou itəmat lan. 18 Emos rafin
məni itəm nəmotahl-ipa kəm io, kən in tahmen maprəkɨs məto-inu nian Epafrotaetas
təməmɨknatɨmnatmɨnumuwakəmio, roiu rəhaknatɨmnat rafin tepət. Itəmatnəmotos-
ipən nat kit kəm Uhgɨn tahmen e sakrifais itəm nəmiəwɨn təwɨr. In tatos əm, nɨkin
tətagien ron. 19Kən Uhgɨn rəhak in otos-ipɨnə kəm itəmat natɨmnat rafin itəm tətuatɨp o
nəmegəhən rəhatəmat. Kən rəhan rafin nos-ipənən koatɨsɨ-pən e rəhan nautə tepət təwɨr,
kənmoatuwa e Kristo Iesu.

20 Pəs netəmim rafin okotɨsiai-in Uhgɨn Tata rəhatat tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə.
Əwəh.

Namnun nəghatən rəha Pol
21 Iatən təwɨr kəm itəmat rafin itəm nakoatahatətə e Kristo Iesu. Piatat mɨn ilat min

io u ikɨn-u koatən mɨn təwɨr kəm itəmat. 22Netəm rafin itəm koatahatətə e Kristo Iesu,
koatən-ipɨnə təwɨr kəm itəmat, kən ilat mɨn əpəh e nimə rəha Sisa koatən təwɨr pɨk kəm
itəmat. 23Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.
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Kolosi
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Kolosi

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Kolosi
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak əpəh Kolosi, taon asol kit

əpəh nɨtən asol Esia.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Katənməmə okəm-naka Epafras təmətuoun

niməfak əh Kolosi. Pol təsuwɨnən məplan niməfak əh, məto iəgətun eiueiuə neen
kəmotuwa e niməfak. Koatən məmə okotəkəike kətəu-pən suatɨp neen rəha nagwənən
ne nənɨmən, kən kəfak kəm nagelo mɨn, moatən məmə Kristo in sənəmə ilɨs pɨk. Koatən
məmə koatos nɨtunən neen itəm koatəhluaig, moatən məmə nɨtunən ne nolən rəha
etəmim in nat kit itəm iahgin pɨk.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otoh nəgətunən eiueiuə mɨn itəm

koatatɨg e niməfak. Molkeike məmə otən-iarəp məmə Kristo in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat
rafin, kən iəfakmɨn okəsotagɨleən e nəgətunən eiueiuəmɨn əh, məto-inu ilat nat əpnapɨn
əm.

Pol təmətuoun rəhan nəghatən
1 Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan.
Itɨmlaupiətat Timoti etuatɨg, 2kənnɨkitɨmlau tətagienməmə iatuəghat kəmitəmat enaoa
u, itəm iatuəte matuahl-ipɨnə kəm itəmat netəmim rəha Uhgɨn əpəh Kolosi, inu piakmɨn
ne wɨnɨk mɨn e Kristo itəm nakotahatətə əskasɨk lan. Itɨmlau iatuəfak məmə nəwɨrən ne
nəməlinuən rəha Uhgɨn Tata rəhatat in otəkəike mətatɨg otəmat.

Pol təmənwiwi Uhgɨn o netəmKolosi
3 Nian ekoatəfak otəmat kəm Uhgɨn u tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo, kən nian rafin

ekoatən tagkiu kəm in o rəhan wək e nəmegəhən rəhatəmat, məto-inu emotəto 4məmə
rəhatəmat nahatətəən təskasɨk ron ne nolkeikeən rəhatəmat tatuwɨn o netəmim itəm
koatəfak. 5Nahatətəən ne nolkeikeən rəhatəmat tol min-nulanməto-inu nəkotɨtun wɨr e
nɨkitəmatməməUhgɨn otos-ipɨnə kəm itəmat nat naka itəm in təmol əpen-əpenə lan əpəh
ilɨs e nego e neai. Nəmotəto rəkɨs natɨmnat mɨn əh e nəghatən pahrien, inu namnusən
təwɨr rəha Iesu Kristo. 6 Ikɨnmɨn e nətueintən u, namnusən təwɨr tatoe-in noanmatəwiə
matol wi nəmegəhən rəha netəmim. Tol əm mə inu nian itəmat nəmotəto motɨtun
nɨpahrienən əh e nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən tatəwiə mɨn matoe e rəhatəmat nəmegəhən.
7 Inu suah u Epafras, tɨnən rəkɨs nəghatən u kəm itəmat. In etəmim wɨr kit itəm tatos
rəhatɨmlau nəghatən. In etəmim kit tatətul əskasɨk o nolənwək rəha Kristo kənmətasitu
etəmat. 8 In təmən kəm itɨmlau nolkeikeən rəhatəmat itəm tatuwɨn o netəmim itəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat.

9 Tol min-nulan, e nian itɨmat emoatəto namnusən əh, kən ekoatəfak e nian rafin
otəmat. Ekoatətapəh-in o Uhgɨnməmə in otətəlmɨn itəmat e rəhan nətəlɨgənne nenatɨgən
pəs nəkotɨtun wɨr nəwian. 10 Ekoatəfak nulan məmə naliwəkən rəhatəmat otos-ipən
nɨsiaiiən kəm Uhgɨn pəs tol nɨkin tətagien ron. Məto-inu nəmegəhən rəhatəmat tatoe-
in noan itəm təwɨr o wək rafin rəha Uhgɨn itəm noatol. Pəs Uhgɨn otasitu etəmat
məmə nəkotɨtun wɨr in. 11 Ekoatəfak məmə nəsanənən asol rəha Uhgɨn otol itəmat
nakotəsanən e nian nəratən tatuwa. Pəs nəkoatətul əskasɨk kən nətəlɨgən rəhatəmat
təfəməh, kən nagienən tətatɨg etəmat, 12 kən nakoatən kəm Tata Uhgɨn məmə nɨkitəmat
tətagien o natɨmat itəm təmol. In təmol itəmat nəkotətuatɨp, məmə nəkotɨtun nosən
nautə rəha Uhgɨn itəm otəpanuwa. Onəkotos rəhatəmat nautə tahmen e netəmim rafin
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3:16



KOLOSI 1:13 349 KOLOSI 1:28

itəm koatəfak motaliwək e nəhag-əhagən rəha Uhgɨn. 13 Kən Uhgɨn təmol nəhlan nian
in təmɨləs-irəkɨs kitat e nərəmərəən rəha napinəpən, mɨnol kitat kɨnotuwa e nərəmərəən
rəha Nətɨn itəm in tolkeike pɨk. 14 Kən nətɨn təmɨkɨs kitat e nalpɨnən rəha təfagə, inəh
təmafəl kitat e təfagə rat mɨn rəhatat.

Kristo in ilɨs taprəkɨs-in
natɨmnat rafin
15Nətɨ Uhgɨn tahmen-pən əme rəhan tata itəmkol netəmim kəsotehmən.
Aupən aupən agɨn, nian nɨməptənne neai ne natɨmnat rafin kəmoatɨkə əh,məto Nətɨn, in

tɨnɨmaupənmatɨg rəkɨs, kən tol-pən in, in ilɨs tatərəmərə o natɨmnat rafinmɨn u.
16 In ilɨsməto-inu in təmol natɨmnat rafin e nətueintən u, ne neai, natɨmnat itəmkatehm

ilat o kəsehmən ilat, inəh nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne narmɨn rat mɨn, ne
iərəmərəmɨn rafin. Kən in təmol natɨmnat mɨn rafin uməmə rəhan.

17Kən in tɨnɨmaupənmatɨg rəkɨs e natɨmnat rafin. Kənnatɨmnatmɨn rafinkoatatɨgməto-
inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm ilat.

18Kən in əmtatətul aupən o niməfak, kənniməfak in tatolwək tahmen-pən e nɨpətɨn, kən
in rəhn-kapə.

Kən in nəukətɨ niməfak, inəh in etəmim itəm in təmaupənməmegəh lilɨn e nɨmɨsən.
Tol nəhlan, in ilɨs e natɨmnat rafin.
19Məto-inu e nəwia Uhgɨn, nəmegəhən ne nəsanənən rafin rəhan tətatɨg əme Kristo, kən

Kristo in ilɨs e natɨmnat rafin.
20 Kən e Kristo, Uhgɨn təmələhəu nəməlinuən nian nɨta Kristo təmaiu e nɨg kəməluau,

kən netəmim, ne nat megəhmɨn, ne nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne natɨmnat rafin
kəmotuwa kuəfɨmɨn ilat mɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn.

E Kristo əmUhgɨn təmol natɨmnat mɨn əh.
21Aupən ikɨn, itəmat nəmoatətul isəu o Uhgɨn, kən itəmat tɨkɨmɨrmɨn rəhan e nətəlɨgən

rəhatəmat, kənnəmoatol təfagə rat. 22Məto roiu əh, Uhgɨn təmolməmə itəmatnəmotuwa
kol kitiəh itəmat min e nɨmɨsən rəha Kristo itəm nɨpətɨn təməkul e nɨg kəməluau.
Uhgɨn təmol mihin əh lan məmə otos itəmat nakotuwa iuəhkɨr ron, kən motətuatɨp
e nɨganəmtɨn, kən rəhatəmat nolən rat tɨkə, kən okol suah kit təsən ratən itəmat.
23 Natɨmnat mɨn u tol nəhlan okəmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e rəhatəmat nahatətəən
e Iesu. Nəmoatəto namnusən təwɨr itəm tatəgətun natɨmnat itəmUhgɨn otol kəm itəmat
əpəh e nego e neai, kən rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike matətul əskasɨk e natɨmnat mɨn əh.
Namnusən təwɨr u, itəm nəmotəto rəkɨs, kəmamnus-iarəp ikɨn mɨn e nətueintən, kən io
Pol, Uhgɨn təmaun-in io məmə iatən-iarəp namnusən təwɨr əh.

24Nɨkik tagienməmə ekatəto nahməən e nɨpətɨk o rəhatəmat nahatətəən. Kristo təməto
nahməən e nɨpətɨnməmə niməfak otaiir. Kən e suatɨp kitiəh əm, iomɨn iatəto nahməən e
nɨpətɨk o nɨpətɨ Kristo, inu in niməfak, məmə otəwiəməskasɨk. Kən tol min-nəhlan, wək
itəm Iesu təmətuoun, iakolkeike məmə iakasitu e wək rəha Iesu o niməfak, kən matəto
nahməən ron.

25Uhgɨn əm təmɨləs-ipər io məmə ekol wək e niməfak rəhan. Roiu əh, ekɨtun nasituən
etəmat owək itəmUhgɨn təmələhəu-pənenelmək. Rəhakwəkməmə iatən-iarəpnəghatən
mɨn rafin rəha Uhgɨn pəs nəkotɨtun wɨr, 26nəghatən əh in nalpəkau anionən rəha Uhgɨn
itəmtəmatəhluaig o netəmimrafin aupən ikɨn,məto roiu əhUhgɨn tɨnuhapɨknɨpətɨnkəm
rəhan netəmim. 27Kən Uhgɨn nɨkin tagien əmməmə otən-iarəp natɨmnat wɨr mɨn rəha
Iesu kəm itəmat, netəm naihluəmɨn u kəsənən mə itəmat netəm Isrel, məmə onəkotɨtun
mɨn. Nalpəkau anionən itəm təwɨr rəha Uhgɨn, in tol min-nulan, Kristo təmos nɨkitəmat,
kən nəkotɨtun motahatətə lan məmə onəkotos rəhan nəwɨrən itəm təwɨr agɨn-əh əpəh e
nego e neai. 28Kən itɨmat ekoatən-iarəp Kristo kəmnetəmim rafin. Kən ekoatən əskasɨk
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moatəhgaiir e nɨkilat, kən moatəgətun ilat e nenatɨgən wɨr, məmə ilat kotuwa iəfak mɨn
itəm koatətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən e Kristo. 29 Iatol wək əskasɨk o nat əh, kən e
nian rafin iatol wək əskasɨk pɨk e nəsanənən asol rəha Kristo itəm tatol wək e nəmegəhən
rəhak.

2
Nəkotəkəikemotahatətə əskasɨk e Iesu

1 Iakolkeike məmə nəkotɨtun mə iatol wək əskasɨk pɨk otəmat netəm Kolosi, ne netəm
Laotisia, ne neenmɨn itəmkoatəfakməto esehmən ilat. 2 Iatol wək nəhlan o nɨləs-ipərən
nətəlɨgən rəhatəmat rafin, nian itəmat nakotɨlpɨn wɨr nɨkitəmat məmə nɨkitəmat otol
kitiəh əm, kən natɨmnat mɨn u in tatuwa nian nakoatolkeike itəmat mɨn. Kən iatol wək
məmə itəmat rafin onəkotos nɨtunən təwɨr itəm otol nɨkitəmat təsanən, kən in otol mɨn
məmə nəkotɨtun wɨr nəghatən pahrien rəha Uhgɨn itəm aupən təmatəhluaig məto roiu
tɨnet-arəp. Kən nalpəkauən anion əh, in Kristo, 3 itəm Uhgɨn təmərgətain nenatɨgən ne
nɨtunən wɨr mɨn rafin rəhan tətatɨg lan. 4 Io iatəghat nulan kəm itəmat o nahtosɨg-inən
nəghatən eiueiuə mɨn rəha netəmim itəm tətehen o niuw-rəkɨsən rəhatəmat nətəlɨgən.
5Tolməetatɨgpap isəuotəmat,mətonɨkik tatəhtpɨk itəmat. Kənnɨkik tagienpɨkməto-inu
eməto məmə rəhatəmat nətəlɨgən kitiəh əm, kən itəmat nakotahatətə əskasɨk əme Kristo.

Rəhatəmat nəmegəhən otəkəikemətatɨg əmeKristo.
6Məto-inu itəmat nəmotos Kristo Iesu məmə in Iərəmərə rəhatəmat, kən nəkotəkəike

moatətəu-pən əskasɨk in. 7 Otaskəlɨm Kristo tiəkɨs tahmen e nokɨ nɨg tateiuaiu mɨləs
nəptən, kən pəs rəhatəmat nəmegəhən təwiə məskasɨk lan. Pəs rəhatəmat nahatətəən
otəkəike məwiə matəskasɨk e nian rafin, nahatətəən inu kəməgətun itəmat lan aupən.
Kən nian rafin okotəikemoatən kəmUhgɨnməmə nɨkitəmat təmərmərioah e nagienən o
natɨmnat itəm təmol otəmat.

8 Oatəto wɨr itəmat məmə netəmim kəsotatuən itəmat e iəgətun eiueiuən rəhalat.
Nəgətun eiueiuən əh tatətəu-pən nətəlɨgən rəha netəmim əm ne nəukətɨ lou mɨn itəm
tatəghat-in natɨmnat rəha nətueintən əm. Nəghatənmɨn əh tatɨsɨ-pən o nətəlɨgən oasmɨn
rəha netəmim, məto kəsotɨsɨ-pənən o Kristo.

9Kən Kristo in Uhgɨn. Kən in təmuwamos nɨpətɨ etəmim tahmen e kitat, kən natɨmnat
rafin rəha Uhgɨn tətatɨg lan.

10 Kən nian nəmotahatətə e Kristo, kən Uhgɨn in təmos-ipən natɨmnat rafin rəha
nəwɨrən kəm itəmat. Kən Kristo tatərəmərə e netəmim ne natɨmnat rafin itəm
koatərəmərə e nətueintən ne neai. 11Kən nat kit mɨn e Kristo, nian itəmat nəmotahatətə
lan, kən in təməhg-ipən itəmat. Məto sənəmə nəhg-ipənən rəha nɨpətɨn itəm netəmim
koatol,mətonəhg-ipənənrəhanɨkitəmat itəmIesu tatol. In təməte rəkɨsnətəlɨgənnenolən
rat mɨn e rəhatəmat nəmegəhən. 12 Kən e nian itəm kəmau-təlɨmin itəmat e nəhau, in
nəmtətin kit məmə nəmegəhən aupən rəha təfagə rat rəhatəmat koatɨmɨs kən katɨtənɨm
ilat Iesu, kən Uhgɨn təməmegəh mɨn e nəmegəhən wi mɨn itəmat Iesu e nəmegəhən
rəhatəmat, in əh e nahatətəən rəhatəmat e nəsanənən asol rəha Uhgɨn itəm təmol Iesu
təmegəhmɨn e nɨmɨsən.

13 Aupən ikɨn, nian Uhgɨn təməsəte rəkɨsən əh nolən rat mɨn e nɨkitəmat, kən e
nɨganəmtɨn, itəmat nəmotɨmɨs rəkɨs o nolən rat mɨn əh. Məto nian nəmotuwa kol kitiəh
itəmat Iesu, kən Uhgɨn tosmegəh mɨn itəmat min. Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn
rəhatat. 14Nian kitat kəmoatol nolən rat, kən kəmotəht Lou rəhaMoses itəm tatənməmə
okotɨmɨs o nolən rat mɨn əh, kən tatətu-pa nɨpəgnəmtɨ nəghatən mɨn kəm kitat. Məto
Uhgɨn təməht-ipən nəghatən mɨn əh e nɨg kəməluau, kən nəsanənən rəhalat tɨkə. 15E nɨg
kəməluau-in, Kristo in təmol win e nəsanənən rəha iərəmərə mɨn rafin, kən təmərəkɨn
1:29: Efes 3:7,20; Fil 4:13 2:3: 1 Kor 1:24,30 2:4: Rom 16:18 2:5: 1 Kor 5:3 2:7: Efes 3:17 2:9:
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nərəmərəən rəha iərmɨs mɨn tahmen-pənmə in təmol win elat e nəluagɨnən asol kit. Kən
roiu əh, in təmol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotuwa nat əpnapɨn əme nɨganəmtɨ netəmim.

Iesu tatərəmərə etəmat
16 Tol min-nulan, əsotətelɨg-inən nəghatən rəha netəmim itəm kotələhəu-osɨg məmə

nəkəsotolən natɨmnat neen, məsotunən nagwənən u o məsotənɨmən nat u. Əsotətelɨg-
inən nəghatən rəhalat itəm koatən məmə nakol natɨmnat mɨn u e nian asim mɨn, o e
nian rəha məwɨg wi mɨn, o e nian rəha Sapat. 17 Lou mɨn u rəhalat itəm koatəghat-in,
kotahmen e narmɨ nat kit itəm otəpanuwa, məto nɨpətɨ natɨmnat rafin tətatɨg e Kristo.
18Netəmim neen kotausit pɨk məto-inu ilat koatən mə koatehm nəməhlaiirən mɨn neen
itəm nɨpətɨlat tatɨg. Ilat koatən kəm itəmat məmə nəkotəkəike motol natɨmnat neen
itəmtatəgətunməmə rəhatəmatnətəlɨgən teiuaiu, kən itəmat onəkotəkəikemoatəfak kəm
nagelo mɨn. Əsotətəu-pənən nətəlɨgən mɨn rəhalat. Nətəlɨgən mɨn əh etəmim əm tatol.
Okəmənəkoatətəu-pənnəghatənrəhalat, kənonəkotakiəhe rəhatəmatnəmegəhən. Məto-
inu netəm mɨn əh koatos-ipər ilat o nat nɨpətɨn tɨkə. 19 Netəm mɨn əh kəsotaskəlɨmən
Iesu tiəkɨs. Məto Iesu tahmen-pənmə in rəhn-kapə niməfak kənu niməfak in nɨpətɨ Iesu.
E nolən kitiəh tahmen-pən e nɨpətɨ etəmim, itəm tatɨlpɨn ikɨn e noanol mɨn tatuwɨn e
nɨkɨlkɨlin, kən Iesu tatol mihin əmnat kitiəh e niməfak rəhanmə niməfak otəskasɨk, kən
matəwiə e nəməgəhənwɨr itəmUhgɨn tatol tatəwiə.

Nəmotos nəmegəhənwiməto-inu itəmat nəmotol kitiəh e Iesu
20 Nian nəmotahatətə e Iesu, in tahmen mə nəmotɨmɨs itəmat min. Kən məto-inu

lou təsuwɨnən o etəmim itəm təmɨmɨs, kən nəukətɨ lou mɨn itəm tatəghat-in natɨmnat
rəha nətueintən əm, nəsanənən rəhalat tɨkəməmə okotərəmərə etəmat. Tol min-nəhlan,
iatətapəh otəmat məmə, tahro itəmat nəkoatətəu-pən lou mɨn rəha nətueintən ne, inəh
nəghatən oas mɨn itəm koatən məmə, 21 “Əsaskəlɨmən nat u,” o “Əsun asgəwɨnən nat u,”
o “Əsekən nat u.” 22Məto nəghatən mɨn u təmɨsɨ-pən əm e nətəlɨgən rəha etəmim. Ilat
koatəghat-in əmnatɨmnat rəha nətueintənu, tahmen-pən e nagwənənneen, ne nənɨmən
neen. Məto natɨmnat mɨn un, okol təsasituən, kən təsərəkɨnən nɨkitəmat, məto-inu e
nian onəkotos o nakotun, kən tɨkə mɨn. 23 Ekɨtun mə nian nakoatehm nəghatən mɨn
əh, nakotəmə kətah nəghatən agɨn-əh mɨn neen. Ilat koatən məmə netəmim okotəfak
min-nulan o nəhlan, kən ilat koatən məmə okotol rəhalat nətəlɨgən teiuaiu min-nulan
o nəhlan, kən ilat koatənmɨnməmə netəmimokotəikemoatehmwɨr nɨpətɨlatmin-nulan
o nəhlan e nolən itəm in tiəkɨs o nɨpətɨlat. Məto iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə nəghatən
mɨn əh, rəhalat nəsanənən tɨkəməmə otahtosɨg-in nətəlɨgən ratmɨnne nolən ratmɨn itəm
netəmim koatol e nɨpətɨlat.

3
1 Məto-inu Uhgɨn təmosmegəh mɨn itəmat min Kristo, kən tol mihin nəhlan, roiu əh
itəmat onəkotəkəike motol nɨkitəmat tətatɨg əskasɨk e natɨmnat itəm tətatɨg əpəh e nego
rəha Uhgɨn, ikɨn əh Iesu tatəpələh ikɨn e nɨkalɨ Uhgɨnmatɨp, ikɨn əh, ikɨn rəha nəsanənən
ne nɨsiaiiən. 2 Itəmat onəkotəkəike motol rəhatəmat nətəlɨgən tətatɨg əm e nego rəha
Uhgɨn, pəsnətəlɨgənrəhatəmatotəsatɨgənenatɨmnat rəhanətueintənu, 3məto-inu itəmat
nəmotɨmɨs itəmat Kristo, kən nəmegəhən pahrien rəhatəmat koatəhluaig ilat Kristo itəm
tətatɨg e nego e neai ilau Uhgɨn. Nəmegəhən wi u, netəmim kəsotəplanən. 4Nəmegəhən
pahrien rəhatəmat in e Kristo əm. Kən nian Kristo otɨtəlɨg-pa mɨn, kən Uhgɨn otəgətun
Kristo kitat min kəmnetəmim rafin, kən ilat okotəplan nəwɨrən ne nəsanənən rəhan.

Suatɨp ətuatɨp
5Məto itəmat onəkotəkəike motapəs agɨn nolən tərat mɨn rəha nətueintən, nolən tərat

tol min-nulan: nɨpɨtan ne nəman ne, koatit anion ilat mɨn; ilat koatol nolən tərat tol
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naulɨsən o nənən; ilat koatolkeike pɨk ilat mɨn o nolən tərat; təfagə rat tepət e rəhalat
nətəlɨgən; ilat naumɨs, kən nolən əh tahmen-pən məmə koatəfak kəm narmɨ nat mɨn.
6 Nolən rat mɨn əh tatol nɨki Uhgɨn tɨtahmə, kən in otol nalpɨnən asol kəm netəmim
itəm koatol nolən rat mɨn əh. 7 Aupən ikɨn, nolən rat mɨn əh koatərəmərə e rəhatəmat
nəmegəhən. 8Məto roiu əh, nəkotəkəike motos-irəkɨs ilat e rəhatəmat nəmegəhən, kən
tol min-nəhlan: nɨkitəmat təsaratən; nɨkitəmat ne nohlɨtəmat təsatɨperəh pɨkən tahmen
e kaluəluə; əsolən tərat kəm netəmim; əsən ratən netəmim; əsənən nəghatən itəm tol
naulɨsən o nənən. 9 Soteiuə-inən itəmat mɨn məto-inu itəmat nəmotapeg rəkɨs nətəlɨgən
oas rəhatəmat kən motapəs rəhan nolən mɨn, 10 kən nəmotuwɨn-in nətəlɨgən wi. Uhgɨn
tatos-ipɨnə nəmegəhən wi u kəm itəmat, matol məmə itəmat onəkotuwa motol əmmə in
ne. Kənpəs nəkotɨtunwɨr in. 11Məto e natɨmnatmɨn əh, in nat əpnapɨn əmokəmə ik etəm
Isrel, o sənəmə ik etəm Isrel; okəm kəməhg-ipən ik o kəsəhg-ipənən ik; okəmə nəmol-wɨr
skul o nəsol-wɨrən skul; okəmə ik slef əmkit o ik nakatərəmərə e netəmim. Məto nat asol
in Kristo, kən tətatɨgmɨn e nəmegəhən rəhatat rafin.

12Uhgɨn təmolkeike itəmat, kən mɨtəpun itəmat məmə rəhan mɨn. Kən tol min-nulan:
onəkotəkəike motasəkitun netəmim; motol təwɨr kəm netəmim; rəhatəmat nətəlɨgən
otəkəike mətatɨg ləhau; itəmat netəm mətɨg; kən nətəlɨgən rəhatəmat otəfəməh. Otol
nəghatənmɨn əh, tahmen-pənmə nakoatuwɨn-in napənwɨr rəha Uhgɨn. 13Nian suah kit
otol nat kit otəsahmenən e nɨganəmtɨtəmat, kənnɨkitəmat otəsahmə uəhaiən ron. Okəmə
suah kit tatol tərat kəm itəmat kit, pəs in otos əm tɨmɨs e nɨkin, məto in otəkəike maluin
kən in mol təwɨr əm kəm suah un. Saskəlɨm-iəkɨsən e nɨkim nolən tərat rəha etəmim
itəm təmol kəm ik, məto ol təwɨr əm kəm in, tahmen-pən əmmə Iərəmərə təmɨsaskəlɨm-
iəkɨsən nolən tərat rəhatat e nɨkin, məto in təmol təwɨr əm kəm kitat. 14Nat kəike itəm
otəkəike matɨg e nɨkitəmat, in nolkeikeən. Otos motuwɨn-in tahmen-pən mə napən wɨr
rəha Uhgɨn. Nian onəkotolkeike itəmat mɨn, kən tol itəmat nakoatuwa kitiəh. 15 Otos
nəməlinuən rəha Kristo pəs in tatərəmərə e nɨkitəmat, məto-inu Uhgɨn təmaun-in itəmat
məmə nakotuwa kol kitiəh, kən nakoatatɨg əm e nəməlinuen. Kən nian rafin otən kəm
Uhgɨnməmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol kəm itəmat.

16Otəgətun itəmatmɨn enəghatən rəhaKristo, kənmoatən enətəlɨgən təwɨr kəmitəmat
mɨnməmə nəkotəkəike moatol, məsotapəsən. Otan napuənmɨn e Naoa rəha Napuən, ne
napuənmɨn rəhaniməfak, ne napuənmɨn itəmtatɨsɨ-pən eNarmɨnRəhaUhgɨn. Otan ilat
rafin tahmen-pən e nənwiwiən kit itəm tatɨsɨ-pən e nɨkitəmat matuwɨn kəmUhgɨn. Inəh
e nolənmɨn əh, pəs nəghatənwɨr rəha Kristo tətatɨgmatəmegəhmatəwiəwɨr e nɨkitəmat
e nianmɨn rafin. 17Natɨmnat rafin itəmnoatol, ne nəghatənmɨn rafin itəmnoatən,məto
nəkotol əm e nərgɨ Iərəmərə Iesu. Kən nian rafin itəmat onəkotəkəike motən kəmUhgɨn,
tata rəhatat, məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm Iesu təmol kəm itəmat.

Nolənwi rəha tata, nemama, ne nɨsualkələh
18Nɨpɨtan, otɨsiai-in nərəmərəən rəha iaguɨhlmɨn rəhatəmat, tahmen-pən əmmə pətan

u in iəfak in otəkəike mol mihin.
19Kənnəman, otolkeike rəhatəmatnɨpɨtagwəhl, kənmotol təwɨrkəmilat,məto əsotolən

rəhatəmat nərəmərəənməmə otərəkɨn rəhatəmat nɨpɨtaguɨhl mɨn.
20 Nɨsualkələh, otɨsiai-in rəhatəmat tata ne mama, məto-inu Iərəmərə rəhatat nɨkin

otagien o nolən əh.
21 Itəmat tatamɨn, esotolənnalpɨnən taprəkɨs-innəratən itəmnɨsualkələhkoatol,məmə

nɨkilat otahmə ron. Məto okəmə nəkoatol nəhlan elat, kən rəhalat nətəlɨgən in otatite.
Nolən rəha slef ne rəhan iərəmərə
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22 Slef mɨn, nian rafin onəkotəkəike motol nəwia netəm-iasol mɨn rəhatəmat, məto
sənəmənian əmitəmilat koatehm itəmat lanməmənɨkilat otətagien otəmat. Məto itəmat
onəkotəkəikemotolwəkenɨkitəmatpahrienrəhanos-ipənənnɨsiaiiənkəmUhgɨn. 23Wək
naka itəm nəkoatol, otol e nɨkitəmat rafin tahmen-pən əmmə noatol wək rəha Iərəmərə
rəhatat, sənəmə noatol wək rəha etəmim əm. 24 Məto-inu onəkotəkəike motɨtun wɨr
məmə Iərəmərə rəhatat in otos-ipa nətouən ətuatɨp rəha natɨmnatmɨn itəmnəkoatol ilat.
Nətouən əhUhgɨn tɨnəmən rəkɨsməmə otos-ipən kəmnenətɨnmɨn. ?Kən nəkotɨtun nat u?
Nəkotolwək rəha suah inəh Iərəmərəpahrien rəhatat, in IərəmərəKristo. 25Məto etəmim
itəm tatol nolən tərat, in otos ətuatɨp mɨn noan nətouən rəhan o nolən tərat, məto-inu
Uhgɨn, in tatol tahmen-ahmen əmkəmnetəmim rafin.

4
1 Netəm-iasol mɨn itəm koatərəmərə, onəkotəkəike motol tətuatɨp kən mahmen kəm
rəhatəmat slef mɨn, məto-inu itəmat mɨn nəkotəkəike motɨtun məmə rəhatəmat mɨn
Etəm-iasol in tətatɨgmɨn əpəh e nego e neai.

Pol təməgətun ilat
2 Itəmat onəkotəkəike moatəghat-pən kəm Uhgɨn e nəfakən e nian rafin. Kən nian

onakoatəfak, rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mətatɨg lan, kən nian rafin agɨn nəkotəkəike
moatən kəmUhgɨnməmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol kəm itəmat. 3Kən
io iakolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motəfak mɨn otɨmat mɨn, məmə Uhgɨn oterəh e
suatɨp mə ekotən-iarəp nalpəkau anionən rəha Uhgɨn e Kristo. Məto-inu ematən-iarəp
nəghatənu inu kənkahtosɨg-in-pən io ron e kalapus. 4Otəfakməmə iatən-iarəpnəghatən
əh tətuatɨp kənməpiəwɨr tahmen əmmə ekəike mol mihin.

5 Itəmat netəm noatəfak, pəs netəm kəsotəfakən kotehm-pən Iesu e nolən mɨn
rəhatəmat, kən e nian rafin onəkotəkəike moatehm wɨr mə nolən, ne nəghatən mɨn
rəhatəmat in otiuw Iaihluəmɨn kotuwa o Iesu. 6 Itəmat nəkotəkəike moatəghat wɨr kəm
ilat e nəghatən mɨn əm u itəm təwɨr kən mətehen, kən pəs ilat okotəto nəghatən mɨn əh
mə kotəwɨr. Kən itəmat onəkotəkəikemotɨtunwɨr suatɨpmɨn o nuhalpɨnən nəghatənmɨn
rəhalat itəmkoatətapəh o rəhatəmat nahatətəən o Iesu.

Pol təmahl-ipən təsmil katian olat
7-8 Etahl-ipɨnə piətat etəm təwɨr, Tikikas, in tatɨmnə otəmat o nat kəiu əm məmə in

otamnus nəghatən rafin rəhatɨmat kəm itəmat, kən in otol nɨkitəmat təmegəh. In piətat
kit itəm io ekolkeike pɨk. Nian rafin in tatətul matɨp o nasituən lak e wək rəha Iərəmərə.
9 In tatɨmnə ilau piətat Onesimas. Nian rafin in tətahatətə əskasɨk e Iesu, kən itɨmat
ekotolkeike pɨk in. In etəmim kit rəhatəmat. Ilau okuən kəm itəmat namnusən rəha
natɨmnat rafin ikɨn-u.

Namnun nəghatən rəha Pol təmuwɨn kəm ilat
10Aristakas in tətatɨg e kalapus itɨmlau min. In tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat.

Kən Mak, in pia Panapas, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr rəhan kəm itəmat. Itəmat
nənamotos rəkɨs rəhak nəghatən ron. Okəmə in otɨmnə rəhatəmat ikɨn, kən nakotit
motuwɨnmoatehmwɨr. 11Kən Josua Jastas, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr rəhan kəm
itəmat. E noanol mɨn rəha Isrel itəm koatahatətə e Iesu, suah miləhal əm əh, iləhal
kətəhalasitu lak o wək rəha nego rəha Uhgɨn. Kən suah miləhal əh, iləhal kətəhalasitu
pɨk lak e nian əskasɨkmɨn itəm tatuwa e rəhak nəmegəhən.

12 Epafras in rəhatəmat kit etəmim, in mɨn tətahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. In
etəmim kit nian rafin tatol wək rəha Iesu Kristo, kən e nian rafin in tatəfak əskasɨk
otəmat. In tatətapəhoUhgɨnməmə itəmat onakoatətul əskasɨk kənmotɨmətəmotɨtunwɨr
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natɨmnat rafin itəmUhgɨn tolkeike. 13Ekɨtunnənənkəmitəmatməmə suahu in tatolwək
əskasɨk o nasituən etəmat, ne netəm Laotisia, ne netəm Hierapolis. 14 Tokita Luk etəm
kitat kotolkeike pɨk, ne suah u Temas, ilaumɨn katuahl-ipɨnə nəghatənwɨr kəm itəmat.

15Otahl-ipənmɨn rəhaknəghatənwɨr kəmpiətat newɨnɨtatmɨn əpəhLaotisia, ne pətan
əh Nimfa, ne netəm koatəfak e nian mɨn rafin əh rəhan ikɨn. 16Məto e nian onəkotafin
rəkɨs rəhak naoa un, kən motəike motahl-ipən kəm netəm Laotisia mə ilat okotafin mɨn
kəmnetəmim rəha niməfak əh-ikɨn. Kən e nolən kitiəhmɨn, itəmat onəkotəkəikemotafin
mɨn naoa rəha netəm Laotisia. 17Kən itəmat nəkotəkəike motən-ipən kəmAkipas məmə
in otəkəike mol rafinwək itəm Iərəmərə rəhatat in təmos-ipən kəm inməmə otol.

18 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat.
Sotaluinən sen itəm kəməlis io lan e kalapus. Pəs Uhgɨn otasitu etəmat kən mawte-in
rəhan nəwɨrən tətatɨg otəmat.

4:14: Kol 1:7; Flm 23-24 4:17: Flm 2 4:18: 1 Kor 16:21
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1 Tesalonaeka
Naoa itəmPol təmaupənməte tuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn

Tesalonaeka
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Tesalonaeka

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmniməfak əpəh Tesalonaeka.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol təmətuoun niməfak əpəh Tesalonaeka e

nup kəiu o kɨsɨl əm tɨnuwɨn rəkɨs, kən in niməfak wi kit. Netəm rəha niməfak okotəkəike
kəwiə e nəmegəhən rəhalat. Ilat neen, kəmotuwɨn e nian iəkɨs mɨn məto-inu kotahatətə
e Kristo. Kən neen kəsotɨtun wɨrən nian itəm Iesu otɨtəlɨg-pa mɨn lan e nətueintən. Neen
nɨkilat təht məmə Iesu otuwa uəhai mɨn əm. Kən motəruru məmə netəmim kəmotɨmɨs
uarisɨg e Iesu tɨtəlɨg-pamɨn, okahro ilat.
?Təmətenaoauonaka? Pol təmətenaoauməməotɨləs-ipərnətəlɨgənrəhalat, kənmol

nahatətəən rəhalat təskasɨk. Kənmolkeikeməmə otos-ipən nəgətunən neen itəm tətuatɨp
e nɨtəlɨg-pamɨnən rəha Iesu Kristo.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, ne Saelas,* ne Timoti, etəhalən təwɨr kəm itəmat u niməfak əpəh ikɨn Tesalon-
aeka. Itəmat nəmotuwa kitiəh o Tata Uhgɨn ne Iərəmərə Iesu Kristo.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
2 Nian rafin etəhalən-ipən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨməhal tagien otəmat, kən

mətəhaləfak otəmat e nəfakən rəhatɨməhal. 3 Nian etəhaləfak kəm Tata Uhgɨn,
nɨkitɨməhal tagien məto-inu nian rafin nɨkitɨməhal tatəht nat kɨsɨl, kit u rəhatəmat wək
itəm tatɨsɨ-pən e nahatətəən rəhatəmat, ne rəhatəmat wək əskasɨk o nasituən e netəmim
itəm tatɨsɨ-pən e nolkeikeən rəhatəmat, ne nolən rəha nətul əskasɨkən rəhatəmat e
nian iəkɨs mɨn itəm koatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, kən nəkotol nəhlan məto-inu
nəmotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Iərəmərə Iesu Kristo.

4 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm Uhgɨn tolkeike itəmat. Nɨkitɨməhal tagien mɨn otəmat
məto-inu ekəhalɨtun məmə Uhgɨn təmɨtəpun itəmat. 5 Kən ekəhalɨtun nat u, məto-
inu namnusən təwɨr itəm eməhalən kəm itəmat, sənəmə təmuwa e nəghatən əm, məto
təmuwa mɨn e nəsanənən, ne Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən kitat kotɨtun wɨr məmə in
nɨpahrienən. Kən nian emotatɨg kitat min itəmat, nəkotɨtun məmə nolən rəhatɨmat in
təwɨr məmə otasitu etəmat. 6 Kən itəmat nəkotasgəwɨn itɨməhal ne Iərəmərə e nolən u:
nəmotos pap nahməən asol, məto nəmotos nəghatən e nɨkin agien itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmos-ipɨnə. 7Tol nəhlan, e nolən rəhatəmat nəmotəgətun suatɨpwɨr kit kəm iəfak
mɨn əpəhMasetonia ne Akaeaməmə kotasgəwɨn itəmat. 8Nəmotən-iarəp nəghatən rəha
Uhgɨn tahmen e təwi təmasək kəto ikɨnmɨn rafin, kən sənəmə əpəhMasetonia ne Akaea
əm, məto netəmim ikɨn mɨn rafin kotɨtun rəhatəmat nahatətəən. ?Kən ekəhaləkəike
məhalən-iarəp namnusən rəha nahatətəən rəhatəmat, o kəp? 9 Kəp, məto-inu ilat atɨp
koatən-iarəpməmənianemotuwamoatəplan itəmat, nɨkitəmat tagienonətoənnəghatən
rəhatɨməhal. Koatən-iarəpməmə itəmat nəmotəuhlinməntaatəmat o narmɨnatmɨn, kən
motuarisɨg-in Uhgɨn itəm tatəmegəh, kən in Uhgɨn pahrien, 10kən nakoatəsahginNətɨn u
Iesu, itəmtəmɨsɨ-pənenegoeneai, kənUhgɨn təmosmegəh inenɨmɨsən, kən inotosmegəh
kitat o nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn itəm tatuwa.

* 1:1: E nəghatən Kris, nərgɨn u Saelas in ‘Silfanus’ 1:1: Wək 17:1-9 1:3: 1 Kor 13:13; Kol 1:4-6 1:5: 1
Kor 2:4-5 1:6: Wək 17:5-9
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2
Wək rəha Pol əpəh Tesalonaeka

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nəkotɨtun məmə nian itɨməhal eməhaluwa məhalehm itəmat,
nuwamən rəhatɨməhal, in sənəmə tol nat əpnapɨn əm, məto təmol noan. 2 Kən itəmat
nəkotɨtun məmə əpəh Filipae, netəmim kəmotol tərat kəm itɨməhal, kən motəhai motən
rat itɨməhal, məto Uhgɨn rəhatat təmasitu etɨməhal, kən itɨməhal esəhaləginən nən-
iarəpən rəhan namnusən təwɨr kəm itəmat, nat əpnapɨn netəmim kəmotalkut məmə
okotən-iəhau itɨməhal. 3Tol nəhlanməto-inu rəhatɨməhal nəghatən o niuwən rəhatəmat
nətəlɨgən təsietən e nətəlɨgən rat mɨn o nɨkin itəm təsətuatɨpən, kən esəhlalkutən o neiuə-
inən itəmat. 4 Kəp, esəhalolən nəhlan. Məto nian etəhaləghat, ekəhalɨtun məmə Uhgɨn
təmuag-pən rəkɨs e nɨkitɨməhal, kən təmənməmə itɨməhal etəhalahmenməmə etəhalən-
iarəp namnusən təwɨr, kən in təmələhəu-pən e nelmɨtɨməhal. Kən ekəsahləghatən məmə
netəmimnɨkilat otagien otɨməhal,məto etəhaləghatməməUhgɨnnɨkin otagien otɨməhal,
kən in Uhgɨn itəm tatuag-pən e nɨkitɨməhal. 5Nəkotɨtun məmə itɨməhal esəhaluwamən
otəmat məmə ekəhaliuw nətəlɨgən rəhatəmat e nəghatən ətehen mɨn. Kən esəhalən-
iarəpənnamnusən təwɨr kəm itəmatməmə ekəhalos rəhatəmatməni. KənUhgɨn, in tɨtun
nɨkitɨməhalməmənəghatən u in nɨpahrienən. 6 Itɨməhal esəhaluwamənməmə itəmat kit
o etəmim əpnapɨn əmkit otɨləs-ipər itɨməhal.

7Kən nat kit mɨn, məto-inu itɨməhal aposol mɨn rəha Kristo, ekəhalɨtun nənən məmə
nəkotəkəike motɨsiai-in itɨməhal tahmen e etəm-iasol miləhal, məto eməsəhalolən. Nian
etəhlatɨg kitat min itəmat, nolən rəhatɨməhal tɨmətɨg tahmen e mama kit itəm tatehm
wɨr nətɨn mɨn. 8Nɨkitɨməhal tagien məmə ekəhalən-iarəp namnusən təwɨr, məto sənəmə
məmə ekəhalən-iarəp əm, məto eməhalol natɨmnat rafin itəm ekəhalɨtun nolən məmə
otasitu etəmat. In tahmen məmə eməhalos-ipɨnə nəmegəhən rəhatɨməhal, məto-inu
itɨməhal eməhalolkeike itəmat, kənnəmotuwarəhatɨməhalnetəmim. 9Piakmɨnnewɨnɨk
mɨn. ?Nɨkitəmat tatəht, o kəp, wək əskasɨk itəmeməhalol? Nian itɨməhal emətəhlamnus-
iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm itəmat, itɨməhal eməhalol wək e nelmɨtɨməhal
laulaugɨnmətoarus-pən lapɨnməmə esəhalətapəh-inən nat kit otəmat.

10 Itəmat ne Uhgɨn, nəmotəplan kənmotɨtun nən-iarəpənməmə nian emətəhlatɨg kitat
min itəmat iəfak mɨn, nolən rəhatɨməhal in tətuatɨp, kən Uhgɨn tətagien lan, kən etəmim
kit təsosən nɨpəgnəmtɨn kit itəm tərat otɨməhal. 11 Itəmat nəkotɨtun məmə itɨməhal
eməhalol təwɨr kəm itəmat rafin tahmen e tata kit tatehm wɨr nenətɨn mɨn. 12 Kən
e nolən kitiəh əm, etəhalem əskasɨk itəmat, kən mətəhalɨləs-ipər rəhatəmat nətəlɨgən,
mətəhalətapəh əskasɨk məmə nəmegəhən rəhatəmat otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən
nɨkin tagien lan. Uhgɨn u, tətaun-in itəmat məmə nakotuwa e nərəmərəən ne nəwɨrən
rəhan.

13Kənnianrafin, itɨməhalekəhaləntagkiukəmUhgɨnməto-inuniannəmotosnəghatən
rəha Uhgɨn itəm nəmotəto otɨməhal, kən motos tatɨg e nɨkitəmat, kən nɨkitəmat təsəhtən
məmə in nəghatən rəha netəmim əm,məto nɨkitəmat təhtməmə in nəghatən rəha Uhgɨn,
kənpahrien innəghatən rəhan. Kənnəghatənu tatolwək enəmegəhən rəhatəmat, netəm
nakoatən nɨpahrienən lan. 14 Kən piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəmotos nəratən tahmen e
niməfakmɨn rəha Uhgɨn e Kristo Iesu əpəh Jutia aupən. Nat əpnapɨnməmə ilat netəmim
imatəmatatɨp ikɨn,məto ilat kəmotol terat kəmitəmat tahmen əmenoanolmɨnrəha Isrel
kəmotol tərat kəm iəfak mɨn əpəh Jutia. 15Kəmotohamnu Iərəmərə Iesu, ne ien mɨn, kən
motəhg-iarəp itɨmat ekotiet. Nolən rəhalat tatol nɨki Uhgɨn təsagienən, kən ilat tɨkɨmɨr
mɨn o netəmim rafin, 16 məto-inu kotalkut məmə okotən-iəhau itɨmat o nəghatən kəm
Iaihluəmɨnməmə Uhgɨn otosmegəh ilat. E nolən əh, ilat koatuargətain rəhalat nolən rat
mətoarus tahmen. Məto roiu əh, neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn tɨnuwa olat.

2:2: Wək 16:19-24; 17:1-9 2:4: Kal 1:10 2:9: Wək 20:34 2:12: Wək 20:31 2:13: 2 Tes 2:13 2:14:
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Pol təmolkeikeməmə otəplan ilat
17 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian eməhaluwɨn isəu otəmat nian noan məsɨn əm, məto

eməhalolkeike pɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat. Nɨpahrienən, nɨpətɨtat isəu otat mɨn,
məto nətəlɨgən rəhatat kitiəh. Kən eməhlalkut pɨk məmə ekəhalɨtəlɨg məhaləplan itəmat,
18məto-inu eməhalolkeike məmə ekəhalɨmnə otəmat. Io, Pol, emalkut nian tepət, məto
Setan təmahtosɨg-in suatɨp otɨməhal. 19?Tahro ekəhalolkeike pɨkməmə ekəhaləplanmɨn
itəmat? ?Tol nəhlanməto-inu, nian Iərəmərə Iesu otuwamɨn, pahmɨn un eməhalələhəu-
pən nətəlɨgən əskasɨk rəhatɨməhal elat məmə ilat noa wək wɨr rəhatɨməhal? ? Kən
nɨkitɨməhal otagien mɨn o pah mɨn? ?Kən pah mɨn un in rəhatɨməhal nətouən itəm
nɨkitɨməhal otagien elat? ? Itəmat, o kəp? Əwəh, itəmat u. 20 Nɨpahrienən, itɨməhal
ekəhlausit otəmat, kən nɨkitɨməhal tagien otəmat.

3
1Tol nəhlan, nian nɨkitɨməhal təməpou kən iuəhkɨr nɨkitɨməhal tɨtəgɨt, məto-inu itɨməhal
ekəhaləruru məmə nəkotatɨg təwɨr əm o kəp, kən itɨməhal eməhaləlis nəghatən məmə
io ne Saelas ekətuatɨg Atens, 2 emuahl-ipɨnə Timoti məmə in otɨmnə məplan itəmat. In
piatat kit itəm tatol wək rəha Uhgɨn itɨməhal min o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn.
In təmɨnəh otəmat məmə otasitu etəmat mɨləs-ipər rəhatəmat nətəlɨgən, kən mol itəmat
nəkoatətul əskasɨke rəhatəmatnahatətəən, 3məmənəratən itəmtatuwa roiu, okol təsolən
nɨkitəmat təht pɨk. Nəkotɨtun rəkɨs məmə in nətəlɨgən rəha Uhgɨn məmə netəmim okotol
tərat etat nəhlan. 4 Nɨpahrienən, nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməhaləkəike
mətəhalən kəm itəmat məmə okol tərat kəm kitat. Kən itəmat nəkotɨtun wɨr məmə
tɨnuwa mol nɨpahrien lan tahmen əmməmə itɨməhal eməhalən mihin. 5O nat əh, nian
nɨkitɨməhal təməpoukən iuəhkɨrnɨkitɨməhal tɨtəgɨt, kənemahl-ipɨnəTimotiməməotɨmnə
məplan-tu rəhatəmat nahatətəən, məmə tatəskasɨk əh, o kəp. Ekatəgɨn məmə e suatɨp
kit, Setan u etəmim rəha nos-ipən-os-ipənən, in tos-ipən-os-ipən kəm itəmat, kən wək
rəhatɨməhal in tol nat əpnapɨn əm.

Timoti təmən-iarəp namnusən təwɨr
6Kən roiu əh, Timoti təmɨtəlɨg-pamɨn otɨmlau, kənmatos namnusən təwɨr e rəhatəmat

nahatətəən ne nolkeikeən. Təmən-ipa kəm itɨmlau məmə nɨkitəmat tatəht əh itɨməhal
e nagienən, kən motolkeike məmə nəkotəplan itɨməhal, tahmen əm məmə itɨməhal
ekəhalolkeike məmə ekəhaləplan itəmat. 7 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nat
əpnapɨn eməhlatɨg e nəratən, kənmətəhaləto nahməən,məto namnusən rəha nahatətəən
rəhatəmat təmɨləs-ipər rəhatɨməhal nətəlɨgən otəmat. 8Nian eməhalos namnusən məmə
nəkoatətul əskasɨk əh o Iərəmərə, kən ekəhaləto məmə enəhalos mɨn nəmegəhən. 9Nian
ekəhalətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nagienən rəhatɨməhal otəmat in iahgin, kən ekəhalən
kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨməhal tagien pɨk otəmat. 10 E nian rafin, nərauiəgən ne lapɨn,
etəhaləfak əskasɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat, kən məhaləgətun itəmat e nat naka
nəkotəruru əhməmə rəhatəmat nahatətəən otəwiəməskasɨk.

11 Kən pəs rəhatat Uhgɨn atɨp, u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu rəhatat, kioal suatɨp
rəhatɨməhal məmə ekəhalɨmnə məhalehm itəmat. 12 Pəs Iərəmərə tol nolkeikeən
rəhatəmat otepət mər mərioah otəmat ne netəmim rafin, tahmen e nolkeikeən
rəhatɨməhal otəmat tepət. 13 Pəs in tol nɨkitəmat təsanən məmə, nian Iərəmərə Iesu
tatuwa mɨn ilat rəhan mɨn netəmim, kən nakotətul e nɨganəmtɨ rəhatat Uhgɨn u Tata
rəhatat, kən nəkotətuatɨp kən nolən kit tɨkəməmə otɨləs pɨkən itəmat.

4
Nəmegəhən rəhatəmat təkəikemol Uhgɨn nɨkin tagien
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1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, roiu ekəike məghat e natɨmnat mɨn neen. Eməhaləgətun rəkɨs
etəmatnolənnaka itəmnəkotolməməUhgɨnnɨkinotagienotəmat. Kənpahrien, nəkoatol
mihin. Kən roiu etəhalətapəh otəmat kən mətəhalətapəh əskasɨk e Iərəmərə Iesu məmə
nəkoatol əmnulan tatuwɨnmatuwɨnməsɨnmɨn. 2Otol nəhlanməto-inu itəmatnəkotɨtun
suatɨp itəmeməhaləgətun itəmat lan e nərəmərəən rəha Iərəmərə Iesu.

3NətəlɨgənrəhaUhgɨnməmə in təmələhəukalɨn itəmatməmə rəhanmɨnməmənəkoatol
nat itəm tətuatɨp wɨr: sotətəu-pənən suatɨp rəha nɨpɨtan ne nəman itəm koatit anion
ilat mɨn. 4 Itəmat kitiəh kitiəh nəkotəkəike motərəmərə e nɨpətɨtəmat e nolən itəm təwɨr
mətuatɨp kən katɨsiai-in. 5Sotolənnolən rəha nətəu-pənənnətəlɨgən əskasɨk o nit anionən
pətan o iərman. Nolən əh rəha netəm kəsotəfakən kotəruru Uhgɨn. 6 Kən e natɨmnat
mɨn əh, sotolən tərat e piatəmat mɨn o nakləh-inən pətan rəha suah pɨsɨn. Iərəmərə otol
nalpɨnən kəmnetəmmɨnu itəmkotol nolənmɨn itəmtol nəhlan, kən enəhalən rəkɨs nat u
kəm itəmat o nəhgaiirən etəmat. 7Tol nəhlanməto-inu Uhgɨn təməsaun-inən kitat məmə
okotamkɨmɨk e nɨganəmtɨn, məto okotatɨg e nəmegəhən itəm kəmotələhəu kalɨn məmə
rəhan. 8Tol nəhlan, etəm tatəuhlin məntaan e nəgətunən əh, sənəmə tatəuhlin məntaan
kəm etəmim, məto tatəuhlin məntaan kəm Uhgɨn itəm təmos-ipa Narmɨn Rəhan kəm
itəmat.

9Nəkotɨtun rəkɨs nolən rəha nolkeikeən itəmat iəfak mɨn, kən inu sənəmə nat kit itəm
ekəkəike məte e naoa, məto-inu Uhgɨn təməgətun rəkɨs itəmat o nolkeikeən itəmat mɨn.
10Kən pahrien, nakotolkeike piatat mɨn rafin ikɨn Masetonia. Məto, piak mɨn ne wɨnɨk
mɨn, ekəhalətapəh əskasɨkməmə nəkotol mihin tatuwɨn nulanməsɨnmɨn.

11 Itəmat nəkotəkəikemotalkut o nətəu-pənən suatɨp rəhanəmegəhən itəmin təməlinu,
kənmotol atɨprəhatəmatwək, kənnəkotolwəkenelmɨtəmat tahmen əmməməeməhalən
mihin kəm itəmat. 12Otol nəhlan məmə rəhatəmat nəmegəhən otiuw-pa nɨsiaiiən rəha
netəm ihluəmɨn, kən itəmat nəsotagɨleən e suah kit.

Nuwamən rəha Iərəmərə
13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Ekəhalolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motɨtun netəm

mɨn u itəm kəmotɨmɨs. Kən esəhalolkeikeən məmə itəmat nakotasək tahmen e netəmim
itəm kəsotələhəu-pənən rəhalat nətəlɨgən e Uhgɨn. 14Kitat kotahatətəməmə Iesu təmɨmɨs
kən məmegəh mɨn, kən nɨkitat tɨtun məmə nian Iesu otuwa mɨn, kən Uhgɨn otol məmə,
netəmmɨnu itəmkɨnotahatətə rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs, okotuwamɨn ilat Iesu. 15Kən
ekəhalən kəm itəmat nəghatən ətuatɨp rəha Iərəmərə məmə, kitat u itəm koatəmegəh əh
motatɨg mətoarus nuwamən rəha Iərəmərə, pahrien kitat okol kəsotaupən-inən netəm
mɨn u itəm kəmotaupən kəmotɨmɨs. 16 Məto Iərəmərə ətuatɨp əm oteiuaiu-pa e nego e
neai, kənmən-iarəp əfəməh, kən etəm-iasol rəha nagelomɨn otagət əfəməh, kən netəmim
okotəto təwi rəha Uhgɨn, kən netəmmɨn u itəmkɨnotahatətə rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs,
okotəmegəh motaupən motər. 17 Kən uarisɨg lan, kitat netəm koatəmegəh əh motatɨg,
okotərkitatmin ilat enɨmalnapuəməməokotəplan Iərəmərəemagoagəp. Kəntolnəhlan,
okotatɨg kitat Iərəmərə namnun tɨkə. 18Tol nəhlan, otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat mɨn e
nəghatənmɨn u.

5
1Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Təwɨr əmməmə esəteənkəmitəmat enian ətuatɨp rəhanatɨmnat
mɨn əh, 2 məto-inu itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen
e iakləh itəm tatuwa lapɨn, nian netəmim kotəruru. 3 Nian netəmim koatən məmə,
“Natɨmnat rafin təməlinu, kən nəratən tɨkə,” kən nəratən otuwa olat uəhai əm, tahmen
e pətan itəmməntaan tɨtahmə o neməkən, kən okol netəmim kəsotagɨmən.
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4 Məto piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəsotətulən e napinəpən e natɨmnat mɨn əh, kən
nuwamən rəha nian əh otəsolən itəmat nəkotaut tahmen e nuwamən rəha iakləh kit.
5 Itəmat rafin nenətɨ nəhag-əhagən ne nenətɨ nianən. Kitat sənəmə netəmim rəha lapɨn
ne napinəpən. 6 Kən tol nəhlan, pəs kəsotolən tahmen e netəm mɨn u kotapɨl, məto pəs
kotaiir kənmoatehmwɨr rəhatat nətəlɨgən ne rəhatat nolənmɨn, 7məto-inu netəmmɨn u
koatapɨl, ilat koatapɨl lapɨn, kənnetəmmɨnu itəmkoatapɨs, ilat koatapɨs lapɨn. 8Məto pəs
kitat kotərəmərə e rəhatat nolən mɨn, məto-inu kitat netəm rəha nianən. Pəs kotaskəlɨm
nolən rəha nahatətəən ne nolkeikeən, inu tahmen e mopael kit itəm tatuwɨn-in iaen kit
itəmtatətlosɨg-inmanɨkɨləhatəm, kənpəs kotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgəneUhgɨn,
inu tahmen e mopael kit itəm tatuwɨn-in hat əskasɨk kəmol e iaen itəm tatəfətain rəhn-
kapətəm.

9 Pəs kotol nəhlan məto-inu Uhgɨn təsɨtəpunən kitat məmə neməha ne nalpɨnən rəhan
otuwa otat, məto təmɨtəpun kitat məmə in otosmegəh kitat e rəhatat Iərəmərə Iesu
Kristo. 10 Təmɨmɨs otat məmə kitat kotɨtun natɨgən kitiəh kitat min okəmə koatəmegəh
o kəmotɨmɨs. 11 Tol nəhlan, otɨləs-ipər rəhatəmat mɨn nətəlɨgən, kən otasitu etəmat mɨn
məmə natol nahatətəən rəhatəmat təskasɨk. Pahrien, inu nolən itəmat nəkotol u-roiu.

Namnun nəghatən rəha Pol
12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Roiu ekəhalətapəh otəmat məmə nakotɨsiai-in netəm mɨn

u koatol wək əskasɨk itəmat min ilat, moatərəmərə etəmat e Iərəmərə, kən moatən kəm
itəmat nian nəkoatol tərat. 13 Otɨsiai-in wɨr ilat motolkeike ilat o wək itəm koatol, kən
motatɨg e nəməlinuən itəmatmin itəmatmɨn. 14Kənpiakmɨnnewɨnɨkmɨn, etəhalətapəh
əskasɨkməmənakotəghat əskasɨkkəmnetəmmɨnukəsotolənnat kit. Otɨləs-ipər nətəlɨgən
rəha netəm nɨkilat təpou. Otasitu e netəm itəm rəhalat nəsanənən tɨkə. Otol rəhatəmat
nətəlɨgən təfəməh kəmnetəmim rafin. 15Okəmə suah kit otol nat kit təsahmenən etəmat,
kən itəmat nəsotalpɨnən nɨtai nəratən, məto nian rafin, itəmat nəkotəkəike motalkut
məmə nəkoatol təwɨr kəm itəmatmɨn ne netəmim pɨsɨnmɨn.

16Nɨkitəmat otəkəikemətagien nian rafin; 17kənmoatəghat kəmUhgɨn e nəfakən nian
rafin; 18 kən nian rafin otən kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat tagien, nat əpnapɨn nəkotatɨg e
nəwɨrən, o nəratən. Otol natmiləhal əhməto-inu iləhal nəwiaUhgɨn otəmat eKristo Iesu.

19SotahləmɨsənnɨgəmrəhaNarmɨnRəhaUhgɨn; 20əsotənənməmənəghatən itəmUhgɨn
təmos-ipɨnə kəm suah kit, in tol nat əpnapɨn əm lan. 21 Otəplan wɨr kən motakil wɨr
natɨmnat rafin, kən otaskəlɨm tiəkɨs nat itəm təwɨr, 22 kən motapəs natɨmnat rafin itəm
tərat.

23 Pəs Uhgɨn pɨsɨn əm itəm in Uhgɨn rəha nəməlinuən, otol itəmat məmə rəhan pɨsɨn
əm un itəmat. Pəs Uhgɨn otol məmə narmɨn rafin rəhatəmat, ne nəmegəhən rafin
rəhatəmat, ne nɨpətɨtəmat rafin okotətuatɨp məmə nɨpəgnəmtɨn tɨkə otəkul-pən etəmat
nian rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo tatuwa mɨn. 24 Etəm tətaun-in itəmat, nian rafin tatol
rəhan nəghatən, kən in otol natɨmnat mɨn əh.

25 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Otəfak otɨmat. 26Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə
itəmat kitiəh əm e Kristo. 27 E nərgɨ Iərəmərə, iatən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotafin
naoa u kəmpiakmɨn ne wɨnɨkmɨn rafin.

28Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.
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2 Tesalonaeka
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPol təməte tuwɨn kəm iəfakmɨn

ikɨn Tesalonaeka
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Tesalonaeka

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmniməfak əpəh Tesalonaeka
?Nəmegəhən tahronulannian təməte? Netəmim tepət e niməfak, koatol nəruruən e

nuwamən rəha Iesu. Koatos nian iəkɨs tepət, kən neen nɨkilat tatəhtməmə inəh nəmtətin
itəm tatəgətunməmə otəsuwəhən, Iesu tɨtəlɨg-pamɨn. Kəsotɨtun wɨrən nɨpətɨ naoa aupən
rəha Pol (inu 1 Tesalonaeka). Kən neen koatən məmə Iesu otɨtəlɨg-pa uəhai əm, kən ko
kəsotol wək pɨkən. Məto ilat koateiuə əmməto-inu koatəlpah.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa uməmə otələhəu ətuatɨp nətəlɨgən rəhalat e

nɨtəlɨg-pamɨnən rəha Iesu.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, ne Saelas,* ne Timoti, etəhalən təwɨr kəm itəmat u niməfak əpəh ikɨn Tesalon-
aeka. Itəmat nəmotuwa kitiəh o Uhgɨn rəhatat Tata, ne Iərəmərə Iesu Kristo.

2 Pəs Uhgɨn Tata, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən ne nəməlinuən
kəm itəmat.

Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
3 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian rafin itɨməhal ekəhaləto məmə ekəhaləkəike məhalən

kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨməhal tagien otəmat. Kən tətuatɨp əm məmə ekəhalol mihin
nəhlan, məto-inu nian rafin nahatətəən rəhatəmat tatuwa matəskasɨk, kən nian rafin
itəmat rafin noatolkeike pɨk itəmat mɨn, kən nolkeikeən ne nahatətəən əh katutəwiə
matuərmətianmətian. 4Tol nəhlan, itɨməhal etəhalən-iarəp kəmnetəmim rəha niməfak
rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn rafin məmə nɨkitɨməhal tagien pɨk otəmat. Itɨməhal etəhalən
nəhlan məto-inu nian rafin, itəmat nəkoatətul əskasɨk e nəmegəhən rəhatəmat e Kristo,
kən itəmatmotaskəlɨm əskasɨk əh nahatətəən rəhatəmat, nat əpnapɨn netəm ihluə koatol
tərat kəm itəmat, kənmol itəmat nakoatəto nahməən tepət.

5 Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə nolən rəha Uhgɨn o nakilən netəmim, in tətuatɨp
əm. Nakoatos nahməən o nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən noan nətul əskasɨkən e nəratən
rəhatəmat, Uhgɨnotafin itəmatməmənakotahmen-innuwɨnənenərəmərəənrəhan. 6Tol
nəhlan məto-inu nolən rəha Uhgɨn in tətuatɨp, kən in otol nalpɨnən kəm ilat u koatol
nəratən kəm itəmat, 7 kən o nian kit in otos-ipɨnə namegən kəm itəmat itəm nakoatos
nahməən, kitat min itəmat. Natɨmnat mɨn əh okotuwa motol nɨpahrienən nian Uhgɨn
otol-arəp Iərəmərə Iesu itəmotɨsɨ-pən e nego e neai. In otuwa e nɨgəm itəm tatuəp pɨk ilat
rəhan nagelomɨn itəmkotəsanən. 8 In otol nalpɨnən kəm itəmmɨn u kotəruru Uhgɨn kən
məsotətəu-pənən namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu rəhatat. 9Uhgɨn otol nalpɨnən kəm
ilat e nəratən itəmnamnun tɨkə. Kənotahtosɨg-in lilɨn ilat e nɨganəmtɨ Iərəmərənenəhag-
əhagən asol rəha nəsanənən asol rəhan. 10Nat u otuwa e nian Iesu tatuwa mɨn. In otos
nənwiwiən o natɨmnat itəm təmol kəm iəfak mɨn rəhan, kən narmɨlat otiwɨg ron, itəmat
mɨn itəmat min ilat məto-inu nəmotahatətə e rəhatɨməhal nəghatən itəm eməhalən kəm
itəmat.

11 O natɨmnat mɨn u, nian rafin etəhaləfak otəmat məmə Uhgɨn otafin itəmat məmə
nakotahmen-in rəhan naunən. Kən etəhaləfak məmə Uhgɨn otol wək e nəsanənən rəhan
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məmə, nətəlɨgən wɨr itəmnakotolkeike məmə nakotətəu-pən, ne wək wɨr mɨn itəm tatɨsɨ-
pən e nahatətəən rəhatəmat, okotol noan. 12 Itɨməhal etəhaləfak nəhlan məmə katɨləs-
ipər nərgɨ Iərəmərə Iesu o natɨmnat itəm təmol e nəmegəhən rəhatəmat, kən in otɨləs-ipər
itəmat. Natɨmnat mɨn əh otuwa e nəwɨrən rəha Uhgɨn rəhatat ne Iərəmərə Iesu Kristo.

2
EtəmTatol Təfagə Rat AgɨnNian Rafin

1Piakmɨn ne wɨnɨkmɨn. Pəs ekəghat e nian rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otuwamɨn lan,
kən Uhgɨn otuəfɨmɨn kitat min Kristo lan. 2 Etəhalətapəh məmə nɨkitəmat təsəht pɨkən,
kən məsotautən e nəghatən eiuə kit itəm katən məmə itɨməhal eməhalən. Katən məmə
in nəghatən itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, o namnusən kit, o naoa kit itəm tatən məmə Nian
Rəha Iərəmərə tɨnuwa rəkɨs. 3 Sotolən etəmim kit teiuə-in itəmat e nəghatən kit, məto-
inu nian əh otəsuwamən mətoarus nian itəm netəmim okotuwa tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn
motol nəluagɨnən ilat min, kən Uhgɨn otol-arəp Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin,
itəm Uhgɨn otərəkɨn pahrien tətəu-pən əm rəhan nalpəkauən aupən rəkɨs. 4 In otuwa
tɨkɨmɨr enatɨmnat rafin itəmnetəmimkoatəfak ron, nenatɨmnat rafin itəmkoatənməmə
rəhalat uhgɨn mɨn. In əm un otɨləs-ipər atɨp in ilɨs e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otuwɨn
məpələh e Nimə Rəha Uhgɨn, kənmənməmə in Uhgɨn.

5 ?Tahro? ?Nəmotaluin məmə nian emətatɨg kitat min itəmat, ematən-ipɨnə natɨmnat
mɨn u? 6Kən nɨnotɨtun nat naka itəm tətahtosɨg-in etəm əh-roiu məmə Uhgɨn otol-arəp
in e nian ətuatɨp rəhan. 7 Nəsanənən anion rəha Təfagə Rat Agɨn tɨnatol wək rəkɨs.
Məto etəm itəm tətahtosɨg-in nəsanənən əh, in otol nəhlan mətoarus-pən Uhgɨn otos-
irəkɨs. 8Kən Uhgɨn otol-arəp Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin, itəm Iərəmərə Iesu
otərəkɨn in e nɨmətag e nohlɨn, kən mərəkɨn agɨn e nəhag-əhagən rəha nuwamən rəhan.
9 Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn Nian Rafin otuwa mol wək e nəsanənən rəha Setan, kən
in otol nat pɨspɨs eiueiuə mɨn, ne nəmtətin eiueiuə mɨn, ne nat eiueiuə mɨn itəm otol
narmɨ netəmim tatiwɨg, 10 ne nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rafin itəm koteiuə-in netəm mɨn
u itəm kotaliwək e suatɨp tatuwɨn e nalpɨnən. Uhgɨn otərəkɨn ilat məto-inu kəmotən
əskasɨk məmə kəsotolkeikeən nɨpahrienən itəm tɨtun nosmegəhən ilat. 11O nətəlɨgən əh,
Uhgɨn tahl-ipən kəm ilat nat kit təsanən itəm tatol nətəlɨgən rəhalat tatəlue. Tahl-ipən
nat əh məmə okotən nɨpahrienən e neiueiuəən. 12Kən tahl-ipən məmə Uhgɨn otən-iarəp
nalpɨnən rəha netəmim rafin itəm kəsotənən nɨpahrienən e nɨpahrienən, məto koatəto
təwɨr agɨn nian koatol nolənmɨn itəm tərat.

Iəfakmɨn okotəkəikemotətul əskasɨk
13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm Iərəmərə tolkeike. Nian rafin ekəhaləkəike məhalən

tagkiu kəm Uhgɨn otəmat, məto-inu e nətuounən Uhgɨn təmɨtəpun itəmat məmə oto-
smegəh itəmat. In otol nəhlan e wək rəha Narmɨn Rəhan itəm tatələhəu kalɨn itəmat
məmə rəhan, kən otosmegəh itəmat e nahatətəən rəhatəmat e nɨpahrienən. 14 Uhgɨn
təmaun-in itəmat o natɨmnat mɨn əh e namnusən təwɨr itəm etəhalən-iarəp, məmə kitat
kotuwa kitiəh kitat rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo e rəhan nɨsiaiiən, ne nəsanənən, ne
nəhag-əhagən. 15 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, otətul əskasɨk kən motaskəlɨm
nəgətunən itəm eməhalos-ipɨnə kəm itəmat e nəghatən itəm təmiet e nohlɨtɨməhal, o
nəghatən itəmnəmotafin e naoa eməhalahl-ipɨnə.

16Uhgɨn rəhatat Tata təmolkeike kitat, kən e nəwɨrən rəhan təmɨləs-ipər nɨkitat nam-
nun tɨkə, kən təmol məmə kitat okotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Kən pəs
rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo atɨp ilau Uhgɨn Tata, 17 okialəs-ipər nɨkitəmat kən mioal
itəmat nakotəsanən e nolənwɨr mɨn rafin ne nəghatənwɨr mɨn rafin.
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3
Pol təmətapəh o nəfakən

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Inu namnun nəghatən. Otəfak otɨməhal məmə nəghatən
rəha Iərəmərə otuwɨn uəhai əm ikɨn mɨn rafin, kən netəmim okotɨsiai-in motətəu-pən,
tahmen əm etəmat itəm nəmotɨsiai-in motətəu-pən. 2 Kən otəfak otɨməhal məmə Uhgɨn
otɨləs-irəkɨs itɨməhal o netəm rat, məto-inu sənəmə netəmim rafin kotahatətə e Iərəmərə.
3 Məto Iərəmərə, nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən in otol itəmat nakotəsanən, kən
matehmwɨr itəmat o Setanməmə otəsərəkɨnən itəmat. 4Kən kitat kotɨtunwɨr e Iərəmərə
məmə roiu itəmat nəkoatol nat naka itəm eməhalən, kən nəkoatol əm nulan moatuwɨn
moatuwɨn. 5Pəs Uhgɨn otit nɨkitəmat e suatɨp rəha nolkeikeən rəha Uhgɨn ne nolən rəha
Kristo o nətul əskasɨkən nian nəratən otuwa.

Əsolən nolən rəha nəlpahən
6 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, etəhalən əskasɨk kəm itəmat
məmə nakotətul isəu o piatat mɨn itəm koatol nolən rəha nəlpahən, kən məsotatɨgən
motətəu-pənnəgətunən itəmnəmotosotɨməhal. 7 Itəmatatɨpnəkotɨtunməmənəkotəkəike
motətəu-pən nolən itəm eməhalol. Nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməsəhaləlpahən,
8 kən eməhalos-nəmtɨn nagwənən o netəmim, eməsəhalos əpnapɨnən. Məto eməhalol
wək pɨk, lapɨn ne lenian, eməhalol wək e nelmɨtɨməhal məmə esəhalos-ipɨnəən wək
əskasɨk otəmat o nehmən itɨməhal. 9 Tətuatɨp otɨməhal məmə ekəhalətapəh otəmat
məmə nakoatehm itɨməhal, məto itɨməhal eməsəhalolən nəhlan məto-inu itɨməhal
ekəhalolkeike məmə ekəhaləgətun itəmat e nolən itəm tətuatɨp məmə nakotətəu-pən.
10Kən nian emətəhlatɨg əh kitatmin itəmat, eməhalos-ipɨnə lou uməmə, “Okəmə etəmim
tapəs wək, okol kəsos-ipənən nagwənən kəm in.”

11 Ekəhalən nəhlan məto-inu eməhaləto məmə netəmim neen un itəmat min ilat
koatəlpah, ilat kəsotolən wək kit, ilat iəghat tɨpɨk mɨn, məto kəsotolən wək. 12 E nərgɨ
Iərəmərə Iesu Kristo, ekəhalən kən məhaluəh nɨki netəmim itəm kotol nəhlan məmə
okotəkəike motapəs negəsən motatɨg mətɨg əm, kən motol wək o nətouən nagwənən
nɨgɨlat. 13Kən itəmat piakmɨn ne wɨnɨkmɨn, əsotəpouən o nolən nat itəm tətuatɨp.

14Okəmə suah kit təsətəu-pənən rəhatɨməhal nəghatən enaoa u, kənnəkotəkəikemotol
məmə netəmim okotɨtun məmə in pah. Kən məsotuwɨnən iuəhkɨr ron məmə nəkotol
in taulɨs o nolən rəhan. 15 Məto nəsotəplanən in məmə rəhatəmat kit tɨkɨmɨr, məto in
piatəmat kit, kən təwɨr məmə nakotəhgaiir lan.

Namnun nəghatən
16 Kən pəs Iərəmərə rəha nəməlinuən, in pɨsɨn əm otos-ipɨnə nəməlinuən nian rafin e

nolənmɨn rafin. Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmatmin itəmat rafin.
17 Io Pol, iatos penmatəte əme nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat. Kən e

naoamɨnrafinekəte nəhlanməmənəkotɨtun innaoa rəhak. Inunolənrəhanəteənrəhak.
18Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.

3:4: 2 Kor 7:16; Kal 5:10 3:6: Rom16:17 3:7: Fil 3:17 3:8: 1 Tes 2:9 3:9: 1 Kor 9:4; 1 Tes 1:6 3:11:
1 Tim 5:13 3:12: 1 Tes 4:11 3:13: Kal 6:9 3:15: 1 Tes 5:14



1 TIMOTI 1:1 363 1 TIMOTI 1:9

1 Timoti
Naoa itəmPol təmaupənməte tuwɨn kəmTimoti
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Timoti

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmTimoti. Timoti in etəmaluə kit itəm

təmaiir e taonuListra. Mama rəhan innoanol kit rəha Isrel, kən rəhan tata in Iaihluəkit.
Timoti in fren kit rəha Pol, kən nian rafin katian əpəh ikɨnmɨnmatuən-iarəp namnusən
təwɨr rəha Iesu Kristo. Pol tolkeike pɨk Timoti, tol nəhlan kən in tətaun-in Timoti məmə
tahmen e nətɨn ətuatɨp.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol təməto məmə iəgətun eiueiuə neen e

niməfak əpəh Efesas, kən mol in tahl-ipən Timoti məmə otuwɨn məg-ətuatɨp-in neiuəən
əh. Okəm-naka, Timoti təmuwa tahmen e pasta rəha niməfak əh Efesas, nat əpnapɨn
məmə in etəmaluə əm. Nəgətun eiueiuəənmɨn əh koatəgətunməmə netəmim okotəkəike
motətəu-pən nətəlɨgən rəhalat e nolən rəha netəmim o nosən nəmegəhən itəm namnun
tɨkə. Koatən məmə netəmim okotəkəike motɨtun nɨpətɨ nəghatən anion mɨn, kən motol
natɨmnat neen itəm ilat kəmoatən.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u matən-iarəp nətəlɨgən neen rəhan

kəm Timoti matɨləs-ipər rəhan nətəlɨgən, kən məmə otasitu e niməfak rəha Efesas. Pol
tatəghat-in nolən wɨr mɨn rəha nəfakən, ne nehm wɨrən netəm koatəfak. Kən matən-
iarəpnolənwɨrmɨn itəmnetəm-iasolmɨn rəha niməfak ne iəfakmɨnu okotətəu-pən. Kən
namnun nəghatən itəm Pol təmən kəm Timoti tatən məmə, in otəkəike muwa etəm wɨr
kit rəha nol wəkən rəha Iesu Kristo. Kən rəhan nolən otəkəike mətuatɨpwɨr.

