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Matiu
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo Itəm

Matiu 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 etəm Isrel
itəm tatos məni 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 əm e
Bislama rəha netəmmɨn rafin ikɨn əh.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Naoa u tatɨlpɨn

Oltesteman ne Niutesteman 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 uməmə Kristo, o Mesaea.
? Təməte naoa u o naka? Matiu təməte naoa u məmə

otən-iarəpwɨrməmə Iesu in Kristo (Mesaea), etəm itəmUhgɨn
tɨnəmən rəkɨs məmə otəpanahl-ipa məmə otuwa mosmegəh
Isrel. Matiu təməghat-in nəghatən tepət rəha Uhgɨn e Olteste-
man itəm ien mɨn kotəghat-in Iesu, kən matəgətun məmə
nəghatən mɨn u kotiet-pa e nəmegəhən rəha Iesu. Kən Matiu
tolkeikeməmə netəmimokotɨtunməmə 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,
3 kən Juta in tata rəha Peres ne Sera, rəhalau mama 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,

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
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6kən Jese in tata rəha Kig Tefɨt.
Kən Kig Tefɨt in tata rəha Solomon u rəhan mama 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,
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.

12Kən inu nərgɨ pipimɨn itəm təmətuoun e nian noanolmɨn
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.
Kən Meri təmɨləs Iesu, kən kətaun-in məmə Kristo itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa.

17 Təmətuoun e Epraham mətoarus-pən Kig Tefɨt, pipi
rat mɨn əm u 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 kəmotuwɨn Papilon
mətoarus-pən Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, pipi
rat mɨn ilat rafin fotin.

Naiirən rəha Iesu Kristo
(Luk 2:1-7)

1:6: 2 Saml 12:24 1:11: 2 King 22—24; 2 Kron 36:10; Jer 27:20 1:12: Esra
3:2
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18 Inu namnusən rəha naiirən rəha Iesu Kristo. Mama
rəha Iesu, nərgɨn u Meri, 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 məməMeri tɨnəpək-əpək rəkɨs.
19 Kən rəhan iaguɨhl Josep in etəm ətuatɨp, kən tatətəlɨg-in
məməotapəsMeri,məto in təsolkeikeənməməotolMeri 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 on-
akit Meri məmə in rəham pətan, məto-inu suakəku əh tətatɨg
lan, in təmɨsɨ-pən əm o Narmɨn Rəha Uhgɨn. 21 Kən in otɨləs
nətɨn kit iərman, kən onəkaun-in nərgɨn məmə Iesu məto-inu
in otosmegəh rəhanmɨn netəmim e nolən tərat mɨn rəhalat.”*

22 Natɨmnat 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 əmnəghatənrəha
nagelo rəha Iərəmərə. Kən təmuwɨn mit Meri muwa e rəhan
latuənuməmə rəhan pətan, 25məto in təməsuwɨnən əhmehm
matuwɨnmatuwɨnmətoarus-pənMeri tɨləs nətɨn iərman. Kən
Josep təmaun-in nərgɨnməmə Iesu.

2
Netəm-iasol kəmotairahgin Iesu

1 Iesu təmaiir əpəh nɨtən rəha Jutia e taon Petlehem e nian Kig
Herot Asol in təmatərəmərə lan. Kən uarisɨg ikɨn, netəm-iasol
mɨnneen kəmotɨsɨ-par isəumotuwa Jerusalem. Kotenatɨgwɨr
e nənən nɨpətɨməhaumɨn. Kənmotuwamotətapəhməmə, 2 “?
Suakəkuu inhiə, itəmin təmaiirməmə inkig rəhanetəmIsrel?
Emotehm rəhan məhau təmər əpəh par, kən ekoatuwa məmə
ekotos-ipən nɨsiaiiən kəm in.”

3 Nian Kig Herot Asol təməto nəghatən əh, ilat netəm
Jerusalem nɨkilat rafin təmərat. 4Kən təmargəfɨmɨn pris asol
mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou rəha nəfakən rəha netəm Isrel,
kən matətapəh olat məmə, “?Kristo itəm Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs
məmə otahl-ipa, in otaiir hiə?” 5 Kən kəmotən-ipən kəm in
məmə, “In otaiir əpəh taon Petlehem e nɨtən rəha Jutia. Məto-
inu ien kit rəhaUhgɨn aupən, təməte tolmin-nulanməmə, 6 ‘Ik

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 2:2: Nam 24:17
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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 in otatehm wɨr rəhak mɨn netəm Isrel tahmen-
pən e etəm tatehmwɨr rəhan sipsip mɨn.’ ”

7KənKigHerot Asol təmaun-in netəmkotenatɨgwɨr e nənən
nɨpətɨməhau mɨn kotuwa tuəfɨmɨn anion ilat, matətapəh olat
məməməhau əh təmər ətuatɨp e nian naka, kən kəmotən-ipən
nian rəha məhau kəm in. 8Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə,
“Otuwɨn Petlehemmotegəs-in wɨr suakəku. Nian onəkotehm
un, kən nakotos nəghatən lan motuwa məmə io mɨn ekuwɨn
mos-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
məhauun təmaupən-in ilatmuwɨnmatətul ətuatɨp əhsuakəku
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
kətɨmmɨn itəmnəmtɨlat tiəkɨs,moatos-ipənkəmin. Kəmoatos-
ipən iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne nat kit mɨn itəmnəmiəwɨn təwɨr
nian katuwan e nɨgəm, nərgɨn u frankinsens, ne fomat itəm
nəmiəwɨn təwɨr, nərgɨn umɨr.

12 Kən Uhgɨn təmən-iəhau ilat e napɨlaiirən məmə
okəsotɨtəlɨg-pənənoKigHerotAsol. Kən inəh ilatkəmotawɨlək-
in Kig Herot motuwɨn-pən e suatɨp pɨsɨn moatuwɨn 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 rəhan mama, onəkəhlagɨm məhaluwɨn
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 u məmə
otohamnu.”

14 Kən əmun e nian əh lapɨn, Josep təmətul mɨləs suakəku
ilau rəhan mama məhlagɨm mətəhaluwɨn əpəh Ijip. 15 Kən
kəmətəhlatɨg e nɨməptən əh mətoarus-pən Kig Herot Asol
otɨmɨs. Nat u tɨnuwa məmə otol nɨpahrienən e nəghatən itəm
Iərəmərə 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
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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16 Kən e nian Kig Herot Asol təmɨtun məmə netəm kote-
natɨg wɨr e məhau mɨn kəməsotolən nəwian motawɨlək-in
motagɨm, kən nɨkin 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 nəhlan məto-inu nɨkin
təməhtməmənian ətuatɨp əh itəmnetəmkotenatɨg kəmotehm
məhau lan. 17 Natɨmnat mɨn u təmol nəghatən u tuwa mol
nɨpahrienən lan itəm ien Jeremaea tɨnəmən rəkɨs aupən ikɨn
məmə, 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 nətəlɨgən məto-inu rəhan mɨn
nɨsualkələh kɨnotɨmɨs rafin.”*

Josep ne Meri ne suakəku kəməhaliet Ijip məhalɨtəlɨg-pən
Nasaret

19Uarisɨg e nianKigHerot Asol təmɨmɨs,məto Josep neMeri
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 suakəku ne rəhanmama kənməhalɨtəlɨg-
pən e nəptən əh Isrel, məto-inu netəm mɨn u kəmotolkeike
məməokotohamnusuakəku, ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs.” 21Kən Josep
təmətulmɨləs suakəku əhne rəhanmama, kənməhalɨtəlɨg-pən
mɨn e nəptən əh Isrel.

22Məto 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
mɨn məmə in otəsuwɨnən Jutia, kən təmiet muwɨn ikɨn pɨsɨn e
nɨtənasolKalili. 23Kənkəməhaluwɨnmətəhlatɨgnɨtən əhKalili
e taon kit, nərgɨn uNasaret, məmə otol nəghatən rəha ienmɨn
rəha Uhgɨn aupən otuwa mol 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)
1Nupmɨnneen tɨnuwamɨnuwɨn rəkɨs, kən JonBaptais təmiet-
arəpa, kən mətamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn əpəh Jutia
ikɨn taruən-aruən ikɨn, 2 matən məmə, “Otəuhlin itəmat e
rəhatəmat nolən rat mɨn, kən motuwɨn o Uhgɨn, məto-inu,
nian itəmUhgɨn otərəmərə e netəmim rafin tɨnatuwa iuəhkɨr.”

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
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3 Jon Baptais u, itəmAesea, ien rəhaUhgɨn aupən, təmatəghat-
in məmə, “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən
məmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə rəha Iərəmərə, kən motol
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.*
5Kənnetəmim tepət kəmotɨsɨ-pən Jerusalem, ne ikɨnmɨnnɨtən
Jutia, ne ikɨn mɨn iuəhkɨr o nəhau əh Jotan, kəmotuwa məmə
okotəplan Jon. 6Kən kəmotən-iarəp rəhalat nolən ratmɨn, 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 təhtməməokəmənəkoatol əmbap-
tais u, kən onəkotagɨm tənin nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn
itəm otuwa? !Kəp! 8 Otol natɨmnat itəm koatəgətun məmə
nəmotəuhlin nətəlɨgən rəhatəmat, motapəs pahrien nolən rat
mɨn, kənmotuwɨn o Uhgɨn.

9 “Kən sotən atɨpən kəm itəmat e nausitən məmə itəmat
nəkotətuatɨp əmməto-inu itəmat noanolmɨn rəha Epraham. !
Kəp! Inu nat əpnapɨn əm. Iatən kəm itəmatməmə nat əpnapɨn
kəpielmɨn əm,mətoUhgɨn tɨtunnəuhlinən ilat kotuwanoanol
mɨn rəha Epraham.† 10Məto-inu roiu ne, Uhgɨn tɨnətul matɨp
rəkɨs məmə otahtɨl-pən nɨg əpəh e nəukətɨn. Kən okəmə nɨg kit
təsoe-inənnoan itəmtəwɨr, kən inotahtɨlmərakin-pənenɨgəm.

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-pənən məmə
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.”

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 mɨnməmə otol əpen-əpenə e netəmim o nuwamen rəha Kristo
(Mal 4:5-6). Uarisɨg, Iesu təmuhapɨk lan məmə Jon in ien kit tahmen e Elaija itəm
nɨki netəmim tatəht məmə otuwa mɨn. (Mat 11:14, 17:10-13). 3:4: 2 King 1:8
3:7: Mat 12:34; 23:33 † 3:9: Netəm Isrel, nɨkilat təht məmə in nat asol məmə
ilat noanol pahrien rəha Isrel, məto nat asol e nɨganəmtɨ Uhgɨn 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



MATIU 3:13 7 MATIU 4:9

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

13Kən Iesu təmiet e nɨtən Kalili muwa e nəhau Jotan məmə
Jon otol baptais lan. 14Məto Jon tatən-iəhau əskasɨk in mən-
ipən məmə, “Tətuatɨp əmməmə ik onəkol baptais lak. ?Tahro
natuwaməmə ekol baptais lam?” 15Məto Iesu təmən-ipənkəm
in məmə, “Kəp. Pəs otol nəhlan roiu. E nolən əh, kilau okioal
nat kit itəmUhgɨn 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
RəhaUhgɨn təmeiuaiu-pa tahmenemak, kənməpələh-pər lan.
17Kən nəwia Uhgɨn təmɨsɨ-pən e neai matən məmə, “Inu nətɨk
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 kəm kəpiel mɨn pəs kotəuhlin ilat motuwa motol pɨret
lan.”

4Məto Iesu təmuhalpɨnnəghatən rəhaSetanməmə, “Kəməte
e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘Netəmim okol kəsotatɨgən e
nagwənən əm, məto okotatɨg e nəghatən mɨn rafin itəm tatɨsɨ-
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-
inuNaoa RəhaUhgɨn tatənməmə, ‘Uhgɨn otən-ipən kəmrəhan
nagelo mɨn məmə okoatehm wɨr ik, kən motɨləs əm ik ilɨs e
nelmɨlat məmə nəkəsorinən nelkəmməsɨn ne e kəpiel.’ ”

7 Kən Iesu təmuhalpɨn nəghatən rəha Setan 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.’ ”

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 agɨnmɨn rafin itəmkotatɨg lan, 9kən
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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təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Natɨmnat rafin mɨn əh, oekos-
ipɨnə kəm ik məmə onatərəmərə olat, okəmə nəkɨsin-pa nulɨm
kənməfak-pa kəm io.”

10Kən 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.’ ”

11 Kən Setan təmagɨm mapəs 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 kala-

pus. Kən nian Iesu təməto nəghatən lan, kən in təmiet muwɨn
enɨtənKalili. 13Kən təmapəsnatɨgənNasaret, kənmietmuwɨn
əpəh ləhau e taon kit, nərgɨn u Kapaneam, iuəhkɨr o Lek
Kalili, kən mətatɨg ikɨn əh e nɨtən asol rəha noanol mɨn rəha
SepulunneNaptali aupən. 14Təmuwɨn ikɨn əhməmənəghatən
rəha ien Aesea otuwamol nɨpahrienən lan itəm təmən aupən
məmə, 15 “Nəptən rəha noanol rəha Sepulun, ne nəptən rəha
noanol rəha Naptali tatəməhl e suatɨp tatuwɨn e lek Kalili,
entənɨpən-pən e nəhau Jotan. Inu nɨtən asol Kalili, ima Iaihluə
mɨn. 16Netəm 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.”

17Kənmətuoun e nian əh, Iesu təmatən-iarəpnəghatən 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, kənməplan suahmil
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 nəm mɨn. 19 Kən təmən-ipən kəm ilau məmə, “Uea,
mətəu-pa io, muea rəhak etəmim mil, kən io ekol itəmlau
nakuea etəmim mil rəha niuwən netəmim məmə okotuwa
rəhakmɨn netəmim.” 20Kən roiu agɨn, ilau kəmuapəs rəhalau
net, kənmuətəu-pən.

21Kən 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 tata
matuəhl wɨr rəhalau net mɨn, kən Iesu təmaun-in ilau məmə
4:10: Dut 6:13 4:12: Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 4:16: Aes 9:1-2
4:17: Mat 3:2; 19:27
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okuea miauarisɨg-in in. 22 Kən 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 o nɨmɨsən
rafin. 24 Kən namnusən e Iesu təmɨtəlau rafin e profens ikɨn
Siria, kən netəmim kəmotəmɨk netəmim rafin itəm koatɨmɨs
motuwao Iesu, rəhalat nɨmɨsən tolmin-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. 25 Kən nɨmanin netəmim
kəmotiet e nɨtən Kalili, ne ikɨn Tekapolis, ne Jerusalem əpəh
Jutia, ne ikɨnpɨsɨnmɨnneen əpəh Jutia, ne ikɨnmɨn entənɨpən-
pən e nəhau Jotan, kən ilat rafin kəmotuarisɨg-in Iesu.

5
Əpəh ilɨs e nɨtot, Iesu təməgətun rəhan netəmim itəm koatu-

arisɨg-in in
1 Nian 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 nɨkitəmat məmə nakoatəkul-pən əm e Uhgɨn.
In nəwɨrən pahrien məto-inu, itəmat netəmim rəha
Uhgɨn, kən in tatərəmərə etəmat.

4Nakoatatɨgenəwɨrənpahrienniannakoatasəkkənnɨkitəmat
tɨtahmə.* In nəwɨrən pahrien məto-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

4:23: Mat 9:35; Mak 1:39; Wək 10:38 4:24: Mak 6:55 4:25: Mak 3:7-8
5:3: Aes 57:15 * 5:4: Iesu təsən ətuatɨpən ikɨn-u məmə suah kit təmahro
nɨkin tɨtahmə. Kəm-nakanɨkin tɨtahməonolənrat rəhan, okəm-nakanɨkin tɨtahmə
məto-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
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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 nəwɨrənpahrien nian nɨkitəmat tətuatɨpməwɨr.
In nəwɨrən pahrienməto-inu, onəkotəplan Uhgɨn.

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

10Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian nəkoatol natɨmnat itəm
kotətuatɨp e nɨganəmtɨUhgɨn, 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
natɨmnat mɨn 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. 15 Kən etəmim kit tɨkə məmə otasiepən e lait,
kən məfətain-iəhau e kətɨm. Kəp, nian tasiepən e lait, kən in
otəkəikemətu-pər ikɨn lait tatəpələh ikɨnməmə lait otasiəgəpɨn
rafin nɨpəgnoa nimə o netəmim rafin. 16 Kən 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
17 Kən Iesu təmatəkəike matən-ipən kəm ilat məmə,

“Təsəwɨrən məmə nɨkitəmat otəht məmə emuwa məmə
ekərakin Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses ne ien

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 tatətehenwɨr, kənməsəratən. Təwɨr
məmənolən rəhatat otətasitu e netəmimməmə ilat kotuwanetəmkotətuatɨp. 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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mɨn aupən. !Kəp! Eməsuwamən məmə ekərakin ilat, məto
emuwa məmə ekol nɨpətɨ nəghatən mɨn əh okotuwa motol
nɨpahrienən. 18 Pahrien, 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 wək mətoarus-pa nəghatənmɨn rafin rəha Lou kotuwa
motol nɨpahrienən lan. 19 Kən, o nat əh inəh, suah kit itəm
tapəs Lou matəgətun netəmim mɨn məmə ilat mɨn okotapəs,
nat əpnapɨn in Lou kit ləhau agɨn, kən okotaun-in suah əh
məmə in ləhau agɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn. Məto suah
kit itəm tatol Lou mɨn əh, matəgətun netəmim lan, kən
okotaun-in suah əh məmə in ilɨs agɨn e nərəmərəən rəha
Uhgɨn. 20 Iatən nəhlan kəm itəmat məto-inu, rəhatəmat nolən
otəkəike mətuatɨp wɨr agɨn e nɨganəmtɨ Uhgɨn, taprəkɨs-in
nolən mɨn rəha Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou itəm
nɨkilat əm təht 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 kəm pipi rat mɨn
rəhatəmat aupən. Ilat kəmotən məmə, ‘Əsotohamnuən
etəmim,’ kən ‘Etəmim itəm təmohamnu itəm, otəkəike mətul
e nɨganəmtɨ kot mos nalpɨnən.’ 22 Məto io iatən kəm itəmat
məmə,‡ okəmə suah kit neməha tatol o nat kit pian təmol, kən
tətuatɨpməmə suah əh itəmneməha təmol, otətul e nɨganəmtɨ
kot. Kən okəmə suah kit tatən rat pian, kən tətuatɨp məmə in
otətul e nɨganəmtɨ kaonsel asol. Kən okəmə suah kit tətau-
iərmɨs-in suah kit,§ kən tətuatɨp məmə etəm təmən nəghatən
əh otuwɨn e nɨgəmasol.

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, kən muwɨn məplan piam muəg-ətuatɨp-in nətəlɨgən
rəhatəlau,muapəs nolə tɨkɨmɨr,muea iolɨtɨlaumɨn, kənuarisɨg
nəpanɨtəlɨg muwɨn mos-ipən nat kit rəham kəm Uhgɨn e olta
əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn.

5:17: Rom3:31 5:18: Luk 16:17; 21:33 5:19: Jem2:10 5:21: Eks 20:13;
Dut 5:17 ‡ 5:22: Iesu təməsənən məmə Lou in tərat. Məto in tatən-iarəp lou
itəm təwɨr pɨk, kən matek 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
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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, kən muəg-ətuatɨp-
in nɨpəgnəmtɨn rəhatəlau pitən. Okəmə nakapəs, etəmim un
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. 26 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, okəmə tol
nəhlan, okol nəsietən e kalapus mətoarus 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 itəmatməmə nian suah kit itəm tɨnolmarɨt 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 nɨgəm asol namnun
tɨkə.”*

Etəmim itəm tətapəs
rəhan pətan

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

31 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Itəmat nəmotəto rəkɨs
nəghatən u məmə, ‘Etəmim itəm otapəs rəhan pətan, in
otəkəike mos-ipən naoa kit kəm in itəm tatəgətun məmə in
tɨnapəs in.’ 32Məto io, io iatən kəm itəmatməmə, 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 nəmkakiəhənrəha iərman rəhanaupən. Kən
suah u itəm tatit pətan əh, in mɨn tatol təfagə.”

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

mɨn itəm iəgətun mɨn kəmotən kəm rəhatat pipi mɨn aupən
məmə, ‘Nəsotətgəhlən noanawɨl mɨn rəhatəmat itəmnəmotos,
məto nəkotəkəike motol nat naka itəm nəmotos noanawɨl
5:27: Eks 20:14; Dut 5:18 5:29: Mat 18:9; Mak 9:47 * 5:30: Inu
nimaa nəghatən itəm tatəgətun məmə Iesu tolkeike məmə kitat okotəkəike motol
wək əskasɨk o napəsən rəhatat nolən ratmɨn. 5:30: Mat 18:8; Mak 9:43 5:31:
Dut 24:1-4; Mak 10:4
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lan kəm Uhgɨn məmə nəkotol.’ 34 Məto io, io iatən kəm
itəmat məmə, 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 o
nətueintən məto-inu ikɨn əh Uhgɨn tatərəmərə lan, kən nolən
əh tahmen məmə 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 tɨkəməmə nakotəuhlin noanutəmat
kit tuwa məruən o mapɨn. Uhgɨn əm tatərəmərə e natɨmnat
e nəmegəhən rəhatəmat. Kən nolən əh tahmen məmə noatos
noanawɨl oUhgɨn. 37Məto apəs rəhatəmatnəghatənnian rafin
otən əmnɨpahrienən. Kən okəmə rəhatəmat nətəlɨgən e nat kit
in ‘əwəh,’ kənnakotən əmməmə, ‘əwəh.’ Kənokəmə rəhatəmat
nətəlɨgən e nat kit in ‘kəpə,’ kən nakotən əm məmə, ‘kəpə.’
Nəghatən mɨn itəm kotaprəkɨs-in ‘əwəh’ o ‘kəpə,’ koatɨsɨ-pən e
Setan.”

Nalpɨnən
(Luk 6:29-30)

38 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nəmotəto rəkɨs
nəghatən kit məmə, ‘Okəmə suah kit tərəkɨn nɨganəmtɨm kit,
kən netəmim okotərəkɨnmɨn nɨganəmtɨn 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
memnɨkapɨmmatɨp, kən nakəkəikemaləlin-pənmɨn nɨkapɨm
mol pəs tem mɨn. 40 Kən okəmə suah kit tɨləs ik mian e
kot, kən matəkəike ron ik məmə nakos-ipən rəham sot əkəku
kəminməmə otəg-ətuatɨp-in rəhatəlau nəratən, kənnakəkəike
mos-ipən mɨn rəham sot asol. 41 Kən okəmə mopael kit rəha
netəmRom tatəkəike ron ikməmə nəkɨləs rəhan kətɨmmuwɨn
kilometa kitiəh,məto ik nakəkəikemɨləsmɨnmuwɨn kilometa
kit mɨn tol kəiu. 42 Okəmə suah kit tateasiə-in ron ik, kən
ik nakəkəike mos-ipən kəm in. Kən okəmə suah kit tolkeike
məmə in otos rəham nat kit muwɨn kənu mos mɨtəlɨg mɨn
muwa, 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
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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onəkotolkeike rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn, kən motəfak o netəm
mɨnu itəmkoatol nəratənkəmitəmat, 45kənnolən əhotəgətun
məmə itəmat nenətɨ Uhgɨn rəhatəmat itəm tətatɨg 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 təht məmə Uhgɨn
otətou itəmat o nolən kit itəm təwɨr? !Kəp! !Netəm mɨn u
itəm koatos məni rəha takɨs, itəm katən məmə netəm rat, ilat
mɨn kotolkeike ilat mɨn! 47 ?Kən okəmə nakotos əm itəmat
mɨn neen moatəghat kəm ilat mɨn, məto tahro? ?Nɨkitəmat
təht məmə nəkoatol nat kit itəm in təwɨr taprəkɨs-in netəm
əpnapɨn? Kəp. Netəmimmɨn itəm kəsotɨtunən Uhgɨn, ilat mɨn
koatol nəhlan. 48Tol nəhlan, itəmat nenətɨ Uhgɨn, nəkotəkəike
motol nolən itəm in təwɨr mətuatɨp nian rafin, tahmen-pən
əmməmə rəhatəmat Tata Uhgɨn in tatol.”

6
Nolənmɨn itəm təwɨr kəmUhgɨn

1Kən Iesu təmənmɨnməmə, “Sotolənməmənəkotol nolənmɨn
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 kota-
situ e ian-rat mɨn, rəhalat iolwək mɨn koatahl təwi moatol-
arəp e nimə rəha nuəfɨmɨnən ne ihluə e suatɨp asol məmə
netəmim okotɨtun. Koatol nəhlan məmə netəmim 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 nakota-
situ elat, nəkotəkəike motol məmə netəmim okəsotəplanən,
nat əpnapɨn rəhatəmat mɨn netəmim. 4 Otol 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)

5Kən Iesu təmatəkəike matənməmə, “Nian nakotəghat kəm
Uhgɨn e nəfakən, kən sotolən e nolən rəha netəmim itəm
5:44: Eks 23:4-5; Luk 23:34;Wək 7:60; Rom12:14,20 5:48: Lev 19:2; Dut 18:13
6:1: Mat 23:5
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rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Netəm mɨn əh,
ilat kotolkeike məmə okotətul əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən,
ne ihluə e suatɨp asol, kən motəfak məmə netəmim okotəplan
motəto ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə ilat kɨnotos
rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. 6 Məto
nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, nakotuwɨn əpəh e
nɨpəgnoa nimə rəhatəmat, kən motahtosɨg e toa, kən motəfak
kəm Uhgɨn itəm tətatɨg ikɨn əh itəm netəmim kəsotəplanən
itəmat. Kən rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən
anionmɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat nolənwɨr mɨn.

7 “Kən nian nakotəghat kəmUhgɨn 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 nako-
toleike.

9 “Kən tol min-nəhlan, nian nakotəghat kəm Uhgɨn e
nəfakən, kən otəfakmihin nulan:
‘Tata rəhatɨmat itəm nətatɨg e nego e neai, pəs netəmim

kotɨsiai-in ik.
10Pəs nərəmərəən rəham tuwa, kən pəs nat itəm ik nakolkeike

in otuwa mol nɨpahrienən lan ikɨn-u e nətueintən,
tahmen-pən əm ilɨs e nego e neai.

11Os-ipa nagwənən kəm itɨmat tahmen-in rəha nian roiu.
12 Kən aluin məsalpɨnən, nolən rat mɨn rəhatɨmat, tahmen-

pən əm məmə itɨmat ekotaluin məsotaskəlɨm-iəkɨsən
e nɨkitɨmat nolən rat mɨn rəha netəmim itəm koatol
nəratən kəm itɨmat.

13Kən segəhan-inən itɨmat ekotuwɨn ima nos-ipən-os-ipənən,
ikɨn itəmməta oekotakiəmotol 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 itəm koatol kəm itəmat, kən okol rəhatəmat Tata
Uhgɨn otəsaluinən kənmalpɨn nolən rat mɨn rəhatəmat.”