Pol təmən təwɨr kəmTimoti
1Timoti. Io Pol, iakatən təwɨr kəmik. Kən io aposol kit rəhaKristo Iesuməto-inuUhgɨn

u itəmtəmosmegəhkitat, neKristo Iesu itəminnɨpətɨnahatətəən rəhatatməmə onian kit
Uhgɨn otosmegəh kitat, ilau əmkəmuahləpis ioməmə ekol wək u. 2Rəhalau nahatətəən e
Kristo tahmen ahmen əm, kən tol nəhlan in tahmen-pən əmməmə ik nətɨk pahrien. Pəs
Uhgɨn Tata rəhatat ilau Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat, okuawte-in rəhalau nəwɨrən kəm
ik, kənmuasəkitun ik, kənmuələhəu nəməlinuən tətatɨg ron ik.

Pol təmolkeikeməmə Timoti otahtosɨg-in iəgətun eiueiuəmɨn
3Aupən ikɨn e nian ematuwɨn Masetonia, kən io emən kəm ik məmə io ekolkeike pɨk

məmə onakətatɨg Efesas, kən rəhak nətəlɨgən tatol əmmin-nulan. Netəmim neen əh-ikɨn
kotatɨg itəm ilat koatəgətun netəmim e nəghatənmɨn itəm kotərat. Məto ik onakahtosɨg-
in ilat məmə okəsotolən nolən əh. 4 Ilat okotəkəike motapəs nolən mɨn əh itəm koatən
nəghatən eiueiuə mɨn itəm koatəghat-in noanol mɨn aupən ikɨn. Nəghatən mɨn əh in
tatiuw-pa əm tɨməht, məto in to təsasituən e netəmim məmə ilat okotɨtun nalpəkauən
rəha Uhgɨn inu okotahatətə əm lan. 5 Məto noa nəghatən u məmə nolkeikeən tatər e
nɨkitəmat. Nolkeikeən tatər e nɨki suah kit nian nɨkin təwɨr təfagə rat tɨkə lan, kən in
tɨtunməmə nolən rat kit təsatɨgən lan, kən tətahatətə pahrien əme Iesu. 6Netəmimneen
kɨnotapəs nolən ətuatɨp u, kən ilat kɨnotəruru rəkɨs rəhalat suatɨp, məto koatətəu-pən
nəghatən alməlmɨn əh. 7 Ilat kotolkeikeməmənetəmimkoatənməmə ilat kotenatɨgwɨr e
Lou rəha Uhgɨn, məto ilat kəsotɨtun wɨrən nɨpətɨ nəghatən itəm koatən, ne nəghatənmɨn
itəmkoatən pɨk ilat.

8Kitat kotɨtun wɨr Lou rəha Uhgɨn məmə təwɨr okəmə kitat kotɨtun wɨr wək rəha Lou
kən moatətəu-pən e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. 9 Nian rafin kitat okotəkəike motɨtun
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məmə Lou təməsuwamən o netəm kotətuatɨp, məto Lou in rəha netəm rat ne netəm
koatəht Lou: netəm kəsotɨsiai-inən Uhgɨn ne nol təfagə rat; netəm rəhalat nolən teko-
eko kotəuhlin mentalat o nəfakən; netəm kəmotohamnu rəhalat tata ne mama; netəm
koatohamnu itəm; 10 nəman ne nɨpɨtan itəm kɨnotol marɨt rəkɨs, məto koatan əpnapɨn;
nəman koatit atɨp ilat mɨn kən nɨpɨtan koatit atɨp ilat mɨn; netəmim katosalɨm-in
iolwək mɨn məmə okotos məni elat; ne netəm koateiueiuə, ne netəm koateiueiuə e nian
koatəghat e kot; ne netəm koatol nolən pɨsɨn neen mɨn. Əwəh, in nɨpahrienən məmə
Lou in rəha netəmim itəm koatol natɨmnat rafin əh itəm tatərəkɨn nəghatən mɨn itəm
kotətuatɨp. 11Nəghatən ətuatɨpmɨn u, koatɨsɨ-pən e namnusən təwɨrmoepən rəha Uhgɨn,
Uhgɨn etəm təwɨr tətuatɨp. Namnusən u in təmos-ipa kəm ioməmə ekən-iarəp.

Pol nɨkin təmagien o Kristo
12 Io ekatən tagkiu kəm Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat, itəm tatos-ipa nəsanənən kəm

io o wək u, məto-inu in tatehm io məmə iakaskəlɨm wɨr wək rəhan kən məsapəsən, kən
in təməhləu-pa wək u mətahləpis io məmə ekol. 13 Aupən ematəghat rat e nərgɨn, kən
ematoh nəfak matol tərat kəm Iesu. Nat əpnapɨn io ematol pap min-nulan məto in
təmasəkitun io məto-inu io eməsənən əh nɨpahrienən lan, kən eməruru məmə nat naka
itəm io ematol in tərat. 14Məto nolkeikeən rəha Iərəmərə rəhatat in iahgin iahgin pɨk ron
io,maprəkɨs-in nolən ratmɨn rəhak. Kən tatətəlmɨn nɨkik o nahatətəən lan ne nolkeikeən
itəm tatɨsɨ-pən o Kristo Iesu.

15 Inu nəghatən tatən pahrien, kən kitat kotəkəike motən nɨpahrienən lan: Kristo Iesu
təmuwa e nətueintən məmə otosmegəh netəm kotərat, kən io etəm rat agɨn taprəkɨs-
in rafin ilat. 16Məto Uhgɨn təmasəkitun io, etəm rat agɨn, tahmen e nəmtətin kit itəm
tatəgətun məmə nətəlɨgən rəhan kaifəməh, namnun tɨkə, tatuwɨn o netəm kotərat, pəs
netəmim neen kotehm kən motuarisɨg-in suatɨp kitiəh əmməmə okotahatətə e Iesu kən
in tosmegəh ilat mos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm ilat. 17 !Kotənwiwi Uhgɨn! Pəs kotɨsiai-in
Uhgɨn rəhatat. In Iərəmərə lilɨn; in təsɨmɨsən; kəsehmən in; kən in pɨsɨn əm in Uhgɨn. Pəs
koatɨləs-ipər nərgɨn tatuwɨnmatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.

18 Kən inəh nətɨk Timoti. Inu rəhak nəghatən tahmen-pən e nəghatən rəha ien mɨn
itəm kəmoatən kəm ik aupən. Ik onakəkəike maskəlɨm nəghatən mɨn əh pəs tol rəham
nətəlɨgən təskasɨk, kən ik onakəluagɨn wɨr e nəluagɨnən rəha nahatətəən. 19 Askəlɨm
rəham nahatətəən təskasɨk, kən ol nolən itəm ik nəkɨtun məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. Məto netəmim neen ilat koatol nolən neen itəm ilat kotɨtun məmə tərat, kən
kəmotərəkɨn rəkɨs rəhalat nahatətəən, tahmen e suah kit itəm tatɨləs negomatər e nɨmas
tətəhap-əhap agɨn matərat. 20 Suah mil u Haemeneus ne Aleksanta ilau kəmian motol
kitiəh əm ilat netəmmɨn u. Io enegəhan-in rəkɨs ilauməmə katuəməhl-pən e nelmɨ Setan
məmə okiatunməmə okəsuən ratən Uhgɨn.

2
Nolən rəha nəfakən

1Nat aupən itəmekolkeikeməmə ekən, in tol nulan. Io iatən əskasɨk kəm itəmatməmə
itəmat nəkotəkəike moatəfak kəm Uhgɨn o netəmim rafin, kən motən kəm Uhgɨn məmə
nɨkitɨmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol ilat. 2Kən e nian rafin itəmat onəkotəkəike
moatəfak o netəm koatərəmərə ne netəm-iasol mɨn rəhatat məmə kitat rafin okotatɨg e
nəməlinuən kən motatɨg mətɨg, pəs kitat kotɨsiai-in wɨr Uhgɨn kən rəhatat naliwəkən in
tətuatɨp. 3 Nolən rəha nəfakən mɨn u in təwɨr pɨk, kən in otol Uhgɨn Iosmegəh rəhatat
nɨkin otagien lan. 4Uhgɨn u, in tolkeike məmə otosmegəh netəmim rafin, kən molkeike
məmə ilat okotɨtunmotən nɨpahrienən e nəghatən pahrien rəhan.
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5 Otəfak o netəmim rafin məmə ilat okotahatətə e Uhgɨn məto-inu Uhgɨn kitiəh əm
tətatɨg, kən suah kitiəh əm tatətul in suatɨp o nosən netəmim muwɨn kotol kitiəh ilat
Uhgɨn, etəmim əh Kristo Iesu. 6 E nian ətuatɨp, in əm təmos-ipa rəhan nəmegəhən o
nətouən suatɨp rəhanetəmimrafinməmə otɨkɨs ilat e təfagə rat rəhalat. Kən inu tatəgətun
məmə Uhgɨn tolkeike məmə otosmegəh netəmim rafin. 7 Kən o nəghatən əh, Uhgɨn
təmɨləs-ipər io məmə io aposol kit rəhan o nən-iarəpən namnusən təwɨr u kəm Iaihluə
mɨn, netəmim itəmkəsənənməmə netəm Isrel, kən təmɨləs-ipər io məmə iəgətun kit rəha
nahatətəənpahrien. Io iatənpahrien, eseiueiuəən. 8Kən ikɨnmɨn rafin, iakolkeikeməmə
nəman okotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən. Kən nian koatɨləs-ipər nelmɨlat məmə okotəfak
kəm Uhgɨn, iakolkeike məmə nəmegəhən rəhalat otətuatɨp, kən nɨkilat təsahmən, kən
məsotəhaiən ilat mɨn.

9Kən io iakolkeike məmə nɨpɨtan u iəfak mɨn okotuwɨn e rəhalat napən itəm tətuatɨp
kənmatəfətainwɨr ilat,məsotiuwənnətəlɨgənrəhanəman, kənməsotolənməmənetəmim
okotehm o nausitən. Kən ilat kəsotolən noanulat məmə okotausit ron. Kən ilat
kəsotuwɨn-inən natɨmnat mɨn o niuwən nətəlɨgən rəha netəmim, iatən natɨmnat mɨn
tahmen-pən e napən mɨn itəm nəmtɨlat tiəkɨs, o nat kit kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o
nat kit kəmol e perel inu kəpiel itəm nəmtɨn tiəkɨs. 10Məto iakolkeike məmə nɨpɨtan u
iəfakmɨn, rəhalat nətəlɨgənotəsuwɨnənomalə-malə rəhanɨpətɨlat o nehmən,məto okotol
malə-malə e nəmegəhən rəhalat, inəh ilat okotol nolənmɨn itəmotasitu e netəmim, nolən
mɨn itəm tətuatɨp o nɨpɨtan itəmkoatənməmə ilat koatəfak kəmUhgɨn.

11Nian nəman okoatəgətun e niməfak, nɨpɨtan okotəkəike moatətəlɨg-in məsotagətən,
kən motəkəike motos-iəhau ilat, kən motɨsiai-in iəgətun mɨn, kən motətəu-pən iəgətun
mɨn əh itəm koatəgətun. 12 Io esegəhan-inən nɨpɨtan məmə okotəgətun kən motərəmərə
e nəman. Ilat okotəkəike kəsəghatən, 13məto-inu aupən ikɨn, Uhgɨn təmaupənmol Atam,
uarisɨg ikɨn təpanol If. 14 Kən sənəmə Atam u Setan təmeiuə-in aupən kən tol nəwian,
məto If u təmol nəwia Setan kən mətgəhl lou rəha Uhgɨn. 15 Məto Uhgɨn otosmegəh
nɨpɨtan nian ilat koatol ətuatɨp wək rəhalat, inu neməkən ne nehm wɨrən nɨsualkələh.
In otosmegəh ilat okəmə koataskəlɨm əskasɨk nolən rəha nahatətəən, ne nolən rəha
nolkeikeən netəmim, ne nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp.

3
Netəm-iasol mɨn rəha niməfak

1 Inu nəghatən tatən pahrienməmə, “Okəmə etəmimkit tolkeikeməmə in otuwa etəm-
iasol kit rəha niməfak, kən in təmolkeike wək kit itəm təwɨr.”
2Kən etəm-iasol tol nəhlan:
okəkəike kəsehm-pənən nolən rat kit lan;
in rəhan pətan kitiəh əm;
tatehmwɨr nəmegəhən rəhan nian rafin;
tatol natɨmnat e nɨtunən;
katɨsiai-in;
tatehmwɨr netəmim itəmkoatuwɨn iman ikɨn;
in iəgətun wɨr kit;
3 sənəmə etəmim kit rəha napɨsən o nəmouən;
məto in etəmmətɨg;
sənəmə in etəmim rəhan nəghatən tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə;
nɨkin təsuwɨn pɨkən eməni;
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4 in otəkəike matərəmərə wɨr e rəhan mɨn, kən mol məmə rəhan nɨsualkələh koatol
nəwian moatɨsiai-in wɨr. 5 ?Məto okəmə in təruru nərəmərəwɨrən o rəhan mɨn, kən
in otaroh nəhlanmərəmərə o niməfak rəha Uhgɨn?

6 Etəm tətahatətəwi e Iesu, in təsahmenən məmə otos wək u məta in tatos-ipər pɨk in,
kən Uhgɨn tol nalpɨnən kəm in tol məmə təmolmihin e Setan u iausit pɨk.

7 Kən etəm-iasol, rəhan nolən otəkəike məwɨr mətuatɨp məmə netəm kəsotəfakən
okotən məmə in etəm təwɨr. Okəmə təsol mihinən, məta noanɨkulu rəha Setan toh
pɨkən, kən nərgɨn in otərat.
Netəmkotasitu e niməfak

8 E nolən kitiəh əm, dikon mɨn, rəhalat nəmegəhən otəkəike mətuatɨp wɨr, kən moatən
əm nɨpahrienən e nian rafin. Netəm koatapɨs o kotolkeike pɨk məni, kəsotahmenən
o naskəlɨmən wək u. 9 Ilat netəmim itəm kotɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən elat,
kən moataskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien mɨn rəha Iesu Kristo itəm Uhgɨn təmol əp.
10Netəm kotol nəhlan, niməfak otəkəike makil wɨr rəhalat nəmegəhən, okəmə kəsehm-
pənən nat kit tərat elat, kən ilat okotos wək rəha dikon. 11 Məto nɨpɨtan rəha netəm
koatasitu ewək rəha niməfak, ilat mɨn okotəkəikemotol rəhalat nəmegəhən tətuatɨpwɨr.
Təsəwɨrənməmə ilat nɨpɨtan iən nɨkalɨtəm, o nɨpɨtan rəha napɨsən, məto ilat nɨpɨtan itəm
netəmim koatahatətə elat e nian rafin. 12 Suah kit itəm tatos wək rəha dikon, in otəkəike
mos rəhan pətan kitiəh əm, kən in otəkəike matərəmərə wɨr e rəhan mɨn nɨsualkələh ne
rəhan latuənu. 13Netəmim itəm koatol-wɨr wək u rəha dikon, nərgɨlat in otəwɨr lan, kən
rəhalat nətəlɨgən in otəskasɨk pɨk o naskəlɨmən nahatətəən rəhalat e Kristo Iesu.

Nəukətɨn nahatətəən rəhatat
14 Roiu əh, nian iakatəte naoa u kəm ik, nɨkik tatəht məmə, otəsuwəhən kən ekɨmnə

mehm ik. 15Məto okəmə esɨmnə uəhaiən, kən naoa u in otən natɨmnat rafin itəm kitat
nenətɨ Uhgɨn okotətəu-pən. Inu kitat u nəfak, kən Uhgɨn rəhatat tatəmegəh mətatɨg
namnun tɨkə. Kitat netəm nəfak u kotaskəlɨm nəghatən pahrien, kən matehm wɨr.
16Nɨpahrienən, nəghatənpahrien rəha IesuKristo itəmUhgɨn təmol əp, in nat pɨspɨs itəm
in iahgin, kən tol nəhlan:
Kristo in təmuwa etəmim kən netəmim kəmotəplan.
Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun wɨr məmə Iesu tətuatɨpwɨr.
Kən nagelo mɨn kəmotehm in.
Kən katən-iarəp namnusən təwɨr rəhan kəmnetəmim ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
Kən netəmim rəha nətueintən u kotahatətə lan.
Kən Uhgɨn təmosmuwɨn ilɨs e neai mətuatɨg ilaumin.

4
Iəgətun eiueiuəmɨn

1 Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-iarəp wɨr məmə e nian mɨn uarisɨg Iesu otəpanuwa
lan, netəmim tepət okotapəs nətəu-pənən nolən pahrien rəha nahatətəən e Uhgɨn.
Ilat okotətəu-pən narmɨn eiueiuə mɨn kən motətəu-pən nəgətunən rəha iərmɨs mɨn.
2 Nəgətunən mɨn əh koatɨsɨ-pən o iəgətun mɨn itəm koatən məmə rəhalat nəghatən in
nɨpahrienən, məto ilat koateiueiuə, kən məsotolən nat itəm koatən. Netəm mɨn əh,
nətəlɨgən rəhalat teko-eko agɨn, kən kɨnotəruru nakilən məmə nəghatən pahrien hiə kən
nəghatən eiueiuə hiə. 3 Ilat koatəgətun netəmim moatən məmə okəsotolən marɨt, kən
moatəgətun ilat məmə okəsotunən nagwənən mɨn neen. Məto Uhgɨn təmol nagwənən
mɨn əhməmə okotun ilat. Kən kitat u koatəfak kotɨtun nɨpahrienən, kotɨtun nosən, kəfak
kənwiwi Uhgɨn ron, kənmotun, 4məto-inu natɨmnat rafin itəmUhgɨn təmol ilat kotəwɨr
əm. Nat kit tɨkə məmə okəsotunən. Kitat kotɨtun nunən natɨmnat rafin okəmə kitat
3:6: Taet 1:6-9 3:7: 2 Kor 8:21 3:11: Taet 2:3 3:16: Mak 16:19; Kol 1:23; 1 Jon 2:18 4:3: Jen 9:3;
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koatəfak moatənwiwi Uhgɨn ron, 5məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə ilat kotəwɨr,
kən kitat koatəfak ron. Kən roiu, nagwənənmɨn əh kotəwɨr əm.

Iolwək təwɨr rəha Kristo Iesu
6 Okəmə natən-iarəp nəghatən u kəm piatat mɨn ne wɨnɨtat mɨn, kən ik iolwək təwɨr

kit rəha Kristo Iesu. Kən tatəgətun məmə ik etəmim kit itəm natun nəghatən wɨr mɨn
rəha nahatətəən ne nəgətunən ətuatɨp matəmegəh lan, kən rəham nəmegəhən tatətəu-
pən nəghatən mɨn əh rafin. 7 Apəs, əsətəlɨg-inən nəghatən eiueiuə mɨn itəm nətəlɨgən
rəha Uhgɨn tɨkə lan, nəghatənmɨn u tahmen namsu əpnapɨnmɨn itəmnɨpətɨn tɨkə. Məto
əgətun atɨp rəham nəmegəhən məmə tatətəu-pən Naoa Rəha Uhgɨn. 8Nolən rəha nehm
wɨrən nɨpətɨmməmə in otəsanən, in təwɨr o natɨmnat mɨn neen, məto okəmə natəgətun
atɨp rəham nəmegəhən e nolən rəha Uhgɨn, kən in təwɨr məmə otasitu e natɨmnat rafin
e nəmegəhən rəha nətueintən u, ne rəha nəmegəhən lilɨn. 9 Inu nəghatən tatən pahrien,
kən kitat kotəkəike motən nɨpahrienən lan. 10Kənu kitat koatol pɨk wək o iəgətun atɨpən
rəhatat nəmegəhən e nolən əh, məto-inu kɨnotahatətə rəkɨs e Uhgɨn u tatəmegəh kən
mətatɨg itulɨn, kən in Iosmegəh rəha netəmim rafin,məto in tatosmegəh əmnetəmmɨn u
itəmkoatahatətə lan.

11 Əgətun natɨmnat mɨn əh kəm netəmim, kən mən-ipən kəm ilat məmə okotəkəike
moatətəu-pən. 12 Pəs netəmim okəsotehm əhauən ik məto-inu ik etəm aluə əm kit. Məto
ol rəham nəmegəhən tətuatɨpwɨr məmə netəmim okotəplanməmə ik etəmmətə, kən ilat
kotɨtun nətəu-pənən ik e nəghatən mɨn, ne naliwəkən, ne nolkeikeən, ne nahatətəən, ne
nolən ətuatɨp. 13 Ol natɨmnat mɨn əh, kən nat kɨsɨl mɨn, ol iləhal u məmə rəham wək
okəhalətul aupən e rəham nəmegəhən mətoarus ekɨmnə: afin Naoa Rəha Uhgɨn kəm
netəmim, kən mən-iarəp Naoa Rəha Uhgɨn, kən məgətun Naoa Rəha Uhgɨn. 14 Timoti,
Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm ik rəhan nasituən o nolənwək rəhan nian elta mɨn rəha niməfak
kəmotələhəu-pən nelmɨlat lam, kən ien mɨn neen rəhalat kəmotən-iarəp nəghatən itəm
Uhgɨn təmən lam. Əsapəsən nasituən əh.

15 Ik onakəkəike matol wək mɨn u, kən rəham nətəlɨgən otəkəike mətatɨg əskasɨk e
natɨmnat mɨn u pəs netəmim kotɨtun nehmən məmə rəham nəmegəhən ne rəham wək
tatəwiəwɨr. 16Atehmwɨr nolənmɨn e nəmegəhən rəham, kən ol rəham nəgətunənməmə
in tatətuatɨp e nian rafin. Onakəkəike mətalkut əskasɨk məmə onəkol natɨmnat mɨn əh,
məto-inu okəmə nakol, kən onakosmegəh itəmat netəmkoatətəlɨg-in ik.

5
Nolən rəha nɨsiaiiən o nəghatən kəmnetəmim

1 Səghat əskasɨkən e iaguɨhl mɨn, məto əghat kəm ilat e nɨsiaiiənməmə nakiuw rəhalat
nətəlɨgən, tahmen əmmə ilat rəham tata ətuatɨp mɨn. E nolən kitiəh mɨn əm, ol tahmen
əm kəm netəm aluə tahmen məmə ilat piam ətuatɨp mɨn. 2 Əghat mətɨg e nɨsiaiiən kəm
nɨpɨtaguɨhlmɨn tahmenməmə rəhammama ətuatɨpmɨn. Rəhamnəghatən ne nolənmɨn
kəmnɨpɨtan itəmkoatetəmaluə otəkəike mətuatɨp agɨn, tahmenməmə ilat wɨnɨmmɨn.

Nolən rəha nehmwɨrən nəutahlɨmɨsmɨn
3Niməfak otəkəikematehmwɨr nəutahlɨmɨsmɨn itəmrəhanmɨn kotɨkə agɨn o nehmən

ilat. 4 Məto nəutahlɨmɨs kit u nenətɨn mɨn əh-ikɨn o mipɨn mɨn əh-ikɨn, ilat okotəkəike
motɨtunpaupənməməwək rəhanetəmkoatəfak, ilat okotaupənmotehmwɨr atɨp rəhalat
mɨn. Nolən u tahmen əmməmə koatətou rəhalat kaon kəmrəhalatmama ne tata ne pipi
mɨn, kən inəh Uhgɨn nɨkin tagien ron.

5Məto nəutahlɨmɨs itəm tətatɨg in pɨsɨn agɨn əm, etəmim tɨkə o nehmən in, in tatələhəu-
pən əskasɨk rəhan nətəlɨgən tətatɨg e Uhgɨn. In əh e nian rafin, lapɨn ne e nərauiəgən, in
tatəfak kəmUhgɨnməməotətasitu lan. 6Məto nəutahlɨmɨs u tatətəlɨg-inpɨknatɨmnat rəha

4:7: 1 Tim 1:4 4:10: 1 Tim 2:3-4 4:12: Taet 2:15 4:14: 2 Tim 1:6



1 TIMOTI 5:7 368 1 TIMOTI 5:22

nɨpətɨn o nətoən təwɨr lan, in tatəmegəh, məto e narmɨn tahmen məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs.
7 Ik onakəkəike mən-ipən nəghatənmɨn əh kəmniməfak məmə ilat okotəkəike motol pəs
netəmimkəsotən ratən ilat. 8Suah kit otəkəikemehmwɨr rəhanmɨn, kənmaupənmehm
wɨr rəhan ətuatɨp mɨn. Məto okəmə in təsolən, tatəgətun məmə təməuhlin məntaan e
nolən rəha nəfakən, in tərat maprəkɨs-in etəm təsəfakən.

9Okəmə nakəte-pən nərgɨ nəutahlɨmɨs kit e naoa rəha nasituənməmə niməfak otasitu
elat, rəhan nup in otəkəike mos sikiste, kən rəhan iərman kitiəh əm aupən. 10 Kən
in pətaguɨhl kit itəm netəmim koatɨsiai-in o rəhan nolən wɨr ne nasituən mɨn itəm in
tatol, tahmen məmə in tatehm wɨr rəhan nɨsualkələh; kən nian iapɨspɨs mɨn okotuwa
iman ikɨn, tatol təwɨr kəm ilat; kən matos-iəhau atɨp in mətasitu e netəm koatəfak;* kən
mətasitu e ian-rat mɨn; kən rəhan nətəlɨgən təskasɨkməmə otol wəkmɨn itəm təwɨr.

11 Məto səte-pənən nərgɨ nəutahlɨmɨs mɨn itəm kəsotɨpɨtaguɨhlən əh e naoa rəha na-
situən, məto-inu uarisɨg ikɨn okəmə nətəlɨgən rəha nol mɨnən marɨt tɨnuwa məskasɨk
e nɨkilat mɨnaprəkɨs-in nətəlɨgən rəhalat e Kristo, kən ilat kotəmə okotol mɨn marɨt.
12KənUhgɨn in otakilmol nalpɨnənkəmilatməto-inu kəmotətgəhl rəhalat noanawɨl itəm
kəmotol kəm in aupən.† 13Kənnat tərat kitmɨn,məta ilat koatəpou kənmotos nolən rəha
nuwɨnəneniməmɨnrafinmoatənnəghatən itəmnɨpətɨn tɨkə. Uarisɨg ilat kotuwamotərat
pɨk o nosən musmus e nəghatən rəha suah pɨsɨn o nosən muwɨn məhləmɨsin nɨməme
mənɨg lan, kən ilat kotolkeikeməməokotənpɨknəghatənrəhanetəmpɨsɨn, kən ilat koatən
nəghatən mɨn neen itəm təsahmenən məmə okotən. 14 Kən io ekatən kəm nəutahlɨmɨs
mɨn itəm kəsotɨpɨtaguɨhlən məmə təwɨr ilat okotol mɨn marɨt, kən motɨləs nɨsualkələh,
kən okotehm wɨr rəhalat mɨn. Kən okəmə kotol nəhlan, kən məsotos-ipənən kuhal kit
kəmrəhatat tɨkɨmɨrmɨnməmə okotən rat kitat. 15Məto nəutahlɨmɨs neen kɨnotapəs rəkɨs
suatɨp ətuatɨp kən moatətəu-pən Setan. 16Nɨpɨtan u iəfak mɨn okotəkəike moatehm wɨr
nəutahlɨmɨs mɨn rəhalat, məsotəhlman-pənən ilat kəmniməfak məmə otatehm ilat. Kən
niməfak in otatehm əmnəutahlɨmɨsmɨn u rəhalat netəmim kotɨkə agɨnməmə okoatehm
ilat.

Wək rəha netəm-iasol rəha niməfak
17 Elta mɨn itəm koatərəmərə wɨr e wək rəha niməfak, niməfak otəkəike mɨsiai-in ilat,

kənmatətou ilat. Kən iəgətun mɨn ne netəmkoatən-iarəp Naoa Rəha Uhgɨn, ilat koatətul
aupənməmə okɨsiai-in ilat. 18Məto-inuNaoa RəhaUhgɨn tatənməmə, “Nian kau kit tatol
wək kit rəham, kən okəmə tolkeike məmə otun kit, sahtosɨg-inən.” Kən tatən mɨn məmə,
“Nian suah kit tatol wək, məto okəike kətou in lan.”

19Əsətəlɨg-inən nəghatən rəha etəmim kitiəh əm itəm tatənməmə elta kit rəha niməfak
təmol nolən rat, məto okəmə etəmim kəiu o kɨsɨl katəhalən, kən nakətəlɨg-in rəhaləhal
nəghatən. 20 Kən okəmə etəm-iasol kit rəha niməfak tatol nat kit tərat, kən natəghat
əskasɨkkəminenɨganəmtɨnetəmimrafinrəhaniməfak, kən tolnəhlannetəmimokotəgɨn
o nolən nat tərat mɨn.

21E nɨganəmtɨUhgɨn, ne Iesu, ne nagelomɨn itəmUhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat, io ekatən
əskasɨk kəmikməmə ik onakəkəikemətəu-pənnəghatən rəhak enolən itəmin tətuatɨp. Ik
onakəsolən nolən pɨsɨn kəmsuah kit, kənmatɨgmol pɨsɨnmɨn kəmsuah kit. Məto onəkol
tahmen ahmen əmkəm ilat rafin.

22 Əsələs-ipər ueiuəhaiən etəmim məmə in otos wək rəha niməfak, inu nakoatələhəu-
pən nelmɨtəmat moatəfak lan. Məto-inu okəmə in suah kit itəm rəhan əh-ikɨn nolən rat,
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tolkeikeməmə in otol marɨt mɨn, kən in otətgəhl rəhan noanawɨl itəm təmol kəmUhgɨn. 5:13: 2 Tes 3:11 5:14:
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kən rəhan nolən rat otatɨg lam, tahmenməmə ik mɨn nəmos rəhan nolən rat. Məto ol əm
rəham nəmegəhən tatuwiwi matətuatɨp e nian rafin.

23-25 Netəmim neen kitat kotɨtun məmə ilat nol təfagə rat, kən kotɨtun məmə Uhgɨn
otol nalpɨnən kəm ilat. Məto neen rəhalat təfagə rat tatəhluaig əh-roiu, məto uarisɨg
okəpanotəplan. Kən tahmen ahmen əm, nian tepət wək itəm təwɨrmɨn, kitat kotɨtun əm.
Məto neen əh-ikɨn itəmkoatəhluaig əh-roiu, məto okəpanotəplan ilat.
Təsəwɨrən məmə onakənɨm əm nəhau məto-inu, nian neen ik nakatɨmɨs. Məto təwɨr

məmə onakənɨmwain noanməsɨn pəs in tasitu e nərpəm.

6
Nolən ətuatɨp o slef mɨn

1 Slef mɨn itəm koatəfak okotəkəike motɨsiai-in netəm-iasol mɨn rəhalat. Nolən əh
in otahtosɨg-in naihluə, məmə kəsotən ratən nərgɨ Uhgɨn, kən məsotən ratən nəgətunən
rəhatat. 2Məto slefmɨn itəmrəhalat etəm-iasol in iəfak, ilat okəsotolənnolən əhukotəmə,
“Ei. Etəm-iasol əh in piatat əm kit,” kən ilat məsotɨsiai-in wɨrən. Məto ilat okotəkəike
motol wək pɨk təhmɨnmɨn e nɨkilat pahrien,məto-inu rəhalat etəm-iasol in iəfak kit itəm
koatolkeike in.

Nəgətunən neiueiuəənmɨn ne natɨmnat wɨrmɨn pahrien
Natɨmnatmɨnu, ik onakəkəikematəgətunnetəmim lan. Kənenian rafin ik onakəkəike

matəghat əskasɨk kəm ilat o nətəu-pənən.
3Məto netəmim neen koatəgətun nəghatən neen itəm tol pɨsɨn e nəghatən əh rəhak,

kən ilat koatən məmə nəgətunən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, in neiueiuəən, kən
koatənməmə nəgətunən rəha nolən rəha nəmegəhən itəmUhgɨn tolkeike, in neiueiuəən.
4 Netəm mɨn əh koatol nəhlan ilat kəsotɨtun agɨn-əhən nat kit, kən ilat nausit pɨk. Ilat
kotalməl o nuwɨnənməghat pɨk o nəghatənmɨn itəm tatiuw-pa neməha, o nəghatənmɨn
itəm netəmim koatetəhau ilat mɨn ron. Nolən u in tatol netəmim koatetet ilat mɨn, kən
motəhap-əhap ilat mɨn, kən moatəghat rat e nərgɨlat mɨn, kən moatətəlɨg rat elat mɨn.
5Kən e nian rafin ilat koatol tɨməht. Inu nolən rəha netəmim itəmrəhalat nətəlɨgən tərat,
ilat koatəlue e nəghatən pahrien. Ilat koatən məmə suatɨp rəha nahatətəən e Uhgɨn in
suatɨp kit o nosənməni ne nautəmɨn.

6Məto nat itəm təwɨr pɨk sənəmə kitat kotosməni ne nautə. Nat itəm təwɨr pɨk inməmə
kitat okotaliwəkenolən itəmUhgɨn tolkeike, kənmotagien əm,nat əpnapɨnrəhatatnautə
noan məsɨn o tepət, 7məto-inu nian kitat kəmotaiir-pa e nətueintən u, kən kəməsotosən
nat kit motuwa. Kən e nian okotɨmɨs lan, okol kəsotos mɨnən nat kit motɨtəlɨg. 8Məto
okəmə nɨgɨtat nagwənən ne napən tahmen əm, kən kitat kotagien. 9 Netəmim itəm
kotolkeike pɨk məmə rəhalat nautə otepət, in tɨmətɨg əm olat məmə okotol nolən rat
mɨn tepət. In tahmen-pən e noanɨkulu tətohasɨn ilat e noakəmɨhl rəha nəratən, kən ilat
kotolkeike məmə okotol natɨmnat tepət rəha nalmələn, kən natɨmnat tepət itəm tərat
olat. Kən nolkeikeən rəha natɨmnat rat mɨn əh okoatərəkɨn-rəkɨn nəmegəhən rəhalat.
10Məto-inunolən rəhanolkeike pɨkənməni, in nəukətɨnnatɨmnat rat tepət. Kənnetəmim
neen ilat koatətul-iəkɨs o nətəu-pənən suatɨp u, kən ilat kɨnotuwɨn rəkɨs isəu o nolən rəha
nahatətəən, kən ilat koatol natɨmnat mɨn neen itəm tatərəkɨn atɨp nɨkilat, kən moatəto
tərat lan.

Nəghatənwɨr rəha Pol tatuwɨn kəmTimoti
11Məto ik Timoti, etəm rəha Uhgɨn, aiu muwɨn isəu o nolən rat mɨn əh. Ik onakəkəike

malkut pɨk o nətəu-pənən nolən ətuatɨp, itəmUhgɨn tolkeike. Rəhamnahatətəən otəkəike
məskasɨk, kən ik onakəkəike molkeike netəmim. Askəlɨm rəham nahatətəən tatuwɨn
əm nulan, namnun tɨkə. Kən onəkəike muwa ik etəm mətɨg kit. 12 Onakəluagɨn wɨr e
6:1: Efes 6:5 6:2: Flm 16 6:3: Kal 1:6-9 6:5: 2 Tim 3:8; 4:4; Taet 1:14 6:6: Fil 4:11-12; 1 Tim 4:8; Hip
13:5 6:7: Job 1:21 6:10: Efes 5:5 6:11: 2 Tim 2:22
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nəluagɨnənrəhanahatətəən. Kənmaskəlɨmnəmegəhən lilɨn itəmUhgɨn təmaun-in ik ron.
Aupən ikɨn in təmaun-in ik ron nian nəmən-iarəp nahatətəən rəham e Iesu e nɨganəmtɨ
netəmim tepət.

13 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəm tatos-ipa nəmegəhən kəm natɨmnat rafin, ne nɨganəmtɨ
Kristo Iesu itəm təmən-iarəp wɨr nəghatən pahrien e nɨganəmtɨ Pontias Pailat, iatəghat
əskasɨk kəm ik nəhlan: 14 ol natɨmnat mɨn u, kən məsapəsən kit mətoarus-pən Iərəmərə
rəhatat Iesu Kristo otuwa 15 e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmɨtəpun. Uhgɨn itəm kitat
okotəkəikemoatənwiwi e nian rafin, in pɨsɨn əmtatərəmərə e natɨmnat rafin. In Kig rəha
kigmɨnrafin, kən Iərəmərə rəha iərəmərəmɨnrafin. 16 In əmtəsɨmɨsənmətatɨg lilɨn, rəhan
nətuounən tɨkə, kənnamnun tɨkə. Ikɨn tətatɨg ikɨn, nəhag-əhagən tasiəmɨtəlau in, kənokol
kəsanən iuəhkɨr ron. Suah kit təsehmən əh in, kən okol suah kit təsehmən nian kit. Nian
rafin kitat okotəkəike motɨsiai-in in, kən moatən-iarəp rəhan nəsanənən ne nərəmərəən
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Tol nəhlan. Əwəh.

Nəfak u rəhalat nautə tepət
17 Əghat əskasɨk kəm netəm koatəfak itəm rəhalat nautə rəha nətueintən u tepət. Ən

məmə ilat okəsotɨləs-ipər pɨkən ilat, kən kəsotahatətəən e rəhalat məni u tepət rəha roiu
əm, məto olawɨg ne tɨkə mɨn. Ilat okotəkəike motahatətə əm e Uhgɨn itəm tatos-ipa
natɨmnatwɨr tepət kəmkitatməməkitat okotəto təwɨr lan. 18Əghat əskasɨkkəmilatməmə
okotɨmətə e nolən təwɨr, ne nasituən wɨr mɨn. Kən nɨkilat otəkəike magien o nawteən
kəm netəmim. 19 E nolən əh, in tahmen məmə ilat koatələhəu natɨmnat wɨr mɨn tepət,
tahmen-pən əm məmə kəmotasa wɨr o nəmegəhən itəm otəpanuwa. Kən ilat kotɨtun
nosən nəmegəhən, itəmnəmegəhən pahrien.

Namnun nəghatən rəha Pol
20 Timoti, ik onakəkəike matehm wɨr natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn təmələhəu-pən rəkɨs

e nelməm. Apəs kən mətul isəu o nəghatən mɨn itəm nɨpətɨlat tɨkə kən kəsotos-ipənən
nɨsiaiiənkəmUhgɨn, kənnəghatənmɨn itəmkəsotətuatɨpəneNaoaRəhaUhgɨn. Nəghatən
mɨn əh katən məmə koatos-ipa nɨtunən, məto kəp, koateiuə. 21 Məto netəmim neen
koatuarisɨg-in nəghatən eiueiuə mɨn əh, kən mɨnotos-arəpən e suatɨp rəha nahatətəən
pahrien.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.

6:12: 1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7 6:13: Jon 18:36-37 6:15: Nol Əpən 17:14 6:17: Luk 12:20-21 6:19:
Mat 6:20 6:21: 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18
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2 Timoti
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPol təməte tuwɨn kəmTimoti

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Timoti
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəm Timoti. Kən in molkeike məmə ilat

mɨn əpəh e niməfak rəha Efesas, məmə okotafin. Afin e “NamnusənƏkuəkɨr RəhaNaoa u
1 Timoti” o nɨtunənməmə Timoti in pah.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian kapman rəha Rom taskəlɨm Pol əpəh

Rom, in təsətatɨgən e kalapus, məto in təmətatɨg e rəhan kit nimə, kən mopael mɨn
kəmotatɨg ilat minmotehmməmə in otəsagɨmən. Namnun japta rəhaWəkMɨn tatəghat-
in nian mɨn əh. Kən əmun kapman təmahl-iarəp in, kən taliwək əm mətan o nup kəiu.
Məto roiu əh, tɨnuwɨnmɨnekalapus əpəhRom, kənkalapus əh in tərat ikɨnpahrien. Naoa
rəha Wək Mɨn təsəghat-inən nian əh, naoa tɨnol namnun rəkɨs. Kalapus əh in tətəp ikɨn,
kən tiəkɨs o netəmim o nuwɨnən mətag-pən-in. Luk əm ilau min. Pol təmolkeike məmə
Timoti otuwamehmməto-inu in rəhan frenwɨr. Kən inmolkeikeməməTimoti in otəmɨk
naoamɨn rəhan.
?Təməte naoa u o naka? Pol təmɨtun məmə otəsuwəhən kohamnu in tɨmɨs. Tol

nəhlan, in təməte naoa u o nələhəu-pənən niməfak e nelmɨ netəm-iasol pɨsɨn mɨn neen
tahmen e Timoti. Nian iəkɨs mɨn koatuwa o niməfak, kən Pol in tolkeike məmə Timoti
otətaskəlɨm Namnusən Təwɨr, kən matətul əskasɨk e nahatətəən rəhan, kən məsəginən
nən-iarəpən Namnusən Təwɨr, kən in otətul matɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨn okəmə
nəratən otuwa.

Pol təmən təwɨr kəmTimoti
1 Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan, kən
mahl-ipa ioməmə ekən-iarəp rəhannəniəkɨsən rəhanəmegəhən lilɨneKristo Iesu. 2 Iatən
təwɨr kəm ik Timoti, nətɨk itəm iakolkeike pɨk ik. Pəs Uhgɨn Tata ne Kristo Iesu rəhatat
Iərəmərə okuawte-in rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən kəm ik.

Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəha Timoti
3Nian rafin, lapɨn ne lenian, iatəfak ron ik, kən matən tagkiu kəm Uhgɨn ron ik. Kən

iatol wək rəhan tahmen-pən əm e tɨpɨk mɨn, kən ekɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən
lak. 4 Nɨkik tatuəh nahui nəmtəm, kən iakolkeike pɨk məmə ekəplan mɨn ik pəs nɨkik
otagien. 5 Nɨkik tatuəh nahatətəən pahrien rəham itəm tahmen-pən əm e nahatətəən
itəm təmaupən mətatɨg e rəham pipi Lois ne rəham mama Iunis, kən ekɨtun məmə
roiu in tɨnətatɨg lam. 6 Kən tol nəhlan, iatən mɨn kəm ik məmə onakelel nɨgəm rəha
nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə o nolən rəhan wək. Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən əh
nian emələhəu-pən nelmək matəfak-pɨnə lam. 7Ol wək e nəsanənən əh, məto-inu Uhgɨn
təsos-ipamən kəm kitat nɨkin rəha nəgɨnən, məto təmos-ipa nɨkin rəha nəsanənən, ne
nɨkin rəha nolkeikeən, ne nɨkin itəm tatol nolənmɨn itəm in tɨtunməmə kotətuatɨp.

8Kən inəh, əsaulɨs-inənonən-iarəpən Iərəmərə, kən əsaulɨs-inən io itəmetatɨg ekalapus
o nərgɨn. Məto e nəsanənən itəm Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm ik, nəkəike mol məmə io ne,
itəm iatəto nahməən o namnusən təwɨr. 9 Uhgɨn təmosmegəh kitat kən maun-in kitat
məmə kitat okotuwa rəhan mɨn netəmim itəm kotasim, kən təməsolən o nat kit itəm
kitat kəmotol, məto in təmol e rəhan atɨp nətəlɨgən, ne nəwɨrən. Nian Uhgɨn təməsolən
əh nətueintən ne, məto in təmələhəu rəkɨs nalpəkauənməmə in otawte-in rəhan nəwɨrən
kəm kitat e Kristo Iesu, 10məto roiu, in təmol əp nəwɨrən əh kəm kitat e nuwamən rəha
Iosmegəh rəhatat, Kristo Iesu. Kən Kristo təmərəkɨn nɨmɨsən ne rəhan nəsanənən, kən
1:2: Wək 16:1; 1 Tim 1:2 1:3: Wək 23:1 1:5: Wək 16:1 1:6: 1 Tim 4:14 1:7: Rom 8:15 1:9: Efes
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təmasiəgəpɨn nəmegəhən u namnun tɨkə, kən kitat koatehm e namnusən təwɨr. 11 Kən
Uhgɨn təmɨtəpun io məmə io iəghat, ne aposol, ne iəgətun o namnusən təwɨr əh. 12 Tol
nəhlan iatəto pɨk nahməən ron u ikɨn-u e kalapus. Məto esaulɨs-inən, məto-inu ekɨtun
məmə pah u iatahatətə lan, kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm wɨrən nat naka itəm in
təmələhəu-pa e nelmək o namnun nian.*

13 Ətəu-pən əm suatɨp rəha nəgətunən u tətuatɨp itəm emən kəm ik, kən ol nat u e
nahatətəənnenolkeikeəneKristo Iesu. 14EnasituənrəhaNarmɨnRəhaUhgɨn itəmtətatɨg
e nɨkitat, kən atehmwɨr nat wɨr itəmUhgɨn təmələhəu-pən e nelməm.

15Nəkɨtunməmə rəhakmɨn netəmim əpəh Esia, ilat Fukelas ne Hermokenes, ilat rafin
kəmotagɨm rəkɨs motapəs io.

16Pəs Iərəmərə otasəkitunOnesiforas ne rəhanmɨn,məto-inunian tepət təmətasitu lak
matɨləs-ipər rəhaknətəlɨgən. Kən təməsaulɨsənməmə emətatɨg e kalapus. 17Nɨpahrienən,
nian in təmuwa Rom, təmeam-in io, təmeam-in io mətoarus-pən məplan io. 18 !Pəs
Iərəmərə otasəkitun in e namnun nian! Ik nəkɨtunwɨr natɨmnatwɨrmɨn itəm təmol kəm
io əpəh Efesas.

2
Mopael təwɨr rəha Kristo Iesu

1 Ik u nətɨk, pəs Uhgɨn otol nɨkim təsanən e nəwɨrən itəm tatɨsɨ-pən e Kristo Iesu. 2Nəməto
rəkɨs natɨmnat mɨn u itəm eməgətun itəmat lan e nɨganəmtɨ netəmim tepət. Kən os
rəhaknəghatənmələhəu-pən enelmɨnetəmimneen itəmnatənnɨpahrienən elat, kən ilat
okotɨtunnəgətunənnetəmimneenmɨn lan. 3Niannəratən tatuwa,məto ətul əskasɨkkitat
min ik, tahmen e mopael wɨr kit rəha Kristo Iesu. 4 E nian rəha nəluagɨnən, mopael kit
təsolən natɨmnat rəha nəmegəhən rəha netəmim əpnapɨn əm, məto tatol əm wək rəha
mopael məto-inu, in tolkeikeməmə rəhan etəm-iasol rəhamopael, nɨkin otagien lan. 5E
nolən kitiəh, etəm tətaiu məmə in otol win, in otəkəike mətəu-pən lou mɨn rəha naiuən,
məto okəmə təsolən, kən in otəsosən nətouən rəha nol winən. 6 Tətuatɨp əm min-nulan
məmə etəm tatol pɨkwək e nasumən, in otaupənməulək-in. 7Ətəlɨg-inwɨr nat naka iatən
kəm ik, məto-inu Iərəmərə otasitu lam o nɨtunən nɨpətɨ nəghatənmɨn u.

8 Atətəlɨg-in Iesu Kristo u noanol rəha Tefɨt, kən Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən.
Kən inu namnusən təwɨr iatən-iarəp. 9 Kən iatəto nahməən o namnusən təwɨr əh, kən
nɨpahrienən, kəməlis io e sen tahmen-pən məmə io iakləh kit o iohamnu itəm. Məto
kəsəlisən nəghatən rəha Uhgɨn. 10 Tol nəhlan, iatətul əskasɨk e nahməən mɨn rafin o
netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun ilat, məmə in otosmegəh ilat e Kristo Iesu, kən ilat
okotatɨg e nəwɨrən itəm təhag-əhag rəha Uhgɨn, itəmnamnun tɨkə.

11 Inu nəghatən tatən pahrienməmə,
Okəmə kotuwa kitiəh e Kristo e nɨmɨsən rəhan,
kən okotəmegəhmɨn kitat min.
12Okəmə koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn,
kən kitat okotərəmərəmɨn kitat min.
Okəmə kitat kotən-iamnin in,
kən in otən-iamnin kitat.
13Okəmə kitat kəsotolən rəhatat noanawɨl,
məto in tatol rəhan noanawɨl,
məto-inu in otəkəike matol rəhan nolən.

Iolwək təwɨr rəha Uhgɨn
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14 Natɨmnat mɨn u, onəkəike matən matɨsɨmatɨp lan kəm rəham mɨn netəmim. Ən
əskasɨk kəm ilat nəhlan məmə, “Iatən e nərgɨn Uhgɨn məmə itəmat nəsotərgəhəuən o
nɨpətɨ nəghatən mɨn.” Nərgəhəuən nəhlan təsasituən e suah kit, məto tatərəkɨn əm
netəmim itəm koatəto. 15 Alkut əskasɨk məmə onəkuwa iolwək təwɨr itəm nian Uhgɨn
tatəplan rəhamwək, in tɨtun nənən məmə, “Əwəh, nəmol təwɨr,” kən nəsaulɨsən o rəham
wək, məto-inu natəgətun ətuatɨp nəghatən rəha nɨpahrienən. 16 Məto apəs nəghatən
əpnapɨn mɨn əm itəm kotərat məsotɨsiai-inən Uhgɨn, məto-inu netəmim itəm koatəghat
nəhlan, nəmegəhən rəhalat tatuwɨnmatuwɨn əmonolənmɨn itəmkəsotɨsiai-inənUhgɨn.
17Nəgətunən rəhalat in tahmen-pən əm e nɨməgəm pien itəm tatəməhal matepət matol
iahgin. Təsmil u kioalmin-nulan, ilau uHaemeneus ne Faelitas, 18 itəmkɨnuəmkarəpən
rəkɨs e suatɨp rəha nɨpahrienən. Katuən məmə Uhgɨn təmol kitat kotəmegəh mɨn rəkɨs e
nɨmɨsən, kən okol Uhgɨn təsos-ipa mɨnən nɨpətɨtat wi mɨn nian Iesu tatuwa mɨn. Kən təs
mil u katuərəkɨnnahatətəən rəhanetəmimneen. 19Məto tol papnəhlan, nimə itəmUhgɨn
tatiləkɨn tatətul tiəkɨs, kən təməte-pən lanməmə, “Iərəmərə tɨtunnetəmmɨnu rəhanmɨn,”
ne “Netəm mɨn u koatən məmə ilat netəm rəha Iərəmərə, okotəkəike motapəs nolən rat
mɨn.”

20 Ətəlɨg-in-tu. E nimə rəha etəm rəhan nautə tepət, plet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol
neen e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, neen e silfa, neen e nɨg, neen e nɨməptən. Wək rəha neen,
in wək asol itəm katɨsiai-in. Kən wək rəha neen, in wək əpnapɨn əm itəm tol naulɨsən.
21Okəmə suah kit tatol rəhan nəmegəhən tatuwiwimətapəs nolən rəha naulɨsən, in tɨtun
nolən wək asol itəm katɨsiai-in, kən Uhgɨn otələhəu kalɨn məmə rəhan pɨsɨn əm, kən mol
əpen-əpenəməmə otol wəkmɨn itəmkotəwɨr.

22 Aiu muwɨn isəu o nolən rat mɨn itəm tatəwiə e nɨki netəm aluə. Kən ətəu-pən
wɨr suatɨp rəha natɨmnat mɨn u: nolən itəm tətuatɨp, ne nahatətəən, ne nolkeikeən, ne
nəməlinuən. Ətəu-pən suatɨp əh itəmat netəm mɨn u itəm koatətapəh o nasituən rəha
Iərəmərə e nɨkilat itəmtəwɨr. 23Apəsmagɨmrəkɨs e nəghatənalməlmɨn itəmnɨpətɨlat tɨkə.
Nəghatən mɨn əh koatiuw-pa əm tɨməht o nərgəhəuən. 24 Iolwək rəha Iərəmərə, okol in
təsərgəhəuən,məto in tatəkəikematol təwɨr kəmnetəmimrafin, kənotəkəikemuwa etəm
rəha nəgətunən, kən rəhan nətəlɨgən kaifəməh. 25Okəmə netəmimneen koatən rat rəhan
nəgətunən, kən in otəkəike məgətun wɨr ilat e nolən mətɨg əm. Kən okəm-naka Uhgɨn
otegəhan-in məmə ilat okotəuhlin rəhalat nəmegəhən, məmə ilat okotɨtun nɨpahrienən,
26 kən ilat okotuwa mɨn e nətəlɨgən təwɨr, kən motagɨm rəkɨs-in noanɨkulu rəha Setan,
itəm təmaskəlɨm ilat kən koatol nəwian.

3
Nolən ratmɨn iuəhkɨr o NamnunNian

1Məto onəkəike mɨtun nəghatən u məmə nian əskasɨk mɨn okotuwa iuəhkɨr o Namnun
Nian. 2 Tol nəhlan məto-inu, netəmim okoatətəlɨg-in atɨp əm ilat, kən ilat okotolkeike
pɨk məni. Netəmim okotausit, moatos-ipər atɨp əm ilat. Ilat okotən rat netəmim ne
Uhgɨn, kən ilat okotəht nəwia tata ne mama, kən okəsotənən məmə nɨkilat tətagien o
nat itəm katol kəm ilat, kən okəsotɨsiai-inən Uhgɨn. 3 Rəhalat nolkeikeən kəm netəmim
otɨkə, kən okəsotaluinən nəratən itəm suah kit otol kəm ilat. Ilat okotərəkɨn nərgɨ
netəmim. Okəsotərəmərəənenolənmɨnrəhalat. Nɨkilat otagien əmonərəkɨnənnetəmim.
Okotetəhau nat itəm in təwɨr. 4 Ilat kəut kəsuə mɨn, kən okotol natɨmnat rat neen
məto kəsotətəlɨg-inən məmə nat naka otiet lan. Kən ilat okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən ilat
okotolkeike pɨk natɨmnat o nətoən təwɨr e nɨpətɨlat, məto ilat okəsotolkeikeən Uhgɨn.
5Okotol nolən mɨn rəha iəfak mɨn məmə netəmim okotəplan, məto ilat okəsotolkeikeən
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məmə nəsanənən rəha Uhgɨn otəuhlin rəhalat nəmegəhən mol kotuwiwi. Uwɨn isəu o
netəmmɨn u.

6 Apəs əm ilat məto-inu neen koatehm suatɨp o nuwɨnən latuənu mɨn, kən moatiuw
rəkɨs nətəlɨgən rəha nɨpɨtan itəm rəhalat nətəlɨgən təsəskasɨkən. Təfagə rat mɨn rəha
nɨpɨtan mɨn u, in tiəkɨs pɨk olat, kən nolən rat mɨn tepət itəm ilat koatolkeike, koatiuw-
pən ilat. 7 Kən nɨpɨtan mɨn əh koatətəlɨg-in wɨr e nəghatən mɨn rafin rəha netəm mɨn
əh, məto ko kəsotɨtunən nəghatən rəha nɨpahrienən. 8 Aupən ikɨn, Janes ne Jampres
kəmatioal tɨməht kəmMoses,* kən enolənkitiəhmɨn əm, netəmmɨn əh koatəht nəghatən
rəha nɨpahrienən. Netəm mɨn u, rəhalat nətəlɨgən tərioah e nolən rat mɨn, kən nolən
rəha nahatətəən rəhalat in neiueiuə-əmən. 9Məto nəgətun eiueiuəən rəhalat, ko təsətulən
tuwəh, məto-inu netəmim rafin okotəplan məmə ilat kəsotɨtunən nat itəm koatəghat-in,
kotahmen-pən əme suahmil əh.

Nəghatən rəha Pol kəmTimoti
10Məto ik, Timoti, iknəmətəu-pənrəhaknəgətunən,nenolənrəhanəmegəhənrəhak, ne

nat naka itəm ekolkeike məmə ekol, ne rəhak nahatətəən, ne nolən rəha nətəlɨgən rəhak
itəm təfəməh, ne rəhak nolkeikeən, ne nətul əskasɨkən rəhak, 11 kən nəkɨtun nian iəkɨs
mɨn itəm koatuwa e rəhak nəmegəhən, ne nolən tərat mɨn itəm katol lak. Kən nəkɨtun
nolən iəkɨsmɨn itəmkəmol lak əpəhAntiok, ne Ikoniam, neListra. Məto Iərəmərə təmɨləs-
irəkɨs io e natɨmnat mɨn əh rafin. 12Nɨpahrienən, netəmim rafin itəm kotolkeike məmə
okotol nolən itəmUhgɨn tolkeike, kənmotol e Kristo Iesu, netəmim okotol tərat kəm ilat,
13məto nian kitiəhmɨn əm, nol təfagə ratmɨnnenetəmrəhaneiueiuəən, ilat okotol nolən
rat motuwɨn kol itəm in tərat agɨn. Ilat netəmim kateiuə-in ilat,† kən ilat okoteiuə-in pɨk
agɨn-əh netəmim.

14 Məto ik, Timoti, onakəkəike matətəu-pən əm natɨmnat wɨr mɨn itəm kəməgətun
ik lan itəm nəmən əskasɨk rəkɨs nɨpahrienən lan, məto-inu ik nəkɨtun wɨr netəmim
itəm kəmotəgətun ik lan. 15 Kən nian nəmatəkəku mətoarus-pa u-roiu, nəmɨtun Naoa
Rəha Uhgɨn itəm tɨtun nos-ipənən nenatɨgən məmə nəkɨtun nosən nəmegəhən lilɨn lan
o nahatətəən e Kristo Iesu. 16Nəghatən mɨn rafin e Naoa Rəha Uhgɨn, kəmotɨsɨ-pən əm
e nohlɨ Uhgɨn, kən koatasitu etat. Koatəgətun kitat, moatəniəp nolən rat mɨn rəhatat,
moatəg-ətuatɨp-in kitat, kən moatəgətun kitat e nolən mɨn itəm kotətuatɨp. 17Koatasitu
etat nəhlan məmə, kitat netəm rəha Uhgɨn, okotos nasituən rafin mɨn əh, kən motuwa
netəmim itəmkotɨtun nolənwəkmɨn rafin itəmkotəwɨr.

4
1 Timoti, oekən-ipɨnə nəghatən keike kit kəm ik e nɨganəmtɨ Uhgɨn ne Kristo Iesu itəm
otakil nolən rəha netəmim rafin, netəm koatəmegəh ne netəm kəmotɨmɨs, kən oekən-
ipɨnənəghatənuməto-inu in otuwamɨnmatərəmərə. Kən inəh, iakatəkəikematənkəmik
məmə, 2 ən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn, kən ətul matɨp o nən-iarəpən, nat əpnapɨn məmə
otɨmətɨg əm, o tiəkɨs. Əg-ətuatɨp-in nolən rəha netəmim, kən ən-iəp nolən rat mɨn, kən
mɨləs-ipər nətəlɨgən rəha netəmim, kən nian natol wək mɨn u, rəham nətəlɨgən otəkəike
məfəməh, kənrəhamnəgətunənotəkəikemətuatɨpməwɨr. 3Nəkəikemolnəhlanməto-inu,
nian itəm tatuwa, netəmim okəsotolkeikeənməmə okotətəlɨg-in nəghatən pahrien. Məto
ilat okotos iəgətun pɨsɨn pɨsɨnmɨn itəmokotəgətun nəghatənmɨn itəm ilat əmkotolkeike.
4Kən ilat okotəuhlinmatəlgɨlat onətəlɨg-inənnəghatənpahrien, kənmotuwɨnmoatətəlɨg-
in namsu eiueiuəmɨn.

5Məto ik, atehmwɨr rəhamnətəlɨgənne rəhamnolənmɨnenianmɨn rafin, nat əpnapɨn
nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa e rəham nəmegəhən, kən ətul əskasɨk nian nəratən tatuwa,
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kən uwɨn mən-iarəp namnusən təwɨr, kən ol rafin wək itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm ik
məmə onəkol.

6 Timoti, ol natɨmnat mɨn əh, məto-inu otəsuwəhən, io ekɨmɨs. Kən roiu nəmegəhən
rəhak tahmen e wain itəm kɨnatəhtəg-pən e olta məmə okol sakrifais lan. 7 E rəhak
fait wɨr rəha nahatətəən, ematɨpin wɨr nelmək, kən e rəhak naiuən, io emaiu wɨr rəkɨs
mətoarus-pa namnun naiuən, kən io emataskəlɨm wɨr nolən ətuatɨp rəha nahatətəən
kən eməsapəsən wək rəha nən-iarəpən namnusən təwɨr. 8Kən roiu, Iərəmərə itəm rəhan
nakilən tətuatɨp wɨr, in təmol əpen-əpenə e nətouən rəhak, inu hat rəha etəm tatol win
e rəhan naiuən, kən in otəfauin-pa kəm io e nian rəha nakilən məto-inu in təmakil io
məmə rəhak nəmegəhən tətuatɨp. Kən sənəmə io pɨsɨn əm, məto otos-ipən kəm netəmim
rafin itəmkotolkeike moatəsahginməmə in otuwamɨn.

Pol təmən-iarəp namnusən rəha inmɨn neen
9 Eam-in uəhai əm rəham suatɨp məmə onəkuwa mehm io, 10 məto-inu Temas, u

tolkeikepɨknətueintənu, in təmapəs iomaiumuwɨnTesalonaeka. Kresens tɨnuwɨn rəkɨs
əpəhKalesia, kənTaetas tɨnuwɨn rəkɨs Talmesia. 11Məto Luk pɨsɨn əmitɨmlaumin. Təwɨr
məmə nian nakatuwa, onakit Mak itəmlaumin, məto-inu in tɨtun nasituən e wək rəhak.
12Emahl-ipən rəkɨs Tikikas tuwɨn əpəh Efesas. 13Kən nian nakatuwa, onakos rəhak kot
itəmemələhəu kəmKapas əpəh Troas, kən onakosmɨn rəhak naoamɨn itəmkəmaiu-aiu,
kən iakolkeike pɨkmɨnməmə onakos naoamɨn u kəmol e nuwigɨ sipsip.

14 Suah u Aleksanta itəm etəmim rəha nolən wək e iaen, in təmatol tərat kəm io.
Iərəmərə otos-ipən nɨtai nətouən rəhan o natɨmnat mɨn əh. 15Kən ik mɨn, atəto ik o suah
əh, məto-inu tətahtosɨg-in nəghatənmɨn rəhatat.

16Nian emaupənmətul e kotməmə ekən-iarəpnəghatənmɨn rəhak, suah kit təməsətul-
arəpənmasitu lak,məto netəmimrafinkəmotagɨmmotapəs io. PəsUhgɨnnɨkinotəsəhtən
natɨmnat rafin itəm ilat kəmoatol. 17Məto Iərəmərə təmətul e nɨkalɨkmos-ipa nəsanənən
kəm io məmə ekən-iarəp wɨr nəghatən rəhan, kən pəs Iaihluə mɨn okotəto. Kən təmɨləs-
iarəp io e nohlɨ laion. 18 Iərəmərə otɨləs-irəkɨs io e nəratənmɨn rafin itəmokol kəm io, kən
in otaskəlɨmwɨr io, kən mɨləs io ekuwɨn e nərəmərəən rəhan əpəh ilɨs e nego e neai. Pəs
kotɨləs-ipər nərgɨn tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.

Namnun nəghatən
19 Iatən təwɨr kəmPrisila ne Akwila, ne Onesiforas ne rəhanmɨn. 20Erastas təməsətəu-

pa-mən io, in əpəh Korin. Kən nian emiet Maelitas, emapəs Trofimas tətatɨg məto-inu in
tatɨmɨs. 21Alkut pɨkməmənakuwauəhai əmikɨn-u, uarisɨg in nian rəhanətəpən. Iupulas
tatən təwɨr kəmik, kənPutens, ne Linus, neKlotia, ne piətatmɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr
kəm ik.

22Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmatmin. Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik.
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Taetas
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəmTaetas
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Taetas

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Pol təməte naoa u tatuwɨn kəmTaetas. Taetas in Iaihluə

kit itəm təmahatətə e Kristo. Pol təmiuw-pa in o Kristo, kən Taetas təmol wək tepət ilau
Pol tahmen əme Timoti. Koatehm nərgɨn nian tepət e Niutesteman.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol ne Taetas kəmian e nəptən u Krit, kən

ilau kəmuətuoun niməfak kit ikɨn-u. Pol təmiet mɨn, məto təmən-ipən kəmTaetas məmə
in otətatɨg mol rafin wək mɨn ikɨn əh. Krit in nəptən kit itəm tərioah wɨr e nolən rat
mɨn, tahmenməmə inunetəmimkoateiuəpɨknian rafin,moatagwənpɨk, kənmoatəlpah
koatəlpah. Neen koatuwa e niməfak kənmoatən nəghatən eiuə tepət məmə okotos məni
lan.
?Təməte naoa u o naka? Pol tolkeike məmə otasitu e Taetas e rəhan mɨn wək

əpəh e niməfak əpəh Krit. Taetas otəkəike mɨləs-ipər netəmim məmə okotuwa elta
mɨn o nehmən niməfak. Kən Pol tatəghat-in nolən rəha nəghatən kəm netəm mɨn u
kəsotətəu-pənən nətəlɨgən rəha Taetas. Kən mos-ipən nəgətunən neen rəha nahatətəən
ne naliwəkən ətuatɨp. Kən in təmən məmə Timoti otahtosɨg-in wɨr nəgətunən eiuə mɨn.
Namnun nəghatən təmənməmə otahl-ipa etəmimkit tuwamasitu e niməfak, kən Taetas
in otəkəike muwamɨnmasitu e Pol.

Pol təmən təwɨr kəmTaetas
1 Taetas. Io Pol, iatəte naoa u kəm ik. Io slef kit rəha Uhgɨn, kən io aposol kit rəha

Iesu Kristo. Təmahl-ipa io məmə ekasitu e netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat
məmə rəhan mɨn, mɨləs-ipər nahatətəən rəhalat, masitu elat məmə okotɨtun nəgətunən
pahrien. Nian netəmim koatətəu-pən nəgətunən pahrien əh, kən rəhalat nəmegəhən
otətuatɨp kotahmen-pən e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. 2 Kitat kotɨtun nɨpahrienən əh,
kən motahatətə lan. Kən e nolən əh, rəhatat nətəlɨgən tətatɨg əskasɨk rəkɨs məmə okotos
nəmegəhən lilɨn. Aupən aupən agɨn itəm Uhgɨn təməsolən əh natɨmnat rafin, məto
Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs nəmegəhən lilɨn əh, məmə in otol mihin. Kən kitat kotɨtun məmə
in təseiuən nian kit ne. 3Kən e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, in təmol məmə netəmim
okotɨtun nəghatən rəhan. Ilat kotɨtun məto-inu Uhgɨn Iosmegəh rəhatat təmən mələhəu
nəghatənkitməmə təmos-ipawəku tətatɨgenelməkməmə io ekən-iarəpnəghatən əhrəha
nəmegəhən lilɨn.

4 Taetas, rəhalau nahatətəən kitiəh, kən e nolən rəha nahatətəən, in tahmen əm mə
ik nətɨk pahrien. Rəhak nəfakən məmə Uhgɨn Tata rəhatat ilau Kristo Iesu, Iosmegəh
rəhatat, pəs okuawte-in rəhalau nəwɨrən kəm ik, kən muələhəu nəməlinuən tətatɨg ron
ik.

Wək rəha Taetas əpəh Krit
5 E nian emiet Krit, kən emələhəu ik nəkətatɨg məmə onəkol rafin wək itəm tətatɨg,

kən məmə onakɨləs-ipər elta mɨn rəha niməfak, e taon mɨn rafin e nɨtən Krit tahmen
əm mə inu emən mihin kəm ik. 6 Elta mɨn rəha niməfak okəike kəsehm-pənən nolən
rat kit e rəhalat nəmegəhən, kən rəhalat pətan kitiəh əm, kən rəhalat nɨsualkələh
okotəkəikemotahatətəeUhgɨn, kənməsotan əpnapɨnənmotolnatɨmnat təsahmenən, kən
məsotəhtənnəwia rəhalat tatanemamaməmənetəmimokotən rat ilat ron. 7Nəmegəhən
rəha elta mɨn rəha niməfak otəkəike mətuatɨp wɨr məto-inu ilat koatos wək asol rəha
Uhgɨn. Ilat itəm koatehm wɨr netəmim okotəkəike motol mihin məmə kəsotɨləs-ipər
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atɨpən ilatmotol rəhalat nəghatənməmənetəmimokotəgin, kənnɨkilat təsahməuəhaiən.
Sənəmə ilat netəmimrəhanapɨsənonəmouən, kən sənəmə ilat netəmimrəhanosənməni
e neiueiuəən.

8Məto nəmegəhən rəhalat in otəkəike mol min-nulan. Ilat okotəkəike moatehm wɨr
netəmim itəm koatuwa əh rəhalat ikɨn. Ilat netəm kotolkeike mə okotol əm natɨmnat
itəm təwɨr, kən nolən rəhalat in tatəgətun mə ilat netəmmətə, kən kotenatɨg. Ilat netəm
rəha nətəu-pənən nəghatən rəha Uhgɨn. Rəhalat nəmegəhən in otəkəike mətuatɨp wɨr e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. Ilat kotɨtun nən atɨpən e nɨkilat məmə kotapəs nolən natɨmnat itəm
tərat kənmoatol əmnat itəm təwɨr. 9 Ilat okotəkəike motahatətə əskasɨk e nəghatən rəha
namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən tahmen-pən mə kəməgətun ilat lan. Kən inəh,
ilat kotenatɨg wɨr o nəgətunən netəmim e nəgətunən pahrien itəm tətuatɨp məmə ilat
okotətəu-pən. Kən nian netəmim neen okoatən nəghatən mɨn itəm tol pɨsɨn e nəgətunən
pahrien, kən netəm-iasol mɨn rəha niməfak okotəgətun ətuatɨp ilat motən-ipən kəm ilat
məmə rəhalat nəgətunən in neiueiuəən.

10 Iatəghat min-nulan məto-inu netəmim tepət e niməfak əpəh Krit kotetəhau
nəgətunən pahrien u. Ilat, nəghatən rəhalat tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə, məto
nuhuən lan tɨkə, kən moatiuw rəkɨs netəmim neen e nəgətunən eiueiuə mɨn rəhalat.
Netəmim tepət itəmkoatənməmə okəkəike kəhg-ipən netəmim, ilat iəgətun eiueiuəmɨn.
11Ahtosɨg-innəghatənrəhalatməməokəsotəgətunəneniməfaknəgətunən əhkotərat itəm
kəsotətuatɨpənməmə okotəgətun,məto-inu nəgətunən rəhalat tatərəkɨn-rəkɨnnahatətəən
rəha noanol mɨn rafin rəha netəmim neen. Ilat koatəgətun neiueiuəən əh məto-inu
kotolkeike məmə okotos məni lan, məto kəsotaulɨsən lan. 12 Etəm Krit kit aupən, in ien
kit rəhalat, inmɨn təmənmin-nulanməmə, “NetəmKrit, ilat netəmrəha neiueiuəənnian
rafin. Kən ilat kotahmen e kuri iarupɨnmɨn. Kən ilat nəlpah, nian rafinkotolkeikeməmə
kotagwən əm lan.” 13Məto nəghatən rəha ien u, in tol əm nɨpahrienən. Kən tol nəhlan,
əhai ilatmən-ipənkəmilatməmə rəhalatnəgətunən inneiueiuəən, pəs ilat okotahatətə əm
e nəghatən pahrien, 14 kən ilat okəsotətəu-pənən noanage rəha netəm Isrel ne nəghatən
rəha netəmkoatapəs nəghatən pahrien. 15Kən nəkotɨtunməmə netəmim itəmkotətuatɨp
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nat tɨkə itəm otol ilat kotamkɨmɨk. Məto netəmim itəm koatamkɨmɨk
e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu ilat kəsotahatətəən e Iesu, kən nolən kit tɨkə itəm otol ilat
kotətuatɨp. Kən tolmin-nəhlan, nətəlɨgənnenɨkilat kərənkəsuətuatɨpən, kən ilat kotəruru
nakilən nat itəm təwɨr, ne nat itəm tərat. 16 Ilat koatən məmə kotɨtun Uhgɨn, məto nolən
rəhalat tatəgətun məmə koateiuə, ilat koatəuhlin məntaalat kəm Uhgɨn. Netəm mɨn əh
kotərat agɨn, kotalməl koatəht nəwia Uhgɨn, kən okol ilat kəsotolən nat wɨr kit ne.

2
Nəgətunən itəm tətuatɨp

1 Məto ik Taetas, ik onəkəike məgətun wɨr netəmim e nəgətunən itəm tatətəu-pən
nəghatən ətuatɨp e Iesu. 2 Ik onəkəike məgətun iaguɨhl mɨn məmə e naliwəkən rəhalat,
ilat okotan mətɨg, kən məsotənɨm pɨkən wain, kən nolən rəhalat otəkəike mətuatɨp wɨr
pəs netəmim okotɨsiai-in ilat, kən ilat okotəkəike moatətul əskasɨk kən moatol natɨmnat
e nenatɨgən. Nahatətəən rəhalat otəkəike mamnɨm wɨr e nəghatən rəha Uhgɨn. Kən
ilat okotəkəike motolkeike netəmim. Kən motəkəike kətul tiəkɨs e nian iəkɨs mɨn itəm
koatuwa e rəhalat nəmegəhən. 3Kən e nolən kitiəh əm, nəkəike məgətun wɨr nɨpɨtaguɨhl
mɨnməmə ilat okotəkəikemotol nolən itəmtətuatɨpməmə otos-ipənnɨsiaiiən kəmUhgɨn.
Kən ilat okəsotənən nɨkalɨ netəmim. Kən sənəmə nɨpɨtan rəha napɨsən. Məto ilat otəkəike
motəgətun nəmegəhən ətuatɨp. 4 Inəh, ilat okotəgətun nɨpɨtan mɨn e suatɨp itəm ilat
okotolkeike rəhalat mɨn nəman ne nenətɨlat mɨn. 5 Ilat okotəkəike motəgətun nɨpɨtan
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məmə ilat nɨpɨtan mətɨg itəmnəmegəhən rəhalat in tətuatɨp, kən ilat kəsotan əpnapɨnən,
kən moatɨsiai-in rəhalat nəman mɨn, kən moatehm wɨr natɨmnat mɨn rəha latuənu,
kən ilat moatol təwɨr kəm netəmim. Nian koatol nolən tol min-nulan, kən otahtosɨg-in
netəmimməmə kəsotən ratən nəgətunən rəha Uhgɨn.

6Kən e suatɨp kitiəhmɨn, otəghat əskasɨk kəmnetəmaluəməmə ilat kotɨtun nən atɨpən
e nɨkilat məmə kotapəs nolən natɨmnat itəm tərat kən moatol əm nat itəm təwɨr. 7 Kən
ik, e natɨmnat rafin, onəkol əm nat ətuatɨp mɨn, pəs ilat okotətəu-pən nat naka itəm ik
nakatol. Nian onakəgətun, nəmegəhən rəham otəkəike mətuatɨp, mol nəghatən rəham
təfɨgəm. 8 Ik onakəkəike matən əm nəghatən pahrien itəm netəmim okol kəsotəplanən
məntaa rəhamnəghatənkənmotən rat. Pəs in otol rəham tɨkɨmɨrmɨnokotaulɨs lanməto-
inu ilat kəsotehm-pənən nolən rat kit ne lam, kənməsotənən nat tərat kit etat.

9Əgətun wɨr slef mɨnməmə ilat okotol nəwia rəhalat etəm-iasol mɨn e natɨmnat rafin,
məmə nɨkilat otagien o wək rəhalat. Slef mɨn okəsotənən nɨtai nəghaten rəha etəm-
iasol mɨn rəhalat, 10 kən məsotakləhən kəm ilat, məto nian rafin ilat okotəkəike moatol
natɨmnat ətuatɨp mɨn, məmə rəhalat etəm-iasol mɨn okotən nɨpahrienən e rəhalat wək.
E nolən itəm okotol e natɨmnat rafin, otəgətun məmə nəgətunən rəha Uhgɨn, Iosmegəh
rəhatat in tətuatɨpməwɨr.

11 Ik onakəkəikeməgətun natɨmnatmɨn əh rafinməto-inuUhgɨn təmerəh rəkɨs e suatɨp
kəm netəmim rafin məmə otosmegəh ilat lan nian tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm ilat.
12Nəwɨrən əh rəha Uhgɨn tatəgətun məmə nian kitat koatatɨg əh e nətueintən, kotəkəike
motapəs nətəu-pənən nolən rat mɨn ne natɨmnat rat mɨn rəha nətueintən itəm koatəwiə
e nɨkitat, məto okotan mətɨg, kən nəmegəhən rəhatat otətuatɨp wɨr motahmen-pən mə
kitat netəmim rəha Uhgɨn. 13Nəmegəhən rəhatat in otəkəikematol min-nulan nian kitat
okoatəsahgin nian Iesu Kristo, rəhatat Uhgɨn ne rəhatat Iosmegəh, in otuwa mɨn lan e
nəsanənən ne nəwɨrən. Nian əh in təwɨr agɨn, kən kitat kotɨtunmə otəpanuwa, kənmatol
nɨkitat tətagien. 14 Iesu nɨkin təmagien məmə otɨmɨs otat, kənmətou nəmegəhən rəhatat
mos-irəkɨs e nəsanənən rəhanolən ratmɨn rafin, kənmafəl wɨr kitatməmə kitat okotuwa
rəhanmɨn netəmim itəmkotolkeike məmə koatol əmnat itəm təwɨr.

15 Natɨmnat mɨn u, onatəgətun ilat e niməfak. Ləs-ipər nətəlɨgən rəhalat məmə
okoatətəu-pən Iərəmərə, kən məghat əskasɨk kəm netəm koatətəu-pən nəghatən eiueiuə
mɨn. Uhgɨn təmos-ipɨnə wək əh kəm ik, kən əghat min-nulan. Əsolən məmə etəmim kit
otən rat ik.

3
Nolən rəha iəfakmɨn

1 Taetas, ən-ipən wɨr mɨn kəm rəham netəmim məmə okotɨsiai-in netəm-iasol ne
kapman rəhalat. Okotəkəike moatol nəwialat, kən moatətul matɨp e nian rafin o nolən
wək itəmotasitu e netəmim. 2Kən ilat okəsotəghat eiuən o nərəkɨnən nərgɨ netəmim, kən
okəsotolən tɨməht, məto ilat nan mətɨg əm kən moatol təwɨr kəm netəmim, kən motos-
iəhau rəhalat nətəlɨgənmoatɨsiai-in netəmim rafin.

3Koatolmin-nulanməto aupənkitat kotərat kəmotahmen əmelat. KənUhgɨn təmasitu
etat nian kitat mɨn kəmoatol nolən rat mɨn əh, kitat ialməl mɨn. Kəməsotolən nəwia
Uhgɨn. Nos-ipən-os-ipənən rəha nəratən təmərəkɨn kitat. Kən nolən rat mɨn rəhatat itəm
kitat kəmoatolkeike, kəmoatərəmərə etat. Kitat kəmoatol əm nəwialat, kən kəmoatol
nolən rat rafin. Kən kəmoatolkeike natɨmnat mɨn rəha netəm pɨsɨn. Nolən rat rəhatat
təmolməmə netəmim kotetəhau kitat, kən kitat kəmoatetəhau kitat mɨn.

4Məto nian nolkeikeən ne nəwɨrən rəha Uhgɨn Iosmegəh rəhatat təmiet-arəpa, 5 kən
in təmosmegəh kitat, məto sənəmə təmol məto-inu kitat netəm ətuatɨp. ! Kəp! In
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təmosmegəh kitat məto-inu təmasəkitun kitat. In təmosmegəh kitat nian Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn kən kotaiɨr wi mɨn, kən Narmɨn təməwiək-in nɨkitat.
6 Narmɨn u inu, Iesu Kristo Iosmegəh rəhatat in suatɨp məmə Uhgɨn tatətəlmɨn nɨkitat
tatər lan e nɨkin agien. 7 In təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nəwɨrən rəhan məmə
okotahatətə e rəhan nəghatən itəm təmən kəmkitatmə o nian kit kitat kotatɨg itulɨn kitat
min. 8 Inu nəghatən kit in nəghatən pahrien.
Kən io ekolkeike məmə onakəgətun wɨr netəmim lan məmə okotɨtun wɨr. Nəgətunən

mɨn əh okotasitu e iəfakmɨnməmə rəhalat nətəlɨgən otətatɨg əskasɨk əmenolənnatɨmnat
itəm təwɨr. Nəgətunən mɨn u ilat kotəwɨr kən okotasitu wɨr e netəmim. 9 Məto apəs
nəghatənalməlmɨn itəmnetəmimkoatən tolmin-nulan: koatəghat o noanolmɨn rəhalat
tuwɨnmuwɨnmɨləs tɨpɨlat rat agɨnmɨn; kənmoatetet ilat mɨn kənmoatən-iəhau ilat mɨn
onɨpətɨnəghatən rəhaLou rəhaMoses. Apəs əmnəghatənmɨnuməto-inu okol təsasituən
e suah kit ne, kən rəhan nəwɨrən tɨkə. 10Okəmə suah kit tatol netəmim koatoor ilat mɨn
o nəghatən tol min-nulan, onəkuwɨnməghat əskasɨk kəm in kənmən-iəhau. Məto okəmə
tatol mɨn, kən nakuwɨn mɨn mən-iəhau mɨn. Okəmə nəmən-iəhau pap mau kəiu, məto
in tatəkəike e rəhan nolən, kən otətul-pən isəu ron motapəs. 11Məto ik nəkɨtun məmə
suah kit tol min-nulan, rəhan nətəlɨgən tərat kən tatol keko-eko, kən matol təfagə rat e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. Rəhan əmnolən tatəgətunmə in iol tərat.

Namnun nəghatən rəha Pol
12 Oekahl-ipɨnə suah mil u kit, Atemas o Tikikas otɨmnə mehm ik. Nian otɨmnə,

ik onakəkəike meam-in uəhai əm suatɨp mə onakɨmnə mehm io əpəh taon Nikopolis,
məto-inu io emolkeike məmə ekuwɨn matɨg ikɨn e nian rəha nətəpən. 13 Kən etəmim
kəiu, Apolos ne Sinas u in ienatɨg e lou,* ilau katualiwək e rəhalau naliwəkən, məto ik
onakasitu elauməmə natɨmnat rafin rəhalau otəkəike mətatɨg.

14 Rəhatat netəmim okotəkəike motɨtun wɨr suatɨp o nolən wək kən moatol nat itəm
təwɨr məmə ilat kotɨtun nasituən e netəmim neen itəm rəhalat natɨmnat təsahmenən.
Təsəwɨrənməmə ilat kotatɨg əpnapɨn əm.

15Netəm mɨn u itəm itɨmat ekoatatɨg koatahl-ipɨnə nəghatən wɨr kəm itəmat. Kən ən
təwɨr kəm iəfakmɨn itəmkotolkeike itɨmat.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.
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Filimon
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəmFilimon
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Filimon

?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmFilimon əpəh e niməfak ikɨn Kolosi.

Ilau fren wɨr. Filimon in etəmim kit itəm tatos slef mɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, netəmim tepət koatos slef. Kən

iəfak mɨn neen mɨn, ilat mɨn koatos slef mɨn. Filimon, rəhan kit əh ikɨn slef, nərgɨn u,
Onesimas. MətoOnesimas, in təmakləh-inmənineen rəhaFilimon, kən əmun, inmagɨm.
Okəmə Filimon otəplan Onesimas, lou rəha Rom tatən mə Filimon tɨtun nohamnuən
tɨmɨs. Məto Onesimas təməplan Pol əpəh e kalapus ikɨn Rom, kən Pol təmən-iarəp
Namnusən Təwɨr kəm in, kən təmahatətə e Iesu Kristo. Kən Onesimas in təmasitu e Pol.
Kən Pol təmahl-ipən in tɨtəlɨg-pən o Filimon. Pol təmən kəm Filimon məmə nat əpnapɨn
Onesimas in slef rəhan, məto roiu in pian e Iesu Kristo.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa umatətapəh o Filimonməmə otaluin nolən

rəha Onesimas, kən mos in tɨtətlɨg-pa mɨn. Nat əpnapɨn məmə in rəhan slef, məto Pol
tolkeikeməmə Filimon otəplan Onesimas tahmen əmməmə in pian kit e Iesu Kristo.

1 Io Pol, itəm etatɨg e kalapus o Kristo Iesu, itɨmlau piətat Timoti, iatuən təwɨr kəm ik
Filimon. Ik iolɨtɨmlau itəmekioalkeike pɨk, kən kitəhal kətəhalolwək kitiəh əmrəha Iesu.
2Kən iatuən təwɨr kəmwɨnɨtat Apia, ne Akipas itəm kitat mopael mɨn koatəluagɨn rəha
Uhgɨn, kən iatuən təwɨr kəmnetəm rəha niməfak itəmkoatuwamoatəfak e rəham nimə.
3 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən
kəm itəmat.

Nəfakən rəha Pol
4Enianmɨn rafin itəmiatəfak ron ik,matən tagkiu kəmUhgɨn ron ik, 5məto-inu eməto

nahatətəən rəham e Iərəmərə Iesu, ne nolkeikeən rəham itəm tatuwɨn o nəfakmɨn rafin.
6Kən iatəplan nolən rəham, məmə natawte e nɨkim agienməto-inu e rəham nahatətəən.
Kən iatəfak məmə nolən əh otasitu lam məmə onəkɨtun wɨr kən mos nat wɨr mɨn rafin
rəha Uhgɨn itəm tətawte-in e Kristo kəm kitat. 7 Piak, iatəfak nəhlan məto-inu rəham
nolkeikeən təmol nɨki nəfak mɨn koatəto təwɨr, kən nian eməto, io mɨn, nɨkik təmagien
kən tatɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən lan.

Nətapəhən rəha Pol
8 Tol nəhlan, e Kristo esəgɨnən o nənən kəm ik məmə onəkol nat kit itəm nəkəike mol,

9 məto esol mihinən. Iatətapəh-in əm e nolkeikeən. Io iaguɨhl kit, etatɨg e kalapus o
Kristo Iesu. Kən io inu Pol, 10 iatətapəh-in suah kit ron ik e rəhak nɨpahrienən məmə
nakos e nɨkim agien. Suah əh in təmuwa tahmen-pən e nətɨk nian emətatɨg e kalapus,
inu Onesimas, rəham slef. 11Aupən ikɨn, in təməsol wəkwɨrən kəm ik, məto roiu in tɨtun
nolənwək təwɨr kəmkilau kərən.*

12Kən roiu, etahl-ipɨnəmɨn suah u, etəm itəm iakolkeike pɨk. 13Okəmə tətatɨg itɨmlau
min, nɨkik tagien ron, kən in otatos nəmeem mətasitu lak nian etatɨg ikɨn-u e kalapus
o namnusən təwɨr. 14Məto esolkeikeən məmə ekol nat kit itəm ik nəsegəhan-inən. Kən
okəmə natol nat wɨr, iakolkeikeməmə in tatɨsɨ-pən əme nɨkim agien, məto sənəmə nat io
iatəkəike kəm ikməmə nakol.

15 Esɨtunən, okəm-naka Onesimas təmagɨm e nian əkuəkɨr u məmə onakos mɨn in
tɨtəlɨg-pa mɨn nətuatɨg agɨn-əh, 16 məto sənəmə in otol mɨn əm slef rəham, kəp. Məto

1:2: Kol 4:17; 2 Tim 2:3 1:7: 2 Kor 7:4 1:10: 1 Kor 4:15; Kol 4:9 * 1:11: Nərgɨn u “Onesimas” in təmə,
“etəm itəm tɨtun nolənwək wɨr.”
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roiu əh, in suah wɨr taprəkɨs-in slef kit, in pialau etəm təwɨr. Io iakoleike pɨk in, məto
ik onakolkeike pɨk in taprəkɨs, məto-inu in rəham slef, kən in piam e Iərəmərə.

17Nakatehm io məmə kəmuea kitiəh e wək ne nolkeikeən rəha Kristo, kən tol nəhlan,
iatətapəh məmə nian in otɨmnə, nakos in e nɨkim agien tahmen-pən əm məmə io.
18Okəmə təmol nat kit tərat kəm ik, o təmos rəhamnat kit kənməsətouən, pəs nəkələhəu-
pən tətatɨg e kaon rəhak. 19Kən əh-roiu, Io Pol, iatəte e nelmək — pəs io epanətou. Məto
təwɨr məmə nəsaluinən rəham kaon asol agɨn kəm io, itəm tol min-nulan, emasitu lam
kənnəmos rəhamnəmegəhən lilɨn. 20Piak, iakolkeikeməmə onakətuounmatətou rəham
kaon† kəm io, kən ol nat u iatətapəh-in e nərgɨ Iərəmərə, kən ol nɨkik tatəto təwɨr e Kristo.
21 Iatəte naoa u kəm ikməto-inu ekɨtunməmə onəkol nəwiak, kən onəkol taprəkɨs-in nat
naka itəm iatətapəh-in.

22Kən nat kit mɨn, afəl rəhak kit rum məto-inu emələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e Uhgɨn
məmə in otos io ekɨtəlɨg-pɨnəmɨn otəmat, inu noa nəfakən rəhatəmat.

Namnun nəghatən rəha Pol
23 Epafras, itɨmlau min etuatɨg e kalapus o nərgɨ Kristo Iesu, kən in tatən təwɨr kəm

itəmat. 24Kən Mak, ne Aristakas, ne Temas, ne Luk, itəm itɨmat ekoatol wək kitiəh, ilat
mɨn koatən təwɨr kəm itəmat.

25Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.

1:16: 1 Tim 6:2 † 1:20: E nəghatən Kris, nəghatən rəha Pol ikɨn-u “mətou rəham kaon” in iuəhkɨr əm e nərgɨ
Onesimas. 1:22: Fil 1:25; 2:24 1:23: Kol 1:7 1:24: Kol 4:10-14
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Hiprus
Naoa itəmkəməte tuwɨn kəmnoanol rəha Isrel
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uHiprus

?Pah təməte naoa u? Kitat kotəruru məmə pah təməte naoa u. Etəm təməte naoa u
təməsəteənnərgɨnenaoa. Etəmtəməte təməsəplanən IesuKristo. Məto təmətoNamnusən
Təwɨr o netəmim pɨsɨn-pɨsɨn mɨn itəm kəmotəplan Iesu. Kən suah u, in tɨtun nəghatən
rəhaOltesteman, ne nolən rəha netəmIsrel aupən. Okəm-naka Panapas o Apolos təməte
naoa u, məto-inu ilau kiatun nat tahmen e suah u. Kən ilau iahgin e niməfak. Netəmim
neen, nɨkilat təhtməməPol təməte,mətonɨkitat təsəhtənnəhlanməto-inue leta tepət rəha
Pol, təmələhəu-pən nərgɨn, məto nərgɨn tɨkə e naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte naoa u kəmnetəm Isrel itəm kotahatətə e Kristo

Iesu, məto okəm-naka neen kəmotɨtəlɨg-pən noan məsɨn e nolən rəha nətəu-pənən Lou
rəhaMoses. Okəm-naka ilat kəsotɨtun wɨrən nəukətɨNamnusən Təwɨr.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, netəm Isrel koatərəkɨn netəm

Isrel itəm koatahatətə e Iesu Kristo. Nɨkilat təpou ron. Təwɨr məmə ilat okotəto məmə
nahatətəən rəhalat in nɨpahrienən, kən Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.
?Təməte naoa u o naka? E nian əh netəmimneen e niməfak, nɨkilat təhtməmə nolən

rəha nətəu-pənən Lou rəhaMoses e Oltesteman, in ilɨs taprəkɨs-in nolən rəha nahatətəən
e IesuKristo. MətonolənmɨnnəhlanrəhaOltesteman, ilat narmɨnmɨn əmrəhanatɨmnat
mɨn itəmIesuotol. Kəmotətenaoauməmənetəmimokotəplanmotɨtunməmə IesuKristo
in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat rafin, tahmen-pən e ien mɨn, ne nagelo mɨn, ne Moses, ne
Aron ne pris mɨn. Nolən rəha nahatətəən e Iesu Kristo in təwɨr pɨk taprəkɨs-in nolən
rəha nətəu-pənən lou rəha Moses. Inu, in nɨpahrienən məto-inu natɨmnat rafin rəha
Oltesteman təmuwa mol nɨpahrienən lan e Iesu Kristo. Kən nɨmɨsən rəhan in tahmen
əmməmə otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəha etəmim.

Kristo təmol əp Uhgɨn kəm itat
1Aupən ikɨn, Uhgɨn təmatən* nəghatən rəhan, məto təmatələhəu əm e səpag kəm tɨpɨtat
mɨn e nian tepət ne suatɨp pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 2Məto roiu əh, kɨnotegu-pən e namnun nian,†
kən tɨnatəghat ətuatɨp əmkəmkitat e Nətɨn, itəm in təmɨləs-ipər məmə otərəmərə e nautə
rafin rəha tata rəhan.‡ Kən eNətɨn əh, in təmol natɨmnat rafin e nətueintən.§ 3NətɨUhgɨn
in nəhag-əhagən rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn.* In təməru ətuatɨp rəhan tata e
natɨmnat rafin.† In tatəmɨk ətainnatɨmnat rafinenəsanənən rəhanəghatən rəhan.‡ Nian
in təmɨmɨs rəkɨs məmə otafəl rəkɨs rəhatat nolən rat mɨn,§ kən in tatəpələh e rəhn matɨp
kig, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən, e nego e neai.*

NətɨUhgɨn u, in ilɨs taprəkɨs-in nagelomɨn
4Tolnəhlan,Uhgɨn təmɨləs-ipər rəkɨsNətɨnu, kən in ilɨs taprəkɨs-innagelomɨn, tahmen-

pən məmə nərɨg u itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in, in ilɨs pɨk taprəkɨs-in nərgɨlat rafin.†
5Uhgɨn təməsən agɨn-əhən kəmnagelo kit rəhanməmə,
“Ik nətɨk.
Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.”‡
Məto in təməghat nulan kəm Iesu. Kən Uhgɨn təməsən agɨn-əhən kəmnagelo kit məmə,
“Io tata rəham,
kən ik onəkuwa nətɨk.”
* 1:1: Hip 2:2 † 1:2: 1 Pita 1:20 ‡ 1:2: Sam2:8 § 1:2: Jon 1:1-3; Kol 1:16 * 1:3: Jon 1:14; 12:41; Aes 6:1-4
† 1:3: Jon 14:9; Fil 2:6-7; Kol 1:15; 2 Kor 4:4 ‡ 1:3: Kol 1:17 § 1:3: Taet 2:14 * 1:3: Fil 2:5-11; Kol 1:15-18.
† 1:4: Efes 1:20-21; Fil 2:9 ‡ 1:5: Sam 2:7; Wək 13:33; Hip 5:5; 1 Kron 17:13
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Məto in təməghat nəhlan kəm Iesu.§
6Məto e nian Uhgɨn tahl-ipa Nətɨn itəm təmaupən maiir* tuwa e nətueintən, kən in tən
məmə,
“Pəs rəhak rafin nagelo mɨn,
nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp e nɨsiaiiən, motənwiwi in.”
7Nian Uhgɨn tatəghat-in nagelo mɨn, in tatənməmə,
“Io emol rəhak nagelo mɨn
ilat kotahmen e nɨmətag itəm tətan ikɨnmɨn rafin, matol rəhak wək.
Ilat iolwəkmɨn rəhak, tahmen e nɨgəm.”†‡
8Məto təmatəghat-in Nətɨn kənmatənməmə,
“Uhgɨn, rəham nərəmərəən otətatɨg lilɨn, namnun tɨkə.
Kən nətuatɨpən in nəlnal rəha nərəmərəən rəham.
9 Ik nəmolkeike əmnətuatɨpən
kənmetəhau nolən eko-ekomɨn.
Tol nəhlan, io u, rəham ətuatɨp Uhgɨn,
io emələhəu aupən ik, kən ik ilɨs e ik mɨn neen.
Kən emol-pən oel e rəhm-kapə, tatəgətunməmə ik kig,
matol nɨkim tagien taprəkɨs-in ik mɨn neen.”§
10Kən Uhgɨn tatən-ipənmɨn kəm inməmə,
“Iərəmərə, e nətuounən, ik nəmol nətueintən u,
mol in təskasɨk.
Kən e nelməmatɨp əm,
ik nəmol natɨmnat rafin itəmkotatɨg e neai.
11Natɨmnat mɨn u rafin, ilat okəpanotɨkə,
ilat okotoas tahmen e nɨməhan itəm təməmnəmɨt,
məto ik nətatɨg lilɨn əm.*
12 Ik onakaiu-aiu ilat,
tahmen əmməmə etəmim təmaiuaiu rəhan nɨməhan.
Ik onakəuhlin natɨmnat mɨn u,
tahmen e etəmim təmɨkɨs rəhan nɨməhan,
məmə in otətəut-in in pɨsɨn.
Məto ik, nəkətatɨg lilɨn əmnulan,
kən okol nəsɨmɨsən nian kit.”†
13Uhgɨn təməsən-ipən agɨn-əhən kəmnagelo kit rəhanməmə,
“Ik əpələh e rəhakmatɨp, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən,
kənmatəsahgin.
Pəs io ekos-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilat kotahmen e nɨməhan kit itəmnateguafəl nelkəm lan.”‡ §
14Məto nagelomɨn, ilat iolwəkmɨn əm. Nagelomɨn, ilat narmɨnmɨn itəmUhgɨn təmahl-
ipaməmə okoatehm netəmim itəmokotos nəmegəhən ron.

2
Nən-iəhauən itəmo nuwɨnən e naiəh

§ 1:5: Mat 3:17 * 1:6: Katənməmə in təmaupənmaiir məto-inu təmaupənmaiir e pianmɨn. Katəghat-in nəhlan
Iesu,məto-inun in təmaupənmatɨg, uarisɨg natɨmnatmɨn rafin (ƏplanmɨnKolosi 1:15). Tol nəhlan, kənnatɨmnat rafin
mɨn, in rəhan əm. Tatos nepətən ne nɨsiaiiən nəhlan tahmen e suakəkə itəm təmaupən maiir. Sam 89:27; Hip 2:10;
Rom 8:29. † 1:7: Sam 104:4 ‡ 1:7: Nɨmətag ne nɨgəm kəmueia nian Uhgɨn təmos-ipa Lou. Hip 2:2; 12:18-21.
§ 1:9: Sam 45:6-7 * 1:11: Aes 34:4; 51:6; Nol Əpən 6:12-17 † 1:12: Sam 102:25-27 ‡ 1:13: Nəghatən Kris
ətuatɨp tatənməmə, “ekol rəham tɨkɨmɨrmɨn ilat kotahmen e nat kit itəmnəkəpələhmatəfipər nelkəm lan,” kən nɨpətɨn
uməmə, “Oekol ik ilɨs agɨn taprəkɨs-in rəham tɨkɨmɨr mɨn.” § 1:13: Sam 110:1
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1 Iesu in ilɨs pɨk. Tol nulan, təwɨr məmə kitat okotətəlɨg-in wɨr nat naka itəm kitat
kəmotəto,* məmə naiəh rəha nɨtəhəi təsɨləsən kitat. 2 Nəghatən† itəm nagelo mɨn
kəmoatən-iarəp‡ in nɨpahrienən, kən netəmim ilat okotos nalpɨnən o nətgəhlən Lou ne
nəlpah-inənnolənnatLou tatən. 3?Tol nəhlan, kənkitat okotəhrol nulanmotagɨmokəmə
kitat kotolnat əpnapɨn əmenosmegəhənasol əhrəha Iesu? Nosmegəhənu, itəmIərəmərə
təmaupənmən-iarəp, kən netəmmɨn u itəmkəmotəto, ilat kəmotəgətun kəmkitat məmə
in nɨpahrienən.§ 4 Uhgɨn təmatɨg mol mɨn nəfɨgəmən o nəghatən əh e nolən nəmtətin
mɨn, ne natɨmnatmɨn itəmnarmɨnetəmim tatiwɨg ron, ne nat pɨspɨsmɨn, ne nos-ipamən
nəsanənənmɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn o nolənwək.*

Iesu təmuwamahmen e pianmɨn
5 Nagelo mɨn okol kəsotərəmərəən e nətueintən itəm otəpanuwa, itəm kotəghat-in.†

6Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Etəmim in nat əpnapɨn əm,
məto ik, nɨkim tatəht in, ik nəsaluinən,
kən ik natehmwɨr nətɨ etəmim.‡
7E nian əkuəkɨr əm itəm ik nəmos-iəhau in, teiuaiu ləhau e nagelo mɨn,
kənumos-ipən nərəmərəən ne nepətən ne nɨsiaiiən kəm in.
8Kən ikmos-ipən nepətənməmə in otərəmərə e natɨmnat rafin.”§ *
Roiu əh, tatənməmə, “natɨmnat rafin,” nɨpətɨn unməmə Uhgɨn təsapəsən nat kitiəh ne

məmə etəmim təsərəmərəən lan. Məto kitat kəsotehmən əh natɨmnat mɨn əh kotuwa.
9 Məto nat kitiəh kitat kəmotehm, inu Iesu, itəm “e nian əkuəkɨr əm nəmos-iəhau in
teiuaiu ləhau e nagelo mɨn” kən roiu əh “kɨnos-ipən nepətən ne nɨsiaiiən kəm in” məto-
inun in təmos nahməən mɨmɨs o kitat. Əwəh, e nəwɨrən rəha Uhgɨn, Iesu təmɨmɨs o
netəmim rafin e nətueintən.†

10 Uhgɨn təmol natɨmnat rafin məto-inun in təmolkeike mihin, kən natɨmnat rafin
kotatɨg-pən e nelmɨn.‡ Kən təwɨr agɨnməməUhgɨn təmol Iesu u, təmaupənmohatɨp nol o
nosmegəhən netəmim, in təməto nahməən e nɨmɨsən, məmə in tətuatɨp agɨn§ o nəmɨkən
nenətɨUhgɨnmɨn tepət kotuwɨnkatɨg enəhag-əhagən rəhanəwɨrənnenəsanənən rəhan.*
11 Iesu in tatol rəhan netəmimkotasim,məmə rəhaUhgɨn əm, rəhalat nolən rat tɨkə.† Kən
Iesu ne rəhan mɨn netəmim, rəhalat tata kitiəh əm. Tol nəhlan kən Iesu in təsaulɨsən
məmə otaun-in ilat u məmə pianmɨn ne wɨnɨnmɨn.‡ 12 In təmən-ipən kəmUhgɨnməmə,
“Io oekən-iarəp ik kəmpiakmɨn ne wɨnɨkmɨn ne natɨmnat mɨn itəm ik nəmol.
Oekan napuənmənwiwi ik e nuəfɨmɨnən asol e nɨganəmtɨlat.”§
13 In tatənmɨnməmə,
“Io oekələhəu-pən nahatətəən rəhak e Uhgɨn.”*
Kənmatənmɨnməmə,
“Io u, itɨmat nɨsualkələh itəmUhgɨn təmos-ipa kəm io.”†

14 Nɨsualkələh mɨn əh, Iesu tatəghat-in ilat, ilat nɨpətɨlat ne nɨtalat əh-ikɨn. Ilat u
netəmim agɨn-əh əm. O nat u, Iesu təməkəike muwa e nətueintən mos nɨpətɨn ne
nɨtan tahmen əm elat məmə in otuwa pialat pahrien.‡ Təmol nəhlan məmə in otɨmɨs,
kən nɨmɨsən rəhan, in otərəkɨn nəsanənən rəha Iərmɨs, itəm tətaskəlɨm nəsanənən rəha
nɨmɨsən.§ 15Məto-inu netəmim koatəgin nɨmɨsən.* Nəgɨnən rəhalat tətaskəlɨm ətain ilat
nian rafin, tahmen əmməmə ilat slefmɨn. Məto Iesu in təmɨmɨsməmə otiuw rəkɨs netəm
* 2:1: Rom 11:22 † 2:2: Nəghatən u tatəghat-in, in Lou rəha Moses. ‡ 2:2: Wək 7:53 § 2:3: Hip 10:28-29;
12:25 * 2:4: Mak 16:20 † 2:5: Netəm Isrel ilat koatən məmə nɨpahrienən məmə nagelo mɨn ilat koatərəmərə
roiu ikɨnmɨn rafin e nətueintən; Dut 32:8. ‡ 2:6: “nətɨ etəmim,” inu Iesu. § 2:8: Sam 8:4-6 * 2:8: Jen 1:26;
Nol Əpən 20:4,6; 22:5 † 2:9: Fil 2:8-9 ‡ 2:10: Rom 11:36 § 2:10: Hip 2:17; 4:15; 5:8-9 * 2:10: Luk 24:26;
Rom 8:17; 2 Tes 2:14; 1 Pita 5:1; Hip 2:7 † 2:11: Hip 13:12; Efes 5:26 ‡ 2:11: Mat 28:10 § 2:12: Sam 22:22
* 2:13: Aes 8:17 † 2:13: Aes 8:18; Jon 10:29 ‡ 2:14: Jon 1:14 § 2:14: Jen 3:15; 1 Kor 15:54-57; 2 Tim 1:10; 1
Jon 3:8 * 2:15: 2 Tim 1:7
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mɨnu,məmə sənəmə ilat slefmɨn. In təmɨkɨs ilat. 16Kotɨtun əsasməmə sənəmə in təmasitu
e nagelo mɨn, məto in təmasitu e noanol mɨn rəha Epraham.†

17 Iesu təike mos nɨpətɨn ne nɨtan nəhlan, məmə in otuwa mol tahmen e pian mɨn e
nolənmɨn rafin,‡məmə in tɨtun nasəkitunən§ kitat, kən koatagɨle lan. In otəkəike muwa
mol nəhlan, təgətun məmə in pris asol agɨn pahrien, tatol wək rəha Uhgɨn, kən məmə in
otɨlpɨn neməha rəha Uhgɨn. 18 Kən roiu əh, nian Setan tatos-ipən-os-ipən kəm ilat, kən
Iesu tɨtun nasituən elat, məto-inu in mɨn, in tɨnəto tərat rəkɨs nian Setan təmos-ipən-os-
ipən kəm in.*

3
Iesu in taprəkɨs-inMoses

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, Uhgɨn tɨnaun-in* kələh kitat min itəmat o nuwɨnən e nego
e neai, kən mol məmə kitat netəm iasim. Məto-inu Iesu tətasitu nulan e kitat, itəmat
onəkotəkəike katətəlɨg-in pɨk Iesu əh, in aposol kən in pris asol agɨn rəha nəfakən rəhatat
itəmkitat koatən-iarəp. 2Uhgɨn təmɨləs-ipər Iesuməmə in otol wək u, kən in təmol nəwia
Uhgɨn e natɨmnat rafin, tahmen e Moses aupən təmol nəwia Uhgɨn e rəhan wək rafin,
məmə in otatehmwɨr nimə, inu netəmim rəha Uhgɨn.† 3 Ilau kərən kətioal nəwia Uhgɨn,
məto etəm təmiləkɨn nimə, netəmim koatɨləs-ipər nərgɨn ron taprəkɨs-in nimə itəm in
təmol. Kən e nolən kitiəh əm, tətuatɨp məmə Uhgɨn otɨləs-ipər Iesu taprəkɨs-in Moses.
4Kən nimə mɨn rafin, netəmim koatiləkɨn, məto Uhgɨn in təmiləkɨn natɨmnat rafin itəm
tətatɨg. 5Moses in iolwəkkit enɨpəgnoanimə rəhaUhgɨn, itəmtatolnəwiaUhgɨn,matehm
nimə rəhan, inunetəmimrəhaUhgɨn. KənnəmegəhənrəhaMoses tatəpsen-pənnatɨmnat
itəmUhgɨn otəpanəgətun. 6Kristo, in mɨn tatol nəwia Uhgɨn. Məto sənəmə in iolwək əm
kit tahmen e Moses. In Nətɨn, kən tatos nepətən o nərəmərəən e rəhan nimə. Kən okəmə
kitat kəsotəgɨnən, kənmotalkut məmə okotətul əskasɨk‡ o nat un itəmkitat kəmotələhəu-
pən nətəlɨgən rəhatat lan, kən motausit ron, kən nɨpahrienən məmə kitat u, netəmim
rəhan, kitat rəhan nimə.§

Oatehmməha-məha itəmatmɨn e nahatətəən rəhatəmat
7Nəghatən u inu, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən e Naoa Rəha Uhgɨnməmə,

“Roiu əm, onəkotəkəike moatətəlɨg-in nəwian,
8məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk,
tahmen e tɨpɨtəmatmɨn ilat kəmoatol mihin aupənmoatəht nəwia Uhgɨn,
nian ilat kəmoatek asgəwɨn Uhgɨn e ikɨn taruən-aruən ikɨn.*
9 Ikɨn əh, tɨpɨtəmatmɨn kəmotəkəike kəm ioməmə okotəplan rəhak nəsanənən,
nat əpnapɨn ilat kəmotəplan pap natɨmnat mɨn itəmemol o nup foti.†
10Kən io iatol neməha kəm ilat, kənmatənməmə,
‘Nɨkilat tətan isəu ron io nian rafin.
Kən ilat motapəs nolən nat itəm iatən kəm ilat.’
11Neməha təmol io,
kən ekos noanawɨl kit mənməmə,
‘Ilat okol kəsotuwɨnən e ikɨn katos namegən ron io ikɨn.’ ”‡ §

12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, oatehm wɨr itəmat mɨn o nat u. Otol məmə nɨkitəmat atɨp
otəsəratən kən kit təsapəsən nahatətəən, mol məmə nəkotəuhlin-pən itəmat isəu o Uhgɨn
itəm tatəmegəh. 13 Uhgɨn təmən “Roiu əm,” kən nian u “roiu” tətatɨg əh. Tol nəhlan,
nəkotəkəike moatəghat roiu kəm itəmat mɨn, moatehm məha-məha itəmat mɨn nian

† 2:16: Aes 41:8-9; Luk 3:8 ‡ 2:17: Fil 2:7; Hip 2:10; 4:15; 5:1,8-9 § 2:17: Hip 5:2 * 2:18: Hip 4:15 * 3:1:
Rom 8:28 † 3:2: Nam12:7 ‡ 3:6: Hip 3:14; 4:14; Rom 11:22 § 3:6: 1 Kor 3:16; 1 Pita 2:5 * 3:8: Eks 17:1-7;
Nam 20:2-5 † 3:9: Nam 14:3; Dut 1:3; Wək 7:36 ‡ 3:11: Nam 14:21-23 § 3:11: Sam 95:7-11
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rafin, məmə nolən rat otəseiuə-inən itəmat kit mol rəhn-kapə təskasɨk o Uhgɨn. 14Məto-
inu okəmə kitat kotətul tɨmtɨm mətoarus-pən namnun, motahatətə e Uhgɨn təskasɨk
miəkɨs, tahmen əmməmə inu kəmotətuoun motahatətə wi əm lan, kən tatəgətun məmə
kitat kɨnoatos kələh natɨmnat mɨn rəha Kristo. 15Məto sotaluinən nəghatən itəmkəmən,
“Roiu əm, onəkotəkəike motətəlɨg-in nəwian
məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk,
tahmen e tɨpɨtəmatmɨn ilat kəmoatol mihin aupən
moatəht nəwia Uhgɨn.”*

16 ?Kən pah mɨn un itəm kəmotəto pap nəwia Uhgɨn, məsotolən? Ilat un Moses təmit-
irəkɨs ilat Ijip.† 17 ?Pah mɨn un kəmotol Uhgɨn neməha tol o nup foti? Ilat un, netəm
kəmotol nolən rat, kən moatəme motɨmɨs moatəməhl əpnapɨn əm əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨn.‡ 18 ?Kən pah mɨn un Uhgɨn təmatəghat kəm ilat, matos noanawɨl məmə ilat
okəsotuwɨnən motiet-arəpən ikɨn katos namegən ron ikɨn? In təmatəghat kəm netəm
kəmotəht nəwian.§ 19 Kən kitat koatəplan məmə kəməsegəhan-inən ilat məmə okotiet-
arəpən ikɨn katos namegən ikɨn ron, məto-inu ilat kəsotahatətəən lan.

4
Ikɨn katos namegən o Uhgɨn ikɨn

1 Məto kitat u, Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs məmə kitat kotɨtun nuwɨnən imə ikɨn katos
namegən ron ikɨn, kən nəniəkɨsən u, tatətul əh, materəh otat. Tol nəhlan, pəs kitat
koatəto itat, kən moatəgɨn məmə kitat kit okol mətan təsosən namegən əh. 2Məto-inu
kitat kɨnotəto rəkɨs namnusən təwɨr məmə Uhgɨn təmol əpen-əpenə ikɨn kit o namegən
rəhatat, tahmen əm məmə inu netəm aupən kəmotəto nəghatən mihin. Məto nəghatən
əh, təməsasituən elat, məto-inu ilat kəmoatəto əm, məsotahatətəən lan. 3Məto-inu kitat
netəm kəmotahatətə əm lan, kitat kotɨtun nuwɨnən imə, ikɨn katos namegən ron ikɨn.
Məto rəha netəmmɨn u itəmkəsotahatətəən lan, Uhgɨn təmənməmə,
“Neməha təmol io, kən ekos noanawɨl kit, mənməmə,
‘Ilat okol kəsotuwɨnən ikɨn katos namegən ron io ikɨn.’ ”*
Təmən nəhlan, nat əpnapɨn məmə tɨnol əpen-əpenə rəkɨs ikɨn katos namegən ron ikɨn
nian in təmətuoun matol nətueintən. 4 Kitat kotɨtun məmə tɨnol əpen-əpenə rəkɨs lan,
məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn in tatəghat-in Sapat, matən məmə, “Təmol nətueintən, kən e
nian sepɨn lan, Uhgɨn təmameg e rəhan wək.”† 5Məto ikɨnmɨn neen e Naoa Rəha Uhgɨn,
Uhgɨn tatənməmə, “Ilat okol kəsotuwɨnən ikɨn katos namegən ron io ikɨn.”‡

6Tol nəhlan, ikɨnkatos namegənoUhgɨn ikɨn əh, in tətatɨg əhməmənetəmimokotuwɨn
ikɨn. Məto netəmmɨn u aupən itəmkəmotəto namnusən təwɨr, ilat kəmotəmɨk-arəpən-in
nuwɨnən ikɨn katos namegən ron ikɨn, məto-inu kəmotəht nəwia Uhgɨn. 7Kənu, uarisɨg
lan, tol-pən Uhgɨn təmələhəu mɨn nian kit mɨn o nuwɨnən ikɨn katos namegən ron ikɨn.
Nian əh, inu roiu. Uhgɨn təmən-iarəp nat u kəmTefɨt məmə,
“Roiu əm, onəkotəkəike motətəlɨg-in nəwian
məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk.”§
8Nɨkitəmat tuəh-tu suahu Josua*aupən. Okəmə Josua təmos-ipənnamegənkəmilat nian
in təmit ilat moatuwɨn Kenan, kənu Uhgɨn okol təsənmɨnənməmə otələhəu nian kit mɨn
məmə in nian rəha nuwɨnən imə ikɨn katos namegən ron ikɨn.† 9Kən tol nəhlan, kən in
təmən nian pɨsɨn kit mɨn, nian əh-ikɨn tətatɨg əh o rəhan netəmimməmə okotuwɨnmotos
* 3:15: Sam 95:7-8; Hip 3:7-8 † 3:16: Nam14:1-35 ‡ 3:17: Nam14:29; 1 Kor 10:1-13 § 3:18: Nam14:22-23;
Sam 95:11; Hip 3:11 * 4:3: Sam 95:11; Hip 3:11 † 4:4: Jen 2:2 ‡ 4:5: Sam 95:11 § 4:7: Sam 95:7-8;
Hip 3:7-8 * 4:8: Josua in nərgɨn kit e nəghatən rəha Isrel. Kən nərgɨn u Iesu, nərgɨlau tahmen-ahmen əm e Josua
e nəghatən rəha netəmKris. Nian Josua təmos-ipən namegən kəm netəm Isrel əpəh Kenan, nəmegəhən rəha Josua in
tatəpsen-pən nat itəm Iesu otəpanol, mos-ipa namegən pahrien kəmkitat. † 4:8: Dut 31:7; Jos 22:4
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namegən, e nolən kitiəh əm itəm Uhgɨn təmameg mihin e rəhan wək mɨn aupən, e nian
rəha Sapat. 10Məto-inu etəm tatuwɨn iməməmə otos namegən u, in otameg e rəhanwək,
tahmen əmeUhgɨn itəmtəmameg e rəhanwək aupən.‡ 11Onat u, kitat okotalkut əskasɨk
məmə okotuwɨn iməmotos namegən u. Təsəwɨrənməmə kitat kit, otətəu-pən nolən rəha
netəmaupən itəmkəmotəht nəwia Uhgɨn, moatəme.

12Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn,§ in tatəmegəh məsanən mɨtahləpɨk e wək rəhan.* Kən
in tahmen e naip tasɨlə e nɨkalɨn kərən mil.† In tɨtun nətarerəhən matəplan nətəlɨgən
mɨn ne nɨkin pɨsɨn pɨsɨn mɨn e netəmim, tahmen əm e naip itəm tatətarerəh matəplan
ikɨn tatɨlpɨn mɨn ikɨn e nɨkɨlkɨlitəm ne nəhau imə agɨn. In tətakil nətəlɨgən mɨn ne nolən
anion mɨn e nɨkitəm.‡ 13Uhgɨn tatəplan natɨmnat rafin e nətueintən tahmen əmməmə
kəməte kɨtalkin-ɨtalkin katepɨk, koatəməhl piəpiə əm. Kitat okotəkəikemotən-iarəp rafin
agɨn natɨmnat itəmkəmotol kəmUhgɨn u inu.§

Iesu in təmuwa pris asol agɨn itəm təwɨrmaprəkɨs, məto-inu in Uhgɨn pap,məto təmuwa
etəmim

14 Tol nəhlan, pəs kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nahatətəən rəhatat itəm kɨnoatən-iarəp rəkɨs,
məto-inu kitat koatos pris asol agɨn kit rəhatat in iahgin. Inu Iesu, Nətɨ Uhgɨn, itəm
tɨnuwɨn rəkɨs imə e nego e neai.* 15Məto-inu rəhatat pris asol agɨn, in Pris kit itəm tatəto
wɨr nɨkitat, matəto wɨr otəhrol kitat kəsotahmenən, məto-inu natɨmnat rafin itəm tatek
asgəwɨn kitat e nəmegəhən, natɨmnat kitiəh mɨn əm, kɨnotek asgəwɨn rəkɨs in e rəhan
nəmegəhən. Rəhatat pris asol agɨn, in tɨnɨtun rəkɨs rəhatat nəpouənmɨn.† Məto nat kitiəh
əm un, in təsolən nat tərat kit. 16O nat u, pəs kitat kəsotəgɨnən o nuwamən iuəhkɨr o jea
rəha kig‡ u, tətawte-in rəhan nəwɨrən kəmkitat. Kən ikɨn əh, in otasəkitun itat, kənmos-
ipa nəwɨrən kəmkitat e nɨkin agien, e nian rəha nəratən otuwa otat.§

5
1Kitat kotɨtunməmə nian rafinUhgɨn tatɨtəpun suah kit kənmatɨləs-ipər inməmə otuwa
pris asol agɨn, məmə in suatɨp rəha netəmim okotuwɨn o Uhgɨn. In suatɨp rəhalat o nos-
ipənən natɨmnat kəm Uhgɨn, kən in matol sakrifais o rəhalat nolən rat mɨn.* 2 Roiu əh,
məto-inupris asol agɨnu in etəmimkit, in tɨtunnolən tɨmətɨg əmonetəmim,†nat əpnapɨn
məmə ilat kotəruru agɨn nat itəm tətuatɨp, ilat kotagɨmrəkɨs e suatɨp, məto-inu inmɨn, in
təsahmenən, in tatol təfagə rat‡ nian tepət. 3 In tatol təfagə rat nəhlan, kən tol məmə e
nian rəha sakrifais, in otəkəikemol sakrifais o rəhan atɨp təfagə, kənmatɨgmolmɨn rəha
netəmimmɨn.§

4Suah kit okol təsənənməmə in otol wək rəha pris asol agɨn, matɨləs-ipər atɨp in. Kəpə,
Uhgɨn otəkəike maun-in rəhan kit etəmim məmə in otol wək u, tahmen əm məmə inu
təmaun-in mihin Eron aupən.* † 5Tol nəhlan, Kristo in təmɨsɨləs-ipər atɨpən in məmə in
pris asol agɨn. Məto Uhgɨn in təmɨtəpun, kənmən-ipən kəm inməmə,
“Ik nətɨk.
Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.”‡
6Kən ikɨn kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn,§ in tatənməmə

‡ 4:10: Jen 2:2; Hip 4:4 § 4:12: 1 Pita 1:23; Aes 49:2; Nol Əpən 19:13-15; Jon 12:48 * 4:12: Aes 55:11; Jer
23:29 † 4:12: Efes 6:17 ‡ 4:12: 1 Kor 4:5 § 4:13: Nol Əpən 2:23 * 4:14: Hip 7:25 † 4:15: Hip 2:17
‡ 4:16: Jea rəha kig u, in Uhgɨn tatəpələh ikɨn, kənmatərəmərə, məto o natɨmnat mɨn itəm Iesu təmol, jea rəha kig u,
in tatuwa tahmen e Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn itəmOltesteman tatəghat-in (Onakehm e Eks 25:18-22; Lev
16:1-15). Ikɨn əh inəh, itəmUhgɨn tətasəkitun kənumatəhlman nəwɨrən rəhan ikɨn kəm itat kənmətafəl rəkɨs nolən rat
mɨn rəhatat. In tɨtun nolən e nɨta Iesu itəm təmaiu otat, kən təmərəkɨn-rəkɨn rəhan neməha. § 4:16: Eks 25:18-22;
Lev 16:2,14,15; Hip 9:5 * 5:1: Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9 † 5:2: Hip 2:17-18 ‡ 5:2: Hip 4:15; 7:28 § 5:3: Lev
9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7 * 5:4: Hip 5:1-4 koatəghat-in ətuatɨp wək itəmpris asol agɨnmɨn kəmotol aupən, muwa
mətoarus niannetəmRomkəmotərəkɨnNiməRəhaUhgɨnenup fote tɨnuwɨn rəkɨs uarisɨg Iesu təpanɨmɨs. † 5:4: Eks
28:1; Nam 18:7 ‡ 5:5: Sam 2:7; Wək 13:33; Hip 1:5 § 5:6: Sam 110:4



HIPRUS 5:7 388 HIPRUS 6:6

“Ik pris kit tahmen eMelkisetek aupən,*†
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

7EnəmegəhənrəhaKristo enətueintənu, in tatəfakkəmUhgɨn,matətapəh-innasituən,
mətasək əfəməh, nahuinəmtɨn tɨtaiəh. Uhgɨn tatosnəsanənənonosmegəhən inenɨmɨsən.
Kən in təmatɨsiai-in Uhgɨn, kən matol nəwian,‡ kən o nat u, Uhgɨn təməto in.§ 8 Nat
əpnapɨnməmə Kristo in Nətɨ Uhgɨn, məto in təməto nahməən. Tol nəhlan, nahməən rəha
Iesu, təmol in tɨtunwɨr nɨpətɨ nolən nəwia Uhgɨn,* 9kən təmuwa etəm ətuatɨp rəha nolən
wək rəha pris asol agɨn rəhatat. Kən in təmol suatɨp o nosmegəhən lilɨn rəhan netəmmɨn
u koatol nəwian, matos wɨr ilat, matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. 10 Kən Uhgɨn təmos-
ipən nərɨg u kəm in, məmə in pris asol agɨn tahmen əme suah uMelkisetek aupən.†

11 Itɨmat emotos nəghatən tepət mə ekotən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Iesu in pris asol
agɨn tahmen e Melkisetek. Məto tiəkɨs pɨk o nən wɨrən ilat rafin kəm itəmat, məto-inun
itəmat nəkoatəlpah-in pɨk nətoən nat kit kənmɨtun. 12 Itəmat nəmotahatətə nuwəh rəkɨs,
kən təwɨrməmə itəmat nɨnotuwa rəkɨs iəgətunmɨn rəhanəghatən rəhaUhgɨn. Məto kəpə,
itəmat nəkoatol əm nulan. Roiu əh, kəike kəgətun mɨn itəmat, tətuoun mɨn e nəukətɨn
nəghatənmɨn rəha Uhgɨn. Nɨpahrienən u, itəmat nɨnotahmen-in rəkɨs nunən nagwənən
əskasɨk mɨn, məto nəkotahmen əm məmə kətapinahin əh itəmat.‡ 13Məto e netəm mɨn
u itəm koatəmah əh nəhlan, ilat u nɨsualkələh mətmətɨg, itəm koatəkəku əh, kəsotenatɨg
wɨrən əh o nɨtunən nəgətunən mɨn rəha nolən ətuatɨp. 14Məto nagwənən əskasɨk in nɨgɨ
netəmrəhalatnɨtunən tɨnɨmətə rəkɨs, itəmkəmotiuwrəhalatnətəlɨgənonɨtunənnatɨmnat
pɨsɨn pɨsɨnmɨn itəm tətuatɨp ne itəm tərat, kən ilat moatol itəm təwɨr,§ in əm in əm.

6
1 Tol nulan, təwɨr məmə kitat okəsotəgətun mɨnən nəukətɨ* nəgətunən rəha nahatətəən
e Kristo, məto pəs kitat okoatəkəike moatuwɨn məmə okotɨmətə e Iesu Kristo. Kitat
kɨnotəuhlin rəkɨs kitat e nolən mɨn itəm kotɨtun nit-ipənən item e nɨmɨsən.† Kitat
kɨnotahatətə rəkɨs e Uhgɨn. Tahmen əmməmə kɨnotafəl rəkɨs nəme nimə. Nian əh-roiu
in rəha nəgpəhap-inən nimə. 2Kitat kɨnotɨtun rəkɨs nəgətunənmɨn rəha nolən pɨsɨn pɨsɨn
mɨn rəha naikuasən, kən mɨnotɨtun rəkɨs nəgətunən mɨn rəha nələhəu-pənən nelmɨtəm
e rəhn-kapə etəmim, o nəfakən lan. Kən kitat kɨnotɨtun rəkɨs məmə kitat okotətul mɨn e
nɨmɨsən, kənmotɨtunmɨnməməUhgɨnotakil netəmim, kənmos-ipənnalpɨnən lilɨnrəhan
kəm netəm kotol təfagə rat. Natɨmnat mɨn u, kitat kɨnotəghat-in rəkɨs, təsəwɨrən məmə
kitat koatɨsɨmatɨp e nəghatən kitiəh mɨn əm nian rafin. 3 Tol nulan məmə okəmə Uhgɨn
təmegəhan-in əmkəmkitat, kən kitat okotuwa netəmkɨnotɨmətə rəkɨs.

4 ?Okotalkutməmə okotol nulan, məto təhrol e netəmim itəmkəmotuwa o Uhgɨnməto
roiu kɨnotapəs Uhgɨn motəuhlin mɨn məntaalat o Kristo? Ilat əh, ilat netəm kəmotehm
nəhag-əhagən,‡ kən kɨnotun asgəwɨn rəkɨs noan e nego e neai itəmUhgɨn tatos-ipa,§ kən
mɨnoatɨtunməmə in təwɨr, kənmɨnoatos rəkɨs o Narmɨn Rəha Uhgɨn.* 5Kən ilat u, netəm
kɨnotun asgəwɨn rəkɨsməmə nəghatən rəha Uhgɨn in təwɨr,† ilat kɨnotəto rəkɨs nəsanənən
rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm otəsuwəhən tuwa. 6 Məto okəmə ilat kəmotəuhlin
məntaalat o Uhgɨn, suatɨp kit tɨkə mɨn məmə okotəuhlin-pa mɨn ilat o Uhgɨn.‡ Ilat
kəmotərəkɨn atɨp əm ilat, məto-inu tahmen-pən əm məmə kɨnotəht-ipən mɨn əm Nətɨ

* 5:6: Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22 † 5:6: Melkisetek (Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salem u,
nɨpətɨnu,Nəməlinuən) kən inpris rəhaUhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg enian rəhaEpraham. Kristo in tahmeneMelkisetek
məto-inu in pris ne in kig mɨn. Məto noanol rəha Eron mɨn, ilat pris mɨn əm, məto sənəmə kig mɨn; Hip 7:2. ‡ 5:7:
Luk 22:42 § 5:7: Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46 * 5:8: Fil 2:6-8 † 5:10: Sam 110:4; Hip 5:6
‡ 5:12: 1 Pita 2:2 § 5:14: Rom 16:19 * 6:1: Hip 5:12 † 6:1: Hip 9:14 ‡ 6:4: Hip 10:32 § 6:4: Efes 2:8
* 6:4: Kal 3:2 † 6:5: Sam 34:8 ‡ 6:6: 2 Pita 2:21
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Uhgɨn e nɨg kəməluau,moatɨləs-ipərmɨn e nɨganəmtɨnetəmim, kən ilat kɨnoatolmɨnmɨlə
lan, moatərəkɨn.

7Nɨkim tuəh-tu nat u. Nəptən u tatos wɨr nuhuən itəm tatəfɨk, kən in nagwənən tepət
lan nɨgɨ netəmmɨn un, koatol wək ikɨn. Uhgɨn nɨkin tagien pɨk ron, kən nəwɨrən rəhan
tətatɨg lan. 8Məto nɨməptən rat itəm təsosən nat wɨr tepət lan, kən iapɨl-iapɨl ne kɨras əm
katuəwiə lan. Nəptən əh tɨnəsəwɨr mɨnən o nat kit. Tɨnətaiu əm o nərəkɨnən. E namnun,
nɨgəmotus natɨmnat itəmkotatɨg lan.

9 Piak mɨn, nat əpnapɨn io iatəghat nulan kəm itəmat, məto ekɨtun wɨr məmə itəmat
nəsotahmenənenəptənrat əh. Ekɨtunwɨrməmə itəmatnoatosnatɨmnatmɨnu itəmtəwɨr
maprəkɨs, itəmUhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat məto-inun in tatosmegəh itəmat. 10Uhgɨn
okol təsaluinən rəhatəmat wək mɨn nəmoatol məto-inu Uhgɨn rəhan nolən tətuatɨp əm
nian rafin. Kən okol in təsolən nat əpnapɨn e nolən wɨr rəha nolkeikeən itəm nəmotol
kəm in, kən moatol əh, nian nəmotasitu e rəhan netəmim.§ 11 Itɨmat ekotolkeike məmə
itəmat rafin nakoatəkəike katos nolkeikeən itəm nəkoatol, moatol məmə otatuwɨn e
namnun, kən itəmat nakotos nat un itəm nakotagɨle lan.* 12 Itɨmat esotolkeikeən məmə
nakotəlpah, məto ekotolkeike məmə onəkotos nolən† rəha netəm mɨn un itəm kotaiu
aupən. Ilat kotahatətə əskasɨk e Uhgɨn kən moatol rəhalat nətəlɨgən kaifəməh.‡ Moatol
nəhlan, kən roiu, ilat kɨnotos rəkɨs natɨmnat itəmUhgɨn təmən-iəkɨs məmə rəhalat.§

Rəhatat iagke tətatɨg e nego e neai
13Nəniəkɨsən kit tol nəhlan, itəmUhgɨn təmən kəmEpraham aupən. Nian Uhgɨn təmol

nəniəkɨsən rəhan, kən nərɨg kit tɨkəmɨn məmə in otos mol nəniəkɨsən lan rəhan təfɨgəm.
Məto-inu nərgɨn in ilɨs taprəkɨs-in nərgɨn mɨn rafin. Tol nəhlan, Uhgɨn təmos noanawɨl
atɨp əme nərgɨn, matənməmə,* 14 “Io oekəhlman rəhak nəwɨrən kəm ik, iahgin. Io oekol
rəham noanol otuwa tepət tepet.”† 15 Məto-inu Epraham rəhan nətəlɨgən təfəməh, in
təmatəsahgin matuwɨn matuwɨn, mətoarus nian in təmos natɨmnat mɨn un itəm Uhgɨn
təmən-iəkɨs məmə otos-ipən kəm in.‡

16 Nian etəmim tatos noanawɨl e nərgɨ etəm-iasol kit rəhan,§ kən noanawɨl u rəhan,
tatəlis rəhan nəghatən təfɨgəm. Kən netəmim okotəkəike motahatətə e rəhan nəghatən,
okol kəsotərgəhəu mɨnən ron.* 17 Uhgɨn təmos noanawɨl e nərgɨn nəhlan, məto-inu in
tolkeike məmə otol netəm mɨn un itəm okotos natɨmnat mɨn itəm in təmən-iəkɨs,† ilat
okotɨtunwɨrməmə rəhannalpəkauən, okol təsəuhlinənniankit.‡ 18Uhgɨn tatosnoanawɨl
nəhlan məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat u, itəm kɨnotiet rəkɨs motagɨm kən moatahgɨl-
pən lan. Kənpəs kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nolən əh itəmUhgɨn tɨnos-ipa rəkɨs kəmitat,məmə
kitat okotagɨle əskasɨk e nəniəkɨsən mɨn rəhan. Nat mil u, ilau okol kəsuəuhlinən nian
kit, məto-inu Uhgɨn, təseiuəən nian kit. 19Kitat kotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk o
nosən natɨmnat mɨn əh, tol nəhlan, mol məmə in tahmen e iagke kit itəm tətaskəlɨmwɨr
rəhatatnəmegəhən,§məmənatkit otəsəloalən lankənməsiuwrəkɨsmɨnənkitat. Tahmen
əmməmə iagke u, in tɨnatɨg rəkɨs əpəh imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, əpəh ilɨs e nego e neai,
e nəwtain nɨməhan imə-pən ikɨn.* 20 Ikɨn əh, Iesu tɨnuwɨn rəkɨs ikɨn rəhatat lan, məmə
oterəh e suatɨp rəhatat.† In təmuwa rəkɨs pris asol agɨn‡ tahmen əme pris uMelkisetek§
aupən, kən in otatos wək u nian rafin, namnun tɨkə.

§ 6:10: Mat 10:40,42 * 6:11: Hip 3:6 † 6:12: Hip 13:7 ‡ 6:12: Jem 1:3; Nol Əpən 13:10; 14:12 § 6:12: Hip
10:36 * 6:13: Jen 22:16 † 6:14: Jen 22:17 ‡ 6:15: Jen 21:5 § 6:16: E nolən rəha nəlisən nəghatən təskasɨk,
okəmə kitat kit tolkeike məmə otol nəhlan, kən in tatos noanawɨl e manɨn ne wɨnɨn ne. Məto netəm Isrel aupən, ilat
kəmoatos noanawɨl e nərgɨ etəm asim kit, o nat kit itəm tasim, kən nian netəmim neen koatəto, kən ilat koatahatətə
e nəghatən itəm koatən. Okol kəsotərgəhəu mɨnən ron, məto-inu nərɨg əh kəmotən, in tatəlis ətain nəghatən, təskasɨk.
* 6:16: Eks 22:11 † 6:17: Rom 4:16 ‡ 6:17: Nam 23:19; Taet 1:2 § 6:19: Fil 3:12 * 6:19: Lev 16:2; Hip
9:2,3,7 † 6:20: Hip 4:14 ‡ 6:20: Hip 2:17 § 6:20: Hip 5:16
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7
Melkisetek,

Kig rəhaNətuatɨpən,
Kig rəhaNəməlinuən,
ne pris rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn
1 Suah u, Melkisetek,* in kig rəha Salem†, kən in pris rəha Uhgɨn u Ilɨs Pɨk Agɨn. Aupən,
nian Epraham təmuwɨn e nəluagɨnən ilat kig mɨn, kən in təmol win elat. Kən in
mɨnɨtəlɨgmɨnatuwa. Melkisetek, in təmatuwɨnməplan Eprahame suatɨp, kən in təməfak
mətapəhin-pən məmə Uhgɨn otəhlman nəwɨrən kəm Epraham. 2 Kən Epraham, təmos-
irəkɨs tait e rəhan natɨmnat mɨn itəm təmol win lan e nəluagɨnən, kən mos-ipən kəm
Melkisetek. Melkisetek u, nɨpətɨ nərgɨn un, “Kig rəha Nətuatɨpən.” Kən nərgɨn kit mɨn u,
kətaun-in məmə Kig rəha Salem, nɨpətɨn u məmə, “Kig rəha Nəməlinuən.” 3Naoa Rəha
Uhgɨn təməsəghat-inən rəhan tata ne mama ne rəhan noanol mɨn. Kən təsənən nian
təmaiir lan, ne nian itəm təmɨmɨs lan. Tahmen əmməmə in təməsɨmɨsən, in tatol əh wək
rəha pris. Tol nəhlan, nəkəplanməmə in tahmen e Nətɨ Uhgɨn u, in pris lilɨn kit‡

4 Nɨkim tuəh-tu Melkisetek. In etəm-iasol kit. Nat əpnapɨn məmə tɨpɨtat u Epraham
in etəm-iasol, məto in təmatɨsiai-in pɨk Melkisetek, matos-ipən rəhan nat asol mɨn əm,
in əm in əm, məmə rəhan tait kəm in.§ 5 Kitat kotɨtun məmə, e nup mɨn rafin, netəm
Isrel ilat kotəkəike moatos-ipən rəhalat tait kəm noanol mɨn rəha Lifae, ilat u pris mɨn,
tahmen-pən əm məmə inu Lou rəha Uhgɨn tatən mihin. Nat əpnapɨn məmə pris mɨn
əh, ilat noanol mɨn rəha Epraham, məto netəm iməlat ikɨn ilat kotəkəike moatos-ipən
tait kəm ilat. 6Melkisetek u, in sənəmə noanol kit rəha Lifae. Məto in təmos tait mɨn
u rəha natɨmnat rəha Epraham. Kən in təməfak-pən kəmUhgɨnməmə otəhlman nəwɨrən
rəhan* kəm Epraham u, Uhgɨn təmos-ipən rəhan nəniəkɨsən kəm in. 7Kən tətuatɨp agɨn
məmə etəmim itəm tatos nərɨg asol otəfak məmə Uhgɨn otəhlman nəwɨrən tatuwɨn e
etəmim itəm ləhau əm lan. 8 Kən pris mɨn u itəm koatos tait u, ilat netəmim əm, itəm
okəpanotɨmɨs. Məto Melkisetek u, in tatos tait, katən məmə in tatəmegəh.† 9 Epraham
təmatətou rəhan tait tatuwɨnkəmMelkisetek nulan, kənkɨtunnənənməməLifae u, etəm
tatos tait rəha netəm Isrel, in mɨn təmos-ipən tait kəm Melkisetek. 10 Məto-inu nian
Melkisetek təməplanEpraham, Lifae təməsaiirən əh. Məto nianEpraham təmətounulan
tait tuwɨn kəmMelkisetek, in tahmen əmməmə rəhan u noanol, Lifae, in mɨn təmətou-
pən tait kəmMelkisetek, məto-inun in tɨnətatɨg rəkɨs e nɨpətɨ rəhan pipi.‡

Kristo in tahmen eMelkisetek
11Wək rəha pris mɨn u, kəmotɨsɨ-pən e noanol rəha Lifae, in nəukətɨ Lou itəm Uhgɨn

təmos-ipən kəm netəm Isrel. Məto wək rəha pris mɨn u, in təsəwɨrən mahmen.§ Məto-
inu pris mɨn u, ilat kəsotahmenən. Uhgɨn təməgətun məmə ilat kəsotahmenən nian in
təmɨləs-ipər pris kit mɨn tuwa.* Kən pris un in təruru nɨsɨ-pənən e noanol rəha Lifae ne
Eron,† məto in pris kit tahmen e Melkisetek. 12Nian kəməuhlin nolən rəha nɨtəpunən
pris, kən okəike kəuhlin mɨn Lou. 13 Otəkəike mol nulan məto-inun, kitat koatətəghat-
in Iərəmərə rəhatat, itəm təmɨsɨ-pən e noanol kit itəm sənəmə noanol ətuatɨp rəha pris
mɨn, itəm koatol wək e olta. 14 Kɨtat kɨnotɨtun rəkɨs məmə Iərəmərə rəhatat in təmɨsɨ-
pən e noanol rəha Juta,‡ kən nian Lou rəha Moses təmatəghat-in wək rəha pris mɨn, in
* 7:1: Jen 14:17-20 † 7:1: Nərgɨn əh, Salem, in nərgɨn oas rəha Jerusalem aupən. Nərgɨn əh, Salem, nɨpətɨn
u “nəməlinuən.” ‡ 7:3: Sam 110:4 § 7:4: Jen 14:20 * 7:6: Jen 14:19,20 † 7:8: Hip 5:6 ‡ 7:10:
Nat kɨsɨl kətəhaləgətun məmə Melkisetek in ilɨs taprəkɨs-in pris mɨn u noanol rəha Lifae. Kitiəh un, Melkisetek
in təməsɨmɨsən, tatəmegəh əh. Kəiu un, tɨpɨ Lifae u Epraham, in təmatos-ipən tait rəhan kəm Melkisetek. Kɨsɨl
un, Melkisetek təməfak-pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman nəwɨrən kəm Epraham, məto sənəmə Epraham təməfak o
Melkisetek. § 7:11: Hip 7:18,19; 8:7 * 7:11: Hip 10:1 † 7:11: Lifae in noanol rəha pris mɨn, məto Eron
in təmɨsɨ-pən e noanol rəha Lifae, kən noanolmɨn rəhan, katənməmə ilat pris asol agɨnmɨn. ‡ 7:14: Jen 49:10; Mat
1:3; 2:6; Nol Əpən 5:5
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təməsəghat-in agɨn-əhən noanol u. 15Məto təwɨr əm, məto-inu kitat kɨnotɨtun məmə pris
kit mɨn tɨnəmuwa rəkɨs, itəm tahmen e Melkisetek. 16 In təmuwa pris, məto sənəmə Lou
təmolmak e noanol rəhanməmə noanol u in rəha prismɨn. In təmoswək rəha pris e nat
kit itəm təsanənmaprəkɨs-in Lou, inu nəsanənən rəha nəmegəhən u rəhan itəmnamnun
tɨkə.§ 17Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Ik pris kit tahmen eMelkisetek* aupən,
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

18 Kəmələhəu kalɨn Lou aupən, məto-inun rəhan nəsanənən tɨkə, in təsasituən, okol
təsolən nat kit.† 19 Məto-inu Lou əh, təruru nələhəu ətuatɨpən nat kit.‡ Kən roiu əh,
nolən pɨsɨn kit itəm təwɨr maprəkɨs, in tɨnos nəmeen, məmə kitat okotələhəu-pən rəhatat
nətəlɨgən lan. Kən in suatɨp rəhatat u, o nuwɨnən iuəhkɨr o Uhgɨn.§

20 Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə Kristo in otol wək rəha pris matuwɨn matuwɨn namnun
tɨkə, kən təmos noanawɨl ron, məmə rəhan nəghatən otəfɨgəm. Məto təməsosən noanawɨl
mihin e pris mɨn aupən. 21Məto Uhgɨn təmos əmnoanawɨl nian Iesu təmuwa pris. Naoa
Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Iərəmərə təmos noanawɨl kit,
kən okol kəsəuhlinən nətəlɨgən rəhan.*
In tatənməmə,
‘Ik onəkol wək rəha pris nian rafin,†
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.’ ”
22Uhgɨn təmos noanawɨl nəhlan, matol mə Iesu tuwamol suatɨp itəm tatol kitat kotɨtun
əsas məmə nəniəkɨsən rəha nasituən in təwɨr, maprəkɨs-in nəniəkɨsən u aupən.‡

23 Aupən, pris mɨn ilat tepət, məto-inun kitiəh tol wək matuwɨn matuwɨn mɨmɨs un,
kit tos nəmeen, mol wəkmatuwɨnmatuwɨn, mɨmɨs moatol əmnulan. Ilat kəsotolənwək
lilɨn. 24Məto Iesu, in otos wək rəha pris rəhatat matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə, məto-
inun, tətatɨg lilɨn. 25Tolnəhlan, in tɨtunnosmegəh lilɨnən§kitatu, kotɨlpɨnkitatminməmə
koatuwɨn o Uhgɨn, məto-inu in tatəmegəh lilɨn, tatəghat rəhatat lan kəmUhgɨn.*

26Onatu, inun inpris asol agɨn† itəmin tahmenonasituənetat. In tasim, kənmətuatɨp
wɨr, in təsolən nolən rat. In tol pɨsɨn agɨn e netəm koatol təfagə rat, kən in ilɨs taprəkɨs-
in ilat əpəh e nego e neai. 27 In tol pɨsɨn e pris asol agɨn mɨn un aupən. Nian rafin, ilat
kotəkəike kaupənmoatol sakrifais o nafəl rəkɨsən təfagə rat rəhalat.‡ Uarisɨg lan un, ilat
kəpanotolmɨn sakrifais kitmɨn, o nafəl rəkɨsən təfagə rat rəha netəmimmɨn.§ Məto nian
Iesu tategəhan-inməmə in otol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən,* kənmau kitiəh əm† in
tahmen moau. 28 Lou in tatɨləs-ipər pris mɨn itəm kəsotahmenən.‡ Məto noanawɨl rəha
Uhgɨn, itəm tatuarisɨg-in Lou, in tatɨləs-ipər Nətɨn u,§ itəm təwɨr mahmen agɨn* o nolən
wək u, matuwɨn namnun tɨkə.

8
Iesu in pris asol agɨn təwɨr maprəkɨs-in netəmmɨn un kəmotol wək rəha pris asol agɨn

aupən
1 Kitat koatəghat-in nat u,* məto nəukətɨn tol nulan. Kitat koatos pris asol agɨn kit,
tətuatɨp əm e itəm un ematən. In tɨnatəpələh rəkɨs† e rəhn matɨp Etəm-iasol əpəh ilɨs e
§ 7:16: Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25 * 7:17: Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22 † 7:18: Rom
8:3; Kal 3:21; Hip 9:9; 10:1 ‡ 7:19: Rom 3:20 § 7:19: Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8 * 7:21: 1 Saml 15:29; Mal 3:6
† 7:21: Sam 110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17 ‡ 7:22: Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24 § 7:25: Suatɨp kit mɨn əh-ikɨn o nənən,
məmə, “tɨtun nosmegəh agɨn-əhən.” * 7:25: Rom 8:34; 1 Jon 2:1 † 7:26: Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1 ‡ 7:27: Lev
9:8; 16:6, § 7:27: Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3 * 7:27: Efes 5:2 † 7:27: Rom 6:10; Hip 9:12, 26,28; 10:10; 1 Pita
3:18 ‡ 7:28: Hip 5:1-2 § 7:28: Hip 1:2 * 7:28: Hip 2:10 * 8:1: Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11;
10:12; 12:2 † 8:1: Əplan-tu futnot e 1:3
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nego e neai, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən. 2 In tatol wək əpəh Ikɨn Tasim Ikɨn e nego e
neai, inu Nimə Tapolən pahrien‡ itəm Uhgɨn əm təmiuw. Sənəmə etəmim itəm təmiuw
Nimə Tapolən əh.§

3Kəmɨləs-ipər rafin pris asol agɨnmɨn u aupən, məmə okoatos-ipən natɨmnatmɨn kəm
Uhgɨn, kən moatol sakrifais. E suatɨp kitiəh əm, rəhatat u pris asol agɨn, in mɨn otəkəike
mos-ipən sakrifais kit kəmUhgɨn.* 4Okəmə in tətatɨg əh e nətueintən u, kən okol sənəmə
in pris kit, məto-inu pris mɨn əpəh ikɨn koatatɨg itəm koatos-ipən natɨmnat kəm Uhgɨn,
tahmen əmmə inuLou təmənmihin. 5Prismɨnu, ilat koatol rəhalatwəkenarmɨnimə əm
itəm tatasgəwɨn† natɨmnat mɨn itəm tətatɨg e nego e neai. Tol nəhlan, nian Uhgɨn təmən-
ipən kəmMoses aupən, məmə otiuw Nimə Tapolən Asim, in təmən məmə, “Onakəkəike
matehm wɨr məmə onəkol natɨmnat mɨn u tətuatɨp tahmen əm e rəhak mak itəm emol
matəgətun rəkɨs ik lan əpəh ilɨs e nɨtot asol.”‡ 6Məto roiu, Iesu, pris asol agɨn u rəhatat,
in tɨnos rəhan wək itəm təwɨr təwɨr maprəkɨs-in wək rəhalat. Kən e nolən kitiəh əm,
Iesu in suatɨp rəha nəniəkɨsən wi rəha nasituən u, in təwɨr maprəkɨs-in nəniəkɨsən oas
rəha nasituən. Məto-inu nəniəkɨsən wi u, in tatətul-pər e nəghatən mɨn itəm kotəwɨr
motaprəkɨs.§

7Məto-inu okəmə kəsehmən nat tərat kit e nəniəkɨsən oas,* okol nəniəkɨsən wi təsosən
nəmeen. 8Məto Uhgɨn təməplan nəratən rəha netəmim, kən təmənməmə,
“Nian əh-ikɨn otəpanuwa,
itəmio, oekol nəniəkɨsənwi rəhanasituən rəhanoanolmɨn rəha Isrel nenoanolmɨn rəha

Juta.
9Nəniəkɨsən rəha nasituən u,
in otol pɨsɨn agɨn e nəniəkɨsən oas rəha nasituən,
itəm io emol kəm tɨpɨlat mɨn aupən,
e nian u itəm io emos nelmɨlat matit ilat moatiet rəkɨs Ijip.
Oiakol nəniəkɨsənwi rəha nasituən,
məto-inu ilat kəməsotaskəlɨmən nəniəkɨsən u itəm io emol kəm ilat aupən,
kən tol məmə io emapəs ilat, maluin.†
10Kən io, Iərəmərə, iatən-iarəpməmə,
e nian itəmotəpanuwa,
io oekol nəniəkɨsənwi kit rəha nasituən‡ kəmnoanol mɨn rəha Isrel.
Oekos-ipən rəhak loumɨn e rəhalat-kapə,
kən oekəte rəkɨs-pən e nɨkilat,§
kən io ekuwamol Uhgɨn ətuatɨp rəhalat,
kən ilat okotuwa kol rəhak ətuatɨp netəmim.*
11 Ilat kit okol təsuwɨnənməgətun netəm iman ikɨnməmə,
‘Ik onakəkəike mɨtun Iərəmərə u.’
Kən etəmim kit okol təsuwɨnənmən-ipən nəghatən u kəmpian,
məto-inun ilat rafin okotɨtun io,†
tətuoun e netəm əpnapɨnmɨn
muwɨnmətoarus-pən netəmkoatos nərɨg asol mɨn.
12Məto-inun, io, ekasəkitun ilat o rəhalat nolənmɨn itəm təsətuatɨp agɨn-əhən.
Io oekafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhalat,
kən io oekaluin nolən rat mɨn rəhalat.”‡ §

‡ 8:2: Hip 3:6; 10:21; 1 Pita 2:5; Nol Əpən 13:6 § 8:2: Hip 9:11, 24 * 8:3: Hip 9:14 † 8:5: Kol 2:17; Hip 9:23
‡ 8:5: Eks 25:40 § 8:6: Hip 8:8,13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24 * 8:7: Hip 7:11,18; 10:1 † 8:9: Eks 19:5-6
‡ 8:10: Rom 11:27 § 8:10: Lou oas mɨn u, kəməte-pən e kəpiel kəiu kuepin-epin. 2 Kor. 3:3; Hip 10:16 * 8:10:
Esik 11:20 † 8:11: Aes 11:9; Jon 6:45 ‡ 8:12: Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34 § 8:12: Hip
10:16
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13Nian Uhgɨn tatəghat-in nəniəkɨsən rəha nasituən u, məmə in nəniəkɨsənwi, nɨpətɨn u
məmə nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, tɨnoas mɨnərat. Kən nat itəm in tɨnuwa mɨnoas,
tɨnəsahmenmɨnən, kən otəsuwəhən, tɨkə.

9
Ikɨn Tasim Ikɨn e nətueintən ne Ikɨn Tasim Ikɨn e nego e neai

1Kən e nəniəkɨsən rəha nasituən itəm təmaupən matɨg, ilat okotəike motətəu-pən suatɨp
ətuatɨpmɨn o nəfakən. KənNimə Tapolən Asim, in rəha nətueintən əmu. 2Netəmaupən,
kəmotiuw Nimə Tapolən Asim u,* moatol noan kit əpəh ilugɨn ətuatɨp, kəmagəhl noan
kəiu. Noan itəm tətaupən lan, koatən məmə Ikɨn Tasim Ikɨn.† E noan əh, kəmotələhəu-
pən nat katəhtu-pər lait lan‡ ikɨn, ne tepɨl kit itəm kəməlɨn-pər pɨret asim mɨn lan.§
3Kəmiuwosɨgnɨməhanenoanuarisɨg, kənnoan əh, katənməmə, “IkɨnTasimAgɨn Ikɨn.”*
4 Ikɨn əh, nat kit əh-ikɨnkəmol e iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt, itəmkatəmki-pənnat pien-pien lan,
katuwaan. Kən ikɨn əh, Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən† tatəpələh əh-ikɨn. Bokɨs u,
kəmol e nɨg, kən kalpin e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Kən e nɨpəgnoa Bokɨs əh, pətəl kit əh-
ikɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kəmarɨgin-pən pɨret u mana,‡ noan məsɨn ikɨn. Kənu
kəmələhəu-pən mɨn kasɨkɨn rəha Eron e Bokɨs u, kasɨkɨn itəm aupən Uhgɨn təmol təwiə
mɨn.§ Kən kəpiel mil kəiu əh-ikɨn, itəmkuepin-epin, kəməte rəkɨs-pən Lou ilat ten elau.*
5 Kən ilɨs e rəhn-mɨnat Bokɨs u, narmɨ Jerubim rəha Nəhag-əhagən,† ilau kəiu əh-ikɨn.
Kətiauwosɨg nɨməlməlɨlau o Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn.‡ § Məto okol esənən
natɨmnat mɨn u, məte əlkələh, pəs ekələhəu əme səpag.