Nolən rəha nətuakəmən
16 Kən Iesu təmatən mɨn məmə, “Nian nakotətuakəm mo-

tapəs nagwənən motəfak kəm Uhgɨn, sotolən nɨganəmtɨtəmat
təpou tahmen-pən e netəmmɨn u itəm rəhatəmat nənən təwɨr,
mətonɨkilat tamkɨmɨk. Ilat koatolnɨganəmtɨlat tolpɨsɨn,məmə

6:5: Mat 23:5; Luk 18:10-14 6:7: 1 King 18:26-29 6:8: Mat 6:32 6:10:
Luk 22:42 6:12: Mat 6:14-15; 18:21-35 6:13: Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15;
2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18 6:14: Mak 11:25-26
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netəmim okotəplan ilat məmə nəumɨs tɨnus ilat, kən netəmim
okotɨsiai-in ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə ilat
kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim.
17Məto nian nakotətuakəmmotapəs nagwənənmoatəfak kəm
Uhgɨn, onəkotaikuas e nɨganəmtɨtəmat, kən motol-pən oel
etəmat, 18məmənetəmimokəsotəplanənməmənakotətuakəm
motapəs nagwənən moatəfak kəmUhgɨn, kən rəhatəmat Tata
itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, 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 natɨmnatmɨn əh,
kən iakləh mɨn kotɨtun nəhapən rəhatəmat nimə motuwɨn
imə kakləh-in rəhatəmat natɨmnat. 20 Məto təwɨr məmə
nəkotuargətain rəhatəmat nat wɨr mɨn əpəh e nego e neai.
Ikɨn əh wɨn mɨn kəsotunən, kən namtəən okol təsərəkɨnən
natɨmnatmɨn əh, kən iakləhmɨnokol 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 nɨganəmtɨmmil kuəwɨr, tahmen
əm məmə nɨpətɨm tərioah e nəhag-əhagən. 23 Məto okəmə
nɨganəmtɨmmil kuərat, tahmen əmməmə 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, kən metəhau kit məsolən nəwian. Okol nəsolən
slef rəha Uhgɨn neməni e nian kitiəh əm.”

Təsəwɨrənməmə
nakotətəlɨg-in pɨk

(Luk 12:22-31)
25 Kən Iesu təmən məmə, “Kən o natɨmnat mɨn əh, io

iatən kəm itəmat məmə, təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk
rəhatətmat nəmegəhən məmə onəkotun naka, kən motənɨm
naka. Kən təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk nɨpətɨtəmat
məmə onəkotos hiə rəhatəmat napən. ?Nəukətɨ nəmegəhən
rəhatɨmat tatəmegəh əm e nagwənən, o kəp? Kəp. ? Kən

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 “nɨganəmtɨm mil kuəwɨr” təmə, ik etəm kit itəm nɨkim tagien o
nasituən netəmim e rəham məni. Kən nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨm mil kuərat”
təmə, ik iaumɨs kit.



MATIU 6:26 17 MATIU 7:2

naka in nat asol o nɨpətɨtat, napən, o kəp? Kəp. 26 Otəplan-
tu mənɨg mɨn itəm koatiwɨg moatan. 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 itəm tatuwɨn-in, ilat kotəwɨr motaprəkɨs.
Məto nəguɨ nɨg əpnapɨn mɨn kotəwɨr taprəkɨs-in rəhan napən.
30 Uhgɨn təmol manuwɨhl əpnapɨn əm təwɨr pɨk e nəguɨ nɨg
mɨn əh. Məto manuwɨhl əh in rəha nian kitiəh əm, kən olawɨg
kuwanenɨgəm. ?KənokəməUhgɨn tatol-wɨrmanuwɨhl əh, kən
nɨkitəmat təhtməməUhgɨn otos-ipɨnə napən itəmnəkotəkəike
motuwɨn lan? !Əwəh! In otol nəhlan. ! Ei, rəhatəmat na-
hatətəən 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
kotəruruUhgɨn, ilat koatətəlɨg-in pɨknatɨmnat itəmtol nəhlan.
Məto itəmat nenətɨUhgɨnmɨn, kən rəhatəmat Tata əpəh enego
e neai, in tɨtun məmə nəkotəkəike motos natɨmnat mɨn əh.
33 Məto pəs onəkotol nərəmərəən rəha Uhgɨn, ne nəmegəhən
ətuatɨp itəm Uhgɨn tolkeike, ilau okuətul aupən e nəmegəhən
rəhatəmat. Nian nəkotol nəhlan, kən Uhgɨn otos-ipɨnə mɨn
natɨmnat mɨn əh kəm itəmat. 34 Tol nəhlan, təsəwɨrən məmə
nakotətəlɨg-in pɨk natɨmnat itəm onəkotəkəike motos olawɨg,
məto-inunatɨmnat 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

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
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otətəu-pən əmo nənən rəhatəmat nolən rat mɨn. Okəmə nako-
takil 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 piatəmat mɨn, 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 enɨganəmtɨtəmat, kənnəkotɨtunnəplanwɨrənnohrəkɨsən
nɨmɨsmɨsɨ nɨg itəm tətatɨg e nɨganəmtɨ piatəmatmɨn.

6 “Sotos-ipənən natɨmnat rəha Uhgɨn kəm kuri mɨn, kən
sotərakin-pənən rəhatəmat nat 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)

7 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Ekən kəm itəmat
məmə, otətapəh-in kəm Uhgɨn o natɨmnat, kən in otos-ipɨnə
kəmitəmat. Kənotegəs-in pəs nakotehm. Kənotəht-əht toapəs
toa oterəhotəmat. 8Ekənnəhlanməto-inunetəmimrafin itəm
koatətapəh-in, kən okotos. Kən netəm mɨn 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! 11 Nat əpnapɨn itəmat netəmim
rəha nətueintən nakotərat, məto nakoatos-ipən natɨmnat wɨr
mɨn kəm nenətɨtəmat 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! 12 Kən tol nəhlan, otol təwɨr kəm
netəmim rafin e nolən mɨn rafin itəm nakotolkeike məmə
netəmim okotol min kəm itəmat. Inu nɨpətɨ Lou itəm Uhgɨn
təmos-ipən kəm Moses, 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-inu nafiluə itəm iahgin ne

7:2: Mak 4:24 * 7:6: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “sotərakin-pənən
rəhatəmatperel kəmpɨkəsmɨn.” Perel u, inkəpiel kit itəmnəmtɨn tiəkɨs. Təmɨsɨ-pən
e nɨki iarou. Kəm-naka, “kuri” ne “pɨkəs” katuəpsen-pən netəm rat. 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
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suatɨp itəmtɨmətɨg əmtatuwɨnonərəkɨnən, kənnetəmim tepət
koatuwɨn-pən e nafiluə əh. 14 Məto nafiluə itəm təkəku, ne
suatɨp itəm tiəkɨs tatuwɨn o nəmegəhən, kən netəmim noan
məsɨn əmokotəplan.”

Nɨg ilau noan
(Luk 6:43-44)

15 Kən Iesu təmən məmə, “Oatəto wɨr itəmat o ien eiueiuə
mɨn. Ilat koatuwa moatəghat 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. 17Tolmin-nulan, nɨg itəm təwɨr tatoe-in noan itəm təwɨr,
məto nɨg itəm tərat tatoe-in noan itəm tərat. 18Nɨg itəm təwɨr
okol təsoe-inən noan itəm tərat, kən nɨg itəm tərat, okol təsoe-
inənnoan itəmtəwɨr. 19Nɨgmɨn rafin itəmkəsotoe-inənnoalat
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 ah-
gin 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 kəp məmə, itɨmat
emotən-iarəpnəghatən rəham itəmnəmos-ipa kəmitɨmat, kən
motəhg-iarəp narmɨn rat mɨn e nərgəm, kən motol natɨmnat
pɨspɨsmɨnenərgəm?’ 23Kənoekən-ipən ətuatɨpkəmilatməmə,
‘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 itəmnəmotəto nəghatənmɨn u rəhak kənmoatol, kən
onəkotahmen e etəmim itəm tenatɨg, 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. 26 Okəmə itəmat
u itəm nəmotəto nəghatən mɨn u rəhak kən məsotolən, kən
onəkotahmene etəmim itəmtəsətəlɨg-inwɨrənnolənnatɨmnat
kən in ialməl, in təmiləkɨn-pənnəukətɨ rəhanniməenɨməkləkɨl
əm. 27 Kən nuhuən təməfɨk, kən naruəh taiu, kən nɨmətag

7:15: Mat 24:24; Wək 20:29; 2 Pita 2:1 7:16: Kal 5:19-22; Jem 3:12 7:19:
Mat3:10; Luk3:9; Jon15:6 7:20: Mat12:33 7:21: Luk6:46; Jem1:25 7:23:
Luk 13:25-27; Sam 6:8; 2 Tim 2:19
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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, 29 məto-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)

1 Nian Iesu təmeiuaiu-pa e nɨtot, netəmim tepət kəmotətəu-
pən. 2 Kən suah kit nɨmɨsən u leprosi* təmol təmuwa
ron, mɨsin-pən nulɨn o Iesu, kən mən məmə, “Iərəmərə,
okəmə nakolkeike, kən nəkɨtun nol-wɨrən io kən mafəl
rəkɨs namkɨmɨkən lak.” 3 Kən Iesu təməg-əfəməh-in nelmɨn
mələhəu-pən lan, mən məmə, “Əwəh. Iakolkeike. Əwɨr-ta.”
Kən roiu agɨn-əh, nɨmɨsən leprosi təmagɨm mɨkə lan. 4 Kən
Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Əsən-iarəpən natɨmnat mɨn
u kəm netəmim, məto uwɨn əm mehm pris 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 okotɨtunməmə 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 netəmRom 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 rəhamopaelmɨn təmən-ipən kəm inməmə,
“Iərəmərə, io etəmim kit itəm esətuatɨpən, kən esahmenən
məmə ik onəkuwae rəhaknɨpəgnoanimə. Ən əmnəghatənkit,
kən ekɨtunməmə in otəto təwɨrmɨn. 9Ekɨtunməmənɨmɨsən əh
otəkəikemol nəwiam,məto-inu iomɨn, rəhaknetəm-iasolmɨn
kotərəmərə lak, kən iatol nəwialat, kən mopael mɨn neen əh-
ikɨn itəmio ekərəmərə elat. Okəmə ekənkəmkitməmə, ‘Uwɨn,’
kən tuwɨn. Kənokəmə ekənkəmkitməmə, ‘Wa,’kən tuwa. Kən
okəmə ekən kəm rəhak slef məmə, ‘Ol nat u,’ kən tol nat əh.”

7:29: Mak 1:22; Luk 4:32 * 8:2: E Naoa Rəha Uhgɨn, nəghatən u “leprosi”
tatəghat-in nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nuwigɨtəm. Nɨmɨsən mɨn u tatərəkɨn
nuwigɨtəm, kən Lou rəha Moses tatən məmə 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
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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 es-
ehmən ilat kit itəmrəhannahatətəən 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. 12 Məto itəmat noanol rəha Isrel itəm
Uhgɨn təmaupən mɨtəpun itəmat məmə in otərəmərə etəmat,
inotərakin-pən itəmat ihluəenapinəpən, kən ikɨn əh, netəmim
okotasək kənmoatəto tərat, kənmoatəgətain nəluɨlat mɨn.”

13 Kən Iesu təmən-ipən kəm etəm-iasol rəha mopael mɨn
məmə, “Atuwɨn. Rəham iolwək otəwɨr tol əm məmə inu ne
nəmahatətə məmə Uhgɨn otol mihin.” Kən e nian ətuatɨp əh,
nɨpətɨ iolwək rəha etəm-iasol rəhamopaelmɨn təmuwaməwɨr
mɨn.

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 nelmɨnmek nelmɨ pətaguɨhl un, kən nətəp-ətəpən təmagɨm
mɨkə, kən tɨnətul. Kənmɨnatol nagwənən nɨgɨ Iesu.

16Kənehnaipən in, netəmimkəmotəmɨknetəmimtepət itəm
narmɨn rat tətatɨg elat motuwa o Iesu, kən Iesu təməhg-iarəp
narmɨn rat mɨn e nəghatən əm rəhan, kən mol-wɨr netəmim
rafin itəm koatɨmɨs. 17Natɨmnat mɨn əh təmol nəhlan məmə
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)

18Kənnian Iesu təməplannɨmaninnetəmim itəmkoatɨtəlau
in, kən təmən-ipən kəm rəhan netəmim məmə okotuwɨn e
nɨkalɨ lek entənɨpən-pən. 19Kən iəgətun kit rəha Lou təmuwa
mən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun. Hiə ikɨn onakatuwɨn-pən
ikɨn, oekətəu-pən ik.”

20 Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Kuri iarupɨn mɨn,
rəhalat nɨpəg tatɨg o napɨlən, kən mənɨg mɨn nimaalat tatɨg o

8:11: Luk 13:29 8:12: Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28 8:17: Aes 53:4
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napɨlən. Məto Nətɨ Etəmim,† in rəhan nimə rəha napɨlən tɨkə
məmə otuwɨnmapɨl ikɨn.”

21 Kən etəmim kit mɨn rəha Iesu təmuwa mən-ipən kəm
in məmə, “Iərəmərə. Oekətəu-pən ik məto, pəs ekuwɨn pitən
mɨtənɨm rəhak tata.”

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

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

23 Kən Iesu təmuwɨn e pot, kən rəhan mɨn netəmim ko-
tuwɨn ilat min. 24 Kən təsuwəhən, nɨmətag asol kit tətul kən
mɨnol peau-peau asol mɨn e lek, kən nəhau tatər-pən e pot,
iuəhkɨr əmpot tətamnɨm,məto Iesu tətapɨl. 25Kən kəmotuwɨn
motəhgaiir e Iesu motən-ipən məmə, “! Iərəmərə! !Osmegəh
kitat! !Otəsuwəhən kotamnɨm!”

26 Kən 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 təmurahl
nelmɨn, kən tɨnəməlinu tɨnəməlinu. 27Kən netəmim rəha Iesu
narmɨlat 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
kəpielmɨn, ikɨnkatɨtənɨmnetəmimikɨn. Ilaukuəsanənmətioh
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? ? Nəmuwa məmə nakol nalpɨnən kəm itɨmat itəm
təsolən əh nian rəhan?”

30 Iuəhkɨr əm olat, pɨkəs mɨn tepət əh-ikɨn kotagwən, 31 kən
narmɨn rat mɨn kotasək-pən o Iesu motən məmə, “Okəmə
nəkəhg-iarəp itɨmat, ahl-ipən itɨmat ekotuwɨn e pɨkəs mɨn əh.”

32 Kən 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, kən motiet-pən e lek motamnɨm. 33 Kən
† 8:20: Nian Iesu təmən nərgɨn u “Nətɨ Etəmim,” tatəghat-in atɨp in. Nərgɨn u
təmiet e Naoa rəha Daniel ne naoa pɨsɨn pɨsɨnmɨn e Oltesteman. Kən nɨpətɨn təmə
suah kit itəmtəmɨsɨ-pən oUhgɨn kənmatos nepətən rəhaUhgɨn. 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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netəmimitəmkoatehmpɨkəsmɨn, kəmotagɨmmotuwɨne 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 kəmotuwa məmə okotəplan Iesu.
Kən nian kəmotəplan in, kən kəmoatəkəike əskasɨk kəm in
məmə otəkəike miet əh-ikɨn əh.

9
Iesu təmol-wɨr etəm

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

1 Kən Iesu təmuwɨn e pot muwɨn entənɨpən-pən e lek, kən
miet-arəpa iman ikɨn, e taon Kapaneam. 2Kən netəmimneen
kəmotɨləs etəmimkitmotuwa ron. Nɨpətɨnməsɨn təmɨmɨs, kən
mətapɨl e rəhan nɨmɨtiwɨn. Kən nian Iesu təməplan rəhalat
nahatətəən, kən təmən-ipənkəmetəmtatɨmɨsunməmə, “Nətɨk,
əsəgɨnən. Rəham nolən rat mɨn emos-irəkɨs rəkɨs.”

3Kənniankəmotətonəghatən əh, iəgətunmɨnneenrəhaLou
kotən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Nəghatən əh tərat. Suah əh
tatəghat məmə otol məmə in Uhgɨn.”

4Məto 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 kəm etəmim məmə otol
nəhlan.

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

9 Kən Iesu təmaliwək muwɨn məsɨn mɨn, məplan suah kit,
nərgɨn u Matiu. In etəmim itəm tatos məni 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

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 Uhgɨnməmə otafəl rəkɨs nolən rat
mɨn rəha netəmim. 9:6: Jon 17:2
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netəmim tepət itəm koatol təfagə rat† kəmotuwa, kən ilat
kəmotuwa motəpələh motagwən ilat Iesu ne rəhan netəmim.
11Kən nian Farisi mɨn kəmotəplan nat əh, kən kotən-ipən kəm
netəm rəha Iesu məmə, “?Tahro rəhatəmat iəgətun tətagwən
kələh ilat netəm koatos məni rəha takɨs ne netəm koatol
təfagə?”

12 Məto Iesu təməto rəhalat nəghatən kən təmən-ipən kəm
ilat məmə, “Etəmim itəm təsɨmɨsən təsuwɨnən məplan tokita.
Məto etəmimu itəmtatɨmɨs, in otəkəikemuwɨnməplan tokita.
13 Otuwɨn motegəs-in motol nɨpətɨ nəghatən u pahrien itəm
Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
‘Nat kit tatol nɨkik tətagien, inu məmə onəkotasəkitun

netəmim, məto sənəmə rəhatəmat sakrifais mɨn itəm
nəkoatol moatos-ipa kəm io itəm tatol nɨkik tətagien.’‡

Iatən tol min-nulan məto-inu eməsuwamən məmə ekaun-in
netəm mɨn u itəm nɨkilat təht məmə kɨnotətuatɨp rəkɨs məmə
okotuarisɨg-in io, məto emuwa məmə ekaun-in netəmmɨn 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?”

15 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Nian netəmim
koatol marɨt rəha suah kit, kən in tətatɨg e nagwənən rəhan
ilat in mɨn neen, nɨkitəmat təht məmə in mɨn neen 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 tɨkəməmə 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, kən
† 9:10: Farisi mɨn, ilat kəmoatətəu-pən wɨr agɨn-əh Lou rafin itəm Uhgɨn
təmos-ipən kəm Moses məmə Moses otos-ipən kəm netəm 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
məmənetəmimrafin itəmkəsotətəu-pənən lou əlkələhmɨn 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
Uhgɨntəmənnəhlan, nɨpətɨnməmə inotapəs rəhalat sakrifaismɨnməto-inunəratən
tətatɨg e nɨkilat. Uhgɨn təmənməmə ilat kotəkəike motasəkitun netəmim. 9:14:
Luk 18:12
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wain otəhtəg, kən pətəl otərat.§ Məto wain itəm kəmol wi
okəkəike kiuw-pən e pətəl itəmkəmolwi tɨmətmətɨg, kənwain
ne pətəl katuəməhl wɨr.”*

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

18 Nian Iesu tatən-ipən natɨmnat mɨn əh kəm ilat, etəm-
iasol kit tuwa mɨsin-pən nulɨn o Iesu məmə, “Nətɨk pətan
əkəku təmɨmɨs roiu əm. Məto wa, mələhəu-pən nelməm lan,
kən otəmegəh mɨn.” 19 Kən Iesu təmətul ne rəhan netəmim,
motuarisɨg-in suah unmotuwɨn.

20 Kən əmun pətan kit əh-ikɨn itəm tatos nɨmɨsən rəhalat
nɨpɨtan nian rafin əm,mɨnos nup tuelef.† Kən pətan əh təmɨsɨ-
pən e məntaa Iesu ikɨn, kən mea-pən mek nɨpəgnəmtɨ kot
məsɨnrəhan, 21 təmolnəhlanməto-inu tatənatɨpkəminməmə,
“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. Rəham nahatətəən təmol ik
nɨnəwɨr mɨn.” Kən e nian əh, rəhan nɨmɨsən təmɨkə.

23Kən nian Iesu təmuwamiet-arəpa e nimə rəha etəm-iasol
əh, kən təmuwɨn imə məplan netəmim koatahl nau motan
napuən lan rəhanɨmɨsən, kənnetəmimkəmoatasəkpɨk. 24Kən
Iesu təmən-ipən məmə, “Otiet motuwɨn isəu, məto-inu pətan
əkəku un təsɨmɨsən, məto in tətapɨl əm.” Kən ilat kəmotalah
e Iesu. 25 Məto nian netəmim kəmotiet motuwɨn ihluə, kən
tuwɨn imə, maskəlɨm nelmɨ pətan əkəku, kən pətan əkəku un
təmətul. 26 Kən namnusən rəha nat u təmaiu mɨtəlau rafin e
nəptən əh.

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

kəmuətəu-pən in, kənmətuagət əfəməhməmə, “!MipɨKig Tefɨt,
asəkitun itɨmlau!”

28Nian Iesu tɨnuwɨn əpəh imə, kən iganəmtɨn rat mil kuea
ron. Kən Iesu təmən-ipən kəm ilauməmə, “?Itəlau nətuahatətə
məmə ekɨtunnol-wɨrənnɨganəmtɨtəlau, o kəp?” Kən ilaukuən-
ipənməmə, “Əwəh, Iərəmərə.”

29Kən Iesu təmələhəu-pən nelmɨn e nɨganəmtɨlau mən-ipən
məmə, “Uhgɨn otol-wɨr nɨganəmtɨtəlau məto-inu nəmuahatətə
lan.” 30 Kən nɨganəmtɨlau tɨnəwɨr kən kɨnatuəplan nat. Kən
Iesu təmən-ipən əskasɨk kəm ilau məmə, “Onəsuən-iarəpən
natɨmnat mɨn u kəm netəmim.” 31Məto ilau kəmiaiet mian,

§ 9:17: Afin futnot e Luk 5:37 * 9:17: Iesu təmən nəhlan məmə 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 inmɨn otamkɨmɨk. 9:21: Mat 14:36
9:27: Mat 20:29-34 9:30: Mat 8:4
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kənmuən-iarəp namnusən rəha Iesu tuwɨnmɨtəlau e ikɨnmɨn
rafin e nəptən u.

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

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

34Məto Farisimɨnkəmotənməmə, “Tatos nəsanənəno etəm-
iasol rəha narmɨn ratmɨnməmə otəhg-iarəp narmɨn ratmɨn.”

Iesu nɨkin təmahmə pɨk o netəmim
35Kən Iesu təmaliwəkmatuwɨn e taon ne latuənumɨn rafin,

kən matəgətun əpəh e nɨpəgnoa nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən,
matən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn,
kən matol-wɨr netəmim rafin itəm koatɨmɨs, ne netəmim
rafin itəm nɨpətɨlat 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. 37Kən 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
iolwəkmɨn 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 nɨmɨsən
mɨn 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; 3 ne Filip ne Patolomiu; ne Tomas ne Matiu,
etəmim rəha nosən məni rəha takɨs; ne Jemes nətɨ Alfeas; ne
Tateas; 4neSaimonukətaun-inməmə Selot;* ne Jutas Iskariot
u təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn.

9:33: Mak2:12 9:34: Mat 12:24;Mak 3:22; Luk 11:15 9:35: Mat 4:23;Mak
1:39 9:36: Nam 27:17; 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.
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Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5 Kən nian Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef məmə
okotuwɨnmotol wək rəhan, təmaupənməghat kəm ilatməmə,
“Itəmat onəsotuwɨnən o netəm mɨn 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 nakotuwɨn, nəkotəkəike
motən-iarəp məmə, ‘Nian itəm Uhgɨn otərəmərə e netəmim
rafin lan, tɨnatuwa iuəhkɨr.’

8 “Kən itəmat nəkotəkəike motol netəm koatɨmɨs kotəwɨr
mɨn. Kən itəmat nəkotəkəike motol netəm kəmotɨmɨs
kotəmegəh mɨn. Kən netəmim itəm leprosi 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 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 məsotosən put, ne kasɨkɨn rəhatəmat
mɨn. Iatən nəhlanməto-inu tətuatɨp əmməmə katos-ipən kəm
iolwəkmɨn natɨmnat itəm tətuatɨp o natɨgən rəhalat.

11 “Nian nakotuwɨn e taon kit o latuənu kit, nəkotəkəike
motehm etəmim kit itəm nɨkin 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 tətatɨgolat. Mətookəmənɨkilat təsagienənotəmat,
nəkotəkəike motos nəghatən rəha nəməlinuənmoatuwɨn.

14 “Kən okəmə netəmim neen kəsotolkeikeən məmə okotit
itəmat nakotuwɨn e rəhalat nɨpəgnoa nimə, o kəsotətəlɨg-
inən rəhatəmat nəghatən, kən nian nəkoatiet e nimə rəhalat,
o rəhalat latuənu, nəkotəkəike motohapɨspɨs rəkɨs nɨsɨp
e nelkɨtəmat məmə ilat okotɨtun məmə nəmotəuhlin-pən
məntaatəmat olat. 15 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, e nian
itəm Uhgɨn otakil netəmim, nalpɨnən rəha netəm mɨn əh in
otəskasɨk pɨk maprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəm kotərat aupən
e taonmil əh, Sotom ne Komora.”

Netəmim okotol tərat kəmnetəmim rəha Iesu
16Kən Iesu təmatəkəike matənməmə, “Otətəlɨg-in-tu. Etahl-

ipən itəmat nakoatuwɨn tahmen e sipsipmɨn itəmkəmotuwɨn
10:6: Jer 50:6 10:7: Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9,11 10:9: Luk 10:4 10:10:
Luk 10:7; 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
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ilugɨn e kuri iarupɨn mɨn. Onəkotəkəike motenatɨg wɨr tah-
men emalɨkɨm, kən itəmatmotanmətɨg tahmen emənɨgmak.
17 Onakoatəto 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 kigmɨnməmə onəkotən-iarəpnəghatən təwɨr
rəhak e nɨganəmtɨlat, kən e nɨganəmtɨ Iaihluə mɨn. 19 Nian
ilat okotuwa motɨləs itəmat, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə
onəkotuwɨnmotənməmənaka, o nakotəhrol nulanmotəghat.
Nəsotəgɨnən məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otos-ipɨnə
nəghatən itəmonəkotənenian ətuatɨp əh. 20Nəsotəgɨnənməto-
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. 22 Netəmim rafin
okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul əskasɨk
mətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn
otosmegəh. 23 Nian okotol tərat kəm itəmat e taon kit, kən
nakotietmotagɨmmotuwɨne taonpɨsɨnkitmɨn. Iatənpahrien
kəmitəmatməməokolnəsotuwɨnrafinəne taonmɨnrəha Isrel
mətoarus-pən Nətɨ Etəmim in otuwamɨn.

24 “Netəmim itəm koatətəlɨg-in, okol kəsotaprəkɨs-inən
rəhalat iəgətun, kən iolwək mɨn, okol kəsotaprəkɨs-inən
rəhalat etəm-iasol. 25 Netəm 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 iolwək mɨn rəha nimə
rəhak.”

Etəmim rəha Iesu
təsəginən etəmim

(Luk 12:2-7)
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. 27Natɨmnat itəm

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 10:26: Mak 4:22; Luk 8:17



MATIU 10:28 29 MATIU 10:40

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. 29 Otəplan-tu. Mənɨg əlkələh
mɨn, netəmim koatol-salɨm-in məni əkəku əm. Məto okəmə
rəhatəmat Tata Uhgɨn 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-iarəp nərgək e nɨganəmtɨ
netəmim, kən iomɨn iatən-iarəpnərgɨnenɨganəmtɨ rəhakTata
e nego e neai. 33Məto okəmə etəmim otən-iarəp e nɨganəmtɨ
netəmim məmə in sənəmə rəhak, kən ekən-iarəp e nɨganəmtɨ
rəhak Tata e nego 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 Iatən nəhlan məto-inu emuwa məmə ekol iərman otol
tɨməht ilau rəhan tata, kənpətan otol tɨməht ilau rəhanmama,
kən pətan otol tɨməht ilau uhun, 36kən etəmimotol 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 itəm tolkeike pɨk netɨn iərman o pətan taprəkɨs-
in io, in təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim. 38 Kən
etəmim itəm təsɨləsən rəhan nɨg kəməluau muarisɨg-in io,‡ in
təsahmenən məmə otuwa rəhak etəmim. 39Kən etəmim itəm
tatol pɨk wək əm məmə rəhan nəmegəhən e nətueintən u in
otəwɨr, otəmkarəpən e nəmegəhənpahrien. Məto etəmim itəm
otɨmɨs o nərgək, in otos nəmegəhən lilɨn.