6Nian kəmotəlɨnwɨr rafin natɨmnat mɨn u, pris mɨn kotɨtun nuwɨnən iməmiet e noan
itəm tətaupən nian ilat koatol wək rəha nəfakən.* 7 Məto pris asol agɨn, in əm tɨtun
nuwɨnən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Məto okol təsuwɨnən nian rafin.† In tɨtun nuwɨnən
nian kitiəh əmenupmɨn rafin.‡ Kən nian in tatuwɨn, in təikemos nɨta, kənmol sakrifais
lan o nolən rat rəhan,§ kənmatɨgmol mɨn o nolən rat rəha netəmim,* itəm ilat kotəruru
məmə koatol təfagə rat. 8 Kən e natɨmnat mɨn u, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun məmə,
nian Nimə Tapolən Asim aupən təmatətul əh, kən suatɨp† tɨkə o kitat o nuwɨnən e Ikɨn
TasimAgɨn Ikɨn. 9 (In tahmen əmenarmɨnat kit‡ itəmtatəgətun e nian u itəmkotatɨg lan
roiu.) Natɨmnatmɨn itəmprismɨn koatos-ipən kəmUhgɨn, moatol sakrifais lan kəm in,§
natɨmnatmɨn u, kəsotahmenən o nələhəu ətuatɨpən nətəlɨgən rəha netəmim itəmkotuwa
o nəfakən. 10Məto-inu nəfakən oas aupən, in tatəgətun əm suatɨp mɨn itəm koatən pɨk
nolənrəhanagwənən*nenənɨmən†nenaikuasən.‡ Natɨmnatmɨnu, innat rəhanɨpətɨtəm
əm. Məto nolən mɨn əh, ilat katipa əfɨgəm əm kit rəha netəmim, matuwɨn mətoarus-pən
nian Uhgɨn otəuhlin natɨmnat rafin tuwamuwiwi.
* 9:2: Eks 25:8,9 † 9:2: Eks 26:33,34 ‡ 9:2: Eks 25:31-40; Jon 8:12; Nol Əpən 1:20 § 9:2: Eks 25:23-29;
Jon 6:35,48 * 9:3: Eks 26:31-33 † 9:4: Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən u, in “Covenant Box.” Eks 25:10-22
‡ 9:4: Enian rəhaMoses, Uhgɨn təmos-ipənpɨret təmɨsɨ-pəneneai, nərgɨnumana. Eks 16:31-33; Jon 6:48-51. § 9:4:
Nam 17:1-10 * 9:4: Eks 31:18 † 9:5: Jerubim inu, katən məmə Jerubim rəha Nəhag-əhagən, məto-inun
nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg ilugɨn elau. Nian neen ilau katioas nəhag-əhagən
rəha Uhgɨn mətian əh kit (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam 18:10). ‡ 9:5: Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn, inun,
rəhn-mɨnat Bokɨs rəha Nəniəkɨsən ilɨs ikɨn. Ikɨn əh, nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg
ikɨn. Netəmim kotəruru nuwɨnən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn məmə okotəplan natɨmnat mɨn u, məto pris asol agɨn əm.
Kən in təsuwɨnənnian rafin. Niankitiəh əmenupkitiəh tatuwɨn. Pris asol agɨn tɨtunnuwɨnən imə IkɨnTasimAgɨn Ikɨn,
in təmɨk nɨta rəha sakrifais kən muwɨn kən təmorautin nɨta e rəhn-mɨnat bokɨs u. Nolən əh, in nəmtətin wɨr kit, itəm
tatəgətun məmə netəmim okotəkəike kɨmɨs o rəhalat nolən rat mɨn. Məto e nɨta əh rəha sakrifais, in tatɨlpɨn neməha
rəha Uhgɨn. § 9:5: Eks 25:17-22; Hip 4:16 * 9:6: Nam 28:2-4 † 9:7: Lev 16:2 ‡ 9:7: Lev 16:34 § 9:7:
Lev 16:3,11,14; Hip 5:3 * 9:7: Lev 16:15 † 9:8: Luk 23:45; Jon 14:6; Hip 10:19-20 ‡ 9:9: Hip 10:1-2 § 9:9:
Hip 5:1; 8:3 * 9:10: Lev 11:2-23 † 9:10: Nam 6:3; Kolosi 2:16 ‡ 9:10: Lev 11:25,28,40
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Nɨta Iesu in sakrifais kit itəm in təwɨrmaprəkɨs agɨn-əh
11 Məto roiu əh, Kristo tɨnuwa rəkɨs, kən in pris asol agɨn itəm təməmɨk natɨmnat

wɨr mɨn, mɨnuwa.§ Kən in təmuwɨn imə e Nimə Tapolən Asim itəm təwɨr təhmɨn mɨn,
maprəkɨs-in itəm təmaupən.* Nimə əh, in sənəmə nat kit itəm netəmim kəmotol, kən
sənəmə nat kit rəha nətueintən u itəm Uhgɨn təmol. 12Nian Kristo təmuwɨn imə e Ikɨn
Tasim Agɨn Ikɨn, təməsuwɨnən e nup mɨn rafin, tahmen e pris asol agɨn mɨn aupən
kəmotol mihin. In təmol mau kitiəh əm, kən tahmen, məto-inun in təsosən nɨta nəni
ne nɨta nətɨ kau muwɨn imə məmə otos-irəkɨs təfagə rat. Kəpə, in təmos atɨp əm nɨtan,
muwɨn imə, kən in əm təmətou nəmtɨtat mɨkɨs itat e təfagə rat mɨn.† 13 E nolən rəha
nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, kəmorautin-pən nɨta nəni ne kau, o nəmtapi kau itəm
kəmuwaan ətɨp e olta, korautin-pən e suah kit itəm tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə
nɨpətɨn otaruətuəh, namkɨmɨkən tɨkə lan. 14 Məto nɨta Iesu‡ in tatos nəsanənən asol
taprəkɨs-in natɨmnatmɨnu.§ Kristo in təmol atɨp sakrifais lan, e nəsanənən rəhaNarmɨn
itəm tətatɨg lilɨn. In sakrifais kit itəm tətuatɨp agɨn, nəratən kit tɨkə lan. Tol nəhlan, kən
nɨtan in tatos nəsanənən, tahmen o nafələn nɨkitəmat* o nolən mɨn itəm kotɨtun nit-
ipənən itəme nɨmɨsən, məmə itəmat onəkotəfak əmkəmUhgɨn itəm tatəmegəh.†

15O natɨmnat mɨn u itəm Iesu təmol, in suatɨp o nosən nəniəkɨsən wi rəha nasituən.‡
Uhgɨn təmaun-in netəmim rəhan, kən mən-iəkɨs kəm ilat məmə natɨmnat wɨr mɨn u,
in rəhalat. Kən natɨmnat mɨn u, okol kəsotɨkəən nian kit,§ məto okoatatɨg lilɨn. Ilat
okotos natɨmnat mɨn un, məto-inun nɨmɨsən rəha Kristo in tɨnətou rəkɨs nəmtɨ təfagə rat
rəha netəmmɨn un itəmkəmoatətgəhl Lou rəha nəniəkɨsən rəha nasituən itəm təmaupən
matɨg.

16 Okəmə Iesus təsɨmɨsən nəhlan, kən rəhan netəmim okəsotosən natɨmnat wɨr mɨn
itəm in təmən-iəkɨs mə rəhalat. Məto-inu okəmə suah kit tol nəniəkɨsən kit məmə nian
in otɨmɨs, kən rəhan natɨmnat otuwɨn o suah pɨsɨn kit, kən suah u in otəkəike mɨmɨs
pitən, kənunəniəkɨsənrəhan inotətatɨgmatəmegəh. 17Nəniəkɨsənkit tolnəhlan, təsatɨgən
məsəmegəhən nian etəm təmən tətatɨg əh. Rəhan nəniəkɨsən in otətatɨg matəmegəh əm
nian in tɨnɨmɨs rəkɨs. 18 O natɨmnat mɨn u, e nəniəkɨsən rəha nasituən aupən, nɨta
nat megəh kit təike maiəh, təgətun məmə nat kit təmɨmɨs, kən otol məmə nəniəkɨsən in
tatəmegəh mətatɨg. 19 Tol nəhlan, nian Moses in təmatən-iarəp rəkɨs nəghatən mɨn rafin
rəhaLoukəmnetəmim, kənuarisɨg lan, in təmosnɨməmesipsip kəmol tasiə, ne nelmɨnɨg
u hisop, meer-pən e nɨta nətɨ kau ne nɨta nəni ne nəhau, kən təmorautin-pən nɨta e naoa
rəha Lou ne netəmimmɨn.* 20Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inu nɨta nat megəh kit
itəm tatɨmɨs o nolən nəniəkɨsən rəha nasituən rəha Uhgɨn tətatɨg matəmegəh. Kən itəmat
nəkotəkəike moatɨsiai-in, moatol nəwian.”† 21 E nolən kitiəh əm, Moses təmorautin-pən
nɨta eNiməTapolənAsimnenatɨmnatmɨn itəmkəmos onəfakən. 22Lou tatənməməpris
otəkəike matol-pən nɨta e natɨmnat tepət, iuəhkɨr natɨmnat rafin, məmə ilat okotasim.
Kən okəmə nɨta təsaiuən ron, kən Uhgɨn okol təsafələn təfagə rat.‡

23 Tol nəhlan, nɨta rəha nolən sakrifais, in təmaiəh o nolən natɨmnat mɨn u, kotasim.
Məto Nimə Tapolən Asim ne natɨmnat mɨn rəhan əh-ikɨn, ilat narmɨ natɨmnat mɨn əm§
itəm tatəpsen-pən natɨmnat itəm koatatɨg e nego e neai. Məto nəfakən o natɨmnat itəm
tol nɨpətɨ nat agɨn-əhmɨn, itəmkotatɨg e nego e neai, nɨta nat megəh təsahmenən o nolən
ilat kotasim. Okəike kol sakrifais kit itəm təwɨr maprəkɨs. 24 Iesu in təsuwɨnən imə e
Ikɨn Tasim Ikɨn rəha nətueintən u, itəm netəmim əm kəmotol. Nimə əh, in narmɨ nat
əm rəha Ikɨn Tasim Ikɨn pahrien əpəh ilɨs e nego e neai. Məto Iesu təmuwɨn e nego e
neai, kən roiu əh in tatən-ipən natɨmnat rəhatat lan kəm Uhgɨn e nɨganəmtɨn.* 25 Kən
§ 9:11: Hip 10:1 * 9:11: Hip 8:2; 9:24 † 9:12: Rom 3:25 ‡ 9:14: 1 Pita 1:2,18-19 § 9:14: Hip 10:4
* 9:14: Sek 13:1; Hip 10:2,22; 1 Jon 1:7 † 9:14: Taet 2:14 ‡ 9:15: Luk 22:20 § 9:15: Hip 10:34 * 9:19:
Eks 24:6-8 † 9:20: Eks 24:8; Luk 22:20 ‡ 9:22: Lev 17:11 § 9:23: Hip 8:5 * 9:24: 1 Jon 2:1; Rom 8:34
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nian Iesu təmol atɨp sakrifais e rəhannəmegəhən, in rəhannolən tol pɨsɨn e pris asol agɨn
u aupən. E nəniəkɨsən rəha nasituən u aupən, pris asol agɨn otəkəike muwɨn imə e Ikɨn
TasimAgɨn Ikɨnkənmosnɨtanatmegəh, sənəmənɨtanatɨp,mol sakrifais lan. Təikematol
nəhlan e nupmɨn rafin. Məto Kristo təmuwɨn e Ikɨn TasimAgɨn Ikɨn e nego e neai, təmos
atɨp nɨtan kən mol sakrifais lan mau kitiəh əm kən tɨnahmen. 26Okəmə Kristo təmatol
sakrifais nəhlan e nupmɨn rafin, tahmen e pris mɨn u aupən, in otəkəike məto nahməən
nian tepət tətuoun e nian Uhgɨn təmol nətueintən. Məto roiu, kitat kɨnotatɨg e namnun
nian, in təmiet-arəpamau kitiəh əm,†məmə otol atɨp sakrifais e rəhan nəmegəhən o nos-
irəkɨsən təfagə rat. Kən rəhan sakrifais, in namnun. 27 Kitat netəmim, Uhgɨn tɨnələhəu
nian ətuatɨp rəhatat kitiəh kitiəhməmə okotɨmɨs lan, mau kitiəh əm. Kən uarisɨg lan un,
in otakil rəhatat nolən mɨn.‡ 28 E nolən kitiəh əm, Kristo təmol atɨp sakrifais lan, mau
kitiəh əm,§ məmə in otatipa-in təfagə rəha netəmim tepət.* Məto uarisɨg, nian otatɨtəlɨg-
pa mɨn,† in otəsuwa-mɨnən o nos-irəkɨsən təfagə rat, məto o nosmegəhən netəmim itəm
kotəsahgin, nəumɨs tatus ilat ron.‡

10
Sakrifais rəha Iesu, təmol nian kitiəh əm, kən in tɨnahmen

1 Natɨmnat mɨn rəha Lou, ilat kotahmen e narmɨ nat* itəm otəsuwəhən kotuwa, məto
toapoap. Ilat sənəmə nɨpətɨ nat. E nup mɨn rafin pris mɨn koatol sakrifais. Məto nat
əpnapɨn məmə ilat koatol sakrifais, məto Lou in təruru nolən iəfak mɨn itəm kotuwa
o Uhgɨn kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inun ilat narmɨ sakrifais agɨn, itəm toapoap.
2Okəmə sakrifais mɨn ilat kotahmen, motɨtun nolən netəmim kotətuatɨp. Kən iəfak mɨn
kotɨtun nələhəuən motapəs nolən rəha sakrifais, məto-inun nɨkilat tɨnəruən rəkɨs mau
kitiəh əm. Kən okəmə tɨnafəl rəkɨs nɨkilat nəhlan, kən ilat kəsotəto mɨnən tərat o rəhalat
nolən rat. Məto, kəpə, ilat koatəto əh tərat. 3 Tol nəhlan, e nup mɨn rafin, ilat koatol pap
sakrifais, məto nat u tatol əmməmə ilat okol kəsotaluinən nolən rat mɨn rəhalat, 4məto-
inu nɨta nəni ne kau in təruru agɨn nos-irəkɨsən təfagə rat.†

5Tol nəhlan, nian Kristo tɨnatɨmnə e nətueintən, in təmən-ipən kəmUhgɨnməmə,
“Ik nakapəs sakrifais mɨn ne natɨmnat mɨn koatos-ipən kəm ik.
Məto ik nəmol-pən nɨpətɨk kit məmə ekuwɨn lan.”‡
6Kəmotuwaan ətɨp natɨmnat e olta tahmen e nəfakən rəhalat otɨmnə ron ik,
kənmoatol sakrifais o nafəl rəkɨsən təfagə.
Məto nat əpnapɨn koatol nəhlan,
məto kəsotolənməmə nɨkim tagien elat.
7Kən io iatənməmə,
“Kəməte nəghatən kit tətatɨg e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatəghat-in io məmə,
‘Uhgɨn, io u, emuwa o nolən rəham nətəlɨgən.’ ”§
8Kristo təmən aupənməmə,
“Ik nakapəs sakrifais mɨn
ne natɨmnat mɨn itəmkoatos-ipɨnə kəm ik,
ne natɨmnat mɨn itəmkatuwaan ətɨp e olta,
ne sakrifais mɨn itəmkatol o nafəl rəkɨsən təfagə.
Natɨmnat mɨn u, ik nakapəs,
kən kəsotolənməmə nɨkim tagien elat,”
(nat əpnapɨn məmə ilat koatətəu-pən suatɨp itəm Lou təmən.) 9 Məto Kristo tatən mɨn
məmə, “Io u, emuwa məmə ekol nətəlɨgən rəham.” E nəghatən u rəhan, in tatoh-irəkɨs
nəniəkɨsən oas rəha nasituən, məmə in otələhəu nəniəkɨsən wi rəha nasituən kit. 10Kən
† 9:26: Hip 9:12,28 ‡ 9:27: 2 Kor 5:10 § 9:28: Hip 7:27; 9:12,26; 10:10 * 9:28: Aes 53:12 † 9:28: Mat
16:27 ‡ 9:28: 2 Tim 4:8 * 10:1: Kol 2:17; Hip 8:5 † 10:4: Hip 9:12-14 ‡ 10:5: Hip 2:14; Sam 40:6-8
§ 10:7: Mat 26:39
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Iesu Kristo təmol nətəlɨgən rəha Uhgɨn tol nulan. In təmol sakrifais atɨp e nɨpətɨn,* mau
kitiəh əm,†məmə otol kitat kotasim, kitat u rəhan netəmimmɨn.‡

11Nian rafin, prismɨn ilat koatətulmoatol wək rəha nəfakən,moatol sakrifais, moatol
nat kitiəh əmnian rafin, o nafəl rəkɨsən nolən rat. Məto sakrifais mɨn u, ilat kəsotahmen
agɨn-əhən o nos-irəkɨsən təfagə rat nian kit. 12 Məto pris u rəhatat, tɨnol rəkɨs rəhan
sakrifais mau kitiəh əm, kən sakrifais əh in tahmen mahgoau o nafəl rəkɨsən nolən rat
rəha netəmim tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Kən nian tɨnələhəu rəkɨs nəhlan rəhan
sakrifais, kən in tɨnatəpələh§ e nelmɨ Uhgɨnmatɨp, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən. 13Kən
ikɨn əh, in tatəsahgin əmməmə Uhgɨn otol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kotahmen e nɨməhan itəm
tateguafəl nelkɨn lan,* 14məto-inu e nolən sakrifaismau kitiəh əm əh, Kristo təmol rəhan
netəmim kɨnotətuatɨp e nɨganəmtɨn, matuwɨnmatuwɨn, namnun tɨkə. Netəmmɨn u, ilat
un, itəm in tatol ilat koatuwamotasim.

15Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn, in mɨn tatənwɨr natɨmnat mɨn u kəm itat. In təmənməmə,
16 “Iərəmərə tatənməmə,
‘Nian itəmotəpanuwa,
oekol nəniəkɨsənwi rəha nasituən kəm rəhak netəmim tol nulan.
Io oekos-ipən loumɨn rəhak e nɨkilat,
kən oekəte rəkɨs-pən e rəhalat-kapə.’ ”†
17Kən in tatənmɨnməmə,
“Io oekaluin rəhalat nolən rat mɨn,
kən nɨkik otəsəht mɨnən nolənmɨn rəhalat itəmkoatətgəhl Lou.”‡
18Nian Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat rəhalat, kən tol məmə ilat okəsotol mɨnən sakrifais
tuwɨn kəmUhgɨn ron.

Pəs kotətul əskasɨk e rəhatat nahatətəən
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Tol nulan, kən nɨta Iesu təmol məmə kitat kotɨtun nuwɨnən

imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kən məsotəgɨnən. 20Roiu əh, Iesu in təməte suatɨp wi kit, itəm
tatəmegəh. In təməhap nɨməhan itəm tatəkulosɨg Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, tatəpsen-pən
nɨpətɨn. Kən mol suatɨp wi u rəhatat məmə kitat kotɨtun nuwɨn-pənən ikɨn, motuwɨn o
Uhgɨn.§ 21Kən pris asol agɨn rəhatat, in etəm-iasol itəm tatərəmərə* e nimə rəha Uhgɨn,
inun rəhan netəmim.† 22 Tol nulan, pəs kotuwɨn iuəhkɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn,‡ e nɨkitat
itəm tərioah e nahatətəən pahrien. Məto-inu Kristo təmorautin-pən nɨtan e nətəlɨgən
mɨn rəhatat məmə kitat okotasim.§ Kən in təmaikuas rəkɨs e nɨpətɨtat e nəhau talien,
in əm in əm.* 23Kitat kotəmə kəmotələhəu-pən nətəlɨgən rəhatat e Kristo. Tol nəhlan, pəs
kotətul tɨmtɨm lan, məsotəloal-əloalən, məto-inu kitat kotɨtun nagɨleən e rəhan nəghatən
mɨn itəm tɨnəmən-iəkɨs rəkɨs kəm itat. 24 Pəs kotahluiə-ahluiə e nətəlɨgən rəhatat mɨn,
məmə kitat okotolkeike kitat mɨn, kənmoatol təwɨr təwɨr kəm kitat mɨn tatuwɨn təhmɨn
mɨn nəhlan. 25Təsəwɨrənməmə okotəhlman nolən rəha nuəfɨmɨnən kitat mɨn. Netəmim
neen ilat koatol nəhlan, məto pəs kitat koatem məha-məha kitat mɨn nian rafin.† Kən
nian kotəplan məmə nian rəha nuwamən rəha Iesu tatuwa iuəhkɨr, təwɨr məmə kitat
koatəkəike e nem əskasɨkən itat mɨn, moatol tatər təhmɨnmɨn.

26 Təwɨr məmə koatem əskasɨk itat mɨn nəhlan, məto-inu okəmə kitat kɨnotɨtun rəkɨs
nɨpahrienən, məto kəsotolən nat agɨn lan, kən kitat moatəkəike e nolən rat, kən tatol
məmə sakrifais kit mɨn tɨkə agɨn o nos-irəkɨsən təfagə rat rəhatat.‡ 27Kən okəmə sakrifais
* 10:10: Hip 2:14 † 10:10: Hip 7:27 ‡ 10:10: Hip 10:14; Efes 5:26 § 10:12: Pris mɨn, ilat koatətul əm
nian ilat kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalat, məto-inun rəhalat sakrifais mɨn okol təsolən namnun nian kit. Məto Iesu
in təməpələh, məto-inun in, rəhan sakrifais, tatol nian kitiəh əm o nafələn rəhatat nolən rat mɨn. Rəhan sakrifais in
tahmen agɨn maprəkɨs. Kən Iesu tatəpələh lilɨn. Əplan mɨn-tu Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14. * 10:13:
Əplan-tu futnot e 1:13 † 10:16: Jer 31:33; Hip 8:10 ‡ 10:17: Jer 31:34; Hip 8:11 § 10:20: Lev 16:2; Mat 27:51;
Efes 2:18; Hip 9:8 * 10:21: Sek 6:13 † 10:21: Hip 3:6 ‡ 10:22: Hip 7:19; Efes 3:12 § 10:22: Esik 36:25;
Hip 9:14; 12:24 * 10:22: 1 Pita 3:21 † 10:25: Hip 3:13 ‡ 10:26: Hip 6:4-8; 2 Pita 2:20-21
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kit mɨn tɨkə mə otos-irəkɨs təfagə rat rəhatat nəhlan, kən nat kitiəh əm əh-ikɨn tətatɨg.
Inun, kitat koatəgɨn, moatasiəp, məto-inun kitat kotɨtun wɨr məmə kitat koatəsahgin əm
nalpɨnən əskasɨk, nenɨgəmasol rəhaneməha rəhaUhgɨn itəmotəkəikemus rəhan tɨkɨmɨr
mɨn.§ 28ELouoas rəhaMoses aupən, okəmə suahkit tatol nat əpnapɨneLou, kənetəmim
kəiu o kɨsɨl okəhalən-iarəp in, kən suah u təike mɨmɨs. Okol kəsotasəkitunən.* 29 ?Məto
təhrol e netəmmɨn un itəmkoteguafəl-eguafəl NətɨUhgɨn?† Uhgɨn təmol nəniəkɨsən rəha
nasituən kəm kitat, kən nɨta Kristo təmol nəniəkɨsən u tətatɨg matəmegəh.‡ Nɨtan əmun,
tɨtunnolənetəmimtasim, kən inetəmimrəhaUhgɨn.§ ?Məto təhrol e etəmimitəmtatehm
əpnapɨn əmnɨta u,məmə in sənəmənat iasimkit? ?NarmɨnRəhaUhgɨn in tatoor nəwɨrən
rəhan kəm netəmim, məto təhrol e etəmim itəm tatən rat Narmɨn əh? Suah u, tətuatɨp
agɨn əmməmənalpɨnən rəhan in otəskasɨkmaprəkɨs-in nalpɨnən rəha etəmtatətgəhl Lou
rəhaMoses. 30Məto-inu kitat kɨnotɨtun rəkɨs Uhgɨn u itəm təmənməmə,
“Nalpɨnən nɨtai nat, inu wək rəhak əm.
Kən io oekalpɨn nɨtai nolən rəhalat tahmen ahmen əm.”*
Kən in təmənmɨnməmə
“Iərəmərə in otakil nolən rəha netəmim rəhan.”†
31 Uhgɨn u itəm tatəmegəh, tətatɨg tətatɨg. Kən okəmə kitat kotatɨg əh e təfagə rat, kən
motəməhl e nelmɨn nəhlan, nat u in nat kit rəha nəgɨnən.

32 Təwɨr məmə nɨkitəmat tatuəh nian u aupən, nian nəhag-əhagən təmatasiəgəpɨn
itəmat aupən. E nian u, itəmat nəmotatɨg e nəluagɨnən asol e nəmegəhən, kən in nian
iəkɨs kit, itəmnəmotatɨg e nahməən asol.‡ Məto itəmat nəmoatətul əskasɨk. 33Nian neen
netəmimkoatənrat itəmatenɨganəmtɨnetəmim,§kənmoatolmɨnnatɨmnat ratmɨnneen
kəmitəmat. Nianneen, itəmatnəmotosmoatətul-pənonetəmmɨnun itəmkatol tərat elat
nəhlan. 34 Itəmat nəmotosmoatətul-pən olat nəhlan, kən nian kəmotuwɨn e kalapus, kən
itəmat nəmotatɨg e nəratən məsɨn rəhalat.* Kən nian netəmim kəmotakləh-in natɨmnat
mɨn rəhatəmat, kən itəmat nɨkitəmat təmagien əm,† məto-inu itəmat nəmotɨtun rəkɨs
məmə rəhatəmatnatɨmnatneen əh-ikɨn tətatɨg, itəmin təwɨrmaprəkɨs, kənnatɨmnatmɨn
u, okol təsɨkəən nian kit.‡

35 Inəh, in nətouən asol rəhatəmat itəm Uhgɨn otəpanos-ipɨnə kəm itəmat. Kən
məto-inun o nat wɨr mɨn əh itəm koatəməhl aupən-in itəmat, təsəwɨrən məmə
onəkotəmkarəpən-in nahatətəən əskasɨk rəhatəmat. 36 Itəmat nəkotəkəike motol
rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh,§ məmə nəkoatol natɨmnat itəmUhgɨn tolkeike. Kən itəmat
onəpanotos natɨmnat mɨn itəm in təmən-iəkɨs məmə otos-ipɨnə kəm itəmat.* 37Məto tol
nulan, inun Uhgɨn təmənmihinməmə,
“Otəsuwəhən, kən suah u itəm tatuwa,
in otiet-arəpa, otəsolən kəmɨn.†
38Məto rəhak etəmim itəm tətuatɨp e nɨganəmtək,
in otatəkəike e rəhan nahatətəən.‡
Məto okəmə ekəplanməmə tapəs io,
mɨnətan təlɨg-təlɨg,
kən nɨkik otəsagienən ron.”
39Məto kitat u, kəsotolən nəhlan. Kitat okol kəsotan təlɨg-təlɨgən məmə Uhgɨn otərəkɨn
kitat. Kəpə. Kitat netəm rəha nahatətəən e Uhgɨn, məmə kitat koatos nəmegəhən.

§ 10:27: 2 Tes 1:7-9; Hip 12:29 * 10:28: Dut 17:6,7 † 10:29: Hip 6:6 ‡ 10:29: Mat 26:28 § 10:29: Nol
Əpən 1:5 * 10:30: Dut 32:35 † 10:30: Dut 32:36; Sam 135:14 ‡ 10:32: Fil 1:29,30 § 10:33: 1 Pita 4:14
* 10:34: Hip 13:3 † 10:34: 1 Pita 4:13 ‡ 10:34: Hip 11:16; 1 Pita 1:4,5 § 10:36: Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem
1:3,4,12; 5:11 * 10:36: Hip 6:15; 9:15 † 10:37: Nol Əpən 22:20 ‡ 10:38: Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kal 3:11
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11
Nahatətəən

1?Natnakau, innahatətəən? Kitat kotələhəu-pənrəhatatnətəlɨgənenatɨmnatmɨnu, itəm
otəpanuwa, kənu nahatətəən rəhatat in tatol məmə kitat okotɨtun wɨr məmə natɨmnat
mɨn u, ilat nɨpahrienən. Nat əpnapɨn məmə kəsotehmən* natɨmnat mɨn u, məto kitat
kotɨtun wɨr məmə kitat okotos məto-inun nahatətəən tatəgətun nəhlan kəm kitat. 2Kən
Uhgɨn təmənuwi netəmmɨn u aupən o rəhalat nahatətəən.

3 Nahatətəən tatol məmə kitat kotɨtun wɨr məmə natɨmnat rəha nətueintən u, Uhgɨn
təməghat əm, kən ilat kəmotatɨg.† Natɨmnat itəm kotəplan roiu, in təməsosən nat kit
itəm tɨnatɨg rəkɨs mol ilat lan. 4 Epel in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, tol nəhlan in təmos-
ipən nat kit kəm Uhgɨn itəm təwɨr maprəkɨs-in rəha Ken.‡ Kən məto-inu in təmahatətə
əskasɨk eUhgɨnnəhlan, kənUhgɨn təmən-iarəpməmə in etəm ətuatɨpkit, kənnɨkin tagien
o nosən rəhan natɨmnat. Kən nat əpnapɨn məmə suah u təmɨmɨs rəkɨs, məto nolən rəha
nahatətəən rəhan in tatəghat əh kəmkitat.§

5Kən Inok təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, tol nəhlan in təsɨmɨsən. Uhgɨn təmos-irəkɨs in
e nətueintən u, məmə otuwɨn əpəh ilɨs e nego e neai. Netəmim kəsotəplan mɨnən, məto-
inuUhgɨn təmɨləs-irəkɨs.* MətonianUhgɨn təməsɨləs-irəkɨsən-əh, Uhgɨn təməgətunkəmin
məmənɨkin tagien ron. 6Məto okəmə etəmimtəsahatətəəneUhgɨn, in təsolənUhgɨnnɨkin
tagien ron, məto-inu nian suah kit tolkeike məmə otuwa o Uhgɨn,† in otəkəike mahatətə
məmə Uhgɨn tətatɨg, kənmatətou netəmmɨn un itəmkotalkut o nɨtunən in.

7Noah in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, nian Uhgɨn təmatən-ipən natɨmnat
mɨn kəm in aupən, itəm netəmim kəsotəplanən əh,‡ Noah təmatɨsiai-in, matol nəwian.
Kən in təmiləkɨnnego asol kit§məmə otosmegəh rəhanmɨn. E rəhannahatətəən, tahmen
əmməməNoah in təmatakil netəmim. Kən e rəhan nahatətəən, Uhgɨn təmol in tətuatɨp e
nɨganəmtɨn.*

8 Epraham in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, e nian Uhgɨn təmaun-in rəkɨs
məmə otuwɨn e nəptən pɨsɨn kit, in təmatol nəwia Uhgɨn. Nəptən əh, Uhgɨn təmən-iəkɨs
rəkɨs kəm inməmə otos-ipən kəm in. Kən Epraham təmiet, məto in təruruməmə tatuwɨn
hiə ne. 9 Təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn nəhlan, kən mətatɨg e nəptən u itəm Uhgɨn təmən-
iəkɨs aupən məmə otos-ipən kəm in.† Məto təmətatɨg ikɨn əh e nimə tapolən əm, tahmen
əmeiapɨspɨskit. KənAisakne Jekop itəmUhgɨn təmos-ipənnəniəkɨsənukəmiləhalkərən,
ilaumɨnkəmətuatɨg əmenimə tapolən.‡ 10Epraham təmol nulan,məto-inu in tatəsahgin
məmə otuwɨn e taon kit§ itəm nəukətɨn tiəkɨs, otətatɨg tuwəh.* Taon u, Uhgɨn əm təmol
mak lan, kənmɨnol rəkɨs tətatɨg.†

11 Sera tətahatətə əskasɨk e Uhgɨn, nat əpnapɨn məmə in tɨnɨpɨtaguɨhl agɨn, məto
Uhgɨn təmos-ipən nəsanənən kəm in məmə in otemək. In təmɨləs nətɨn u, məto-inun in
təmahatətə lan məmə otol nəniəkɨsən rəhan tuwa miet-arəp.‡ § 12 Epraham tɨnaguɨhl
rəkɨs, otəsuwəhən tɨmɨs,* məto noanol mɨn tepət kəmotɨsɨ-pən lan. Nat əpnapɨnməmə in
etəmimkitiəh əm,məto noanolmɨn əh rəhan, ilat tepət tepət, tahmen əmeməhau əpəh e
napuə ne nɨməkləkɨl əpəh itəhəi itəmkəruru nafinən.†

13 Netəm mɨn u, ilat kəmotahatətə əskasɨk e Uhgɨn, məto nian kəmotɨmɨs, ilat
kəməsotosən əh natɨmnat mɨn u itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otos-ipən kəm ilat.‡ Ilat

* 11:1: 2Kor 4:18 † 11:3: Jen 1 ‡ 11:4: Jen 4:4-5 § 11:4: Hip12:24 * 11:5: Jen 5:21-24 † 11:6: Hip7:19
‡ 11:7: Hip 11:1 § 11:7: Jen 6:13-22 * 11:7: Jen 6:9 † 11:9: Wək 7:5 ‡ 11:9: Jen 12:1-8 § 11:10: Hip
12:22; 13:14 * 11:10: Nol Əpən 21:2, 14 † 11:10: Hip 11:16 ‡ 11:11: Suatɨp kitmɨn rəhanəuhlinənnəghatənu
tol nulan. ‘Eprahamtəmahatətə əskasɨkeUhgɨn, nat əpnapɨnSera tɨnɨpɨtaguɨhl agɨn,mətoUhgɨn təmos-ipənnəsanənən
kəminməməotəpɨk-əpɨk. In təmɨləs nətɨnuməto-inuEprahamtəmahatətə eUhgɨnməmə in otol rəhannəniəkɨsən tuwa
miet-arəp.’ § 11:11: Jen 17:19; 18:11-14; 21:2 * 11:12: Rom 4:19 † 11:12: Jen 22:17 ‡ 11:13: Hip 11:39
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koatəplan natɨmnatmɨn uməmə natɨmnatmɨn u koatan isəu əh olat, məto nɨkilat tagien
pɨk məmə okotəplan.§ Kən ilat moatən-iarəp məmə koatatɨg e nətueintən u məto ilat
kotahmen əm e iapɨspɨs mɨn əm.* Nətueintən u, sənəmə in iməlat pahrien ikɨn. 14Nian
netəmim koatəghat nəhlan, in tatəgətun əsas əm, məmə ilat koategəs-in iməlat ətuatɨp
ikɨn. 15 Rəhalat nətəlɨgən təsɨtəlɨg-pənən e nəptən rəhalat aupən, itəm kɨnotapəs rəkɨs.
Okəmə nɨkilat tatəht nəhlan, kotɨtun nɨtəlɨgən matuwɨn, məto təsolən mihin.† 16 Ilat
kotolkeike iməlat ik pɨsɨn kit itəm təwɨr maprəkɨs, inun e nego e neai.‡ Kən o nat u, in
təsaulɨs-inən§ məmə okən məmə in rəhalat Uhgɨn.* Kən Uhgɨn təmol əpen-əpenə rəkɨs e
taon kit† ikɨn əh.

17-18 Epraham təmahatətə e nəniəkɨsən mɨn itəm Uhgɨn təmən-ipən kəm in. Kən
nəghatən kit itəmUhgɨn təmən-iəkɨs kəm in tol nulan, “Kən okənAisak uməmə in noanol
ətuatɨp rəham,‡ kəneAisaku, oekol rəhamnoanol otepət otepət.” Məto enahatətəən rəha
Epraham, nian Uhgɨn təmek asgəwɨn in, kən in təmətul matɨp o nohamnuən nətɨn noan
kitiəh əm§uAisakməməotol sakrifais lankəmUhgɨn.* 19Məto-inuEprahamnɨkin tatəht
məməUhgɨn tɨtunnolənetəmim təmegəhmɨnenɨmɨsən.† Kən in təmosmɨnnetɨn, iuəhkɨr
əm tahmenməmə in təmegəhmɨn e nɨmɨsən.

20 Aisak təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, təməfak məmə Uhgɨn otəhlman
nəwɨrən rəhan tuwɨn kəm Jekop ne Esao, matən-iarəp natɨmnat mɨn itəm otəpanuwa
nian kit.‡

21 Jekop təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, nian iuəhkɨr əm in tɨmɨs, in təməfak
məməUhgɨnotəhlmannəwɨrənkəmnətɨ Josepmil.§ In təməf kasɨkɨn,mətul əməhl-əməhl,
kən inmatənwiwi Uhgɨn.

22 Josep təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, iuəhkɨr əm in tɨmɨs, kən in təmatəghat-
in nian noanol mɨn rəha Isrel okəpanotiet Ijip. Kən in təmatən rəkɨs əm kəm ilat məmə
okotəhrol e nɨkɨlkɨlin.*

23 Tata ne mama rəha Moses kəmuahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, nian Moses
təmaiir,† ilau kəmuəplan məmə in suakəku wɨr kit, kən ilau kəmatuəhluaig-in o məwɨg
kɨsɨl. Kən ilau kəməsuaginən nətgəhlən nəghatən rəha kig.‡

24 Moses təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, nian in təmol iahgin, kən
təməsolkeikeən məmə okən məmə in nətɨ pətan əkəku rəha Fero, kig rəha Ijip.§ 25 In
təməsolkeikeən məmə otətatɨg e nagienən e nolən rəha təfagə rat məto-inu nagienən
rəha təfagə, in tətatɨg o nian əkuəkɨr əm. In nɨkin təmagien məmə otuwɨn moatatɨg ilat
netəmimrəhaUhgɨn,moatəto tərat ilatmin ilat. 26Nɨkin təmatəhtməmə okəmənetəmim
okotalah-əmnu* in o Kristo itəm otəpanuwa, kən in okol təsaulɨsən. In nɨkin otagien
təhmɨn mɨn o nat u taprəkɨs-in məmə otatəto təwɨr e natɨmnat wɨr mɨn e nəmegəhən
əpəh Ijip.† In təmatol nulan məto-inun nian rafin in tatuag-pən o nətouən itəm Uhgɨn
otos-ipən kəm in.‡ 27 Moses in təmahatətə əskasɨk nəhlan e Uhgɨn, kən təmagɨm Ijip§
məsəginən kig u itəmneməha tatol pɨk. In təməseirairənmɨtəlɨg, in təməkəike matuwɨn,
tahmenməmə inu tatəplanUhgɨnu, itəmetəmim təsəplanənenɨganəmtɨn. 28Təmahatətə
əskasɨk e Uhgɨn nəhlan, kən in təmətuoun nolən lafet rəha Nuhagego-inən. In təmən-
iarəp kəm noanol mɨn rəha Isrel məmə okotəkəike motorautin-pən nɨta sipsip e toa e
niməmɨn rəhalat. Okotol nəhlanməmənagelo itəmUhgɨnotahl-ipa onohamnuən itəm,*

§ 11:13: Mat 13:17 * 11:13: Jen 23:4; Lev 25:23; Fil 3:20; 1 Pita 1:17; 2:11 † 11:15: Jen 24:6-8 ‡ 11:16: 2
Tim 4:18 § 11:16: Mak 8:38 * 11:16: Jen 26:24; 28:13; Eks 3:6, 15 † 11:16: Hip 11:10; 13:14 ‡ 11:17-18:
Jen 21:12; Rom 9:7 § 11:17-18: Nat əpnapɨnməmə Epraham nətɨn kit mɨn u Ismael, rəhan slef təmɨləs, məto nətɨn
u Aisak katənməmə in noan kitiəh əmməto-inun Uhgɨn təmən-iəkɨs aupənməmə otos-ipən kəmEpraham, kən in nətɨ
pətan ətuatɨp rəhan u Sera. Əplan-tu Jon 3:16 * 11:17-18: Jen 22:1-10; Jem 2:21 † 11:19: Rom 4:21; Jon 5:21
‡ 11:20: Jen 27:27-29,39,40 § 11:21: Jen 48:1,8-22 * 11:22: Jen 50:24,25; Eks 13:19; Jos 24:32 † 11:23: Eks
2:2 ‡ 11:23: Eks 1:16, 22 § 11:24: Eks 2:10 * 11:26: Hip 13:13 † 11:26: Luk 14:33 ‡ 11:26: Hip 10:35
§ 11:27: Eks 12:50, 51 * 11:28: 1 Kor 10:10
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in otəsohamnuən nenətɨlat mɨn u nəman,† itəmkəmotaupən kaiir.
29 Noanol mɨn rəha Isrel kəmotahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, ilat kotɨtun

neguəfɨmɨnəneNɨtəhəiAsiə itəmtəmoor, kənkotaliwək lan tahmen əmenɨtən iasək. Məto
nian netəm Ijip kəmotalkut o nətəu-pənən ilat, kən nɨtəhəi təməmɨk ilat, kən kotamnɨm.‡

30Noanol mɨn rəha Isrel kəmotahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, ilat kotaliwək
motɨtəlau e fenɨs rəha Jeriko. Fenɨs u, kəmol e kəpiel. Ilat koatɨtəlau, moatɨtəlau e fenɨs
əh, mətoarus-pən nian sepɨn, kən əmun, fenɨs asol un, təmɨtəgɨt mɨsas.§

31Rehap u, pətan e suatɨp, təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Kən tol nəhlan, nɨkin təmagien
məmə otos suah mil un noanol rəha Isrel mil, itəm kəmueia anion məmə okuəplan kən
miatun wɨr natɨmnat ikɨn. Ilau kəmuea e rəhan nimə.* Kən o nat u, noanol mɨn rəha
Isrel ilat kəməsotohamnuənpətanunian ilat kəmotohamnunetəmikɨn əh itəmkəmotəht
nəwia Uhgɨn.†

32 Məto okol esənən tuwɨn təhmɨn mɨn. Okol esəghatən təfəməh mən Kiteon,‡ ne
Parak,§ ne Samson,* ne Jefata,† ne Tefɨt,‡ ne Samuel,§ ne ienmɨn. 33 Ilat u kəmotahatətə
əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, ilat kəmotol natɨmnat tepət. Ilat kəmotit noanol mɨn
rəha Isrel motuwɨn motəluagɨn ilat netəm ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən moatol win elat.*
Ilat kəmoatol nolən ətuatɨp mɨn, kən moatos natɨmnat wɨr mɨn itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs
məmə otos-ipən kəm ilat. Kəmotahtosɨg-in nohlɨn laion mɨn, məmə okəsotunən ilat,†
34 kən ilat kəmotohamɨs nɨgəm asol itəm tatuəp,‡ kən ilat motagɨm tənin netəm kotəmə
okotohamnu ilat e nisa rəha nəluagɨnən.§ Ilat rəhalat nəsanənən tɨkə, məto Uhgɨn təmos-
ipən nəsanənən kəm ilat.* Kən ilat koatol win e mopael mɨn rəha nɨməptən pɨsɨn pɨsɨn
mɨn.† 35Nɨpɨtan neen əh-ikɨn itəmkotahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan Uhgɨn tatol
nenətɨlat kotaiir-pa mɨn e nɨmɨsən.‡ Məto netəmim neen əh-ikɨn itəm kotahatətə əskasɨk
e Uhgɨn. Məto ilat kotegəhan-in rəhalat tɨkɨmɨr mɨn koatol nəratən ne nahməən kəm
ilat e nɨpətɨlat, kən nɨkilat təsəhtən nat u. Ilat kəməsotapəsən rəhalat nahatətəən, məmə
rəhalat tɨkɨmɨr mɨn okotɨkɨs ilat. Ilat koatahatətəməmə Uhgɨn in otol ilat kotəmegəhmɨn
e nəmegəhən kit itəm təwɨr maprəkɨs. 36Kən ilat neen, netəmim koatalah əsan elat, kən
koatalis-alis ilat.§ Kən ilat neen, netəmim koatəlis ətain ilat e sen, kən moatəmki-pən
ilat e kalapus.* 37 Ilat neen, kəmahtɨmnu ilat e kəpiel apɨn,† kən ilat neen, netəmim
kəmotəmɨk soə rəha nətahlən nɨg,motətatɨp nɨpətɨlat nəwtain kəiu, motohamnu ilat. Kən
ilat neen, kəmətamnu ilat e nisa rəha nəluagɨnən.‡ Kən ilat neen koatuwɨn əm e nuwɨgɨ
nəni ne sipsip.§ Ilat ian-rat mɨn agɨn, nian rafin netəmim koatərəkɨn ilat, moatol tərat
agɨn elat. 38 Ilat, netəmwɨrmɨn. Nətueintən u, təsahmenənməmə ilat okotatɨg ikɨn. Məto
ilat kəmoatatɨg əpnapɨn əm, əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, ne e nɨtot mɨn, ne e nɨpəg kəpiel
mɨn,* ne nɨpəgmɨn əpəh e nɨsɨp.

39 Netəm mɨn u, ilat rafin kəmotahatətə əskasɨk nulan e Uhgɨn, kən in təmos-ipən
nərɨg wɨr kəm ilat.† Məto ilat kəməsotosən əh nat u‡ itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs məmə
otos-ipən kəm ilat,§ 40məto-inu in tɨnol rəkɨs nalpəkauən kit rəhan, məmə in otol təwɨr

† 11:28: Eks 12:21-23 ‡ 11:29: Eks 14:21-31 § 11:30: Josua 6:12-20 * 11:31: Jos 2:1-16 † 11:31: Jos
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Dan 3:19-27 § 11:34: Eks 18:4 * 11:34: 2 King 20:7; Jaj 16:28 † 11:34: Jajes 15:8 ‡ 11:35: 1 King 17:22,
23; 2 King 4:36, 37 § 11:36: Jer 20:2; 37:15 * 11:36: Jen 39:20 † 11:37: 2 Kron 24:21 ‡ 11:37: 1 King
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kitat kotəplan məmə netəmmɨn u neen kəmoatos natɨmnat wɨr mɨn itəmUhgɨn təmən-iəkɨs məmə otos-ipən kəm ilat.
Məto nəniəkɨsən kit əh-ikɨn itəm kəsotosən əh. Ilat kotətag-pən o nian itəm Uhgɨn otahl-ipa Kristo tuwa, məto ilat u,
kəməsotehmən e rəhalat nəmegəhən. § 11:39: Hip 11:13; 10:36
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maprəkɨskəmkitat. Kənenətəlɨgənrəhan, in tolkeikeməməotɨlpɨnkitatmin ilatuaupən,
məmə kitat min ilat əm, okotətoarus ahmen ahmen əmmak e namnun naiuən.*†

12
Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in

nenətɨnmɨn
1 Kən netəm mɨn u, ilat tepət tepət, koatatɨg kɨtəlau e kitat, koatətul-arəp o Uhgɨn,
moatahatətə əskasɨk lan, kən rəhalat nəmegəhən in tatɨləs-ipər nahatətəən rəhatat. O nat
u, pəs kotəlɨn rafin nat fɨgəm itəm otaskəlɨm ətain itat məmə kəsotaiu pɨkən, ne təfagə
rat itəm tatəper-ipən e kitat. Kən pəs kitat kotaiu* məsotəpou-inən† naiuən itəm Uhgɨn
təmələhəu aupən-in kitat. 2 Kotɨtun nolən nian nɨganəmtɨtat otatətul-pən əm o Iesu,‡
itəm in nəukətɨ nahatətəən rəhatat,§ kən inun itəm otol məmə kitat kotətoarus mak e
nahatətəən rəhatat. Pəs kitat nɨkitat otuəh nolən rəha Iesu, inun in rəhan nətəlɨgən
kaifəməh, nian in təmɨmɨs e nɨg kəluau, kənməto nahməən.* Məto in təmol nat əpnapɨn
lan, megəhan-in naulɨsən rəha nɨmɨsən e nɨg kəməluau, məto-inu təmol rəhan nətəlɨgən
təskasɨk o nagienən itəm in otəpanos. Kən roiu, in tatəpələh e rəhn matɨp Uhgɨn u in
Kig,† ikɨn nepətən ne nɨsiaiiən tətatɨg ikɨn. 3Təwɨrməmə nɨkitəmat otatəht Iesu, ne rəhan
nətul əskasɨkən e nian iol təfagə mɨn kəmotərakin-pən nəghatən rat mɨn kəm in, məmə
nɨkitəmat otəsəpouən‡ kənmotapəs nahatətəən rəhatəmat.

4 Ekɨtun məmə itəmat, noatəluagɨn o noh rəkɨsən təfagə rat e nəmegəhən rəhatəmat,
məto itəmat kit tɨkə itəm nɨtan təmaiəh o nəluagɨnən u.§ 5 Itəmat nɨnotaluin rəkɨs
nəghatən itəm tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat. E nəghatən u, Uhgɨn təməghat nulan kəm
itəmat, tahmen e nenətɨn ətuatɨpmɨn, matənməmə,
“Nətɨk, nian Iərəmərə tətəg-ətuatɨp-in ik,
solən nat əpnapɨn lan.
Əsolən nɨkim təpou nian in tətagət pɨk lam.
6Məto-inu okəmə Iərəmərə tolkeike pɨk suah kit,
kən in təike məg-ətuatɨp-in suah un.*
Kən okəmə in tos suah kit məmə nətɨn,
kən in təike malis-alis.”†

7 Tol nəhlan, otətul məha-məha e nian iəkɨs mɨn. Uhgɨn tatos-ipa nian iəkɨs mɨn u o
nəg-ətuatɨp-inən itəmat. Itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn, mol məmə in tatəg-ətuatɨp-in nulan
itəmat.‡ ?Məto suakəku naka un itəm tata rəhan in təsəg-ətuatɨp-inən? 8 Uhgɨn tatəg-
ətuatɨp-in rafin nenətɨn ətuatɨp mɨn.§ Okəmə Uhgɨn təsolən nəhlan etəmat, kən nɨpətɨn
u məmə sənəmə itəmat nenətɨn ətuatɨp mɨn, itəmat nɨsualkələh lapɨn. 9Rəhatat tata mɨn
e nətueintən u, koatəg-ətuatɨp-in itat. Kən kitat, koatɨsiai-in ilat. ?Kən okotəhrol nulan e
tata rəha narmɨtat* itəm tətatɨg e nego e neai? Təwɨr məmə okotos-iəhau agɨn itat, kən
motatɨg ahgin.† Kən e nolən əh, kitat okotos nəmegəhən.‡ 10 Rəhatat mɨn tata, kotəg-
ətuatɨp-in itat o nian əkuəkɨr əm, e rəhalat əm nətəlɨgən. Məto Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in itat
məmə otasitu etat, kənu otol kitat kotasim tahmen lan.§ 11Okəmə Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in
kitat, in tahmen e nat kit itəm nian kitat kəmotun, məto tɨsiu, kən marəp. Məto uarisɨg,
okəmə kotegəhan-inməmənəg-ətuatɨp-inən əh otiuw asɨlə e rəhatat nətəlɨgən, kən in otoe
noan təwɨr, inun nəməlinuən* itəm tatɨsɨ-pən e nətuatɨpən.
* 11:40: Nol Əpən 6:11; Hip 2:10 † 11:40: Suatɨp kit mɨn rəha nənən “okotətoarus ahmen ahmen əmmak,” tol
nulan, “kitat min ilat mɨn un, okol kələh kitat kotətuatɨp agɨn.” * 12:1: 1 Kor 9:24 † 12:1: Hip 10:36 ‡ 12:2:
Sam 25:15 § 12:2: Hip 2:15 * 12:2: Fil 2:8,9; Hip 2:9 † 12:2: Mak 16:19 ‡ 12:3: Kal 6:9; Nol Əpən 2:3
§ 12:4: Hip 10:32-34 * 12:6: Sam 94:12; 119:75; Nol Əpən 3:19 † 12:6: Prov 3:11-12 ‡ 12:7: Dut 8:5; 2 Saml
7:14; Prov 13:24 § 12:8: 1 Pita 5:9 * 12:9: Nam16:22; 27:16 † 12:9: Jem 4:7 ‡ 12:9: Aes 38:16 § 12:10:
2 Pita 1:4 * 12:11: Aes 32:17; Jem 3:17,18
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12 Tol nəhlan, nat əpnapɨn məmə itəmat noatatɨg e nian iəkɨs, məto otɨləs-ipər
nelmɨtəmat itəm təpou, məmə otəsanən. Ne nulɨtəmat itəm kətuawig-awig, motol məmə
kuəskasɨk o naiuən.†
13 “Otol suatɨp rəhatəmat tətuatɨpwɨr,‡
məmə pah un itəmnoataliwək kələh, nelkɨn təmɨmɨs,
nelkɨn okol təsərat agɨn-əhən, miet rəkɨs,§
məto in otəpanəwɨr mɨn.”*

Etəm təsahatətəən e Uhgɨn, in otəkəikemos nalpɨnən
14 Otalkut məmə onakatɨg wɨr itəmat netəmim rafin e nəməlinuən.† Kən motalkut

məmə nəkotol itəmat məmə rəhatəmat nəmegəhən tasim.‡ Etəmim itəm təsasimən, okol
təsəplanən nɨganəmtɨ Ierəmərə nian kit.§ 15 Otəto wɨr itəmat məmə itəmat kit itəm
tətaiu matuwɨn otəpou e nəlugɨ suatɨp, kən məsosən nəwɨrən rəha Uhgɨn.* Otəto wɨr
mɨn itəmat məmə nokɨ nɨg akona kit† in otəsuwɨnən e nɨkitəmat, kən məwiə, mol noan
tepət e nəmegəhən rəhatəmat. Kən nahuin tɨtun nərəkɨnən nəmegəhən rəha netəm
iasim neen mɨn. 16 Oatəto wɨr itəmat məmə suah kit təsit əpnapɨnən iərman o pətan.‡
Itəmat kit otəsahmenən e Esao u, rəhan nəmegəhən təsətuatɨpən, in tatol nat əpnapɨn e
Uhgɨn. In təmaupənmaiir, məto in təmol-salɨm-in nepətən rəha suakəku itəm təmaupən
maiir.§ Məto nəmtɨ nat u, in təmol-salɨm-in, in nagwənən itəm təmun mau kitiəh əm.
17 Itəmatnəkotɨtunməməuarisɨg, nɨkin otəpanuwɨnmɨn enepətən rəhanəmtɨ-nɨpɨn. Kən
təmalkut pɨk məmə rəhan tata otəfak məhlman nəwɨrən kit kəm in. Məto nat əpnapɨn
məmə təmətasək pɨk pap ron,* məto okol təsəuhlinən nɨkin əh-roiu, kən rəhan tata okol
təsəfakənməhlman nəwɨrən kəm in.

Lou təhrol nulanmol pɨsɨn e namnusən təwɨr
18-21 Aupən ikɨn, noanol mɨn rəha Isrel, kəmotuwɨn e nɨtot asol u Sinae, e nətueintən

u. Kən ikɨn əh, kəmotəplan nɨgəm itəmtatuəp, kənnapinəpən asol təmeiuaiumɨrəfinnat,
kənkəmotəto nɨmətag asol ne təwi tətagət əfəməh,† kənkəmotəto nəwiankit tatəghat kəm
ilat.‡ Kən nian kəmotətəlɨg-in rəhan nəghatən mɨn, kən ilat kəmoatən əskasɨk məmə ilat
kotapəs agɨn-əh nəto mɨnən nəwian u.§ Kəmotəgin motasiəp o nəghatən u, təmənməmə,
“Okəmə nat megəh əm kit otuwɨn e nɨtot u, məto itəmat onəkotəike moataht e kəpiel
apɨnmotahtɨmnu tɨmɨs.”* NianMoses təməplan natɨmnatmɨn u, inmɨn təməto tərat kən
məmə, “Io enəgɨn u enəgɨn, mɨnətasiəp.”†
Məto itəmat nəsotuwamən ikɨn-u.‡
22 Itəmat nəmotuwa e nɨtot u Saeon,§ ne taon asol* u ima Uhgɨn ikɨn itəm tatəmegəh,

tətatɨg tətatɨg. Inun Jerusalem wi əpəh ilɨs e nego e neai,† u nagelo mɨn taosan taosan
kəmuəfɨmɨn ilat ikɨn o nagienən asol. 23 Kən itəmat nəmotuwa e nuəfɨmɨnən asol rəha
netəmim rəha Uhgɨn, itəm kotahmen e netəm kəmotaupən kaiir u rəhan mɨn,‡ nərgɨlat
kəməte rəkɨs e nego e neai.§ Kən itəmat nəmotuwa o Uhgɨn, itəm otəpanakil netəmim
rafin.* Itəmat nəmotuwa motol kitiəh itəmat narmɨ netəm ətuatɨp itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs,
kən Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətoarus mak.†‡ 24 Itəmat nəmotuwa o Iesu u, in suatɨp rəha
nəniəkɨsənwi rəhanasituənu itəmUhgɨn təmol kəmitat. Kənnəmotuwaonɨta Iesu, itəm
† 12:12: Aes 35:3 ‡ 12:13: Prov 4:26 § 12:13: Kal 6:1 * 12:13: Aes 35:3; Hip 10:36-39; 12:1-3; Prov 4:26
† 12:14: Rom 14:19 ‡ 12:14: Rom 6:22 § 12:14: Mat 5:8 * 12:15: Hip 3:12; 4:1 † 12:15: Dut 29:18; Hip
3:12 ‡ 12:16: 1 Kor 6:18 § 12:16: Jen 25:29-34 * 12:17: Jen 27:30-40 † 12:18-21: Eks 19:12-22; 20:18; Dut
4:11 ‡ 12:18-21: Dut 4:12 § 12:18-21: Eks 20:18-19; Dut 5:5,25; 18:16 * 12:18-21: Eks 19:12,13 † 12:18-21:
Dut 9:19 ‡ 12:18-21: Eks 19:16-19; 20:18-21; Dut 4:11-12 § 12:22: Aes 24:23; 60:14; Nol Əpən 14:1 * 12:22:
Hip 11:10; 13:14; Mat 16:16 † 12:22: Kal 4:26 ‡ 12:23: Eks 4:22 § 12:23: Nol Əpən 20:12 * 12:23: Jen
18:25; Sam 94:2 † 12:23: Fil 3:12 ‡ 12:23: Suatɨp kit mɨn o nəuhlinən nəghatən u, “Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətoarus
mak” tol nulan, “Uhgɨn tɨnol ilat kɨnotətuatɨp agɨn.”
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in təmorautin-pən§ mol itəmat nakotasim. Nɨta əh in təmən-iarəp natɨmnat mɨn u itəm
kotəwɨr motaprəkɨs-in natɨmnat mɨn itəmnɨta Epel təmən-iarəp.*†

25 O natɨmnat mɨn u, oatəto wɨr itəmat, məmə itəmat onəsotəuhlinən məntaatəmat o
Uhgɨn‡ u tatəghat kəm itəmat.§ Məto-inu Moses, in etəmim əm. Kən kitat kotɨtun məmə
netəm aupən kəməsotətəlɨg-inən rəhan nəghatən o nəhgaiirən elat. Ilat kəməsotagɨm
rəkɨsən e nalpɨnən rəhalat. ?Kən okəmə tol nəhlan, kən okahrol kitat okəmə kəsotətəlɨg-
inən nəghatən rəha Uhgɨn itəm təmɨsɨ-pən e nego e neai muwa məmə otəhgaiir etat?*
?Kitat okotagɨm rəkɨs-in ahrol nulan? 26 Nian aupən, nəwia Uhgɨn təməloal e nəptən.†
Məto roiu əh, təmən-iəkɨs kəm itat məmə, “Nian kit mɨn əh-ikɨn, io ekəloal mɨn e
nətueintən. Kən o nian əh, sənəmə nətueintən əm ekatɨgtɨg lan tasiəp, məto neai mɨn
otasiəp-asiəp məloal.”‡ 27Nian Uhgɨn tatəghat-in məmə, “Nian kit mɨn əh-ikɨn,” nɨpətɨn
unməmə in otatɨgtɨg§ e natɨmnat rəha nətueintən əm itəmUhgɨn təmol, məmə otoh rəkɨs
ilat. Otoh rəkɨs nəhlan natɨmnat, məmə natɨmnat itəm okəsotəloalən, ilat okotatɨg, kən
inun, natɨmnat itəmokotatɨg lilɨn.

28 O nat u, təwɨr məmə kitat kotən tagkiu o Uhgɨn, məto-inu kitat koatos nego rəha
Uhgɨn u, kəruru nəloal-əloalən lan, kən okol təsietən nian kit.* Təwɨr məmə kitat kotəfak
kəm in, e nolən itəmnɨkin tagien lan, məmə kitat okotɨsiai-in, kənmotəginmɨn,† 29məto-
inun Uhgɨn rəhatat, in tahmen e nɨgəmasol kit itəm tatuwaan ətɨp natɨmnat rafin.‡

13
Namnun nəghatən

1Təwɨrməmənəkotəkəike əhmoatolnolkeikeənkəmitəmatmɨntahmenepiatəmatmɨn.*
2Sotaluinən nehmən iapɨspɨs mɨn itəmkoatuwa imatəmat ikɨn.† !Okəm-naka ilat nagelo
mɨn! Netəmim neen itəm kəmoatol nulan, ilat kəmoatehm wɨr netəmim, məsotɨtunən
məmə ilat nagelo mɨn.‡ 3 Sotaluinən netəm kotatɨg e kalapus.§ Nɨkitəmat otatuəh ilat,
mətahmə olat tahmen əmməmə inun ik mɨn nəkətatɨg e kalapus. Otəto kələh nahməən
e nɨkitəmat, itəmat netəmmɨn un itəm katol tərat elat, tahmen əmməmə inun ik natəto
nahməən e nɨpətɨmatɨp.

4 Pəs netəmim rafin kotɨsiai-in natɨgən rəha marɨt, məmə in tasim nian rafin.* Pəs
netəmim rafin kotəgɨn o nɨməhan rəhalat mɨn, məsoteguafələn. Uhgɨn otakil etəm aluə
ne pətan əkəku itəm kətuapɨl kələh, kən makil mɨn iərman ne pətan itəm kətuapɨl kələh,
iərman itəm tətapɨl ilau pətan u sənəmə rəhan pətan, ne pətan itəmsənəmə rəhan ətuatɨp
iərman.†

5 Ətul-pən isəu o nolkeikeən rəha məni.‡ Nɨkim təike magien əm o rəham natɨmnat u
natos tahmen§məto-inu Uhgɨn tatənməmə,
“Okol esapəsən ik,
məsəhlmanən ik nian kit”*
6Kən tol nəhlan kitat kotɨtun əsas, kənmoatənməmə,
“Iərəmərə in iasitu rəhak,
tol nəhlan esəgɨnən.
Oesəginən nat kit itəmetəmim əmotol kəm io.”†

§ 12:24: Hip 9:19; 10:22; 1 Pita 1:2 * 12:24: Jen 4:10; Hip 11:4 † 12:24: Nɨta Epel in təmən-iarəpməmə Uhgɨn
otol nalpɨnən, məto nɨta Iesu təmən-iarəpməmə Uhgɨn otoh rəkɨs nalpɨnən. ‡ 12:25: Hip 3:12 § 12:25: Hip 1:1
* 12:25: Hip 2:2,3; 10:29 † 12:26: Eks 19:18 ‡ 12:26: Hag 2:6 § 12:27: Aes 34:4; 54:10; 1 Kor 7:31; Hip
1:11,12; 2 Pita 3:10; 1 Jon 2:17 * 12:28: Sam 15:5; Dan 2:44 † 12:28: Mal 2:5; 4:2 ‡ 12:29: Eks 24:17; Dut
4:24; 9:3; Sam 97:3; Aes 33:14; 2 Tes 1:7 * 13:1: Rom 12:10 † 13:2: Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13 ‡ 13:2:
Jen 18:1-33 § 13:3: Mat 25:36; Hip 10:34 * 13:4: Mal 2:15 † 13:4: Dut 22:22 ‡ 13:5: 1 Tim 3:3 § 13:5:
Fil 4:11; 1 Tim 6:6-8 * 13:5: Dut 31:6,8; Jos 1:5 † 13:6: Sam 118:6,7
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7Nɨkitəmatotəkəikematəhtnetəm-iasolmɨnurəhatəmat‡ itəmkəmotaupənmotəgətun
itəmat e nəghatən rəha Uhgɨn. Otətəlɨg-in-tu natɨmnat wɨr mɨn itəm təmiet e nəmegəhən
rəhalat, kənmotahatətə e Iərəmərə tahmen əmelat.§

8 Iesu Kristo in tatol əmnulan, nəniəp, ne roiu, kən otəpanətatɨg nulan, namnun tɨkə.*
9 Sotolən məmə nəgətunən wi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuw rəkɨs itəmat o suatɨp ətuatɨp.† Itəmat
otuag-pən əm o Uhgɨn, itəm tətasitu etəmat e nɨkin agien məmə otol rəhatəmat nətəlɨgən
təskasɨk.‡ Təsəwɨrən məmə kitat okotətou-pən nətuakəmən rəha nunən nagwənən,§
məmə in otol kitat kotəskasɨk, məto-inu in nɨpahrienən, nətuakəmən əh, okol təsasituən
e netəmkoatol.

10 Rəhatat olta tatɨg. Məto pris mɨn itəm koatol wək rəhalat əpəh imə e tapolən rəha
nətueintən u,* ilat u, kəsegəhan-inən ilat məmə okotun† nagwənən‡ kit e olta u rəhatat.§

11 E nolən rəha pris asol agɨn, nian in tatohamnu rəkɨs nat megəh, kən matos nɨtan
kən muwɨn əpəh imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kən mos-ipən kəm Uhgɨn o nafəl rəkɨsən
təfagə rəha netəmim.* Məto uarisɨg, katɨləs-iarəp nat megəh u əpəh ihluə ikɨn e nimə
tapolən mɨn rəhalat, motaan ətɨp.† 12 E nolən kitiəh əm, Iesu təmiet rəkɨs e taon,‡ kən
ikɨn əh in təməto nahməən e nɨpətɨn, kən mɨmɨs ikɨn əh, məmə nɨtan§ tɨtun nafəl rəkɨsən
təfagə rat rəha netəmim, mol ilat kotətuatɨp, motasim, məmə ilat rəha Uhgɨn.* 13 Tol
nulan, pəs kitat kotol məmə inu okotiet ihluə imətat ikɨn, motol kitiəh kitat min əpəh
ihluə.† Kən okotəkəike motətul matɨp məmə netəmim okotol naulɨsən kəm itat, tahmen
əmmə inun, kəmotol mihin lan.‡ 14 E nətueintən u, rəhatat kit taon ətuatɨp imətat ikɨn
tɨkə, itəm otətatɨg lilɨn.§ Məto kitat koategəs-in rəhatat taon ətuatɨp itəm kotɨtun məmə
otəpanuwa.*

15Tol nulan, e nasituən rəha Iesu, pəs kitat kotos-ipən sakrifais rəhatat kəmUhgɨnnian
rafin.† Sakrifais mɨn u rəhatat, inun, okoatɨləs-ipər nərgɨUhgɨn nian rafin, moatən-iarəp
nərgɨn.‡ 16Sotaluinənonolən təwɨr nenawte-inənnat rəhatəmat tatɨg kəmnetəmrəhalat
nat kit tɨkə,§ məto-inun in mɨn tahmen e sakrifais* itəm nɨki Uhgɨn tagien ron.† 17Otol
nəwianetəm-iasolmɨneniməfak,‡kənmotatɨgahgin ilat. Ilatu, koatehmwɨrnəmegəhən
rəhatəmat,§ məsotamegən, məto-inu ilat kotɨtun məmə okotəike motən nəmtət lan kəm
Uhgɨnməmə ilat kəmotol wək u, təhrol nulan. Itəmat nakotəike motol ilat nɨkilat tagien
o wək u. Okəmə itəmat noatol nɨkilat təsagienən ron, nolən u okol təsasitu agɨn-əhən
etəmat.

18 Otəfak otɨmat,* məto-inu ekotɨtun əsas məmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp əm,† kən
ekotolkeike agɨnməmə nian rafin itɨmat ioatol nolən təwɨr əm. 19 Io ekolkeike pɨkməmə
itəmatonəkotəkəikemotətapəh-inoUhgɨn,məmə io ekɨtunnɨtəlɨg-pa-mɨnənotəmatuəhai
əm.

20 Iatəfak mɨn otəmat mɨn məmə, Uhgɨn otasitu etəmat. Uhgɨn u, in nəukətɨ
nəməlinuən.‡ Kən in təmol rəhatat Iərəmərə Iesu təmegəhmɨnenɨmɨsən,§məto-inunɨtan
təmaiu o nolən nəniəkɨsən lilɨn* in tətatɨg matəmegəh.† Iesu əh, in etəm təwɨr maprəkɨs
o nehm wɨrən sipsip mɨn rəhan.‡ Iatəfak məmə Uhgɨn u, 21 in otos-ipɨnə natɨmnat wɨr
‡ 13:7: Hip 13:17, 24; 1 Kor 16:16 § 13:7: Hip 6:12 * 13:8: Sam 102:27; Hip 1:12 † 13:9: Efes 4:14
‡ 13:9: Kol 2:7 § 13:9: 1 Kor 8:8; Hip 9:10 * 13:10: Hip 8:5 † 13:10: 1 Kor 9:13; 10:18 ‡ 13:10: Jon
6:48-58 § 13:10: “Nagwənən” itəm katol sakrifais lan e “rəhatat olta” inun Kristo pɨsɨn əm (Jon 6:48-58). Pris mɨn
aupən, ilat kəmotɨtun nunən noanuwəhgɨn nat megəh mɨn e sakrifais mɨn neen ilat koatol o nos-ipənən kəm Uhgɨn.
Məto kəsegəhan-inən kəm ilat o “nunən”Kristo, nɨpətɨn uməmə kəsotosən ron. * 13:11: Lev 16:15 † 13:11: Eks
29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27 ‡ 13:12: Jon 19:17 § 13:12: Rom3:25 * 13:12: Efes 5:26 † 13:13: Luk 9:23
‡ 13:13: Hip 11:26 § 13:14: Hip 12:27 * 13:14: Fil 3:20; Hip 11:10; 12:22 † 13:15: 1 Pita 2:5 ‡ 13:15:
Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19 § 13:16: Rom 12:13 * 13:16: Fil 4:18 † 13:16: Sam 50:21-15; Hos 14:2
‡ 13:17: Hip 13:7,24 § 13:17: Aes 62:6; Wək 20:28 * 13:18: 1 Tes 5:25 † 13:18: Wək 23:1 ‡ 13:20: Rom
15:33 § 13:20: Wək 2:24 * 13:20: Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28 † 13:20: Hip 9:20
‡ 13:20: Jon 10:11
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mɨn rafin kəm itəmat, itəm otol itəmat nəkotahmen o nolən nat itəm in tolkeike. Kən
iatəfak məmə, Uhgɨn otol wək e nəmegəhən rəhatat kitiəh kitiəh,§ kən e nasituən rəha
Iesu Kristo, in otol rəhatat nolən təwɨr təwɨr, kən nɨkin otagien pɨk ron. Kən pəs kotɨləs-
ipər nərgɨ Kristo ilɨs nian rafin, matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.*

22Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Naoaurəhak təsəfəməhpɨkən. Məto iakətapəh əskasɨkotəmat
məmə, otol-tu rəhatəmat nətəlɨgən təfəməhmɨnməmə nakotətəlɨg-in rəhak nəghatənmɨn
itəmotɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat.

23 Iakolkeikeməmə onəkotɨtunməmə piətat u Timoti, ilat kəmotɨləs-iarəp in e kalapus.
Okəmə in otuwa uəhai əm, kən itɨmlaumin, ekiamnə.

24 Itəmat otən təwɨr kəm netəm-iasol mɨn rəhatəmat, ne iəfak mɨn u imatəmat ikɨn.
Netəm Itali kəmotən təwɨr kəm itəmat.

25Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin. Əwəh.

§ 13:21: Fil 2:13 * 13:21: Rom 11:36
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Jemes
Naoa itəm Jemes təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Jemes
?Pah təməte naoa u? Jemes, u in pia Iesu, in təməte naoa u. In etəm-iasol rəha

niməfak əpəh Jerusalem.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Jemes təməte naoa u tatuwɨn kəm netəm Isrel itəm

koatahatətə e Iesu Kristo motatɨg e nəptən pɨsɨnmɨn rəha Iaihluəmɨn.
? Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəm-iasol mɨn e netəm Isrel

kəmotohamnu Stipen, uarisɨg kotol nolən rat mɨn e niməfak mɨn əpəh Jerusalem.
Kən tepət itəmkotahatətə e Iesu kəmotiet əpəh Jerusalemmotuwɨn e ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
Məto nian əskasɨkmɨn koatɨləs-pɨkɨn əh ilat.
?Təmətenaoauonaka? Jemes təmətenaoauməməotɨləs-ipərnətəlɨgənrəhalatməto-

inu kotatɨg e nian əskasɨk mɨn. Kən molkeike məmə otəgətun ilat e nəukətɨ nahatətəən
itəm tətuatɨp. Nian etəmim kit tətahatətə pahrien e Iesu Kristo, kən rəhan nolən rat mɨn
kotəuhlin motuwamotəwɨr. Tətapəs nolən rat mɨn, kənmatol nolənwɨr mɨn.

Jemes tatən təwɨr kəm ilat
1 Io Jemes, io slef rəha Uhgɨn ne Iesu Kristo, Iərəmərə rəhatat. Iatən təwɨr kəm itəmat
noanol mɨn rəha Isrel u tuelef itəm kotahatətə e Iesu, itəm nəmotiet motatɨg ikɨn mɨn
rafin e nətueintən.

Nahatətəən ne nenatɨgən
2Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Niannəratənpɨsɨnpɨsɨnmɨnkoatuwaerəhatəmatnəmegəhən,

kən otehm natɨmnat mɨn əh tahmen e natɨmnat itəm nɨkitəmat tətagien pɨk əm lan.
3 Nəkoatol nəhlan məto-inu, itəmat nəkotɨtun məmə nian nəratən mɨn koatɨləs pɨkən
rəhatəmatnahatətəəneUhgɨn, kənniannəkotolwin lan, ilat okotolməmənəkotɨtunnətul
əskasɨkən məsɨn mɨn. 4Kən nian onakoatətul əskasɨk e nəratən mɨn əh, kən onəkotuwa
kəmətə e nahatətəən, kən nolən mɨn ne nətəlɨgən mɨn rafin rəhatəmat okotətuatɨp
motəsanən, kən nakotaskəlɨmnolənwɨr mɨn rafin.

5Okəmə itəmatkit, rəhannenatɨgən təsahmenən, kən tolkeikeməmə inotɨtunnatɨmnat
mɨn itəm Uhgɨn tolkeike məmə otol, pəs in tətapəh-in-pən o Uhgɨn, kən Uhgɨn otos-ipən
kəm in e nɨkin agien. Uhgɨn tətawte-in nɨtunən əh kəmnetəmim rafin e nɨkin agien, kən
məsəhaiən ilat o nat itəmkoatətapəh-in. 6Məto nian suahkit in tatətapəhoUhgɨnnəhlan,
in otəkəikemahatətə lan, kən rəhannətəlɨgənotəsolənkəiu lan,məto-inu etəmitəmrəhan
nətəlɨgən kəiu, rəhan nətəlɨgən tətan əpnapɨn əm, in tahmen e peau-peaumɨn əpəh itəhəi
itəm nɨmətag tatəhig-əhig ilat. 7 Okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iərəmərə otos-ipən nat
kit kəm in, məto kəp, otəsosən. 8 Etəmim itəm tatos nətəlɨgən kəiu nəhlan, okol təsətul
əskasɨkən e nat kit itəmnɨkin tatəht məmə otol.

9Piatat kit itəmin ləhau, kən rəhannautə tɨkə, nɨkin otəkəikemagienməto-inu in etəm-
iasol e nɨganəmtɨUhgɨn. 10Kən pəs etəm itəmrəhan nautə tepət, nɨkin tagienmɨn o nat u
itəm in tɨtunməmə in nɨpahrienən,məməUhgɨn otos-iəhau,məto-inu in tahmen e nəguɨ-
nɨg itəm otəpanɨkə. 11Nian mɨt tatər, tape-ape tape-ape, kən matəhg nagwən nɨg tauke
məme, kən rəhannəwɨrən təmɨkə. Tahmen əmeetəmrəhannautə tepət. Nian tatol rəhan
wəkmɨnmatos nautə tepət lan, kən inmɨn otəpanɨkə.

12 Etəmim itəm tatətul əskasɨk nian nəratən tatuwa e rəhan nəmegəhən, in tətatɨg e
nəwɨrən pahrien, məto-inu, nian tɨnol win e nəratən mɨn əh, kən Uhgɨn otos-ipən kəm

1:1: Mat 13:55; Wək 15:13; Kal 1:19; 1 Pita 1:1 1:2: Rom 5:3-5 1:3: 1 Pita 1:7 1:5: Prov 2:3-6 1:11:
Aes 40:6-8
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in rəhan nətouən, inu nəmegəhən lilɨn. Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs məmə nəmegəhən lilɨn u,
in rəha netəmim itəmkotolkeike in.

13Nian nat kit tatiuw-pən suah kitməmə in otol təfagə rat, okol in təsənənməməUhgɨn
tatos-ipən-os-ipən o nolən təfagə rat mɨn, məto-inu okol nat kit təsiuw-pənən nətəlɨgən
rəhaUhgɨnməmə inotol təfagə rat, kənUhgɨn təsos-ipən-os-ipənən təfagə rat kəmetəmim.
14 Məto nətəlɨgən rat atɨp rəha etəmim, in tatos-ipən-os-ipən kəm in, kən matiuw-pən
in məmə in otatətəlɨg-in. 15Nətəlɨgən rat tatoe-in təfagə rat, kən nian təfagə rat tɨnuwa
mɨnepət, kən tatuwa in nɨmɨsən.

16 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat. Sotegəhan-inən məmə suah kit
oteiuə-in itəmat məmə Uhgɨn in etəm rəha nos-ipən-os-ipənən kəm netəmim o nolən
təfagə rat. 17Natɨmnat wɨr mɨn rafin ne natɨmnat rafin itəm kotətuatɨp, koatɨsɨ-pən əm
o Uhgɨn əpəh ilɨs itəm təmol nəhag-əhagənmɨn rafin əpəh e neai. Məto nolən rəha Uhgɨn
tol pɨsɨnenatɨmnatmɨnu itəmkotaliwək eneai, kənkotolməmənəghanpɨs koatətəu-pən.
Uhgɨn təsol pɨsɨnən. In tətatɨg tətatɨg. 18Kən e rəhan əmnətəlɨgən, Uhgɨn təmɨtəpunməmə
kitat kəmotuwa nenətɨn mɨn nian kəmotahatətə e nəghatən pahrien rəhan. In təmol
nəhlanməmə e natɨmnat rafin itəm in təmol, kitat pɨsɨn əm rəhan nat keike, kotahmen e
nagwənənwi e rəhan nasumən.