40 “Kən etəmim itəm tatos itəmat e nɨkin agien, kən tahmen
əm məmə tatos io e nɨkin agien. Kən etəmim itəm tatos io e

10:28: Rom 8:31; Jem 4:12 10:31: Mat 6:26 10:33: Luk 12:8-9 10:36:
Maeka 7:6; Luk 12:51-53; † 10:36: Nuwamən rəha Iesu otol məmə netəmim
okotoor ilat mɨn məto-inu, neen okotahatətə lan, məto neen okəsotahatətəən lan,
kən moatetəhau. 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
itəmUhgɨn tolkeike. 10:39: Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon
12:25
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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. Kən etəmim
itəm tatos e nɨkin agien etəm ətuatɨp, məto-inu in tɨtun məmə
in etəm ətuatɨp, in otosnətouən lan, tahmen əmeetəm ətuatɨp.
42Kən etəmim itəm tatos-ipən nəhau ətəp noan-məsɨn əmkəm
rəhak etəmim, məto-inu in tɨtun məmə rəhak etəmim, nat
əpnapɨn rəhak etəmim in ləhau agɨn, nɨpahrienən iatən kəm
itəmatməmə, okol təsəmkarəpənən e rəhan nətouən.”

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

1 Nian Iesu tɨnol namnun nəgətunən rəhan netəm tuelef,
təmiet ikɨn əh muwɨn e taon mɨn e nɨtən Kalili, matəgətun
netəmim kənmatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm ilat.

2 E nian əh, Jon Baptais tətatɨg e kalapus, kən in təməto
namnusən e wək itəm Iesu tatol. Kən təmahl-ipa rəhan neen
netəmimkotuwɨnmotətapəh ronməmə, 3 “?Tahro? ?Ik u etəm
kəmatən aupən məmə suah kit otuwa, o itɨmat ekoatəsahgin
etəmim kit mɨnməmə otəpanuwamɨn?”

4Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Otuwɨnmotəplan Jon
motən-ipən nat naka itəm nəmotuwa motəto kən motəplan:
5netəmnɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat. Kən netəmim itəm
nelkɨlat tərat kɨnotəto təwɨr kən mɨnotaliwək. Kən netəmmɨn
u kəmotos nɨmɨsən leprosi, nuwigɨlat tɨnəwɨr. Kən netəmmɨn
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
7 Nian netəmim rəha Jon koatɨtəlɨg, kən Iesu tɨnətuoun

matəghat-in Jon kəm netəm mɨn u koatəpələh əh-ikɨn, matən
məmə, “? Aupən, nəmotuwɨn ikɨn taruən-aruən ikɨn məmə
nəkotəplan naka? ?Nəmotuwɨn məmə nəkotəplan suah kit
tahmen e nuwig itəmnɨmətag tətahləpɨk-ahləpɨk əpnapɨn əm?
Kəp. 8?Kən tahro itəmatnəmoatiet,məmənəkotəplan suahkit
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,

10:40: Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20 11:5: Aes 35:5-6; 61:1
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‘Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəm otos rəhak
nəghatən.

In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.’
11 Nɨpahrienən iatən kəm itəmat, etəmim tɨkə itəm təmaiir e
nətueintən in ilɨs taprəkɨs-in Jon Baptais, kənməto etəm ləhau
agɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn, in ilɨs taprəkɨs-in Jon.* 12 E
nian JonBaptais təmətuounmatən-iarəpnəghatən rəhaUhgɨn
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,
aupənagɨnmətoarus-panianrəha Jon, nəghatənmɨnrəhaLou
itəm Uhgɨn təmos-ipən kəmMoses, ne nəghatən mɨn rəha ien
mɨn rəha Uhgɨn, koatən-iarəp nərəmərəən rəha Uhgɨn. 14Kən
okəmənɨkitəmat tagienməmənakotos nətəlɨgənu, ekənməmə
Jon in Elaija itəm in ien kit aupən kəmatən məmə otuwa.
15Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨrməmə in otətəlɨg-inwɨr kənmɨtun
nəghatənmɨn u.

16 “? Netəm mɨn u itəm koatatɨg roiu, ilat kotəhrol nu-
lan? Ilat kotahmen e nɨsualkələh itəm koatəpələh ikɨn ka-
tol maket ikɨn moatakuhl motaun-in ilat mɨn neen məmə,
17 ‘Itɨmat emotahl nau kəm itəmat məmə onakoatol danis
rəha nagienən lan, məto itəmat nəkəsotolən danis. Kən itɨmat
emoatasək eiuə rəha nɨmɨsən, məto nəsotasəkən kitat min
itɨmat.’ 18 Iatənnəhlanməto-inu Jon təmuwa, kənmatətuakəm
mətapəs nagwənənmatəfak kəmUhgɨn, kənməsənɨmənwain.
Kən netəmim kotən məmə, ‘Suah əh, narmɨn rat kit tətatɨg
lan.’ 19Məto nian io, Nətɨ Etəmim, emuwa kən mətagwən kən
matənɨm wain, kən netəmim kotən məmə, ‘Otəplan-tu, suah
əh in etəmim rəha nagwən pɨkən ne etəmim rəha napɨsən, kən
motankələh ilatnetəmimrəhanosənməni e takɨs, nenetəmim
itəmnol təfagə.’ Mətonetəmimitəmkoatətəu-pənnɨtunənrəha
Uhgɨn koatol wək wɨr mɨn. Kən wək wɨr mɨn əh koatəgətun
məmə 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
nəhlanməto-inu ilat kəsotəuhlinən nətəlɨgən rəhalat o rəhalat
nolən rat mɨn. 21 Təmən məmə, “! Itəmat netəm Korasin,
kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! ! Itəmat netəm Petsaeta,

11:10: Mal 3:1; Luk 1:76 * 11:11: Ves u tatən məmə wək rəha Jon, in wək
itəm tatos nɨsiaiiən. In tatol əpen-əpenə suatɨp rəha Kristo itəm Uhgɨn otahl-ipa,
kən in tatən-iarəpməmə Kristo tɨnatuwa. Wək u inwək 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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kəsi, nahməən asol otuwa otəmat! Məto-inu emol pap nat
pɨspɨs tepət e taon rəhatəmat! Kən okəmə emol natɨmnat
mɨn 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
nɨgəmmotəgətun məmə koatəto tərat agɨn o rəhalat nolən rat
mɨn.

22 Məto iatən kəm itəmat məmə e nian əh itəm Uhgɨn otol
nalpɨnən kəm netəmim, nalpɨnən rəhatəmat in otəskasɨk,
maprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəm Taea ne Saeton aupən
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, kənnetəmikɨnkəmotəuhlin rəhalat nətəlɨgən, kənokol
Uhgɨn təməsərəkɨnən Sotom, kən təmətatɨg əmmətoarus-pa u-
roiu. 24 Məto iatən kəm itəmat məmə e nian əh itəm Uhgɨn
otol nalpɨnən kəmnetəmim, nalpɨnən rəhatəmat in otəskasɨk,
taprəkɨs-in nalpɨnən rəha netəmSotom aupən ikɨn.”

Itəmat itəmnɨnotəpou
(Luk 10:21-22)

25Kən 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
nɨsualkələhməmə okotɨtun wɨr. 26Əwəh, Tata, inu nat kit itəm
nakolkeike.”

27Kən Iesu təmatəkəike matən kəm ilat məmə, “Rəhak Tata
təmos-ipa nɨtunən rafin agɨn kəm io. Kən suah kit tɨkə itəm
tɨtunwɨr iouNətɨUhgɨn,məmə iopah ətuatɨp. MətoTataUhgɨn
əm tɨtun. Kən suah kit tɨkə itəm tɨtun wɨr Uhgɨn, məto io pɨsɨn
əm u Nətɨ Uhgɨn, ekɨtun, ne netəmim itəm io emɨtəpun məmə
ekol-arəp Tata Uhgɨn kəm ilat.

28 “Otuwa ron io, itəmat itəmnəkotol pɨkwək kənnɨnotəpou
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.

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 itəm kotahmen e nat təfɨgəm
məto-inu Loumɨn u, ilat kotəskasɨk pɨk, kən tiəkɨs o nolən. 11:28: Jer 31:25
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30 Tol nəhlan məto-inu rəhak wək 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 tah-
men e rais, kən rəhan netəmim nəumɨs təmus ilat, kən
kəmotəhl noa wit kən motun. 2 Məto nian Farisi mɨn
kəmotəplan ilat, kənkəmotən-ipənkəmIesuməmə, “!Ei, əplan-
tu! Rəham netəmim koatol nat kit itəm koatətgəhl Lou rəha
Sapat.”

3 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nəmotafin o kəp,
nat naka itəm Kig Tefɨt təmol aupən, nian in ne rəhan mɨn
netəmimnəumɨs təmus ilat? 4 In təmuwɨn imə eNiməTapolen
Rəha Uhgɨn, kən mos pɨret mun itəm pris mɨn kɨnotos-ipən
rəkɨs kəmUhgɨn. Kənnolən əh tatətgəhlLou,məto-inupɨret əh,
Lou tatənməməprismɨn əmkotɨtunnunən. 5?Kənnəmotafin
e Lou o kəp, məmə nian rafin e Sapat, pris mɨn əpəh e Nimə
Rəha Uhgɨn, ilat koatol wək rəhalat itəm tatətgəhl Lou rəha
Sapat? MətoUhgɨn tatəplanməmənat 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, inu məmə onəkotasəkitun

netəmim, məto sənəmə rəhatəmat sakrifais mɨn itəm
nəkoatol moatos-ipa kəm io itəm tatol nɨkik tətagien.’

Okəmə nəkotɨtun nɨpətɨ nəghatən u, kən netəm mɨn u itəm
kotətuatɨp, okol nəsotakilən ilat motənməmə ilat koatol nolən
rat. 8 Iatən nəhlan məto-inu io, Nətɨ Etəmim, io Iərəmərə rəha
Sapat.”

9Kən Iesu təmiet ikɨn əh,maliwəkmatuwɨn əpəh imə e nimə
rəha nuəfɨmɨnən rəhalat. 10Kən əmun ikɨn əh, suah kit əh-ikɨn
nelmɨn təmɨmɨs, təsəg-ətuatɨp-inən. Kən kəmotətapəh o Iesu
məmə, “?Tahro? ?In tətuatɨpeLouməməeSapat, etəmimtɨtun
nol-wɨrən etəmim itəm tatɨmɨs?” Ilat kəmotətapəh ron məto-
inu koategəs-in nat tərat kit rəha Iesu itəm ilat okotɨləs-ipən in
e kot ron.

11 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Okəmə itəmat kit
rəhan kit sipsip, kən sipsip un tiwɨg-pən e noakɨmɨl e Sapat,
nɨkitəmat təht məmə suah əh otuwɨn miuw-pər-pa mɨn? !
Əwəh! Otəkəike muwɨn miuw-pər. 12 !Məto etəmim, in nat

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 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
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keike taprəkɨs-in sipsip! Kənu, in tətuatɨp əm e Lou məmə
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 tɨnuwamɨnəwɨr agɨnmɨn, 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
məməokəsotən-iarəpən inkəmnetəmimmɨn. 17Natɨmnatmɨn
əhkəmotietməmənəghatən rəhaNaoaRəhaUhgɨnotuwamol
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 kəm netəmim itəm koatəpou kən rəhalat

nəsanənən tɨkə.*
In otol nəhlan mətoarus-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 tənatəplan
nat kən mɨnatəghat. 23 Kən netəmim rafin narmɨlat təmiwɨg
motən məmə, “?Okəmə naka suah u in Mipɨ Kig Tefɨt itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa?”

24 Kən nian Farisi mɨn kəmotəto nat əh ne nəghatən lan,
kən kəmotən məmə, “Suah əh tatəhg-iarəp narmɨn rat mɨn e

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
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nəsanənən əm rəha 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 əm e 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
məmə nakoatən məmə io iatol nəhlan. Tol nəhlan, rəhatəmat
netəmim okotakil nəghatən mɨn rəhatəmat, motən məmə in
neiueiuəən. 28 Məto 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
tɨkəməmə tɨtun nuwɨnən e nimə rəha etəmim kit itəm təsanən
məmə otəmɨk rəhan natɨmnat. Məto otaupənməlis ətain etəm
u itəm təsanən, uarisɨg təpanuwɨn imə məmki-rəkɨs rəhan
natɨmnat.

30 “Etəmu itəm təsuarisɨg-inən io, in rəhak tɨkɨmɨr. Kən etəm
u itəm təsargətainən sipsip mɨn, in tatoor ilat kotagɨm atit.
31Tol nəhlan iatən kəm itəmat məmə, Uhgɨn otafəl rəkɨs nolən
ratmɨn rafin pɨsɨn pɨsɨn,† ne nəghatən ratmɨn rafin pɨsɨn pɨsɨn
itəmnetəmim koatən lan, məto otol nalpɨnən kənməsaluinən
nəghatən rat mɨn itəm netəmim koatən e Narmɨn Rəhan.
32 Kən 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
netəmnakotərat. Okol nəsotənən nat təwɨr kit, məto-inu nian
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 kən moatətapəh-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 itəmkəmoatənməmə Iesu tatol-wɨr netəmimenəsanənən rəha Setan.
Tahmen əm məmə ilat kotaun-in məmə Narmɨn Rəha 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 Iesuməmə in etəm təwɨrməto-inu tatol əmnatɨmnat wɨrmɨn. 12:33: Mat
7:16-20
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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-iarəp kəm in məmə tahro ilat kəmoatən nəghatən rat
əpnapɨn mɨn rafin rəhalat. 37 Tol nəhlan, in otakil rafin
nəghatən pɨsɨnmɨn rəhatəmat, məmə itəmat netəmkotətuatɨp
o netəmkotərat.”

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

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

39Məto təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat netəm roiu ne,
nakotərat, nəmotapəs rəhatəmat nahatətəən o Uhgɨn, tahmen
e pətan kit tapəs rəhan iərman matətəu-pən suah pɨsɨn. Kən
roiunakotolkeikeməməekolnəmtətinkit itəmotəgətunməmə
emɨsɨ-pən o Uhgɨn. Məto Uhgɨn otos-ipən əm nəmtətin kitiəh
əm, kən inəh nəmtətin rəha ien əh Jona. 40 Tahmen əm
məmə Jona təməməhl e nian kɨsɨl lapɨn ne nərauiəgən e nərpɨ
nəm asol, 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-iarəp məmə itəmat noanol
rəha Isrel nakotərat. Okotɨtun nənən nəhlan məto-inu nian
ilat kəmotəto nəghatən rəha ien əh Jona, ilat kəmotəuhlin
rəhalat nətəlɨgən o rəhalat nolən ratmɨn. 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-iarəpməmə itəmat netəmnakotərat. Otɨtun nənən
nəhlanməto-inu, in təmiet e nɨkalɨnnəptən əpəh isəu agɨn, kən
maliwək muwa məmə 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, kən nəhau tɨkə ikɨn,
mategəs-in ikɨnotatɨgmameg ikɨn,məto təsəplanən. 44Kən tən
atɨp əm kəm in məmə, ‘Ekɨtəlɨg-pən e rəhak nimə itəm emɨsɨ-
pən ikɨn.’ Kən nian tuwa məplan nimə, etəmim tɨkə ikɨn, kən
kəmafəl, kənməlɨnwɨr natɨmnat. 45Kən tuwɨnmit narmɨn rat
sepɨn mɨn itəm kotərat pɨk taprəkɨs-in in, kən motuwɨn imə
motatɨg, kən natɨgən rəha suah əh roiu tərat pɨk taprəkɨs-in
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 12:40: Jona 1:17 12:41: Jona 3:5
12:42: 1 King 10:1; 2 Kron 9:1
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rəhan natɨgən itəm aupən. Kən kotahmen əm e itəmat netəm
kotərat itəmnəkotatɨg roiu.”

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

46Nian Iesu tatəghat əh kəm netəmim, kən rəhan mama ne
pian mɨn koatətul əpəh ihluə moatətapəh-in məmə okotəghat
kəmin. 47Kən etəmimkit təmən-ipən kəmIesuməmə, “Rəham
mama ne piammɨn əpəh ihluə koatətul. Ilat kotolkeike məmə
okotəghat kəm ik.”* 48Kən Iesu təmən-ipən kəm suah əh itəm
təmən-iarəp məmə, “? Pah u rəhak mama, kən pah u piak
mɨn?” 49 Kən məg-ətuatɨp-in-pən nelmɨn məgətun-pən rəhan
netəmim, kən mən məmə, “! Inu rəhak mama ne piak mɨn!
50 Iatənnəhlanməto-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)

1 E nian ətuatɨp əh, Iesu təmiet e nimə muwɨn matəpələh
əpəh iuəhkɨr e nɨkalɨ Lek Kalili. 2 Məto-inu netəmim tepət
kəmotuwakətul kɨtəlau in, kən in təmuwɨnebotkitmatəpələh.
Kən netəmim kəmoatətul ipar. 3 Kən in təmən-ipən natɨmnat
tepət kəm ilat e nimaa nəghatənmɨn.
Təmənməmə, “Etəmim kit təmuwɨnməmə oteatəgtəg rəhan

nɨkuti wit əpəh e rəhan nasumən. 4 Kən nian təmərakin-
rakin rəhan nɨkuti wit, neen kəmotɨsas-pən e suatɨp, kən
mənɨg mɨn kəmotuwa motun ilat rafin. 5Kən nɨkuti wit neen
kəmotɨsas-pən e nəptən itəm kəpiel iuəhkɨr əm. Kəmotəwiə
uəhai əmməto-inu nəptən noanməsɨn əm. 6Məto nianmɨtgar
tər, kən məhg ilat koatauke-auke məto-inu nokɨlat təseiuaiu
pɨkən. 7 Kən nɨkuti wit neen kotɨsas-pən e nɨki nəlkosɨk,
kən nian nɨkuti wit kotəwiə məto nəlkosɨk tətatu-atu ilat kən
kəmotamɨs. 8Kən nɨkuti wit neenmɨn kəmotɨsas-pən e nəptən
itəm təwɨr, kən kəmotoe-in noalat, neen noalat wan-hanrɨt,
neen noalat sikiste, neen noalat tate. 9 Etəm matəlgɨn tatɨg,
təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kənmɨtun nəghatənmɨn u.”

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

11Kən 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 rəha Uhgɨn.
Məto ilat əh, Uhgɨn təməserəhən e suatɨp nulan olat. 12 Tol

12:45: Luk 11:24-26; 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: Luk 5:1-3
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nəhlan məto-inu, etəm u itəm rəhan əh-ikɨn nɨtunən, Uhgɨn
otos-ipən mɨn nɨtunən kəm in, kən rəhan nɨtunən in otepət
pɨk. Məto etəm u itəm rəhan nɨtunən tɨkə, Uhgɨn otos-
irəkɨs rafin rəhan nɨtunən itəm nɨkin təht məmə in tatos.
13 Iatəghat e nimaa nəghatən kəm ilat məto-inu ilat koatəplan
pap məto kəsotɨtunən, kən ilat koatəto pap məto kəsotɨtun
wɨrən. 14 Nəmegəhən 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.’
16Məto itəmatu, Uhgɨn təmawte-in rəhannəwɨrənkəmitəmat,
kən nian nəkotəplan, nəkotɨtun, kən nian nakotəto, nəkotɨtun.
17Nɨpahrienən iatənkəmitəmatməmə, ienmɨn tepət nenetəm
ətuatɨp mɨn tepət kəmotolkeike pɨk məmə okotəplan nat naka
itəm nakoatəplan, məto kəsotəplanən. Kən motolkeike pɨk
məmə okotəto nat naka itəmnakoatəto, məto kəsotətoən.”

18Kən Iesu təmatəkəikematənməmə, “Itəmatotətəlɨg-inwɨr-
tu məmə nəkotɨtun nɨpətɨ nimaa nəghatən rəha etəm u itəm
təmərakin nɨkuti wit. 19 Nɨkuti wit itəm təmɨsas e suatɨp, in
tahmen e etəmim itəm təto nəghatən rəha nərəmərəən rəha
Uhgɨn,məto in təsɨtunən. Kən Setan tuwamos-irəkɨs uəhai əm
nəghatən əh itəm təmuwɨn e nɨkin.

20 “Kən nɨkuti wit itəm təmɨsas-pən e nɨsɨp itəm kəpiel
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 əm e
rəhan nahatətəən.

22 “Kən nɨkuti wit itəm təmɨsas-pən e nɨki nəlkosɨk, in tah-
men 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

13:12: Mat 25:29; Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26 13:15: Aes 6:9-10; Jon 12:40;
Wək 28:26-27 13:17: Luk 10:23-24
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kotatu-atu nəghatən rəha Uhgɨn, kən nəghatən əh təsoe-inən
noan.

23 “Məto nɨkuti wit itəmtəmɨsas-pən e nəptənwɨr, in tahmen
e etəmim itəm təto nəghatən rəha Uhgɨn kən mɨtun nɨpətɨn.
Kən e nəmegəhən rəhan, in otoe-in noan, nian neen noan
wan-hanrɨt, nianneennoan sikiste, kənnianneennoan 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. 26 Kən nɨkuti wit wɨr mɨn kəmotəwiə motol iahgin
motol noalat. Məto e nian əh, nɨkuti manuwɨhl rat mɨn
kəmotər mɨnmotuwamotol 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? ?Məto
tahro nɨkuti manuwɨhl rat mɨn kɨnotər?’ 28 Kən təmən-ipən
kəm ilat məmə, ‘Tɨkɨmɨr kit təmol nat əh.’

“Kən rəhan slef mɨn kotən-ipən kəm inməmə, ‘?Məto tahro?
?Nakolkeike məmə 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-inwitməmə ilat okotaupənmotew rəkɨsmanuwɨhl
itəm təratmotəlis o nərakin-pənən e nɨgəm. Uarisɨg okotəulək-
in wit wɨr mɨn moatəmɨk moatuwa e nɨpəgnoa nimə rəhak
itəmkatəlɨn nagwənən ikɨn.’ ”

Nimaa nəghatən e
nɨkuti mastat*

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

“Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tahmen e nɨkuti mastat itəm
etəmimtəmosmuwɨnməfe e rəhannasumən. 32Nɨkutimastat
əh in nətɨn agɨn, məto nian in otəwiə, in otuwa iahgin tahmen
e nɨg kit, kən mənɨg mɨn itəm koatiwɨg ilɨs okotuwa motol
nimaalat e nelmɨnmɨn.”

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

33 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn məmə,
“Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tahmen-pən e is noan məsɨn

13:22: Luk 12:16-21; 1 Tim 6:9-10,17 * 13:30: Mastat in nɨg itəm katol-pən
nɨkutin e nagwənənməmə tatəpien wɨr. Nɨkutin in natiəkəku agɨn.
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itəm pətan kit tətalkin e flaoa tepət itəm kəmol-pən e pesɨn
asol, kən tətahl flaoa rafin tətasis matol iahgin.”

34 Natɨmnat mɨn əh rafin, Iesu təmuəh nimaa nəghatən
lan kəm netəmim. Nɨpahrienən məmə təməsənən nat kit
kəm ilat okəmə təməsuəhən nimaa nəghatən. 35 Nolən əh
təmolnəghatən rəha ienaupən tatuwamatol nɨpahrienən lan.
Təmənməmə,
“Ekən-iarəp rəhak nəghatən e nuəhən nimaa nəghatənmɨn.
Ekən-iarəp natɨmnat itəm eməhluaig-in ilat nian emətuoun

matol 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. 38Kən nasumən, in
nətueintən, kən nɨkuti wit wɨrmɨn, ilat u netəmim rəha Uhgɨn
itəm tatərəmərə elat. Kən manuwɨhl rat mɨn, ilat netəmim
rəha Setan. 39 Kən tɨkɨmɨr itəm təmuwɨn mərakin manuwɨhl
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 nagelo mɨn rəhak okotuwɨn
ikɨn iatərəmərə ikɨn, motoe rəkɨs natɨmnat rafin ne netəmim
rafin itəmkoatiuw-pən netəmim o nolən təfagə rat mɨn. 42 Ilat
okotərakin-pən ilat e nɨgəm asol, kən ikɨn əh netəmim oko-
tasək kən moatəgətain nəluɨlat mɨn. 43 Kən netəm kotətuatɨp
okotasiə tahmen e mɨt e nərəmərəən rəha rəhalat Tata Uhgɨn.
Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn
u.”

Nimaa nəghatən e bokisməni itəm tatəhluaig
44 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nərəmərəən rəha

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

Nimaa nəghatən e kəpiel perel
45Kən Iesu təmənməmə, “NərəmərəənrəhaUhgɨn in tahmen

e etəmim itəm tategəs-in natɨmnat, kən matol-salɨm-in mɨn.
Kən in tategəs-in kəpiel wɨr mɨn nəmtɨlat tiəkɨs, katən məmə
perel. 46 Nian təməplan perel kit itəm təwɨr pɨk agɨn, kən in

13:35: Sam 78:2 13:40: Sam 78:2 13:41: Mat 24:31; 25:31; Mak 13:27
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təmuwɨnmol-salɨm-in rəhannatɨmnat 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, nagelo mɨn okotuwa
motos-irəkɨs netəmim itəmkotərat o netəmim itəmkotətuatɨp,
50 kən motərakin-pən netəm kotərat e nɨgəm asol, kən ikɨn əh
netəmim okotasəkmoatəgətain nəluɨlat.

51 “? Itəmat nəkotɨtun natɨmnat mɨn un, o kəp?” Kən ilat
kəmotən kəm in məmə, “Əwəh.” 52Kən təmən kəm ilat məmə,
“Tol nəhlan, iəgətun mɨn rafin rəha Lou itəm kəməgətun wɨr
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 tɨnol namnun nuəhən nimaa nəghatən mɨn əh,
kən təmiet ikɨn əh, 54 muwɨn 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 rəhan
mama, in Meri, 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, netəmimrafinkoatɨsiai-in. Məto rəhanmɨnnetəmim əpəh
latuənune rəhanmɨnnetəmimenɨpəgnoanimə rəhan, ilat əm
kəsotɨsiai-inən.”

58 Kən 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)

13:50: Mat 13:42; Luk 13:28 † 13:52: Kəm-naka nəghatən u ‘nat oas’
tatəghat-in nəghatən rəha Uhgɨn itəm kəməte rəkɨs e Naoa Rəha Uhgɨn əpəh e
Oltesteman, kən nəghatən u ‘nat wi e rəhan nautə’ tatəghat-in nəgətunən wi rəha
Iesu. 13:54: Jon 7:15 13:55: Jon 6:42 13:57: Jon 6:42
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1 E nian əh, Kig Herot Antipas u tatərəmərə e nɨtən Kalili,
təməto namnusən rəha Iesu. 2 Kən təmən-ipən kəm rəhan
etəm-iasolmɨnməmə, “Suah u in Jon Baptais itəm təməmegəh
mɨn e nɨmɨsən. Tol nəhlan tatos nəsanənən əh o nolən nat
pɨspɨs mɨn.”

Nɨmɨsən rəha Jon Baptais
3-4Herot Antipas təməghat nəhlanməto-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 e kalapus. 5 Herot Antipas
tolkeike məmə in otohamnu Jon, məto təməsolən məto-inu
tatəgin netəmim. Ilat koatɨsiai-in Jonmoatənməmə in ien kit.

6 Məto nian kit, Herot Antipas təmol lafet kit rəha nian
təmaiir lan, kən pətan əkəku, nətɨHerotias, təmol danis aupen
e nɨganəmtɨ netəmim rafin. Kən rəhan nolən danis təmol
Herot Antipas nɨkin təmuwɨn pɨk lan, 7 kən tol nəhlan, in
təmən-iəkɨs mos noanawɨl məmə in otos-ipən nat naka itəm
pətan əkəku əh tolkeike. 8 Kən Herotias təməghat kəm nətɨn,
kənnətɨn təmən-ipənkəmHerot Antipasməmə, “Os rəhn-kapə
Jon Baptais e plet kitmuwa ikɨn-umos-ipa kəm io roiu.” 9Kən
kig, nɨkin təpou. Məto təmən-ipən kəm rəhan netəmimməmə
ilat okotol nəwia nətɨHerotias, məto-inu o rəhan noanawɨl ne
nəniəkɨsən itəm təmol e nɨganəmtɨ netəmim. 10 Kən təmahl-
ipən netəmim neen kotuwɨn e kalapus, kən ilat kəmotətatɨp
rəkɨs rəhn-kapə Jon ikɨn əh, 11motələhəu-pən e plet kit, motos
motuwa,motos-ipənkəmnətɨHerotias, kən in təmos-ipənkəm
rəhan mama. 12 Kən 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)
13 Nian 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 latuənu
mɨnmotaliwək iparmotuarisɨg-in Iesu. 14Nian Iesu təmuwar,
təməplan nɨmanin netəmim tepət, kən nɨkin təmahmə olat
matakeike ilat, kənmol-wɨr nɨmɨsənmɨn rəhalat.