Ətəlɨg-in kənmol nəghatən rəha Uhgɨn
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat. Nɨkitəmat otəkəike matəht

nəghatən u. Pəs itəmat kitiəh kitiəh onəkotəkəike motətul matɨp o nətəlɨgən, məto
onəsotafɨg-afɨg pɨkən o nəghatən, sotolən məmə neməha tatol uəhai əm itəmat, 20məto-
inu nian neməha tatol suah kit, neməha u təsoe-inən noan itəm tətuatɨp Uhgɨn tolkeike.
21 Otərakin rəkɨs nolən mɨn rafin itəm tamkɨmɨk, ne təfagə rat mɨn itəm kotepət e
nəmegəhən rəhatəmat. Uhgɨn təmələhəu-pən rəhan nəghatən e nɨkitəmat, kən nəghatən
əh rəhan tɨtun nosmegəhən itəmat. Kən təwɨr məmə nakotos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən,
kənmoatətəlɨg-in wɨr nəghatən u.

22 Sotətəlɨg-in əmən nəghatən rəha Uhgɨn, məto otətəlɨg-in kən motol nat naka itəm
tatən. Okəmə nakotəto məsotolən nəghatən u, kən nakoateiuə-in atɨp əm itəmat.
23 Etəm tatəto kən məsolən nəghatən u, in tahmen-pən e etəmim itəm tateranəm wɨr e
klas matəplan narmɨn, 24 kən nian tɨneranəm rəkɨs magɨm, mətaluin uəhai əm məmə
nɨganəmtɨn tahromin-nulan. 25Məto etəmim itəm tatətag-pən əskasɨk e lou itəm tətuatɨp
agɨn u tatɨkɨs netəmim,* kənmatol e nianmɨn rafin,məsaluinənnat itəmtəməto, məto in
tatol, in otətatɨg e nəwɨrən pahrien nian in tatol nəhlan.

26 Okəmə suah kit nɨkin təht məmə in tatətəu-pən wɨr nolən mɨn rəha nəfakən, məto
tatəghat-pən əm məsətəlɨg-in wɨrən rəhan nəghatən mɨn, in tateiuə-in atɨp əm in, kən
rəhan nolən mɨn rəha nəfakən in nat əpnapɨn əm. 27 Nolən mɨn rəha nəfakən itəm
rəhatat Tata Uhgɨn tatəplan məmə in tətuatɨp wɨr kən nəratən tɨkə lan kotol nulan: iəfak
kit tatəkəike matehm wɨr suakəlh mɨn ne nəutahlɨmɨs mɨn e nəratən mɨn rəhalat. Kən
matəkəike matehmwɨr nəmegəhən rəhan məmə nolən rat mɨn rəha nətueintən otəsolən
məmə in otamkɨmɨk lan.

2
Sotehmən netəmimneenməmə ilat ilɨs kotaprəkɨs-in

netəmimneen
1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Itəmat nakotahatətə e Iesu Kristo, Iərəmərə rəhatat itəm ilɨs
agɨn kən katɨsiai-in pɨk. Məto təsəwɨrən məmə nəkotol təwɨr kəm suah kit kən moatehm

1:18: Jon 1:13 1:20: Pri 7:9 1:21: Kol 3:8; 1 Pita 2:1 1:22: Mat 7:24-26; Rom 2:13 * 1:25: Nəghatən
u, “lou itəm tətuatɨp agɨn u tatɨkɨs netəmim,” tatəghat-in suatɨp rəha nahatətəən məmə suah kit otuwa mətuatɨp e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən okəmə suah kit tatətəu-pən suatɨp əh, Uhgɨn tatɨkɨs in e nəsanənən rəha təfagə rat, kən tatɨkɨs
in e nalpɨnən itəm in təike mos. Əplan-tu Kal 5:13-14. 1:25: Rom 8:2; Jem 2:12
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məmə in ilɨs, kən moatehm rat suah kit mɨn moatol tərat kəm in. 2 Tol mə inu ne. Suah
kəiu katuea eniməfak rəhatəmat. Suah kit tatuwɨn-in napənwɨrmɨnunəmtɨlat tiəkɨs, ne
noanat mɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Kən suah kit mɨn tatuwɨn-in e napən rat mɨn
əm. 3Təsəwɨrənməmə nakotos-ipən nɨsiaiiən kəm etəmim itəm tatuwɨn-in natɨmnat wɨr
mɨn, motən-ipənməmə, “Wa,məpələh u ikɨn təwɨr ikɨn.” Məto etəm tatuwɨn-in napən rat
mɨn, nakotən-ipən kəm in məmə, “Ətul-pən əpəh,” o “Əpələh əm e nɨsɨp.” 4Nian nəkoatol
nolən tol min-nulan, nakoatehmnetəmimneenməmə ilat ilɨs taprəkɨs-in netəmimneen
mɨn, kən e rəhatəmat nətəlɨgən rat, nakotakil netəmim.

5 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk. Otətəlɨg-in-tu. Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs
ian-rat mɨn rəha nətueintən məmə rəhalat nahatətəən e Kristo otepət. Kən təmɨtəpun
mɨn ilat məmə okotos nərəmərəən rəha Uhgɨn itəm təmən-iəkɨsməmə rəha netəmim itəm
kotolkeike in. 6Məto itəmat nəmotehm rat ian-ratmɨn. ?Məto netəmimpahmɨnu koatol
nahməən kəm itəmat, kənmoatiuw-pən itəmat e kot? ?Netəm rəhalat nautə tepət, o kəp?
Əwəh, ilat əh. 7 Kən netəm mɨn u koatəghat rat e nərgɨn u ilɨs, nərgɨ Iesu itəm rəhan u
itəmat.

8 Lou rəha Kig itəm tətatɨg e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Olkeike ik kit tahmen əm
məmə nakolkeike atɨp ik.” In təwɨr pɨk otəmat okəmə nəkoatətəu-pən pahrien nəghatən
u. 9Məto okəmə nakoatehmnetəmimneenməmə ilat ilɨs taprəkɨs-in netəmimneenmɨn,
nəkoatol təfagə rat, kən nəghatən rəha Lou tatənməmə itəmat netəmrəha nətgəhlən Lou.
10 Tol nəhlan məto-inu, etəmim kit itəm təmətgəhl nəghatən kitiəh əm rəha Lou, təmol
təfagə rat tahmen-pən əmməmə in təmətgəhl nəghatənmɨn rafin rəha Lou. 11Tol nəhlan
məto-inu, Uhgɨn u itəm tatən məmə, “Sakləh-inən pətan,” in Uhgɨn kitiəh əm itəm tatən
məmə, “Sohamnuən etəmim.” Kən okəmə nəsotakləh-inən nɨpɨtan, məto nəmotohamnu
netəmim, itəmat netəmim itəmnəmotətgəhl Lou.

12 Nian nakoatəghat kən motol nat kit, otol nolən mɨn rəha netəmim itəm kotɨtun
məmə Uhgɨn otakil ilat e lou itəm tatɨkɨs ilat. 13 Otol nəhlan məto-inu okəmə suah kit
təsasəkitunən netəmim, kən Uhgɨn mɨn otəsasəkitunən suah u nian in otakil netəmim.
Məto okəmə itəmat nakotasəkitun netəmim, kən Uhgɨn otasəkitun itəmat, kənmən-ipɨnə
məmə onəsotosənnalpɨnən enian in otələhəu-pənnəghatən rəhanalpɨnənkəmnetəmim.

Nahatətəən newəkwɨrmɨn
14Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. ?Okəmə suah kit tatənməmə tətahatətə e Iesu Kristo, məto in

təsolən wək wɨr kit, kən rəhan nahatətəən in təwɨr o nat kit? Kəp. Nahatətəən tol nəhlan,
okol təsosmegəhənsuahkit. 15Tolmə inune. Piatat kit owɨnɨtat kit, rəhannapən tɨkə, kən
nɨgɨn nagwənən təsahmenən. 16Kəm-naka itəmat kit tatən-ipən kəm in məmə, “Atuwɨn,
pəs Uhgɨn otasitu lam, kən onəsətəpən, onakagwən wɨr.” ?Məto okəmə in təsolən nat
kit məmə otasitu lan, in təmol nat wɨr naka? 17 E nolən əh inəh, okəmə suah kit tatos
nahatətəən pɨsɨn əm,məto məsolənwək wɨr kit tətəu-pən, kən rəhan nahatətəən təmɨmɨs,
nɨpətɨn tɨkə.

18 Məto okəm-naka suah kit otən məmə, “Netəmim neen koatos nahatətəən, kən
netəmim neen koatol wək wɨr mɨn.” Məto iatən kəm ik nəhlan məmə, “Okəmə esehmən
rəham wək wɨr mɨn, kən esɨtunən okəmə rəham nahatətəən in nɨpahrienən, o kəp.
Məto nian onakehm wək wɨr mɨn rəhak, kən tatəgətun məmə nahatətəən rəhak, in
nɨpahrienən.” 19 Inu nəghatən kit itəmnəmən nɨpahrienən lanməmə, “Uhgɨn kitiəh əm.”
!Təwɨr ron ik! Məto iərmɨs mɨn, ilat mɨn kotɨtun məmə nəghatən əh in nɨpahrienən, kən
moatasiəp katəgɨn pɨk. 20 !Ik rəhm-kapə tɨkə! Etəmim itəm tətahatətə, məto təsolən wək
wɨrmɨn, rəhannahatətəən innɨpətɨn tɨkə. Pəs ekəgətun ik e nat kit itəmotənkəmikməmə
inu nɨpahrienən.
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21 Nɨkim otəht tɨpɨtat u Epraham. Uhgɨn təməplan məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn e
wək itəm təmol, məto-inu təmos nətɨn u Aisak, muwɨn mələhəu-pər e olta. 22Kən rəhan
nahatətəən ne rəhan wək mɨn kətioal nat kitiəh, kən rəhan nahatətəən təmoe-in noan,
inu rəhan wək mɨn. 23Kən nəghatən u rəha Naoa Rəha Uhgɨn təmuwamol nɨpahrienən,
tatənməmə, “Epraham təmahatətə e Uhgɨn, kən Uhgɨn təmənməmə Epraham in tətuatɨp
e nɨganəmtɨn.” Kən katənməmə in iolɨ Uhgɨn. 24Kən roiu nəkɨtun nehmənməmə, Uhgɨn
tatol suahkit tətuatɨp enɨganəmtɨnonatɨmnat itəmtatol,məto sənəmə enahatətəənpɨsɨn
əm rəhan.

25Kən e nolən əh inəh, Uhgɨn təməplan məmə Rehap u, pətan rəha suatɨp, in təmuwa
mətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn owək itəm təmol, kənwək uməmə in təmatehmwɨr iahləpis
anion mil rəha Isrel, kən mahl-ipən ilau e suatɨp pɨsɨn kiatəlɨg mətian. 26Nɨpətɨ etəmim,
okəmə namegən tɨkə lan, təmɨmɨs. Kən e nolən əh inəh, kitat kit itəm tatos nahatətəən,
məto təsolənwək wɨr mɨn, rəhan nahatətəən təmɨmɨs.

3
Namɨtəmne rəhanwək

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Təsəwɨrən məmə itəmat tepət nakotuwa iəgətun mɨn
rəha niməfak, məto-inu nəkotɨtun məmə Uhgɨn in otəplan wɨr kən makil nəmegəhən
rəhatəmat iəgətun mɨn, taprəkɨs-in netəm əpnapɨn. 2Nɨpahrienən, kitat rafin koatəme
e nəmegəhən rəhatat nian tepət. Məto okəmə suah kit təsəmeən e rəhan nəghatən, nat u
tatəgətunməmə in etəmmətə, kənnətəlɨgən rəhan tɨtunnehmwɨrən rəhanmɨnnolənmɨn
rafin.

3Tolməmənatmɨnune. Katətu-pənpit enohlɨhosməməotolnəwiaetəmim, kətealalin
rəhn-kapə hos, kən tatəuhlin nɨpətɨn rafin. 4 Kən nego, in iahgin, kən nɨmətag asol
tatəhtɨg, məto stia in nat əkəku kit itəm nian kapten tətalalin, kən nɨpətɨ nego asol rafin
tateko-pən əh kapten tolkeike məmə okian-pən ikɨn. 5 E nolən əh inəh, namɨtəm in nat
kit nətɨn, məto tɨtun niuw-pamən nat asol mɨn. Nɨkitəmat təht-tu, noanəmtahlɨ nɨgəm
əkəku kit tɨtun nuəpənmus nɨgmətu tepət. 6Kən nɨpahrienən, namɨtəm in tahmen-pən e
nɨgəm. Namɨtəminnolɨnɨpətɨ etəmimitəmnəratənmɨnrafinrəhanətueintənukotərioah
wɨr lan. Kənnəratənmɨn rəhan koatərəkɨnnəmegəhən rafin rəhatat. Kən Setan əmtətahl
nɨgəme namɨtəm. Kən namɨtəm tətahl nɨgəm rat e suatɨpmɨn rafin e nəmegəhən rəhatat
matərəkɨn natɨmnat rafin.

7 Netəmim kotɨtun nahkulən e nat iarupɨn mɨn məmə okotuwa kəpou, inəh nat
megəh mɨn, ne mənɨg mɨn, ne nat kotəkioah mɨn, ne nat itəm kotatɨg itəhəi. Netəmim
kəmotahkul elat kotəpou. 8Məto etəmim tɨkə otahkul e namɨtəm təpou. In nat iarupɨn
tatol wael, mərioah e nəratən ne nakonən rəha nɨmɨsən.

9E namɨtat, kotənwiwi Iərəmərə Tata Uhgɨn rəhatat, kən e namɨtat kotən rat netəmim
lan itəmUhgɨn təmol ilat kotol məmə in ne. 10Nohlɨtəmkitiəh əm tatən-iarəp nənwiwiən
ne nən ratən. Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs okəsolən min-nəhlan. 11Nəhau wɨr ne nəhau
arɨp, okol kəsiasɨpənən e nəmtɨ nəhau kitiəh. 12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Nɨg u fik otoe-
in noa olif? ?Kən nol u krep otoe-in noa fik? !Kəp! Kən nəmtɨ nəhau arɨp təsos-ipamən
nəhauwɨr.

Nenatɨgən təwɨr itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn
13 ?Suah kit əh-ikɨn ilugɨn etəmat itəm nɨkin təht məmə in tenatɨg wɨr kən mɨtun nat

naka itəm Uhgɨn tolkeike? Təwɨr. Kən pəs in otol wək wɨr mɨn e nolən itəm tatɨsɨ-pən e
nenatɨgən, inəh nolən rəha etəmim itəm rəhan nətəlɨgən ləhau. Kən nolən ətuatɨp rəhan
otəgətun nenatɨgən ne nɨtunən rəhan. 14Məto okəmə nɨkitəmat təht məmə nakotenatɨg,
məto nɨkitəmat tərioah enetetən, kənnakoatətəlɨg-in atɨp əmitəmat onɨləs-ipərən itəmat,
tol nəhlan, nakoateiuə-in atɨp əm itəmat. Sotəghat ausit pɨkən o nenatɨgən eiueiuə
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rəhatəmat, məto-inu kəsənəmə nolən u rəha etəmim u tenatɨg. 15 Nenatɨgən tol min-
nəhlan təsɨsɨ-pənən e nego e neai, məto rəha nətueintən əm u, ne nətəlɨgən rəha etəmim,
ne rəha Setan. 16 Tol nəhlan məto-inu nian netəmim koatetet motolkeike məmə koatos-
ipər atɨp ilat, kən netəmim koatətəu-pən əm rəhalat atɨp nətəlɨgən moatol nəratən, kən
nolən tərat rafin kotet-arəp.

17Məto etəm itəm tatos nenatɨgən itəm tatɨsɨ-pən e nego e neai, rəhan nolən tol min-
nulan. Nat aupən, rəhan nəmegəhən in tətuatɨp wɨr, kən in tolkeike pɨk nəməlinuən,
kən in etəm mətɨg, in tatɨsiai-in nətəlɨgən rəha netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən in tərioah
e nasəkitunən, kən matoe-in noan tepət e nəmegəhən rəhan, in tatehm netəmim məmə
kotahmen-ahmen əm, kən təsənən nat kit kən matol nat pɨsɨn. 18 Netəm rəha nəghat-
inən nəməlinuən, kotahmen-pən e netəmim itəm kəmotəfe nɨkuti nat e nasumən, kən
tatəwiə matoe-in noan. Okəm kotol natɨmnat mɨn əh motasitu e netəmim o nələhəuən
nəməlinuən, kən ilat okotəplan noanməmə in nətuatɨpən.

4
Nolən rəha nuwamən iuəhkɨr o nətueintən, o Uhgɨn

1 ?Naka u nəukətɨ nəmouən ne nərgəhəuən rəhatəmat? Natɨmnat mɨn əh koatuwa
məto-inu itəmat nakotolkeike nətoən təwɨr e nɨpətɨtəmat, kən nətəlɨgən mɨn əh rəha
nətoən təwɨr, ilat koatol fait e nɨkitəmat kitiəh kitiəh məmə okotuwa netəm-iasol mɨn e
nəmegəhən rəhatəmat. 2Nɨkitəmat tatuwɨnonatɨmnat rəhanetəmpɨsɨn,məto nəsotosən,
kən nakotərgəhəu moatəmou ron. Nakoatolkeike natɨmnat neen, məto nəsotosən. Kən
məta onəkotohamnu netəmim ron. Nəməsotosən natɨmnat məto-inu nəsotətapəh-inən o
Uhgɨn. 3Kən nian nakotətapəh-in, məto nəsotosən, məto-inu nəmotətapəh-in e nətəlɨgən
itəm tərat məmə otol itəmat atɨp əmnakotəto təwɨr lan.

4 Itəmat nəkotahmen e pətan itəm təsɨsiai-inən rəhan iərman, tapəs kən matətəu-
pən əpnapɨn əm nəman. E nolən əh inəh, itəmat nəmotapəs Uhgɨn kən moatətəu-pən
natɨmnat rəha nətueintən. Nəkotɨtun o kəp məmə, etəmim itəm tolkeike pɨk natɨmnat
rəha nətueintən, in tatetəhau Uhgɨn. Kən etəmim kit itəm tatɨtəpun məmə otolkeike
natɨmnat rəha nətueintən, in tatuwa məmə in tɨkɨmɨr rəha Uhgɨn. 5 Kən nəghatən u
rəha Naoa Rəha Uhgɨn sənəmə nəghatən əpnapɨn əm. Tatən məmə, “Uhgɨn tolkeike pɨk
məmənɨkitat itəmin təmos-ipa kəmkitat, otuwɨn əmron.” 6Məto Uhgɨn tətawte-in rəhan
nəwɨrən tatuwamatahgoau kəmkitat. O nat əh, Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Uhgɨn tətahtosɨg-in netəmkotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəmnetəmim koatos-iəhau rəhalat nətəlɨgən.”

7 Kən tol nəhlan, otos-iəhau itəmat kən motatɨg ahgin nelmɨ Uhgɨn. Otətul əskasɨk
nian Setan tatuwa matos-ipən-os-ipən kəm itəmat, kən in otaiu muwɨn isəu otəmat.
8Otuwɨn iuəhkɨr o Uhgɨn, kən in otuwa iuəhkɨr otəmat. Itəmat u nol təfagə rat, otaikuas
e nelmɨtəmat. Kən itəmat u rəhatəmat nətulən kəiu, otol nɨkitəmat tətuatɨp. 9 Təwɨr
məmə nɨkitəmat otahməməpou, kən nakotasək əfəməh o rəhatəmat təfagə rat. Otəuhlin
rəhatəmat nalahən otuwa nasəkən, kən rəhatəmat nagienən otuwa nɨkin əpou. 10Otos-
iəhau rəhatəmat nətəlɨgən tuwɨn kəm Iərəmərə, kən in otɨləs-ipər itəmat.

11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotəghat ratən e nərgɨtəmat mɨn. Okəmə suah kit tatəghat
rat e nərgɨ pian kit, o in tatələhəu nəghatən kit məmə in təmol təfagə rat kit,* kən suah
əh, in tatəghat rat e lou†matələhəu nəghatənməmə lou təsahmenənməmə in otol rəhan
wək, o kəm-naka lou in nat əpnapɨn əm. Kənnian nakoatəplan louməmə in təsahmenən,
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itəmatnəkəsotətəu-pənən lou,mətonəmotərkəpələh-pər e lou, kənməsotatɨgahginən lou.
12Uhgɨn əm in tatos-ipa Lou, kən in əm tətakil netəmimmatələhəu nəghatən lan. Kən in
tɨtunnosmegəhən, kənmɨtunnərəkɨnən. ?Məto itəmat, nɨkitəmat təhtməmə itəmatUhgɨn
mɨn, məmə nakotakil təfagə rat mɨn rəha piatəmatmɨnmotuəh ilat? !Kəp!

Nəghatən ausit
13Otətəlɨg-in-tu, itəmat netəmnakoatənməmə, “Roiu o olawɨg, kotuwɨn e taon u o taon

əh, motatɨg e nup kit, motol bisnes ikɨn, kən moatargətain məni.” 14 ?Nakotahro kɨtun
məmə naka u otuwa olawɨg? ?Nəmegəhən rəhatəmat in naka? Itəmat nəkotahmen e
nəhaniəmitəmtətatɨg noanməsɨn əmkənmatɨgmɨkəmɨn. 15Məto nəghatən itəmtətuatɨp
məmə onəkotən in tol nulan, nəkotəkəike motən məmə, “Okəmə in nəwia Iərəmərə
pahrien, kən ekotatɨg kən motol natɨmnat mɨn u, o natɨmnat mɨn əh.” 16 Məto roiu,
nakotəghat ausit moatos-ipər pɨk itəmat. Kən nəghatən mɨn əh itəm nakoatən, ilat rafin
kotərat.

17 Tol nəhlan, etəmim itəm tɨtun nat kit itəm tətuatɨp məmə otol, məto təsolən, in tatol
təfagə rat.

5
Nəghatən tatuwɨn o netəmrəhalat nautə tepət

1 Itəmat netəm rəhatəmat nautə tepət. Otətəlɨg-in-tu nəghatən u. Təwɨr məmə nakotəto
təratmotasək əfəməh o nəratən itəmtatuwa otəmat. 2Rəhatəmat nautə tɨnəmnəmɨt rəkɨs,
kənwɨnmɨn kɨnoaton rəhatəmat napən. 3Rosta tatus rəhatəmat iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne
silfa. Kən rostamɨnokotən-iarəpnolən ratmɨn rəhatəmat kənmotusnɨpətɨtəmat tahmen
e nɨgəm. Nian rəha namnun nian tatuwa iuəhkɨr, məto itəmat nəmotargətain rəhatəmat
nautə mɨn. 4 ! Otətəlɨg-in-tu nat u! Rəhatəmat iolwək mɨn kəmotəulək e rəhatəmat
nasumən mɨn, məto nəmotakləh-in məni məsɨn rəhalat. Kən nətouən itəm nəməsotos-
ipənənkəmilat, koatən-iarəp rəhatəmat nolən ratmɨn. IərəmərəƏsanənPɨkAgɨn, tɨnatəto
nasəkənrəha iolwəkmɨnrəhatəmat. 5Enətueintənu, itəmatnəmotatɨgenəmegəhən itəm
tɨmətɨg əm, nəmotol nɨkitəmat tagien o rəhatəmat nautə e nian itəm otəsuwəhən Uhgɨn
otakil muəh mələhəu nəghatən o rəhatəmat nolən rat mɨn. Itəmat nəkotahmen e nat
megəhmɨn itəmkətagwən ilat, kol kotasis-asis o nian rəha nohən ilat. 6Nəmotiuw-iarəp
netəmimitəmkotətuatɨpekot, kənmotakilmotuəhmotələhəunəghatənmotohamnu ilat,
kən ilat kəməsotolən nat kit məmə okotən-iəhau itəmat.

Nətəlɨgən əfəməh e nian rəha nəratən
7Piakmɨn newɨnɨkmɨn. Otolməmə rəhatəmat nətəlɨgən otəfəməh nian nakoatəsahgin

məmə Iərəmərə otɨtəlɨg-pa mɨn. Nɨkitəmat tatəht nolən rəha suah kit rəha nasumən.
Tatəsahgin nian ətuatɨp rəha nəteən nɨmai, kən matəsahgin nian rəha nəfeən, kən mos
rəhan nətəlɨgən təfəməh nianmatəsahginmətoarus-pən tɨnɨmətə, kənmatəulək-in rəhan
nagwənən keike. 8 E nolən əh tahmen əm, itəmat mɨn, otol məmə rəhatəmat nətəlɨgən
otəfəməh, kənmotətul əskasɨk, məto-inu otəsuwəhən Iərəmərə otɨtəlɨg-pamɨn.

9 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotəghat-əghatən o nən ratən itəmat mɨn məmə nɨkitəmat
təsagienən o natɨmnat mɨn neen. Okəmə nəkoatol nəhlan, Uhgɨn otakil mələhəu-pən
nəghatən o rəhatəmat nolən rat mɨn. !Roiu agɨn-əh tatətul matɨp, kən otəsuwəhən tuwa
mol!

10 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nɨkitəmat tatəht-tu ien mɨn aupən itəm kəmotən-iarəp
nəghatən mɨn e nərgɨ Iərəmərə. Rəhalat nəmegəhən tatəgətun kitat məmə rəhatat
nətəlɨgən otəkəike məfəməh e nian nəratən tatuwa. 11 Kən nəkotɨtun inu, katən məmə
netəmim itəm koatətul-iəkɨs e nian nəratən tatuwa, ilat koatatɨg e nəwɨrən pahrien.
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Nəmotəto namnusən rəha Jop məmə təmətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən motɨtun
nalpəkauən wɨr rəha Iərəmərə o Jop, kən uarisɨg e nian tepət rəha nəratən, Iərəmərə
təmol təwɨr agɨn kəm in. Kən tol nəhlan, sotaluinənməmə nɨki Iərəmərə təmərmərioah e
nasəkitunən kitat, kən nɨkin tɨtahmə otat.

12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nat u in nat keike, məmə nəsotosən noanawɨl. Sotosən
noanawɨl e nego e neai, o nətueintən, o nat kit mɨn. Nian rafin, otən əm nɨpahrienən.
Nian itəmat kit otən məmə, “Əwəh,” kən rəhan nəghatən otəkəike mol nɨpahrienən. Kən
nian itəmat kit otənməmə, “Kəp,” kən rəhan nəghatən otəkəikemol nɨpahrienən. Okəmə
suah kit təsolən nəhlan, kən Uhgɨn otələhəu-pən nəghatən rəha nalpɨnən kəm in.

Nəfakən itəmnoan əh-ikɨn
13Okəmə itəmat kit tətatɨg e nəratən, təwɨr məmə otəghat kəmUhgɨn e nəfakən. Okəmə

itəmat kit nɨkin tagien, təwɨr məmə otan napuən mɨn rəha nənwiwiən. 14 Okəmə suah
kit tatɨmɨs, təwɨr məmə otaun-in elta mɨn rəha niməfak məmə okotuwa kəfak lan, kən
motol-pənoel lanenərgɨ Iərəmərə. 15Kənnian ilat koatahatətəməməUhgɨnotol-wɨr suah
əh, kən motəfak lan, rəhalat nəfakən in suatɨp məmə Iərəmərə otol məmə etəm tatɨmɨs
otəto təwɨr mɨn. Kən okəmə in təmol təfagə rat kit itəm tatiuw-pa nɨmɨsən, kən Uhgɨn
otafəl rəhan təfagə rat. 16 Tol nəhlan, təwɨr məmə nakoatən-iarəp rəhatəmat nolən rat
mɨn kəm itəmat mɨn, kən motəfak otəmat mɨn pəs motəmegəh. Suah kit itəm tətuatɨp,
rəhan nəfakən in təsanən, kən tatoe-in noan. 17 Elaija in etəmim kit tahmen əm e kitat.
Kən in təməfak təməfakməməotəsəfɨkən, kənnuhuən təməsəfɨkənmosnupkɨsɨl neməwɨg
sikis. 18Kən təməfak mɨn, kən Uhgɨn təmahl-ipa nuhuən tuwa mɨn, kən nasumən rafin,
nagwənən təmatɨgmɨn elat.

Iuw-pamɨn netəmim kəmotuwɨn isəu e rəhalat nahatətəən
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Okəmə itəmat kit tateko mətapəs suatɨp rəha nɨpahrienən,

kən okəmə suah kitmɨn tatiuw-pamɨn, 20 təwɨrməmə nəkotɨtun nat uməmə, etəmu itəm
otol iol təfagə otɨtəlɨg-pa mɨn e suatɨp rəha nɨpahrienən, in otosmegəh suah u o nɨmɨsən,
kən otol suatɨpməmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə rat mɨn tepət rəha suah əh.

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8 5:12: Mat 5:34-37 5:14: Mak 6:13 5:15: Mat 17:18-20
5:17: 1 King 17:1; 18:1 5:18: 1 King 18:42-45 5:19: Kal 6:1
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1 Pita
Naoa itəmPita təmaupənməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Pita
?Pah təməte naoa u? Pita təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm netəmim rəha Uhgɨn itəm

kotatɨg ikɨn pɨsɨn pɨsɨn e profens mɨn rəha Pontas, ne Kalesia, ne Kapetosia, ne Esia, ne
Pitnia (1 Pita 1:1). Roiu katən nərgɨ nəptənmɨn əhməmə Turke.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, etəm-iasol rəha Rom, nərgɨn

u Nero, təmərəkɨn pɨk niməfak. Təmoh niməfak mɨn neen kotɨmɨs, kən moh neen.
Otəsuwəhən toh Pita.
?Təməte naoa u o naka? Pita tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn itəm

kotatɨg e nəratən. In tolkeikeməmə okotətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən kənmoatol nat
kit itəm təwɨr, nat əpnapɨn nəratən tatuwa.

Pita təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pita, io aposol kit rəha Iesu Kristo. Iatən təwɨr kəm itəmat netəm rəha Uhgɨn itəm
nəkotatɨg ikɨn mɨn rafin əpəh e profens mɨn u Pontas, ne Kalesia, ne Kapatosia, ne Esia,
ne Pitinia. Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs itəmat, kən imatəmat ikɨn sənəmə nətueintən u, itəmat
iapɨspɨs mɨn əm u ikɨn-u. 2 Tata Uhgɨn təmɨtəpun itəmat məto-inu, aupən aupən agɨn,
təmol rəhan nalpəkauən mələhəu, kən in tɨnɨtun rəkɨs suatɨp mɨn rafin rəha nəmegəhən
rəhatəmat. Kən Narmɨn Rəhan tatol itəmat nakotətul pɨsɨn kasim məmə, nəkotol nəwia
Iesu Kristo, kən nɨtan taikuas etəmat e nolən rat mɨn rəhatəmat.*
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən tepət kəm itəmat.
Otənwiwi Uhgɨn o nalpəkauən rəhan

3 ! Pəs kotənwiwi Uhgɨn itəm in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat!
E nasəkitunən asol rəhan, in təmol məmə kitat kotaiir-pən e nəmegəhən wi, kən
moatələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Tatuwa min-nəhlan məto-inu Iesu Kristo
təməmegəh mɨn e rəhan nɨmɨsən. 4 Kən e nəmegəhən wi u, kitat okotos natɨmnat
wɨr mɨn əpəh e nego e neai itəm Uhgɨn təmələhəu pɨsɨn məmə rəhatat. Kən nat u
okol təsəmnəmɨtən, kən okol təsamkɨmɨkən, kən okol rəhan nəhag-əhagən təsɨkəən.
5 E nahatətəən rəhatəmat, nəsanənən rəha Uhgɨn tatətulosɨg-in itəmat mətoarus-pa in
otosmegəh itəmat, kən Uhgɨn otol əp rəhan nosmegəhən e namnun nian.

6Nɨkitəmat tətagien o nat u, nat əpnapɨn okəmə nian iəkɨs pɨsɨn pɨsɨnmɨn koatuwa pap
e rəhatəmat nəmegəhən. Məto koatuwa o nian əkuəkɨr əm. 7Nian iəkɨs mɨn əhmoatuwa
məmə okotəgətun məmə itəmat nakotahatətə pahrien. Iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, in nat kit
itəm nɨgəm tatus mətafəl rəkɨs in rat mɨn lan. Kən nian iəkɨs mɨn əh kotahmen e nɨgəm
itəm tatus rəhatəmat nahatətəən mətafəl rəkɨs in rat mɨn lan. Iaen u kol, in nat təwɨr,
məto otəpanɨkə mɨn nian kit. Məto rəhatəmat nahatətəən, in nat təwɨr taprəkɨs-in iaen
u kol. Kən o rəhatəmat nahatətəən, Uhgɨn otənwiwi itəmat, mɨləs-ipər nərgɨtəmat, mos-
ipən nɨsiaiiən asol kəm itəmat e nian Iesu Kristo otuwa met-arəpa lan. 8 Nat əpnapɨn
nəməsotəplan papən Iesu Kristo, məto nakoatolkeike. Kən nat əpnapɨn nəsotehmən u-
roiu, məto nakotahatətə lan. Kən nɨkitəmat təmərmərioah e nagienən itəm in təwɨr agɨn-
əh taprəkɨs, kən okol suah kit təsənən nəwɨrən rəha nagienən əh. 9 Nɨkitəmat tətagien

* 1:2: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, Uhgɨn “təmorautin nɨta Iesu etat” u nɨpətɨnməmə tətaikuas etəmat o nolən
rat mɨn. Afinmɨn e nəghatənmɨn u “tətorautin nɨtan” ne “nɨtan taikuas e netəmim”: Lev 14:6-7; Sam 51:7; Eks 24:5-8;
Hip 9:19; 1 Jon 1:7. 1:4: Kol 1:12 1:5: Jon 10:28; 17:11 1:6: Jem 1:2; 1 Pita 5:10 1:7: Prov 17:3; Sek
13:9; Mal 3:3; Jem 1:3 1:8: Jon 20:29; 2 Kor 5:7



1 PITA 1:10 414 1 PITA 1:23

nəhlanməto-inu itəmat noatos nat u itəmnakotahatətə lan, inuməmə Uhgɨn otosmegəh
rəhatəmat nəmegəhən.

10 Suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim lan, in nat kit itəm ien mɨn aupən
kəmotolkeike pɨk məmə okotɨtun tuwɨn təhmɨn mɨn, kən tol nəhlan kəmotafin kategəs-
in wɨr nətəlɨgən mɨn lan. Kən ilat kəmoatəghat-in nəwɨrən u itəm otuwa kəm itəmat.
11Narmɨn rəha Kristo təmətatɨg ilat min, kən matəghat kəm ilat, kən aupən ikɨn matən-
iarəp nahməən itəm okotuwa e nəmegəhən rəha Iesu, kən uarisɨg lan e nəsanənən asol
rəhan. Məto ien mɨn kəmotalkut o nɨtunən suatɨp itəm natɨmnat mɨn əh okotuwa lan,
ne rəhalat nian ətuatɨp. 12 Uhgɨn təmol əp kəm ien mɨn məmə, nəghatən mɨn itəm ilat
kəmoatən, kəməsotəghat-inən nian itəm ilat kəmotatɨg lan, məto kəmotəghat-in əmnian
rəhatat. Kən roiu, netəmim kɨnotən-iarəp nəghatən rəha namnusən təwɨr kəm itəmat
e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatɨsɨ-pən e nego e neai. Kən natɨmnat mɨn
u kotəwɨr agɨn məmə nagelo mɨn, ilat mɨn kotolkeike məmə okotəplan kən motɨtun
natɨmnat mɨn u itəmkəmotuwa.

Nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp
13 Tol nəhlan, nəkotəkəike motol rəhatəmat nətəlɨgən tətul matɨp o nolən wək, kən

motəgətun wɨr rəhatəmat nətəlɨgən. Otələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e nəwɨrən
itəm Uhgɨn otawte-in kəm itəmat nian Iesu Kristo otuwa mɨn. 14 Otol nəwia Uhgɨn
tahmen-pən əmməmənɨsualkələh itəmkotəwɨrkoatolnəwia tatamɨn. Aupən ikɨn, itəmat
nəməsotɨtunən nɨpahrienən rəha Uhgɨn, kən nəmoatol nolən rat mɨn itəm nɨkitəmat əm
tolkeike. Məto roiu, otəsegəhan-inən nətəlɨgənmɨn əh okotiuw rəkɨsmɨn itəmat. 15Uhgɨn
u itəmtəmaun-in itəmat, in tasimmətuatɨp. Kənenolən əh inəh, itəmatmɨnonəkotəkəike
motasimmotətuatɨp e natɨmnat rafin itəm nəkoatol. 16Nəkotəkəike motol nəhlan məto-
inuNaoa RəhaUhgɨn tatənməmə, “Nəkotəkəikemotasimmotətuatɨpməto-inu Io ekasim
mətuatɨp.”

17 Itəmat nakotətapəh-in nasituən o Uhgɨn u tahmen məmə in rəhatəmat Tata, məto
onəkəsotaluinən məmə nian Uhgɨn tətakil nolən mɨn rəha netəmim, in tatol əm e nolən
itəm tahmen-ahmen əm. Tol nəhlan, nian nakotəmegəh əh e nətueintən u, onəkotəgɨn
motɨsiai-in Uhgɨn e nolən mɨn rəhatəmat, kən otol nolən təwɨr tahmen məmə itəmat
iapɨspɨs mɨn əm e nətueintən u. 18Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu itəmat nəmotɨtun
rəkɨs nat keike itəmUhgɨn təmətou rəkɨs itəmat lan. Otətəlɨg-in-tu nolən rəha nəmegəhən
rəhatəmat aupən itəmnɨpətɨn tɨkə u təmɨsɨ-pən o tɨpɨtəmat mɨn. Məto Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs
itəmat e nolən rat əh. Kən Uhgɨn təməsos-nəmtɨnən rəhatəmat nəmegəhən e nat kit rəha
nətueintən itəm otəpanɨkə, tahmen e silfa ne iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 19 məto in təmos-
nəmtɨn itəmat e nɨta Kristo itəminnat keike təwɨr pɨk agɨn. Kristo in tahmen e nətɨ sipsip
wɨr itəmnɨmɨsən o nəratən tɨkə agɨn lan.† 20Aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təməsolən əh
nətueintənu, təmɨtəpunrəkɨsKristoməməotolwək əh. Məto roiu iuəhkɨronamnunnian,
Uhgɨn təmol əp in, məmə otuwa masitu etəmat. 21 O natɨmnat itəm Iesu təmol, itəmat
nakotahatətə eUhgɨn, itəmtəmosmegəh IesuKristo e nɨmɨsən, kənmɨləs-ipər inmos-ipən
nəsanənən itəmtəhag-əhagnenɨsiaiiənkəmin. Kən tol nəhlan, nakotahatətə eUhgɨn, kən
moatələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan.

22 Nəmotaikuas e rəhatəmat nəmegəhən tɨnuwa mɨnuwiwi mɨn rəkɨs məto-inu
nəmotətəu-pən nəghatən rəha nɨpahrienən. Kən o natɨmnat mɨn u, nakotos nolkeikeən
pahrien tatuwɨn otəmat mɨn neen. Kən tol nəhlan, otolkeike pɨk itəmat mɨn e nɨkin
pahrien. 23Otol nəhlan məto-inu, nəmotaiir wi rəkɨs mɨn, kən nəmegəhən wi rəhatəmat
təməsɨsɨ-pənən o netəmim itəm ilat rafin okəpanotɨmɨs. Məto nəmegəhənwi u rəhatəmat
1:10: Mat 13:16-17 1:11: Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27 1:14: Rom 12:2; Efes 2:3; 4:17-18 1:16: Lev
11:44,45; 19:2; 20:7 1:17: Rom 2:11; Nol Əpən 2:23 † 1:19: E nian rəha Oltesteman, netəmimkəmotol sakrifais
kəmUhgɨn o təfagə rat mɨn e nətɨ sipsip mɨn itəm nəratən tɨkə lan. Afin e Eks 12:5. 1:19: Wək 20:28; Hip 9:12-14
1:20: 2 Tim 1:9-10 1:21: Jon 14:6; Rom 5:1-2 1:22: Jon 13:34; Rom 12:10
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in otətatɨg namnun tɨkə məto-inu təmɨsɨ-pən e nəghatən kit itəm tatəmegəh mətatɨg
namnun tɨkə, inu nəghatən rəha Uhgɨn. 24Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Netəmim rafin kotahmen ema kɨras,
kən nəwɨrən rafin rəhalat tahmen əme nəguɨ-nɨg əpəh e nɨkinat.
Ma kɨras əh tətauke, kən nəguɨnmɨn koatɨsas,
25məto nəghatən rəha Iərəmərə tətatɨg lilɨn namnun tɨkə.”
Kən inu nəghatən rəha namnusən təwɨr itəmnetəmim kəmotən-iarəp rəkɨs kəm itəmat.

2
1Məto-inu o nəghatənmɨn əh, otərakin nolənmɨn u kotiet rəkɨs e rəhatəmat nəmegəhən:
nolən rafin rəha netəhauən netəmim kən matol nəratən kəm ilat; nolən rafin rəha
neiuəən; nolən rəha netəmkoatən pɨk əmnat, məto kəsotolən; nolən rəha netetən; nolən
rafin rəhanən ratənnetəmim. 2-3 Itəmat nəmotɨtun rəkɨsməmə Iərəmərə təmol təwɨr kəm
itəmat. Tahmen-pənməmənəmotun asgəwɨnnoa nɨg itəmtətehen. Kən roiu nəkotəkəike
motuwa kahmen e nɨsualkələh mətmətɨg itəm kotasək o nəməhən. Itəmat nəkotəkəike
kolkeikepɨknagwənənnenənɨmən itəmtətuatɨpməwɨrməmənakotagwənnɨkitəmat lan.
Kən natɨmnat mɨn əh okotol nakotepət e rəhatəmat nəmegəhən itəmUhgɨn təmosmegəh
itəmat lan.

Kəpiel megəh e nimə rəha Uhgɨn
4Uhgɨn tolkeike məmə otiləkɨn rəhan kit nimə e kitat netəmim, kən təmɨtəpun Kəpiel

kit itəm netəmim kəmotapəs, məto in kəpiel keike tatəmegəh məmə Uhgɨn otətuoun
nimə lan. Kən nian nakotuwa o kəpiel u Kristo e suatɨp rəha nahatətəən, 5 itəmat mɨn,
nəkotahmen e kəpiel megəh mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos itəmat matiləkɨn Nimə
lan Rəha Uhgɨn. Kən itəmat pris asim mɨn, itəm nakoatos-ipən sakrifais mɨn kəmUhgɨn
itəmnɨkin tətagien ronməto-inuonatɨmnat itəmIesuKristo təmol. 6Tahmen-pəneNaoa
Rəha Uhgɨn tatənmihinməmə,
“Otəplan-tu. Iakatələhəu kəpiel əpəh Jerusalem,*
inu kəpiel keike pɨk agɨn itəm io emɨtəpun,
kəpiel u in rəha nətuounən nimə,
kən etəmim itəmotahatətə lan,
in otəsaulɨsən.”
7 Kəpiel u in nat keike kəm itəmat itəm nakoatahatətə lan. Məto kəm netəmim itəm
kəsotahatətəən lan, kəpiel u in tahmen-pən e nəghatən u e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən
məmə,
“Kəpiel u itəmnetəm rəha niləkɨnən nimə kəmotərakin,
məto Uhgɨn təmol tuwa kəpiel itəm in rəha nətuounən nimə,”
8kən Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Kəpiel u tatol netəmim koatɨləs pɨkən,
kən in kəpiel itəm tatol məmə netəmim kotiet katorin.”
Ilat koatɨləs pɨkən kəpiel u məto-inu koatəht nəwia nəghatən, kən inu nalpəkauən itəm
Uhgɨn təmol olat.

9Məto Uhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs itəmat məmə rəhan mɨn, kən itəmat pris mɨn rəha Kig,
kən itəmatnetəmasimmɨn itəmUhgɨn tatərəmərə etəmat, kən itəmatnoanolmɨnkit rəha
Uhgɨn. In təmol itəmat nəhlan məmə nəkotɨtun nən-iarəpən nənwiwiən itəm tatɨləs-ipər
in o rəhan nəwɨrən ne natɨmnat itəm in təmol. In təmaun-in rəkɨs itəmatməmə onəkotiet
e napinəpən məmə nakotuwɨn e nəhag-əhagən wɨr rəhan. 10 Aupən ikɨn, itəmat netəm
əpnapɨn mɨn əm, məto roiu, itəmat noanol mɨn rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəməsotɨtunən
nasəkitunən rəha Uhgɨn, məto roiu, nəkotɨtun nasəkitunən rəha Uhgɨn.
1:25: Aes 40:6-8 2:1: Efes 4:22; Jem 1:21 2:2-3: Sam 34:8 2:2-3: Sam 34:8 2:5: Rom 12:1; Efes
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11 Iolɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat, nɨkitəmat otəkəike matəht məmə nətueintən u
sənəmə imətat ətuatɨp ikɨn. Kitat kotahmen e iapɨspɨs mɨn ne iaihluə mɨn ikɨn-u. Tol
nəhlan, iatən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotətul isəu o nolən rat mɨn itəm nətəlɨgən
rəhatəmat tolkeike. Nətəlɨgən mɨn əh, ilat tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmat kən koatəluagɨn e
nɨkitəmat. 12Nian rafin kitat kotatɨg ilugɨn e netəmim itəm rəhalat nahatətəən tɨkə. Kən
nəmegəhən rəhatəmat in otəkəike mətuatɨp wɨr agɨn məmə nat əpnapɨn ilat okoatətu-
pɨnə nəghatən rat etəmat, məto okotəplan nolən wɨr mɨn rəhatəmat, kən ilat okotos-ipən
nɨsiaiiən kəmUhgɨn e nian in otuwamɨnmakil netəmim lan.

Nɨsiaiiən netəm-iasol
13Kitat netəmim rəha Iərəmərə, kən kotolkeike məmə okotɨsiai-in nərgɨn. Tol nəhlan,

nəkotol nəwia netəm-iasol mɨn rafin itəmnetəmim koatɨləs-ipər ilat məmə okotərəmərə,
tahmen e kig, itəm in etəm-iasol agɨn, 14 o tahmen e rəhan netəm-iasol mɨn itəm tətahl-
iarəp ilat o nolən rəhan wək. Ilat okotuwɨn motələhəu nalpɨnən kəm netəmim itəm
koatətgəhl lou rəhalat, kən moatənwiwi netəm koatol nolən təwɨr. 15 Nəkoatol nəhlan
məto-inu Uhgɨn tolkeike məmə rəhatəmat nolən wɨr mɨn okotən-iəhau nəghatən alməl
mɨn rəha netəmmɨn u rəhalat nɨtunən tɨkə. 16 Itəmat sənəmə slefmɨn rəha təfagə ratmɨn,
məto-inu Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs itəmat. Tol nəhlan, otətəu-pən nolən rəha suah kit nəhlan.
Məto sotənən məmə, “Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs io, kən tol nəhlan, ekɨtun nolən nat naka itəm
iakolkeike, nat əpnapɨn in təfagə rat.” Kəp. Itəmat slef mɨn rəha Uhgɨn, kən tol nəhlan,
otətəu-pən nolən mɨn itəm kotətuatɨp. 17Otos-ipən nɨsiaiiən itəm tətuatɨp kəm netəmim
rafin. Otolkeike iəfak mɨn, inu netəmim mɨn rəha Uhgɨn, kən onəkotəgin motɨsiai-in
Uhgɨn, kən otɨsiai-in kig.

18 Itəmat slef mɨn, onəkotəkəike motol nəwia rəhatəmat etəm-iasol mɨn, kən motos-
ipən nɨsiaiiən kəm ilat. Nəkotol nəhlan kəm ilat rafin, netəm koatol tɨmətɨg kən motəwɨr
kəm itəmat, ne netəm mɨn u koatol nolən əskasɨk mɨn kəm itəmat. 19 Okəm-naka
nəkoatol əm nat ətuatɨp mɨn əm, məto rəhatəmat netəm-iasol mɨn koatol tərat kəm
itəmat kən nakoatəto tərat lan. Nɨki Uhgɨn otagien otəmat okəmə nakoatos əm nian
iəkɨs mɨn əh kotuwa katɨmɨs əm e nɨkitəmat məto-inu nakotasɨpən əm o Uhgɨn. 20Məto
kəsənən məmə itəmat netəm wɨr okəmə nəkoatol nolən rat kit, kən netəm-iasol koatoh
itəmat ron, kən nəsotaiuən motagɨm. Nalpɨnən u, in rəhatəmat atɨp əm. Məto, Uhgɨn
nɨkin tətagien otəmat okəmə nakoatos nahməən məto-inu nəkoatol nat təwɨr əm, kən
nəsotaiuən motagɨm. 21 Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə nakoatos nahməən məto-inu
Kristo təmos nahməən otəmat. In təmaupən məgətun nolən ətuatɨp əh məmə itəmat
nəkoatətəu-pən əmnəme nelkɨn. 22Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“In təməsolən təfagə rat kit,
kən in təməsənən nəghatən eiueiuəmɨn nian kit ne.”
23Nian netəmim kəmotəghat rat lan, məto in təməsəhaiən ilat. Nian in təməto nahməən
e nɨpətɨn, məto in təməsənən məmə in otalpɨn nɨtai nəratən. Məto in təmələhəu-pən
natɨmnat rafin e nelmɨ Uhgɨn itəm nian rafin rəhan nakilən in tətuatɨp əm. 24Nian Iesu
təməkul e nɨg kəluau, kən təmos nalpɨnən rəha təfagə rat mɨn rafin rəhatat e nɨpətɨn.
In təmɨmɨs məmə təfagə rat mɨn okotɨmɨs e nəmegəhən rəhatat, kən kitat okotəmegəh
məmə okotətəu-pən suatɨp rəha nətuatɨpən. Təmosmegəh kitat e nahməən rəha nɨməgəm
e nɨpətɨn. 25 Aupən, itəmat nəkotahmen e sipsip mɨn itəm kəmotəlue. Məto roiu,
nəmotəuhlin itəmat motuwa o Etəm Tatehm Wɨr Sipsip, inu Etəm Tatehm nəmegəhən
rəhatəmat.
2:11: Kal 5:17,24 2:12: Mat 5:16 2:13: Taet 3:1 2:15: 1 Pita 3:16 2:17: Rom 12:10 2:18: Efes
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3
Nolən təwɨr rəha iərman ne pətan itəmkəmioalmarɨt

1 Kən e nolən kitiəh əm rəha nɨsiaiiən Iərəmərə, itəmat nɨpɨtan nəkotəkəike kol nəwia
iaguɨhl mɨn rəhatəmat məto-inu o nat u. Okəmə ilat kəsotahatətəən e nəghatən rəha
Uhgɨn, kən rəhatəmat nolənwɨrmɨn əmokotiuw-pən rəhalat nətəlɨgən kəmUhgɨn. Nolən
wɨr mɨn rəhatəmat kotahmen, motaprəkɨs-in məmə onakoatəghat kəm ilat. 2 Nian ilat
koatəplan məmə nolən rəhatəmat in tətuatɨp wɨr, kən koatəplan nɨsiaiiən e nəmegəhən
rəhatəmat, inu tahmen əm məmə otiuw-pa ilat kotuwa o Uhgɨn. 3 Pəs malə-malə
rəhatəmat insənəmə rəhanɨpətɨtəmat, tahmenenolənrəhanəlisənnoanutəm,onuwɨnən
e natɨmnat kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt,* o nuwɨnən e napən wɨr mɨn. 4 Məto otol
malə-malə e nɨkitəmat itəmnəwɨrən rəhan okol təsɨkəən, inu nolən əpou, ne nolənmətɨg
nəməlinuən əh-ikɨn. Ilat nolən keike e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 5 Inu nolən rəha nɨpɨtan iəfak
mɨn aupən itəm kəmotələhəu-pən əskasɨk rəhalat nətəlɨgən e Uhgɨn. Ilat kəmotol nəwia
iaguɨhl mɨn rəhalat, kən e nolən əh, kəmoatol malə-malə e nɨkilat, 6 tahmen e Sera itəm
təmol nəwia Epraham, kənmətaun-inməmə in rəhan etəm-iasol. Kən itəmat nenətɨ Sera
okəmə itəmat nəkoatol nolənmɨn itəmkotətuatɨp, kənməsotəgɨnən.

7 Kən itəmat nəman itəm nəmotol marɨt, e nolən əh inəh rəha nɨsiaiiən Iərəmərə,
nəkotəkəike motos nenatɨgən o nehm wɨrən rəhatəmat nɨpɨtaguɨhl mɨn e nəmegəhən
rəhatəmat məto-inu, ilat kəsotosən nəsanənən tahmen etəmat. Kən motɨsiai-in ilat e
rəhatəmat nolən mɨn məto-inu ilat mɨn okotos mɨn nat wɨr u, nəmegəhən lilɨn. Otol
nəhlanməmə nat kit otəsahtosɨg-inən rəhatəmat nəfakən.

Iəfakmɨn rafin
8 Namnun nəghatən əh. Itəmat rafin nəkotəkəike kol nolən mɨn u: otos nətəlɨgən

kitiəh, otasəkitun itəmat mɨn, otolkeike itəmat mɨn, otol nɨkitəmat tɨmətɨg otəmat
mɨn, otos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən. 9 Okəmə netəmim koatol tərat kəm itəmat,
məto nəkəsotalpɨnən nɨtai nəratən. Okəmə netəmim koatəghat rat kəm itəmat, məto
nəkəsotalpɨnən. Məto otəfak motən-ipən kəm Uhgɨn məmə in otol təwɨr kəm ilat. Otol
nəhlanməto-inu Uhgɨn təmaun-in itəmatməmə onəkotol nolən əh, pəs onəkotos nəwɨrən
rəhan. 10Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Etəmim itəm tolkeike nəmegəhən təwɨr,
kənmolkeikeməmə otatəto təwɨr e nian rafin,
in otəkəike məsənən nəghatən rat mɨn,
kən in otəkəike məsənən neiuəən.
11 In otəkəike məuhlin in, miet rəkɨs e nolən rat mɨn,
kənmol əmnatɨmnat mɨn itəmkotəwɨr.
In otəkəike malkut pɨkməmə otatɨg ilat netəmim rafin e nəməlinuən.
12 In otəkəike mol nəhlanmeto-inu Iərəmərə tatehmwɨr netəmim itəmkotətuatɨp,
kənmatətəlɨg-in wɨr rəhalat nəfakən,
məto tatol tɨkɨmɨr ilat netəmkoatol təfagə rat.”
13 ?Okəmə nakotalkut pɨk o nolən natɨmnat mɨn itəm kotəwɨr, pah otol nəratən kəm
itəmat? 14 Məto okəmə nɨpahrienən nakoatəto nahməən o nolən ətuatɨp rəhatəmat,
kən nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien. Sotəginən nəratən itəm netəmim kotɨtun nolən kəm
itəmat, kən pəs nɨkitəmat təsəht pɨkən. 15 Məto e nɨkitəmat, otɨsiai-in Kristo məmə in
Iərəmərə. Otətul matɨp e nian rafin o nuhalpɨnən nəghatən rəha etəmim pah itəm
tatətapəh-in otəmat məmə tahro nakoatələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Iesu.
Məto otəghat mətɨg kəm ilat e nɨsiaiiən. 16 Kən nian rafin nəkotəkəike kɨtun e nətəlɨgən
rəhatəmat məmə rəhatəmat nolən in tətuatɨp əm. Kən okəmə netəmim kotəghat rat e
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nolən wɨr mɨn rəhatəmat məto-inu itəmat rəha Kristo, ilat okotaulɨs e nəghatən rat mɨn
rəhalat.

17 Okəmə in nalpəkauən rəha Uhgɨn məmə nakoatos nahməən o nolən wɨr mɨn
rəhatəmat, nat u in nat təwɨr taprəkɨs-in məmə nakoatos nahməən o nolən rat mɨn
rəhatəmat. 18 Tol nəhlan məto-inu, Kristo təmɨmɨs o təfagə rat mɨn, təmɨmɨs nian kitiəh
əm tɨnahmen, okol təsɨmɨs mɨnən nian kit. In etəm tətuatɨp agɨn, məto təmɨmɨs o netəm
kəsotətuatɨpənməmə otos itəmatmuwɨn kəmUhgɨn. Kəmotohamnu in kən nɨpətɨn tɨmɨs,
məto Uhgɨn təmol məmə in təmegəh mɨn e nɨmɨsən, e nəmegəhən kit itəm rəha nego
e neai. 19 Kən e nəmegəhən əh, təmuwɨn mən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm narmɨ
netəm kəmotɨmɨs itəm kotatɨg e kalapus, 20 ilat u kəmoatəht nəwia Uhgɨn aupən aupən
agɨn nian Uhgɨn təmatos rəhan nətəlɨgən əfəməh matəsahgin ilat e nian suah u Noah
təmatiləkɨn nego. Netəmim eit əm, itəmkəmotatɨg e nego, Uhgɨn təmosmegəh ilat e nian
kəmotaiu motuwɨn motiet-pən e nəhau asol. 21 Kən nəhau əh, in narmɨ nolən baptais
itəm tatosmegəh itəmat mɨn roiu. Nolən baptais u, nɨpətɨn sənəmə tətafəl rəkɨs nəmɨt e
nɨpətɨ etəmim,məto in tahmenməmə nakotətapəh o Uhgɨnməmə in otos-ipa kəm itəmat
nɨtunənməmə rəhatat təfagə ratmɨnkəmotɨkə. Kənnəsanənənasol itəmUhgɨn təmol Iesu
Kristo təmegəhmɨn e nɨmɨsən lan, in nəsanənən itəm tatosmegəh itəmat e nolən baptais.
22 Kən Iesu Kristo tɨnuwɨn rəkɨs əpəh e nego e neai, kən mətatɨg e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp,
ikɨn rəha nɨsiaiiən, ne nəsanənən, ne nepətən. Kən Uhgɨn təmol məmə nagelo mɨn, ne
natɨmnat rafin itəm koatos nepətən ne nəsanənən, ilat rafin kotatɨg ahgin nərəmərəən
rəha Iesu.

4
Suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn

1O natɨmnat mɨn əh, itəmat mɨn onəkotəkəike motos nətəlɨgən rəha Kristo kən moatətul
matɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨtəmat, məto-inu in təməto nahməən asol e nɨpətɨn.
Nəkoatol nəhlan məto-inu okəmə itəmat nɨnotəto tərat e nɨpətɨtəmat, nat əpnapɨn
nəkoatol nolən təwɨr mɨn, kən tatəgətun məmə nɨnotapəs nolən rəha təfagə rat. 2 Tol
nəhlan, nian itəmatnəkotatɨgenətueintənu, nəsotətəu-pənənsuatɨprəhanolənnatɨmnat
rat mɨn itəm tətatɨg e rəhatəmat nətəlɨgən, məto onəkotətəu-pən suatɨp rəha nolən nəwia
Uhgɨn. 3 Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nətəu-pənən nolən mɨn rəha netəm mɨn u
kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Aupən, itəmat nəmoatit əpnapɨn nɨpɨtan; kən nətəlɨgən
rəhatəmat təmatuwɨn o natɨmnat rat mɨn; kən nəmoatapɨs; kən nəmoatol lafet rəha
nɨtəpən nɨpɨtan; kən nəmotənɨm alikol kapɨs motalməl; kən nəmoatəfak kəm narmɨ nat
mɨn itəm in nolən tərat agɨn. 4Netəm əh itəm kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn, narmɨlat
təmiwɨg məto-inu itəmat nəmotapəs nətəu-pənən ilat motuwɨn kamnɨm e naruəh rəha
təfagə rat rəhalat, kən ilat koatən rat pɨk itəmat ron.

5Məto ilat okotəkəikemotən-iarəpnatɨmnatmɨn rafin e nəmegəhən rəhalat kəmUhgɨn
itəm in tatətul matɨp məmə otakil muəh mələhəu nəghatən rəha nalpɨnən rəha netəm
kəmotɨmɨs, ne netəm koatəmegəh. 6 Tol nəhlan, netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs, ilat
kəmotəto namnusən təwɨr* məmə nat əpnapɨn kəmotos nalpɨnən e nɨpətɨlat motɨmɨs,
məto Uhgɨn tɨtun nolən ilat okotəmegəhmɨn e narmɨn, tahmen lan.

7Kitat koatuwa iuəhkɨr enianrəhanamnunnatɨmnat rafin. Tolnəhlan, otol rəhatəmat
nətəlɨgən tətaiir o nɨtun wɨrən natɨmnat, kən motehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən məmə
nəkotɨtun nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən itəm təsanən. 8 Kən nat keike in ilɨs taprəkɨs-
in natɨmnat rafin məmə, nakotolkeike itəmat mɨn e nɨkitəmat rafin məto-inu, e nian
nəkotol nəhlan, kən nian rafin, nəkoatətul matɨp o naluinən nolən rat mɨn rəhatəmat.
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9Kənnəkotəkəikemotit itəmatmɨnmotuwɨne latuənumɨnrəhatəmatməmənakotagwən
itəmat mɨn, kən motəgətun ikɨn netəmim okotapɨl ikɨn. Kən əsotənən nɨkalɨn məmə
nɨkitəmat təsagienən ron.

10Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm itəmat kitiəh kitiəh. Təwɨr məmə
nəkotol wək e nəsanənən mɨn əh moatasitu etəmat mɨn. Kən otol wək əh e nolən rəha
iolwək mɨn itəm koatol wək ətuatɨp rəha Uhgɨn nian rafin. Onəkotoor nəwɨrən rəhan
e suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm in tatos-ipɨnə. 11 Okəmə Uhgɨn təmos-ipən kəm suah kit
nəsanənən rəha nən-iarəpən, kən təwɨr məmə in otən-iarəp tahmen əm məmə rəhan
nəghatən in rəhaUhgɨn. OkəməUhgɨn təmos-ipənkəmsuahkit nəsanənən rəhanasituən,
kən təwɨr məmə in otasitu e netəmim e nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipən məmə, e
natɨmnat rafin, netəmimokotənwiwiUhgɨnonat itəmIesuKristo təmol. Pəskitat koatən-
iarəp rəhan nəwɨrən ne nəsanənən tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.

Iəfakmɨn okotos nahməən e nɨpətɨlat
12 Io mɨn neen itəm iakolkeike pɨk itəmat, ekɨtun məmə roiu nəratən əskasɨk tatɨləs

pɨkən itəmat tahmen e nɨgəm, kən nakoatəto nahməən asol lan. Məto təsəwɨrən məmə
narmɨtəmat otiwɨg pɨk o nəratən mɨn əh. Nəratən mɨn əh koatuwa o netəmim tepət,
sənəmə itəmat əm. 13 Məto təwɨr məmə nɨkitəmat otətagien əm məto-inu nakoatəto
nahməən tahmen-pən əm e Kristo. Kən okəmə nəkoatol nəhlan, kən nɨkitəmat otagien
pɨk agɨn nian in otol əp rəhan nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəhan.
14 Okəmə netəmim koatən rat itəmat o nərgɨ Kristo, kən onəkotatɨg e nəwɨrən pahrien,
məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm təsanən məhag-əhag mətatɨg otəmat. 15 Tərat məmə
itəmatkit otol nolənrəhanohamnuən itəm,onakləhən, onətgəhlən lou, o təfagə rat əkəku
kit tahmen e nəghat tɨpɨkən. Okəmə in tatos nalpɨnənmatəto nahməən ron, kən tətuatɨp
əm. 16Mətookəmə itəmatnakoatosnahməənməto-inu itəmatKristinmɨn, sotaulɨsənron,
məto nəkotəkəikemotənwiwiUhgɨnməmənakoatos nərgɨnuKristin. 17Tol nəhlanməto-
inu nian rəha nakilən netəmim rəha Uhgɨn tɨnətuoun. !Kən okəmə nakilən əh tɨnətuoun
e netəmim rəhaUhgɨn, kən awe o netəmmɨnu itəmkoatəht namnusən təwɨr rəhaUhgɨn!
18Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Okəmə in tiəkɨs o netəmkotətuatɨpməmə Uhgɨn otosmegəh ilat,
?Kən tahro o netəmkotəruru Uhgɨnmoatol təfagə rat?”
19 Kən tol nəhlan, netəmim itəm koatəto nahməən məto-inu in nətəlɨgən rəha Uhgɨn,
təwɨr məmə ilat okotələhəu-pən nəmegəhən rəhalat e nelmɨ Uhgɨn itəm təmol neai ne
nɨməptən ne natɨmnat rafin, kən nian rafin in tatol rəhan nəghatən. Kən təwɨrməmə ilat
okoatəkəike katətəu-pənmɨn əm suatɨp rəha nolən təwɨr.

5
Nəghatən tatuwɨn kəmeltamɨn ne netəmaluə

1 Kən roiu, iakolkeike məmə ekəghat məsɨn kəm itəmat elta mɨn rəha niməfak. Io elta
kit ekahmen etəmat, kən io atɨp eməplan nahməən rəha Kristo, kən Uhgɨn otos-ipa kəm
kitat rəhan məsɨn nəhag-əhagən asol rəha nepətən ne nəsanənən rəhan, itəm in otol əp.
2 Inu rəhak nəghatən kəm itəmat məmə, otol wək rəha nehmwɨrən netəmim rəha Uhgɨn
itəmkoatatɨg e nelmɨtəmat, tahmen e etəmrəha sipsip itəmtatehmwɨr rəhan sipsipmɨn.
Kən otol e nɨkin agien məto-inu nakotolkeike məmə onəkotol. Inu nətəlɨgən itəm Uhgɨn
tolkeike. Məto təsəwɨrənməmənəkotol enɨkitəmat təsagienənməmənəkotol. Kənsotolən
məto-inu nɨkitəmat təht məmə onəkotos pɨk məni lan. Məto otol əmməto-inu nɨkitəmat
tətagien məmə onəkotasitu. 3Kən təsəwɨrən məmə itəmat nakotuwa motahmen e etəm-
iasol itəm tatol təskasɨk kəm rəhan iolwək mɨn, məto itəmat onəkotol nolən itəm in
4:11: Rom 12:6-8 4:13: Wək 5:41; Jem 1:2; 1 Pita 1:6-7 4:14: 1 Pita 2:20 4:18: Prov 11:31 5:1: Rom
8:17-18; 2 Kor 1:5-7; Efes 3:13; Fil 1:29 5:2: Jon 21:15-17; Wək 20:28
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tətuatɨp məwɨr məmə iəfak mɨn kotɨtun nəplanən kən motətəu-pən nolən rəhatəmat.
4Etəm-iasol rəha netəmkoatehm sipsipmɨn otiet-arəpamɨn, kən e nian əh, in otos-ipɨnə
nətouənwɨr rəha nɨsiaiiən kəm itəmat itəmokol rəhan nəwɨrən təsɨkəən.

5Kənenolənkitiəh əm, itəmatnetəmaluə, otɨsiai-inmotolnəwiaeltamɨnrəhaniməfak.
Kən itəmat rafinagɨnonəkotos-iəhau rəhatəmatnətəlɨgən teiuaiumoatɨsiai-in itəmatmɨn
rafin. Otol nəhlanməto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Uhgɨn təsagienənmətahtosɨg-in netəmkotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəmnetəmkoatos-iəhau atɨp ilat.”
6Kən tol nəhlan, otos-iəhauatɨp itəmatmotatɨgahginnelmɨUhgɨn əsanən,məmə in otɨləs-
ipər itəmat enian ətuatɨp rəhan. 7Kənotos rafin rəhatəmat katipa əfɨgəmmɨnkakələhəu-
pən kəmUhgɨnməto-inu, in tolkeike itəmatmatehmwɨr itəmat.

8 Otaiir moatehm wɨr məto-inu, rəhatəmat tɨkɨmɨr Setan in tahmen-pən e laion kit
itəm tatilɨk-ilɨk mətaiu anion mətagət mategəs-in suah kit məmə otun. 9 Otətul əskasɨk
e nahatətəən rəhatəmat nian Setan tatuwa otəmat, məto-inu itəmat iəfak mɨn neen əpəh
ikɨnmɨn rafin e nətueintən, koatuwɨn əme nahməən kitiəh əm.

10Məto uarisɨg lan nəmotəto rəkɨs nahməən e nian əkuəkɨr əm, kənUhgɨn otol nakotəto
təwɨrmɨnerəhatəmatnəmegəhən, kənmolnakotəsanənerəhatəmatnahatətəən,motətul
əskasɨk, kən nat kit otəsiuw rəkɨsən itəmat. Nəwɨrən mɨn rafin tatɨsɨ-pən əm o Uhgɨn,
kən in təmaun-in itəmat nakotuwa e Kristo məmə nakotuwɨn e nəhag-əhagən asol rəha
nəwɨrən rəhan, ne rəhan nəsanənən itəm tətatɨg lilɨn. 11Pəs koatən-iarəp nəsanənən rəha
nərəmərəən rəhan, tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.

Namnun nəghatən
12 Saelas* itɨmlau min, təmasitu o naoa u, kən ekatehm məmə in piak etəm təwɨr,

kən rəhak nɨpahrienən tətatɨg lan. Iatəte naoa əkuəkɨr u kəm itəmat məmə ekɨləs-
ipər rəhatəmat nətəlɨgən, kən iatən-iarəp məmə natɨmnat itəm eməte rəkɨs, koatəghat-in
nəwɨrən pahrien rəha Uhgɨn. Otətul əskasɨk lan. 13 Piatəmat mɨn ne wɨnɨtəmat mɨn e
niməfak u ikɨn-u Rom koatən təwɨr kəm itəmat.† Uhgɨn təmɨtəpun itəmat min ilat. Kən
nətɨk u Mak, in mɨn tatən təwɨr kəm itəmat. 14Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmenməmə
itəmat kitiəh əme Kristo.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəməlinuən kəm itəmat rafin u netəmim rəha Kristo.
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2 Pita
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPita təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Pita

?Pah təməte naoa u? Pita təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmnetəmim rəha niməfak.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pita tɨtun məmə otəsuwəhən tɨmɨs, kən

molkeikeməmə otos-ipən rəhan namnun nəghatən kəmniməfak.
?Təməte naoa u o naka? Tolkeike məmə otəhgaiir kən məgətun netəmim rəha

niməfak məmə iəgətun eiuə mɨn okotuwa ilugɨn elat. Məto niməfak otəkəike matətul
əskasɨkmatətəu-pən əmnəgətunən itəmtətuatɨp. Kənmolkeikeməmənahatətəən rəhalat
e Iesu otəkəike muwaməskasɨk, kən nɨtunən rəhalat o Iesu otəkəike məwiə.

Pita təmən təwɨr kəm ilat
(Jut 4-13)

1 Io Saimon Pita, io slef ne aposol rəha Iesu Kristo. Iatən təwɨr kəm itəmat itəmnəmotos
nahatətəən itəmin təwɨr tahmenerəhatɨmat. Nəmotosnahatətəən əhenolən ətuatɨprəha
rəhatat Uhgɨn ne Iosmegəh, inu Iesu Kristo.

2Pəs Uhgɨn otawte-in rəhannəwɨrənnenəməlinuən taprəkɨs agɨnkəmitəmatməto-inu
nəkotɨtun Uhgɨn, ne Iesu rəhatat Iərəmərə.

Uhgɨn təmaun-in ilat məmə rəhanmɨn netəmim
3Enəsanənən rəhaUhgɨn, təmos-ipa kəmkitat natɨmnat rafin itəmokotəkəike kos rəha

nəmegəhən ne nolənmɨn itəmkotətuatɨp kənUhgɨn tolkeike. Tatos-ipa e nɨtunən rəhatat
ron. In təmaun-in kitat e rəhan atɨp əm nəsanənən ne nəwɨrən. 4 Kən e nəsanənən ne
nəwɨrən rəhan, in təmos-ipa rəhan nəniəkɨsənmɨn itəm iahgin kənməwɨr pɨk. Təmos-ipa
nəhlanməmə e nəniəkɨsənmɨn əh, nəkotɨtun nuwamənmotol kitiəh e nolən rəha Uhgɨn,
kənmotagɨm rəkɨs e nəratən rəha nətueintən itəm təmɨsɨ-pən e nolkeikeən rat mɨn e nɨki
netəmim.

5 Kən tol nəhlan, nəkotəkəike motalkut pɨk məmə nolən rəhatəmat otuwa təwɨr agɨn.
Rəhatəmat nahatətəən əh-ikɨn, kən nəkotəkəike motol mɨn nolən mɨn u: otol təwɨr kəm
netəmim, kən otos nɨtunən, 6 otehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən ne rəhatəmat nolən mɨn;
kən otətul əskasɨk e Uhgɨn nian nəratən tatuwa, kən otos-ipən rəhatəmat nəmegəhən
rafin kəm Uhgɨn kən motol nəwian, 7 kən otolkeike iəfak mɨn, kən otolkeike netəmim
rafin. 8 Təwɨr məmə nəkotol nolən mɨn əh, məto-inu nian nəkotol motol motol ilat, kən
rəhatəmat nɨtunən e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otoe-in noan e nəmegəhən rəhatəmat.
9Məto okəmə etəmim kit təsolən ilat, kən in tahmen e suah kit itəm təruru nuag-pənən
isəu, o kəm-naka nɨganəmtɨn təpɨs, kən in təmaluin məmə Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat
mɨn rəhan aupən.

10 Tol nəhlan piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəkotəkəike kalkut əskasɨk məmə nəkotol nolən
mɨn əh, kən ilat okotəgətun məmə nɨpahrienən, Uhgɨn təmɨtəpun itəmat, kən maun-
in itəmat məmə rəhan netəmim. Məto-inu okəmə nəkotol natɨmnat mɨn əh, kən okol
nəsotəmeən nian kit, 11 kən Uhgɨn nɨkin otagien məmə oterəh e toa otəmat məmə
nəkotɨtunnuwɨnən ikɨn itəmIesuKristo, rəhatat Iərəmərəne Iosmegəh, in otərəmərə lilɨn
ikɨn.

12 Tol nəhlan, nian rafin ekəkəike matən-ipɨnə natɨmnat mɨn u kəm itəmat məmə
nɨkitəmat otəht mɨn, nat əpnapɨn nəkotɨtun ilat, kən motətul tiəkɨs e nɨpahrienən itəm
nəmotos rəkɨs. 13 E nian iakatəmegəh e nətueintən u, nɨkik təht məmə tətuatɨp məmə
ekən-iarəp mɨn natɨmnat mɨn əh məmə nɨkitəmat otəht mɨn, 14 məto-inu ekɨtun məmə
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otəsuwəhən ekɨmɨs, tahmen məmə rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo təmol əp ətuatɨp kəm io.
15Kən ekəkəikemalkut pɨk roiuməmə onəsotaluinən natɨmnatmɨn u nian oekɨmɨs rəkɨs.

16Nian emotən-iarəp kəm itəmatməmə Iesu Kristo otuwamɨn e nəsanənən, eməsənən
namsumɨn itəm suah kit təmol e rəhan əmnətəlɨgən, məto itɨməhal eməhaləplan ətuatɨp
e nɨganəmtɨtɨməhalməmə rəhan nəsanənən ne nəhag-əhagən in ilɨs agɨn. 17-18 Itɨmatmin
Iesu əpəh ilɨs e nɨtot rəha Uhgɨn nian Uhgɨn Tata təmos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kənmol in
nəhag-əhagən tasiə miet e nɨpətɨn, kən təməto nəwia Uhgɨn u Nəhag-əhagən Asol təmən
kəm in məmə, “Inu nətɨk itəm iakolkeike, nɨkik tagien pɨk ron.” Itɨməhal atɨp eməhaləto
nəwian əh təmɨsɨ-pən e nego e neai.

19Natɨmnat mɨn əh təmol itɨmat ekotɨtun wɨr məmə nəghatən rəha ien mɨn aupən in
nɨpahrienən. Kən təwɨr məmə itəmat mɨn onəkotəto wɨr nəghatən əh. In tahmen e lait
kit tətasiə e napinəpən, mətoarus-pən tian, kən fetukai tɨnər e nɨkitəmat. 20Kən nat asol
e natɨmnatmɨn u, nəkotəkəikemotɨtunməmə nəghatən rəha ienmɨn eNaoa Rəha Uhgɨn,
ien kit təməsən atɨpən nəghatənmɨn əh,* 21məto-inu nəghatən rəha ien mɨn təsɨsɨ-pənən
e nətəlɨgən rəha netəmim əm, məto netəmim kəmotən-iarəp nəghatən itəm təmɨsɨ-pən e
Uhgɨn nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilat.

2
Iəgətun eiueiuəmɨn

1Məto ien eiueiuə mɨn əh-ikɨn e nɨki netəm Isrel aupən, kən e nolən kitiəh əm, iəgətun
eiueiuə mɨn okotuwa mɨn e nɨkitəmat. E nolən anion, okotən-iarəp nəgətunən eiueiuə
mɨn itəmotərəkɨn rəhatəmat nahatətəən, kən taprəkɨs-in nat u, ilat okotəuhlinməntaalat
o rəhalat Etəm-iasol, nat əpnapɨn in təmos-nəmtɨn ilat. Kən otəsuwəhən, Uhgɨn otərəkɨn
ilat e nalpɨnən itəm ilat atɨp əm koatiuw-pa. 2 Kən netəmim tepət okotətəu-pən nolən
rat mɨn rəhalat itəm tol naulɨsən. Kən tol nəhlan, netəmim tepət okotən rat suatɨp rəha
nɨpahrienən. 3 Kən məto-inu ilat iaumɨs mɨn o məni, kən okotos rəhatəmat natɨmnat e
nolən eko-eko e noanage mɨn itəm kəmotɨsɨ-pən əm e nətəlɨgən atɨp əm rəhalat. Nuwəh
agɨn, Uhgɨn təmən-iarəp nalpɨnən rəhalat, kən otəsuwəhən in otərəkɨn ilat.