15 Kən ehnaipən iuəhkɨr o napinəpən, rəhan mɨn netəmim
kəmotuwa ron moatən məmə, “Ikɨn-u, ikɨn kɨkə-kɨkə ikɨn,
14:3-4: Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20 14:5: Mat 21:26
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kən otəsuwəhən talugɨn. Ahl-ipən nɨmanin netəmim məmə
okotuwɨn latuənumɨnmotos-nəmtɨn nɨgɨlat neen nagwənən.”

16Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Kəp. Otəpəs əm ilat kotatɨg,
kən itəmat əmotagwən ilat.”

17 Məto komotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat ekoatos əm
pɨret 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 nəmkəiu 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 rafinkəmotagwən,nərpɨlat tasis. Kənnɨmɨsmɨsɨnagwənən
itəm kəmotapəs, netəmim rəha Iesu kəmotaii-pən e kətɨm
asol ilat tuelef itəm kəmotər kər wɨr. 21 Kən netəmim itəm
kəmotagwən, nəman əmtahmene faif-taosan,məto kəsafinən
nɨpɨtan ne nɨsualkələh.

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

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

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

27 Məto 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 nəhaumɨnə.”

29Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Wa.”
Kən Pita tiet e nətuei bot, kən maliwək e nətuei nəhau

matuwɨn o Iesu. 30 Məto nian təməplan nɨmətag, kən nɨkin
təməgɨn pɨk, kən mɨnətuoun mətamnɨm mətasək-pən o Iesu
matən məmə, “! Iərəmərə, asitu lak!” 31 Kən roiu agɨn, Iesu
təmea-pən maskəlɨm Pita, kən mən-ipən kəm in məmə, “Ik
rəham nahatətəən təkəku agɨn. ? Tahro rəham nahatətəən
təkəku lak?” 32 Kən nian kəmuətɨpən e bot, kən nɨmətag

14:19: Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 14:23: Luk 6:12; 9:28 14:26: Luk 24:37
14:31: Mat 8:26; Mak 4:39
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təmurahl nelmɨn. 33 Kən ilat e nətuei bot kəmotos-ipən
nɨsiaiiən asol kəm inmoatənməmə, “Pahrien, ik Nətɨ Uhgɨn.”

34Nian kɨnotuwɨn entənɨpən-pən, kəmotuwar e nəptən Ke-
nesaret. 35Kənniannetəmim əh-ikɨn əhkɨnotɨtun Iesu, kotahl-
ipən nəghatən tuwɨn mɨtəlau o netəmim e latuənu mɨn rafin
əh-ikɨn. Kən kəmotos rəhalat mɨn netəmim itəm koatɨmɨs
motuwa o Iesu, 36 kən kəmotəkəike o Iesu məmə ilat itəm
koatɨmɨs okotek əm nɨpəgnəmtɨ kot rəhan. Kən ilat rafin itəm
kəmotek nɨpəgnəmtɨ kot rəhan, rəhalat nɨmɨsən təmɨkə, kən
kəmotəwɨr.

15
Nat itəm tatol

etəmim tamkɨmɨk
(Mak 7:1-23)

1Kən Farisi mɨn neen ne iəgətunmɨn neen rəha Lou kəmotɨsɨ-
pən Jerusalemmotuwa o Iesu. Kənmotətapəh ron məmə, 2 “?
Tahro rəhamnetəmimkoatətgəhl kastomrəhatat itəmrəhatat
pipi mɨn aupən kəmotəgətun kitat lan? Ilat kotagwən, məto
kəsotaupənənmotaikuas e nelmɨlat.”

3 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Məto tahro itəmat
mɨn nakoatətgəhl Lou rəha Uhgɨn o naskəlɨm əskasɨkən kas-
tom rəhatəmat? 4 Iatən nəhlan məto-inu, Uhgɨn təmən məmə,
‘Nəkotəkəike motɨsiai-in rəhatəmat tata ne mama,’ kən təmən
mɨn məmə, ‘Etəmim itəm otəghat rat e rəhan tata o mama,
okəkəike kohamnu.’ 5Məto itəmatnakotənməmə, okəmə suah
kit rəhankitməni əh-ikɨn itəmin tɨtunnasituəne rəhan tatane
mama lan, in tɨtunnənənkəmilauməmə, ‘Kəsi, emələhəupɨsɨn
məni u məmə rəha Uhgɨn,’ 6 kən okol in otəsɨsiai-inən rəhan
tata, kənməsos-ipənənməni u kəm in. E nolən əh, itəmat noa-
tol nəghatənrəhaUhgɨn tatol nat əpnapɨn lan,məto-inu itəmat
nakotolkeike məmə nakotaskəlɨm kastom rəhatəmat mɨn əm.
7 !Rəhatəmatnənən təwɨr,mətonɨkitəmat tamkɨmɨk! IenAesea
təməghat-in itəmat ətuatɨp nian təmatən-iarəp nəghatən rəha
Uhgɨn 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.
11Nat naka itəmkatun, təsolən etəmim tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, məto nat naka itəm tatiet e nohlɨ etəmim, in tatol
etəmim tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.”
14:36: Mat 9:20-21; Mak 6:53-56 15:4: Eks 20:12; Dut 5:16 15:4: Eks
21:17; Lev 20:9 15:9: Aes 29:13 15:11: Mat 12:34
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12 Kən rəhan netəmim kotuwa ron moatətapəh məmə, “?
NəkɨtunməməFarisimɨn,nɨkilat təratniankəmotətonəghatən
əh?” 13Kən təmən-ipən məmə, “Nɨg mɨn rafin itəm rəhak Tata
əpəhenegoeneai təməsəfeən, okew-pər ilatnokɨn. 14Apəs ilat.
Ilat koatit netəmim, məto nɨganəmtɨlat təpɨs. Okəmə etəmim
itəmnɨganəmtɨn təpɨs tit etəmimkitmɨn itəmnɨganəmtɨn təpɨs,
kən ilau kərən okiaiwɨg-pən e noakɨmɨl.”

15 Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Ən-tu nɨpətɨ nimaa
nəghatən kəm itɨmat.”

16 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Itəmat rəhak
netəmim, məto itəmat mɨn nəsotɨtunən əh? 17 ?Nəkotɨtun o
kəp məmə, nat naka itəm tatuwɨn e nohlɨ etəmim meiuaiu
e nərpɨn, kən miet mɨn e nɨpətɨ etəmim? 18 Məto natɨmnat
itəmtatɨsɨ-pən e nɨki etəmimkənmatiet e nohlɨ etəmim,matol
etəmimtətamkɨmɨkenɨganəmtɨUhgɨn. 19Tolnəhlanməto-inu,
natɨmnat itəm tatɨsɨ-pən e nɨki etəmim kotol nulan: nətəlɨgən
tərat mɨn; nohamnuən etəmim; nakləh-inən pətan; nɨpɨtan ne
nəman ne, koatit anion ilat mɨn; 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)
21 Kən Iesu təmiet ikɨn əh, kən muwɨn ikɨn itəm taon kəiu

əh, Taea ne Saeton katuəməhl ikɨn. 22 Kən pətan kit əh-ikɨn,
Iaihluə u pətan Kenan, təmuwa ron mətasək əfəməh məmə,
“Iərəmərə, Mipɨ Tefɨt, asəkitun io. Narmɨn rat kit təskasɨk
təmatɨg e nətɨk pətanmatərəkɨn in.”

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

24 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəmahl-ipa əm
io o sipsip mɨn rəha noanol rəha Isrel itəm kəmotəlue.”
25 Məto pətan əh təmuwa mɨsin nulɨn aupən e Iesu matən
məmə, “Iərəmərə, asitu lak.” 26 Kən Iesu təmən-ipən məmə,
“Təsətuatɨpən məmə 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.”

15:14: Luk 6:39; Rom 2:19 15:24: Mat 10:6 * 15:26: Nəghatən u
‘nɨsualkələh’ tatəghat-in netəm Isrel, kən nəghatən u ‘kuri’ tatəghat-in Iaihluəmɨn.
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28 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Ei, pətan. ! Rəham na-
hatətəən in iahgin! Nat naka itəm nakolkeike, otuwa mol
nɨpahrienən.” Kən roiu agɨn, netɨn pətan təməwɨr.

Iesu təmol-wɨr nɨmɨsən tepət
29 Kən Iesu təmiet ikɨn əh maliwək e nɨkalɨ Lek Kalili. Kən

mər muwɨn əpəh ilɨs e nɨtot kit kən matəpələh. 30 Nɨmanin
netəmimkəmotuwa ron,moatəmɨk netəmmɨn u itəmnelkɨlat
təməfaiu-əfaiu, nenetəmnɨganəmtɨlat təpɨs, nenetəmnɨpətɨlat
məsɨn təmɨmɨs, ne netəmkotəruru nəghatən, ne nɨmɨsən pɨsɨn
pɨsɨn mɨn. Kən motəlɨn-pən ilat iuəhkɨr o Iesu, kən təmol-
wɨr ilat. 31 Kən nɨmanin netəmim narmɨlat təmiwɨg nian
kəmotəplan netəm kotəruru nəghatən kɨnotəghat, ne netəm
nɨpətɨlat məsɨn təmɨmɨs kɨnotəwɨr, ne netəmnelkɨlat təməfaiu-
əfaiu kɨnotaliwək, ne netəm nɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan
nat. Kənmoatənwiwi Uhgɨn rəha Isrel.

Iesu təmagwən netəmim
fo-taosan

(Mak 8:1-10)
32 Kən 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.”

33 Kən rəhan netəmim kotən-ipən kəm in məmə, “?Okotos
hiə pɨret u ikɨn-u, ikɨn taruən-aruən ikɨn itəm tahmen məmə
okotagwən nɨmanin netəmim lan?”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “? Pɨret kuwəh u
nakoatos?”
Kən kotən-ipən məmə, “Ekoatos pɨret sepɨn ne nəm əkəku

noanməsɨn əm.”
35 Kən Iesu təmən-ipən kəm nɨmanin netəmim məmə

okotəpələh e nəptən. 36 Kən təmos pɨret ilat sepɨn, ne nəm
əlkələh, kən məfak-pən lan, kən məmkas ilat, mos-ipən kəm
rəhan netəmimmɨn, kən kotos-ipən kəm netəmim. 37Kən ilat
rafin kəmotun nərpɨlat tasis. Kən netəmim rəha Iesu kotaii-
pən nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəmkəmotun kapəs e kətɨmasol 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)

15:31: Mak 7:37 15:32: Mat 14:14
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1 Kən Farisi mɨn ne Satusi mɨn kəmotuwa o Iesu, kən
kəmotəghat əuhlin kəm in məmə otol kəm ilat nəmtətin kit
rəhanegoeneai, inunatpɨspɨs asol itəmotəgətunməməUhgɨn
təmahl-ipa in.* 2 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian
tɨnehnaipən, nakotən məmə, ‘olawɨg tərauiə, məto-inu napuə
tɨnasiə.’ 3Kən laulaugɨn nakotənməmə, ‘Nuhuən otəfɨk, məto-
inu napuə tɨnasiə mɨtəlau.’ Nəkotɨtun nənən nɨpətɨ nəmtətin
mɨn e nɨmal napuə itəm tatiet, məto nəkotəruru nənən nɨpətɨ
nəmtətin itəmnəkotəplan əh-roiu.

4 “Itəmat netəm roiu ne, nakotərat, itəmat netəm Isrel
nəmotapəs rəhatəmat nahatətəən o Uhgɨn, tahmen e pətan
kit tapəs rəhan iərman matətəu-pən suah pɨsɨn. Kən roiu
nakotolkeike məmə ekol nəmtətin kit itəm otəgətun məmə
emɨsɨ-pən o Uhgɨn. Məto Uhgɨn 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)

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

7Kən 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 itəm emagwən
netəmim faif-taosan lan, kən uarisɨg, nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨ
nagwənən itəm kəmapəs e kətɨm asol kuwəh? 10 ? Kən
nɨnotaluin pɨret sepɨn u itəm emagwən netəmim fo-taosan
lan, kən uarisɨg, nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm
kəmapəs e kətɨm asol kuwəh? 11 ?Tahro itəmat nəsotɨtunən
məmə esəghat-inənpɨret? Oatəto itəmat o is rəhaFarisimɨnne
Satusimɨn.” 12Kən e nian əh, ilat kəmotɨtunməmə in təsəghat-
inən is rəha nolən pɨretməmə okoatəto ilat ron,məto okoatəto
ilat o nəghatən mɨn itəm Farisi mɨn ne Satusi mɨn koatəgətun
netəmim lan.

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

* 16:1: Farisimɨnne Satusimɨn, nɨkilat təhtməmə Iesu tərurunolənnəmtətin kit,
kən netəmimokotəplanməmə 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
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13 Nian Iesu təmuwa ikɨn Sisaria Filipae, mən-ipən kəm
rəhan netəmimməmə, “?Netəmim kotən məmə 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.”

15 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Məto tahro etəmat? ?
Nakotəmə pah u io?”

16Kən Saimon Pita təmən-ipənməmə, “Ik Kristo itəmUhgɨn
təmənməmə otahl-ipa, ik NətɨUhgɨn itəm tətatɨgmatəmegəh.”

17 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Uhgɨn təmawte-in rəhan
nəwɨrən kəm ik, Saimon nətɨ Jona, məto-inu sənəmə etəmim
əmtəmol-arəpnatukəmik,məto rəhakTata əpəhenegoeneai
itəm təmol əp nat u kəm ik. 18 Kən ekən-ipɨnə kəm ik məmə
ik Pita, u nɨpətɨn təmə kəpiel. Kən ekiləkɨn rəhak niməfak e
kəpiel u, kən okol nəsanənən rəha nɨmɨsən† otəsaprəkɨs-inən.
19 Ekos-ipɨnə kəm ik nepətən itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn əpəh e
nego e neai. Kən əpəh e nego e neai, Uhgɨn tɨnegəhan-in rəkɨs
nəwiam itəm onakən e nətueintən. Nian onakahtosɨg-in nat
kit, o onategəhan-in nat kit, kən otol mihin.” 20Kənmən-ipən
əskasɨk kəm rəhan netəmimməmə okəsotən-ipənən kəm suah
kit məmə in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.

Iesu təmən-iarəp
rəhan nɨmɨsən

(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)
21 E nian əh, Iesu təmətuoun matən-iarəp kəm rəhan

netəmimməmə in otəkəike muwɨn 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 otəmegəh mɨn e
nɨmɨsən.

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

23 Kən Iesu talalin mən-ipən kəm Pita məmə, “! Setan! !
Uwɨn isəu ron io! Ik nətahtosɨg-in io. Rəham nətəlɨgən sənəmə
nətəlɨgən rəha Uhgɨn, məto in nətəlɨgən rəha netəmim əm.”

24Kən Iesu təmən-ipən kəmrəhan netəmimməmə, “Etəmim
itəm tolkeike məmə otuarisɨg-in io, otəkəike maluin atɨp in,
kənmɨləs rəhannɨg kəməluaumətəu-pa io. 25Tol nəhlanməto-
inu, etəmim itəm tatol pɨk wək əm məmə rəhan nəmegəhən
e nətueintən u in otəwɨr, otəmkarəpən e nəmegəhən pahrien.
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 † 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
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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 kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn 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 rəha Tata
rəhak, kənekos-ipənnətouənkəmnetəmimrafinewək ətuatɨp
itəmkəmotol. 28 Iatən-ipɨnənɨpahrienənməmənetəmimneen
koatətul ukɨn-u itəm kəsotɨmɨsən motəmegəh əm nian Nətɨ
Etəmim u in kig, otuwaməmə 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
Jonupia Jemes,mit iləhalmotuwɨn əpəh ilɨs enɨtot əfəməh, ilat
pɨsɨn əm. 2Kən ikɨn əh, nɨpətɨ Iesu təməuhlin muwamol pɨsɨn.
Rəhn-kapə təmasiə məhag-əhag tahmen e mɨtgar, kən rəhan
natɨmnat tɨnuwa məruən məhag-əhag. 3 Roiu agɨn, Moses ne
Elaija kəmiaet-arəpamətəhaləghat iləhal Iesu.

4 Kən Pita təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iərəmərə. Təwɨr
məmə itɨməhal eməhaluwa ikɨn-u. Okəmə nakolkeike,
ekiləkɨn makeen 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 e
mal napuəmatənməmə, “Inu nətɨk itəm iakolkeike pɨk. Nɨkik
tagien pɨk ron. !Əhalətəlɨg-in in!”

6Nian suahmiləhal əh kəməhaləto nəghatən əh, kəməhalɨsɨ-
pər məhalɨtənɨm-pən rəhaləhal-kapə e nəptən məhaləgɨn pɨk.
7 Məto Iesu təmuwa mek iləhal matən məmə, “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 itəm nəməhaləplan
mətoarus-pən Nətɨ Etəmim otəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

16:25: Mat 10:39; Luk17:33; Jon 12:25 16:26: Mat 4:8-9 16:27: Sam62:12;
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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10Kənkəməhalən-ipənməmə, “?Məto tahro iəgətunmɨnrəha
Lou koatənməmə Elaija otəkəike maupənmuwamɨn?”*

11 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Nɨpahrienən məmə Elaija
otəkəike maupən muwa məmə otol-wɨr mɨn natɨmnat rafin.
12 Məto ekən-ipɨnə kəm itəməhal məmə, Elaija tɨnuwa rəkɨs,
məto netəmim kəsotɨtunən in, kən motol tərat lan. E nolən
ahmenmɨn əm,NətɨEtəmimotətonahməənenelmɨlat.” 13Kən
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)

14Niankɨnotiet-pa onɨmaninnetəmim, suahkit tuwamɨsin
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.” 18 Kən Iesu
təməghat əskasɨk kəmnarmɨn 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?”

20Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “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.”†

22 Nian kəmotuwa kitiəh əpəh Kalili, Iesu təmən-ipən kəm
ilat məmə, “Io Nətɨ Etəmim, suah kit otegəhan-in-pən io e
nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. 23 Netəmim okotohamnu io, kən uarisɨg
e nian kɨsɨl, Uhgɨn otosmegəh mɨn io e nɨmɨsən.” Kən rəhan
netəmim kəmotəto tərat pɨk agɨn o nəghatən əh.
* 17:10: Nian Uhgɨn təməghat kəm iləhal əpəh e nɨtot, iləhal kəhalɨtunməmə Iesu
inKristo itəmotuwa. KənkəhalɨtunməməElaijaotəkəikemaupənmuwamɨn,məto
kəsəhaləplanən məmə Elaija təmuwa mol 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
rəhaNiutesteman itəmkəməte enəghatənKris aupən, kəsəteənves 21u: Məto suah
kit itəmtolkeikeməmə otəhg-iarəpnarmɨn ratmɨnnəhlan, in otəkəikematəfak kən
matətuakəm. 17:20: Mat 21:21;Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Kor 13:2 17:22: Mat
16:21
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Takis rəhaNimə Rəha Uhgɨn
24 Nian Iesu ne rəhan netəmim kəmotuwa Kapaneam,

netəmim rəha nosən məni 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-ipən məmə, “Kən tol nəhlan, netəm rəha

kig kəsotətouən. 27Məto kitat kəsotolkeikeən məmə kotol ilat
kotəto tərat otat. Kən tol nəhlan, təwɨrməmə ik onəkuwɨn əpəh
ləhau e lek, mərakin rəham nɨpien o niuwən nəm. Nəm itəm
nakaupən miuw, nakəhap nɨpəgnoan, kən onəkəplan məni
silfa kit tahmen-innətouən takɨs. Osmuwɨnmos-ipənkəmilat
o nətouən rəhalau takɨs.”

18
Etəm-iasol e nərəmərəən

rəha Uhgɨn
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1E nian əh, netəmim rəha Iesu kəmotuwa ron motətapəh ron
məmə, “?Pah u in etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn?”

2 Kən Iesu taun-in suakəku kit tuwa mətul ilugɨn elat,
3 kən mən məmə, “Pahrien iatən kəm itəmat məmə okəmə
nəsotəuhlinən itəmat motuwa motahmen e nɨsualkələh, okol
nəsotuwɨnən motatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. 4 Tol
nəhlan, pahuotɨləs-iəhauatɨp in tahmene suakəkuu, in etəm-
iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn.

5 “Okəmə suah kit in ləhau tahmen e suakəku u, kən etəmim
kit nɨkin tagien onosən suahumuwɨnenɨpəgnoanimə rəhan,
kən okəmə tatol e nərgək, kən tahmen məmə 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
okəmə kətu-pən kəpiel kit e nentou, kən kərakin-pən əpəh
itəhəi lokamnɨmməmə otamnɨm.

7 “Kəsi, nahməən asol otuwa o netəmim rəha nətueintən,
itəm koatos-ipən-os-ipən kəm netəmim məmə okotol təfagə
rat. Nos-ipən-os-ipənənmɨn əhokotəkəikemotuwa. Məto kəsi,
nahməən asol otuwa o suah u itəm in suatɨp rəha nəratən

17:24: Eks 30:13; 38:26 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
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əh. 8Okəmə nelməm o nelkəm tol ik natol təfagə, kən nakəte
rəkɨsmərakin. Məto-inu təwɨr pɨkməmə 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 pɨk məmə nian nakuwɨn e nego e neai, nɨganəmtɨm
kit tɨkə, taprəkɨs-in inuməmə ik nataskəlɨmnɨganəmtɨmkərən
mil, kənkərakin-pən ik enɨgəmasol itəmtatuəpnamnun 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 kəm
Uhgɨn.*

12 “?Nɨkitəmat təht məmə naka? ?Okəmə etəmim kit rəhan
sipsip wan-hanrɨt, kən kitiəh təlue mətan, kən suah əh otol
naka? In otapəs ilat nainti-nain əpəh e nɨtot, kən muwɨn
megəs-in itəm un itəm təməlue. 13Kən okəmə təməplan, iatən
pahrien kəm itəmat məmə, nɨkin otagien o sipsip u kitiəh əm,
taprəkɨs-in ilat u sipsip nainti-nain itəm kəsotəlueən. 14 E
nolən ahmen mɨn əm, rəhatəmat Tata əpəh e nego e neai, in
təsolkeikeənməmə rəhan kit suakəku otuwɨnməlue.”

Piam itəm tatol nəratən
kəm ik

(Luk 17:3)
15 Kən Iesu təmən məmə, “Okəmə piam kit tol nolən rat

kit kəm ik, uwɨn məplan itəlau pɨsɨn əm, kən nakən-ipən nat
naka itəm təmol təsətuatɨpən. Okəmə tatətəlɨg-in ik, rəham
nəghatən otol in tatɨtəlɨg-pamɨn nakuəwɨr otəlaumɨn. 16Məto
okəmə təsətəlɨg-inən ik, os etəmim kitiəh o kəiu məhaluwɨn
mɨn məhaləplan məmə nəghatən mɨn rafin itəm onəkotən,
okotɨtun məmə ilat rafin nɨpahrienən əm. 17 Məto okəmə
təsətəlɨg-inən ilat, ən-ipən kəm niməfak. 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

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 itəm kəmotəlue.” 18:10:
Hip 1:14 18:15: Luk 17:3; Kal 6:1 18:16: Dut 19:15; Jon 8:17
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nətueintən. Nian nəkoatahtosɨg-in nat kit o nakoategəhan-in
nat kit, kən otol mihin.

19 “Kən iatən mɨn kəm itəmat məmə, okəmə itəlau kəiu
nakuən nəghatən kit muəlis e nat kit itəm nakətuətapəh 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 itɨmat min
ilat.”

Nimaanəghatən e etəmim itəmtəsaluinənkaon rəha suahkit
21 Kən Pita təmuwa o Iesu kən mətapəh ron məmə,

“Iərəmərə. ?Ekaluin nolən tərat itəm piak təmol kəm io mau
kuwəh? ?Mau sepɨn tahmen, o?”

22 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Iakən-ipɨnə kəm ik məmə,
sənəməmau sepɨn əm,məto mau sepɨnte-sepɨn.†

23 “Nakəkəike mol nəhlan məto-inu nərəmərəən rəha Uhgɨn
in tol nulan. Kig kit tolkeike məmə otəplan-tu kaon mɨn itəm
rəhan netəmim kəmotol kəm in məmə ilat okotətou. 24 Nian
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 in məmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-
ipamən nian əkuəkɨr məsɨn kəm io məmə ekətou rafin rəhak
kaon?’ 27 Kən rəhan etəm-iasol təmasəkitun in, kən mapəs
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 iolwək
mil kətioal wək kitiəh əm rəha etəm-iasol. Kən iolwək itəm
etəm-iasol təmaluin rəhan kaon, in təmaskəlɨm itəm u kit
kəmətioal wək kələh, kənmatəmkətɨp nentou, matənməmə, ‘!
Ətou-pa rəham kaon itəmnəmol kəm io!’

29 “Kən iolwək un itəm təmol kaon kəm in, teiuaiu mɨsin
nulɨnmatəkəike ronmatənməmə, ‘Awi. ?Nəkɨtun nos-ipamən
nian əkuəkɨr məsɨn kəm ioməmə ekətou rəhak kaon?’

30 “Məto in təmə, kəp. Kən təmuwɨnmənməmə okɨləs suah u
kan kɨləs-ipən e kalapusmətoarus-pa otətou rafin rəhan kaon
mɨn itəm təmol. 31Nian iolwək mɨn neen kəmotəplan nat əh,

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 məni rafin u, ten-taosan talen tahmen
e fifti-taosan-milian vatu. § 18:28: Roiu, wan-hanrɨt tenarius tahmen e
wan-hanrɨt-taosan vatu.
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nɨkilat təmahmə pɨk ron, kənmotuwɨnmotən-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
suah u natioal wək itəlau min, tahmen-pən əm e itəm emol
kəm ik?’ 34 Kən neməha təmol etəm-iasol, kən təmən məmə
okɨləskankɨləs-ipənekalapusməməetəmtatehmkalapusotol
nalpɨnən kəm in mətoarus-pən otətou rafin rəhan kaon itəm
təmol.”

35Kənnian Iesu təmolnamnunnimaanəghatən, təmən-ipən
kəmilatməmə, “Kən e suatɨpkitiəh əm, rəhakTata əpəh enego
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)

1Nian Iesu təmolnamnunnənənnatɨmnatmɨnu, təmietKalili
muwɨn nɨtən Jutia entənɨpən-pən e nɨkalɨ nəhau Jotan. 2 Kən
nɨmaninnetəmimkəmotuarisɨg-in inmotuwɨn əh-ikɨn əh, kən
təmol-wɨr ilat e nɨmɨsənmɨn.

3KənFarisimɨnneenkəmotol noa eko-ekoməmə 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? 5 Kən Suah u təmən
məmə, ‘Onat əh in əh, iərmanotəpanapəs rəhan tatanemama,
kən mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kən ilau okuea nɨpətɨlau
kitiəh.’ 6 Kən roiu, ilau sənəmə kəiu, məto kitiəh əm. Uhgɨn
tɨnɨlpɨn ilau kɨnuea mɨnioal kitiəh, kən o nat əh, pəs etəmim
kit okol təsətatɨpən rəhalau natɨgən.”

7 Kən Farisi mɨn kotən-ipən məmə, “? Məto tahro Moses
təmən məmə 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
tifosmətapəs rəhanpətan itəmtəməsətəu-pənanionən iərman

18:34: Mat 5:25-26 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
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pɨsɨn kit, kən suah u mit pətan pɨsɨn, tahmen əm məmə in
tətakləh-in pətan əh, mateguafəl rəhan pətan ətuatɨp.”