4 Itəmat nəkotɨtun məmə in otol nalpɨnən əh məto-inu nəmotəplan nolən rəhan
aupən. Nian nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm əmən rəhalat nalpɨnən, məto
təmərakin-pən ilat e nɨpəg asol teiuaiu agɨn, ikɨn rəha netəm kotərat, kən təməlis ilat e
sen, kən kotatɨg e napinəpənmətoarus-pa in otələhəu nəghatən o nalpɨnən rəhalat. 5Kən
Uhgɨn təməsaskəlɨm-əmən nalpɨnən rəha netəmim aupən itəmkəmoatəht nəwian e nian
rəha Noah, məto təmohamnu ilat e naruəh asol itəm təmaiu. Məto Noah təmatən-iarəp
nəghatənrəhanolən itəmtətuatɨpenɨganəmtɨUhgɨn, kənUhgɨn təmosmegəh in, ne rəhan
netəmim sepɨn. 6KənUhgɨn təmol nalpɨnən o nəratən rəha netəmSotomneKomora, kən
təmaan taon mil əh e nɨgəm, kioal nəmtap lan. Inu tatəgətun nat naka itəm otol kəm
netəmmɨn u itəm koatəht nəwian. 7Məto in təmosmegəh Lot. Suah əh in etəm tətuatɨp
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nɨkin tɨtahmə o nolən rat mɨn itəm tol naulɨsən rəha netəmmɨn
əh-ikɨn əh u kəmoatəht nəwia Uhgɨn. 8 Kən in təmətatɨg ilat min ilat, kən nian rafin in
təməplan nolən rat mɨn rəhalat, kənmatəto nəghatən rat mɨn rəhalat, kən nian rafin əm,
nɨkin itəm tətuatɨp əm, təmahmə pɨk o nolən rat mɨn rəhalat.

9 Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə Iərəmərə Uhgɨn tɨtun nosmegəhən netəmim itəm
kotahatətə lan, kən tɨtun nəmki-rəkɨsən ilat e nəratən itəm kotatɨg lan. Məto netəmim
itəmkəsotətuatɨpən, Uhgɨn tɨtunnaskəlɨmənmolnalpɨnənkəmilat roiumuwɨnmətoarus

1:14: Jon 21:18-19; 2 Kor 5:1 1:16: Mat 17:1-5 1:17-18: Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35 * 1:20: Suatɨp kit
mɨn o nəuhlinən nəghatən Kris e 1:20 tol nəhlan: “Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike motɨtunməmə suah kit
tɨkəməmə, in pɨsɨn əmotən nɨpətɨ nəghatən rəha ienmɨn itəmkəməte e Naoa Rəha Uhgɨn,” 1:21: 2 Tim 3:16; 1 Pita
1:11-12 2:1: Mat 24:11; Jut 4 2:4: Jut 6 2:5: Jen 6—8; 2 Pita 3:6 2:6: Jen 19:24; Jut 7 2:7: Jen
19:1-16
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nian in otələhəu nəghatən o nalpɨnən rəha netəmim. 10Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəm
rat rafin, məto in otol nalpɨnən asol kəm netəmim itəm koatol natɨmnat rəha naulɨsən
itəmnɨpətɨlat tolkeikeməmə okotol, kən natɨmnat u koatol ilat tamkɨmɨk, kən netəmmɨn
əh koatapəs nərəmərəən rafin.
Netəmmɨn əhkotausitməsotəginənnatkit, kənməsotəginənnənratənnatɨmnatenego

e neai itəmkoatəmegəh u ilat ilɨs pɨk. 11Nat əpnapɨn nagelo mɨn, itəm ilat kotəsanən kən
nahgilat tepət taprəkɨs-innetəmmɨn əh,mətonagelomɨnkəməsotəhaiənnatɨmnat ilɨspɨk
əh, məsotətu-pənən nəghatən kit elat e nɨganəmtɨ Iərəmərə Uhgɨn. 12Məto netəmmɨn əh
koatən rat natɨmnat itəmkəsotɨtun wɨrən. Ilat kotahmen e nat iarupɨnmɨn, itəm rəhalat
nətəlɨgən tɨkə, məto koatol əm nat itəm nɨpətɨlat tolkeike. Nat iarupɨn mɨn əh kəmotaiir
məmə netəmim okotarupɨn-in ilat motohamnu ilat. Kən Uhgɨn otərəkɨn mɨn netəm rat
mɨn əh tahmen e nat iarupɨnmɨn əh. 13Uhgɨn otətou ilat e nəratənməto-inu ilat kəmotol
nəratən kəmnetəmim.
Kən iəgətun eiueiuə mɨn əh, nɨkilat tagien məmə okotagwən ne motənɨm pɨk, sənəmə

lapɨn əmməto e nərauiəgən. Ilat kotahmen enapɨnən enɨməhan, o kotahmen enɨməgəm
itəm tatol aulɨs itəmat, moatərəkɨn nərgɨ niməfak. Kotuwa motagwən itəmat min ilat,
məto koateiuə-in itəmat, moatol nolən tərat. 14 Nian rafin rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn o
nakləh-inən nɨpɨtan itəm rəhalat nətəlɨgən tɨmətɨg əm, kən nian rafin koatol təfagə rat
məsotapəsən. Koatiuw rəkɨs netəmim itəm rəhalat nətəlɨgən tətaliwək-aliwək, koatuwɨn
e nolən rat rəhalat. Ilat koatəgətun atɨp ilat e nolən rəha naumɨsən. Uhgɨn təmən rəkɨs
nalpɨnən rəhalat. 15 Ilat kəmotapəs suatɨp itəm tətuatɨp, kən moteko motətəu-pən suatɨp
rəha Palam nətɨ Peor, itəm təmolkeike pɨk nosən məni e nolən tərat. 16 Məto togki kit
təməhai o rəhan nolən tərat mɨn. Kitat kotɨtunməmə togki təsəghatən, məto Uhgɨn təmol
məmə togki tatəghat e nɨki etəmimməmə otən-iəhau nolən eko-eko rəha ien u.

17 Iəgətun eiueiuəmɨn əh kotahmen e nəmtɨ nəhau itəm təmamɨr, o kotahmen e nɨmal
napuə itəmnɨmətag asol təməmki-rəkɨs, kənnuhuən tɨkə lan,məto-inunəgətunən rəhalat
kotərat. Uhgɨn təmələhəu kalɨn napinəpən asol məmə rəhalat. 18 Ilat koatəghat ausit
e nəghatən itəm nɨpətɨn tɨkə. Koatəghat e nəghatən mɨn rəha nolən mɨn itəm nɨpətɨ
netəmim kotolkeike, kən moatiuw-pa netəmim kotuwa e nəratən itəm kəmotiet wi əm
lan. 19 Koatən-iəkɨs məmə netəmim kotɨtun nətəu-pənən natɨmnat itəm ilat kotolkeike,
lou kit tɨkə lan. Məto ilat atɨp slef mɨn rəha nolkeikeən rat mɨn rəhalat, məto-inu suah
kit in slef rəha nat naka itəm tatərəmərə lan. 20 Məto okəmə kotagɨm rəkɨs e nəratən
rəha nətueintən nian kotɨtun Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən uarisɨg lan
kotɨtəlɨg e nolən rəha təfagə rat, motuwa slef rəhan, ilat kotatɨg e nəratən itəm in tərat
taprəkɨs-in itəm in aupən. 21 Okəmə ilat kəmotəruru agɨn suatɨp rəha nolən ətuatɨp,
in təməwɨr pɨk olat, taprəkɨs məmə ilat kɨnotɨtun suatɨp əh kən uarisɨg lan kotəuhlin
məntaalat o nəghatən rəha Uhgɨn itəm kəmos-ipən kəm ilat. 22 Ilat koatol məmə nimaa
nəghatən mil u kueia mioal nɨpahrienən elat. Katuən məmə, “Kuri kit təmɨtəlɨg muwɨn
matunnat itəmin təmeoa-in rəkɨs,”ne “Pɨkəs itəmtəmaigməruən, kənmɨtəlɨgmɨnmuwɨn
mətaig e nəmɨt.”

3
Nian rəha Iərəmərə

1 Iolɨk mɨn, inu rəhak naoa itəm tatol kəiu lan tatɨmnə otəmat. Eməte ilau kərən
məmə nɨkitəmat otəht mɨn natɨmnat mɨn əh, kənməmə katuəhgaiir itəmat mol nətəlɨgən
rəhatəmat tətuatɨp. 2 Iakolkeike məmə onəkotətəlɨg-in mɨn nəghatən mɨn itəm ien mɨn
rəhaUhgɨn kəmotən aupən, ne nəghatən rəha Iərəmərə Iosmegəh rəhatat itəmrəhatəmat
aposol mɨn kəmotən-iarəp kəm itəmat.

2:10: Jut 7-8,16 2:11: Jut 9 2:12: Jut 10 2:15: Nam 22:7; Jut 11; Nol Əpən 2:14 2:16: Nam 22:28-35
2:17: Jut 12-13 2:20: Mat 12:45 2:21: Luk 12:47-48 2:22: Prov 26:11 3:2: Jut 17
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3 Nat kit itəm nakotaupən motɨtun məmə, e nian Namnun Nian tatuwa iuəhkɨr,
netəmim neen okotuwa itəmkotətəu-pən əmnat nɨpətɨlat tolkeike məmə okotol, kən ilat
okotəghat ausit motən rat nəghatən rəha Uhgɨn. 4 Okotən məmə, “?Tahro? ?Təmən-
iəkɨs rəkɨs məmə otuwa mɨn, məto in hiə? E nian itəm tɨpɨtat mɨn kəmotɨmɨs mətoarus-
pa u-roiu, natɨmnat rafin tahmen-ahmen əm. Kən aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol
nətueintənmətoarus-pa roiu, natɨmnat rafinkotahmen-ahmen əm.” 5Koatəghat nəhlan,
məto ilat kəsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in məmə e nəghatən rəhan, Uhgɨn təmol neai
ne nətueintən. Kən mol nəptən tiet ilugɨn e nəhau, kən mos nəhau mol ikɨn mɨn rafin
e nətueintən. 6 Kən təmatɨg mos mɨn nəhau əh mau-təlɨmin mərəkɨn nəptən aupən ikɨn
lan. 7 Kən nəghatən əh rəha Uhgɨn tətaskəlɨm neai ne nɨməptən kətuatɨg roiu, kən ilau
okətuatɨg mətoarus-pa nian in otaan ilau e nɨgəm e nian rəha nakilən ne nalpɨnən rəha
netəmkoatəht nəwia Uhgɨn.

8 Məto io mɨn neen, sotaluinən nat kitiəh u məmə, e nətəlɨgən rəha Iərəmərə Uhgɨn,
nian kitiəh in tahmen e nup wan-taosan, kən nup wan-taosan in tahmen e nian kitiəh.
9 Netəmim neen, nɨkilat təht məmə Uhgɨn təpou o nol uəhaiən nəniəkɨsən rəhan, məto
sənəmə tol nəhlan. Rəhan nətəlɨgən təfəməh otəmat, kən təsolkeikeən məmə in otərəkɨn
etəmim kit, məto tolkeike məmə netəmim rafin okotəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn
rəhalat motɨtəlɨg-pən ron.

10Məto Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen e etəmim təmuwa məmə otakləh, otuwa e
nian itəm etəmim təruru. E nian əh, kotəto nərkərɨkən asol, kən neai otɨkə. Kən nɨgəm
otus mərəkɨn mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn, kən nɨgəm otus nətueintən ne natɨmnat
rafin kotatɨg lan, kotɨkə agɨn.

11 Kən məto-inu Uhgɨn otərəkɨn rafin agɨn natɨmnat mɨn əh e nolən əh, itəmat
nəkotəkəike motətəlɨg-in nolən rəha nəmegəhən rəhatəmat. Nəkotəkəike motətəu-pən
suatɨp itəmnəmegəhən rəhatəmat okotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn, kən nəmotələhəu kalɨn
məmə rəhan. 12Nɨkitəmat otəkəike magien o nian əh itəm tatuwa, kən motol natɨmnat
itəmokotol nian əh otuwa uəhai əm. E nian əh, nɨgəmotusmərəkɨn neai, kən nəgəpanən
otol mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn okotaiəh motɨkə. 13Məto Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə
otol neai wi ne nətueintən wi, ikɨn rəha netəmim itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən
koatəsahgin nat əh o nəniəkɨsən əh.

14 Tol nəhlan, io mɨn neen. Kən məto-inu nakoatəsahgin nian əh itəm tatuwa, otalkut
əskasɨkməməUhgɨnotəsehmənnapɨnənkit enəmegəhənrəhatəmat, kən təfagə ratkit tɨkə
lan, kən nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat min. 15Nəkotəkəike motos e rəhatəmat nətəlɨgən
nat u məmə, nolən rəha nətəlɨgən əfəməh rəha Iərəmərə otat, tatol məmə in otosmegəh
netəmim neen mɨn. Inu tahmen e nəghatən itəm piətat wɨr Pol təməte kəm itəmat e
nenatɨgən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. 16 Tatəghat-in natɨmnat mɨn əh e naoa mɨn
rafin rəhan. E naoamɨn əh, natɨmnat neen əh-ikɨn itəm tiəkɨsməmə okotɨtun. Kən netəm
kəsotolən skul məsotɨtunən nat, kən rəhalat nətəlɨgən tətaliwək-aliwək, ilat koatəuhlin
nəghatənmɨn rəha Pol, e nolən kitiəh əm itəm koatəuhlin nəghatən rəha naoa neen mɨn
rəha Uhgɨn. Kən Uhgɨn otərəkɨn ilat ron.

Namnun nəghatən
17Kən tol nəhlan, io mɨn neen. Məto-inu nəkotɨtun rəkɨs nat u, otaiir məmə nəghatən

alməl rəhanetəmimitəmkoatəhtnəwiaUhgɨn, okəsotiuw-rəkɨsən itəmate ikɨnrəhatəmat
nahatətəən təskasɨk ikɨn, kən nakoatəme e rəhatəmat nahatətəən. 18Məto otol rəhatəmat
nahatətəən təwiəməskasɨk e nɨtunən rəha Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən
təwiə mɨn e nəwɨrən itəm tətawte-in kəm itəmat. !Pəs kotənwiwi in nian rafin, roiu
tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə! Əwəh.
3:3: 1 Tim 4:1; Jut 18 3:4: Mat 24:48 3:5: Jen 1:6-9 3:6: Jen 7:11; 2 Pita 2:5 3:8: Sam 90:4 3:9:
Hab 2:3; 1 Tim 2:4 3:10: Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1 Tes 5:2 3:13: Aes 65:17; 66:22; Nol Əpən 21:1,27 3:15:
Rom 2:4 3:17: Mak 13:33; 1 Kor 10:12
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1 Jon
Naoa itəm Jon təmaupənməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Jon
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u. In pia Jemes, kən ilau nətɨ Sepetimil.

In kit rəha netəm tuelef rəha Iesu. Kən in etəm u itəm Iesu tolkeike pɨk. In təməte naoa
mɨn u: Namnusən Təwɨr Itəm Jon Təməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, ne Nol Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte naoa u tatuwɨn kəmnetəmim rəha niməfak mɨn

ikɨn mɨn rafin. In tolkeike məmə netəmim ikɨn kitiəh-kitiəh okotafin, kən motahl-ipən
naoa u tatuwɨn e niməfakmɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəmim neen kotəmə Iesu Kristo sənəmə

in Nətɨ Uhgɨn pahrien itəm təmuwa etəmim pahrien kit. Koatən məmə narmɨn rəha
Kristo təmuwa e nɨpətɨ suah əh Iesu nian Jon Baptaes təmol baptaes lan. Kən narmɨn
rəha Kristo tiet e nɨpətɨ Iesu, uarisɨg tɨmɨs e nɨg kəməluau. Məto nəgətunən əh in neiuəən.
Kənmoatəgətunməmə nolən rat in tɨkə. Ilat neen kotəmə təwɨr əmməmə netəmin okotol
əpnapɨn əm nolən rat məto-inu e rəhalat nəgətunən, nɨpətɨ etəmim in nat əpnapɨn əm.
Nərgɨ nəgətunənmɨn əh, kətaun-in məmə “Nostisisɨm.”
?Təməte naoa u o naka? Təməte naoa u məmə otəgətun mɨn nəghatən itəm tətuatɨp,

kən məmə otən-iarəp neiueiuə mɨnən rəha iəgətun eiuə mɨn. Kən təməgətun məmə
nolkeikeən in nat asol. Kən molkeike məmə otasitu, kən mol nahatətəən rəha iəfak mɨn
tuwa məskasɨk kən motɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmosmegəh pahrien ilat, kən ilat moatos
nəmegəhən lilin.

NəghatənMegəh
1Nəghatən rəha nəmegəhən* təmaupən matɨg e nətuounən nian,† inun, itɨmat‡ emotəto
kən motəplan e nɨganəmtɨtɨmat ətuatɨp.§ Emotehm, kən motek e nelmɨtɨmat ətuatɨp.*
In un, in nəghatən rəha nəmegəhən itəm ekoatəghat-in, moatən-iarəp. 2 Nəmegəhən
əh təmiet-arəpa;† emotehm kən moatətul-arəp o nən-iarəpən,‡ kən moatən-ipɨnə kəm
itəmat məmə in nəmegəhən lilɨn, in təmətatɨg ilau Tata Uhgɨn kən təmiet-arəpa otɨmat.§
3Ekoatən-iarəp kəm itəmat natɨmnat mɨn itəm emotehm kənmotəto rəkɨs, məmə itəmat
mɨn onəkotuwa kol kitiəh kitat min itəmat. Okotuwa kitiəh kitat Tata Uhgɨn ne Nətɨn,
Iesu Kristo.* 4Ekoatəte natɨmnat mɨn uməmə otol nagienən e nɨkitat tər mərioah.

Okotaliwək e nəhag-əhagən
5 Nəghatən u inu, itɨmat emotəto ron kən ioatən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Uhgɨn in

nəhag-əhagən,† kən napinəpən tɨkə agɨn lan. 6Okəmə kitat kotəmə kɨnoatol kitiəh kitat
min, məto kitat kotaliwək e napinəpən,‡ kən koateiuə, kən məsotatɨgən e nɨpahrienən.§
7Məto in tətatɨg e nəhag-əhagən, kən okəmə kotaliwək e nəhag-əhagən tahmen lan,* kən
kitat koatol kitiəh kitat min, kən kitat okotaruətuəh† ‡ e nolən rat mɨn rafin e nɨta Nətɨn,
Iesu.
* 1:1: Jon 14:6 † 1:1: Jon 1:1,3 ‡ 1:1: Naoa u, Aposol Jon in təməte. Kitat kotəruru təməte kəm pah. Nat
əpnapɨn məmə in tatən pɨk “itɨmat,” məto Jon pɨsɨn əm təməte. Tatən itɨmat, matəghat-in atɨp in ne aposol mɨn neen.
§ 1:1: Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2 Pita 1:16; 1 Jon 4:14 * 1:1: Jon 20:27 † 1:2: Jon 1:1-4; 11:25; 14:6 ‡ 1:2:
Jon 15:27 § 1:2: Jon 1:1-4 * 1:3: 1 Kor 1:9 † 1:5: 1 Tim 6:16 ‡ 1:6: Jon 3:19-21; 8:12; Efes 5:8; 1 Jon 2:11
§ 1:6: 1 Jon 2:4; 4:20 * 1:7: Aes 2:5 † 1:7: Okəmə kotaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, okotən-iarəp əm təfagə rat
mɨn kəmotol kəsotahmenən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto sənəmə tahmen e naruətuəhən itəm kətaig e nien o nos-irəkɨsən
nətuakəmən kit e nɨpətɨtəm. Kitat okotəkəike motaruətuəh e nɨta Iesu, məmə in otos-irəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. Tol
nəhlan, kitat kotətuatɨp, motaruətuəh e nɨganəmtɨ Uhgɨn, in təsəplanən nolən rat rəhatat, məto-inu nɨta Iesu təmafəl
rəkɨs. ‡ 1:7: Hip 9:14; Nol Əpən 7:14
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8Okəmə kitat kotəmə sənəmə kitat nol təfagə rat,§ kitat koateiuə-in atɨp əm kitat mɨn,
kənnɨpahrienən tɨkə etat.* 9Uhgɨn in etəmkɨtunnagɨleən lan, kən rəhannolən in tətuatɨp
əm.† Tol nəhlan, okəmə kitat kotən-ipən nolən rat mɨn rəhatat kəmUhgɨn,‡ kən in otafəl
kitat kənmaluinrəhatatnolənratmɨn, kənmaruətuəhrəkɨs innolənratmɨnrafinrəhatat
mə okotətuatɨp e nɨganəmtɨn.§ 10 Okəmə kitat kotəmə kəsotol agɨn-əhən nolən rat, kən
kitat koatənneiuəəneUhgɨn, kənrəhannəghatən təsatɨgagɨn-əhənenəmegəhənrəhatat.*

2
Iesu Kristo in etəmim rəha nasituən etat

1 Rəhak nɨsualkələh mɨn,* iatəte natɨmnat mɨn u kəm itəmat, matən-iəhau itəmat məmə
onəsotolənnat tərat. Məto okəmə suah kit otol nolən rat, rəhatat kit əh-ikɨn etəmtatəghat
rəhatat lankəmTataUhgɨn,† inu IesuKristo inEtəmTətuatɨp. 2 Inun, itəmtəmol sakrifais
atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat u, neməha otəsol mɨnən
Uhgɨn.‡§ Kən təməsolən o rəhatat pɨsɨn əmnolən rat mɨn, məto rəha netəmim rafin agɨn-
əh e nətueintən.*

3Kitat okotɨtun əsasməmə kotɨtun Uhgɨn† okəmə kitat koatol nəwian.‡ § 4Etəmu tatən
mə “Ekɨtun Uhgɨn,”* məto təsolən nəwian, in ieiuə, kən nɨpahrienən tɨkə lan.† 5-6Məto
etəm un tatol rəhan nəghatən,‡ nolkeikeən rəha Uhgɨn təmatɨg mɨnɨp wɨr pahrien e
nɨkin.§ Etəm u itəm tatən məmə tatəper-ipən lan,* otəkəike mətəp suatɨp kitiəh əm itəm
Iesu təmɨtəp.† Nolən u tatəgətun əsas‡məmə kitat koatatɨg lan.§

Kitat kotəkəikemotol nolkeikeən kəmkitatmɨn
7Nɨkikkeikemɨn, io esəteənnəghatənwikit kəmitəmatməməonəkotol, kənməto iatəte

in oas* itəm nəmotos rəkɨs e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr;† nəghatən oas
u in nəghatən nɨnəmotɨtun. 8 Məto e nehmən kit mɨn, nəghatən u itəm iatəte tatɨmnə
otəmatməməonəkotol, in tatəuhlinməmənəghatənwi,‡məto-inukɨnəplane suatɨpwikit
e nəmegəhən rəha Iesu ne rəhatəmat. Məto-inu roiu, napinəpən tɨnatagɨm,§ kənu nəhag-
əhagən pahrien* tɨnatasiə rəkɨs.†

9 Kən etəm u tatən mə in tətatɨg e nəhag-əhagən məto tatetəhau pian,‡ in tətatɨg əh
e napinəpən.§ 10 Etəmim u itəm tolkeike pian, in tatətul e nəhag-əhagən,* kən nat
kit tɨkə e nɨkin məmə otapitətəl lan, morin.† 11 Məto etəmim u itəm tetəhau pian, in
tətatɨg e napinəpən,‡ kən mətan e napinəpən, kən məruru ikɨn tatuwɨn-pən ikɨn, məto-
inu napinəpən tatohamɨs nɨganəmtɨn.§
12Rəhak nɨsualkələhmɨn, iatəte naoa u kəm itəmat,
məto-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat o nat u itəm Iesu təmol.
§ 1:8: Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2 * 1:8: 1 Jon 2:4 † 1:9: E naluinən nolən rat rəha nol təfagəmɨn, Uhgɨn in
tatol e nətuatɨpən,məto-inu nɨmɨsən rəha Iesu in təmətou rəkɨs nolən ratmɨn. Tol nəhlan, tətuatɨpməməUhgɨn otaluin
nolən rat mɨn rəhatat mətafəl rəkɨs. ‡ 1:9: Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13 § 1:9: Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip
10:22 * 1:10: Jon 5:38 * 2:1: 1 Tes 2:11 † 2:1: Rom 8:34; 1 Tim 2:5; Hip 7:25 ‡ 2:2: Rom 3:25; 1 Jon
4:10 § 2:2: Iesu in təmol sakrifais atɨp e nəmegəhən rəhan o rəhatat nolən rat mɨn, kən o nat əh, neməha təsol
mɨnənUhgɨn. Iesu in sakrifais, kən in prismɨn itəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapəhən o Uhgɨnməmə otənməmə kitat
kəməsotolən nolən rat kit, məto tətapəh o Uhgɨnməmə otəplan kitat məmə kitat netəm rəhatat nolən rat mɨn kəmotos
rəkɨs nalpɨnən. Neməha rəha Uhgɨn, Kristo in təmos, təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən. Kən nat u, in tɨnahmen.
* 2:2: Jon 3:17 † 2:3: 1 Jon 4:13; 5:2 ‡ 2:3: Nolən nəwian un, təsolən kitat kotətuatɨp, məto tatəgətun əmməmə
kitat kotɨtun Uhgɨn. § 2:3: Jon 14:15 * 2:4: Taet 1:16; 1 Jon 3:6; 4:7,8 † 2:4: 1 Jon 1:6,8 ‡ 2:5-6: Jon 14:15
§ 2:5-6: 1 Jon 4:12 * 2:5-6: Nian tatənməmə suah kit tatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨn uməmə in tətatɨg lanməsietən,
tatɨsɨ-pən lan, tatətul-pən ron, tatos rafin nəsanənən rəhan ron, tatagɨle lan, tatɨlpɨn ilau min. † 2:5-6: Mat 11:29
‡ 2:5-6: 1 Jon 2:3 § 2:5-6: Jon 15 * 2:7: Dut 6:5; Lev 19:18 † 2:7: 1 Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2 Jon 5,6 ‡ 2:8:
Jon 13:34 § 2:8: Rom13:12 * 2:8: Jon 1:9 † 2:8: Efes 5:8; 1 Tes 5:5 ‡ 2:9: 1 Jon 3:10,15,16; 4:20,21 § 2:9:
1 Jon 1:5 * 2:10: 1 Jon 3:14 † 2:10: Sam 119:165 ‡ 2:11: 1 Jon 1:6 § 2:11: Jon 11:9; 12:35
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13Tata mɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupənmatɨg e nətuounən.*
Netəmaluəmɨn, iatəte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotol win† e etəm rat, Setan.
14Nɨsualkələh, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inun nəmotɨtun Tata Uhgɨn.
Tata mɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nəmotɨtun in, itəm təmaupənmatɨg e nətuounən.‡
Netəmaluəmɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nakotəsanən,§ kənnəghatən rəhaUhgɨn tətatɨg e nɨkitəmat, kənnəmotol

win e etəm rat, Setan.*
Sotolkeikeən natɨmnat rəha nətueintən

15Sotolkeikeənnətueintən†onatɨmnatmɨnrəhanətueintən. Okəmə suahkit tatolkeike
nətueintən, kənnolkeikeən rəhaTataUhgɨn təsatɨgənenɨkin.‡ 16Məto-inunatɨmnat rafin
enətueintənu, təsɨsɨ-pənənoTataUhgɨn,məto rəhanətueintən əm. Natɨmnatu rafin rəha
nətueintən, ilat u, naumɨsən o natɨmnat rəha nɨpətɨtəm əm,§ kən naumɨsən o natɨmnat
itəm tatiuw rəkɨs nɨganəmtɨtəm,* ne nausitən o rəhan nautə mɨn ne nepətən. 17 Kən
nətueintən u otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nautə mɨn otəpanɨkə. Kən naumɨsən o nolən
mɨn rəha nətueintən itəm koatiuw nətəlɨgən rəha netəmim otəpanotɨkə.† Məto etəmim
itəm tatol nəwia Tata Uhgɨn,‡ in otətatɨg lilɨn.

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Kristo kɨnotuwa rəkɨs
18Nɨsualkələh, kotegu-pən e namnun nian.§ Nəmoatəto məmə tɨkɨmɨr kit rəha Kristo*

otuwa.† Kən roiu tɨkɨmɨr mɨn rəha Kristo tepət, kɨnotuwa rəkɨs.‡ Tol nəhlan, kitat
kotɨtun məmə inu, kɨnoategu-pən e namnun nian. 19Netəm mɨn u, kəmotapəs rəhatat
niməfak mɨn§ məto-inun ilat sənəmə rəhatat agɨn-əh mɨn. Okəmə rəhatat agɨn-əh mɨn,
kəməsotietən etat. Məto ilat kəmotiet etat, məmə otəgətunməmə ilat sənəmə rəhatatmɨn.

20Məto itəmat un, Etəm Tətuatɨp, in təmətəfiə* kəm itəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn,† kən
itəmat rafin nəkotɨtun nat u. 21 Iatəte nat u kəm itəmat, sənəmə nəkotəruru nɨpahrienən,
məto itəmat nɨnotɨtun rəkɨs nɨpahrienən, kən motɨtun məmə nɨpahrienən təsoe-inən
neiuəən.‡ 22 ?Pah u in ieiuə? Etəmimu itəm tatənməmə Iesu sənəmə in Kristo itəmUhgɨn
təmən məmə otahl-ipa. Etəmim u inu, in tɨkɨmɨr rəha Kristo. In təsənən nɨpahrienən e
Tata Uhgɨn ne Nətɨn.§ 23Etəm təsənən nɨpahrienən e Nətɨn təruru nosən Tata. Etəm tatən
nɨpahrienən e Nətɨn, in tatos mɨn Tata Uhgɨn.*

24 Pəs nat naka nəmotəto e nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr, otatəper-ipən
əh etəmat tiəkɨs. Okəmənat nakanəmotəto e nətuounənotatəper-ipən etəmat, kən itəmat
onakoatəper-ipən e Nətɨn, ne Tata Uhgɨn.† 25Kən nat u inu, nəmegəhən itulɨn, in təmən-
iəkɨs məmə otos-ipa kəmkitat.

* 2:13: Jon 1:1 † 2:13: Jon 16:33 ‡ 2:14: Jon 1:1 § 2:14: Efes 6:10 * 2:14: 1 Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon
5:38; Hip 4:12; 1 Jon1:10 † 2:15: Rom12:2 ‡ 2:15: Jem4:4 § 2:16: Jen3:6; Rom13:14; Efes 2:3 * 2:16: Prov
27:20 † 2:17: Hip 12:27 ‡ 2:17: Mat 12:50 § 2:18: Rom 13:11 * 2:18: Tɨkɨmɨr rəha Kristo in ‘antichrist’
e Inglis. † 2:18: 1 Jon 2:22; 4:3; 2 Jon 1:7 ‡ 2:18: 1 Jon 4:1 § 2:19: Wək 20:30 * 2:20: Netəm Isrel
kotətəfiə-pən e rəhn-kapə pris mɨn e oel, moatol kən tatəgətun məmə ilat u, sənəmə netəmim əpnapɨn əm, məto ilat u,
netəmim rəha Uhgɨn əm, itəm in təmɨtəpun o nolənwək u. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in tatos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn
kəm netəmmɨn un itəm koatən nɨpahrienən lan, matəgətun məmə Kristo təmɨtəpun ilat mə rəhan əm. Netəmmɨn u
itəmkoatos nətəfiəəneNarmɨnRəhaUhgɨn, in tahmenenəmtətin kitməmə ilat u, rəhanmɨnnetəmim. Tatətəfiə-in-pən
Narmɨn Rəha Uhgɨn elat məmə ilat kotahmen-in nolən wək rəhan. † 2:20: 1 Jon 2:27; 2 Kor 1:21-22 ‡ 2:21: 2
Pita 1:12 § 2:22: 1 Jon 4:3; 2 Jon 1:7 * 2:23: Jon 8:19; 14:7; 1 Jon 4:15; 5:1; 2 Jon 1:9 † 2:24: Jon 14:23; 15:4;
1 Jon 1:3; 2 Jon 9
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26 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat matən-iarəp netəm mɨn u itəm okotiuw rəkɨs
itəmat.‡ 27 Məto itəmat u, nətəfiəən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm nəmotos e Kristo,§
in tətatɨg əh e nɨkitəmat. ?Tol nəhlan, pah mɨn tɨtun nəgətunən nat wi kit kəm itəmat?
Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun natɨmnat rafin kəm itəmat,* kən nətəfiəən əh rəhan, in
nɨpahrienən, sənəmə neiuəən. Tol nəhlan, otəper-ipən əskasɨk lan,† tahmen-pən əm
məmə in təməgətun itəmatməmə nəkotol.

28Kən roiu əh, nɨsualkələh, otəper-ipən lan,məmənian in otuwa‡ kən kitat kəsotəgɨnən
məsotaulɨs-inən nɨganəmtɨn§ e rəhan nuwamən.

29 Okəmə nəkotɨtun məmə in tətuatɨp,* onəkotɨtun əsas məmə netəmim rafin itəm
koatol nolən ətuatɨp, ilat u, nenətɨnmɨn.†

3
Itəmat u nenətɨUhgɨnmɨn

1 !Oteplan-tu! !Nolkeikeən itəm tepət mahgoau kəm kitat,* itəm Tata Uhgɨn təmos-
ipa, inun, məmə tətaun-in kitat məmə nenətɨn mɨn!† Kən nɨpahrienən məmə kitat əh.
Netəmim rəha nətueintən kəsotɨtunən kitat, məto-inun ilat kotəruru Uhgɨn.‡ 2Nɨkikmɨn,
kitat nenətɨ Uhgɨnmɨn u-roiu. Kitat kəsotɨtunənməmə okotəhrol nulanmotol pɨsɨn nian
Kristo otɨtəlɨg-pa. Məto kitat kotɨtunməmənian otɨtəlɨg-pa,§ kitat okotahmen lan,*məto-
inu e nian əh, okotəplan əsas məmə in tol nəhlan.† 3 Kən etəmim itəm tatagɨle məmə
otahmen e Kristo, in tətaruətuəh rəkɨs‡ in atɨp nolənmɨn rəhan,§ məto-inu Kristo inmɨn
in tətuatɨpwɨr agɨn.

4 Etəmim itəm tatol nolən rat, in tatətgəhl mɨn lou rəha Uhgɨn, məto-inu nəghatən
u nolən rat, nɨpətɨn u, nətgəhlən lou rəha Uhgɨn. 5 Kən itəmat nəkotɨtun məmə Kristo
təmuwa məmə otos-irəkɨs rəhatat nolən rat mɨn,* məto-inu nolən rat tɨkə lan.† 6 Tol
nəhlan, okəmə kitat koatəper-ipən lan, tol-pən okol kəsotəkəikeən e nolən rat mɨn.
Məto netəm mɨn un itəm koatəkəike əh e nolən rat mɨn, tol-pən kotəruru agɨn-əh in,
məsotəplanən in.‡

7 Nɨsualkələh, sotətəlɨg-inən suah kit teiuə-in itəmat o nat u. Etəm tatol nat ətuatɨp,
nɨpətɨn uməmə in etəm ətuatɨp, tahmen əm e Kristo in etəm ətuatɨp. 8Məto etəmim itəm
tatəkəike əh e nolən rat mɨn, tatəgətun məmə in rəha Setan u, etəm təmatol nolən rat e
nətuounən.§ Məto Nətɨ Uhgɨn təmuwa o nərəkɨnənwəkmɨn əh rəha Setan.* 9Netəmmɨn
u itəmkəmotaiir wi mɨnmotuwa nenətɨ Uhgɨnmɨn,† ilat okol kəsotəkəikeən e nolən rat,‡
məto-inu ilat koatos niamɨtə rəha Uhgɨn. Kən o nat u, okol ilat kəsotəkəikeən e nolən rat,
məto-inu ilat nenətɨUhgɨnmɨn.§ 10Tolmə, kotɨtunnənənməməpahmɨnunenətɨUhgɨn,*
kənu pah mɨn u nenətɨ Setan.† Etəmim u itəm təsol ətuatɨpən, kən in məsolkeikeən pian
kit,‡ in sənəmə nətɨ Uhgɨn kit.

Kitat kotəikemotolkeike kitat mɨn
11 Nəghatən u inu, nəmotəto e nətuounən e namnusən təwɨr,§ məmə kitat okotəike

motolkeike itat mɨn.* 12 Sotolən tɨkɨrɨ Ken, itəm in etəmim rəha Setan kən tohamnu
‡ 2:26: 1 Jon 3:7 § 2:27: 1 Jon 2:20 * 2:27: 1Kor 2:12 † 2:27: Jon 15:4 ‡ 2:28: 1 Jon 3:2; Kol 3:4 § 2:28:
Efes 3:12 * 2:29: 1 Jon 3:7 † 2:29: Jon 1:13 * 3:1: Jon 3:16 † 3:1: Jon 1:12 ‡ 3:1: Jon 15:21; 16:2,3
§ 3:2: Kol 3:4; 1 Jon 2:28 * 3:2: Rom 8:29; 2 Pita 1:4 † 3:2: Jon 17:24; 2 Kor 3:18 ‡ 3:3: Tətaruətuəh, nɨpətɨn
u, tɨtafəl rəkɨs. § 3:3: 2 Kor 7:1; 1 Jon 1:7; 2 Pita 3:13,14 * 3:5: 1 Jon 3:8 † 3:5: 2 Kor 5:21 ‡ 3:6: 1 Jon 3:9;
2:4; 5:18; 3 Jon 1:11 § 3:8: Jon 8:44 * 3:8: Hip 2:14 † 3:9: Jon 1:13 ‡ 3:9: 1 Jon 5:18 § 3:9: Nɨkuti nat
tatəwiə noe-in atɨpən noan. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn tatələhəu-pən rəhan niamɨtə e suah kit, kən in tatəwiə tahmen e
nɨkuti nat itəmkəməfe e nəmegəhən rəha etəmimun, kənmatoe in noan e nolənmɨn rəhaUhgɨn. Tol nəhlan, netəmim
mɨn u itəmkəmotaiir wimɨnmotuwa nenətɨUhgɨnmɨn, ilat kəsotəkəikeən e nolən rat. * 3:10: 1 Jon 3:1,2; Jon 1:12
† 3:10: 1 Jon 3:8 ‡ 3:10: 1 Jon 2:9; 4:8 § 3:11: 1 Jon 2:7 * 3:11: Jon 13:34-35; 15:12; 1 Jon 4:7,11,21; 2 Jon 1:5
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pian.† ?Kən təmohamnu pian o naka? Təmohamnu məto-inun rəhan nolən mɨn tərat
kənu rəha pian, nolən mɨn in tətuatɨp.‡ 13 Piak mɨn, narmɨtəmat təsiwɨg pɨkən okəmə
netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat.§ 14 Okəmə kitat kotolkeike piatat mɨn,
tatəgətun məmə kitat kɨnotaprəkɨs-in rəkɨs nɨmɨsən, mɨnotegu-pən e nəmegəhən.* Məto
etəmunnolkeikeən tɨkə lan, in tətatɨg əh enɨmɨsən.† 15Etəmimun itəmtatetəhaupian‡ in
tahmen e etəm tatohamnu itəm,§ kən itəmat nəkotɨtun məmə iohamnu itəm, in təsosən
nəmegəhən lilɨn.*

16O nat u kitat kotɨtun wɨr məmə nolkeikeən in tol nulan, məto-inun Iesu təmos-ipa
rəhan nəmegəhən otat.† Kən e nolən kitiəh əm, təwɨrmə kitat mɨn kotos-ipən nəmegəhən
rəhatat o piatat mɨn.‡ 17 ?Okəmə suah kit rəhan natɨmnat tepət kən pian kit rəhan nat kit
tɨkə, məto in təsasəkitunən pian,§ məsolən nat agɨn lan, nolkeikeən rəha Uhgɨn otəhrol
nulan matɨg e suah u?* 18 Nenətɨk mɨn, pəs kitat kəsotənən nolkeikeən e nohlɨtat əm,
məto okotol əp nolkeikeən pahrien e nolən mɨn rəhatat.† 19-20Okəmə kotol nəhlan, kən
nat əpnapɨnokəmə kotəto-pən enɨkitatməmə okotos nalpɨnən,məto kitat okotɨtunməmə
kotatɨg e nɨpahrienən, kənmemməha-məha nɨkitat e nɨganəmtɨn. Məto-inu Uhgɨn in ilɨs
maprəkɨs-in nɨkitat, kən in tɨtun natɨmnat rafin.

21Piak mɨn, okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okəsotosən nalpɨnən, kitat okəsotagɨnən
e nɨganəmtɨ Uhgɨn,‡ 22 kən motos natɨmnat rafin ron itəm koatətapəhin-pən,§ məto-inu
kitat koatol nəwian* kənmoatol nolən itəm in tolkeike.† 23Kənu nəghatən u rəhan tatən
məmə kotəkəike motahatətə e Nətɨn,‡ Iesu Kristo,§ kən motolkeike kitat mɨn, tahmen
məmə inu in təmən mihin kəm itat.* 24Netəmmɨn u itəm koatol nəwian,† ilat koatəper-
ipən lan,‡ kən in tatəper-ipən elat. Kən kitat kotɨtun məmə in tətatɨg e nɨkitat, məto-inun
Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm in təmos-ipa, in tatəgətun kəmkitat.§

4
Onakakil mehmmətɨg narmɨnmɨn

1Nɨkikmɨn, okəmə etəmimkit tatənməməNarmɨnRəhaUhgɨn tətatɨg lan,matol in tatən-
iarəprəhannəghatən, kən təwɨrpɨkməməonəkotehmwɨrmotakilmətɨgməmənarmɨn əh
tətatɨg lan, in rəha Uhgɨn pahrien, o sənəmə rəha Uhgɨn.* Kitat okotəkəike motəplan wɨr
məto-inun ien eiueiuəmɨn tepət kɨnotiet rəkɨs moatəghat e nətueintən.† 2O nat u, itəmat
onəkotɨtun əsas məmə in Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e etəmim kit, inun, Narmɨn
itəm tatən-iarəpməmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, kən in təmuwa e
nɨpətɨn,‡ narmɨn əh in Narmɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn.§ 3Məto etəmim kit itəm təsən-iarəpən
məmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa, narmɨn rəha etəmim əh, sənəmə
rəha Uhgɨn. Inəh, in narmɨn rəha tɨkɨmɨr rəha Kristo,*† itəm nɨnəmotəto rəkɨs məmə in
otəpanuwa, kən roiu tɨnətatɨg rəkɨs e nətueintən.‡

4 Nɨsualkələh, itəmat netəmim rəha Uhgɨn mɨn, kən nəmotəhg-irəkɨs ien eiueiuə mɨn
əh,§ məto-inu Narmɨn itəm tətatɨg e nɨkitəmat in taprəkɨs-in narmɨn itəm tətatɨg e
nətueintən u.* 5 Ilat netəm rəha nətueintən,† tol nəhlan, nəghatənmɨn rəhalat koatən, in
rəhanətueintən əm, kənnetəmkoatətəlɨg-in ilat, ilatmɨnnetəmrəhanətueintənu. 6Məto
† 3:12: Jen 4:8 ‡ 3:12: Prov 29:10 § 3:13: Jon 15:18,19; 17:14 * 3:14: Jon 5:24 † 3:14: 1 Jon 2:9 ‡ 3:15:
1 Jon 2:9 § 3:15: Mat 5:21,22; Jon 8:44 * 3:15: Kal 5:20,21 † 3:16: Jon 10:11 ‡ 3:16: Jon 15:13; 1 Tes 2:8
§ 3:17: Dut 15:7,8; Jem 2:15,16 * 3:17: 1 Jon 4:20 † 3:18: Esik 33:31; Rom 12:9 ‡ 3:21: Efes 3:12; 1 Jon
5:14 § 3:22: Mat 7:7 * 3:22: Jon 14:15 † 3:22: Hip 13:21 ‡ 3:23: Jon 6:29 § 3:23: Jon 1:12; 3:18; 20:31
* 3:23: Jon 13:34 † 3:24: 1 Jon 2:3 ‡ 3:24: 1 Jon 2:6; 4:15 § 3:24: 1 Jon 4:13 * 4:1: Jer 29:8 † 4:1:
Mat 7:15; 1 Jon 2:18 ‡ 4:2: Jon 1:14; 1 Jon 2:23 § 4:2: 1 Kor 12:3 * 4:3: 1 Jon 2:22; 2 Jon 1:7 † 4:3: E Inglis,
katən əm ‘antichrist,’ kən nɨpətɨn uməmə in tɨkɨmɨr rəha Kristo. ‡ 4:3: 1 Jon 2:18 § 4:4: Jon 16:33 * 4:4: 2
King 6:16; Rom 8:31 † 4:5: Jon 15:19; 17:14,16
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itɨmat nenətɨUhgɨnmɨn. Tol nəhlan, netəmim itəmkotɨtun Uhgɨn, ilat kotətəlɨg-in itɨmat.
Məto netəmim itəm ilat sənəmə nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilat kəsotətəlɨg-inən itɨmat.‡ O nat u,
kitat okotɨtun əsas Narmɨn itəm tatən pahrien,§ ne narmɨn itəm tateiuə.*

Nolkeikeən rəha Uhgɨn ne rəhatat
7Nɨkik mɨn, pəs kitat kotolkeike kitat mɨn,†məto-inu nolkeikeən in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn,

kən etəm tatol nolkeikeən, in təmaiir wi mɨn muwa nətɨ Uhgɨn kit,‡ kən tɨtun Uhgɨn.§
8 Məto etəm u, rəhan nolkeikeən tɨkə, in təruru Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn, in nəukətɨ
nolkeikeən. 9 Uhgɨn təmol əp rəhan nolkeikeən kəm kitat nulan, məmə in təmahl-ipa
Nətɨnnoan kitiəh əm,* tuwa e nətueintən,məmə kitat okotos nəmegəhən ron.† 10Nat u in
nolkeikeən pahrien, sənəmə kitat kəmotolkeike Uhgɨn, məto in təmolkeike kitat.‡ Uhgɨn
təmahl-ipaNətɨn tuwa, kən in təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat nolən rat
mɨn, məmə neməha otəsol mɨnən Uhgɨn.§

11 Piak mɨn, Uhgɨn təmolkeike pɨk kitat nulan,* kən tol nəhlan, kitat mɨn okotəkəike
motol mihin nolkeikeən əh kəm itat mɨn.† 12 Suah kit təsehmən Uhgɨn nian kit ne.‡ Məto
okəmə kitat kotolkeike itat mɨn, kən Uhgɨn tatəper-ipən e nɨkitat, kən nolkeikeən rəhan
tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat.§

13 Kitat kotɨtun* məmə kitat kotəper-ipən lan, kən in tətatɨg etat, məto-inun tɨnos-ipa
rəkɨs rəhan Narmɨn kəmkitat.†

14 Kənu itɨmat emotəplan rəkɨs kənu moatən-iarəp‡ məmə Tata Uhgɨn in təmahl-ipa
Nətɨnməmə in Iosmegəh rəha nətueintən.§ 15Etəmim itəm tatən-iarəpməmə Iesu in Nətɨ
Uhgɨn, kən Uhgɨn tətatɨg lan, kən in mɨn tətatɨg-pən e Uhgɨn.* 16 Kən tol nəhlan, kitat
kotɨtun nolkeikeən rəha Uhgɨn kəmkitat, kənmotagɨle lan.
Uhgɨn in nolkeikeən.† Etəm tətatɨg e nolkeikeən, tətatɨg-pən e Uhgɨn, kən Uhgɨn mɨn

tətatɨg lan.‡ 17Nian kotatɨg nəhlan e Uhgɨn, kən nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən
e nɨkitat,§ məmə kitat kəsotəgɨnən* e nian Uhgɨn otətakil itəm, məto-inu e nətueintən
u rəhatat nolən tahmen e Kristo. 18 Etəm u tərioah e nolkeikeən, okol təsəginən Uhgɨn.
Məto nolkeikeən pahrien u, itəm tɨnatoe rəkɨs e nɨkitat, tatəhg-irəkɨs nəgɨnən,† məto-
inu nətəlɨgən rəha nosən nalpɨnən tatol kitat koatəgɨn, kən nat u tatəgətun məmə rəhan
nolkeikeən təsoe-inən əhenɨkitat. 19Kitat kotolkeike itatmɨnməto-inunUhgɨn təmaupən
molkeike itat. 20Mətookəmə suahkit təmə, “Io ekolkeikeUhgɨn,”məto tatetəhau əhpian,‡
in ieiuə.§ Məto-inu etəm təsolkeikeən pian u in tatehm e nɨganəmtɨn,* okol təsolkeikeən
Uhgɨn, itəmin təsehmən.† 21Kən in təmos-ipa rəhannəghatənkəmitatməmə etəmimpah
tolkeike Uhgɨn in otəkəike molkeikemɨn pian.‡

5
Kitat koatol winməto-inu kitat koatahatətə e Iesu

1 Etəmim itəm tətahatətə* e Iesu məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,
suah u inu, in nətɨ Uhgɨn,† kən etəmim itəm in tolkeike tata kit, in tolkeike mɨn nenətɨn
mɨn.‡ 2 Kən kitat kotɨtun məmə okəmə kotolkeike Uhgɨn kənu moatol nəwian,§ kənu
okotolkeike mɨn nenətɨn mɨn.* 3Məto-inu okəmə kotolkeike Uhgɨn, nɨpətɨn un, okotol
noan,† kən rəhan nəghatən otahmen e katipa itəm taluk-aluk əm.‡ 4 Netəm kotaiir e
‡ 4:6: Jon 8:47 § 4:6: Jon 14:17 * 4:6: Mak 13:5 † 4:7: 1 Jon 3:11 ‡ 4:7: Jon 1:15 § 4:7: 1 Jon 2:4
* 4:9: Jon 1:18 † 4:9: Jon 3:16,17; 1 Jon 5:11 ‡ 4:10: Rom 5:8,10 § 4:10: Rom 3:25 * 4:11: Jon 3:16
† 4:11: Jon 15:12; 1 Jon 3:11 ‡ 4:12: Jon 1:18 § 4:12: 1 Jon 4:17; 2:5 * 4:13: 1 Jon 2:3 † 4:13: 1 Jon
3:24 ‡ 4:14: Jon 15:27 § 4:14: Luk 2:11; Jon 3:17 * 4:15: 1 Jon 3:24 † 4:16: 1 Jon 4:8 ‡ 4:16: 1 Jon
3:24 § 4:17: 1 Jon 4:12; 2:5 * 4:17: Efes 3:12 † 4:18: Rom 8:15 ‡ 4:20: 1 Jon 2:9 § 4:20: 1 Jon 1:6; 2:4
* 4:20: 1 Jon 3:17 † 4:20: 1 Jon 4:12; Jon 1:18 ‡ 4:21: 1 Jon 2:7,9 * 5:1: Jon 3:15 † 5:1: Jon 1:13; 1 Jon
2:22; 1 Jon 2:23 ‡ 5:1: 1 Jon 2:23 § 5:2: 1 Jon 2:3 * 5:2: 1 Jon 3:14 † 5:3: Jon 14:15 ‡ 5:3: Mat 11:30
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Uhgɨn,§ ilat koatol win e nolən mɨn rəha nətueintən. Kənu nahatətəən rəhatat in tatos-
ipanəsanənənonoləwinenolənmɨn rəhanətueintən. 5?Pahmɨnun ilat koatətul əskasɨk
motol win e nəluagɨnən rəha nətueintən u? Ilat əmun, netəmkotatahatətəməmə Iesu in
Nətɨ Uhgɨn.

Iaruəsan kɨsɨl kətəhalol əp
Iesu Kristo kəmkitat

6 Iesu Kristo, in etəm u itəm təmuwa, kən nəhau ne nɨtan* kətioal əp in kəm itat.
Sənəmə nəhau əm itəm tatol əp in, məto nəhau ne nɨtan. 7 Narmɨn Rəha Uhgɨn in
tətaruəsannəghatənmil u rəhanəhaunenɨta,matən-iarəpməto-inuNarmɨnRəhaUhgɨn
in nɨpahrienən.† 8 Kən nuəfɨmɨnən kɨsɨl kətəhalaruəsan iləhal mɨn. Iləhal un, Narmɨn
Rəha Uhgɨn, ne nəhau, ne nɨta. Kən iləhal u, kətəhalegəhan-in mətəhalol əp nəghatən
rəhaləhal mɨn. 9 Nian mɨn, kitat koatəto nəghatən mɨn itəm netəmim koatən-iarəp,
motahatətə elat.‡ Məto nian Uhgɨn tatən-iarəp nat kit, in iahgin taprəkɨs, kən kitat
okotɨtun nahatətəən təhmɨn mɨn e rəhan nəghatən, məto-inu in Uhgɨn,§ kən in tatətul-
arəp o Nətɨn.

10 Etəmim itəm tətahatətə e Nətɨ Uhgɨn, in tatən nɨpahrienən e nɨkin o nəghatən rəha
Uhgɨn. Məto etəmim itəm təsahatətəən e nəghatən u rəha Uhgɨn, tahmen əm məmə in
tatənməmə Uhgɨn in ieiueiuə əm,* məto-inu Uhgɨn təmətul-arəp o Nətɨn, mən-iarəp kəm
in, məto in təsənən nɨpahrienən lan. 11 Kənu nəghatən itəm Uhgɨn təmən-iarəp o Nətɨn,
in tol nulan. Uhgɨn təmos-ipən nəmegəhən lilɨn† kəm itat, kənu nəmegəhən u, katos o
Nətɨn.‡ 12Etəm tatos Nətɨn, in tatos nəmegəhən. Məto etəm təsosən Nətɨ Uhgɨn, in təsosən
nəmegəhən.§

Namnun nəghatən
13 Iatəte nəghatən mɨn u kəm itəmat netəm kotahatətə e Nətɨ Uhgɨn, məmə onəkotɨtun

məmə itəmat nakotos nəmegəhən lilɨn.* 14 Pəs kəsotəgɨnən,† məto kotəskasɨk o nətapəh-
inən nat kit e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto-inu kotɨtun məmə nəghatən u inu, tatem əskasɨk
itat. Nian okotətapəh-in nat kit kəm in itəm təwɨr e rəhan nətəlɨgən, kən in otəto rəhatat
nəfakən.‡ 15 Kən okəmə kotɨtun məmə in otəto itat, kən nat naka okoteasiə-in-pən, kən
kɨnotɨtun rəkɨs məmə okotos.§

16Okəmə kotehmpiatat kit tatol nolən rat, məto sənəmə nolən rat itəm tɨtun nit-ipənən
e nɨmɨsən, ik onakəfak ron, kənUhgɨn otos-ipən nəmegəhən kəmsuah u.* Məto nolən rat
kit əh-ikɨn itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən,† kən io esənən məmə onəkotəfak o netəmmɨn
itəm koatol nolən əh.‡§ 17Nolən rat mɨn rafin un, in təfagə rat,* kən məto təfagə rat mɨn
əh-ikɨn itəmkəsotit-ipənən itəme nɨmɨsən.†

18Kitat kotɨtunməmə etəmtətaiir eUhgɨn‡ təsəkəikeən e təfagə rat,məto-inuNətɨUhgɨn
tatəmɨk ətain wɨr in, kən etəm rat u Setan, təruru nekən.§ 19 Kitat kotɨtun məmə kitat
nenətɨ Uhgɨn mɨn,* məto netəmim rəha nətueintən rafin, ilat u kotatɨg e nelmɨ Setan.†
20 Kitat kotɨtun mɨn məmə Nətɨ Uhgɨn təmuwa kən mos-ipa nenatɨgən kəm itat,‡ məmə
kitat okotɨtun in, u in nɨpahrienən.§ Kənu kitat koatətul-pən e Uhgɨn u in nɨpahrienən,
§ 5:4: Jon 1:13 * 5:6: Jon 19:34,35 † 5:7: Jon 14:17 ‡ 5:9: Jon 5:33,34 § 5:9: Mat 3:16,17; Jon 5:32,37;
8:17,18 * 5:10: Jon 3:33; 1 Jon 1:10 † 5:11: Mat 25:46 ‡ 5:11: Jon 1:4 § 5:12: Jon 3:15,16,36 * 5:13:
1 Jon 5:11 † 5:14: Efes 3:12; 1 Jon 3:21 ‡ 5:14: Mat 7:7 § 5:15: 1 King 3:12 * 5:16: Jem 5:15 † 5:16:
Hip 6:4-6; 10:26 ‡ 5:16: Jer 7:16; 14:11 § 5:16: E ves u, ne ves 17, Jon tatəghat-in təfagə rat itəm tatit-ipən itəme
nɨmɨsən. Jon tatəghat-in təfagə rat itəmkətəuhlinməntaatəmoKristo ne netəhauən rəhan netəmim. Nolən ratmɨn əh,
tatəgətunməmə netəmkoatol ilat kəsotosən nəmegəhən lilɨn, kənuməsɨnmɨn uməmə narmɨlat tɨnɨmɨs. Nat u inu, Jon
tatən əhag-əhag kəm itat e 1 Jon 5:12 ne 1 Jon 3:14.
EMat 12:31-32 tatəghat-in təfagə rat u, nən ratənNarmɨn Rəha Uhgɨn. * 5:17: 1 Jon 3:4 † 5:17: 1 Jon 5:16; 1 Jon
2:1 ‡ 5:18: Jon 1:13 § 5:18: Jon 14:30 * 5:19: 1 Jon 4:6 † 5:19: Jon 12:31; 14:30; 17:15 ‡ 5:20: Luk
24:45 § 5:20: Jon 17:3
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məto-inu kitat koatətul-pən e Nətɨn Iesu Kristo. In un, in Uhgɨn pahrien, kən in nəukətɨ
nəmegəhən lilɨn.*

21Nenətɨkmɨn, otagɨm rəkɨs o natɨmnat mɨn itəmokotos nəme Uhgɨn e nɨkitəmat.†‡

* 5:20: 1 Jon 5:11 † 5:21: 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9 ‡ 5:21: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “onakagɨmonarmɨ
nat mɨn,”məto Jon tatəghat-in təfagə rat, məmə in tahmen e narmɨ nat, məto okəmə kotolkeike rəhatat təfagə rat mɨn
taprəkɨs-in Uhgɨn, kən təfagə rat in tatos nəme Uhgɨn e nɨkitat.
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2 Jon
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Jon təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Jon

?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəmpətan kit rəha niməfak. Məto okəm-

naka nəghatənu “pətan,” nɨpətɨn təməniməfak kit. Kən “nenətɨnmɨn,” ilat netəmim rəha
niməfak. Jon təməte nəghatən mɨn əh, tahmen e nəghatən kit tatəhluaig. Təsolkeikeən
məmə otən-iarəp nərgɨnməto-inu, kol mətan netəmim neen kotol nolən rat elat.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, iəgətunmɨn tepət kotaliwək e ikɨn

pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Netəmim itəm kəmotəto nəghatən rəhalat kɨnotos-ipən nagwənən kəm
ilat. Kən motos-ipən ikɨn mɨn rəha napɨlən, kən motasitu elat. Məto iəgətun eiuə mɨn
koatuwɨn əpnapɨn mɨn o niuw-rəkɨsən netəmim rəha niməfak məmə okotapəs nəghatən
pahrien.
?Təməte naoa u o naka? Nian iəgətun eiuə mɨn kotuwa, Jon təmə netəmim itəm

kotahatətə e nəghatən pahrien rəha Uhgɨn, okotəkəike kapəs iəgətun eiuə mɨn əh, kən
motapəs nolən ne nəgətunən rəhalat, kən məsotasituən elat. Məto Jon tolkeike məmə
netəmimrəhaniməfak okotəkəike kolkeikenetəmimrəhaniməfak. Inunalpəkauən rəha
Uhgɨn.

Nətuounən
1 Naoa u rəha elta tatuwɨn kəm pətan Uhgɨn təmɨtəpun* ne nenətɨn mɨn. Nɨpahrienən
məmə iakolkeike pɨk itəmat. Məto sənəmə io pɨsɨn əm iakolkeike itəmat, məto netəm
mɨn un rafin itəmkotɨtunmɨn nɨpahrienən,† kotolkeike itəmat. 2Kən ekotolkeike itəmat,
məto-inun o nɨpahrienən itəm tətatɨg e nɨkitat‡ kən otatɨg lilɨn e nɨkitat.

3Pəs Tata Uhgɨn ne Nətɨn Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne
nəməlinuən kəmkitat e nɨpahrienən ne nolkeikeən.

Kitat okotətəu-pən nəghatən pahrienmɨn
4 Nɨkik təmagien asol nian eməplan nenətɨm mɨn neen kotaliwək e suatɨp rəha

nɨpahrienən,§ tahmen əm məmə inun, Tata Uhgɨn təmən mihin kəm kitat məmə
kotəkəike kol. 5Kən roiu əh, wɨnɨk, io esəteən nəghatən wi kit kəm itəmat, məto itəm əm
un kɨnotəto rəkɨs e nətuounən.* Kən iakatətapəh məmə okotol əm nolkeikeən kəm kitat
mɨn. 6Kən nolkeikeən u, nɨpətɨn u nolən nəwia Uhgɨn. Kən in tatən məmə kitat okotəike
motətəp suatɨp rəha nolkeikeən, tahmen əmməmə inun nəmotəto e nətuounən.

7 Məto-inu iəgətun eiuə mɨn tepət koatan e nətueintən.† Ilat kəsotahatətəən məmə
Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,‡ in təmuwa etəmim pahrien, e nɨpətɨn
pahrien.§ Etəm tol nəhlan in ieiuə kən in tɨkɨmɨr rəha Kristo.* 8 Tol nəhlan, oatəto
itəmat məmə okəsətatɨpən nətouən rəhatəmat, pəs itəmat onəkotos nətouən rafin lan,
məto-inun itɨmat emotol pɨkwək etəmat.† 9Okəmə etəm tatətu-pən atɨp əmnəgətunən kit
rəhan e nəgətunən rəha Kristo, kənməsatəkəikeən e nəgətunən rəha Kristo,‡ nolən rəhan
tatəgətun məmə Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin. Məto etəmim pah itəm tatəper-ipən əskasɨk e
nəgətunən rəha Kristo, in tatos Tata Uhgɨn ne Nətɨn ilau kərən e nɨkin.§ 10Okəmə suah
kit tuwa ron ik, kənməsənən nəgətunən ətuatɨp rəha Kristo, asitən inmuwɨn imam ikɨn,

* 1:1: 1 Pita 5:13 † 1:1: Jon 8:32 ‡ 1:2: Jon 14:17 § 1:4: 3 Jon 1:3,4 * 1:5: 1 Jon 2:7 † 1:7: 1 Jon 4:1
‡ 1:7: 1 Jon 2:22; 4:2,3 § 1:7: Jon 1:14 * 1:7: 1 Jon 2:18 † 1:8: 1 Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26 ‡ 1:9: Jon
8:31 § 1:9: 1 Jon 2:23
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məsənən “təwɨr” kəm in.* 11Məto-inu etəm tatən “təwɨr” kəm in, tətasitu lanmatol suatɨp
o rəhan nəgətunən rat.†

Namnun nəghatən
12 Iatosnəghatən tepətməməekəte kəmitəmat,məto esolkeikeənməməekəte emapepe

ne pen. Məto nɨkik tatəht pɨk mə ekuwa mətag itəmat kən məghat ətuatɨp kəm itəmat e
nɨganəmtɨtəmat, pəs nagienən rəhatat otərioah.‡

13Nenətɨ piam§ itəmUhgɨn təmɨtəpun, ilat koatən təwɨr kəm ik.

* 1:10: Rom16:17 † 1:11: 1 Tim 5:22 ‡ 1:12: Jon 3:29 § 1:13: Pia pətan əh in niməfak kitmɨn, Jon in tətatɨg
ikɨn əh. Kən nenətɨ pian u, ilat nɨmanin rəha niməfak əh.
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3 Jon
Naoa itəm tatol kɨsɨl lan itəm Jon təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 3 Jon

?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Kaius u in etəm-iasol kit rəha

niməfak, kən in tɨtun Jon.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, iəgətun mɨn rəha niməfak

koatuwɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn, kənmoatəgətun. Netəmim itəmkoatəto rəhalat nəgətunən
koatos-ipən nagwənən kəm ilat, kənmoatos-ipən ikɨn rəha napɨlən, kənmotasitu elat.
?Təməte naoa u o naka? Kaius, in etəmim kit itəm tətasitu e iəgətun mɨn itəm

kotaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Jon təməto namnusən kit e nolən təwɨr rəha Kaius, kən
Jon təməte naoa uməmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhan.

Nətuounən nəghatən
1 Kaeas, ik piak keike kit. Io, elta* rəha niməfak, iatəte naoa u kəm ik. Nɨpahrienən

u, məmə io ekolkeike pɨk ik.† 2 Piak keike, io enɨtun rəkɨs məmə rəham nəmegəhən e
nɨganəmtɨ Uhgɨn in təwɨr əm, kən iatəfak məmə onəsɨmɨsən mətatɨg wɨr əm, kən natɨgən
rafin rəham otəwɨr. 3 Nɨkik təmagien nian eməto piatat mɨn neen kəmotuwa moatən
rəham nətul əskasɨkən o nɨpahrienən ne nəkəikeən rəham o naliwəkən e nɨpahrienən.‡
4Nian iatəto məmə nenətɨkmɨn kotaliwək e nɨpahrienən, kən nɨkik tətagien pɨkmərioah
taprəkɨs-in natɨmnat mɨn rafin.

Kaias təmolwək təwɨr
5 Piak ruən, ik natətul əskasɨk o nat naka itəm ik natol kəm piatat mɨn itəm koatɨmnə,

nat əpnapɨn məmə ilat netəm ik pɨsɨn.§ 6 Ilat kəmotamnus rəham nolkeikeən əpəh e
niməfak u ikɨn-u. Ik nəmol-wɨr kəm ilat, masitu elat. Kən nian okoatuwɨn e rəhalat
suatɨp, təwɨr məmə onakasitu elat* e nolən itəm Uhgɨn tolkeike mihin, 7 məto-inu ilat
koataliwək o nən-iarəpən nəghatən rəha Iesu Kristo, kənməsotosən nasituən kit o netəm
kəsotəfakən. 8 Tol nəhlan, kən kitat u, okotəkəike motasitu e netəm kotol nəhlan, məmə
kitat okotos nelmɨtat mɨn kitiəh o nən-iarəpən nɨpahrienən.

Tiotrefes ne Temitrias
9Eməte naoa kit kəm niməfak rəham, məto Tiotrefes, in tolkeike pɨk məmə otɨləs-ipər

atɨp in, məmə in etəm-iasol kit, kən in təsətəlɨg-inən itɨmat. 10Okəmə io ekɨmnə, kən io
oekamnus ətuatɨp natɨmnat mɨn neen itəm in tatol, ne nən anionən nɨkalɨtɨmat itəm in
tatən. In sənəmə təsitən əmpiatatmɨnmuwɨn iman ikɨn,məto tatən-iəhaumɨnnetəmmɨn
un itəm kotolkeike məmə okotit piatat mɨn motuwɨn iməlat ikɨn, kən mətahl-iarəp ilat e
niməfak.

11 Piak ruən, sosən o nolən rat rəha netəmim, tərəkɨn ik. Os əm o etəmim itəm rəhan
nolən təwɨr. Ətəlɨg-in-tu məmə netəm mɨn u itəm koatol təwɨr, tatəgətun məmə ilat
nenətɨ Uhgɨn mɨn,† məto netəm mɨn un itəm koatol tərat, tatəgətun məmə ilat kotəruru
Uhgɨn. 12Məto netəmim rafin koatənuwi Temetrius.‡ Kən rəhan nolən mɨn u nian rafin
kotəgətun mɨn məmə tatətəu-pən nəghatən pahrien. Kən itɨmat mɨn ekoatən-iarəp kəm
netəmimməmə in etəmwɨr, kən nəkotɨtunməmə itɨmat ioatən nɨpahrienən.§

* 1:1: 2 Jon 1:1 † 1:1: Inu naoa rəha aposol Jon, məto in təsən-iarəpən in, məto təmatəhluaig-in in, tahmen-pən
əm e nolən kitiəh əm itəm in təmol e Namnusən Təwɨr itəm Jon Təməte. ‡ 1:3: 2 Jon 1:4 § 1:5: Rom 12:13; Hip
13:2 * 1:6: 1 Kor 16:11; 2 Kor 1:16 † 1:11: 1 Jon 2:29 ‡ 1:12: 1 Tim 3:7 § 1:12: Jon 19:35; 21:24
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Namnun nəghatən
13 Iatosnəghatən tepətməməoekətemən-ipɨnəkəmik,məto esolkeikeənməməoekəte e

pen, 14məto-inu nɨkik tatəht pɨkməmə otəsuwəhən ekəplan ik, kən kilau kuəghat ətuatɨp
kəmkilaumɨn.

15 Iatəfakməmə pəs Uhgɨn otasitu lam e nəməlinuən.*
Ikmɨnneenkoatən-ipɨnə “təwɨr”kəmik. Kənonakən-ipən “təwɨr” rəhatɨmatkəmpiatat

mɨn neen ikɨn-un.

* 1:15: Rom 1:7; Efes 6:23
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Jut
Naoa itəm Jut təməte

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Jut
?Pah təməte naoa u? Jut təməte naoa u. In pia Jemes ne Iesu.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Kitat kotəruru ətuatɨp məmə Jut təməte naoa u tatuwɨn

kəm pah. Okəm-naka təməte tatuwɨn kəm netəm Isrel itəm kotən nɨpahrienən e Iesu
Kristo.
?Nəmegəhən tahronulannian təməte? Enian əh, iəgətun eiuəmɨnneen kəmotuwɨn

motaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, moatəgətun netəmim. Məto ilat kəmoatəgətun rat ilat,
moatən məmə təwɨr əm məmə netəmim rəha niməfak koatol nolən tərat əpnapɨn mɨn.
Ilat koatən məmə təwɨr əm o nolən nəhlan, məto-inu nəwɨrən rəha Uhgɨn in iahgin, kən
okol təsolən nalpɨnən kəm ilat.
?Təməte naoa u o naka? Jut tolkeike məmə iəfak mɨn ikɨn mɨn rafin okotəto məmə

nəghatən rəha iəgətun eiuəmɨn in tərat, kən in neiuəən əm. Kən tolkeike məmə niməfak
otətul əskasɨk e nəghatən itəm in nɨpahrienən.

Jut təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Jut, slef rəha Iesu Kristo, kən io pia Jemes, iatən təwɨr kəm itəmat u Uhgɨn

təmaun-in itəmat. Uhgɨn Tata tolkeike pɨk itəmat, kən Iesu Kristo taskəlɨm wɨr itəmat.
2 Pəs nasəkitunən, ne nəməlinuən, ne nolkeikeən rəha Uhgɨn otər mərioah e nəmegəhən
rəhatəmat.

Nolənmɨn rəha netəmkotəuhlinməntaalat e Uhgɨn
(2 Pita 2:1-17)

3 Io mɨn neen, aupən, emolkeike pɨk məmə ekəte naoa u tɨmnə otəmat o nəghat-inən
suatɨp itəm Uhgɨn tatos o nosmegəhən kitat. Məto roiu, iakatəto məmə ekəike məte
nəghatən u tɨmnə otəmat muəh nɨkitəmat məmə onəkotəluagɨn əskasɨk o naskəlɨmən
nəghatən pahrien rəha nahatətəən rəhatat. Uhgɨn təmələhəu-pən nəghatən u e nelmɨ
iəfakmɨnniankitiəh əm,kənkol təsos-ipənmɨnən. 4 Iatənnəhlanməto-inunetəmimneen
kəmotuwaanion enɨkitəmat. Kəməte aupənagɨnməmə ilat okotos nalpɨnən. Ilat koatəht
nəwia Uhgɨn, kənmotəuhlin suatɨp rəha nəwɨrən rəha Uhgɨnmoatənməmə tategəhan-in
nakləh-inən pətan. Kən kəmotəuhlin məntaalat e Iesu Kristo itəm in pɨsɨn əm in Kig ne
Iərəmərə rəhatat.

5Nəghatən u, nəkotɨtun rəkɨs ilat rafin, məto ekolkeike məmə ekən mau kit mɨn kəm
itəmat məmə Iərəmərə təmosmegəh rəhan netəmim motiet Ijip, məto uarisɨg təmərəkɨn
ilat u itəm kəsotahatətəən lan. 6Kən otətəlɨg-in-tu nagelo mɨn itəm kəmotəmkarəpən-in
nepətən rəhalat, məto kəmotapəs ikɨn ətuatɨp rəhalat. Uhgɨn təməlis ilat e sen itəm okol
təsɨtəgɨtən nian kit, kən mahtosɨg-in ilat e napinəpən mətoarus-pa Nian Asol itəm otakil
ilat lan, kən mol nalpɨnən kəm ilat. 7 Kən tahmen əm e Sotom ne Komora ne taon mɨn
tɨtəlau elau. Netəmim ikɨnmɨn əhkəmotapəs nolən ətuatɨpmotuwɨnenolən rəhanakləh-
inən pətan ne nolən rəha nəman koatit atɨp ilat mɨn ne nɨpɨtan koatit atɨp ilat mɨn. Kən
Uhgɨn təmol nalpɨnən kəm ilat e nɨgəm itəm okol təsəpɨsən nian kit ne, məmə netəmim
okotəplan noan rəha nolən rat mɨn əh.

8 Nat əpnapɨn netəmim mɨn əh kɨnotɨtun natɨmnat mɨn əh, məto e nolən kitiəh əm,
ilat koatən məmə kəmotəplan nat kit tahmen e napɨlaiirən itəm təmegəhan-in nolən rat
mɨn rəhalat, kən tol nəhlan kotən məmə təwɨr əm məmə koatol nolən tərat e nɨpətɨlat
moatuwɨn əmnulan, kən koatapəs nərəmərəən rafin, kən koatən rat nagelo mɨn itəm ilɨs
1:1: Mat 13:55 1:4: Kal 2:4; 2 Pita 2:1 1:5: Eks 12:51; Nam 14:29-30 1:6: 2 Pita 2:4 1:7: Jen 19:1-25;
2 Pita 2:6,10



JUT 9 438 JUT 23

pɨk. 9Məto Mikael, nat əpnapɨn in etəm-iasol rəha nagelo mɨn, təməsolən nəhlan nian in
ne Setan kəmatuərgəhəu o nɨpətɨMoses. Təməsəhaiən Setan məsətu-pənən nəghatən kit
lan, məto təmən əmməmə, “!Pəs Iərəmərə otən rəham nalpɨnən!” 10Məto netəmmɨn əh
koatən rat natɨmnat itəmkotəruru. Kən enolən rəhanatmegəhmɨn, ilat koatol natɨmnat
mɨn itəmnɨpətɨlat tolkeikeməmə otol, kən nolən əh tatərəkɨn ilat.

11 !Kəsi, nahməən asol otuwa olat! Ilat koatətəu-pən suatɨp itəm nətɨ Atam u Ken
təmətəu-pən. Kən ilat kɨnotos-ipən rafinnɨkilat e nolən rat itəmPalam təmol aupənməto-
inu in tolkeike pɨk məni. Kən ilat kəmotol nolən rəha Kora moatəht nəwia netəm-iasol
mɨn, kən e nolən kitiəh əm itəm Uhgɨn təmərəkɨn Korah ne rəhan mɨn, Uhgɨn otərəkɨn
ilat.

12 Nian nəkoatol lafet wɨr mɨn məto-inu itəmat nakotolkeike itəmat mɨn, kən ilat
kotuwamotagwən pɨk əpnapɨn əm itəmat min ilat, nɨkilat təsəhtən netəmim neen, məto
ilat kotahmen e nɨmas kit əpəh ihluə itəm tatəhluaig itəhəi itəm nego tɨtun nɨləs pɨkənən
kənməhap. Ilat netəmkəsotehmən sipsipmɨn,məto koatunpɨk əmsipsip. Ilat kotahmen
emalnapuə itəmnɨmətag təmɨləsmuwa,məto okolnuhuən təsəfɨkən. Ilat kotahmenenɨg
mɨn itəm tɨnuwa e nian ətuatɨp rəhalat məmə okotoe, məto kəsotoeən, kən in tahmen əm
məməkəmotɨmɨs, kənnetəmimkotiuw-pər ilat kənkotɨmɨs agɨn. 13 Ilat kotahmenepeau-
peau mɨn itəhəi itəm kotorasɨlin motəruən əpnapɨn əm, kən koatol-arəp nolən rat rəha
naulɨsən e rəhalat nəmegəhən məmə netəmim rafin koatəplan. Ilat kotahmen e məhau
mɨn itəm kəmotakiəh e suatɨp ətuatɨp rəhalat. Tol nəhlan, Uhgɨn tətaskəlɨm iməlat ikɨn
əpəh e napinəpən itəmnəghagən tɨkə agɨn ikɨn.

14Suah u Inok u aupən, in noanol itəm tatol sepɨn lan e noanolmɨn rəha Atam, təmən-
iarəp nəghatən rəha Uhgɨn itəm təmos-ipən kəm in məmə, “Otəplan-tu, Iərəmərə tatuwa
ilat rəhannagelomɨn tepət tepət taprəkɨs, 15 tatuwaməməotakil netəmimrafin, kənotən-
iarəp nalpɨnən rəha netəm rafin mɨn u itəm koatəht nəwian. In otol nalpɨnən məto-inu
kəmotol nolən rat mɨn e nolən tərat pɨk, kən iol təfagəmɨn əh kəmotərakin nəghatənmɨn
itəm tərat kəmUhgɨn.”

16Nian rafin, netəmmɨn əh kəmoatəghat-əghat kəm ilatmɨnməmənɨkilat təsagienən o
natɨmnat, kənmoatənratnatɨmnat rafin. Ilatkoatətəu-pənatɨpnətəlɨgənratenɨkilat itəm
ilat atɨp kotolkeike məmə okotol, kən motəghat ausit elat mɨn, kən koatəghat nəghatən
tətehenməmə okotol netəmim okotətəu-pən rəhalat nətəlɨgən.