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

11 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Sənəmə netəmim rafin
okotɨtun nosən nəghatən u, məto netəm mɨn əm un itəm
kəmos-ipən nəghatən u kəm ilat, in rəhalat əm. 12 Tol nəhlan
məto-inu, netəmim neen okəsotolən marɨt o nat pɨsɨn pɨsɨn
mɨn. Kit okol təsolən marɨt məto-inu nɨpətɨn məsɨn tərat nian
təmaiir. Kit okol təsolənmarɨtməto-inu netəmimkəmotərəkɨn
nɨpətɨnməsɨn. Kən kit tatən atɨpməmə in otəsolənmarɨtməmə
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)

13 Kən netəmim kəmotəmɨk nɨsualkələh motuwa o Iesu
məmə otələhəu-pən nelmɨn elat, kən məfak olat. Məto
netəmim rəha Iesu kəmotən-iəhau ilat. 14 Məto Iesu təmən-
ipənməmə, “Pəs nɨsualkələhkotuwa ron io, sotən-iəhauən ilat,
məto-inu nərəmərəən rəhaUhgɨn in rəhanetəmimmɨnu kotol
nulan.” 15Kən təmələhəu-pən nelmɨn elat, kənmiet ikɨn əh.

Etəmaluə itəmrəhan
nautə tepət

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16Kən suah kit təmuwao Iesumən-ipənməmə, “Iəgətun. ?Io

ekəkəike mol wək naka itəm in təwɨr məmə ekos nəmegəhən
lilɨn?”

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 nəghatən
mɨn rəha Lou.”

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

məsakləh-inən pətan, kən məsakləhən, kən məseiueiuəən e
kot, 19kənmɨsiai-in rəham tata ne mama, kənmolkeike ik kit
tahmen əmməmə nakolkeike atɨp ik.”

20 Kən etəm aluə u təmən-ipən məmə, “Natɨmnat rafin un
iakatol. ?Nat nakamɨn əh-ikɨn itəmeməsolən?”

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

19:9: Mat 5:32; 1 Kor 7:10-11 19:14: Mat 18:2-3 19:17: Lev 18:5; Luk
10:28 19:18: Eks 20:13-16; Dut 5:17-20 19:19: Eks 20:12; Lev 19:18
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22 Nian etəm aluə təməto nəghatən əh, kən təmagɨm
matuwɨn nɨkin təpouməto-inu rəhan nautə tepət.

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə,
“Ekatənpahrienməmə, tiəkɨs o etəmim itəmrəhannautə tepət
məmə otuwɨn matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. 24 Kən
iatən mɨn kəm itəmat məmə, tiəkɨs məmə kamel otuwɨn-pən
e nɨpəg nitel, məto tiəkɨs pɨk məmə etəm rəhan nautə tepət
otuwɨnmatɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

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

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

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

28 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iatən pahrien kəm
itəmat məmə, e nian itəm natɨmnat rafin okotəuhlin motuwa
motuwiwi, kənNətɨ Etəmimotəpələh e rəhan jea rəha kig itəm
in təhag-əhag məwɨr agɨn, kən itəmat un itəm nəmoatətəu-pa
io, onəkotəpələhmɨn e jea rəha kig ilat tuelef, kənmotərəmərə
e noanol mɨn ilat tuelef rəha Isrel. 29 Kən netəmim rafin un
itəmkəmotapəs rəhalat niməmɨn, o pialat mɨn, o wɨnɨlat mɨn,
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 itəmkoatətul 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 nəhlanməto-inunərəmərəən rəhaUhgɨn tahmeneetəm-
iasol kit rəha nasumən. Təmiet laulaugɨn agɨn məmə otegəs-
in netəmim okotuwa motol wək e rəhan nasumən. 2 Kən in
təmən məmə 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. 4 Kən
təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat mɨn, otuwɨn motol wək
əpəhe rəhaknasumən, kənekətou itəmateməni itəmtətuatɨp.’
5Kən kəmotuwɨn.
19:26: Job 42:2 19:28: Mat 25:31; Luk 22:30; Nol Əpən 3:21 19:30: Mat
20:16; Luk 13:30 * 20:2: Tenarius kitiəh in tahmen e nətouən rəha wək o nian
kitiəh. Roiu, wan tenarius tahmen e wan-taosan vatu.
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“Kən iuəhkɨr o tina, təmiet muwɨn mol nat kitiəh əm, kən
molmɨne tri klokehnaipən. 6Kən iuəhkɨr e faif klokehnaipən,
təmiet muwɨn məplan netəmim neen mɨn koatətul əpnapɨn
əm. Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘?Tahro nəkoatətul ikɨn-
u nian apiəpiə kit, məsotolən nat kit?’ 7Kən kotən-ipənməmə,
‘Məto-inusuahkit təsegəs-inən itɨmatməməekotolwəkrəhan.’
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
kəmrəhanetəmimitəmtatehmrəhan iolwəkmɨnməmə, ‘Aun-
in iolwək mɨn kotuwa, nakos-ipən rəhalat məni. Nakətuoun
mətou netəm itəmkəmotuwa uarisɨgmuwɨnmətoarus netəm
kəmotaupənmotol wək.’

9 “Kən iolwək mɨn itəm kəmotuwa motol wək e faif klok,
kəmotuwa kən təmətou ilat wan tenarius kitiəh kitiəh. 10 Tol
nəhlan, netəm mɨn u itəm kəmotaupən kol wək, nɨkilat təht
məməokotosməni taprəkɨs-in itəmmɨnukəmotolwəkuarisɨg.
Məto ilat kitiəh kitiəh kəmotos mɨn əmwan tenarius. 11Nian
kəmotos məni, kən kəmoatəghat-əghat kəm ilat mɨn məmə
nɨkilat təsagienənoməni, kənmotən-ipənkəmetəm-iasol rəha
nasumən məmə, 12 ‘Netəm mɨn u itəm kəmotol wək uarisɨg,
kəmotol wək əm e aua kitiəh əm, məto ik nəmətou itɨmat min
ilat tahmen-ahmen əm. Məto itɨmat emotolwək 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?’ ”

16Kənnian Iesu təmolnamnunnimaanəghatən, təmən-ipən
kəmilatməmə, “Tol nəhlan, etəmtatuarisɨg 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 e nɨg kəməluau məmə ekɨmɨs. Kən uarisɨg e
nian kɨsɨl, kən Uhgɨn otosmegəhmɨn io e nɨmɨsən.”

20:8: Lev 19:13; Dut 24:15 20:16: Mat 19:30;Mak 10:31 20:18: Mat 16:21;
17:22-23
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Nətapəhən rəhamama kit
o Iesu

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

nulɨn o Iesu, matətapəh-in nat kit ron. 21Kən Iesu təmən-ipən
məmə, “?Nakolkeike naka?”
Kənpətan təmən-ipənməmə, “Pəs nakegəhan-inməmənətɨk

mil u, ilau kərən kit otəpələh e nɨkaləmmatɨp, kən kit təpələh
e nɨkaləm mol, ikɨn mɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən, nian
natərəmərə lan.”

22Kən Iesu təmən-ipənkəmilauməmə, “Nəkuərurunat itəm
natuətapəh ron. ? Tahro? ? Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə
nəkuahmenməmə kitəhal kəhalətul e nɨgəmrəha nuwigɨ nien
itəm io ekəike mətul lan?”† Kən kuən-ipən kəm Iesu məmə,
“Əwəh, ekiatun.”

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Pahrien, on-
akuəkəike muənɨm-pən e rəhak kap rəha nətoən nahməən.
Məto o nəpələhən e nɨkalɨkmatɨp nemol, sənəmə rəhakməmə
ekən. Ikɨn mil əh, ilau rəha netəm mɨn u itəm Uhgɨn təmol
əpen-əpenə olat.”

24 Nian 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 Iaihluəmɨn. Ilat
koatol təskasɨk pɨk kəm rəhalat netəmim mɨn. Kən rəhalat
kapmanmɨn koatol ilat kotəməhl ləhau e nərəmərəən rəhalat.
26Məto itəmat, okol nəsotolən nəhlan. Məto okəmə itəmat kit
tolkeike məmə otuwa in etəm-iasol kit rəhatəmat, in otəkəike
muwa tahmen e iolwək kit rəhatəmat, 27 kən okəmə itəmat
kit tolkeike məmə otətul aupən etəmat, in otəkəike muwa
slef rəhatəmat. 28 Nolən əh tahmen əm lak, Nətɨ Etəmim.
Eməsuwamənməmənetəmimokotolwək rəhak,məto emuwa
məməekolwəkrəhalat, kənekos-ipənrəhaknəmegəhənməmə
ekɨkɨs ilat e rəhalat nolən rat mɨn.”

Iganəmtɨn ratmil
kəmuəplan nat

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29Nian Iesu ne rəhanmɨn netəmimkəmoatiet e taon Jeriko,

nɨmanin netəmim kəmotətəu-pən in. 30Kən 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!”

20:21: Mat 19:28; Luk 22:30 † 20:22: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə,
‘?Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə nəkuahmen məmə kitəhal okəhalənɨm kələh e kap
rəha nətoən nahməən itəm io ekəike mənɨm lan?’ 20:22: Mat 26:39; Jon 18:11
20:25: Luk 22:25-26 20:26: Mat 23:11; Mak 9:35 20:28: Luk 22:27; Fil 2:7
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31 Kən məto, nɨmanin netəmim koatən-iəhau ilau, motən-
ipən məmə kəsuagət pɨkən, məto ilau kuagət pɨk agɨn mɨn
məmə, “!Iərəmərə, Mipɨ Tefɨt, asəkitun itɨmlau!”

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

33 Kən kuən-ipən məmə, “Iərəmərə, ekioalkeike məmə
ekuəplan nat.”

34 Kən 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 ilaumuasɨgmueakəmio. 3Okəmə suahkit tənnat kit
kəm itəlau, nəkuən-ipən kəm in məmə Iərəmərə tolkeike ilau,
kən otəpanahl-ipa ilau e nian əh.”

4Nat u təmuwaməmə in otol nəghatən naka itəm ien təmən
otuwamol 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.’ ”

6Kənetəmimmil rəha Iesukəmianmioal nat naka itəmIesu
təmənməmə okioal. 7Kəmuasɨg togki ne nətɨn, kənmuəfətain
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, kən motəpen ilat
e suatɨp. 9 Kən nimanin netəmim itəm kotaupən e Iesu, ne
nɨmanin netəmim itəm kotuarisɨg-in Iesu, koatagət əfəməh
moatənməmə,
“!Hosana† oMipɨ Tefɨt!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Hosana o Uhgɨn əpəh ilɨs e nego e neai!”

10Nian Iesu təmiet-arəpa Jerusalem, netəmim rafin əh-ikɨn
nɨkilat təmaut, kənmoatən nəghatən tepət moatətapəhməmə,
“?Pah u?”
* 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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11 Kən nɨmanin netəmim kotən məmə, “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)

12 Kən Iesu təmuwɨn əpəh imə e Nimə Rəha Uhgɨn, kən
məhg-iarəp netəmim itəm koatol-salɨm-in ne moatos-nəmtɨn
natɨmnat əh-ikɨn məmə okotol sakrifais lan. Kən mahwin
tepɨl mɨn itəmkətawluin məni ikɨn, kənmahwin jea mɨn rəha
netəm mɨn u koatol-salɨm-in ioen mɨn. 13 Kən 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.
15Mətonianprisasolmɨnne iəgətunmɨnrəhaLoukəmotəplan
nat wɨr mɨn itəm in təmol, kən motəplan mɨn nɨsualkələh
koatagət əfəməh əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, moatən məmə, “!
Hosana o Mipɨ Tefɨt!” neməha təmol ilat. 16 Kən 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’?”

17 Kən təmapəs ilat miet Jerusalem muwɨn 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 ron məto təsəplanən noan kit, tatəplan əm nɨmalɨn.
Kən təmən-ipən kəm nɨg u məmə, “!Okol nəsoe mɨnən!” Kən
roiu agɨn, nɨg təmauke-auke.

20 Nian rəhan netəmim kəmotəplan nat əh, kən narmɨlat
təmiwɨg, kən motən-ipən kəm Iesu məmə, “?Tahro nɨg əh fik
təmauke-auke uəhai əmnəhlan?”

21 Məto Iesu təmən-ipən məmə, “Iatən-ipɨnə nɨpahrienən
məmə okəmə nakoatos nahatətəən, 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
itəmnakoatətapəh-in e nəfakən.”

21:13: Aes 56:7 21:13: Jer 7:11 21:16: Sam 8:2 21:21: Mat 17:20; Luk
17:6; Jon 14:12; 1 Kor 13:2 21:22: Mat 7:7-11; 18:19
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Nətapəhən o nepətən
rəha Iesu

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Iesu təmuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, kən nian təmatəgətun,

pris asol mɨn ne netəm-iasol rəha netəm Isrel, koatuwa ron
motən-ipən məmə, “?Natol natɨmnat mɨn u e nepətən 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 ilatmɨnməmə, “Okəmə kotənməmə,

‘Nepətən rəha Jon təmɨsɨ-pən e nego e neai,’ kən otənməmə, ‘?
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.”

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
28 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “?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.’ 29 Məto nətɨn təmən-ipən məmə,
‘Iakapəs.’ Kənmatɨgməuhlinmɨn rəhan nətəlɨgən, kənmuwɨn
e nasumən.

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

31 “?Otən-tu məmə suakəku mil 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, 32 məto-inu Jon təmuwa otəmat
məmə otəgətun suatɨp rəha nolən ətuatɨp, kən məto itəmat
nəsotənən nɨpahrienən lan, məto netəm koatos məni 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.”

21:26: Mat 14:5 21:32: Luk 3:12; 7:29-30
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Nimaa nəghatən e netəmim rat itəmkoatehm nasumən
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 Kən Iesu tatəkəike matən məmə, “Otətəlɨg-in-tu nimaa
nəghatən kit mɨn. Etəm-iasol kit rəha nasumən, təmol na-
sumən kit e nol kit katən məmə krep, u katol wain lan. Kən
mol fenis e kəpielmuwɨnmɨtəlau lan. Kənmol ikɨn kit o nolən
nəme naliwək-aliwəkən e noa krep məmə nahuin otaiu kən
kolwain lan. Kənmol nimə kit itəm in ilɨsməmə etəmimotaiu
lan matehmwɨr nasumən o nat megəh mɨn ne netəmim. Kən
təmegəhan-in-pən nasumən kəm netəmim məmə okotasum
lan, kən motoor noa krep, məsɨn rəhan, məsɨn rəhalat. Kən
miet muwɨn o naliwəkən ik pɨsɨn kit. 34Nian krep tɨnəmarəg,
kən tahl-ipən rəhan slef mɨnməmə okotuwɨn e nasumən rəha
krep,motətapəhonetəmkoatolwək enasumənməmə okotos-
ipən rəhan krepməsɨn kəm ilat.

35 “Məto netəm koatol wək e nasumən kəmotaskəlɨm rəhan
slef mɨn, kənmotoh kit, motohamnu kit, motaht e kəpiel itəm
tatol kɨsɨl lan. 36Kən tahl-ipənmɨn slefmɨnneen 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. 37 Namnun agɨn, tahl-ipən nətɨn
iərman tuwɨn olat, 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
itəmotərəmərə enasumənnian rəhan tata otɨmɨs. Pəs kotuwɨn
motohamnu mɨn, kən motərəmərə e nasumən rəhan.’ 39 Kən
kəmotaskəlɨmmotatɨpin-iarəp e nasumən, kənmotohamnu.”

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

41 Kən 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.”

42 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nəmotafin Naoa
Rəha Uhgɨn u, o kəp? Tatənməmə,
‘Kəpiel u itəm netəm rəha niləkɨnən nimə kəsotolkeikeən mo-

tapəs,
in tɨnuwa kəpiel keike o nolən nimə.
Iərəmərə təmol nat u,
kən in nat təwɨr agɨn e nɨganəmtɨtat.’

21:33: Aes 5:1-2 21:38: Mat 27:18 21:39: Hip 13:12 21:42: Sam
118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8
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43 Tol nəhlan, iatən kəm itəmat məmə nərəmərəən rəha Uhgɨn
okoh-rəkɨs otəmat, kən kos-ipən kəm netəmim mɨn u itəm
okotol noalat. 44 Okəmə suah kit otɨsɨ-pər e kəpiel u, kəpiel
otətarerəh-ətarerəh,məto okəmə kəpiel otɨsɨ-pər lan, otəpələh-
ərən in.”‡

45 Nian pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotəto nimaa
nəghatən itəm Iesu təmuəh, kən kɨnotɨtun məmə tatəghat-in
ilat. 46Kənkɨnotegəs-in suatɨpkitməmə okotɨləs Iesu lan kan e
kalapus, məto koatəgin nɨmanin netəmim,məto-inu netəmim
koatənməmə in ien kit.

22
Nimaa nəghatən e nagwənən asol rəhamarɨt

1 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn kəm ilat məmə,
2 “Nərəmərəən rəhaUhgɨn in tahmen e kig kit itəmtəmol əpen-
əpenə e nagwənən asol o marɨt rəha nətɨn. 3 Kən mahl-ipən
rəhan iolwək mɨn məmə okotuwɨn o netəmim mɨn u itəm
təmahl-ipən rəkɨs nəghatən olat məmə okotuwa o nagwənən
rəhamarɨt. Məto kotənməmə kol kəsotuwamən.

4 “Kən tahl-ipən rəhan iolwək neen mɨn, mən-ipən kəm ilat
məmə, ‘Otuwɨn motən-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 itəmkotəhg-
əhg wɨr, emoh rəkɨs ilat, kən natɨmnat rafin tɨnahmen. Otuwa
e nagwənən rəhamarɨt.’

5 “Məto kəsotətəlɨg-inən iolwək mɨn, kən motagɨm mɨn, kit
tatuwɨn e rəhan nasumən, kit tatuwɨn e rəhan stoa. 6 Kən
neen kotaskəlɨm iolwək mɨn rəhan, motol tərat kəm ilat, kən
motohamnu ilat. 7Kən kig, neməha təmol pɨk. Kən tahl-ipən
rəhan mopael mɨn kotuwɨn, kən motohamnu netəmim mɨn
u itəm kəmotohamnu rəhan iolwək mɨn, kən motasiepən e
rəhalat taon asol.

8 “Kən mən-ipən kəm rəhan iolwək mɨn məmə, ‘Kɨnol əpen-
əpenə rəkɨs e nagwənən rəha marɨt, məto netəm mɨn u itəm
emahl-ipən rəkɨs nəghatən olat, nolən rəhalat təsahmenən
məmə okotuwa. 9 Tol nəhlan, otuwɨn əpəh e suatɨp asol mɨn
kənmotən-ipənkəmnetəmim əpnapɨn rafin itəmnakoatəplan
məmə okotuwa e nagwənən rəha marɨt.’ 10 Kən iolwək mɨn
kəmotuwɨn əpəh e suatɨp asol mɨn, kəmotuəfɨmɨn netəmim
rafin itəm kəmotəplan ilat, netəmim itəm kotəwɨr ne netəm
itəmkotərat, 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
‡ 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
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imə məto nəməsuwɨnən e natɨmnat rəha marɨt?’ Kən suah u
tɨnəruru nuhalpɨnən nəghatən rəhan.

13 “Kən kig təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə,
‘Okotəlis ətain nelmɨn ne nelkɨn, kən motərakin-iarəp əpəh
e nalugɨnən itəm ikɨn kətasək ikɨn, kən katəgətain nəluɨtəm
ikɨn.’ ”

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

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

15Kən Farisi mɨn kəmotiet motuwɨnmotol noa eko-ekomɨn
məmə otiuw-pən Iesu o nənən nəghatən kit itəm təsətuatɨpən.
16 Kən kotahl-ipən rəhalat netəmim kotuwɨn o Iesu ilat
netəmim rəha pati rəha Herot. Kən motən-ipən məmə,
“Iəgətun. Ekotɨtun məmə ik etəm ətuatɨp, kən matəgətun
ətuatɨp pahrien suatɨp rəha Uhgɨn. Nəsolən məmə nətəlɨgən
rəha netəmim okotiuw rəkɨs rəham nətəlɨgən, məto-inu natol
tahmen-ahmen əmkəmnetəmim rafin, okəmə in etəm-iasol o
etəm əpnapɨn əm. 17 Kən ən-tu kəm itɨmat rəham nətəlɨgən e
nat u. ?Tətuatɨpməmə okətou-pən takɨs kəmKig Sisa, o kəp?”

18 Məto Iesu tɨnɨtun rəhalat nətəlɨgən rat mɨn, kən təmən-
ipən kəm ilat məmə, “!Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! ?Tahro nakotalkut məmə nəkotol noa eko-eko ron
io? 19 Otəgətun-tu məni itəm katətou takɨs lan.” Kən kotos
məni* motuwa kəm in, 20 kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “?
Narmɨ pah u, kən nərgɨ pah u eməni u?”

21Kən kotən-ipənməmə, “Kig Sisa.”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Naka u rəha Kig Sisa,

otos-ipən kəmKig Sisa. Kən naka u rəha Uhgɨn, otos-ipən kəm
Uhgɨn.”

22 Nian 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 okəsotəmegəh mɨnən e nɨmɨsən. Kən kotən-
ipən kəm Iesu məmə, 24 “Iəgətun. Moses təmən kəm itɨmat
məmə, okəmə etəmim otɨmɨs kənməsɨləsən nətɨn kit, kən pian
otəkəikemitnəutahlɨmɨs əhməməotɨləs suakəkuoniuw-pərən
nərɨg rəha pian itəm təmɨmɨs.

22:13: Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28 22:15: Mak 3:6 * 22:19: Məni itəm
kəmotos motuwa in koenməni kit, nərgɨn u ‘tenarius,’ itəm tahmen e wan-taosan
vatu. 22:21: Rom 13:7 22:23: Wək 23:8 22:24: Dut 25:5
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25“Kən ikɨn əh imatɨmat ikɨn, netəmilat pialatmɨn 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
rafinmuwɨnmətoarus-pən itəmtatol sepɨn, kəmotolnat kitiəh
əm. 27 Kən əmun, nəutahlɨmɨs tɨmɨs. 28 ?Tol nəhlan, ən-tu
kəm itɨmat məmə, e nian itəm Uhgɨn otosmegəh netəmim lan
e nɨmɨsən, pətan əh in rəha pah, məto-inu ilat rafin əh sepɨn
kəmotol marɨt e pətan əh?”

29 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəmotən-
arəpəne rəhatəmatnəghatənməto-inunəsotɨtunənNaoaRəha
Uhgɨnnenəsanənənrəhan. 30NianUhgɨnotosmegəhnetəmim
enɨmɨsən, kənnetəmimokəsətolənmarɨt, okotahmenenagelo
mɨn əpəh e nego e neai. 31 ?Nəmotafin o kəp, Naoa Rəha Uhgɨn
itəm tatəghat-in nian Uhgɨn otosmegəh netəmim e nɨmɨsən?
Tatən məmə, 32 ‘Io Uhgɨn rəha Epraham, io Uhgɨn rəha Aisak,
kən io Uhgɨn rəha Jekop.’ In sənəmə Uhgɨn rəha netəm
kəmotɨmɨs, məto in Uhgɨn rəha netəmim itəm koatəmegəh,
tahmen-pənmɨn e təs miləhal.”

33Nian nɨmanin netəmim kəmotəto 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 Farisimɨn kəmotuwa kitiəh. 35Kən
kit itəmtɨtun pɨkLou, təmən-ipənnəghatənkit kəmIesuməmə
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 əm
məmə nakolkeike atɨp ik.’ 40Kən Lou mil 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 Farisimɨn kotuəfɨmɨn ilatmɨn, kən Iesu təmən-
ipənməmə, 42“?Nɨkitəmat təhtməmənaka, eKristo itəmUhgɨn
təmənməmə otahl-ipa? ?In tatɨsɨ-pən e noanol rəha pah?”
Kən ilat kotən-ipənməmə, “In noanol rəha Tefɨt.”

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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43 Kən 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 nelmək matɨp, 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
netəmimməmə, 2 “Iəgətun mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn koatos
nepətənməmə okotən-iarəp Lou rəhaMoses kəm itəmat. 3Tol
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.
4 Koatəkəike o netəmim məmə okotətəu-pən lou əskasɨk mɨn
itəm kotahmen e katipa əfɨgəm, məto okol kəsotos-ipənən
noanelmɨlat məmə okasitu elat.

5 “Natɨmnat rafin itəm ilat koatol, koatol əmməmənetəmim
okotəplan. Nəkotɨtun paos 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 iəgətunmɨn rəha Lou ne Farisimɨn, rəhalat nol kaifəməh
pɨk. 6 Kən e lafet mɨn, ilat kotolkeike ikɨn rəha nɨsiaiiən, kən
əpəh enimə rəhanuəfɨmɨnən, ilat kotolkeikeməmə okotəpələh
ima netəm-iasol mɨn ikɨn. 7 Kən e ikɨn katol maket ikɨn, ilat

22:44: Sam110:1;Mat 26:64 23:3: Mal 2:7-8 * 23:5: paos - inubokis əkəku
kit kəmol e nuwigɨ kau. Kəmotəte rəkɨs əlkələh nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn
motaii-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
itəmkɨnotos rəkɨs nup tatin, ilat okotuwɨn e paosmɨn 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
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kotolkeike məmə netəmim kotən təwɨr kəm ilat, kən motaun-
in ilatməmə ‘Rapai’unɨpətɨn təmə ‘etəmin ilɨs.’† 8Məto sotolən
məmənetəmimokotaun-in itəmatməmə ‘Rapai, u etəmin ilɨs,’
məto-inu rəhatəmat Etəm-iasol kitiəh əm, kən itəmat piatəmat
mɨn. 9 Kən sotaun-inən suah kit u e nətueintən məmə, ‘Tata,
etəmkatɨsiai-in,’məto-inu Tata rəhatəmat kitiəh əm əpəh ilɨs e
nego e neai. 10Kən sotolənməmə 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. 12 Tol nəhlan məto-inu, etəmim itəm otos-
ipər atɨp in, Uhgɨn otɨləs-iəhau, kən etəmim itəm otos-iəhau
atɨp in, Uhgɨn otɨləs-ipər.