Nəghatən o nəhgaiirən elat
17 Məto rəhak mɨn netəmim, nɨkitəmat tatəht nat naka aposol mɨn rəha rəhatat

Iərəmərə IesuKristo kəmotənaupən,məməotuwa. 18Kəmotənkəmitəmatməmə, “Enian
itəm namnun nian tatuwa iuəhkɨr, netəmim itəm koatəghat ausit moatən rat natɨmnat
rafin, ilat okotətəu-pən atɨp əm rəhalat nətəlɨgən rat e nɨkilat itəm ilat atɨp kotolkeike
məmə okotol.” 19 Inu netəmim itəm okotəhap itəmat. Ilat kotətəu-pən atɨp əm rəhalat
nətəlɨgən rəha nətueintən, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə elat.

20 Məto itəmat, rəhak mɨn netəmim, otol itəmat motəsanən e rəhatəmat nahatətəən
itəm tətuatɨp wɨr, itəm təmɨsɨ-pən o Uhgɨn. Kən otəghat kəm Uhgɨn e Narmɨn Rəhan.
21Kənmotos nolkeikeən rəhaUhgɨn tətatɨg otəmat nian nakoatəsahgin nasəkitunən rəha
Iərəmərə Iesu Kristo məmə in otos itəmat nakotuwɨn e nəmegəhən lilɨn.

22Otasəkitun netəmmɨn u itəm rəhalat nətəlɨgən təsətulən ləmətai kitiəh. 23Motəmki-
rəkɨs netəm kotatɨg iuəhkɨr o nɨgəm motosmegəh ilat. Otasəkitun neen mɨn, məto
nəkotəgin pɨk nolən rat mɨn rəhalat, itəm koatol nəmegəhən rafin rəhalat tamkɨmɨk
muwɨnmekmɨn nɨməhan rəhalat.

Nəfakən o nənwiwiən Uhgɨn
1:9: Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2 Pita 2:11; Nol Əpən 12:7 1:10: 2 Pita 2:12 1:11: Jen 4:7-8; Nam 16:1-35; 2
Pita 2:15; 1 Jon 3:12 1:12: 2 Pita 2:13,17 1:14: Jen 5:18,21-24 1:18: 2 Pita 3:3 1:20: Kol 2:7 1:23:
Sek 3:2; Nol Əpən 3:4
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24 Pəs kotənwiwi Uhgɨn itəm in tɨtun naskəlɨmən itəmat məmə okol nəsotəmeən, kən
tɨtun nolən itəmat məmə nəme təfagə rat tɨkə agɨn e nəmegəhən rəhatəmat, nian otos
itəmat nakotuwɨn e nəhag-əhagən rəha nɨganəmtɨn, kən nɨkitəmat tagien pɨk agɨn ikɨn
əh. 25Uhgɨn kitiəh əm, kən in Iosmegəh rəhatat e Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə. Pəs kotən
məmə nənwiwiən, ne nepətən, ne nəsanənən, ne nərəmərəən rafin agɨn, in rəha Uhgɨn,
aupən agɨnmətoarus-pa u-roiu, matuwɨn namnun tɨkə. !Əwəh!

1:25: Rom 16:27; 2 Pita 3:18
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Nol Əpən
Nol əpən natɨmnat kəm Jon

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Nol Əpən
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u. In pia Jemes, kən ilau nətɨ Sepetimil.

In netəm tuelef kit rəha Iesu, kən Iesu tolkeike pɨk in. In təməte naoa mɨn u: Namnusən
Təwɨr itəm Jon Təməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, ne Nol Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? In təməte naoa u tatuwɨn kəm niməfak sepɨn itəm

koatatɨg e nɨtənmɨn ikɨn Esia, ne matuwɨnmɨn kəmniməfakmɨn ikɨnmɨn rafin.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian u itəm təməte naoa lan, kapman rəha

Rom təmənməmənetəmimokotəkəikemotəfak kəmetəm-iasol rəhakapman tahmen əm
məmə in uhgɨn rəhalat. Məto netəm rəha niməfak kotəmə etəmim kitiəh əm in ilɨs agɨn,
etəmim u in Iesu Kristo. In əm un, in Iərəmərə. Tol nəhlan, kapman rəha Rom tɨnatol
nəratən kəm iəfakmɨn. Kəmotahl-ipən Jon tuwɨn isəu e nəptən kit u, katənməmə Patmos
məmə otətatɨg in pɨsɨn əm. Uhgɨn tos-ipən napɨlaiirənwɨr agɨn kit kəm Jonməmə otəplan
Iesu Kristo əpəh e nego e neai. Kən in məplan mɨn natɨmnat itəm otəpanuwa, tahmen
əmməmə inu: nolən itəmUhgɨn otol win e nəluagɨnən itəmnetəmimne Setan okotol ilat
min, ne nolən rəha Uhgɨn o nakilən netəmim e namnun nian.
?Təmətenaoauonaka? In təməte naoauməməotol əpməmə IesuKristo in Iərəmərə,

kənuməgətun rəhannəsanənən. Kən in tolkeikeməməotənkəmiəfakmɨnməməokotətul
əskasɨk okəmə nian iəkɨs mɨn okotuwa, kənu ilat okəsotəfakən kəm etəm-iasol rəha Rom
məmə in Uhgɨn. Otəsuwəhən, kənu Setan tol nəratən kəm iəfakmɨn, məto ilat okotəkəike
motətul əskasɨk, kən in tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn ne netəmim u
ilat koatatɨg e nian iəkɨs mɨn nian u roiu. Nian Iesu Kristo otɨtəlɨg-pa mɨn, kən in otɨləs-
ipər ilat.

Nətuounən nəghatən
1Naoa u, in tatəghat-in natɨmnatmɨn itəm Iesu Kristo təmol əp.* Natɨmnatmɨn u, Uhgɨn
təmos-ipənkəmIesu,məmə inotəgətunkəmrəhan iolwəkmɨnnatɨmnat itəmotəsuwəhən
təike muwa. Kristo təmahl-ipən rəhan kit nagelo tuwa, kən məgətun natɨmnat mɨn u
kəm rəhan iolwək, Jon. 2 Jon təmətul-arəp o natɨmnat rafin itəm in təməplan, kən məte
rəkɨs ilat e naoa u. Natɨmnat mɨn un itəm in təməplan, in nəghatən rəha Uhgɨn ne nən-
iarəpən rəha Iesu Kristo. 3Etəmun itəm tətafin-iarəp nəghatənmɨn u, itəmUhgɨn təmos-
ipa, in otatɨg e nəwɨrən pahrien. Kən netəm mɨn un itəm koatəto kən moatos e nɨkilat
kənmoatol, okotatɨgmɨn e nəwɨrən pahrien,məto-inu nian rəha natɨmnatmɨn u, naoa u
tatəghat-in, tɨnəkuəkɨr agɨn.

Jon təməte naoa kəmniməfakmɨn ilat sepɨn
4 Io Jon, etahl-ipən naoa u tatuwɨn kəmniməfakmɨn ilat sepɨn əpəh e nɨtən Esia.
PəsUhgɨnu itəmtətatɨg roiu, təmətatɨg lilɨn, kənotəpanatɨg lilɨnmɨn, inotawte-in rəhan

nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat. Kən pəs narmɨn ilat sepɨn† itəmkoatatɨg aupən e jea
rəha kig, ilat mɨn okotol nulan etəmat. 5 Kən Iesu Kristo mɨn, in otawte-in mɨn nulan
kəm itəmat. Kristo un təmətul-arəp əskasɨk o nɨpahrienən, kənu inəh, in etəmim itəm in
təmaupənməmegəh lilɨn e nɨmɨsən,‡ kən in tərəmərə e kig mɨn rəha nətueintən.§

* 1:1: “Təmol əp,”nɨpətɨnu,məmə tatəgətunnat kit itəmaupən, nɨpətɨn tatəhluaig. E Bislama, katənməmə, “rivilem.”
† 1:4: Narmɨn ilat sepɨn itəm koatatɨg aupən e rəhan tɨron, (Nol Əpən 3:1; 4:4; 5:6), okəm-naka in suatɨp rəha nənən
Narmɨn Rəha Uhgɨn; məto okəm-naka ilat nagelo sepɨn u kotəsanən (Nol Əpən 1:20; 8:2) itəm koatatɨg aupən e tɨron.
Nampa sepɨn u, kəmehmmau fifti-foa e Nol Əpən. E Naoa Rəha Uhgɨn, nian neen tatən “ilat sepɨn”məto nɨpətɨnməmə
ilat rafin agɨn. ‡ 1:5: Kol 1:18; Sam 89:27 § 1:5: Sam 89:27; Nol Əpən 17:14; 19:16
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Pəs nənwiwiən tuwɨn o Iesu Kristo u, in təmolkeike itat, kən nɨtan təmaiəh məmə
otɨkɨs itat e nolən rəha təfagə rat. 6 In Kig rəhatat, kən təmol kitat kotatɨg ahgin rəhan
nərəmərəən, kən mol kitat kotuwa pris mɨn rəha Uhgɨn rəhan, koatol wək rəha Tata
rəhan. !Pəs nənwiwiən o rəhan nepətən ne nəsanənən tuwɨn o Iesu Kristo, namnun tɨkə!
!Pəs in otərəmərə lilɨn! Pəs otol nəhlan. Əwəh.

7 !Otəplan-tu! In tatuwa e mal napuə,* kən netəmim rafin okotətag-pən motəplan e
nɨganəmtɨlat ətuatɨp, kən netəmmɨn u kəmotaru in aupən, okotəplanmɨn, kən netemim
e noanol mɨn rafin e nətueintən, nɨkilat otahmə, motasək əfəməhməto-inu kəmotəplan.†
In otəkəike mol nəhlan. !Əwəh!
8 Iərəmərə Uhgɨn tatənməmə, “Io Nəukətɨn ne Namnun.‡ Io u etatɨg roiu, kən emətatɨg

lilɨn, kən epanətatɨg lilɨnmɨn, kən io un, Nahgik Tepət Pɨk Agɨn.”
Jon təməplan Nətɨ Etəmim

9 Io Jon, piatəmat u, itəm kitat koatos kələh nelmɨtat mɨn kitiəh e Iesu o nahməən, ne
natɨgən e nərəmərəən rəhan, ne nətul əskasɨkən e nian rəha nahməən. Kəmərakin-pən io
e nəptən u Patmos,§ məto-inun iatən-iarəp nəghatən mɨn un itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən
matətul-arəp o Iesu. 10 In Nian rəha Iərəmərə rəhatat,* kən emərioah e Narmɨn Rəha
Uhgɨn, kən rəhan nəsanənən təmol kəm io, kən ekəto nəwian asol kit e məntaak, tahmen
əmetəwi, 11kənnəwianu tatənməmə, “Əte rəkɨs enaoanatɨmnatmɨnrafin itəmnatəplan
kənmahl-ipənkəmniməfak sepɨn. Ilat koatuwɨnkəmEfesas, kənSɨmana, kənPekamam,
kən Tuatira, ne Satis, ne Filatelfia, ne Laotisia.”

12Kən əmun, ekeirairməmə ekəplan-tu,məmə pah tatəghat kəmio. Kənnian emeirair,
məplan nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 13 kən ilugɨn e
nat katəhtu-pər lait mɨn u lan, eməplan suah kit tahmen e Nətɨ Etəmim,† rəhan napən
kaifəməh u kaifəməh. Kən kəməlis manɨkɨləhan e kətəut, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt.‡
14Rəhn-kapə ne noanun təruən təruənmə nahwi noan nɨtəhəi,§ * kən nɨganəmtɨn tətasiə
tahmen e nəmnamɨn nɨgəm.† 15Nelkɨn tahmen e pɨrons,‡ itəm kəmaan e nɨgəm məmə
otaiəh rəkɨs-in namtəən, mafəl itəm təwɨr, kən uarisɨg un, kərəpeməmə in otəwɨrmatɨpɨt-
ɨpɨt. Kən nəwian iahgin iahgin tahmen e nɨtəhəi asol kit tatem noanahluəluə; 16 In tatos
məhau ilat sepɨn e nelmɨn matɨp, kənu naip kit rəha nəluagɨnən in tasɨlə e nɨkalɨn kərən
mil,§ tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan, kən suah un təhag-əhag mɨtasiə, tahmen e mɨtgar əpə e
nərauiəgən.

17Nianeməplan suah əh, emeiuaiumorin io əhnelkɨn ikɨn, tahmen əmməmə emɨmɨs.*
Məto in təmea-pa mek io e rəhn matɨp kən məmə, “Əsəgɨnən. Io u, io emaupən matɨg,
kən io iatol namnun agɨn. 18 Io u, Etəm Tatəmegəh.† !Emɨmɨs aupən, kən məto əplan-tu,
iatəmegəh lilɨn! Kən io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən.‡

19“Tolnəhlan, əte rəkɨsnatnaka itəmnəməplan, kənneennatəplanu-roiu, nenatɨmnat
neen mɨn itəm tatuwa. 20Məto ekuhapɨk e nɨpətɨ məhau mɨn ilat sepɨn itəm nəməplan
iatos e nelməkmatɨp, ne nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt.
Məhau mɨn u ilat sepɨn, nɨpətɨn u nagelo mɨn rəha niməfak sepɨn. Kənu nat katəhtu-pər
lait lan, ilat sepɨn, kəmol e kol, nɨpətɨn un, niməfakmɨn un ilat sepɨn.

* 1:7: Dan 7:13 † 1:7: Sek 12:10 ‡ 1:8: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in
leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatənKris, kənOmeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis.
§ 1:9: Nəptən u Patmos, in aelan kit. * 1:10: Nian rəha Iərəmərə u, in Santei. † 1:13: Dan 7:13 ‡ 1:13:
Napən əh katən, in napən rəha pris asol agɨn. Iesu in rəhatat pris asol agɨn. § 1:14: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən
məmə, “in təruən təruən mə sno.” * 1:14: Dan 7:9 † 1:14: Esik 1:28 ‡ 1:15: Pɨrons, in iaen kit, kala rəhan
tahmen e kol. § 1:16: Hip 4:12; Jon 12:48 * 1:17: Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6 † 1:18: Sam 42:2 ‡ 1:18:
“Io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətən o nahtosɨgən ne nerəhən e ket rəha Imə
NetəmKəmotɨmɨs Ikɨn, kənmol netəmim kəmotɨmɨs ilat kotəmegəhmɨn.
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2
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Efesas

1 “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo* rəha niməfak e taon Efesas, mən-ipənməmə,
Nəghatən u rəhan, etəm tatos məhau sepɨn e nelmɨn matɨp† kən mətaliwək ilugɨn e

nat katəhtu-pər lait mɨn lan,‡ u itəmkəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən ilat sepɨn.
2 Ioekɨtunrəhatəmatnolənmɨn. Ekɨtunwəkpɨkmɨnrəhatəmat, kənmɨtunmɨnməmə

nəkotətul-iəkɨs. Ekɨtunməmə itəmat nakotahtosɨg-in netəm rat. Nəmotakil netəmmɨn
un itəm ilat kotəmə ilat aposol mɨn, məto sənəmə ilat pahrien. Kən itəmat nəmotəplan
rəkɨsməmə ilat ieiuəmɨn. 3Ekɨtunmɨnməmə itəmatnakotos nətəlɨgən əfəməh. Nəratən
təmɨləs pap itəmat, məto noatətul-iəkɨs o nərgək, məsotəpou-inən.

4 Məto iatehm nɨpəgnəmtɨn kit əh-ikɨn nəmotol, təsahmenən e nɨganəmtək.
Nəmotapəs nolkeikeən§ aupən rəhatəmat. 5 Nɨkitəmat tuəh-tu nolkeikeən itəm
nəmoatatɨg lan aupən. Otəuhlin itəmat, kən motol natɨmnat mɨn u nəmoatol aupən.
Okəmənəsotolən, kən ekuwa,mɨləs-irəkɨs rəhatəmatnat katəhtu-pər lait lan enəmeen.
6Məto nat kitiəh əm əh-ikɨn, noatol in təwɨr. Itəmat nakotetəhau nolən rat mɨn rəha
netəmim rəha Nikolas,* tahmen əm lak, iatol mihin.

7 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn. Etəm otol win e nəluagɨnən u, io iategəhan-in
məmə in otun noa nɨg rəha nəmegəhən itəm tatəwiə e nasumən rəha Uhgɨn.”†
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Sɨmana

8Kən in tatəghat əhmatən-ipa kəmioməmə, “Ətenaoa kit tuwɨnonagelo rəhaniməfak
e taon Sɨmana, mən-ipənməmə,

Nəghatən u rəhan, etəm təmaupənmatɨg, kən in otol namnun agɨn.‡ In təmɨmɨs kən
məmegəhmɨn,§ kən in tatənməmə,

9NetəmSɨmana, ekɨtun rəhatəmat nahməən. Ekɨtunməmə itəmat ian-rat mɨn, məto
sənəmə itəmat ian-rat mɨn pahrien. !Itəmat, rəhatəmat nautə tepət agɨn! Ekɨtun mə
ieiuəmɨn neen itəmkoatən nəghatənmoatalɨk itəmat lan, moatənmə ilat netəm Isrel,
məto kəp.* Rəhalat nimə rəha nuəfɨmɨnən in nuəfɨmɨnən rəha Setan əm.† 10 Sotəginən
nahməən mɨn itəm otəsuwəhən koatuwa etəmat. Iatən-ipɨnə kəm itəmat, məmə
Setan otəpanəmki-pən itəmat neen e kalapus məmə Uhgɨn otekasgəwɨn nahatətəən
rəhatəmat, kən itəmat onəkotatɨg e nahməən o nian ilat ten.‡ Otətul əskasɨk, nat
əpnapɨn okəmə itəmat neen okotɨmɨs, kən io oekos-ipɨnə rəham nətouən, tahmen-pən
əm məmə katəfauin-pən nat kit e rəhn-kapə etəm təmol win e naiuən, kən rəham
nətouən in nəmegəhən lilɨn.

11 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn. Etəmotol win e nəluagɨnən u, nɨmɨsən otəsuwɨnən
e noanəmnamɨn nɨgəmasol.”§
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Pekamam

* 2:1: Nian suah u tatən “nagelo,” okəm-naka tatəghat-in pasta rəha niməfak. † 2:1: Nol Əpən 1:16 ‡ 2:1: Nol
Əpən 1:12-13 § 2:4: Jon 13:35; Jer 2:2-5 * 2:6: NetəmrəhaNikolasmɨn un, kitat kəsotɨtunwɨrən natɨmnat tepət
elat o rəhalat etəm-iasol. Ilat netəmim neen rəha niməfak, məto ilat koatən məmə kɨtun nəfakən kəm narmɨ nat mɨn,
kənu kɨtun nit əpnapɨnən itəm. Ilat koatənməmə nolənmɨn əh, təsərəkɨnən narmɨtəm. † 2:7: Jen 2:9; 3:22-24; Rom
5:12,18; 6:23; NolƏpən22:2 ‡ 2:8: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, “tol namnunagɨn,”nɨpətɨnu, tətatɨgnian rafin.
§ 2:8: Nol Əpən 1:17-18 * 2:9: ?Nəghatən u, “moatənmə ilat netəm Isrel, məto kəp,” nɨpətɨn naka? In tatəghat-in
ətuatɨp netəmmɨn u noanol rəha Isrel. Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə
netəmim pahrien rəha Uhgɨn, inun, itəm koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha
Uhgɨn. (Kal 6:15-16). † 2:9: Jon 8:33-47 ‡ 2:10: Nian ten nɨpətɨn un, məmə nian rəha nahməən otəkəike mol
namnun. § 2:11: Nol Əpən 20:11-15; 21:8
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12Kən in tatəghat əhmatən-ipakəmioməmə, “Ətenaoakit tuwɨnonagelo rəhaniməfak
e taon Pekamam,mən-ipənməmə,

Nəghatən u rəhan, etəm tatos naip rəha nəluagɨnən kit itəm tasɨlə e nəwtain kərən
mil.*

13 Ekɨtun ikɨn nəkotatɨg ikɨn. Ikɨn əh, Setan tatəpələh, matərəmərə ikɨn. Məto itəmat
noatətul-iəkɨs ron io. Nəməsotəuhlinən rəhatəmat nahatətəən lak. Imatəmat, Setan
tətatɨg ikɨn, kənkəmohamnurəhaketəmimAntipas, itəmtəmətul əskasɨkonən-iarəpən
io. Nat əpnapɨnməmə nian əh təmiəkɨs pap otəmat, məto itəmat nəmotahatətə əskasɨk
lak.

14Məto in əmun, iatehmnɨpəgnəmtɨnmɨnneen itəm itəmat noatol itəmtəsətuatɨpən
e nɨganəmtək. Itəmat neen u ikɨn-un, noatəgətun netəmim u ikɨn-un məmə okotos
nəgətunən rəha Palam. Palam u, in təmol suatɨp kəm Kig Palak məmə in otos-ipən-
os-ipən kəm netəm Isrel, kən pəs ilat kotol nolən rat, moatun nagwənən itəm kəmol
sakrifais lan tatuwɨn kəm narmɨ nat itəm kəmasgəwɨn e nɨg, kən moatit əpnapɨn ilat
mɨn.† 15Kənenolənkitiəh əmilatnetəmIsrelmɨn əh, itəmatneenu ikɨnnəkoatətəu-pən
nəghatən rəha netəmim rəha Nikolas.‡ 16 !Tol nəhlan, onəkotəkəike motəuhlin wəhai
əm nətəlɨgən rəhatəmat o nolən rat mɨn rəhatəmat! Okəmə nəsotolən, otəsuwəhən
oekɨmnə otəmat, kən iakoh netəmmɨn un, kən məte ilat e naip rəha nəluagɨnən itəm
tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoak.

17 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn. Etəmim itəm tatol win e nəluagɨnən, io oekos-ipən
nagwənən anion umana§ kəmin. Oekos-ipənmɨn kəpiel ruən kit kəmin, itəmkəməte-
pən nərgɨnwi lan, kən in pɨsɨn əmun, itəmotos, tɨtun nərgɨn.”

Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Tuatira
18Kən in tatəghat əhmatən-ipakəmioməmə, “Ətenaoakit tuwɨnonagelo rəhaniməfak

e taon Tuatira, mən-ipənməmə,
Nəghatən u, in nəghatən rəha Nətɨ Uhgɨn. Nɨganəmtɨn tətasiə tahmen e nəmnamɨn

nɨgəm, ne nelkɨn tahmen e pɨrons* itəm kəmərəpe məmə in otəwɨr matɨpɨt-ɨpɨt.† Tatən
məmə,

19Enɨtun rəkɨs nolənmɨn rəhatəmat, netəmTuatira. Ekɨtun rəhatəmatnolkeikeənne
nahatətəən, ne nasituən e netəmim, kən ekɨtunmɨnməmənətəlɨgən rəhatəmat təfəməh
o nətul əskasɨkən. Ekɨtun məmə nolən mɨn rəhatəmat noatol roiu, təwɨr maprəkɨs-in
nolənmɨn rəhatəmat aupən.

20Məto iatehmnɨpəgnəmtɨnkit əh-ikɨnnoatol itəmtəsətuatɨpənenɨganəmtək. Itəmat
noategəhan-in nolən rəha pətan əh itəm tahmen e pətan aupən u, Jesepel.‡ In tatən
məmə in ien kit, məto nəgətunən rəhan tatit rat rəhak mɨn iolwək, matol məmə ilat
koatit əpnapɨn ilat mɨn, kən moatun nagwənən u itəm katol sakrifais lan kəm narmɨ
nat itəm kəmasgəwɨn e nɨg. 21 Ematəsahgin pətan əh məmə in otəuhlin rəhan nolən
rəha nətou-pən əpnapɨnən iərman, məto in tapəs. 22 Tol nəhlan, roiu əh, oekol in
tatɨmɨs pɨk e rəhan pet. Kən netəm mɨn u itəm kəmotit əpnapɨn ilat mɨn, ilat Jesepel
u, okəmə ilat kəsotəuhlinən ilat e nosən nolən rəha pətan əh, oekol ilat mɨn koatəto
tərat pɨk, kənməsou-in ilat e pet u rəha nahməən. 23Kən ekau kitiəh əme nenətɨnmɨn,
moh ilat kotɨmɨs. Tol nəhlan, kən niməfak mɨn rafin okotɨtun məmə io əm un, ekɨtun

* 2:12: Nol Əpən 1:16 † 2:14: Nam 22-24; 25:1-2; 31:16 ‡ 2:15: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 2:6. § 2:17: Jon
6:31-33,35,48,51 * 2:18: Pɨrons, in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol. † 2:18: Dan 10:6; Nol Əpən 1:14-15
‡ 2:20: Pətan u, in pətan kit əh Tuatira. Okəmə naka nərgɨn pahrien u Jesepel, o okəm-naka, kəmən əmmə Jesepel
məto-inu in tahmen e Jesepel u aupən, pətan rəha Kig Ehap
(1 King 21:25-26). In təmit netəmim e suatɨp kit məmə okotol sakrifais kəm narmɨn nat mɨn, kən motətəu-pən nolən
rəha nit əpnapɨnən iərman ne pətan. Okəmə naka in tahmen e Nikolas itəmkəmən e 2:6,15.
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nətəlɨgənmɨn rəha netəmim, ne nɨkilat. Kən io ekos-ipən nətouən rəhatəmat tətəu-pən
əm rəhatəmat nolənmɨn itəmnəmoatol.§

24 Məto itəmat u, netəm Tuatira itəm nəməsotosən o nəgətunən rəha Jesepel əh,
iatəghat kəmitəmat roiu. Ekɨtunməmə itəmatnəməsotosənnatɨmnat itəmkatənməmə
nat agɨnmɨn rəha Setan itəm tatəhluaig-inməntaan. Esələhəu-pənən nat fɨgəmkitmɨn
kəm itəmat, məto iakolkeikeməmə nəkotol nat kitiəh əm, inun, 25otaskəlɨm tiəkɨs əme
nat itəmnɨnotos rəkɨs, mətoarus io ekɨtəlɨg-pa.

26-27 Etəm otol win e nəluagɨnən u, kən tatətul əskasɨk o nolən nəwiak, matuwɨn,
matuwɨnmətoarus namnun, kən io ekos-ipənnepətənukəmin, itəmrəhak tata təmos-
ipa kəmio,məmə in otərəmərə e kantri pɨsɨnpɨsɨnmɨn. Kən in otos rəhannəlnal itəmin
nəmtətin rəhanərɨgasol rəhan, kəmole iaen, kən inotatgəhl-atgəhlnetəmenətueintən,
tahmen-pən əmməmə iaen itəm təmohapɨləs-ohapɨləs sospən kəmol e noanɨsɨp. 28Kən
io ekos-ipənmɨnməhau u, fetukai kəm in.*

29 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”

3
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Satis

1 “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon u Satis, mən-ipənməmə,
Nəghatən u rəhan, etəm tatos narmɨn rəha Uhgɨn ilat sepɨn,* kənmatos mɨnməhau

sepɨn.† Nəghatən u rəhan itəm tatən-ipɨnə kəm itəmatməmə,
Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn. Ekɨtun məmə katən məmə itəmat noatəmegəh, məto

kəpə, itəmat nɨnotɨmɨs rəkɨs. 2 ! Otaiir-ta! Nolən wɨr mɨn rəhatəmat nəmoatol
aupən, otəsuwəhən tɨkə agɨn. Məto itəmat nəkotəkəike motalkut məmə onəkotos-ipər
mɨn nolən rəhatəmat, motol tuwa məskasɨk, məto-inu esəplanən əh nolən wɨr kit
itəm nəmotol motuwɨn motol namnun lan, kən tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn rəhak.
3 Tol nəhlan, nɨkitəmat tuəh nəghatən itəm nəmotos, kən moatəto aupən. Otol, kən
motəuhlin itəmat. Məto okəmə nakotapɨl əlu-alu, oekiet-arəp otəmat tahmen e iakləh,
kən itəmat okol nəsotɨtunənməmə nian naka oekɨmnə otəmat.

4 Məto itəmat noan məsɨn əm un ikɨn Satis, itəm kəməsotolən napən rəhalat
tamkɨmɨk. Ilat kotətuatɨp, motahmen o naliwəkən itɨmat min io e napən ruən. 5Etəm
inotolwinenəluagɨnən, inotuwɨnnulanenapənruən. Kənokol esafəl rəkɨsənnərgɨne
naoarəhanəmegəhən, kən ioekən-iarəpnərgɨnenɨganəmtɨ rəhakTatanerəhannagelo
mɨn, məmə in rəhak ətuatɨp etəmim.‡

6 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Filatelfia

7 “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Filatelfia, mən-ipənməmə,
Nəghatən u rəhan, Etəm Tasim, kən in Nɨpahrienən. Kən in tatos ki rəha Tefɨt u

aupən.§ Okəmə in terəh e toa kit, kən okol suah kit təsahtosɨg-inən. Kən okəmə in
tahtosɨg e toa kit, kən okol suah kit təserəhən lan.* Nəghatən u rəhan itəm in tatən-
ipɨnə kəm itəmatməmə,

8Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn, netəm Filatelfia. Ekɨtun məmə rəhatəmat nəsanənən
in noanməsɨn əm,məto itəmat nəmoatol nəwiakməsotapəsən, kənməsotəhluaig-inən
məmə rəhak u itəmat. Otəplan-tu. Emerəh e toa otəmat. Okol suah kit təsahtosɨg-
inən. 9 Otəplan-tu. Netəm mɨn un e Nuəfɨmɨnən rəha Setan, ilat koatən məmə ilat

§ 2:23: Jer 17:10 * 2:28: Nol Əpən 22:16 * 3:1: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4 † 3:1: Nol Əpən 1:16
‡ 3:5: Mat 10:32; Luk 12:8; Mak 8:38; Luk 9:26; 1 Jon 2:23 § 3:7: “Ki rəha Tefɨt” u, tatəpsen-pən nepətən itəm
otos e Jerusalem wi. In un, in tatos nepətən məmə oterəh kən mahtosɨg-in suah kit itəm tatuwɨn imə; Nol Əpən 1:18.
* 3:7: Aes 22:22
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netəm Isrel, məto kəpə. Ilat ieiuə mɨn.† Otəplan-tu. Oekol ilat kotuwa motɨsin nulɨlat
e nelkɨtəmat o nɨsiaiiən, kən okotən məmə nɨpahrienən io ekolkeike itəmat.‡ 10Emən-
ipɨnə kəmitəmatməmə itəmat onəkotos nətəlɨgən əfəməh onətul əskasɨkən, tahmen əm
lak, kən itəmatnəmoatol rəhaknəghatən.§ Onatu, iooekatɨpalwɨr*otəmatenian itəm
nəratən otəsuwəhən tuwa e nətueintən mɨn rafin,† məmə otekasgəwɨn-tu nahatətəən
rəha netəm rəha nətueintən.

11 Otəsuwəhən ekuwa. Otaskəlɨm-iəkɨs natɨmnat mɨn itəm itəmat nɨnotos rəkɨs,
məmə suah kit otəsosən rəham nətouən‡ itəm nɨnol win rəkɨs lan. 12 Etəm otol win e
nəluagɨnən, kən io oekol in tahmen e nɨg asol kit itəm tətaruəsan Nimə Rəha Uhgɨn
rəhak. Kən in okol təsietən e Nimə əh nian kit. Kən io, oekəte-pən nərgɨ Uhgɨn rəhak
lan, ne nərgɨ taon rəha Uhgɨn rəhak lan. Taon u, in Jerusalem wi, itəm Uhgɨn rəhak
otahl-ipa, otɨsɨ-pər e nego e neai, meiuaiu-pa. Kən io oekəte-pənmɨn nərgək wi e suah
u.

13 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”

Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Laotisia
14 “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Laotisia, mən-ipənməmə,
!Nəghatən u rəhan, etəm katənməmə in Nɨpahrienən! In un, in etəm kɨtun nagɨleən

lanməmə tatətul-arəp o nən-iarəpən nɨpahrienən əm, kən in nəukətɨn§ natɨmnat rafin
itəmUhgɨn təmol.* Nəghatən u rəhan, itəm in tatən-ipɨnə kəm itəmatməmə,

15Ekɨtun rəhatəmat nolənmɨn, netəmLaotisia. Ekɨtunməmə nəmegəhən rəhatəmat
tahmen e nəhau itəm tarion əm. Təwɨr məmə onəkotətul əm e kitiəh, onəkotətəp
o onəkotəgəpan. 16 Itəmat nəkoatətul əm ilugɨn, nakotarion əm—nəsotəgəpanən
məsotətəpən—tol nəhlan, oiakagəh rəkɨs-in itəmat roiu, 17məto-inun itəmat nakotən
məmə, ‘Rəhatɨmat nautə tepət, ioatos məni asol, rəhatɨmat nəmegəhən təwɨr, natɨmnat
rafin tatɨg, kən nat kit təsɨkəən otɨmat.’ Məto itəmat nəkotəruruməmə itəmat nɨnotatɨg
rəkɨs e nəratən, itəmat nəkotol nasəkitunən, rəhatəmat nautə tɨkə agɨn, nɨganəmtɨtəmat
təpɨs, kən nakotaiu piəpiə əm. 18O nat u, iatən-ipɨnə ətuatɨp kəm itəmat, təwɨr məmə
onəkotos-nəmtɨn iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt ron io, itəm kəmuwaan e nɨgəm tus rəkɨs
namtəən lan,† kənpəs itəmat, rəhatəmatnautə otepət. Kənonəkotos-nəmtɨnmɨnnapən
ruən o nuwɨnən lan, məmə onəkotalpin nɨpətɨtəmat un, itəm tol naulɨsən. Kənmoatos-
nəmtɨnmɨnmərɨsɨnron io,motol-pənenɨganəmtɨtəmat,məmənɨganəmtɨtəmatotalien,
nəkotəplan wɨr nat.

19 Netəm mɨn un rafin itəm iakolkeike pɨk ilat, io iatəghat əskasɨk kəm ilat matəg-
ətuatɨp-in ilat. Tol nəhlan, təwɨr məmə nɨkitəmat otɨmɨs-pa lak, kən motəuhlin-pa e
nolən rat mɨn rəhatəmat. 20 !Otətəlɨg-tu! Io iatətul e nafiluə, matətəht toa o nuwamən
imə. Okəmə suah kit təto nəwiak kən terəh e toa, kən ekuwɨn imə kənmagwən itɨmlau
min.

† 3:9: Nəghatənu “koatənməmə ilat netəmIsrel,məto kəpə,” in tatəghat-in ətuatɨpnetəmmɨnunoanol rəha Isrelmɨn.
Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrienən rəha Uhgɨn, inun,
itəmkoatəfak kəm in,məto sənəmənetəmIsrel u ilat netəmimmɨn ətuatɨp rəhaUhgɨn (Kal 6:15-16). ‡ 3:9: Jon 8:44;
Nol Əpən 2:9 § 3:10: Hip 12:1-3 * 3:10: “Oekatɨpal,” nɨpətɨn u, məmə, “Oekehm wɨr etəmat,” inu “protektem
yufala,” e Bislama. † 3:10: Jon 17:15 ‡ 3:11: “Nətouən” əh, tatəghat-in, in hat kit kəmol e nɨmalɨ nɨg, o narmɨ
nɨmalɨ nɨg kəmol e kol, kən katəfauin-pən e rəhn-kapə etəm təmol win e naiuən. Kən hat itəm Kristo otəfauin-pən e
rəhn-kapə etəmim o rəhan nətul-iəkɨsən, in otəkəike matehmwɨr o netəmmɨn un itəmkotolkeike məmə okotos-irəkɨs
olat. Inu, in nuwəhən nimaa nəghatən məmə ilat okəsotapəsən nətul əskasɨkən məmə ilat okəsotəmɨk-arəpən-inən
nətouən rəhalat, inun, nəmegəhən lilɨn ilat Kristo. § 3:14: “Nəukətɨ natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol,” nɨpətɨn
kəiu e nəghatən Kris. Iesu in Nəukətɨn, nɨpətɨn un, in təmol natɨmnat rafin; kən in mɨn in Iərəmərə e natɨmnat rafin.
* 3:14: Jon 1:1-3; Kol 1:16; Nol Əpən 1:17 † 3:18: Job 23:10; Mal:3:2-3; 1 Pita 1:6-9
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21 Io emol win e nəluagɨnən kən matəpələh-pər itɨmlau rəhak Tata e rəhan jea,
matuərəmərə. Kən e nolən kitiəh əm, etəmotolwin e nəluagɨnən, io ekegəhan-inməmə
otəpələh itɨmlaumin e rəhak jea, matərəmərə itɨmlaumin io.

22 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”

4
Nəfakən e nego e neai

1 !Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, emətag-pən əpəh, kən məplan toa kit təmerəh-pən əpəh e
neai! Kən nəwian kitiəh əm itəm eməto aupən, inun itəm in iahgin iahgin tahmen əm
e təwi, tɨnatəghat mɨn kəm io, kən tatən-ipa məmə, “Ər-tu muwa ikɨn-u, ekəgətun ik e
natɨmnat mɨn un, itəm okəpanol.” 2 E nian kitiəh əm, nəsanənən rəha Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmol kəm io, kən ekasɨpən əpəh aupən-in io matəplan kig, tatəpələh-pər e rəhan
jea, matərəmərə e nego e neai.* 3Kən etəm tatəpələh ikɨn əh, eməplan in təwɨr matəlɨp,
matɨpɨt-ɨpɨt, tahmen e kəpiel wɨr kəiu nərgɨlau un tiaspa ne kanilian. Kənmɨrai-mɨrai kit
təmuwɨnmɨtəlaue jea rəhan, kənmɨraimɨrai əh tətasiə təhag-əhag tahmenekəpielwɨrkit
u, emɨral.† 4Kənmɨtəlau-ɨtəlau e jea asol rəhakig əh, jea neenmɨn ilat tuente-fo, koatətul,
kənnetəm-iasolmɨn itəmkəmotəwiətən, ilat tuente-fo, koatəpələh-pər elat. Kəmotuwɨn e
natɨmnat ruən, kənmotəfauin hat mɨn rəha nɨsiaiiən, itəmkəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt.
5Kən ikɨn əh, jea rəha kig tətatɨg ikɨn, tatɨpɨt, kən kaluəluə tɨtatɨperəh matiet ikɨn. Aupən
e jea rəha kig, noanɨsiə ilat sepɨn koatuəp. Inəh, narmɨn rəha Uhgɨn ilat sepɨn.‡ 6Kən ikɨn
əh aupən e jea rəha kig, nat kit mɨn əh-ikɨn tahmen e nɨtəhəi, məto tahmen e kɨlas, itəm
tatəlɨp, matɨpɨt-ɨpɨt.
Ilugɨn ikɨn əh, kən tɨtəlau e jea rəha kig u, nat neen əh-ikɨn, ilat kuwɨt, itəmkoatəmegəh,

koatətul. Kən nɨganəmtɨlat tepət tepət, tatəper-ipən əpnapɨn əm e nərpɨlat ne məntaalat
ne. 7 In aupən, tahmen e laion, kən nampa tu lan, tahmen e kau iəwiər, kən nampa tri
lan, rəhn-kapə tahmene etəmim, kənnampa fo lan, tahmenemalɨkɨmitəmtatiwɨg. 8Nat
mɨn əh itəmkoatəmegəh, ilat kuwɨt, məto nɨməlməlɨlat ilat sikis, kən nɨganəmtɨlat tɨrəfin
əpnapɨn əm ilat, muwɨn əpəh e nəwtain nɨməlməlɨlat ləhau ikɨn ne. Nian rafin ilat kotan
napuən lapɨn ne lenian, məsotamegən, koatanməmə:

“!Iərəmərə Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn
in tasim, tasim, tasim pɨk agɨn,

itəm in tətatɨg roiu,
təmətatɨg lilɨn,

otəpanətatɨg lilɨn!”§
9 Kən nat mɨn əh itəm koatəmegəh, koatən nɨpahrienən e nepətən rəha Uhgɨn, kən
moatos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kənmoatən tagkiu kəmkig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea,
matərəmərə, mətatɨg lilɨn, namnun tɨkə. 10Kən nian nat mɨn əh itəm koatəmegəh koatol
nəhlan, kən netəm-iasol itəm kəmotəwiətən, ilat tuente-fo, koteiuaiu moatɨsin nulɨlat
kəmin, itəmtatəpələh-pər e rəhan jea,matərəmərə, kənmoatəfak kəmin itəmtətatɨg lilɨn,
namnun tɨkə. Ilat kotɨsin nulɨlat kəm in, kənnɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kən ilat koatəpeg rəkɨs
rəhalat hat mɨn rəha nɨsiaiiən, kənmoatəlɨn aupən-in rəhan jea, kənmoatənməmə,
11 “Rəhatɨmat Iərəmərə Uhgɨn,
Ik nakətuatɨp, mahmen agɨnməmə onakos nənwiwiən rafin,
ne nɨsiaiiən rafin,
ne nəsanənən rafin,

* 4:2: Esik 1:26-28 † 4:3: Tiaspa okəm-naka in kəpiel amiəmɨtə, kən kanilian okəm-naka in kəpiel asiə. Emɨral
mɨn un, kəpiel amiəmɨtəmɨn. Kitat kotəruru ətuatɨp kala rəhalat itəm in tatən,məto nat naka itəm Jon təməplan, inun,
kala wɨr mɨn, kotəwɨr, moatɨpɨt-ɨpɨt. ‡ 4:5: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4. § 4:8: Eks 3:14
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məto-inun ik nəmol natɨmnat rafin.
Ik nəmol ilat məto-inu ik nəmolkeikeməmə ilat okotatɨg.
Kənməto-inu ik nəmolkeike nəhlan, ilat kotatɨg əh.”

5
Nətɨ sipsip təmurapɨk naoa itəmkəmaiu-aiu

1 Kən əmun, eməplan kig tatəpələh-pər e rəhan jea, kən matos naoa kit e nelmɨn matɨp
itəm kəmaiu-aiu, kən naoa un kəməte-pən nat e nɨkalɨn kərən mil, kən kəmaiu-aiu
kuwaan ətainmau sepɨnməmə otaskəlɨm tiəkɨs. 2Kən eməplan nagelo əsanən kit tətagət
əfəməh matən-iarəp məmə, “?Pah u in tahmen mətuatɨp məmə oteatɨp rəkɨs nat itəm
kəmuwaan ətain e naoa u, kən murapɨk?” 3Məto etəmim kit tɨkə ilɨs e nego e neai, o
ləhauenətueintən, onɨkinɨməptən, kit okol təsətuatɨpənonurapɨkənnaoau,mafin. 4Kən
emətasəkmətasək, məto-inun kəsəplanən etəmimkit itəm tahmenmətuatɨp o nurapɨkən
naoa u, mafin. 5 Kən etəm-iasol mɨn u kit itəm təməwiətən, tən-ipa kəm io məmə, “!
Sasəkən! Mɨtag-pən-tu məplan, Laion rəha Noanol rəha Juta,* in nəukətɨ Tefɨt,† in tɨnol
win rəkɨs e nəluagɨnən rəhan. Tol nəhlan, in tətuatɨp agɨn-əh o nurapɨkən naoa əh, kən
meatɨp rəkɨs nat əh ilat sepɨn itəmkəmuwaan ətain lan.”

6 Kən əmun ekəplan Nətɨ Sipsip, tatətul əpəh ilugɨn e jea rəha kig ne nat kuwɨt itəm
koatəmegəh ne netəm-iasol mɨn itəm kəmotəwiətən. Nətɨ Sipsip u, nəkəplan məmə
kəmohamnu rəkɨs. Kən rəhnɨpat ilat sepɨn,‡ kən nɨganəmtɨn ilat sepɨn mɨn, ilat un,
koatətul o narmɨn rəha Uhgɨn ilat sepɨn itəm təmahl-iarəp ilat kotuwɨn e nətueintən.
7 Nətɨ Sipsip əh, təmuwɨn mea-pən mos-irəkɨs naoa u e rəhn matɨp kig itəm tatəpələh-
pər e rəhan jea. 8 Kən nian in tɨnaskəlɨm naoa un, kən nat mɨn un itəm koatəmegəh
ilat kuwɨt, ne netəm-iasol itəmkəmotos nəwiətən ilat tuente-fo, ilat kotɨsin nulɨlat o Nətɨ
Sipsip, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp. Ilat rafin koatos hap§ mɨn ne pesɨn mɨn itəm
kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, tərioah e nat pien-pien mɨn itəm nəmiəwɨn təwɨr. Kən nat
pien-pien u, in tahmen e nəfakənmɨn rəha netəmim rəha Uhgɨn.*

9 Kən nat mɨn un itəm koatəmegəh ilat kuwɨt ne netəm-iasol itəm kəmotəwiətən,
kəmotan napuənwi kit məmə,
“Ik nakətuatɨp, mahmen agɨn o nɨləsən naoa u,
kənmeatɨp rəkɨs nat mɨn itəmkəmuwaan ətain lan,
məto-inun kəmohamnu ik,
kən nəmos-nəmtɨn netəmim e nɨtam
məmə ilat rəha Uhgɨn.
Kən ilat kəmotɨsɨ-pən e noanol mɨn rafin,
ne nəghatənmɨn rafin,
ne kantri mɨn rafin,
ne netəmnuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨnmɨn,
10kən nəmol ilat kotatɨg ahgin rəham nərəmərəən,
kən ilat rəham pris mɨn,
koatol wək rəha Uhgɨn rəhatɨmat.
Ilat okotərəmərə e nətueintən.”

11Kənekətag-pənmɨnməplan, kənmətomɨnnəwianagelomɨn tepət, tepət, okol kəruru
nafinən. Kəmotətul, motɨtəlau e jea rəha kig, ne nat mɨn u itəm koatəmegəh, ne netəm-
iasol mɨn itəmkəmotəwiətən. 12Kən ilat kotan əfəməh napuənməmə:
“!Nətɨ Sipsip itəmkəmohamnu,
in tətuatɨpmahmen agɨnməmə kotənwiwi in,
məto-inu tatos rafin nəsanənən,
* 5:5: Jen 49:9-10 † 5:5: Aes 11:1 ‡ 5:6: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4 § 5:8: “Hap,” in nat kit katoh tətan
napuən, tahmen e kitar. * 5:8: Sam 141:2
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ne nautə, ne nenatɨgən,
ne nahgin, ne nepətən əhag-əhag!
!Təwɨr agɨn-əhməmə koatɨsiai-in!”

13Kən emətomɨnnatɨmnat rafin itəmUhgɨn təmol e nego e neai, ne nətueintən, ne Imə
NetəmKəmotɨmɨs Ikɨn, ne e nɨki nɨtəhəi, ne natɨmnatmɨn rafin itəmkotatɨg elat, ilat rafin
koatənməmə:
“Pəs nənwiwiən ne nɨsiaiiən tatuwɨn o kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea ne Nətɨ Sipsip,
məto-inu in tatos nepətən əhag-əhag ne nərəmərəən.
!Pəs nənwiwiən ne nɨsiaiiən tuwɨn olau,
kən tatuwɨn, matuwɨn, matuwɨn, namnun tɨkə!”

14Kən nat mɨn un ilat kuwɨt itəm koatəmegəh, kotəmə, “!Əwəh!” kən netəm-iasol mɨn
itəm kəmotəwiətən kotɨsin nulɨlat ron, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, moatəfak kəm
in.

6
Nətɨ Sipsip təmatgəhl nat itəmkəmuwaan ətain naoa itəmkəmaiu-aiu lan

1Kən ekatəlkəlɨk oNətɨ Sipsip nian in təmatgəhl rəkɨs nat kit itəmkəmuwaan ətain e naoa
kəmaiu-aiu. Kən əmun, nat koatəmegəhukit ilat kuwɨt tagət əfəməhenəwiankit tahmen
e kaluəluə, məmə, “!Wa-tu!” 2 Ekətag-pər məplan hos kəruən kit. Etəm tətasuə-pər lan
tatɨləs nɨfagə, kən kəməfauin-pən hat rəha nɨsiaiiən kəm in, tahmen e hat rəha etəm tɨnol
win rəkɨs e nəluagɨnən. In təmaiu matuwɨn tahmen e etəm təmol win e nəluagɨnən, kən
matuwɨnmɨnməmə otol mɨnwin.

3Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa tu lan, itəm kəmuwaan ətain naoa
lan, kən eməto nat tatəmegəh itəm tatol nampa tu lan təmə, “!Wa-tu!” 4Kən hos pɨsɨn kit
mɨn itəm tasiə, təmaiumuwa. Etəm tɨtasuə lan, kəmos-ipən nisa asol kit rəha nəluagɨnən
kəm in. Kən Uhgɨn təmegəhan-in-pən nepətən məmə otos-irəkɨs nəməlinuən itəm tətatɨg
e nətueintən, məmə netəmim koatəluagɨn əm moatohamnu-ohamnu ilat mɨn ikɨn mɨn
rafin.

5 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa tri lan, itəm kəmuwaan ətain
naoa lan, kən ekəto nat tatəmegəh itəm tol nampa tri lan, təmə, “!Wa-tu!” Kən ekətag-
pər məplan hos kapɨn kit. Etəm tɨtasuə lan tatɨtol sɨkel* kit. 6 Kənu eməto nəwian kit
tatɨsɨ-pən ilugɨn e nat koatəmegəhmɨn ilat kuwɨt, matənməmə, “Uwɨn, kəmegəhan-in ik
məmənəkɨtunnosənnəumɨs enɨtənmɨn, kən ilat okotəkəikemotərakinməni asol onosən
nagwənən noanməsɨn əm. Məto onəsərəkɨnən nəukətɨ nɨg olɨf mɨn itəmkatol oel e noan,
kən nəsərəkɨnən nəukətɨ nol u krep itəmkatol wain lan.”

7Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa fo lan, itəm kəmuwaan ətain naoa
lan, kən ekəto nat tatəmegəh itəm tol nampa fo lan, tatənməmə, “!Wa-tu!” 8 !Kən ekətag-
pər məplan hos kəmtap kit! Etəm tɨtasuə lan, nərgɨn u Nɨmɨsən, ilau etəmim kit, nərgɨn
u, Noanpən, tatuarisɨg-in mətian. Kəmios nepətən məmə okohamnu netəmim e naip
ne nəumɨs ne nɨmɨsən ne nat megəh iarupɨn mɨn. Kəmios nepətən nəhlan, tahmen-in
nəwtain nətueintən kitiəh, mapəs əmnəwtain kɨsɨl.

9 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol faif itəm kəmuwaan ətain naoa lan,
ekətag-pən əpəh enəwtain olta,† ləhau ikɨn,məplannetəmkəmohamnu ilatməto-inu ilat
kəmotətul əskasɨk onən-iarəpənnəghatən rəhaUhgɨn. 10 Ilat kotaun əfəməhmoatən-ipən
kəmUhgɨn məmə, “Ik nakərəmərə e natɨmnat rafin, ik nakasim, kən ik nɨpahrienən. ?O
nəghan ne kən ik onakələhəu nəghatən məmə netəm rəha nətueintən kəmotol tərat, kən
mol nalpɨnən kəm ilat o nat itəm kəmotol etɨmat? ?Onagəhən nakalpɨn nɨtai nɨtatɨmat e
netəmmɨn əh?”
* 6:5: E nian rəha nəumɨs, kən netəmim kotakil natɨmnat o noorən nagwənən. † 6:9: Olta u, in tepɨl kit tatətul
əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən katol sakrifais mɨn ikɨn. Kən netəmmɨn u, okəm-naka ilat kotahmen ətuatɨp e sakrifais
kit itəm tatuwɨn o Uhgɨn.
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11Kəmotən nəhlan, kən kəmos-ipən napən ruən kəm ilat rafin. Məto kəmən-ipən kəm
ilat məmə okotameg mɨn noan məsɨn əm mətoarus nampa apiəpiə rəha pialat mɨn ne
wɨnɨlat mɨn, otuwa pitənmahmen. Pialat mɨn ne wɨnɨlat mɨn u, netəmimmɨn rəha Iesu,
itəm okəpanohamnu ilat o rəhalat nahatətəən. 12 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs
nat tatol sikis itəmkəmuwaan ətain naoa lan, kən əmun, namig asol kit təməloal. Mɨtgar
təmapinəp agɨn, kən məwɨg təmasiə agɨn tahmen e nɨta.‡ 13 Kən məhau mɨn əpəh ilɨs e
neai kəmotɨsas-pən e nətueintən, tahmen e noa nɨg u fik, itəm nɨmətag asol təmatɨgtɨg e
noan pɨkəh tɨsas. 14Kən neai təmɨkə tahmen e nɨmɨtiwɨn kəmaiu-aiu kɨləs kagɨm.§ Kən
nɨtot mɨn ne nəptənmɨn kəmotagɨme nəmelat mɨn.

15 Kən kig mɨn rəha nətueintən ne iərəmərə mɨn, netəm-iasol mɨn rəha mopael mɨn,
netəm rəhalat nautə tepət, ne netəm koatos nepətən, ne slef mɨn rafin, ne netəm sənəmə
slef mɨn, ilat rafin kəmotəhluaig e nɨpəg kəpiel asol mɨn, ne nɨkalɨ kəpiel mɨn əpəh e
nɨkalkal nɨtot asol mɨn.* 16Kən ilat kəmotasək əfəməh-pən o nɨtot mɨn ne kəpiel asol mɨn
məmə, “Otɨsas,motoh ətain itɨmat,motəhluaig-in itɨmat o nɨganəmtɨ kig u itəmtatəpələh-
pər e rəhan jea, ne o neməha rəha Nətɨ Sipsip,† 17 məto-inun nian asol kəgin əh rəha
neməha rəhalau tɨnuwa. ?Kən pah un in tɨtun nətulən?”‡

7
Wan-hanrɨt-foti-fo-taosen

kəmolmak elat
mə rəha Uhgɨn
1 Kən əmun ekəplan nagelo kuwɨt koatətul-pən e kona mɨn ilat kuwɨt e nətueintən.
Kəmotəmkətain rafinnɨmətag kuwɨt e kona kuwɨt rəhanətueintən,məmənɨmətag otɨkə e
nətueintən, ne nɨtəhəi, ne nɨgmɨn.* 2Kəmos-ipən nəsanənən kəm ilat o nərəkɨnən nəptən
ne nɨtəhəi. Kən ekətag-pən məplan nagelo kit mɨn tatɨsɨ-pah, tatɨləs nat kit itəmUhgɨn u,
itəm tatəmegəh, otos o nolən mak rəhan lan. Kən in tətagət əfəməh-pən kəm nagelo mɨn
u kuwɨt, məmə, 3 “!Otəpəs pitən! Sotəhlmanən nɨmətag məmə otəsərəkɨnən nɨməptən ne
nɨtəhəi ne nɨg mɨn, pəs ekotol-pən pitən mak rəha Uhgɨn rəhatat e nɨpɨnəgɨ iolwək mɨn
rəhan.”†

4Kən eməto nampa rəha netəmkəmotosmak u rəha Uhgɨn. Netəmimwan-hanrɨt-foti-
fo-taosan kəmotiet rəkɨs e noanol mɨn rəha Isrel, ilat kəmotos mak əh.

5E noanol rəha Juta, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Rupen, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Kat, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Aser, netəmim ilat tuelef-taosen.
6E noanol rəha Naptali, netəmim ilat tuelef-taosen
E noanol rəhaManase, netəmim ilat tuelef-taosen.
7E noanol rəha Simeon, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Lifae, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Isakar, netəmim ilat tuelef-taosen.
8E noanol rəha Sepulun, netəmim ilat tuelef-taosen.
E noanol rəha Josep, netəmim ilat tuelef-taosen.
Kən e noanol rəha Benjamin, netəmim ilat tuelef-taosen kəmotos mak əh.
Nɨmanin netəmim itəmkəmotuwɨn e napən ruən

9 Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, emətag-pən əpəh aupən-in io, məplan nɨmanin netəmim
tepət tepət, okol kəruru nafinən.‡ Ilat koatɨsɨ-pən e kantrimɨn rafin, ne noanolmɨn rafin,
ne nəghatən mɨn rafin, kən nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Ilat koatətul aupən e jea rəha
‡ 6:12: Joel 2:31; Wək 2:20 § 6:14: Aes 34:4 * 6:15: Aes 2:10,19-22 † 6:16: Hos 10:8 ‡ 6:17: Joel 2:11;
Mal 3:2 * 7:1: Nɨmətag kuwɨt əh, in nɨmətag rəha nərəkɨnən tahmen əme in əh e Dan 7:2 ne
Jer 49:36-38. † 7:3: 2 Kor 1:22; Efes 1:13 ‡ 7:9: Jen 15:5
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kig, ne Nətɨ Sipsip. Ilat koatuwɨn e napən ruən mɨn, kən moatos nelmɨ nəmɨl e nelmɨlat.
10Kənmoatagət əfəməhmoatənməmə
“Uhgɨn rəhatat itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə, ilau Nətɨ Sipsip, ilau əh

kəmioal suatɨp o nosmegəhən kitat.”
11Nagelo mɨn rafin ilat kotətul motɨtəlau e jea rəha kig, kən mɨtəlau mɨn e netəm-iasol
mɨn itəm kəmotos nəwiətən, ne nat koatəmegəh mɨn u, ilat kuwɨt. Ilat moatɨsin-pən
nulɨlat aupən e jea rəha kig, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kən moatəfak kəmUhgɨn,
12moatənməmə:
“!Əwəh! !Nɨpahrienən! Rəhatat Uhgɨn təwɨr pɨk, matəhag-əhag wɨr.
!In tenatɨg tenatɨg, təsanən, nahgin tepət!
!Pəs kotənwiwi in,motɨsiai-in, kənmotən tagkiu kəminmatuwɨnmatuwɨnnamnun tɨkə!

!Əwəh!”
13Kən əmun, netəm-iasol itəmkəmotos nəwiətənmɨn u kit tətapəh ron ioməmə, “?Pah

mɨn əh koatuwɨn e natɨmnat ruən? ?Kən ilat kəmotɨsɨ-pən hiə?”
14Kən ekuhalpɨnməmə, “Etəm-iasol. Ik əmnəkɨtun.”
Kən in təmə, “Netəmmɨn əh, ilat un kəmotiet rəkɨs e nahməən asol; ilat kɨnəmotaikuas

e rəhalat napən kənmotol təruən e nɨta Nətɨ Sipsip. 15Kən tol nəhlan,
“ilat kotətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəm tatəpələhmatərəmərə,
kənmoatəfak kəm in e nərauiəgən ne lapɨn e Rəhan Nimə;
kən kig u itəm tatəpələh-pər e jea,
in otahgɨl kəm ilat mɨn nian rafin.
16 Ilat, okol nəumɨs tɨsus mɨnən ilat,
kən okol kəsotoaoamɨnən.
Kən nərauiə təsəhgmɨnən ilat,
nape-apeən asol rəhamɨtgar otəsəhgmɨnən ilat,
17məto-inun, Nətɨ Sipsip itəm tatəpələh ilugɨn e jea rəha kig,
in otatehm ilat tahmen e etəmim rəha nehmən sipsip.
In otit ilat, matuwɨn o nəmtɨ nəhaumegəh,§
kən Uhgɨn otafəl rafin nahui nəmtɨlat.”

8
Pesɨn rəha nat pien-pien

1Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol sepɨn itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən
nagətən təmɨkə əpəh e nego e neai o nian əkuəkɨr kit, tahmen e hafaoa.*

2 Kən əmun eməplan nagelo sepɨn u kotətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ilat rafin
koatos təwi.†

3Kənnagelo kitmɨn, in tatɨtol pesɨnkit itəmkəmol e iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt, kəməmki-pən
nat pien-pien lan. Təmɨtol muwa mətul aupən e olta. Kəmos-ipən nat pien-pien tepət‡
kəmin,məmə otos-ipən təlmin nəfakənmɨn rəhanetəmimrəhaUhgɨn, kənmos-ipən ilau
kəm Uhgɨn, muwaan əpəh e olta kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, itəm tatətul aupən e jea
rəha kig. 4Nəhaniəm rəha nat pien-pienmɨn, ne nəfakənmɨn rəha netəmim rəha Uhgɨn,
itəmnagelo tatəmɨk e nelmɨn, kəmotər motuwɨn o Uhgɨn. 5Kən əmun nagelo təmɨtol nat
pien-pien u e pesɨn, kən məmki-pən nɨgəm lan, itəm tatuəp e olta, kən məhtəg-iarəpən e
nətueintən. Kən əmun, kaluəluə təmatɨperəh, kənu təmɨpɨt, kən nərkərɨkən, kən namig
təməloal.§

Təwimɨn
6Kən nagelo sepɨn itəmkoatos təwimɨn, kəmotətul matɨp o nahlən təwi.

§ 7:17: Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Nol Əpən 22:1,17 * 8:1: Hab 2:20; Sef 1:7-8; Sek 2:13 † 8:2:
Təwi mɨn əh e Baebol, sənəmə nuwigɨ nat itəhəi, məto təwi əh kəmol e rəhnɨpat nat kit. ‡ 8:3: Nat pien-pien u in
tahmen e nɨgpɨs, kən katuwaanməmə okəto nəhaniəme nəmiəwɨn u itəm tatəpien wɨr. § 8:5: Eks 19:16-18
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7 Kən nagelo itəm tətaupən, təmahl rəhan təwi. Kən əmun, ais ne nɨgəm itəm kəmol
pɨləh-pɨləh iləhal nɨta, kəmətəg-pən iləhal e nətueintən. Təmuəp mus nəwtain nəptən
kitiəh, mapəs əm nəwtain kəiu, kənu təmuəp mus nɨg mɨn nəwtain kitiəh, mapəs əm
nəwtain kəiu, kən təmuəpmusma-kɨras mɨtə kəmotuəp rafin.

8Kən nagelo itəm tatol nampa tu lan in təmahl rəhan təwi, kən nat kit tahmen e nɨtot
asol, itəmtatuəp, kəmərakin-pən əpəh itəhəi. Kənnəwtainnɨtəhəi kitiəh təmolnɨta,mapəs
əmnəwtainkəiu. 9Kəntəmərəkɨnnatmegəhmɨn itəmkotatɨg itəhəi nəwtainkitiəh,mapəs
əmnəwtain kəiu, kənmərəkɨnmɨn negomɨn nəwtain kitiəh, mapəs əmnəwtain kəiu.

10Kən nagelo itəm tatol nampa tri lan, təmahl rəhan təwi. Kən məhau asol kit təmiet,
matuəp tahmen e noanɨsiə. Təmiet əpəh ilɨs e neai, meiuaiu mɨsas-pən mus nəwtain
nəhau mɨn ne nəmtɨ nəhau mɨn nəwtain kitiəh, mapəs əm nəwtain kəiu. 11 Məhau u,
nərgɨn u Tarɨp Tarɨp. Kən əmun, nəhau mɨn nəwtain kitiəh kəmotarɨp motarɨp, mapəs
əmnəwtain kəiu. Kən netəmim tepət itəmkəmotənɨmnəhau arɨp, kəmotɨmɨs.

12 Nagelo itəm tatol nampa fo lan, təmahl rəhan təwi. Kən nat kit təmoh mɨtgar, ne
məwɨg ne məhau mɨn, mol nəwtain mɨtgar kitiəh təmapinəp, mapəs əm nəwtain kəiu
kətiauəp. Kən nəwtain məwɨg kitiəh təmapɨnəp, mapəs əm nəwtain kəiu kətiauəp, kən
nəwtain məhau mɨn kitiəh kəmotamɨs, kən nəwtain kəiu əm kəmotasiə. E nərauiəgən,
kən tatərauia e nəwtain kəiu əm, mapəs kitiəh. Kən nian lapɨn, tatəmɨhl e nəwtain kəiu
əm,mapəs kitiəh.*

13 Kən əmun ematəplan, kən məto malɨkɨm kit tatiwɨg e napuə, kən mətasək əfəməh
matənməmə, “!Awe! !Awe! !Awe! !Məto-inun nagelo kɨsɨl mɨn əh-ikɨn okəpanəhlahlmɨn
rəhalal təwi roiu, mol nəratən asol okəpanəhaluwa e netəmim rəha nətueintən!”

9
Nagelo itəm tatol faif lan təmahl təwi

1Nagelo itəm tatol faif lan, tətahl rəhan təwi, kən eməplanməhau kit itəm tɨnəmɨsɨ-pər e
neaimiet-pən enətueintən. Kəmos-ipənki kit kəmməhauun, o nerəhən enɨpəg asol itəm
teiuaiu agɨn. 2Nian təmerəh e nɨpəg əh, nəhaniəm təmər, tahmen e nəhaniəm rəha iohe.
Mɨtgar ne napuə kəmuapinəp e nəhaniəm rəha nɨpəg asol.

3 Kənu nat kit tahmen e pitɨp, ilat tepət agɨn-əh, kəmotiet rəkɨs e nəhaniəm əh,
moteiuaiu e nəptən, kən kəmos-ipən nəsanənən kəm ilat o nusən itəm e nɨpikɨlat, kən
tɨtahmə tɨtahmə.

4 Kəmən-ipən kəm pitɨp mɨn məmə kəsotərəkɨnən ma-kɨras ne nɨg mɨn, ne natɨmnat
itəm kotəwiə e nətueintən, məto okotərəkɨn əm netəmmɨn un itəm kəsotosən mak rəha
Uhgɨnenɨpɨnəgɨlat. 5Kənkəmegəhan-innəsanənənkəmilatməməokotusnetəmimmotol
nahməən kəm ilat o məwɨg faif, məto kəsotohamnuən ilat. Kən nahməən əh, itəm ilat
okotəto tərat lan, taprəkɨs-in agɨnnəmenɨpikɨwelau itəhəi, nian tatus itəm, kətahmə.* 6E
nianmɨn əh, netəmim okotegəs-in suatɨp o nɨmɨsən, məto okol kəsotehmən. Okotolkeike
məmə okotɨmɨs, məto okol kəsotɨmɨsən.

7 Eməplan pitɨp asol mɨn əh, ilat kotahmen e hos mɨn itəm kəmotətul matɨp o
nəluagɨnən. Ilat kəmotəfauin nat kit tahmen e hat rəha kig itəm kəmol e iaen u kol
tatɨpɨt-ɨpɨt, kən rəhn-kapəlat tahmen e rəha etəmim. 8 Noanulat kaifəməh tahmen e
noanu pətan, kən nəluɨlat tasɨlə tahmen e nəluɨ laion. 9Nuwilɨgɨlat tol məmə kəmotalpin
manɨkɨləhalat e nat kit rəha nəluagɨnən, kəmol e iaen, kən nawin nɨməlməlɨlat tatuwa
tahmen e hos tepət koatiuw kat mɨn moatuwɨn e nəluagɨnən. 10 Nɨpikɨlat tatus itəm
kətahmə taprəkɨs-in agɨnwelau itəhəi. Ilat koatos nəsanənən enɨpikɨlat o nolənnahməən
kəm netəmim o məwɨg faif. 11 Ilat, rəhalat kit əh-ikɨn etəm-iasol, in iərəmərə rəha nɨpəg
* 8:12: Aes 13:10; Mak 13:24 * 9:5: Nəghatən Kris ətuatɨp təməsənən nahməən rəha nɨpikɨwelau itəhəi. In təmən
nahməən rəha “skopion,” nat kit tahmen e iəmɨk nərɨk, məto rəhan nəme nəluɨn ne rəhan nahməən tərat maprəkɨs-in
nəme nahməən rəha nɨpikɨwelau ne nahməən rəha nəme tɨmar.
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asol itəm teiuaiu agɨn. E nəghatən rəha netəm Isrel, katən nərgɨn mə Apaton, kən e
nəghatən Kris, kətaun-in məmə Apolion, nɨpətɨn u Iərəkɨn.

12 !Awe! Nəratən aupən tɨnol namnun, məto awe, awe, nəratən kəiu mɨn əh-ikɨn
okəpanueia.

13Kən əmun,nagelo itəmtatol sikis lan təmahl rəhan təwi. Kənemətonəwiankit təmɨsɨ-
pən əpəh e nɨki rəhnɨpat olta u,† ilat kuwɨt, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən tatətul
aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 14Kən nəwian əh təmən-ipən kəm nagelo itəm tatol sikis lan
u tatɨləs təwi, məmə, “Ɨkɨs nagelo mɨn un ilat kuwɨt itəm kəməlis ilat kəmki-pən əpəh e
nəhau asol Iufretes.” 15 Tol nəhlan, təmɨkɨs ilat. Nagelo mɨn əh, ilat kuwɨt, kəməlɨn ilat
kotətulmatɨpu-roiu o aua ətuatɨpu, ne nian ətuatɨpu, neməwɨg ətuatɨpu, ne nup ətuatɨp
u, məmə okotohamnu netəmim rəha nətueintən nəwtain kitiəh, motapəs kəiu. 16 Kən
emətonamparəhamopaelmɨnrəhalat, itəmkotasuəehos, kən ilat rafin tu-hanrɨt-milian
netəmim.

17 Kən e napɨlaiirən rəhak, eməplan hos mɨn əh ne netəm kotasuə elat kotol nulan.
Rəhalat iaen itəm tatəfətain manɨkɨləhalat, in tasiə tahmen e nɨgəm, mol pɨlu wɨr, kənu
mauiəh. Rəhn-kapə hosmɨn u, kotahmen e rəhn-kapə laionmɨn, kən nɨgəmne nəpienən
rat‡ ne nəhaniəmkatəhalɨsɨ-pən e nɨpəgnoalat.

18 Kən nəratən asol miləhal u itəm kəməhaliet e nɨpəgnoalat, iləhal kəməhalohamnu
netəmimenətueintənnəwtain kitiəh, kapəs əmnəwtain kəiu. 19Nəsanənən rəhahosmɨn
əh, tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoalat, ne nɨpikɨlat, məto-inun nɨpikɨlat tahmen e sɨnek, itəm rəhn-
kapə tətatɨg emalnɨpikɨn. Kən hosmɨn əh, koatus mɨn netəmim emal-nɨpikɨlat.

20 Kən netəm mɨn u, nəratən miləhal əh kəməsohamnuən ilat, ilat kəməsotəuhlinən
nətəlɨgən rəhalat e natɨmnat mɨn itəm ilat koatol. Kəməsotapəsən nəfakən kəm iərmɨs
mɨn ne narmɨ nat mɨn itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silfa, ne pɨrons§ ne kəpiel,
ne nɨg. Ilat u narmɨnat əm, itəmkəsotəplanənnat, neməsotətoənnat, neməsotaliwəkən.
21 Kən ilat kəməsotəuhlinən nətəlɨgən rəhalat o nohamnuən itəm, nəmɨkən nərɨk, nolən
klefa, nolənmasig, nɨtəpən iərman ne pətan, ne nakləhəən.

10
Nagelo itəm təmos naoa əkəku

1 Kən əmun ekəplan nagelo kit mɨn nahgin tepət tatɨsɨ-pər e nego e neai. Tatuwɨn e
malnapuə tahmen e rəhan napən, kən mɨrai-mɨrai tɨtəlau e rəhn-kapə. Kən in təhag-
əhag mɨtasiə, tahmen e mɨt, kən nelkɨn tahmen e pos asol mil u kətiauəp e nɨgəm. 2 In
tatos naoa əkəku kit itəm kɨnurapɨk rəkɨs tatəməhl-pən e nelmɨn. In təməf-ipən nelkɨn
matɨp e nɨtəhəi kənməf-ipənnelkɨnmol e nəptən, 3kən in təmagət əfəməh, nakəto nəwian
tahmen e laion. Nian təmagət əfəməh, kən kaluəluə təmatɨpərəhmau sepɨn, matuhalpɨn.
4Kənnian kaluəluə təmatɨperəhmau sepɨnmatuhalpɨn rəhannəghatən, kənnɨkik natəht
məmə oekəte rəkɨs nəghatən itəm in tatən. Məto enəto nəwian kit tatɨsɨ-pər e nego e neai
matənməmə, “Əhluaig-in nəghatən u itəmkaluəluə tatən, səte rəkɨsən.”

5 Kən əmun, nagelo apon itəm eməplan aupən tatətul-pən e nɨtəhəi ne nəptən, tɨləs-
ipər nelmɨn matɨp, matəhu-pər e nego e neai, 6 kən matos noanawɨl e etəm tətatɨg lilɨn,
etəm təmol nego e neai ne natɨmnat rafin itəm koatatɨg lan, ne nətueintən ne natɨmnat
rafin itəm kotatɨg lan, ne nɨtəhəi ne natɨmnat rafin itəm kotatɨg lan, kən məmə, “!
Uhgɨn otəsəsahgin mɨnən! 7Məto nian nagelo itəm tatol sepɨn lan otahl rəhan təwi, kən
nalpəkauən anion rəha Uhgɨn itəm tatəhluaig-in, in otuwa mol nɨpahrienən lan u-roiu.
In otiet-arəpa tahmen əm mə in təmən-iarəp aupən kəm rəhan iolwək mɨn u, ien mɨn
rəhan.”
† 9:13: Olta u, in tepɨl kit tatətul əpəh eNiməRəhaUhgɨn, kən katol sakrifaismɨn ikɨn. Rəhnɨpatmɨn əpəh e konamɨn.
‡ 9:17: Nəpienən rat əh, in tahmen e nəpienən rəha iohe. § 9:20: Pɨrons, in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e
kol.
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8Kən əmun, ekətomɨnnəwian əh təmɨsɨ-pənenegoeneai,matən-ipamɨnkəmioməmə,
“Uwɨn, mɨləs naoa kəmurapɨk əh itəm tatəməhl-pən e nelmɨ nagelo itəm tatətul-pən e
nɨtəhəi ne nəptən.”

9 Kən əmun, ekuwɨn mətapəh o nagelo məmə otos-ipa naoa əkəku kəm io. In tən-ipa
kəm io məmə, “Os mun. Nat u otərəkɨn nərpəm, məto nian onakun, tətehen tahmen e
sukapak.” 10Kən əmun ekɨləs-irəkɨs e nelmɨ nagelo, kənmunmərge. Emunməto tətehen
tətehen, tahmen e sukapak, məto nian emərge, təmərəkɨn nərpɨk, nərpɨk təmərat lan.
11Kən kəmən-ipa kəm ioməmə, “Ik onakəkəikemən-iarəpmɨnnəghatən itəmUhgɨn otos-
ipɨnə kəm ik u, o netəmimnuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨnmɨn, ne netəmekantri pɨsɨn pɨsɨnmɨn, ne
netəmkoatən nəghatən pɨsɨn pɨsɨnmɨn, ne kig mɨn.”

11
Etəmimmil itəmkəmuətul-arəp o Iesu

1Kən əmunkəmos-ipa nuwig kit rəhanosənmak enat, kənkən-ipa kəmio,məmə, “Uwɨn,
mos mak e Nimə Rəha Uhgɨn, ne olta, kənu mafin rafin netəm koatəfak əh imə. 2 Sosən
mak e iat, məto natos əm mak e nimə. Sosən mak lan məto-inun kɨnos-ipən rəkɨs iat
əh kəm Iaihluəmɨn. Ilat okoteguafəl-eguafəl rəhak taon asimmotuwɨn motuwɨn motos
məwɨg ilat foti-tu.* 3Kən io ekos-ipən nəsanənən kəm rəhak etəmim mil itəm katuətul-
arəp ron io. Kən okətios əmnəmkapɨn,muatətul-arəp o nən-iarəpən rəhak nəghatənmɨn
o nian wan-taosen tu hanrɨt sikɨste.” 4 Ilau u, nokət nɨg olɨf mil, ne nat katəhtu-pər lait
lan mil, itəm katuətul aupən e Iərəmərə rəha nətueintən. 5 Okəmə suah kit tətalkut o
nərəkɨnən ilau, kən nəmnamɨn nɨgəm otɨsɨ-pən e nohlɨlau, kən mus rəhalau tɨkɨmɨr mɨn.
Etəmim itəm tolkeike nərəkɨnən ilau, in otəkəike mɨmɨs nəhlan. 6 Suah mil u, ilau katios
nəsanənənonahtosɨg-inənnapuəməmənuhuənotəsəfɨkənnian ilauokatuəghatmatuən-
iarəp nəghatənmɨn rəha Uhgɨn. Kən ilaumatios mɨn nəsanənənməmə okuəuhlin nəhau
mɨn kotuwa nɨta, kənu miatun mɨn nərəkɨnən netəmim rəha nətueintən e nəratən pɨsɨn
pɨsɨnmɨn itəm ilau kioalkeike məmə okioal.

7Kənunian ilaukɨnuatətul-arəprəkɨs, kɨnuənrəkɨsnatɨmnat rafin, kənnatmegəh† itəm
otər e nɨpəg teiuaiu agɨn, mərioah moh ilau, mol win elau mohamnu ilau. 8 Nɨpətɨlau
otatəməhl əpəh e suatɨp rəha taon asol əh, ikɨn əh kəməht-ipən mɨn rəhalau Iərəmərə e
nɨg kəməluau‡ ikɨn, kəməuhlin nərgɨn,məmə Sotomo Ijip, tatəpsen-pən nolən rat ikɨn əh.
9Kənnetəmimnuwigɨlat pɨsɨnpɨsɨnmɨn, netəmimenoanol rafin, nenetəmimenəghatən
mɨn rafin, ne kantri mɨn rafin, okoatarəp e nɨpətɨlau, motos nian apiəpiə kɨsɨl, kən haf,
kən kəməsotegəhan-inən nɨtənɨmən ilau. 10 Kən netəmim rafin rəha nətueintən okotol
lafet, motagien, kən moatos-ipən natɨmnat kəm ilat mɨn, motagien məto-inun ien mil
itəm kəmatioal pɨk nəratən kəm ilat, kɨniamɨs. 11Məto uarisɨg e nian apiəpiə kɨsɨl ne haf
tɨnuwɨn rəkɨs, kən Uhgɨn təmos-ipən nehagən e nɨpətɨlau kən ilau kəmuətul e nelkɨlau.
Kən netəmim rafin itəm kəmotəplan ilau, nɨganməpɨlat təmasiəp, narmɨlat tɨkə. 12 Kən
ilat kəmotəto nəwian asol kit təmɨsɨ-pər e nego e neai, matən-ipən kəm ilau məmə, “Uər
mueia ikɨn-u.” Kən malnapuə təmɨləs ilau mər muwɨn e neai. Kən rəhalau tɨkɨmɨr mɨn
kəmotətul motalkəlɨk olau.