13 “! Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətun mɨn
rəha Lou, ne Farisi mɨn! ! Rəhatəmat nənən təwɨr, məto
nɨkitəmat tamkɨmɨk! Nakotahtosɨg-in o netəmim suatɨp
o nuwɨnən matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn, məto itəmat
nəsotuwɨnən, kənnəsotegəhan-inənməmənetəmimokotuwɨn
ikɨn, nat əpnapɨn ilat kotolkeike məmə okotuwɨn.‡

15 “! Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat iəgətun mɨn rəha
Lou, ne Farisi mɨn! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! Nɨkitəmat tagien əmməmə 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 itəm noatit netəmim
məto 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
rəhaNiməRəhaUhgɨn, kən in otəkəikemol nəwian itəmtəmos
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? 18 Nakotən mɨn məmə, ‘Okəmə
suah kit tatos noanawɨl o olta, in nat əpnapɨn əm. Məto okəmə
† 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 pɨk məmə “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 ‡ 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 nəutahlɨmɨs mɨn, məto
nian kitiəh əm, nəkotol nəfakən əfəməh mɨn məmə netəmim okotɨsiai-in itəmat. E
nolən əh, rəhatəmat nalpɨnən otəskasɨk təhmɨnmɨn.” 23:16: Mat 15:14
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suah kit tatos noanawɨl e sakrifais itəm tatəpələh lan, kən in
otəkəike mol nəwian itəm təmos noanawɨl ron.’ 19 ! Itəmat
netəm nɨganəmtɨtəmat təpɨs! ?Naka u in ilɨs, sakrifais o olta
itəm tatol sakrifais tasim? 20Tol nəhlan, etəm tatos noanawɨl
e olta, pahrien, tatos noanawɨl e olta ne natɨmnat rafin itəm
tatəpələh lan. 21Kən etəm tatos noanawɨl e Nimə Rəha Uhgɨn,
pahrien tatos noanawɨl e Nimə Rəha Uhgɨn ne Suah u tətatɨg
ikɨn. 22Kən 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 iəgətun mɨn rəha
Lou, ne Farisi mɨn! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! Nəkoatətəu-pən lou əlkələh mɨn moatos-ipən tait
rəha rəhatəmat nɨmalɨ nɨg nəmiəwɨlat tatəpien u katos-ipən e
nagwənən, katənməməmin, ne til, ne kumɨn. Məto nakotapəs
nat asol e Lou, inu etəmtatol tətuatɨpkənmahmen-ahmen əm
kəmnetəmim, kənmətasəkitun netəmim, kən tatol nian rafin
nat naka itəm təike matol. Təwɨr nəkoatol lou əlkələh mɨn,
məto nəkotəkəike moatol 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 iəgətun mɨn rəha
Lou, ne Farisi mɨn! !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 iəgətun mɨn rəha
Lou, ne Farisi mɨn! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! Nəkotahmen e suwɨt rəha netəm kəmotɨmɨs
itəm kəmuəh e pen ruən. Ihluə, netəmim kotəplan məmə
təwɨr, məto əpəh imə tərioah e nɨkɨlkɨli 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 iəgətun mɨn rəha
Lou, ne Farisi mɨn! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! Nakotiləkɨn nimə e kəpiel rəha suwɨt rəha ien mɨn
aupən ne netəm kotətuatɨp, kən moatol nəhlɨp e kəpiel kən
moatol malə-malə lan. 30 Kən nakotən-ipən məmə, ‘Okəmə
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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itɨmat emotatɨg e nian mɨn rəha tɨpɨtat mɨn, okol itɨmat
eməsotasituən elat motohamnu ien mɨn.’ 31 E nəghatən əh,
nakoatən-iarəpməmə itəmatnoanol ətuatɨpmɨnrəha tɨpɨtɨmat
mɨn aupən itəm kəmotohamnu ien mɨn əh, kən nakotahmen-
ahmen əm elat. 32 Kən təwɨr əm, itəmat otəkəike motol nam-
nunwək 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. 35 Kən tol nəhlan,
itəmat onəkotos nalpɨnən rəha netəmim itəm kəmotohamnu
netəmim rafin itəm kotətuatɨp, itəm tətuoun e Epel itəm in
tətuatɨp, muwɨn mətoarus-pən Sekaraea, nətɨ Perekia, itəm
tɨpɨtəmat mɨn 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 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
matoswɨr itəmat, tahmen-pənemənɨg itəmtatunenətɨnmɨne
nɨkwɨn, məto itəmat nɨkitəmat təsagienən ron kənmotapəs io.
38 Otəplan-tu. Uhgɨn tɨnapəs itəmat, rəhatəmat nimə nəratən
otoh, kən nat otɨkə ikɨn. 39 Kən ekən kəm itəmat məmə, nat
əh in nɨpahrienən məto-inu onəsotəplan mɨnən io mətoarus
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 Uhgɨnmaliwəkmatuwɨn, 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
itəmatməmə niməmɨn əh netəmimokotəhap-əhap kəpielmɨn
elat. Okol kəpiel kit təsəməhlɨn e nəmeen.”

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
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3 Kən uarisɨg lan, Iesu təmaliwək ilat rəhan netəmim mo-
tuwɨn əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif kən matəpələh. Kən
rəhan netəmim kotuwa pɨsɨn əm ron motən-ipən məmə, “?
Otən-tu məmə natɨmnat mɨn u okotuwa e nian naka, kən
nəmtətin naka otol-arəp məmə rəham nuwamən ne namnun
nian tɨnuwa iuəhkɨr?”

4 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Oatehm wɨr itəmat
məmə etəmim kit otəseiuə-inən itəmat, 5 məto-inu netəmim
tepət okotuwa motos nərgək moatən məmə, ‘Io Kristo itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa,’ kən okoteiuə-in netəmim tepət.
6 Onəkotəto namnusən 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 noanol mɨn, kən kantri mɨn
okotoh kantri mɨn. Nəumɨs otan, kən namig otəloal ikɨn mɨn
tepət. 8Natɨmnatmɨn əh, nətuounən əmrəha nəratən, tahmen
e pətan itəm tɨnətuounmatəto nahməən o neməkən.

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 na-
hatətəən, kən okotegəhan-in-pən ilat mɨn e nelmɨ tɨkɨmɨr
mɨn rəhalat, kən motetəhau ilat mɨn, 11 kən ien eiueiuə mɨn
okotuwa moteiuə-in netəmim tepət. 12 Məto-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 rəha Uhgɨn, okən-iarəp ikɨn mɨn rafin e
nətueintən, 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 itəm
Uhgɨn tatetəhau, kənmatol 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 motagɨmmotuwɨnmotəhluaig e nɨtot mɨn. 17Okəmə
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 itəmkotəpɨk-əpɨk, ne nɨpɨtan itəmkotapinahin
nɨsualkələh e nian əh, məto-inu ilat okotəto tərat pɨk agɨn!
20 Təwɨr nakotəfak məmə onakəsotagɨmən e nəratən əh e
nian rəha nətəpən, o e nian rəha Sapat, 21 məto-inu e nian
24:5: Mat 24:23-24; 1 Jon 2:18 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
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əh, nəratən asol otuwa itəm etəmim təməsəplanən tol mihin
nəhlan aupən mətoarus-pa u-roiu, kən okol nəratən asol kit
tol nəhlan otəsuwa mɨnən nian kit tahmen e in əh. 22 Kən
okəmə Uhgɨn təsətatɨpən nian rəha nəratən 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, inuKristo itəmUhgɨn təmənməməotəpanahl-ipa!’
o ‘! In əpəh!’ sotənən nɨpahrienən lan, 24 məto-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. 25Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nəghatən mɨn u itəm
emənrəkɨs kəmitəmat, uarisɨgnatɨmnatmɨnuokotuwamotol
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,
27 məto-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 kuəriəmɨn kotuwaməmə okotun. E nolən ahmen
mɨn əm, nian nəkotəplan nəmtətin mɨn əh, nəkotɨtun məmə
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. 31 Kən ekahl-ipən rəhak nagelo mɨn kotiet nian
okotəto təwi otasək əfəməh, kən ilat okotuwɨn ikɨnmɨn rafin e
nətueintən,motos-irəkɨs rəhaknetəmimitəmUhgɨntəmɨtəpun
rəkɨs ilat, kən kuəfɨmɨn ilat kitiəh.

32 “Nɨkitəmat otəkəike matəht nɨg u fik.† Nian ətuatɨp
itəm nelmɨn mɨn kɨnotətuoun katəwiə, kən nɨmalɨn mɨn
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: Aes13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10,31; 2Pita 3:10; NolƏpən6:12-13
* 24:29: Məta “nəsanənənmɨn əpəheneai” tatəpsen-pənnarmɨnmɨn, okəm-naka
natɨmnat tahmen-pən emɨt ne məwɨg əpəh e neai. 24:30: Dan 7:13; Sek 12:10;
Nol Əpən 1:7 24:31: 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16 † 24:32: Nɨg u fik tahmen e naip.
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kɨnoatərget, itəmat nəkotɨtun məmə nian əh inəh itəm nako-
tasum lan rəhatəmat. 33 Kən 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
natɨmnat mɨn əh okotuwa kol nɨpahrienən lan.‡ 35Neai ne
nətueintən okiakə, məto nəghatənmɨn 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
Tata Uhgɨn əm in tɨtun nian ətuatɨp əh. 37 E nian io Nətɨ
Etəmim ekuwa lan, otahmen e nian rəha Noah aupən ikɨn
itəm netəmim kəsotol əpen-əpenəən ron. 38 E nian əh, itəm
naruəh təsaiuən əh, netəmim koatagwən, moatənɨm, moatol
marɨt, inəh natɨmnat rafin kəmoatol e nəmegəhən rəhalat,
mətoarus-pən Noah təmuwɨn imə e nɨpəgnoa nego rəhan,
39 kən ilat kɨnotəruru nat naka otuwa mətoarus-pa naruəh
təmaiu məmɨk 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 Iərəmərə otuwa lan. 43Məto nəkotəkəike
motɨtun nat u. Okəmə etəm-iasol rəha nimə tɨtun nian ətuatɨp
lapɨn itəm iakləh otuwa, kən in otəkəike mətaiir matehm wɨr
niməməmə iakləh otəsəhapən muwɨn imə. 44Kən itəmat mɨn
onəkotəkəike moatətul matɨp, məto-inu Nətɨ Etəmim otuwa e
aua əm itəmnɨkitəmat təsəhtən.

45 “Nɨkitəmat otəkəike matəht wɨr nolən rəha iolwək itəm
in tenatɨg kən tətaskəlɨm wɨr wək rəhan kən məsapəsən.
Etəm-iasol təmələhəu məmə iolwək əh otərəmərə e rəhan mɨn
rafin iolwək mɨn məmə in otos-ipən nagwənən kəm ilat e
nian ətuatɨp. 46 Kən okəmə etəm-iasol otuwa məplan etəm
tatərəmərə e iolwəkmɨn rəhan, kənmatol-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,’ 49 kən mətuoun
matoh iolwək mɨn neen, kən muwɨn magwən mənɨm ilat
netəm kotapɨs. 50 Kən etəm-iasol rəha iolwək əh otuwa e
nianneaua itəmiolwəknɨkin təsəhtənməmə rəhanetəm-iasol
‡ 24:34: Suatɨp kit mɨn rəha nəuhlinən ves 34 tatən məmə, “Iatən pahrien kəm
itəmat məmə noanol u rəha Isrel otəsɨkəən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa
motol 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
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otuwa lan. 51 Etəm-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

1Kən 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.
3 Nɨpɨtan mɨn u ilat faif itəm kotalməl kəmotos rəhalat lait
mɨn, məto kəsotosən karasin məsɨn mɨn o niuw-pənən e lait.
4Məto nɨpɨtan mɨn u ilat faif itəm kotenatɨg kəmotos rəhalat
laitmɨn, kənmotosmɨn karasinməsɨn o niuw-pənən e rəhalat
lait. 5Kən etəmotolmarɨt təsuwa uəhaiən, kən napɨlən tɨnatos
ilat koatiuw nəm, kənmɨnotapɨl.

6 “Kən lapɨn agɨn, suah kit təmagət əfəməh məmə, ‘!Etəmim
itəmotol 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
motuwɨnmotos-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 itəmkotalməl kəmotɨtəlɨg-pamo-
taun motəmə, ‘! Etəm-iasol, etəm-iasol! ! Egəhan-in itəmat
ekotɨmnə imə!’

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

13Kənnian Iesu təmolnamnunnimaanəghatən, təmən-ipən
kəm ilat məmə, “Tol nəhlan, itəmat nəkotəkəikemotaiir, məto-
inu nəkotəruru nian ne aua rəha rəhatəmat Iərəmərə otuwa
lan.”

Nimaa nəghatən e iolwək eməni kɨsɨl

24:51: Luk12:42-46 * 25:1: Nɨpɨtan əh, kəsotolən əhmarɨt. Koatos nup tuente
ne. 25:1: Luk 12:35; Nol Əpən 19:7 25:11: Luk 13:25-27 25:12: Mat 7:23
25:13: Mat 24:42
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14 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit mɨn məmə, “Ekən
mɨn məmə e nian itəm rəhatəmat Iərəmərə otuwa mɨn,
nərəmərəənrəhaUhgɨnotol nəhlan. Etəm-iasol kit təmol əpen-
əpenə məmə otaliwək muwɨn e nəptən pɨsɨn kit muwɨn isəu.
Kən maun-in rəhan iolwək mɨn kotuwa, kən tələhəu-pən e
nelmɨlat rəhan məni mɨn məmə okotol nat kit lan. 15 Təmos-
ipən tətəu-pənnɨtunənrəhalatməməokotolwək lan. E etəmim
kitiəh, təmos-ipən kətɨm faif kəmotər-motərioah e məni, u
məni tepət pɨk agɨn. Kən kit mɨn, təmos-ipən mɨn kətɨm kəiu
tahmen əm, u məni tepət pɨk. Kən kit mɨn, təmos-ipən kətɨm
kitiəh tahmen əm,uməni tepət.† Kənetəm-iasol təmietmuwɨn
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 itəmtəmos kətɨmkəiu, təmuwɨnmol bisnes
lan, kən mos mɨn kətɨm kəiu mɨn. 18Məto iolwək itəm təmos
kətɨm kitiəh, in təmuwɨn mel noakɨmɨl məhluaigin-pən məni
rəha rəhan etəm-iasol ikɨn.

19 “Kən nup tepət tɨnuwa mɨnuwɨn, kən etəm-iasol rəha
iolwəkmɨnu tɨnɨtəlɨg-pa, kənmaun-in rəhan iolwəkmɨnməmə
otəplan-tu məmə ilat kəmotol naka e məni mɨn itəm təmos-
ipən kəm ilat. 20 Iolwək itəm təmos kətɨm faif, təmuwa matos
kətɨmfaifmɨn itəmtəmos,mətul enɨganəmtɨ etəm-iasolməmə,
‘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 nataskəlɨm wɨr wək rəham kən
məsapəsən. Nəmol təwɨr nəhlan e natɨmnat mɨn əh noan
məsɨn, kən ekələhəu ik nakərəmərə e natɨmnat tepət. !Wa imə
matɨg ahgin nagienən rəha etəm-iasol rəham!’

22 “Iolwək itəm təmos-ipən kətɨmkəiu kəm in, təmuwamən-
ipən məmə, ‘Etəm-iasol. Aupən nəmələhəu-pən kətɨm kəiu e
nelmək. Kənemol bisnes lan, kənmosmɨn iahgoaukətɨmkəiu
u.’

23 “Kən rəhan etəm-iasol təmən-ipən məmə, ‘Nəmol təwɨr,
kən ik iolwək təwɨr itəm nataskəlɨm wɨr wək rəham kən
məsapəsən. 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 etəm nakatəkəike pɨk
o netəmim. Kən ik natos nagwənən e nasumən itəm
nəməsasum-inən, kən matəhl noa nɨg e nɨg itəm nəməsəfeən.
† 25:15: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, təmos-ipən “talen”pɨsɨnpɨsɨnmɨnkəm
ilat, faif talen, ne tu talen, ne wan talen. Faif talen tahmen e tuente-faif-milian
vatu. Tu talen tahmene ten-milian vatu. Kənwan talen tahmene faif-milian vatu.
25:15: Rom 12:6 25:21: Mat 24:45-47; Luk 16:10
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25 Kən eməgin ik, məmə okəmə emərəkɨn rəham məni, kən
onəkol nalpɨnən asol kəm io, kən emos rəham məni muwɨn
məhluaig-in e nɨsɨp. Ah, inu rəhamməni.’

26“Kənrəhanetəm-iasol təmən-ipənməmə, ‘!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, ekuwɨnmosrəhakməni, kənekosməniməsɨnmɨn
itəm bank otos-ipa.’ 28Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm rəhan
iolwək pɨsɨnməmə, ‘Os-irəkɨsməni ronmos-ipənkəmiolwək u
itəmtəmoskətɨmfaif, 29məto-inuetəmimu itəmtɨnos rəkɨsnat
kit mol wək lan tuwa mepət, kən okos-ipən neen mɨn, rəhan
natɨmnat tepət. Məto etəmim itəm təsolwəkən rəhan tuwa
mepət, 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. 32 Netəmim 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
sipsipmɨnkotuwakanenelmɨnmatɨp, kənnənimɨnokotuwɨn
e nelmɨnmol.

34 “Kən Kig otən-ipən kəm netəm mɨn un e nelmɨn matɨp
məmə, ‘Otuwa, itəmat u itəm Uhgɨn təmawte-in rəkɨs rəhan
nəwɨrən kəm itəmat. Otuwa motos nat naka u itəm Uhgɨn
təmələhəu pɨsɨn rəhatəmat. Otuwa motatɨg ahgin nərəmərəən
rəhan itəm təmol əpen-əpenə lan aupən təpanol nətueintən.
35Otuwamotos, 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
rəhaknapən tɨkə, kənnəmotos-ipanapənkəmio; kənmatɨmɨs,
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 rəhamnapən tɨkə, kən emotos-ipɨnənapən

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
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kəm ik? 39 ?Nian naka emotəplan ik nakatɨmɨs, o nəmətatɨg e
kalapus, kən emotɨmnə kuag-pənin ik?’

40 “Kən Kig otən-ipənməmə, ‘Iatən-ipɨnə nɨpahrienənməmə
nat naka itəmnəmotol kəmpiakmɨn u kit, nat əpnapɨn in ian-
rat, məto nəmotol kəm io.’

41 “Kən in otən-ipən kəm netəmmɨn u e nelmɨn mol məmə,
‘Otuwɨn isəu ron io. Uhgɨn tɨnələhəu rəkɨs rəhatəmat nalpɨnən.
Otuwɨn e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun tɨkə u Uhgɨn təmol
rəha Setannenagelomɨn rəhan. 42Otuwɨn isəuməto-inunian
nəumɨs təmus io, nəsotos-ipamən nagwənən kit məmə ekun;
kən emətoaoa, nəsotos-ipamən nəhau məmə ekənɨm; 43 kən
io iapɨspɨs, nəsotaun-inən io məmə ekuwa latuənu; kən rəhak
napən 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, o mətoaoa, o ik iapɨspɨs,
o rəham napən tɨkə, o nəmatɨmɨs, o nəmətatɨg e kalapus kən
eməsotɨmnə kuag-pənin ik?’

45“Kən inotən-ipənkəmilatməmə, ‘Iatən-ipɨnəpahrienkəm
itəmat məmə, okəmə nəməsotasituən e piak mɨn 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)

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

3 Kən pris asol mɨn ne netəm-iasol rəha noanol rəha Isrel
kəmotuəfɨmɨn ilat mɨn e nimə 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
nianrəha lafet rəhaNuhagego-inən, okolmətanetəmimkotoh
ilat mɨn.”

Pətan kit təmau Iesu
e nat pien-pien

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

25:40: Prov 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41 25:41: Mat 7:23 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
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6 Nian Iesu əpəh e Petani e nimə rəha suah əh, nərgɨn u
Saimonu leprosi təmol, 7kən pətan kit təmuwa ronmos senta
kit u nəmtɨn tiəkɨs, kəmiuw-pən e pətəl kəmol e kəpiel itəm
nəmtɨn tiəkɨs, katənməmə alapasta. Nian Iesu tatəpələh e tepɨl
mətagwən, kən pətan u təmau rəhn-kapə e senta un.

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

10Məto Iesu tɨnɨtunnəghatən itəmkoatən, kənmən-ipənkəm
ilatməmə, “?Tahro noatən rat pətan u? In təmol nat təwɨr agɨn
kəm io. 11 Ian-rat mɨn nian rafin kotatɨg itəmat min ilat. Məto
io, okol esatɨgən kitatmin itəmat nian rafin. 12Nian təməhtəg-
pən e nɨpətɨk, təmol məmə otol əpen-əpenə o nɨtənɨmən io.
13 Iatən pahrien kəmitəmatməmə, 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 Jutas məmə 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 kəmotafin məni ilat rafin tate itəm kəmol 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)

17 Nian e nətuounən itəm rəha lafet rəha Pret U Is Tɨkə
Lan, netəmim rəha Iesu kəmotuwamotən-ipən kəm inməmə,
“? Nakolkeike məmə itɨmat ekotol əpen-əpenə hiə rəham
nagwənən rəha lafet rəha Nuhagego-inən məmə nakagwən
ikɨn?”

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

20 Nian tɨnehnaipən, Iesu tatəpələh ilat rəhan netəmim
tuelef əpəh e tepɨl. 21 Kən nian kəmotagwən, kən təmən-ipən

26:7: Luk 7:37-38 26:11: Dut 15:11 26:15: Sek 11:12; Jon 11:57 26:17:
Eks 12:14-20
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kəm ilat məmə, “Iatən pahrien kəm itəmat məmə itəmat kit
otegəhan-in-pən io e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22 Kən nɨkilat tɨnəpou, kən moatən-ipən kəm Iesu kitiəh
kitiəhməmə, “?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. !Məto kəsi, nahməən asol o etəm u itəm
otegəhan-in-pənNətɨEtəmimenelmɨ rəhan tɨkɨmɨrmɨn! Təwɨr
pɨk agɨnməmə təməsaiir-əmən.”

25 Kən Jutas u etəm otegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan
tɨkɨmɨr mɨn təmən-ipənməmə, “Iəgətun. ?Pah əh? ?Io?”
Məto Iesu təmən-ipənməmə, “Əwəh, ik. Ik atɨp nəmən.”
26Niankəmoatagwən, Iesu təmospɨret,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 ratmɨn. 29 Iatən pahrien kəm itəmatməmə
ekəsənɨmmɨnən wain u mətoarus nian itəm ekənɨmwain wi
kitat min itəmat əpəh e nərəmərəən rəha Tata rəhak.”

30 Nian 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, nako-
tapəs rəhatəmatnahatətəən lak onat naka itəmokol lak. Naoa
Rəha Uhgɨn itəm təkəike mol nɨpahrienən, təmənməmə,
‘Io ekohamnu etəmim itəm tatehm sipsip mɨn,
kən sipsip mɨn okotan kitiəh kitiəh.’
32Məto nian ekəmegəh mɨn e nɨmɨsən, iakaupən muwɨn əpəh
Kalili, kən itəmat nəpanotuarisɨg.”

33 Kən Pita təmən-ipən məmə, “Mətan, ilat rafin okotapəs
rəhalat nahatətəən lam, məto io, kəp, esapəsən rəhak na-
hatətəən lam nian kit ne.”
† 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
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34Kən Iesu təmən-ipən kəmPitaməmə, “Iatən-ipɨnə pahrien
kəm ik məmə, lapɨn əm u, uarisɨg mənɨg təpanɨmnən, onakən
mau kɨsɨl məmə nəkəruru io.”

35Məto Pita tən məmə, “Nat əpnapɨn ekəkəike mɨmɨs kilau
min ik, okol ekəsənən məmə ekəruru ik.” Kən rəhan rafin
netəmim kotənmɨn tahmen e Pita.

Iesu təməfak əpəh Ketsemani
(Mak 13:32-42; Luk 22:39-46)

36 Kən Iesu ne rəhan netəmim kəmotuwɨn ikɨn kit katən
məmə 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. 38 Kən 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 nɨsɨpmatəfak, matənməmə, “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.”

40Kən təmɨtəlɨg-paməplan iləhal kətəhlapɨl. Kən təmən-ipən
kəmPitaməmə, “?Tahro nəsəhlaiirən kitat min io o aua kitiəh
əmne? 41Atəhlaiir kənmətəhaləfakməmənəsəhaluwɨnən ima
nos-ipən-os-ipənən. Nɨkitəməhal tolkeike, məto nɨpətɨtəməhal
təpou.”‡

42 Kən mɨtəlɨg-pən mɨn matəfak mətau kəiu, matən məmə,
“RəhakTata, okəməekəkəikemosnəratən itəmtatuwa, kənpəs
nakol nəwiam.”

43 Kən nian təmɨtəlɨg-pa, təməplan iləhal kɨnəhlapɨl məto-
inu napɨlən tɨnos iləhal. 44 Kən tapəs iləhal mɨtəlɨg-pən mɨn
matəfakmətau kɨsɨl, matən əmnəghatən kitiəh əm.

45Kənmɨtəlɨg-pamən-ipən kəm iləhalməmə, “?Nəkatəhlapɨl
əh mətəhlameg, o? Əhaləplan-tu, aua tɨnatuwa iuəhkɨr, kən io
NətɨEtəmim, okegəhan-in-pənenelmɨnetəmnol 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)
47 Nian Iesu təmatəghat-əh, Jutas, in etəm tuelef kit rəha

Iesu, təmiet-arəpa ilat nɨmanin netəmim itəm koatəmɨk naip

26:34: Mat 26:69-75 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
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asol rəha nəluagɨnən ne kəsou-əsou. Pris asol mɨn ne netəm-
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.” 49 Kən roiu agɨn, Jutas
təmaliwək muwɨn o Iesu mən-ipən məmə, “!Təwɨr, Iəgətun!”
kənmətuilɨm-pən lan.

50 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “Io kit, ol nat naka itəm
nəmuwa ron.”
Kən netəmim kəmotaliwəkmotaskəlɨm Iesuməmə okotɨləs-

ipən e kalapus. 51Kən etəmim kit rəha Iesu təmea-pən miuw
rəkɨs rəhan naip asol rəha nəluagɨnən, kən moahin naip təte-
rəkɨs matəlgɨ slef rəha pris asol agɨn.

52Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Aii-pən rəham naip e
nəmeen,məto-inu netəmmɨnu itəmkoatoahin 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? 54 Məto okəmə ekol nəhlan, okol Naoa Rəha
Uhgɨn otəsuwamən mol nɨpahrienən lan, itəm tatən məmə
otuwa tol nəhlan.”

55E nian əh, Iesu təmən-ipən kəmnɨmanin netəmimməmə,
“? 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 nəsotuwamənmotaskəlɨm 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 rəhan mɨn netəmim kəmotapəs in
motagɨm.

Iesu təmətul e
nɨganəmtɨ kaonsel

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:12-14, 19-24)
57Netəmmɨn u itəmkəmotaskəlɨm Iesu, kəmotɨləsmotuwɨn

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

59 Pris asol mɨn ne netəmim rafin rəha kaonsel koategəs-in
nəghatən eiueiuəmɨn e Iesuməmə okotohamnu in o nəghatən
mɨn əh. 60Məto kəsotəplanən nolən rat kit rəhan o nəghatən
eiueiuəmɨn rəha netəmim, nat əpnapɨn nəghatən eiueiuəmɨn
tepət kəmotiet.

26:51: Jon 18:26 26:52: Jen 9:6; Nol Əpən 13:10 § 26:53: Nəghatən
Kris ətuatɨp tatən məmə, “kampani rəha nagelo tuelef,” itəm tahmen e nagelo
sepɨnte-tu-taosan. 26:55: Luk 19:47; 21:37
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Kən əmun, etəmim kəiu kuea aupən, 61 kən muən-iarəp
məmə, “Suah u təmatən məmə tɨtun nərəkɨnən Nimə Rəha
Uhgɨn, kənmiləkɨnmɨn e nian kɨsɨl əm.”

62Kənpris asol agɨn tətulmən-ipənkəmIesuməmə, “?Tahro
nəsəghatən? ? Tahro e nəghatən mɨn əh itəm koatən-iarəp
tatɨləs pɨkən ik?” 63Məto Iesu təpnapɨn əmməsəghatən.
Kən pris asol agɨn təmən-ipən kəm in məmə, “Onakəkəike

mos noanawɨl kit e Uhgɨn itəm tatəmegəh, kən mən-iarəp
nɨpahrienən kəm itɨmat məmə ik Nətɨ Uhgɨn ne Kristo 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 rafin məmə,
e nian itəm otuwa, onəkotəplan io Nətɨ Etəmim ekatəpələh e
nɨkalɨnmatɨprəhaUhgɨnuEtəmTəsanənAgɨn, kənmateiuaiu-
pa e neai e nɨmal napuə.”

65Kən pris asol agɨn təməhap rəhan napən məto-inu tatəto
tərat o nəghatən rəha Iesu, kən mən məmə, “!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. Neenkotemenelmɨlat, 68kənmotən-ipənməmə, “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)

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

70Məto Pita təmən-iamnin kəm ilat rafin məmə, “Iəkəruru
nat un itəmnakatən.”

71Kənmaliwəkmuwɨneket rəha iat, kən ikɨn əhpətan əkəku
kit mɨn təməplan in, kən təmən-ipən kəm netəmim ikɨn əh
məmə, “Suah u kit u təmatuarisɨg-in Iesu EtəmNasaret.”

72MətoPita təmən-iamnin əskasɨkmɨnmosnoanawɨlməmə,
“!Iəkəruru suah əh!”

73 Təsuwəhən, netəmmɨn u koatətul ikɨn əh kotuwɨn o Pita
motən-ipən məmə, “Pahrien məmə ik kit əh, məto-inu nolən
rəha nəghatən rəham tahmen əmelat.”