13 Kən e nian ətuatɨp əh, namig asol kit təmərəkɨn rum kitiəh e taon əh, mapəs əm
rum nain. Namig təmohamnu netəmim ilat rafin sepɨn-taosen, kən netəmim rafin itəm
kəməsotɨmɨsən, kəmotəgɨnmotasiəp, kənmotən nɨpahrienənməmə Uhgɨn e nego e neai,
tatos nepətən.

14 !Awe! Nəratən asol itəm tatol nampa tu lan, tɨnol namnun. Məto, nəratən itəm tatol
kɨsɨl lan otəsuwəhən tuwa.
* 11:2: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste
(1,260). † 11:7: Dan 7 ‡ 11:8: “Ikɨn əh kəməht-ipənmɨn Iərəmərə e nɨg kəməluau,” tatəghat-in Jerusalem.
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Nagelo itəm tatol sepɨn lan təmahl təwi
15Nagelo itəm tatol sepɨn lan təmahl rəhan təwi, kən əmun nəwian asol mɨn kəmotɨsɨ-

pən e nego e neai motənməmə,
“Rəhatat Iərəmərə ne rəhan Kristo, ilau kɨnatuərəmərə§ e nətueintən rafin agɨn, kən

nərəmərəən rəhan, otətatɨg lilɨn.”
16 Kən netəm-iasol itəm kəmotos nəwiətən mɨn ilat tuente-fo, itəm koatəpələh-pər e
rəhalat jea mɨn aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ilat kəmotɨsin nulɨlat, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat
taru nɨsɨp, kənmoatəfak kəmUhgɨn, 17motəmə,
“Iakoatən tagkiu kəm ik, Iərəmərə Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn, etəm un ik nətatɨg un

itəmnətatɨg roiu, kən nəmətatɨg aupən,
məto-inu ik nəmos rəham nəsanənən asol, kənmɨnətuounmatərəmərə.
18 “Kantri mɨn, kotautu pɨk, məto ik rəham neməha asol tɨnuwa.
Nian tɨnuwa o nakilən netəmkəmotɨmɨs.
Kənonakətou ienmɨnu ilat rəham iolwəkmɨn, kənmətoumɨnnetəmimrəham, nenetəm

koatɨsiai-in ik, ilat rafin, nat əpnapɨn okəmə ilat koatos nepətən asol o nepətən
əkəku.

Kən nian u rəham, o nərəkɨnən netəm itəmkoatərəkɨn netəmim e nətueintən.”
19 Nian kəmerəh e Nimə Rəha Uhgɨn əpəh ilɨs e neai, kən kəməplan Bokɨs rəha

Nəniəkɨsən Rəha Nasituən* tatəpələh əpəh imə. Kən təmatɨpɨt mɨtasiə, kən kaluəluə
təmatatɨperəh, kən eməto nagətən asol mɨn, kən təmatamig, kən ais təmɨsas-pa.

12
Pətan ne ialkita kəgin

1Kənnəmtətinasol kit təmiet eneai,muha-pɨspɨs lak. Pətankit təmuwɨnemɨtgar tahmen
e rəhan napən, kən təməpələhməf-ipər nelkɨn eməwɨg, kənmatəfauin hat rəha nɨsiaiiən
kit, kəmol-pənməhau tuelef lan. 2 In tətasək əfəməh, tatəto nahməənməto-inun in təpək-
əpək kən otəsuwəhən temək. 3 Kən əmun nəmtətin kit mɨn təmiet mɨn əpəh ilɨs e neai,
itəm tatuha-pɨspɨs lak. Inəh, ialkita kəgin kit, tasiə, tahmen e nɨgəm, rəhn-kapə təmɨsɨm-
ɨsɨm ilat sepɨn, kən rəhnɨpat ilat ten, kən kəməfauin-pən hat rəha kig asol agɨn ilat sepɨn
e rəhn-kapə mɨn. 4 Nɨpikɨn tatoh-irəkɨs məhau mɨn əpəh ilɨs e neai, matəmki-əhau-pa
ilat nəwtain kitiəh e nətueintən, mapəs nəwtain kəiu. Kən e nian əh, ialkita un təmuwa
mətul aupən e pətan u itəmotəsuwəhən temək,məmə okəmənətɨn tɨnaiir un, kən in ton.*
5Pətan əh təmɨləs nətɨn iərman, itəm in otərəmərə e kantri mɨn rafin, kənu nəmtətin rəha
nərəmərəən rəhan tahmen e nəlnal kit kəmol e iaen. Məto Uhgɨn təmeuw rəkɨs suakəku
u o ialkita, mɨləs-ipər ilɨs e rəhan jea, məmə otərəmərə. 6 Pətan un, təmagɨm-pən əpəh
ikɨn taruən-aruən ikɨn, itəmUhgɨn təmol əpen-əpenə lanməmə otətatɨg ikɨn, kən katehm,
kətoarus-pən nian wan-taosen-tu-hanrɨt-sɨkɨste tɨnuwamɨnuwɨn rəkɨs.†

7 Kən əmun, nəluagɨnən kit tɨnətul əpəh e nego e neai. Mikael‡ ne rəhan nagelo mɨn,
kɨnoatəmou ilat ialkita, kən ialkita ne rəhannagelomɨn kɨnoatohmɨn ilat. 8Məto ialkita,
nahgin tɨkə, təsahmenən. Kən əmun, Mikael ne kɨnotol win elat, kən kəmahl-iarəp ilat
əpəh e nego e neai. 9Kəmotɨləs ialkita asol un, motərakin-iəhau e nətueintən. Kən inu, in
sɨnek nuwəh ilouin aupən,§ katən mə Iərmɨs, o Setan, itəm təmeiuə-in nətueintən rafin
agɨn. Kəmərakin-iarəp in,* tuwa e nətueintən, ilat rafin nagelo mɨn rəhan.

10Kən əmun eməto nəwian asol kit əpəh ilɨs e nego e neai. Təmə,
“!Roiu əh, Uhgɨn rəhatat in tɨnosmegəh itat!
§ 11:15: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, “Rəhatat Iərəmərəne rəhanKristo, in tɨnatərəmərə,” tatəgətun-pənməmə
TataUhgɨnnerəhanKristo, ilaukitiəh əm. * 11:19: Bokɨs rəhaNəniəkɨsənRəhaNasituənu, in “Arkof theCovenant.”
Eks 25:10-22. * 12:4: Mat 2:13-14 † 12:6: Məwɨg foti-tu, in tahmen əme tri ne haf yia, kənkuahmen-ahmenmɨn
e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260). ‡ 12:7: Dan 10:13,21; 12:1 § 12:9: Jen 3:1 * 12:9: Jen 3:14-15;
Luk 10:17-18; Jon 12:30-31; Kol 2:15
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!Roiu əh in tɨnol-arəpməmə in tatos nəsanənən,
kən roiu əh, in tɨnatərəmərə!
Kən roiu əh, Kristo rəhan təmolməmə in tatosmɨnnəsanənənnenepətən enatɨmnatmɨn

rafin.
Tol nəhlan məto-inu roiu əh, kɨnərakin-iəhau Setan e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Setan u, itəm

tatətu-pən-ətu-pən nat e piətat mɨn lapɨn ne lenian, mən-iarəp nɨpəgnəmtɨn mɨn
rəhanmatətu-pən elat e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

11Kən piətat mɨn kəmotəmou ilat min,
kənmotol win rəkɨs lan e nəsanənən rəha nɨta Nətɨ Sipsip,
motatɨgmotol winmɨn lan e nətul əskasɨkən o nən-iarəpən nəghatən rəha Nətɨ Sipsip.
Motol winmɨn lanməto-inu nɨkilat təməsəht pɨkən nəmegəhən rəhalat,
məto kəmotətul matɨp əmməmə okotɨmɨs.
12 !Nego e neai, ne itəmat u notatɨg ikɨn, otagienməto-inu kɨnərakin-iarəp ialkita!
!Məto awe, kəsi o nətueintən ne nɨtəhəi,
məto-inu Setan təmeiuaiumɨnə ron ik!
In, neməha təmol pɨk,
məto-inun in tɨtunməmə nian rəhan təkuəkɨr əm.”

13Nian ialkitaasolu, təməplanməməkɨnərakin-iarəp in tuwɨnenətueintən, in tɨnatɨtəp
pətan u itəm təmɨləs nətɨn iərman. 14Kən kəmos-ipən nɨməlməlɨmalɨkɨmkəiu kəmpətan
u, məmə in otos miwɨg lan muwɨn əpəh ikɨn kəmol əpen-əpenə rəkɨs ikɨn taruən-aruən
ikɨn. Ikɨn əh, otətatɨg ikɨn, kən in tɨtagɨm o sɨnek, kən katehm wɨr in o taem kitiəh, ne
taem kəiu mɨn, ne taem haf. 15 Kən sɨnek u, təmeoa tahmen e naruəh asol kit, məmə
otau-təlɨmin pətan u mɨləs magɨm. 16Məto nɨsɨp təmasitu e pətan u. Nɨsɨp təmoag kən
mərge rafin nəhau itəm ialkita təmeoa-in e nɨpəgnoan. 17Kən əmun, ialkita un, neməha
təmol təmol o pətan u, kən in tagɨmmuwɨnməmə otəluagɨn ilat rəhanmɨn neen noanol,
ilat u itəm koatol nəwia Uhgɨn, kən moatətul əskasɨk o nən-iarəpən məmə ilat netəmim
rəha Iesu Kristo. 18Kən in təmətul əpəh e nɨməkləkɨl itəhəi.

13
Natmegəh itəm təməhap nɨtəhəi mər

1Kənu eməplannatmegəhasol kit təməhapnɨtəhəimər. Rəhnɨpat ten, rəhn-kapə təmɨsɨm
ilat sepɨn, kəməfauin-pən hat mɨn rəha kig asol agɨn e rəhnɨpat mɨn. Kən kəməte-pən
nərgɨn itəm tətau-iərmɨs-in Uhgɨn e rəhn-kapə mɨn. 2Nat megəh un eməplan, tahmen e
wɨsi kəgin kit u, lepet, məto nelkɨnmɨn kotahmen e natmegəh kit u, pea. Kən nɨpəgnoan
tahmen e laion. Kən ialkita u, təmos-ipən rəhan nəsanənən ne rəhan nərəmərəən ne
nepətən asol kəmnat megəh u.

3Rəhn-kapə nat megəh u kit, nat kit təmol, kən nəkəplan məmə tɨnatol pap o nɨmɨsən,
məto tɨnəwɨr mɨn. Kən əmun, netəmim rafin e nətueintən narmɨlat təmiwɨg pɨk ron, kən
moatuarisɨg-innatmegəhun. 4Kən ilat rafinkəmotəfakkəmialkita,məto-inu təmos-ipən
nepətən rəhan kəmnat megəh u. Kən ilat kəmotəfakmɨn kəmnat megəh u, kənmotəmə,
“?Pah in tahmen e nat megəh u? ?Pah tɨtun nohən?”

5 Kən kəmegəhan-in nat megəh u, məmə in otəghat ausit, mau-iərmɨs-in Uhgɨn. Kən
kəmegəhan-in-pən nepətən kəm in, məmə tɨtun nolən nat naka in tolkeike o məwɨg foti-
tu.* 6Kən in təmənnəghatən rat tepət eUhgɨn, nenərgɨn,†nenetəmim itəmkotatɨg enego
e neai,‡ ilat u, rəhan niməfak. 7Kəmos-ipən mɨn nəsanənən kəm in, məmə otəluagɨn ilat
netəmimrəhaUhgɨn, kənmolwinelat. Kənkəmos-ipənmɨnnepətənkəminonərəmərəən
e netəmim e noanol mɨn rafin, ne netəmim nuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ne netəmim e
nəghatənmɨn rafin, ne kantri mɨn rafin. 8Netəmim rafin rəha nətueintən, okotəfak kəm

* 13:5: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste
(1,260). 2 Tes 2:1-12. † 13:6: Dan 8:10-11 ‡ 13:6: Efes 2:6
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natmegəhu, inəh, netəmimrafin itəmkəməsəteənnərgɨlat eNaoa rəhaNəmegəhən, nian
nətueintən təmatɨkə əh. Naoa u, in naoa rəha Nətɨ Sipsip itəmkəmohamnu.

9Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr.
10Okəmə suah kit otuwɨn e kalapus,
pəs in otuwɨn əm.
Okəmə okətamnu suah kit e nisa,
pəs okətamnu əm in e nisa.
Nəghatən u, nɨpətɨn uməmə netəmim rəha Uhgɨn okotəkəike motol tɨku, kənmotahatətə
əme Uhgɨn.

Natmegəh itəm təməhap nɨsɨpmər
11Kən əmun, eməplan mɨn nat megəh kit mɨn itəm təməhap nɨsɨp mər. Rəhnɨpat kəiu

tahmen e nətɨ sipsip kit, məto tatəghat, nəwian tahmen e ialkita kit. 12 Nat megəh
itəm rəhn-kapə sepɨn, tatos-ipən rafin rəhan nepətən kəm in, kən nian nat megəh itəm
rəhnɨpat kəiu tətatɨg ilau nat megəh rəhn-kapə sepɨn, in tatol nəwian. Kən nat megəh
itəm rəhnɨpat kəiu tatəkəike kəm netəmim rafin e nətueintən, məmə ilat okotəfak kəm
nat megəh itəm təmaupən, itəm rəhn-kapə kit tɨnatol pap o nɨmɨsən məto tɨnəwɨr mɨn.
13 Kən nat megəh u itəm rəhnɨpat kəiu, tatol nəmtətin asol mɨn ne nat pɨspɨs mɨn
tepət, matɨg mol mɨn nɨgəm tatɨsɨ-pər e neai, matuwa e nətueintən, matol e nɨganəmtɨ
netəmim. 14 Uhgɨn təmegəhan-in-pən nəsanənən kəm nat megəh u itəm rəhnɨpat kəiu,
məmə tɨtun nolən nəmtətin mɨn nian tətatɨg ilau nat megəh rəhn-kapə ilat sepɨn. Kən in
təmateiuə-in netəmim rəha nətueintən e nəmtətin mɨn əh in təmol, kən mən-ipən kəm
ilat məmə okotəkəike motəte narmɨn itəm kasgəwɨn nat megəh rəhn-kapə sepɨn, nat
megəh u, itəm kəmaru pap rəhn-kapə e nisa, məto tatəmegəh. 15Kən Uhgɨn təmegəhan-
in-pən nəsanənən kəm nat megəh itəm rəhnɨpat kəiu, məmə otehag-pən e narmɨn itəm
kəmasgəwɨn e nɨg, pəs təghat. Kənnarmɨn itəmkasgəwɨn e nɨg un, təməghat,mən əskasɨk
məmə okəike kohamnu netəmim rafin itəm kəsotəfakən kəm in. 16 Kən in təmatəkəike
kəmnetəmimrafinməməokotosmakkit rəhanenelmɨlatmatɨpoenɨpɨnəgɨlat. Netəmim
rafin agɨn kotəkəike motos, ilat u, netəm-iasol mɨn, ne netəm əpnapɨn əm, netəm rəhalat
nautə tepət, nenetəmrəhalatnautə tɨkə, slefmɨn, nenetəmsənəmə slefmɨn,məməokotos
makkit rəhanenelmɨlatmatɨpoenɨpɨnəgɨlat. 17Okəməetəmtəsosənmaku, tərurunosən
nəmtɨ nat kit, ne nosalɨm-inən,mətoarus in təkəikemosmak rəhan. Mak un, in nərgɨ nat
megəh itəm rəhn-kapə ilat sepɨn, o nampa itəm tatəpsen-pən nərgɨn.

18O nat u, onakəkəike mos nenatɨgən tepət o nɨtunən nampa rəha nat megəh u. Kən
okəmə ik nakenatɨg tahmen, kən nəkɨtun nənən nɨpətɨn. Kən nampa u, in sikis-hanrɨt-
sikiste-sikis, kən in tatəpsen-pən etəmim kit.

14
Nətɨ Sipsip ne netəmimwan-hanrɨt-foti-fo-taosan

1 Kən əmun, ekətag-pən əpəh aupən-in io məplan Nətɨ Sipsip tatətul-pər əpəh e Nɨtot
Saeon, kən wan-hanrɨt-foti-fo-taosan netəmim koatətul ilat min. Kən kəməte-pən nərgɨ
Nətɨ Sipsip ne rəhan Tata e nɨpɨnəgɨlat. 2Kən ekəto nat kit əpəh ilɨs e nego e neai tətagət,
nəwian tahmen e nɨtəhəi tatem nonahluəluə, kən mahmen mɨn e kaluəluə tɨtatɨperəh,
kən ekəto tahmenmɨn e nəwia hap* tepət, netəmim koatoh. 3Kən ilat koatan napuənwi
kit əpəh aupən e jea rəha kig, ne nat koatəmegəh kuwɨt, ne netəm-iasol itəm kəmotos
nəwiətən mɨn. Suah kit təsɨtunən napuən əh, netəm mɨn əm un ilat wan-hanrɨt-foti-
fo-taosan itəm Uhgɨn təmos-nəmtɨn ilat,† mos-irəkɨs ilat e nətueintən. Netəm mɨn əm
un ilat əh, ilat kotɨtun nanən napuən əh. 4 Netəm mɨn u ilat u, itəm kəmotehm wɨr
rəhalat nəmegəhən, məmə namkɨmɨk tɨkə elat, kən ilat kəməsotitən pətan, ilat netəmwi.‡

* 14:2: Hapmɨn un, nat katoh elat o nanən napuən, tahmen e kitar. † 14:3: 1 Pita 1:19 ‡ 14:4: 2 Kor 11:2; Nol
Əpən 21:9
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Ilat koatuarisɨg-in Nətɨ Sipsip u, moatuwɨn ikɨn mɨn rafin itəm in tatuwɨn ikɨn. Uhgɨn
tɨnos-nəmtɨn rəkɨs netəmmɨn əh. Ilat rəha Uhgɨn əm, ne Nətɨ Sipsip u. Ilat kotahmen e
nagwənən itəmkəməfak-in wi əm e nasumən, itəmkatos-ipən kəmUhgɨn ne Nətɨ Sipsip.
5 Ilat kəsoteiuəən nian kit ne, kən nat əkəku kitiəh ne tɨkə məmə tatol ilat kotamkɨmɨk e
nɨganəmtɨ Uhgɨn.

Nagelo kɨsɨl
6Kən əmun ekatɨg məplan mɨn nagelo kit mɨn, tatiwɨg əpəh ilɨs e magoagəp. In tatən-

iarəp namnusən təwɨr itəm tətatɨg tətatɨg namnun tɨkə§ kəm netəmim rəha nətueintən,
e kantri mɨn rafin, e noanol mɨn rafin, ne nəghatən mɨn rafin, ne netəmim nuwigɨlat
tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 7 In tatən əfəməh məmə, “Otəgɨn motɨsiai-in Uhgɨn, kən motən
nɨpahrienən e rəhan nepətən, məto-inun nian ətuatɨp rəhan tɨnuwa, o nos-ipənən
nalpɨnən kəmnetəmim. Otəfak kəmin, etəmtəmol nego e neai, ne nətueintən, ne nɨtəhəi,
ne nəmtɨ nəhaumɨn.”

8 Kən nagelo kit mɨn, itəm tatol nampa tu lan, tatətəu-pən matən məmə, “!Papilon
təməme! !Papilon təməme! !PapilonƏsanənNahginTepət təməme,meiuaiu! In tahmene
pətan e suatɨp itəm təmiuw-pa nəman e kantrimɨn rafin kotuwamotənɨmwain ilatmin.
Wainunɨmɨn, inun, nɨtəpənnalmələnmɨn,məkəike kəmnetəmimməmə koatol nolən rat
ilat min. Kən nian nəman kotənɨmwain u, ilat koatiuw-pa neməha rəha Uhgɨn olat.”

9 Kən nagelo kit mɨn, itəm tatol kɨsɨl lan, tatuarisɨg-in ilau, kən matən əfəməh məmə,
“Okəmə suah kit təfak kəmnat megəh rəhn-kapə ilat sepɨn, ne narmɨn itəmkəmasgəwɨn
e nɨg, kənmatos rəhan mak e nɨpɨnəgɨn o nelmɨn, 10 kən in təike mənɨmmɨn wain u inu,
in neməha rəhaUhgɨn. Wain u inu, kəməsəgələkləkən e nəhau. In otəto nahməən e nɨgəm
ne noanəwiwə itəm tatuəp okiaus in əpəh e nɨganəmtɨ nagelo asim mɨn ne Nətɨ Sipsip.
11Kənnəhaniəmrəha nɨgəm itəmtatus ilatmatol nahməən kəm ilat u, in tatər nian rafin,
namnun tɨkə. Netəmmɨnun itəmkotəfak kəmnatmegəh rəhn-kapə ilat sepɨnne narmɨn
itəm kəmasgəwɨn e nɨg, kən motos mak rəha nərgɨn, ilat okəsotamegən e nərauiəgən ne
lapɨn.” 12 Nəghatən u, nɨpətɨn u məmə netəmim rəha Uhgɨn itəm koatətəu-pən nəwia
Uhgɨn, kənmoatahatətə e Iesu, ilat kotəkəike motətul əskasɨk.

13Kən əmun eməto nəwian kit təmɨsɨ-pər e nego e neai matən məmə, “Əte rəkɨs nat u:
roiu ne matuwɨn, netəmim rəha Iərəmərə, məto okəmə okotɨmɨs, ilat okotatɨg e nəwɨrən
pahrien.”
Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmə, “!Əwəh! Ilat okotameg e rəhalat wək, məto-inu okotos

noa rəhalat wəkmɨn.”
Nəulək-inən netəmim e nətueintən

14 Emətag-pən mɨn əpəh aupən-in io məplan malnapuə kit təruən, kən suah kit
tatəpələh-pər e malnapuə un. Suah un, tahmen e Nətɨ Etəmim. In tatəfauin kraun kit,
inu hat rəha kig, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kənmatɨləs naip eko kit itəm tasɨlə. 15Kən
əmun nagelo kit mɨn təmɨsɨ-pən əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn muwa, kən maun-in əfəməh
suah u, tatəpələh-pər e malnapuəməmə, “Os rəham naip eko mos muwɨnməulək, məto-
inu nian rəha nəuləkən tɨnuwa, kən nagwənən əpəh e nətueintən tɨnɨmətə.” 16Kən əmun
suah u itəm tatəpələh-pər e malnapuə, təmurin-ego-in nətueintən e rəhan naip eko, kən
məulək-in netəmim e nətueintən, tahmen e nagwənən itəm tɨnɨmətə o nosən.

17 Kən nagelo kit mɨn təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn əpəh e nego e neai. In tatɨləs mɨn
rəhan kit naip eko itəm tasɨlə. 18Nagelo kit mɨn, itəm tatos nepətən rəha nɨgəm e olta,
təmɨsɨ-pən əpəheolta, kənmaun-in əfəməhnagelo itəmtatɨləsnaipekoməmə, “Ləs rəham
naip eko un, muwɨn e nətueintən, kən məte rəkɨs netəmim itəm kotahmen e noa krep
marəg u tɨpɨlpɨl mɨn, əpəh e nəukətɨn. Nətueintən tahmen e nəukətɨn.” 19-20 Tol nəhlan,
nagelo un təmoahin rəhan naip eko, tuwɨn e nətueintən, kən məte rəkɨs netəm mɨn un
§ 14:6: Katəghat-in Namnusən Təwɨr məmə namnun tɨkəməto-inun in tatəghat-in nalpəkauən lilɨnmɨn rəha Uhgɨn,
kənməto-inun in tatən nɨpahrienən nian rafin.
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itəm kotahmen e noa krep itəm tɨnəmarəg rəkɨs. Kən in təmərakin-pən ilat kotuwɨn ikɨn
asol əh itəm kateguarɨn-eguarɨn noa krep mɨn ikɨn, məmə nahuilat otaiəh. Ikɨn əh, in
ihluə e taon, Uhgɨn tatos-iarəp rəhan neməha, kən matol nalpɨnən ikɨn kəm netəmim.
Kən kateguarɨn-eguarɨnnetəmmɨnu, kənnɨtalat itəmtɨtaiəhmətaiu ikɨn əh, in tahmen e
nəhau asol kit nəfəməhən rəhan tahmen e tri hanrɨt kilomita, kən lokamnɨm lokamnɨm.
Okəmə hos kit tiwɨg-pən ikɨn, nɨta tɨtun nərənmek nohlɨn.*

15
Netəmim rəha Uhgɨn kəmotənwiwi in

1 Ekətag-pən əpəh e nego e neai məplan mɨn nəmtətin kit mɨn itəm tatuha-pɨspɨs lak.
Nagelo ilat sepɨn koatos namnu nalpɨnən mɨn, ilat sepɨn. Nalpɨnən mɨn əh, ilat koatol
neməha apiəpiə rəha Uhgɨn tol namnun lan. 2 Kən əmun, eməplan nat kit tahmen e
nɨtəhəi, məto kəmol e klas ne nɨgəm pɨləh-pɨləh, kən netəmim neen koatətul e nɨkalkal
nɨtəhəi u, ilat un netəm kəmotəmou ilat nat megəh rəhn-kapə sepɨn ne narmɨn itəm
kəmasgəwɨn e nɨg, kən kotol win elau, ne nampa itəm tatətul o nərgɨn. Kən Uhgɨn təmos-
ipən hap*mɨn kəm ilat, 3kən koatoh, motan napuən rəha Nətɨ Sipsip neMoses u, iolwək
rəha Uhgɨn, koatanməmə,
“Iərəmərə Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn
Rəham nolən asol mɨn kotatuha-pɨspɨs etɨmat.
!Kig lilɨn, nolənmɨn rəham kotətuatɨp pahrien!
4 ?Pah otəsaginən ik, Iərəmərə?†
?Kən pah otəsos-ipənən nənwiwiən o nərgəm?
Məto-inu ik pɨsɨn əmnakasim.
Netəmim e kantri mɨn rafin okotuwa
kənmotəfak e nɨganəmtɨm,
məto-inun nəmol-arəpa rəham nolən ətuatɨpmɨn.”

5Kəmotan rəkɨs napuən u, emətag-pər e nego e neai, məplan kəmerəh-pən Ikɨn Uhgɨn
Tətatɨg Ikɨn, inu, Nimə Tapolən rəha Uhgɨn. 6 Nagelo ilat sepɨn kəmotiet e Ikɨn Uhgɨn
Tətatɨg Ikɨn, koatosnalpɨnənmɨn ilat sepɨn. Ilat kotuwɨnenapənwɨr u, linen, itəmtatɨpɨt-
ɨpɨt, kənkəməlismanɨkɨləhalat e kətəut itəmkəmol e iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt. 7Kən əmun, nat
koatəmegəhun ilat kuwɨt kit təmos-ipənpesɨnmɨn itəmkəmol e iaenu kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ilat
sepɨn, kəmnagelomɨnusepɨn. Pesɨnmɨnu, kotərioaheneməharəhaUhgɨnu, itəmtətatɨg
lilɨn. 8Kən nəhaniəm təmɨrəfin Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, nəhaniəm-in nepətən əhag-əhag
rəha Uhgɨn ne nəsanənən rəhan, kən okol suah kit təsuwɨnən əh imə e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg
Ikɨnmətoarus nalpɨnənmɨn ilat sepɨn itəmnagelo sepɨn koatəmɨk, okotol namnun.

16
Pesɨn ilat sepɨn, kəmotərioah e neməha rəha Uhgɨn

1Kən əmun, eməto nəwian kit təmagət əfəməh əpəh e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, matən-ipən
kəm nagelo mɨn u sepɨn məmə, “Otuwɨn, motəhtəg-iarəp e nətueintən pesɨn ilat sepɨn
itəmkəmotərioah e neməha rəha Uhgɨn.” 2Nagelo itəm tətaupən, təmuwɨnməhtəg-iarəp
pesɨn rəhan e nəptən. Kən əmun, netəmim itəm koatos mak rəha nat megəh rəhn-kapə
ilat sepɨn, kənmoatəfak kəmnarmɨn itəmkəmasgəwɨnenɨg, nɨməgəmtəmɨrəfinnɨpətɨlat.

3Kən nagelo nampa tu, təməhtəg-iarəp rəhan pesɨn əpəh itəhəi. Kən nɨtəhəi təmol nɨta
lan, tahmen e nɨta etəm təmɨmɨs. Kən nat itəhəi mɨn rafin kəmotɨmɨs.

4 Kən nagelo nampa tri, təməhtəg-iarəpən rəhan pesɨn e nəmtɨ nəhau mɨn ne nəlugɨ
nəhau mɨn, kən ilau kueia mioal nɨta elau. 5 Kən əmun eməto nagelo itəm tərəmərə e
nəhaumɨn təmə,
* 14:19-20: Aes 63:1-6 * 15:2: Hapmɨn un, nat katoh elat o nanən napuən, tahmen e kitar. † 15:4: Jer 10:7;
Sam 86:9-10
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“Ik pɨsɨn əm ik Uhgɨn, nakətuatɨp,
ik un itəmnəkətatɨg kən nəmətatɨg,
kən tətuatɨp əmməmə onəkol nalpɨnən kəm ilat nəhlan.
6Rəhalat atɨp əm,
məto-inun ilat kəmotiu nɨta rəham netəmimmɨn ne ienmɨn,
kən ik nakos-ipən nɨta nɨmɨlat məmə okotənɨm.”

7Kən ekəto mɨn olta tətagət əfəməhməmə,
“!Əwəh! IərəmərəUhgɨnNahgin Tepət PɨkAgɨn, rəhamnəghatənnəmuəhnetəmim lan, in

tətuatɨp agɨn, kən nɨpahrienən.”
8 Kən əmun, nagelo nampa fo, təhtəg-iarəpən rəhan pesɨn e mɨtgar, kən kəmos-ipən

nəsanənən kəmmɨt məmə otəhg netəmim tahmen e nɨgəm. 9Kən nəgəpanən təmus ilat,
kən kotau-iərmɨs-in nərgɨ Uhgɨn, itəm in tatərəmərə e nalpɨnən mɨn u, məto ilat kotapəs
nəuhlinən nətəlɨgən rəhalat, kənmotɨsiai-in rəhan nepətən.

10Kən nagelo nampa faif təhtəg-iarəpən rəhan pesɨn əpəh nat megəh tatərəmərə ikɨn,
kən əmun, ikɨnmɨnrafin in tatərəmərə ikɨn in təmapinəp. Kənnetəmimkoatətonahməən,
moatus namɨlat motoatɨp-oatɨp. 11Kən ilat motau-iərmɨs-in Uhgɨn əpəh e nego e neai o
nahməənmɨnnenɨməgəmmɨn rəhalat,məto ilat kəməsotəuhlinənnətəlɨgən rəhalat o nat
itəmkəmotol.

12 Kən nagelo nampa sikis, təməhtəg-rəkɨs rəhan pesɨn əpəh e nəhau asol, nərgɨn u,
Iufretes, kən əmun nəhau təmamɨr mol suatɨp rəha kig mɨn kotaliwək lan moatɨsɨ-pah.
13 Kən əmun, ekəplan mɨn narmɨn rat kɨsɨl kəhalahmen e pɨrok. Kit təmiet e nɨpəgnoa
ialkita, kit tiet e nɨpəgnoa nat megəh rəhn-kapə ilat sepɨn, kən kit tiet e nɨpəgnoa ien
eiueiuə.* 14 Iləhal narmɨ iərmɨs mɨn, itəm koatol nəmtətin mɨn, kən iləhal kəhaliet
mətəhaluwɨn o kig mɨn e nətueintən rafin, məhaluəfɨmɨn ilat məmə okotəluagɨn e Nian
Asol rəha Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn.

15Kən Iesu təmənməmə, “!Ətag-pa-tu! !Iatuwa tahmen e iakləh! Etəmim itəm təsapɨlən
mətaiir, məsapegən rəhan natɨmnat o napɨlənməmə in otəsaipiəpiəən kənmaulɨs ron, in
otatɨg e nəwɨrən pahrien.”

16Kən ilat kəmotargətain rafin kigmɨn əpəh ikɨnkit, katən enəghatən rəhanetəmIsrel,
məmə, “Amaketon.”

17 Kən namnun nagelo itəm in nampa sepɨn, təməhtəg-rəkɨs-pən rəhan pesɨn əpəh e
nɨmagoagəp, kən əmun əpəh e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, nəwian asol kit tɨsɨ-pən əpəh e
jea rəha kig məmə, “!Tɨnol namnun!” 18 Kən əmun təmatɨpɨt, kəməto nagətən asol, kən
kaluəluə təmatɨperəh-atɨperəh, kən namig asol təməloal e nəptən. Namig u, in iahgin
iahgin, kəsəplanən namig kit iahgin tol nəhlan nian kit. 19Kən taon asol təməhapməsɨn
kɨsɨl, kən taon mɨn e kantri mɨn rafin kəmotɨsas motol nat tɨkə elat. Uhgɨn, nɨkin təməht
nolən rat mɨn rəha Papilon Asol, kən tos-ipən panɨkɨn itəm tərioah e wain e neməha
rəhan, təməkəike kəm in məmə otənɨm rafin agɨn. 20Nəptən əlkələh mɨn rafin kəmahin
rəkɨs ilat, kotɨkə, ne nɨtot mɨn, kɨsəplan mɨnən kit. 21 Ais u itəm tahmen e kəpiel asol
koatɨsɨ-pən e malnapuə, kəmotɨsas-pən e netəmim. Ais u, kitiəh əm tahmen e fifte kilo,
kən netəmimkəmotau-iərmɨs-in Uhgɨn o nahl-ipa-mən ais itəm təmatɨsas-pən elat, məto-
inu nalpɨnən u in tərat tərat agɨn.

17
Pətan ionəhan tərat agɨn

1Kən əmun, nagelo sepɨn mɨn u kit itəm kəmoatəmɨk pesɨn ilat sepɨn, təmuwa mən-ipa
kəm io məmə, “Wa-tu, pəs ekəgətun kəm ik nalpɨnən rəha pətan ionəhan* tərat agɨn,

* 16:13: “Ien eiueiuə” u, in nat megəh itəm təməhap nɨsɨpmər, rəhnɨpat kəiu, itəm təməghat-in e Nol Əpən 13:11-18.
* 17:1: Pətan ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suatɨp.
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itəm tatəpələh-pən e nəhau tepət. 2 Pətan əh, kig mɨn rəha nətueintən ilat kəmoatit, kən
netəmim rəha nətueintən ilat kəmoatənɨmnɨmɨnwain, moatapɨs ilat min kənmoatit.”

3KənnəsanənənrəhaNarmɨnRəhaUhgɨn təmolkəmio, kənnagelo təmit-irəkɨs io ekian
əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kən ikɨn əh, eməplan pətan un tətasuə-pər e məntaa nat
megəh asiə kit. Kəməte-pən nərɨgmɨn itəm tatən rat Uhgɨn, tɨrəfin nɨpətɨn, kən rəhn-kapə
təmɨsɨm ilat sepɨn, kənu rəhnɨpat ten. 4 Pətan un, tatuwɨn e napən itəm tol nəguɨ-naris
ne tasiə, in təmol malə-malə e nɨpətɨn, tətoanin noanat ne iarig, itəm kəmol e iaen u
kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne kəpiel itəm nəmtɨn tiəkɨs, ne nat kit təwɨr pɨk u, perel.† Kən in tatos
panɨkɨn kit e nelmɨn, itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən tərioah e nat tərat mɨn,
itəm kotamkɨmɨk agɨn e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ilat un, noa nolən rat rəhan. 5 Kən inəh
e nɨpɨnəgɨn, kəməte-pən nərɨg kit əh-ikɨn, itəmnɨpətɨn tatəhluaig u, tatənməmə,

TAON ƏsanəN NAHGIN TEPəT U PAPILON.
IN ITɨ NɨPɨTAN IONəHAN MɨN RAFIN.
KəN IN NəUKəTɨ NOLəN NAT KOTAMKɨMɨK AGɨN MɨN.

6 Kən ekəplan məmə pətan u, in tɨnapɨs e nɨta netəmim mɨn rəha Uhgɨn, nɨta netəm
kəmotətul-arəp o nən-iarəpən Iesu.
Nian eməplan, kən narmək təmiwɨg təmiwɨg. 7 Kən əmun nagelo təmən-ipa kəm io

məmə, “?Narməm tatiwɨg nulan o naka? Io ekuhapɨk e nəghatən anion e pətan u ne nat
megəh itəm tətasuə-pər lan, itəm rəhn-kapə təmɨsɨm ilat sepɨn kən rəhnɨpat ten. 8 Nat
megəh itəm nəməplan, təmətatɨg, kən təsatɨgən roiu, kən otəsuwəhən otər e nɨpəg asol
itəm teiuaiu agɨn, kən tɨnətaiu matuwɨnməmə Uhgɨn otərəkɨn.

“Kən netəmim rəha netueintən itəm kəməsəteən nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən, ilat,
narmɨlat otiwɨg pɨk nian okotəplan nat megəh u, məto-inu aupən in təmatəmegəh, məto
təsatɨgən roiu, məto in otiet-arəpamɨn.

9 “Etəmim otəkəike mos nenatɨgən o nɨtunən nɨpətɨ nəghatən u. Rəhn-kapə nat megəh
u, ilat sepɨn, koatəpsen-pən nɨtot mɨn itəm pətan əh tatəpələh-pər elat.‡ 10 Koatəpsen-
pən mɨn kig ilat sepɨn. Kig faif ilat kɨnotiet rəkɨs, kitiəh tatəmegəh roiu, kən kit mɨn
təsuwamən əh. Məto nian tuwa, in otəkəike mətatɨg o nian təkuəkɨr əm. 11Nat megəh
u itəm təmətatɨg, kən roiu in təsatɨgən, inmɨn in kig kit, itəm tatol nampa eit lan, məto in
mɨn in kig kit rəha kig mɨn u ilat sepɨn, kən tɨnətaiu matuwɨnməmə Uhgɨn otərəkɨn.

12 “Rəhnɨpat ilat ten itəmnəməplan ilat, koatəpsen-pən kig ilat ten, itəm ilat kəsotosən
əh nərəmərəən rəhalat. Məto ilat okəpanotos nepətənməmə ilat kigmɨn,motərəmərə ilat
nat megəh, məto o nian təkuəkɨr əm. 13Nətəlɨgən rəhalat kitiəh əm o nos-ipənən rəhalat
nəsanənənnenepətənkəmnatmegəh. 14 Ilat okotəluagɨn ilatNətɨ Sipsip,mətoNətɨ Sipsip
otol win elat, məto-inu Nətɨ Sipsip in Iərəmərə rəha iərəmərə mɨn, ne Kig rəha kig mɨn.
Kən in otuwa ilat min netəm mɨn u, təmɨtəpun ilat, kən ilat koatətul əskasɨk e rəhalat
nahatətəən.”

15 Kən əmun, nagelo tən-ipa mɨn kəm io məmə, “Nəhau mɨn u nəməplan, itəm pətan
ionəhan tatəpələh-pər lan, tatəpsen-pən netəmim nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn, nɨmanin
netəmim, kantri mɨn, ne nəghatən pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 16Natmegəh ne rəhnɨpat ilat ten itəm
nəməplan, ilat okotetəhau pətan ionəhan u. Kən ilat okotərəkɨn in, motol nat ruən lan,
taiu piəpiə. Ilat okotun noanuwəhgɨn kən motan-ətɨp nɨpətɨn e nɨgəm. 17Okotol nəhlan,
məto-inu Uhgɨn təmələhəu-pən nat u e nɨkilat, məmə okotol nətəlɨgən rəhan, kən mol
nɨkilat kitiəh əm o nos-ipənən rəhalat nəsanənən kəm nat megəh, məmə in otərəmərə,
mətoarus nəghatən rəha Uhgɨn tuwamol nɨpahrienən.

18 “Pətan əh natəplan, in taon nahgin tepət itəm tatərəmərə e kigmɨn rəha nətueintən.”

18
Papilon təməme

† 17:4: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. ‡ 17:9: Netəmim tepət nɨkilat təht məmə nat u tatəghat-in Rom, in
kəmiləkɨn-pər e nɨtot ilat sepɨn.
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1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, eməplan nagelo kit mɨn təmɨsɨ-pər e neai. In tatos nepətən
asol, kən in tətasiəgəpɨn rafin nətueintən e rəhan nəhag-əhagən. 2 Təməmərɨt əfəməh e
nəwian kit itəm iahgin, məmə,
“!Təməme! !Papilon Əsanən Nahgin Tepət təməme!
Iərmɨs mɨn kɨnotuwa kətatɨg ikɨn.
In noanɨpɨrasɨg rəha narmɨn rat mɨn.
In noanɨpɨrasɨg rəhamənɨg rat mɨn, kəsonən,
itəmkotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
3Məto-inun kantri mɨn rafin kɨnotapɨs e nɨmɨnwain u, nɨtəpən nalmələn, moatit in.
Kig mɨn rəha nətueintən kəmoatit mɨn,
kən netəmkoatol-salɨm-in natɨmnat mɨn e nətueintən,
rəhalat nautə nepət rəkɨs e rəhan nolən itəm
tətaumɨs o natɨmnat rəhan.”

4Kən əmun eməto nəwian kit mɨn e nego e neai təmə,
“Otiet rəkɨs lan, rəhak netəmim,
məmə rəhan nolən rat otəsɨləs pɨkənən itəmat,
kən itəmat onəsotosən rəhan kit nalpɨnən,
5məto-inun in təmərgətain rəhan nolən rat tər iuəhkɨr əm tatek neai,
mol Uhgɨn təsaluinən rəhan nolən rat mɨn.
6Otalpɨn nɨtai nat tahmen itəm in təmol kəm rəham netəmim.
Otos-ipən rəhan nətouənmau kəiu.
Otiuw rəkɨs nɨmɨnwain itəm in tarɨpməskasɨk,
rəhan nəsanənən tepət maprəkɨs-in itəmun itəm in təmatos-ipən kəm ilat.
7Pətan un, təmatos-ipər atɨp in, matəto təwɨr e nautə rəhan,
məto roiu əh, os-ipən nətouən rəhan e nahməən ne nasəkən,
məto-inu tatəghat ausit e nɨkin matən məmə, ‘Io kwin kit. Ikɨn-u iatəpələh, matərəmərə.

Sənəmə io nəutahlɨmɨs. Okol esasəkən nian kit.’
8O nausitən u rəhan, rəhan nalpɨnənmɨn otɨləs in o nian kitiəh əm.
In otatɨmɨs, matəto tərat, mətasək.
Kən in otatɨg e nian iəkɨs o nosən nagwənən,
kən nɨgəmotus in,
məto-inun Iərəmərə Uhgɨn un, nahgin tepət,
in tatos-ipən rəhan nalpɨnən.”

9 “Kən nian kig mɨn rəha nətueintən itəmkəmoatit kənmoatos kələh nautəmɨn rəhan,
kotəplan nəhaniəm e nɨgəm itəm tatus, kən ilat okotasək, motəto tərat ron. 10 Rəhan
nahməən otol ilat kotəgɨn, kənmotətul-pən əm isəumoatənməmə,
‘!Kəsi! Kəsi o taon asol!
!Awe, Papilon, taon itəm təmatəsanən pɨk! Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lan,

in tɨnatos rəhan nalpɨnən!’
11 “Netəmimkoatol-salɨm-in natɨmnat e nətueintən, ilatmɨn okotasəkmotasək o pətan

u, məto-inu etəmimkitmɨn tɨkə o nosən nəmtɨn rəhalat natɨmnat. 12Suah kit mɨn otəsos-
nəmtɨnən iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silpa, ne kəpiel wɨrmɨn ne perel* rəhalat, kən suah kit
otəsos-nəmtɨn mɨnən napən wɨr u linen, ne napən u itəm tol nəguɨ-naris ne napən wɨr u
silik, ne napən u itəm tasiə tasiə, itəm nəmtɨlat tiəkɨs agɨn. Etəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən
nɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm koatəpien wɨr, ne natɨmnat mɨn itəm katol e nəluɨ eləfen, ne nɨg
mɨn itəm nəmtətin tiəkɨs agɨn, ne pɨrons,† ne iaen, ne kəpiel wɨr kit u, mapɨl. 13 Etəmim
otɨkə o nos-nəmtɨnən nat nəmiəwɨlat tatəpienwɨrmɨn, inu sinamon, ne senta, ne insens,
ne frankinsens, ne fomat u mɨr. Netəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən wain ne oel ne flaoa ne

* 18:12: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. † 18:12: Pɨrons in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol.
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wit rəhalat. Kən etəmim otɨkə mɨn o nos-nəmtɨnən kau mɨn ne sipsip ne hos ne kat, ne
slef mɨn rəhalat, inu netəmim.

14 “Kən netəm rəha nol-salɨm-inən natɨmnat mɨn, ilat okotasək pɨk, nɨkilat tahmə. Ilat
okotən məmə, ‘Noa wək asol mɨn rəham itəm ik rəham nətəlɨgən təmuwɨn pɨk lan, kən
nəmatol, ilat kɨnotagɨmkapəs ik. Rəham nautəmɨn nemalə-maləmɨn rəham kɨnotagɨm,
okol nəsos mɨnən ilat.’ 15 Netəm koatol-salɨm-in natɨmnat mɨn rəhalat kəm pətan u,
moatos nautə asol mɨn lan, ilat kotətul-pən isəu ron, motasiəp o rəhan nahməən. Ilat
nɨkilat otahmə kən kotasəkmotasək əfəməh, 16motəmə,
“ ‘!Awe, kəsi! Taon əsanən itəm təmuwɨn e natɨmnatwɨrmɨn u linen, itəm tol nəguɨ-naris

ne tasiə ne, kən matol malə-malə e nɨpətɨn tətoanin noanat ne iarig, itəm kəmol e
iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne kəpiel mɨn nəmtɨn tiəkɨs, ne nat wɨr mɨn u perel ne.

17Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lan, kəmərəkɨn rafin nautə asol mɨn rəhan.’
“Kən əmun netəm koatɨləs nego mɨn rafin, netəm koataliwək e nego, ne kɨru mɨn rəha

nego, ne netəmim rafin itəm koatos məni rəhalat o natɨgən e nərpɨ nɨtəhəi, ilat okotətul-
pən isəuron. 18Niankotəplannəhaniəmlan tatuəp, kən ilat okotəmə, ‘!Kəsehmən taonkit
təsanən tahmen e taon asol u!’ 19Kən ilat okotatip rəhalat-kapə e nɨmoulul, tatəpsen-pən
məmə nɨkilat tɨtahmə, kənmotasək pɨkməmə,
“ ‘!Awe, kəsi! !Taon asol u itəm netəmim rafin itəm koatos nego mɨn itəhəi ilat rəhalat

nautə təmepət e rəham natɨmnat!
Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lam, kəmərəkɨn agɨn ik.’
20 “!Məto itəmat e nego e neai, itəmat netəmim rəha Uhgɨn, ne aposol mɨn ne ienmɨn,
itəmat nɨkitəmat təike magien,
məto-inu Uhgɨn təmətu rəkɨs neim otəmatmələhəu-pən o pətan u!”

21Kən əmun, nagelo əsanən kit təmɨləs kəpiel asol kit, matɨpin-pən e nahgin rafin əpəh
itəhəi, kənməmə,
“Kəmərakin-pən nəhlan Papilon Əsanən Nahgin Tepət əpəh itəhəi.
Kən okol in təsətul mɨnən.
22Kənokol kəsətomɨnənnəwiali hap‡mɨnnenapuənmɨn, ne nəwiali nahlənnaune təwi

u ikɨn-u.
Etəmim rəha nalpəkau wɨrən e natɨmnat otɨkə ikɨn-u,
kən okɨsəto mɨnən natərkərɨkən rəha kəpiel mɨn itəmkotalkin wit katol flaoa lan.
23Nəhag-əhagən rəha lait mɨn okol kəsotasiəmɨnən,
kənokol kəsətomɨnənnəwiapətanne iərman itəmkətioal nəniəkɨsən rəhalau enian rəha

marɨt,
məto-inu aupən, netəmkoatol-salɨm-in natɨmnat rəham,
ilat koatol win e nətueintən rafin,
kən ik natagwən asim netəmim e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə kotuwa o rəham

nərəmərəən, e noləmasig rəham.
24 “Taon asol u Papilon in təmos nalpɨnən
məto-inun kəmatiu nɨta ienmɨn ne netəmimmɨn rəhaUhgɨn ikɨnmɨn rafin e nətueintən.
Nɨpahrienən, nɨta netəmim rafin itəmkəmohamnu ilat,
in tətatɨg e taon asol u.”

19
Netəmim ilɨs e nego e neai kəmotənwiwi Uhgɨn

1Uarisɨg e nəghatən rəha nagelo əh, ekəto nəwiali nat kit tahmen e netəmim tepət tepət
kotagət əfəməh əpəh e nego e neai, moatənməmə,
“!Pəs kotənwiwi Iərəmərə!
!In Uhgɨn u, təmosmegəh kitat!
Nepətən əhag-əhag ne nəsanənən in rəhan pɨsɨn əm,
‡ 18:22: Hap un, nat katoh lan o nanən napuən, tahmen e kitar.



NOL ƏPƏN 19:2 463 NOL ƏPƏN 19:15

2məto-inu nakilən rəhan in tətuatɨp pahrien.
Rəhan nəghatən tɨnuəh rəkɨs pətan ionəhan u, itəm təmit əpnapɨn netəmim,
kən tɨnətalpɨn nɨta rəhan iolwəkmɨn.”
3Kən kəmotagət əfəməhmɨnmotəmə,
“! Pəs kotənwiwi Iərəmərə Uhgɨn! Nəhaniəm e nɨgəm itəm tatus pətan u, tatər tatər

namnun tɨkə.”
4 Netəm-iasol itəm kəmotəwiətən mɨn ilat tuente-fo, ne nat koatəmegəh ilat kuwɨt,
kəmotɨsin nulɨlat kəm Uhgɨn. Ilat kəmoteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, motəfak kəm in,
itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə. Kən ilat motəmə,
“!Əwəh! !Pəs Kotənwiwi Iərəmərə!”

Marit rəhaNətɨ Sipsip
5Kən əmun, nəwian kit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kig, matənməmə,

“!Otənwiwi Uhgɨn rəhatat!
!Itəmat rəhan iolwəkmɨn rafin, otənwiwi in!
!Itəmat u, noatɨsiai-in, moatəgin Uhgɨn, otənwiwi in!
!Nat əpnapɨnokəmə itəmatnoatos nepətənasolmɨn, o netəm əpnapɨn əm,məto otənwiwi

Uhgɨn!”
6Kən əmun eməto nəwia nat kit tahmen e netəmim tepət koatagət, kənmahmenmɨn e

nɨtəhəi tatem nonahluəluə, ne kaluəluə tɨtatɨperəh-atɨperəhmotəmə,
“!Pəs kotənwiwi Iərəmərə!
Məto-inun Iərəmərə Uhgɨn rəhatat, Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, in tɨnatərəmərə.
7Pəs nɨkitat tərioah e nagienən,
kənmotən nɨpahrienən e rəhan nepətən,
məto-inu tɨnuwa e nian ətuatɨp rəhamarɨt rəha Nətɨ Sipsip.
Kən rəhan pətan tatətul matɨpmatəsahgin əm.
8Kən Uhgɨn təmos-ipən napənwɨr kəm in, məmə otuwɨn lan.
Napənwɨr u linen, tatɨpɨt-ɨpɨt, məruən.”
(Napənwɨr u linen, tatəpsen-pən nolən ətuatɨp rəha netəmim rəha Uhgɨn.)

9Kənu nagelo u, tən-ipa kəm io məmə, “Əte rəkɨs natɨmnat mɨn u. ‘Netəmmɨn un itəm
kəmaun-in ilat məmə okotuwɨn e nagwənən rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip, ilat okotatɨg e
nəwɨrən pahrien.’ ” Kənmatɨgmənmɨnməmə,

“Nəghatənmɨnu, ilatnəghatənpahrienrəhaUhgɨn.” 10Təmənnəhlan, kənemɨsinnulɨk
e nelkɨn, meiuaiu, nɨpɨnəgək taru nɨsɨp, məmə ekəfak kəm in. Məto in tən-ipa kəm io
məmə, “!Əsəfakən kəm io! Kilau min ik iolwək mil əm, kitat piam mɨn itəm ilat kotətul
əskasɨk o nən-iarəpən namnusən təwɨr rəha Iesu. Əfak kəm Uhgɨn əm, məto-inu nətul-
arəpən rəha Iesu, in nəukətɨn nəghatənmɨn rəha ienmɨn.”

Etəm təmasuə-pər e hos kəruən
11 Kən əmun ekəplan nego e neai təmerəh, kən məplan hos kəruən kit. Etəm tətasuə-

pər lan, nərgɨnun, “EtəmKɨtunNahatətəƏskasɨkənLan, kən inNɨpahrienən.” In tatəmou,
kənmatos-ipənnalpɨnənkəmnetəmimenolən itəmtətuatɨp əm. 12Nɨganəmtɨn tahmen e
nəmnamɨn nɨgəm, kən kəməfauin-pən hat tepət tepət e rəhn-kapə, hatmɨn u, ilat hatmɨn
rəha kig asol agɨn. Kəməte-pən nərgɨn kit lan, məto suah kit təsɨtunən nərgɨn əh, in pɨsɨn
əm tɨtun. 13 In tatuwɨn e napən kit itəm kəmeer e nɨta,* kən nərgɨn un, Nəghatən Rəha
Uhgɨn.† 14 Kən mopael mɨn rəha nego e neai koatuarisɨg-in. Ilat rafin koatəpələh-pər e
hos kəruənmɨn, kənmoatuwɨn e napənwɨr u, linen, təruənməwɨr. 15 Suah un, rəhan kit
əh-ikɨn naip itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan.‡ Kən in otətamnu netəmim e kantri mɨn e naip
əh. “In otərəmərə elat, kənnəmtətin rəhanepətənu, in nəlnal itəmkəmol e iaen.”§ In otol

* 19:13: Aes 63:1-6 † 19:13: Jon 1:1,14 ‡ 19:15: Aes 49:2; Hip 4:12; Nol Əpən 1:16; 2:12 § 19:15: Sam 2:9
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təskasɨk agɨnkəmilat, tahmen əmmə katol e noa kɨrepmɨn itəmnetəmimkəmoteguarɨn-
eguarɨn məmə nahuin otaiəh kən kol wain lan. Nolən əh inəh, Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk
Agɨn tatol-arəp rəhan neməha pɨk. 16 Kəməte-pən nərgɨn e rəhan napən, ne nuwaan,
məmə,

KIG RəHA KIGMɨN // NE IəRəMəRə RəHA IəRəMəRəMɨN*
17 Kən əmun ekətag-pən məplan nagelo kit tatətul-pən e mɨtgar, in tətasək əfəməh

matən-ipən kəmmənɨgmɨn itəmkoatiwɨg əpəh emagoagəp,məmə, “Otuwa,motargətain
itəmat mɨn o nagwənən asol rəha Uhgɨn, 18məmə itəmat onəkoton noanuwəhgɨ kig mɨn,
nenetəm-iasol rəhamopaelmɨn,nenetəmnahgilat tepət, nehosmɨn,nenetəmkoatasuə-
pər elat, ne noanuwəhgɨ netəmim rafin, netəm sənəmə slef, ne slef mɨn, netəm koatos
nepətən asol mɨn, ne netəm əpnapɨn əm.”

19 Kən əmun, ekatɨg məplan mɨn nat megəh əpələ in, ne kig mɨn rəha nətueintən ne
rəhalat mopael mɨn. Ilat kəmotargətain ilat mɨn məmə okotəluagɨn ilat etəm tɨtasuə e
hos kəruən, ne rəhan mopael mɨn. 20Məto kəmotaskəlɨmnat megəh əh, ne ien eiuə-eiuə
itəm təmatol nəmtətin pɨspɨs mɨn nian təmətatɨg ilau nat megəh. In təmatol nəmtətin
mɨn əh, o neiuə-inən netəm mɨn u itəm koatos mak rəha nat megəh, kən motəfak kəm
narmɨn itəm kəmasgəwɨn e nɨg. Kəmotərakin-pən ilau kərən katuəmegəh əm, əpəh e
nɨpəgnoa nəmnamɨn nɨgəm asol itəm təgəpan matuəp matəpien. 21 Etəm tɨtatasuə e hos
kəruən, təmohamnu kig mɨn nemopael mɨn rafin e naip rəha nəluagɨnən itəm tatɨsɨ-pən
e nɨpəgnoan kənmənɨgmɨn rafin kəmoton nɨpətɨlat, moton, nərpɨlat tasis wɨr.

20
Kristo təmuwamol Kig kənmərəmərə e netəmimmətoarus-pən nupwan-taosen

1 Kən əmun, eməplan nagelo kit tatɨsɨ-pər e nego e neai, tatos ki rəha nɨpəg asol itəm
teiuaiu agɨn,* ne sen asol kit. 2 Kən in təmaskəlɨm ialkita asol u, sɨnek nuwəh ilouin
aupən, in Iərmɨs, o Setan, kənməlis ətain o nup wan-taosen. 3Təmərakin-pən in e nɨpəg
asol itəm teiuaiu agɨn, kən mahtosɨg-in tiəkɨs, məmə in otəseiuə-in mɨnən netəmim rəha
kantri mɨn mətoarus-pən nup wan-taosen tol namnun. Nup wan-taosen otol namnun
un, okəike kerəhmɨn lan o nian əkuəkɨr mɨn əm.

4 Kən əmun, eməplan jea rəha kig mɨn neen, kən netəmim itəm koatəpələh-pər elat.
Uhgɨn təmos-ipən nepətən kəm ilat məmə ilat okotakil netəmim. Kən ekəplan mɨn
netəmim itəm kəmətatɨp nentoulat məto-inu kəmotətul-arəp o nən-iarəpən namnusən
təwɨr rəha Iesu ne nəghatən rəha Uhgɨn. Ilat kəməsotəfakən kəm nat megəh ne narmɨn
itəmkəmasgəwɨn e nɨg, kənməsotosən rəhanmak e nɨpɨnəgɨlat ne nelmɨlat. Kən roiu ilat
kəmotəmegəh mɨn, kən motərəmərə ilat Kristo o nup wan-taosen. 5Nat əh, in naiir-pa-
mɨnən e nɨmɨsən itəm otaupən. Məto netəm mɨn u neen mɨn itəm kəmotɨmɨs rəkɨs, ilat
kəmotos mak rəha nat megəh ilouin, kəməsotəmegəh mɨnən mətoarus nup wan-taosen
tol namnun. 6 Netəm mɨn un, itəm kəmaupən kos ilat e naiir-pa-mɨnən e nɨmɨsən, ilat
okotatɨg e nəwɨrənpahrien,məto-inu ilat netəmasimmɨn rəhaUhgɨn. Ilat okəsotuwɨnən
enoanəmnamɨnnɨgəmasol,məto ilat okotuwamotol prismɨn rəhaUhgɨnne rəhaKristo,
kən ilat okotərəmərə ilat min e nupwan-taosen.

Uhgɨn təmol nalpɨnən kəmSetan
7 Nian nup wan-taosen tɨnol namnun, okahl-iarəp mɨn Setan e nɨpəg asol. 8 Kən in

otuwɨn əpəh o netəmim e kona kuwɨt rəha nətueintən, itəmkatənməmə Kok neMakok,†
məmə oteiuə-in ilat, kən mos rafin ilat margətain ilat o nəluagɨnən. Ilat rafin otepət
otepət, nampa rəhalat in tahmen e nɨməkləkɨl əpəh e nɨkalɨ itəhəi. 9 Ilat kəmotaliwək
motuwɨn isəu isəumɨnmotɨrəfin nətueintən. Kən ilat kəmotətul kɨtəlau-in ikɨn netəmim
* 19:16: 1 Tim 6:15; Nol Əpən 17:14 * 20:1: Nol Əpən 1:18 † 20:8: Esik 38:2,9,15
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rəha Uhgɨn okotatɨg ikɨn, ne taon asol u itəmUhgɨn tolkeike pɨk.‡ Məto nɨgəm kit təmɨsɨ-
pər e nego e neai, muwa mus ilat. 10 Kən kəmərakin-pən Iərmɨs itəm təmatos-ipən
os-ipən kəm ilat, kəmərakin-pən əpəh e noanəmnamɨn nɨgəm asol itəm tatəpien. Ikɨn
əh, kəmərakin-pən rəkɨs nat megəh ne ien eiueiuə. Iləhal okətəhaləto nahməən lilɨn e
nərauiəgən ne lapɨn, namnun tɨkə.

Namnun nakilən
11Kən əmun ekəplanmɨn jea asol kit, təruən. Kən kig tatəpələh-pər lan. Nətueintən ne

neai kəmuagɨmo nɨganəmtɨn, miakə agɨn.
12Kən əmun ekəplan netəm kəmotɨmɨs, netəm koatos nepətən asol, ne netəm əpnapɨn

əm. Ilat rafin kotətul aupən e jea rəha kig u, kən kameg naoa mɨn.§ Kən kameg mɨn
naoa kit, inu naoa rəha nəmegəhən. Okehm nakilən rəha netəm kəmotɨmɨs e naoa mɨn
u, kən kɨnatakil ilat kitiəh kitiəh o nat ilat kəmotol. 13 Nərpɨ nɨtəhəi təməhlman netəm
kəmotɨmɨs itəhəi, kən Nɨmɨsən ne Noanpən kəmuəhlmanmɨn ilat, ilat kɨnotiet rəkɨs elau,
kən kɨnatakil ilat kitiəh kitiəh o nat ilat kəmotol. 14 Kən kəmɨləs Nɨmɨsən ne Noanpən,
kərakin-pən ilau e noanəmnamɨn nɨgəm asol. Noanəmnamɨn nɨgəm asol u, in nɨmɨsən
mau kəiu. 15Okəmə kəsehmən nərgɨ suah kit e naoa rəha nəmegəhən, kən okərakin-pən
in e noanəmnamɨn nɨgəmasol.

21
Jerusalemwi

1 Kən əmun eməplan neai wi ne nətueintən wi, məto-inu neai oas ne nətueintən oas
kɨniakə. Kən nɨtəhəi təmɨkə mɨn. 2 Kən əmun ekəplan taon asim rəha Uhgɨn, inun
Jerusalem wi, tatɨsɨ-pər o Uhgɨn e nego e neai mateiuaiu-pa. Kəmol malə-malə lan
tahmen e pətan itəm kəmol malə-malə kəm inməmə otuwɨnmehm rəhan iərmanmioal
marɨt. 3Kən əmun ekəto nəwian asol kit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kig matən məmə, “!
Əplan-tu! Roiu əh, Uhgɨn tɨnol latuənu rəhan ilat netəmim. In otətatɨg ilat min, kən ilat
okotuwarəhanmɨnnetəmim. KənUhgɨn ətuatɨp inotətatɨgolat, kən in rəhalatUhgɨn. 4 In
otafəl rəkɨs rafinnahui nəmtɨlat. Nɨmɨsənnenasəkənnenahməənmɨnokotɨkə. Natɨmnat
nuwəhmɨn u, ilat kɨnotuwɨn rəkɨs, okol kəsotuwamɨnən.”

5 Kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, təmə, “Iatəuhlin natɨmnat mɨn rafin kotuwa
motuwiwi.” Kən məmə, “Əte rəkɨs natɨmnat mɨn u, məto-inu nəghatən mɨn u, kɨtun
nagɨleən elat məmə nɨpahrienən.”

6 Kən matɨg mən-ipa mɨn kəm io məmə, “Kɨnol namnun natɨmnat rafin. Io Nəukətɨn
ne Namnun.* Io nətuounən, kən io iatol namnun lan. Netəmim itəm koatoaoa, io ekos-
ipən nəhau kəm ilat, itəm okotənɨm məsotos-nəmtɨnən. Kən inun, nəmtɨ nəhau itəm
tatər matos-ipən nəmegəhən lilɨn.† 7 Etəmim itəm otatətul-iəkɨs mol win e nəluagɨnən
rəhan, io ekos-ipən natɨmnat itəm emən-iəkɨs rəkɨs kəm in. Io ekuwa rəhan Uhgɨn,
kən in otuwa nətɨk. 8 Məto netəm koatəgin itəm, məsotətul əskasɨkən e rəhalat na-
hatətəən, ilat kotamkɨmɨk, kənmoatohamnu itəm, koatit anion əmilatmɨn,moatol klefa,
moatəmɨk nərɨk, motəfak kəmnarmɨ nat mɨn, ne ieiueiuəmɨn rafin, iməlat ətuatɨp un in
noanəmnamɨn nɨgəmasol, tatəpien ikɨn. Nat u, in nampa tu nɨmɨsən.”

9 Kən əmun, nagelo aupən u kit tatəghat kəm io. In nagelo sepɨn mɨn u kit itəm
kəmoatəmɨk pesɨn ilat sepɨn itəmkotərioah e namnu nalpɨnən ilat sepɨn itəmUhgɨn otol
kəm netəmim. In təmuwa mən-ipa kəm io məmə, “Wa-tu, pəs iakəgətun pətan rəha Nətɨ
Sipsip kəm ik, itəm okioal marɨt ilau min.” 10 Kən nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
təmol kəm io, əmun nagelo tit-irəkɨs io ekian əpəh e nɨtot asol kit, nɨtot un, in ilɨs u ilɨs.
‡ 20:9: “Taon u, itəm Uhgɨn tolkeike pɨk,” in tatəghat-in Jerusalem. § 20:12: Natɨmnat rafin itəm netəmim
kəmotol, kəməte rəkɨs e naoa mɨn u. * 21:6: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in
leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatənKris, kənOmeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis.
† 21:6: Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39



NOL ƏPƏN 21:11 466 NOL ƏPƏN 22:4

Kən in təgətun kəm io Taon Asim rəha Uhgɨn u, Jerusalem wi, itəm təmɨsɨ-pər o Uhgɨn
əpəh ilɨs e nego e neai. 11 In təhag-əhag e nepətən rəha Uhgɨn. Tatɨpɨt-ɨpɨt tahmen e kəpiel
wɨr kit u tiaspa, itəm talien mə kɨlas. 12Rəhan fenɨs təfəməh mər ilɨs, mɨtəlau e taon, ket
lan ilat tuelef. Nagelo mɨn tuelef koatətul o ket mɨn u. Kəməte-pən nərgɨ noanol rəha
nenətɨ Isrel ilat tuelef e ket mɨn u. 13Kən kəməte-pən nərgɨləhal kɨsɨl e nɨkalɨn pah ikɨn,
kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pəhap ikɨn, kɨsɨl e nɨkalɨn pis ikɨn, kən kɨsɨl e nɨkalɨn par ikɨn. 14Nəukətɨ
fenɨs e taon u kəmotətul-pər e kəpiel asol ilat tuelef. Kənu kəməte-rəkɨs-pən nərgɨ tuelef
aposol rəha Nətɨ Sipsip e kəpiel mɨn u.

15Nagelo itəm tatəghat kəm io, in tatos nat kit kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o nosən
mak rəha taon əh, ne ketmɨnne fenɨs rəhan. 16Taon u, kona lan kuwɨt. Mak rəha nɨkalɨn
mɨn rafin kotahmen-ahmen əm. Taon əh kaifəməh, kən mak rəha nɨkalɨn mɨn rafin ne
nəfəməhən rəhan ilat rafin tu taosen tu-hanrɨt-tuente kilomita. 17Fenɨs u, tɨpɨk-ɨpɨk,mak
rəhan tahmen e sɨkɨste-faef mita. Nagelo əh, təmosmak lan e nolən rəha netəmim, itəm
ilat koatos mak mihin e nat. 18 Fenɨs u, kəmol e kəpiel wɨr u tiaspa, kən kəmol taon e
iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, in əm in əm. Kən kol u in təwɨr, in talienmə kɨlas. 19Kəpielmɨn itəm
kəmiləkɨnnəukətɨ fenɨs lan, kəmolmalə-malə elat e kəpielwɨrmɨn. Kəmotaupənmotəlɨn-
pən kəpiel wɨr mɨn u tiaspa, kən nampa tu lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u safaia,
kən nampa tri lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u akat, kən nampa fo lan, kəmotəlɨn-
pən kəpiel wɨr mɨn u emeral. 20Nampa faif lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u onikis, kən
nampa sikis lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u kanilian, kən nampa sepɨn lan, kəmotəlɨn-
pənkəpielwɨrukrisolait, kənnampaeit lan, kəmotəlɨn-pənkəpielwɨrumalakait, nampa
nain lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u topas. Kən nampa ten lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr
u kalsetoni, kən nampa lepɨn lan, kəmotolɨn-pən kəpiel wɨr u takuoes, kən nampa tuelef
lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u ametis. 21Ket asol mɨn u rəha fenɨs, kəmol e tuelef perel.
Kəmol ket kitiəh kitieh e perel‡ kitiəh kitiəh. Kən suatɨp mɨn əpəh imə e taon u, kəmol e
iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt in əm in əm, talien wɨr, tahmen e kɨlas.

22 Ikɨn əh, eməsəplanən nimə kit okatəfak ikɨn kəm Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn əm, itəm
Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, ne Nətɨ Sipsip, ilau nimə rəha nəfakən. 23 Kən ikɨn əh, nɨkitəm
təsuwəhənmɨtgarneməwɨg,məto-inunepətən əhag-əhag rəhaUhgɨn in tətasiəgəpɨnrafin
taon u, kənu Nətɨ Sipsip un, in lait rəhan.§ 24 Kən kantri mɨn e nətueintən okotaliwək
e nəhag-əhagən rəhan, kən iərəmərə mɨn rəha nətueintən okotuwa, kən motos rəhalat
nautəwɨr mɨn, motuwa e nɨsiaiiənmotələhəu e taon u. 25Kɨsahtosɨg-inən rəhan ket mɨn
niankit,məto-inunian lapɨn tɨkə ikɨn əh. 26Netəmimekantripɨsɨnpɨsɨnmɨnenətueintən,
okotos nautə wɨr mɨn rəhalat, ilat okotəmɨk motuwa o nɨsiaiiən, motələhəu e taon u.
27Məto natɨmnat mɨn itəm kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne netəmim itəm koatol nat
itəmtolnaulɨsən, nenetəmkoateiuə, netəmmɨnuokol ilat kəsotuwɨnən imə e taonasol u.
Netəmmɨn əmun itəmkəməte-rəkɨs-pənnərgɨlat e naoa rəhanəmegəhən itəmNətɨ Sipsip
tatos, ilat əmun kotɨtun nuwɨnən imə.

22
Nəhaumegəh

1 Kən nian nagelo təməgətun rəkɨs taon wi kəm io, kən təməgətun mɨn nəhau megəh
kəm io itəm tətaiu. In talien talien tahmen e kɨlas. Tatɨsɨ-pən əpəh e jea rəha Uhgɨn ne
Nətɨ Sipsip, 2maiu matuwɨn matɨləs nəlugɨ suatɨp asol rəha taon u. Nɨg rəha nəmegəhən
tatətul u e nɨkal-kalɨ nəhau u, in tatoe mau tuelef e nup mɨn rafin, e məwɨg mɨn rafin.
Kən netəmim e kantri mɨn rafin koatol nɨmalɨn o nol-wɨrən nɨmɨsən. 3 Nat tɨkə agɨn
ikɨn əh itəm təike mos nalpɨnən rəha Uhgɨn. Kən jea rəha Uhgɨn ne Nətɨ Sipsip in əh-
ikɨn əh, katuərəmərə ikɨn. Kən rəhan iolwək mɨn okotəfak kəm in. 4 Ilat okotəplan

‡ 21:21: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. § 21:23: Aes 60:19
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nɨganəmtɨn,* kən okəte-pən nərgɨn e nɨpɨnəgɨlat. 5 Nian lapɨn otɨkə. Nɨkilat otəsəhtən
lait kit o nasiepənən lan, kən nɨkilat otəsəhtən mɨn nəhag-əhagən rəha mɨtgar, məto-inu
Iərəmərə Uhgɨn in lait rəhalat. Ilat okotərəmərə lilɨn, namnun tɨkə.

6 Kən nagelo tən-ipa kəm io məmə, “Nəghatən mɨn u inu, kɨtun nagɨleən elat məmə
nɨpahrienən. Iərəmərə Uhgɨn təmən-ipən kəm rəhan ien mɨn aupən natɨmnat mɨn itəm
okəpanotuwa, kən in təmahl-ipən rəhan nagelo məmə otəgətun kəm rəhan iolwək mɨn
natɨmnat mɨn itəmotəsuwəhən təike muwa.”

7Kən əmun, Iesu tən-ipakəmioməmə, “!Otətəlɨg-tu! !Otəsuwəhənekiet-arəpɨnə! Netəm
mɨn u itəmkəmotaskəlɨmnəghatən itəmUhgɨn təmən-iarəp aupən e naoa u, ilat okotatɨg
e nəwɨrən pahrien.”

8 Io Jon, io u eməto kənməplan natɨmnatmɨn u. Kən nian eməto kənməplan rəkɨs ilat,
kən emɨsin nulɨk e nelkɨ nagelo itəm təmit io muwɨnməgətun ilat kəm io. Kən emeiuaiu,
nɨpɨnəgək tarunɨsɨp,məmə ekəfak kəmin. 9Məto in tən-ipa kəmioməmə, “!Əsəfakənkəm
io! Kilau min ik u iolwək mil əm rəha Uhgɨn, kitat piammɨn u ien mɨn, ne netəmmɨn u
itəmkotaskəlɨmnəghatənmɨn e naoa u. !Əfak əmkəmUhgɨn!” 10Kən in təmən-ipa kəm io
məmə, “Suwaan ətainən nat kit e naoa u məmə otaskəlɨm tiəkɨs, məto-inu natɨmnat mɨn
u, otəsuwəhən, kotiet-arəpa. 11Netəm koatol nəratən, pəs ilat kotəkəike moatol nəratən.
Netəm rəhalat nətəlɨgən tamkɨmɨk, pəs ilat kotəkəike e nətəlɨgən tamkɨmɨk rəhalat. Məto
netəmwɨr, pəs ilat kotəkəike e nolən ətuatɨp. Kən pəs netəmasim rəhaUhgɨn, okotətuatɨp
nian rafin, motəkəike e nasimən rəhalat.”

12 Kən Iesu tatɨg mən mɨn kəm io, “!Əplan-tu! !Otəsuwəhən ekɨmnə! Kən iatos rəhak
nətouən wɨr kən ekos-ipən kəm netəmim rafin u, tətəu-pən natɨmnat mɨn itəm ilat
kəmotol. 13 Io Nəukətɨn ne Namnun.† Io emaupən matɨg, kən io oekol namnun agɨn. Io
nətuounən, kən io iatol namnun lan. 14Netəmitəmkotaikuas e rəhalat napən təruən, ilat
okotatɨgenəwɨrənpahrien,məmə inu, okegəhan-innepətənkəmilatməməkotunnoanɨg
rəha nəmegəhən, kənmotuwɨn-pən e ketmɨn rəha taon u. 15Məto netəmimneenmɨn əh-
ikɨn itəmokol kəsotuwamən imə. Ilat u, netəmkotamkɨmɨk, ne netəmmɨnun itəmkoatol
klefa ne moatəmɨk nərɨk, ne koatit anion ilat mɨn, ne moatohamnu itəm, moatəfak kəm
narmɨ nat mɨn, ne netəm rafin itəmkotolkeike neiueiuəən.

16 “Io Iesu, emahl-ipɨnə rəhaknageloməmə otən-iarəpɨnənatɨmnatmɨnukəmniməfak
mɨn. Io u, Nəukətɨ Tefɨt, məto Noanol mɨn rəhan. Io ekahmen e məhau u fetukai itəm
tətasiəwɨr.”

17NarmɨnRəhaUhgɨn ilau Pətan rəhaNətɨ Sipsip katuənmə, “!Wa!” Kənpəs netəmmɨn
u kotəto, ilat mɨn kotən mə “!Wa!” Etəmim pah itəm tatoaoa, pəs in tuwa. Kən etəmim
pah itəm in tolkeike, pəs in otənɨm nəhau megəh kɨsos-nəmtɨnən.‡ 18 Io Jon, iatəghat
əskasɨkmatən-ipən kəmnetəmim itəmkəmotəto nəghatən rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e naoa
u. Okəmə etəmimkit tətu-pən atɨp nəghatən kit rəhan e naoa u, Uhgɨn otos-ipən nalpɨnən
mɨn u naoa u tatəghat-in kənmɨlpɨn-pən e nalpɨnən rəha etəmim u. 19Okəmə etəmim kit
tos-irəkɨs nəghatənneen e naoa u, Uhgɨnotos-irəkɨs nəwɨrənmɨn itəmnaoau in tatəghat-
in məmə rəha suah u. Inun, noa nɨg rəha nəmegəhən, kən məsegəhan-inən məmə otatɨg
e taon asim əh. 20 Etəmim itəm tatən-iarəp natɨmnat mɨn u, təmə, “Əwəh, otəsuwəhən
ekɨmnə.” !Əwəh! Wa-ta Iərəmərə Iesu. 21 Pəs Uhgɨn tawte-in nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu
tuwɨn kəmnetəmim rəhan. Pəs otol nəhlan. Əwəh.

* 22:4: Mat 5:8; 2 Kor 4:6 † 22:13: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul
aupən e alfabet rəha nəghatənKris, kənOmeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis. ‡ 22:17:
Aes 55:1; Jon 7:37
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