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 pris mɨn təmən məmə Iesu təmən rat
Uhgɨn məto-inu Iesu tatən məmə in tahmen əm e Uhgɨn. 26:65: Mat 9:3; Jon
10:33 26:66: Lev 24:16; Jon 19:7 26:67: Aes 50:6; 53:5
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74 Kən tɨnətuoun maun-in nəratən mɨn koatɨsɨ-pən o Uhgɨn
moatuwa ron okəmə teiuə. Kən təmos noanawɨl məmə, “!
Iəkəruru suah əh!”
Kən roiu agɨn, mənɨg təmɨmnən. 75 Kən Pita nɨkin təht

nəghatən itəm Iesu təmən kəm in məmə, “Uarisɨg mənɨg
otɨmnən, onakənmaukɨsɨlməmənəkəruru io.” KənPita təmiet
muwɨn ihluə, kən təmasək təmasək.

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. 2 Kəmotəlis in, kən motɨləs
motuwɨnmotəhlman-pən e nelmɨ Pailat, kapman rəha Rom.

3 Nian Jutas u etəm təmegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan
tɨkɨmɨr mɨn, təməplan məmə 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. 4 Kən mən-
ipən məmə, “Emol təfagə məto-inu emegəhan-in-pən e nelmɨ
tɨkɨmɨr mɨn suah kit itəm təsolən nat tərat kit.”
Kən kotən-ipən məmə, “Inu nat əpnapɨn əm otəmat. Nat kit

rəham əm.”
5 Tol nəhlan, Jutas təmərakin-pən məni əpəh e Nimə Rəha

Uhgɨn, kən inmiet magɨmmuwɨnmaril atɨp in.
6 Kən pris asol mɨn kəmotuwɨn motuwər məni, kən motən

məmə, “Təsətuatɨpəne rəhatat Louməməokotələhəu-pənməni
u ilat məni rəha Nimə Rəha Uhgɨn, məto-inu kəmos-nəmtɨn
nɨta etəmim lan.” 7Kən koatənməmə 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,
netəmimkotaun-innəptən əhməmə, “NəptənRəhaNɨta.” 9Kən
nəghatən naka itəm ien Jeremaea təmən aupən, təmuwa mol
nɨpahrienən lan. Təmən məmə, “Kəmotos məni 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)
11 Kən Iesu təmuwɨn mətul e nɨganəmtɨ Pailat, kən

təmətapəh ronməmə, “?Ik kig rəha netəm Isrel?”

26:75: Mat 26:34 27:5: Mat 26:14-15; Wək 1:18-19 27:10: Sek 11:12-13
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Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Ik nəmənmihin.”
12 Nian pris asol mɨn ne etəm-iasol mɨn rəha Isrel koatən-

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

15Kən e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, in nolən rəha
kapmanməmə otahl-iarəp etəmimkit e kalapus itəmnɨmanin
netəmim kəmotən. 16 E nian əh, etəm kit tatəməhl e kalapus,
nərgɨn u Parapas. Kən netəmim rafin kotɨtun məmə in təmol
tərat pɨk agɨn. 17 Kən nian nɨmanin netəmim kɨnotuwa, kən
Pailat təmətapəh olat məmə, “? Nakotolkeike məmə ekahl-
iarəp pah e kalapus tiet matuwɨn, Parapas, o Iesu, kətaun-
in məmə Kristo?” 18 Təmən nəhlan məto-inu in tɨtun məmə
kəmotegəhan-in-pən Iesu e nelmɨn məto-inu koatetəhak o
Iesu.

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

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

21KənPailat təmətapəh olatməmə, “?Suahmil u, in pəhruən
lan ekahl-iarəp?”
Məto nɨmanin netəmim kəmotən-ipənməmə, “Parapas.”
22 Kən Pailat təmən-ipən məmə, “? Kən oekahro Iesu u

kətaun-in mə Kristo?”
Kən nɨmanin netəmim rafin kəmotən-ipən məmə, “!Okətu-

pər e nɨg kəluau otɨmɨs!” 23 Kən 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 təsələhəuənnəghatən

rəhalat, kən ilat kɨnoatətul matɨp o nəmouən, kən tos nəhau
maikuas e nelmɨn aupən e nɨmanin netəmim, kən mən-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!”
27:12: Aes 53:7 27:18: Jon 11:47-48; 12:19 27:24: Dut 21:6-9 27:25:
Wək 5:28
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26 Kən Pailat təmahl-iarəp megəhan-in-pən Parapas kəm
ilat. Məto təmən məmə okalis Iesu, kən təmegəhan-in-pən in
məmə okətu-pər e nɨg kəluauməmə otɨmɨs.

Mopael mɨn kəmoatol mɨlə e Iesu
27 Kən mopael mɨn rəha Pailat kotɨləs Iesu motuwɨn əpəh

imə e nimə asol rəha kapman, katən məmə Praetoriam. Kən
kəmotaun-in rafin mopael mɨn kotuwa kɨtəlau lan. 28 Kən
motəmki-rəkɨs rəhan natɨmnat, motuwɨn-in-pən kot tasiə kit
kəm in, tahmen e kot rəha kig kit. 29 Kən motuarin-uarin
nol itəm tol nihlən-nihlən motol hat lan, motəfauin-pən e
rəhn-kapə Iesu motol mɨlə lan məmə in hat rəha kig kit. Kən
motələhəu-pən noanɨg kit e nelmɨnmatɨp, kənmotɨsin nulɨlat
aupən in, motol mɨlə lan, motən-ipən məmə, “! Ekotɨsiai-in
ik, kig rəha netəm Isrel!” 30 Kən motagəh lan, kən motɨləs
noanɨg motoh rəhn-kapə lan mau tepət. 31Nian kɨnotol rəkɨs
mɨlə lan, kən motəpeg rəkɨs kot tasiə, motuwɨn-in-pən mɨn
rəhannatɨmnat. Kənmotɨləsmotuwɨnməmə okotətu-pər e nɨg
kəluauməmə otɨmɨs.

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

Jon 19:17-27)
32 Nian kəmoatuwɨn, motəplan etəm Saerin kit, nərgɨn

u Saimon, kən moatəkəike 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. 35 Nian kəmətu-pər e nɨg
kəluau, kənmoturin taes o rəhannatɨmnat. 36Kənmoatəpələh
moatuag-pən moatehm Iesu ikɨn əh. 37 Ilɨs e rəhn-kapə,
kəmotəte nɨpəgnəmtɨn nənən. Tatən nəhlan məmə, INU IESU,
KIGRəHANETəMISREL. 38Kənetəmimkəiu itəmkətiohnetəmim
mətuakləh-in rəhalat natɨmnat, kəmətu-pər ilau e nɨg kəluau,
kit e nɨkalɨn matɨp, kit e nɨkalɨn mol. 39 Kən netəm mɨn u
itəm kəmotaliwək motuwa moatuwɨn, motən-ipən nəghatən
rat kəm Iesu, moturin-urin rəhalat-kapə, 40 moatən məmə,
“Nəmatənməmə onakərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn kən ik pɨsɨn əm
miləkɨnoniankɨsɨl. !Osmegəhatɨp ik! !Kəneiuaiu enɨg kəluau
okəmə ik Nətɨ Uhgɨn pahrien!”

41 E nolən ahmen mɨn əm, pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn
rəhaLou, nenetəm-iasolmɨnrəhanoanol rəha Isrel kotolmɨlə
lan, 42motənməmə, “Təmosmegəhnetəmim,məto okol təruru
nosmegəh atɨpən in. In kig rəha Isrel. Okəmə tatite atɨp e nɨg

27:28: Luk 23:11 27:30: Aes 50:6 27:34: Sam69:21 27:35: Sam22:18
27:38: Aes 53:12 27:39: Sam 22:7; 109:25 27:40: Mat 26:61; Jon 2:19
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kəluau, kən okotənnɨpahrienən lan. 43Tətahatətə e Uhgɨn. 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)
45 Kən e tuelef klok mətoarus-pən tri klok, napinəpən

təmeiuaiumɨrəfin nat. 46Kən iuəhkɨr e tri klok ehnaipən, Iesu
təmasək əfəməhmənməmə, “!Eloi, Eloi! ?Lama sapaktani?” u
nɨpətɨn təmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?Tahro nakatapəs
io?”

47 Nian netəmim neen itəm kəmoatətul əh-ikɨn kəmotəto
təmasək əfəməhnəhlan, kənkotənməmə, “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. 49 Kən ilat mɨn neen kotən-
ipən məmə, “Apəs əm. Pəs koatəplan okəmə Elaija otuwa
mosmegəh in, o kəp.”

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

51 E nian ətuatɨp əh, nɨməhan itəm tatəkul e Nimə Rəha
Uhgɨn təməhap mol məsɨn kəiu, təmətuoun əpəh ilɨs muwa
mol namnun əpəh ləhau. Namig təməloal, kən kəpiel
mɨn kəmotɨmɨsmɨs. 52 Kən suwɨt mɨn itəm kəmol e nɨpəg
kəpiel kəmotəhap motoag, kən netəm kotətuatɨp tepət itəm
kəmotɨmɨs rəkɨs, kəmotəmegəh mɨn. 53 Kəmotiet e suwɨt mɨn
kəmol e nɨpəg kəpiel, kən uarisɨg Iesu təməmegəh e nɨmɨsən,
ilat kəmotuwɨn əpəh Jerusalemmotiet-arəp o netəmim tepət.

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

55 Nɨpɨtan tepət kəmoatətul isəu moatəplan. Aupən ikɨn
kəmotiet Kalili moatətəu-pən Iesu moatasitu lan e nat pɨsɨn
pɨsɨnmɨn.† 56 IlatmɨnneenuMeriMaktala, kənMeri umama
rəha Jemes ne Joses, kənmama rəha nətɨ Sepeti mil.

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

Jon 19:38-42)

27:43: Sam 22:8 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 əhkəmotasitu Iesuenatpɨsɨnpɨsɨnmɨn tahmenenagwənən, nenəhau,
ne ikɨn rəha napɨlən. 27:55: Luk 8:2-3



MATIU 27:57 86 MATIU 28:3

57 Etəm Aramatia u rəhan nautə tepət, nərgɨn u Josep, in
etəmim kit rəha Iesu. Nian tɨnatuwa iuəhkɨr o napinəpən,
58 təmuwɨnməplanPailat, kəntətapəh-innɨpətɨ Iesu, kənPailat
tegəhan-in nɨpətɨ Iesu kəm in. 59Kən 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
62 Nian 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 oto-
smegəhmɨn io e nɨmɨsən.’ 64Tol nəhlan, ahl-ipən rəham neen
mopael okotuwɨn moatehm nɨpəg kəpiel suwɨt mətoarus-
pən nian kɨsɨl tuwa muwɨn. Mətan, rəhan netəmim oko-
tuwa kakləh-in nɨpətɨn, kən motən-ipən kəm netəmim məmə
təməmegəh mɨn 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 oko-
tol o nehm wɨrən suwɨt e nɨpəg kəpiel.” 66 Kən kəmotuwɨn
moatehmwɨr nɨpəg kəpiel tol nulan, motələhəu-pən nəmtətin
kit e kəpiel.‡ Kən kəmotələhəu mopael mɨn məmə okoatehm
ikɨn əh.

28
Iesu təməmegəhmɨn

e nɨmɨsən
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12;

Jon 20:1-10)
1 E Sante laulaugɨn agɨn,* təmatian məsian wɨrən, Meri Mak-
tala ne Meri 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
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 ətuatɨpən
məmə kəmol nəmtətin əh o nolən naka. Kəm-naka kəməlis nol kit itəm təmol
mak lan, o kəm-naka u, kəmol e plasta. Məto netəmim rafin kotɨtun məmə suah
kit otəsɨləs-irəkɨsən. Kən okəmə koatəplan nəmtətin məmə təməhapən, o təmiet
rəkɨs, kən mopael mɨn okotɨtun məmə suah kit təmahwin rəkɨs kəpiel. * 28:1:
Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, ‘Nian Sapat tɨnol namnun, e nian itəm tətaupən
e wik
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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 ekɨtunməmə natuegəs-in Iesu itəmkəmətu-pər e nɨg
kəluau. 6 Tɨkə u ikɨn-u. In təməmegəh mɨn e nɨmɨsən tahmen
əm e inu təmən mihin aupən. Uea muəplan ikɨn təmatəməhl
ikɨn. 7 Kən ian uəhai, kən muən-ipən kəm rəhan netəmim
məmə, ‘In təməmegəhmɨnenɨmɨsən, kən in tətaupən-in itəmat
matuwɨn əpəh Kalili. Kən ikɨn əh, onəkotəplan in əh-ikɨn.’
Itəla, rəhak u nəghatən enən kəm itəmlau.”

8Kən pətan mil kəmuagɨm uəhai əm e suwɨt e nɨpəg kəpiel,
matuəgɨn, məto nɨkilau tətagien, mətian məmə okuən-ipən
kəm netəmim rəha Iesu. 9 Kən əmun, Iesu tiet-arəpa olau,
mən-ipən məmə, “Təwɨr.” Kən kəmuea o Iesu, muaskəlɨm
nelkɨn, kən muəfak kəm in. 10 Kən Iesu təmən-ipən kəm
ilau məmə, “Suəgɨnən. Ian muən-ipən kəm piak mɨn məmə
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 mɨn
kəmotuwɨnmotəplan netəm-iasol rəha noanol rəha Isrel, kən
moatol noa kit motəlis nəghatən lan. Kən motos-ipən məni
asol kəmmopaelmɨn, 13motən-ipənkəmilatməmə, “Nakotən-
ipən kəm netəmim məmə, ‘Rəhan netəmim kəmotuwa 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, kən mən-ipən kəm
ilat məmə, “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
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
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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 nian mɨn rafin
mətoarus namnun nian.”

28:19: Mak 16:15-16; Wək 1:8
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Mak
Namnusən Təwɨr Rəha Iesu Kristo Itəm

Mak Təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uMak
?Pah təməte naoa u? Jon Mak təməte naoa u. In sənəmə

etəmtuelef kit rəha Iesu. Məto katənməmə in frenwɨr kit rəha
Pita itəm ilau katian ikɨnmɨn tepət. Naoa rəhaWəkMɨn tatən
məmə in təmuwɨn ilau Pol e rəhan naliwəkən təmaupən mol,
kən uarisɨg lan, təmuwɨn ilau Panapas.
?Təməte tatuwɨnkəmpah? KəmotənməməMak təmətatɨg

Romnian in təmətenaoau, kənokəm-naka in ilauPita, uarisɨg
kohamnu Pita. Mak təməte naoa u tuwɨn o iəfak mɨn əpəh
Romu ilat Iaihluəmɨn. Kitat kotɨtunnəhlanməto-inu in tatən-
iarəp nɨpətɨ nolən mɨn rəha netəm Isrel itəm koatol. Kən e
naoau, təməte nəghatənneen enəghatənArameik itəmnetəm
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 e nɨtən asol itəm
tɨtəlau-in Nɨtəhəi Metiterenian. Rəhalat nəghatən kitiəh əm,
kən rəhalat suatɨp kotəwɨr, kən rəhalat nolən o nahl-ipənən
nəghatən mɨn in təwɨr. Nian əh, in nian təwɨr o nən-iarəpən
NamnusənTəwɨr rəha IesuKristo. Enian əh,NamnusənTəwɨr
təmaiuuəhai əmenɨtənpɨsɨnpɨsɨnmɨne suatɨpmɨn rəhaRom.
? Təməte naoa u o naka? Mak tolkeike məmə otən-

iarəp ətuatɨp namnusən rafin rəha Iesu, məmə in pah, kən
in təmol naka, kən matəgətun naka. Okəm-naka in tolkeike
məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn əpəh Rom, məto-
inu netəmim tepət kəmotol nəratən elat. Mak təməte tepət e
nian iəkɨs mɨn itəm otəpanuwa e nəmegəhən rəha netəmim
rəha Iesu. Kən in təmən-iarəp nolən rəha Iesu məmə 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-pən mihin e
naoa aupən. Uhgɨn təmənməmə,
“Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəm otos rəhak

nəghatən.
In otaupən-in ik məmə otol əpen-əpenə e rəham suatɨp.”

1:2: Mal 3:1
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3 “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən məmə,
‘Itəmat, otol əpen-əpenə o suatɨp rəha Iərəmərə, kən
motol rəhan suatɨp tətuatɨp.’ ”

4 Kən tol nəhlan, Jon Baptais təmiet-pa ikɨn taruən-aruən
ikɨn matol baptais e netəmim, kən matən-iarəp nəghatən
rəha Uhgɨn kəm ilat məmə 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. 5 Netəmim 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
əmerəha ienuElaija aupən. Rəhannatɨmnat kəmol enɨməme
kamel, kən rəhn kətəut kəmol e nuwigɨ kau, kən matun əm
pitɨp ne nahui sukapak e nɨkinat. 7 Kən təmatən-iarəp kəm
netəmimməmə, “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)

9E 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. 11 Kən nəghatən kit təmɨsɨ-pər əpəh e nego e neai
matənmin-nulan məmə, “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)
12Kən roiu agɨn-əhmɨn, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmit-ipən Iesu

əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, 13 ima nat iarupɨn mɨn. Təmatɨg
ikɨnmos nian fote. Nianmɨn Setan tatos-ipən-os-ipən kəm in.
Kən nagelo mɨn kəmotasitu lan.

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

14Nian kɨnɨləs-ipən rəkɨs Jon e kalapus, Iesu təmuwɨn əpəh
Kalilimatən-iarəpNamnusənTəwɨr rəhaUhgɨnkəmnetəmim.
15 Təmən məmə, “! Ure! ! Rəhan nian tɨnuwa! ! Nian rəha
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 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



MAK 1:16 91 MAK 1:29

nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnatuwa iuəhkɨr! !Otəuhlin nətəlɨgən
rəhatəmat, motapəs pahrien nolən rat mɨn, kən motuwɨn o
Uhgɨn, kənmotahatətə e Namnusən Təwɨr!”

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

16Nian Iesu təmətaliwəkenɨkalɨLekKalili, kənməplansuah
mil kəiu, etəmim rəha niuwən nəmmɨn, nərgɨlau u Saimon ne
pian Antru. Kətuatɨp-in rəhalau net. 17 Kən Iesu təmən-ipən
kəm ilau məmə, “Uea, mətəu-pa io, muea rəhak etəmim mil,
kən io ekol itəmlau nakuea etəmimmil rəha niuwən netəmim
məmə okotuwa rəhak mɨn netəmim.” 18 Kən əmun kuapəs
rəhalau net, kənmuətəu-pən.

19 Kən Iesu təmaliwək muwɨn təhmɨn mɨn məsɨn, kən
məplannetɨ Sepetimil Jemesnepian Jonkatuəpələhe rəhalau
pot matuəhl wɨr rəhalau net. 20 Kən e nian əm əh inəh, Iesu
təmaun-in ilau lan, kən kuətul muapəs rəhalau tata Sepeti ne
rəhan iolwək mɨn kotəpələh e nɨpəg noa pot, kən muətəu-pən
Iesu.

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

21 Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn əpəh Ka-
paneam. Kən e nian rəha Sapat, Iesu tuwɨn əpəh e nimə rəha
nuəfɨmɨnən matəgətun netəmim. 22 Kən netəmim kəmotəto
rəhannəghatən, kənnarmɨlat təmiwɨg pɨk ronməto-inu rəhan
nəghatən təfɨgəm, nepətən əh-ikɨn, kən maprəkɨs-in mɨn rəha
iəgətunmɨn rəha Lou.

23 Kən e nian əh, suah kit narmɨn rat tətatɨg lan təmuwa
imə kən mətagət əfəməh məmə, 24 “! Ik Iesu etəm Nasaret!
?Nəmuwa məmə onakahro itɨmat? !Okəmə naka nəmuwa
məmə onakərəkɨn itɨmat! !Io enəmɨtun rəkɨs ik, ik Etəm Asim
rəha Uhgɨn!”

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

27 Kən 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)

29 Nian Iesu ne Jemes, Jon, Saimon, ne Antru kəmotiet
e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən motaiu ətuatɨp əm kan əpəh

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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latuənu rəha Saimon ne Antru ikɨn. 30Nian kəmotuwɨn, məto
uhu Saimon tatətəp-ətəp, kən mətapɨl-pər e rəhan pet, kən
kəmotən-ipən kəm Iesu məmə pətan əh tatɨmɨs. 31 Kən Iesu
təmuwɨnmea-pən o nelmɨn kən tətul. Kən nətəp-ətəpən tagɨm
lan, kən tuwɨnmatol nɨgɨlat nagwənən.

32 Tɨnehnaipən mɨt tɨnaht, nian rəha Sapat tɨnol namnun,
kən netəm mɨn u koatɨmɨs, ne netəm narmɨn rat tətatɨg elat,
pialat mɨn kəmotəmɨk ilat motuwa o Iesu. 33 Netəmim rafin
e latuənu un kəmotuwa motargəfɨmɨn əm ilat mɨn əpəh e
nafiluə eniməunrəhaSaimonneAntru. 34Kən Iesu təmol-wɨr
netəmim tepət u koatos nɨmɨsən pɨsɨn-pɨsɨn mɨn kotəwɨr, kən
məhg-iarəp narmɨn rat tepət e netəmim, məto təmən-iəhau
narmɨn ratmɨnməməokəsotəghatən,məto-inukɨnotɨtun 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 ikɨn matəfak. 36 Kən Saimon ne in
mɨn neen kəmotuwɨn kateam-in. 37 Nian kəmotəplan, kən
kəmotən-ipən kəm inməmə, “Netəmim rafin koteam-in ik.”

38Məto Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəpə. Pəs kotuwɨn
əpəhe latuənupɨsɨnmɨnneen, ekamnus-iarəp rəhaknəghatən
kəm netəmim mapəkol məto-inu, nat əh in əh emuwa ron
məmə ekol.”

39Kənmuwɨnmapəkol rafin e nɨtən əpəh Kalili, mətamnus-
iarəp rəhan nəghatən əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən mɨn, kən
məhg-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.”

41 Kən Iesu nɨkin təmahmə pɨk ron, kən təməg-əfəməh-in
nelmɨn mələhəu-pən lan, mən məmə, “Əwəh. Iakolkeike.
! Əwɨr-ta!” 42 Kən roiu agɨn-əh, nɨmɨsən leprosi təmagɨm
mɨkə lan, kən nɨpətɨn tɨnəwɨr, namkɨmɨkən tɨnɨkə. 43-44 Kən
Iesu təmən-ipən əskasɨk kəm suah un məmə, “Əsən-iarəpən
natɨmnat mɨn u kəm netəmim, məto uwɨn əm mehm pris kit
pəs in tehmməmənɨpətɨmtɨnolmin-nulan, kənos-ipənkəmin
nat u itəmLou rəhaMoses təməno suah kit itəmrəhan leprosi
tɨnɨkə, kən netəmim okotɨtun məmə nɨpahrienən nɨnəwɨr, kən
rəham namkɨmɨkən tɨnɨkə.” Kənmahl-ipən tatuwɨn.

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



MAK 1:45 93 MAK 2:12

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

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

1Nianneen kɨnotuwa rəkɨsmɨnotuwɨn, Iesu təmɨtəlɨg-pənmɨn
əpəh Kapaneam, kən nəghatən təmaiu muwɨn kəm netəmim
mɨn məmə Iesu əpəh rəhan nimə. 2 Kən netəmim tepət
kəmotuwa motər wɨr əpəh imə, ne ihluə ne, 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,mətonetəmimkɨnotər əpəh imə, kənokol 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 na-
hatətəən rəhalat, kən tən-ipən kəm etəm tatɨmɨs un məmə,
“Nətɨk, enos-irəkɨs rəkɨs nolən rat rəham.”

6 Məto 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 əh məmə, 11 “Iatən-ipɨnə kəm ik məmə, ətul,
mɨləs rəham nɨmɨtiwɨn matuwɨn imam ikɨn.” 12 Kən əmun
suah apon təmətul, mɨləs rəhan nɨmɨtiwɨn,maliwəkmatuwɨn,
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)

* 2:4: E nian əh, kəmol nəhgɨ nimə neen e tael. Kən netəmmɨn u kəmotos-irəkɨs
tael mɨn neenməmə otol kuhal tahmen-in suah u itəm in tatɨmɨs.
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13 Iesu təmuwɨn mɨn mətaliwək əpəh e nɨkalkal nəhau Lek
Kalili, kən nɨmanin netəmim kəmotuwa ron, kən tatəgətun
ilat. 14Kən təmaliwək matuwɨn kən məplan Lifae netɨ Alfeas,
in etəmim rəha nosən məni rəha takɨs, tatəpələh imə matol
rəhan wək. Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Ətəu-pa io,
muwa rəhak etəmim.” Kən əmun tətul muarisɨg-in.

15Kən nian kit, Iesu təmuwɨnmətagwən əpəh ima Lifae ikɨn
ilat netəmim rəha nosən məni rəha takɨs, ne netəm nol 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
kəmotəplan məmə Iesu tətagwən əm kitiəh ilat nol təfagəmɨn
un, ne netəmim rəha nosən məni rəha takɨs, kən kotətapəh o
netəmim rəhan mɨn məmə, “?Tahro Iesu tətagwən əm kitiəh
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 nagwənənmotətuakəmo nəfakən kəmUhgɨn.
Kən netəmim neen kəmotuwa motən-ipən kəm Iesu məmə,
“Əplan-tu,netəmimrəha JonBaptais ne Farisimɨnkotətuakəm
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 inmɨnneenmotol lafet, nɨkitəmat tatəhtməmə 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, inmɨn neen
nɨkilat otahmə ron, kənkəpanotətuakəmmotapəs nagwənən.”

21 Kən təmatɨg mən mɨn məmə, “Suah kit mɨn okol təsəhl-
pənən nɨmɨsmɨsɨ nɨməhan wi kit e nɨməhan oas itəm təmerəh.
Okəmə otəhl-pən, kən nɨməhan wi un tɨtun nəhap asolən
nɨməhan oas un.

22 “Suah kit mɨn okol təsiuw-pənənwainwi 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 nuwigɨ nat un okuərat. Məto
wain wi 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)

23 E nian kit e Sapat, Iesu ne rəhan mɨn netəmim
kəmotaliwək motuwɨn-pən əpəh e nɨki nasumən rəha wit,
kən netəmimmɨn rəha Iesu kəmotəhl wit məmə okotun.

24 Kən Farisi mɨn u kotaskəlɨm əskasɨk Lou rəha Moses
kəmotən-ipən kəm Iesu məmə, “! Ei, əplan-tu! E Sapat,
kəsəuləkən əh e nasumən ne kəsolən natɨmnat mɨn nəhlan
kotərəkɨn Lou. ?Tahro rəham netəmimmɨn kotol nəhlan?”

25-26 Iesu təmuhalpɨn rəhalat nəghatən məmə, “Okəm-naka
itəmat nakəsotafinən əh nat u Tefɨt təmol aupən nian Apiata
in pris asol agɨn rəhaUhgɨn. Itəmat nɨnotafin rəkɨsməmə Tefɨt
nəumɨs təmus, kən tuwɨn əpəheNiməTapolən rəhaUhgɨn, kən
mɨləs pɨret asim u pris mɨn əm koatun, kən in mɨləs muwa
motun ilat in mɨn neen.”

27 Kən təmatɨg mən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “!Kəməsolən
Sapat məmə in nat fɨgəm kəm netəmim, məto kəmol Sapat
məmə otasitu elat kotameg! 28 Tol nəhlan, io Netɨ Etəmim
ekatərəmərə rafin e natɨmnat mɨn, kən matərəmərə mɨn e
Sapat.”

3
Iesu təmol-wɨr nelmɨ

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

1 E Sapat kit mɨn, Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn əpəh e nimə rəha
nuəfɨmɨnən kən məplan suah kit nelmɨn təmɨmɨs, təsəg-
ətuatɨp-inən. 2 Nian Iesu təmuwɨn imə, kən netəmim
kəmotolkeike 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. 4 Kən 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.

5Kən Iesu təmasɨpənməplan 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-innelmɨn, əmunnelmɨn təwɨr. 6KənFarisi
mɨn apon kəmotiet motaiu ətuatɨp əm motuwɨn motəplan
rəhalat tɨkɨmɨrmɨnepati rəhaHerot,motol əmkitiəhmoteam-
in suatɨpməmə okotɨləs Iesumotohamnu.

Nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-in Iesu

2:24: Dut 23:25 2:25-26: 1 Saml 21:1-6 2:25-26: Lev 24:5-9 2:27:
Dut 5:14 3:4: Luk 14:3 3:6: Mat 22:15-16
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7 Iesu ne rəhanmɨn netəmim kəmotiet moteiuaiu motuwɨn
əpəh e nəhau Lek Kalili. Nɨmanin netəmim kəmotuarisɨg-
in ilat. Netəm mɨn un neen kəmotɨsɨ-pən e latuənu rəhalat
e nɨtən Kalili, 8 neen kotɨsɨ-pən əpəh e latuənu əlkələh mɨn
ne Jerusalem rəha nɨtən əpəh Jutia. Neen mɨn kəmotɨsɨ-pis e
nəwtain məsɨn əpəh nɨtən Itumia ne e nəwtain nəhau Jotan
entənɨpən-pən matuwɨn. Neen mɨn kəmotɨsɨ-pəhap əpəh ikɨn
mɨne taonmilunTaeaneSaeton. Netəmmɨnunkɨnotəto rəkɨs
natɨmnat mɨn un Iesu tatol ilat, kən kotuwaməmə okotəplan.

9 Kən 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 mɨn məmə
okotuwa iuəhkɨr motek Iesu. 11 Kən nian netəmim itəm
narmɨnratmɨnkotatɨgelat kəmotəplan Iesu, koteiuaiuaupən-
in motorin ilat motagət əfəməh məmə, “! Ik Netɨ Uhgɨn!”
12 Məto Iesu təmən-iəhau əskasɨk narmɨn rat mɨn un məmə
okəsotən-iarəpən in kəmnetəmim.

Iesu təmaun-in rəhan netəm tuelef məmə okotuarisɨg-in
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

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

16 Netəm mɨn u ilat u təmɨtəpun ilat, ilat u, Saimon u Iesu
təməhun-pən mɨn nərgɨn kit mɨn məmə Pita, 17 ne Jemes ne
pian Jon netɨ Sepeti mil u Iesu təmos-ipənmɨn 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 netɨAlfeas, Tateas, Saimon
u kətaun-in məmə Selot,* ne Jutas Iskariot u təmegəhan-in-
pən Iesu e nelmɨ tɨkɨmɨrmɨn. Netəmmɨn əh ilat əh tuelef, Iesu
təmos-ipər ilat.

Iesu ne Pielsepul
(Mat 12:22-32;

Luk 11:14-23; 12:10)
20Uarisɨg, təmɨtəlɨg-pənmɨn latuənu, kən nɨmanin netəmim

kəmotuwa mɨn ron, kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim
3:10: Mat 14:36 3:11: Luk 4:41 3:12: Mak 1:34 3:16: Jon 1:42
3:17: Luk 9:54 * 3:18-19: Əplan-tu futnot e Mat 10:4.
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kɨnotərurunamegənnenagwənənne. 21Nian rəhanmamane
kəmotəto nəghatən u katən e Iesu, kən motuwa məmə okotit-
irəkɨs o netəmim, məto-inu netəmim neen koatən məmə Iesu
nɨtalməl.

22 Iəgətun mɨn neen rəha Lou kəmotɨsɨ-pən əpəh Jerusalem
motuwa kən motəmə Pielsepul, u in etəm-iasol rəha narmɨn
rat mɨn, 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. 25 Kən tahmen-pən əm,
e latuənu kit, okəmə netəmim lan koatoor ilat mɨn, kən
okotərəkɨn agɨn-əh latuənu u. 26Kən okəmə Setan tatəhg-iarəp
narmɨnratmɨnrəhanenetəmim, kən tatol atɨp əmtɨkɨmɨrkəm
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 itəm ilat koatən, Uhgɨn tɨtun
nos-irəkɨsən. 29Məto etəm tatən rat Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol
Uhgɨn təsos-irəkɨsən rəhan təfagə rat. Təfagə rat un otətatɨg
kitiəh lan mətatɨg, okol təsɨkəən.” 30 Iesu təmən nəhlan məto-
inu kəmotaupənmotənməmə narmɨn rat kit tətatɨg lan.

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

31 Kən e nian əh, mama rəha Iesu ne pian mɨn kəmotuwa,
kən moatətul 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.”

33Kən Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “?Pah u rəhakmama
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
kakamɨn, ne rəhakmama.”

4
Etəm tatəfe nɨkutin natɨmnat
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

3:22: Mat 9:34; 10:25 3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Wək 1:14
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1 Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən mɨn əpəh e Lek Kalili matəgətun
netəmim, məto nɨmanin netəmim kəmotuwa ron, motol
məmə Iesu tuwɨnepot. Kənpotun tatəməhl-pəne lek, kən Iesu
tatəpələh-pən lan. Kən nɨmanin netəmim kəmotəpələh əpəh
ipar e nɨkalkal lek. 2Kən Iesu tatuəhnimaanəghatənmɨnkəm
ilat matəgətun ilat e natɨmnat tepət.

3Təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otətəlɨg-tu. Suah kit təmuwɨn
məmə oteatəgtəg rəhan nɨkutin natɨmnat əpəh e rəhan na-
sumən. 4 Nian təmateatəgtəg rəhan nɨkutin natɨmnat, kən
neen kotɨsas-pən əpəh e nɨkalkal suatɨp, kən mənɨg mɨn ko-
tuwa moaton rəkɨs. 5 Kən neen komotɨsas-pən əpəh e nɨki
kəpiel, kənmotəwiəuəhai əmməto-inunɨsɨpnoanməsɨn. 6Kən
nian nərauiə təhg ilat kən kotauke-auke motamɨs, məto-inu
nokɨlat təməseiuaiu pɨkən. 7 Kən 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, kənmotəwiəwɨr motol
iahgin, kən motoe-in noalat, neen noalat tate, neen noalat
sikiste, neen noalat wan-hanrɨt.”

9 Kən Iesu təmatɨg mən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Etəm
matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kən mɨtun
nəghatənmɨn u.”

Netəmimmɨnrəha Iesukotəməotən-tunɨpətɨnimaanəghatən
u

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10Nian 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 ilat məmə, “Itəmat
un, Uhgɨn tatən-ipɨnə nəghatən anion rəhan kəm itəmatməmə
in tatuwaməmə otərəmərə e rəhanmɨn netəmim. Məto netəm
mɨn u Iaihluə mɨn, kotəto əm nəghatən rəha Uhgɨn e nuəhən
nimaa nəghatən. 12Nolən u tol min-nəhlanməmə,
‘Kotarəplan papməto kəsotehmən,
moatəto pap, məto kəsotɨtunən,
kən məto-inu rəhalat-kapə tiəkɨs, kən ko kəpotɨtəlɨg motapəs

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)

13Kən Iesu təmən-ipən kəmilatməmə, “?Okəmənaka 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.

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



MAK 4:14 99 MAK 4:27-28

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 əm e nɨkutin natɨmnat un tatɨsas-pən e nɨki
kəpiel nokɨlat təseiuaiu pɨkən. Nian koatəto nəghatən rəha
Uhgɨn, koatos ueiuəhai əm e nagienən, 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. 18Netəmim neen mɨn koatəto, məto tahmen əm
e nɨkutin 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 natɨmnatwɨrmɨn otepət. Natɨmnatmɨn u kotahmen
enolkosɨk tətaht enɨkilat,mol kotəpou-innolənnəghatənrəha
Uhgɨn, kən məsotoe-inən noalat. 20 Kən neen mɨn koatəto,
məto tahmen e nɨkutin natɨmnat u tatɨsas-pən e nəptən 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)

21 Kən 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
tepɨlməmənetəmimokotehmnat lan. 22Nat katəfətain okəike
kepɨk, kən ne nat tatəhluaig otəkəike miet-pa ikɨn təhag-əhag
ikɨn. 23 Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kən
mɨtun nəghatənmɨn u.”

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

Nuəhən nimaa nəghatən e nɨsən nɨkutin natɨmnat
26Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn tah-

men e suah kit təmɨs nɨkutin natɨmnat əpəh e rəhan nasumən.
27-28 Lapɨn mɨn tuwɨn mətapɨl, kən e nərauiəgən mɨn tuwɨn

4:19: Mat 19:23-24 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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maliwəkmətan, kənməsolmɨnənnatkit lanne,məto-inunɨsɨp
əm tatos-ipən niamɨtəən kəm in məmə otoe-in noan. Məto
nɨkutin nat un tɨnəwiə muwɨn mɨnol iahgin, məto suah un
təruru məmə təmahro min-nulan məwiə. Kən təmərget mol
iahgin, kənmol-pənnɨmalɨn, kənmoematuwɨnmatuwɨn, kən
mɨnɨmətə. 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)

30 Kən Iesu təmən mɨn məmə, “? Nərəmərəən rəha Uhgɨn
tahromin-nulan? ?Karmə ekənnakaməmə tahmen lan? 31 In
tahmen e nɨkuti mastat. Mastat un in nɨg kit nɨkutin netɨn,
netɨn, netɨn. In təkəku e nɨkuti nɨg mɨn rafin. 32 Məto nian
kəməfe, kən təwiəmol iahgin maprəkɨs-in nɨg mɨn itəmkatəfe
enasumən,mol nelmɨn iahginmɨn, kənmənɨg ilɨsmɨnkotuwa
motol-pən niag-iagɨlat huə e tɨkəmkəmən.”

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

33 Iesu təmatəgətunmihin nəhlan netəmime nuəhən nimaa
nəghatən tepət,məto təmatən-ipən əmtahmenməməokotɨtun.
34 In təmatəgətun əmnetəmim e nuəhən nimaa nəghatənmɨn
əh tepət. Məto nian kotan pɨsin əm ilat rəhan mɨn netəmim,
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)

35 Tɨnehnaipən, kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn
netəmim məmə, “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 potmoatuwɨn ilat pot neenmɨn kotuarisɨg-in
ilat. 37 Kəmoatuwɨn əmun nɨmətag asol kit nahgin-nahgin
tahmen əm e nalip təmuwa. Kən peau-peau asol mɨn
kotoralkin-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 rəhan
mɨn netəmim kəmotaiu motuwa motəhgaiir lan, motəmə,
“! Ei, Iəgətun! ! Tahro nɨkim təsəhtən itɨmat ne, iuəhkɨr əm
ekotɨmɨs!”

39 Kən 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.
4:29: Joel 3:13; Nol Əpən 14:15
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40 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “?
Tahro nakotəgɨn pɨk nəhlan? Okəmə naka rəhatəmat na-
hatətəən tɨkə əh lak.”

41Məto 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 rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn motuwar əpəh
entənɨpən-pən e Lek Kalili, əpəh ima netəm Kerasa. 2 Nian
Iesu təmiet e pot, kən məplan suah kit təmɨsɨ-pən əpəh e
nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm netəmim ikɨn. Suah un
narmɨn rat tətatɨg lan. 3 Suah un tətatɨg əm əpəh e suwɨt, okol
kəsaskəlɨmən, kən kərurumɨn nəlisən e nol o sen. 4Nian tepət
kotəlis nelmɨn ne nelkɨn ne e sen. Məto nian rafin tateatɨp-
eatɨp sen, kənmatoratɨp-oratɨp sen e nelmɨnne nelkɨnne, kən
məsanən pɨk məsahmen-inən suah kit məmə otaskəlɨm. 5Kən
lapɨn ne e nərauiəgənmɨn ne nian rafin, in tətan əpəh e suwɨt,
ne əpəh e nɨtot mɨn, in pɨsɨn əm, mətagət əfəməh, kən matəte
atɨp əm in e kəpiel asɨləmɨn.

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

9 Kən Iesu təmətapəh ron məmə, “?Ik nərgəm pah?” Məto
təmə, “Nərgək u, Nɨmanin Tepət, məto-inu itɨmat tepət.” 10Kən
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. 12Kənnarmɨn ratmɨnaponkəmotən-ipənkəmIesuməmə,
“Kəsi, ahl-ipən-tu itɨmat ekotuwɨn o pɨkəsmɨn əpəh,megəhan-
in itɨmat ekotuwɨn motatɨg əpəh elat” 13Kən 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.

14 Kən netəmim itəm kəmotagwən pɨkəs mɨn un, kəmotaiu
motuwɨn motən-iarəp natun kəm netəmim mɨn əpəh e taon
rəhalat, kən motən tuwɨn mapəkol əpəh latuənu mɨn. Kən
netəmim tepət kəmotuwa məmə okotəplan-tu nat un məmə
kəmahrolmin-nulan. 15Nian kəmotuwa o Iesu, kənmotəplan
5:7-8: Mak 1:24
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suah un narmɨn rat mɨn kəmotatɨg lan aupən, tɨnapəs
nalmələn kən mɨnuwɨn e natɨmnat matəpələh, kən narmɨlat
təmiwɨg ron kən motəgɨn. 16Kən netəmmɨn u kəmotehm nat
ətuatɨp e nɨganəmtɨlat kəmotamnus nat un kəmotehm Iesu
təmol e suah un ne pɨkəs mɨn kəm ilat mɨn neen. 17 Məto
netəmmɨn u e nɨtən un kəmotən-ipən əskasɨk kəm Iesu məmə
otatuwɨnməsətulən əh iməlat ikɨn.

18Kənnian Iesu tɨnatɨtəlɨg-pənmɨnməməotuwɨnepot,məto
suah un narmɨn rat mɨn kəmotatɨg lan, təmolkeike pɨk məmə
otuwɨn ilat Iesu ne, kənmatən-ipən kəm Iesuməmə, “Egəhan-
in io, pəs ekɨmnə kitat min itəmat.”

19 Məto Iesu təməsegəhan-inən, məto təmən-ipən kəm in
məmə, “Ɨtəlɨg-pən imam ikɨn, kən mamnus kəm netəm imam
ikɨn nat naka itəm Uhgɨn ilɨs pɨk təmol kəm ik, kən məmə in
təmasəkitun ik.”

20 Kən təmuwɨn əpəh ikɨn Tekapolis matən-iarəp natɨmnat
itəm Iesu təmol kəm in. Kən nian netəmim kəmotəto, kən
kəmotaut pɨk ron.

Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Kən Iesunekəmotuwɨnmɨnepotmotɨtəlɨg-pənentənɨpən-
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 təwɨrməmegəh!” 24Kən Iesu təmətəu-pən
suah un mətian, kən nɨmanin netəmim tepət kəmotuarisɨg-in
kɨtəlau lan katɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən.

25 Kən pətan kit təmuwa o Iesu itəm tatos nɨmɨsən rəhalat
nɨpɨtan nian rafin əm, mɨnos nup tuelef. 26 Kən təmuwɨn
məplan tokita tepət, kən mərakin rafin rəhan məni elat, məto
wək rəhalat kəmotol təto pɨk nahməən. Məto rəhan nɨmɨsən
təməseiuaiuən, in təmər məsɨnmɨn. 27-28 In təməto namnusən
e Iesu, kən nɨkin təməht məmə, “Okəmə ekek əm rəhan kot,
kən rəhak nɨmɨsən otol namnun.” Kən tol nəhlan, təmuwa
maliwək muarisɨg-in ilat, mɨsɨ-pən e məntaa Iesu ikɨn, kən
mea-pənmek rəhan kot.

29Nian təmek kot rəha Iesu nəhlan, kən roiu mɨn əm rəhan
nɨmɨsən təmətul, kən təməto əme nɨpətɨnməmə in tɨnəwɨr.

30 Kən roiu mɨn əm, Iesu təməto məmə nəsanənən məsɨn
təmiet lan, kən təmeirairmatətapəhməmə, “?Pah təmekrəhak
kot?”
5:30: Luk 6:19
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31 Kən məto rəhan mɨn netəmim kotəmə, “Ei, əplan-tu.
Netəmim koatɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən pɨk ik. ?Tahro nakatən nu-
lanməmə, ‘pah təmek io’?”

32Məto Iesu təmategəs-inməmə otehm-tuməmə pah təmek.
33Kən əmun pətan apon tɨnɨtun məmə nian in təmek kot rəha
Iesu, rəhan nɨmɨsən tɨnɨkə. Tol nəhlan, mɨnatəgɨn mətasiəp-
asiəp muwa meiuaiu mɨsin-pən nulɨn o Iesu matən-ipən
natɨmnat rafin kəm in. 34Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə,
“Nətɨk pətan, e rəham nahatətəən, nɨnuwa mɨnəwɨr. Kən
atuwɨn, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn tətatɨg ron ik. !Rəham
nɨmɨsən tɨnɨkə!”

35Nian Iesu təmatəghat əhkəmpətanun, kənnetəmimneen
kəmotɨsɨ-pən əpəh ima Jaeras ikɨn motuwa motən-ipən kəm
Jaerasməmə, “Rəhampətan 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.”

37Kən Iesu təmən-iəhau netəmimməmə okəsotuarisɨg-inən
ilau, kən mit əm Pita ne Jemes ne pian Jon motuwɨn. 38 Kən
kəmotuwɨn əpəh ima Jaeras ikɨn motəplan netəmim tepət
kəmotuwa motasək moatəun-əun. 39 Kən Iesu təmuwɨn əpəh
iməmən-ipən kəmilatməmə, “?Nakotagət pɨk nulan o naka? ?
Kənmotasək pɨk o naka? Pətan əkəku u təsɨmɨsən, tətapɨl əm.”
40 Kən netəmim kəmotalah-əmnu. Məto Iesu tahl-iarəp ilat
məmə okotiet motuwɨn əpəh ihluə. Kənmit əm rəhan etəmim
miləhal ne mama ne tata rəha pətan əkəku un motuwɨn əpəh
pətan əkəku un tatəməhl ikɨn. 41Kən Iesu təmosnelmɨn,mən e
rəhalatnəghatənməmə, “Talitakum,”nɨpətɨnəghatənun 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. 43Kən 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 kəmpətan əkəku un tun.

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 nuəfɨmɨnənmatəgətun netəmim. Kən

5:34: Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19 5:41: Luk 7:14
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netəmim tepət itəm kəmotəto rəhan nəghatən, kəmotaut pɨk
ronmotəmə, “?Ei nəman, kəruruməmə suah əpəh təməmɨkhiə
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 kənmotəuhlin məntaalat
ron.

4 Məto Iesu təmə, “Ien rəha Uhgɨn katɨsiai-in pɨk ikɨn mɨn
rafin. Məto rəhanmɨn əm,nenetəmiman ikɨnkəsotɨsiai-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 latuənu mɨn 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. 8 Kən 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. 10 Okəmə onəkotuwɨn əpəh ima suah kit ikɨn,
kən otapɨl əm e rəhan nimə motatɨg kətatɨg kətoarus motiet
latuənu əh. 11 Kən okəmə onəkotuwɨn e latuənu kit, məto
netəmim neen kəsotolkeikeən məmə okotit itəmat nako-
tuwɨn e rəhalat nɨpəgnoa nimə, o kəsotətəlɨg-inən rəhatəmat
nəghatən, kən nian nəkoatiet e rəhalat latuənu, nəkotəkəike
motohapɨspɨs rəkɨs nɨsɨp e nelkɨtəmat məmə ilat okotɨtun
məmə nəmotəuhlin-pənməntaatəmat olat.”

12 Kən kəmotiet motuwɨn motən-ipən kəm netəmim məmə
okotəuhlin nətəlɨgən rəhalat, motapəs pahrien nolən rat mɨn,
kən motuwɨn o Uhgɨn. 13 Kən motəhg-iarəp narmɨn rat mɨn
tepət e netəmim, kən motol-pən oel e netəm mɨn u koatɨmɨs,
kənmotol-wɨr ilat.

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

14KənKigHerot Antipas təməto nəghatən rəha Iesu tɨnuwɨn
mɨnapakol e nɨtənmɨn rafin. Kənnetəmimneenkotəmə in Jon

6:4: Jon 4:44 6:11: Luk 10:4-11 6:11: Wək 13:51 6:13: Jem 5:14
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Baptais əpəh tɨnaiir-pa mɨn mol tatos nəsanənən o nolən nat
pɨspɨs mɨn.

15 Məto netəmim neen mɨn kotəmə in Elaija, neen mɨn
kotəmə ien kit rəha Uhgɨnməto tahmen e ien mɨn 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)

17-19 Kig Herot Antipas təmən nəhlan məto-inu in təmol
nat kit təsahmenən. Pian Filip təmatit pətan kit nərgɨn un
Herotias mioal marɨt, kən Kig Herot Antipas tit-irəkɨs pətan
un ron mioal marɨt. Kən Jon təmatən-ipən kəm in məmə,
“Nakatərəkɨn Lou. Təsahmenən məmə onakit pətan rəha
piam.” Kən Herotias təməto nəghatən un kən metəhau 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, kənkɨləs kankɨləs-ipənekalapus. 20MətoKigHerot
Antipas tatɨsiai-in Jon mɨtun məmə in etəm asim, kən in etəm
ətuatɨp kit mol tatehmwɨr kənməsohamnuən. Nian tepət təto
nəghatən rəha Jon, kən tɨnəruru əfəməh, məto tolkeike məmə
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 rəhan mɨn, ne netəm-iasol
rəha rəhan mopael mɨn, ne netəm-iasol rəha netəm Kalili,
məmə okotuwamotehmmotagwən.

22Kən e nian əh, pətan əkəku un netɨ Herotias təmuwa imə
matol tanis enɨganəmtɨlat. Kəmotəplan təmol tanis kənnɨkilat
təmagien pɨk ron. Kən kig apon təmən-ipən kəm pətan əkəku
apon məmə, “Okəmə nakolkeike naka, nakətapəh-in ron io,
kənekos-ipɨnəkəmik.” 23 In təmən-iəkɨskənmosnoanawɨl ron
məmə, “Nat naka nakolkeike kənmeasiə-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 kənməmə, “Ekolkeikeməmə onakɨləs-ipa rəhn-kapə
Jon Baptais u-roiu agɨn, kəmələhəu-pən e pɨlet kit.”

26Kənnatun təmolkignɨkin tahməpɨk,məto okol təsapəsən,
məto-inu tɨnəmos rəkɨs noanawɨl e nɨganəmtɨ netəmim u
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kəmotuwa o lafet. 27 Kən mahl-ipən rəhan kit mopael məmə
otaiu əm muwɨn mɨləs rəhn-kapə Jon Baptais muwa. Kən
mopael apon təmuwɨn əpəh e kalapus kənmətatɨp-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
rəhanmama. 29Niannetəmimmɨn rəha JonBaptais kəmotəto
netəmimkəmotamnusnatunkəmole Jon, kənkotuwamotɨləs
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. 31 Məto netəmim tepət
koatuwamoatuwɨnmoatietmoatuwɨn, kən Iesune rəhanmɨn
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.” 32Kən ilat əmmotuwɨn 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, kən
motɨtun ilat. Kən kəmotiet e latuənu mɨn motaiu kaupən-in
ilat, motuwɨn əpəh koatuwɨn ikɨn. 34 Nian 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.

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
latuənu mɨn, ne əpəh ikɨn mɨn, məmə okotos-nəmtɨn nɨgɨlat
nagwənən.”

37 Məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəp, itəməhal əm.
Nakəhlagwən netəmmɨn əh.” Məto kotəmə, “!Naka! ?Nakəmə
oekotuwɨn motərakin məni asol agɨn u tu-hanrɨt tenarius o
nosən pɨret lan o nagwənən nɨmanin netəmim u?”*

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

6:30: Luk 10:17 6:34: Nam 27:17; Mat 9:36 * 6:37: Roiu, tu-hanrɨt
tenarius tahmen e tu-hanrɨt-taosan vatu.
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39 Kən Iesu tən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim mə okotol
netəmim kotəpələh e manuwɨhl amiəmɨtə fifti fifti ne uan-
hanrɨt uan-hanrɨt, 40kən kəmotəpələh nəhlan fifti fifti ne uan-
hanrɨt uan-hanrɨt. 41 Kən Iesu təmos pɨret faif ne nəm mil u
kəiu, kənmətag-pər əpəh e neai məfak ron, kənməmkas pɨret
un məmki-pən kəm rəhan mɨn netəmim məmə okotoor kəlɨn
kəm netəmim. Kən matɨg mos mɨn nəm mil u kəiu məmkas
moor kəm netəmim. 42 Kən netəmim rafin kəmotun nərpɨlat
tasis, 43 kən motapəs nɨmɨsmɨsɨ pɨret un ne nəm mil un, kən
netəmimmɨnrəha Iesukotaii-pənekətɨmasol tuelef kotərwɨr.
44Kənnetəmmɨnu kəmotagwən, nəman elat kotahmen e faif-
taosan.

Iesu təmaliwək e
nətuei nəhau

(Mat 14:22-33; Jon 6:15-21)
45 Kən roiu agɨn-əh mɨn, Iesu təmən-ipən kəm rəhan mɨn

netəmimməməokotɨləspot kitmotaupənmotuwɨnentənɨpən-
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. 48Kənməplan ilat kotasuə
kɨtasuə məto kɨnotəpou məto-inu nɨmətag tatoh ilat. Kən
tɨnatian-ian, kən taliwək e nətuei nəhau matuwa. Təmaliwək
muwa, 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-ipən kəm ilat məmə, “!Ei,
nɨkitəmat tətul məha-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 təmagwən netəmim tepət e pɨret noan
məsɨn əm,məto ilat kotəruru əhməmə in pah.

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

53Kəmotuwɨn entənɨpən-pən motuwar əpəh ikɨn kit nərgɨn
u Kenesaret, kən motietain pot ikɨn. 54 Nian kəmotuwar
ikɨn əh, netəm ikɨn kəmotɨtun ueiuəhai əm məmə in Iesu.
55 Kən kəmotaiu motuwɨn əpəh latuənu mɨn moatən-ipən
kəm netəmim. 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

6:44: Mak 8:1-9 6:46: Luk 5:16 6:49-50: Luk 24:37 6:51: Mak 4:39



MAK 7:1 108 MAK 7:11

latuənu asol mɨn, ne ikɨn mɨn rafin tɨtəlau, netəmim kotəmɨk
netəm koatɨmɨs motiet katəlɨn əm ilat əpəh maket ikɨn. Kən
kəmoatəkəike katən-ipən kəm Iesu məmə otegəhan-in ilat
kotek əmnɨpəgnəmtɨ rəhan kot. Kənnetəmimrafinu kəmotek
rəhan kot, kənmotəwɨr e rəhalat nɨmɨsən.

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

1Kən Farisi mɨn ne iəgətun neen rəha Lou, kəmotɨsɨ-pən əpəh
Jerusalem, motuwa moatəpələh ilat Iesu. 2 Kən kəmotəplan
məmə netəmim mɨn 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 kəsotaikuas wɨrən
e nelmɨlat un, kən kəsotagwənən. 4 Kən nian 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.

5 Kən inu Farisi mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kotətapəh o
Iesuməmə, “?Tahro rəhammɨnnetəmimkəsotətəu-pənənkas-
tom rəha tɨpɨtat nuwəhmɨn? ?Tahro kəsotaupənənmotaikuas
pitən e nelmɨlat u panotagwən?”

6Məto Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “AupənAesea təmən-
iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kən məht 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.’ ”
8 Kən Iesu təmən mɨn kəm ilat məmə, “Itəmat nakotapəs Lou
rəha Uhgɨnmoatətəu-pən əmkastom rəha etəmim.”

9Kənmən-ipənkəmilatməmə, “Nakotausit pɨkonolənapon
rəhatəmat məmə nakotapəs Lou rəha Uhgɨn kən motətəu-pən
atɨp əm kastom rəhatəmat. 10Moses təmən məmə, ‘Onakɨsiai-
in rəham tata ne mama. Okəmə suah kit tatəghat rat e rəhan
tata ne mama, okəike kohamnu.’ 11 Məto 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

7:2: Luk 11:38 7:4: Mat 23:25 7:7: Aes 29:13 7:10: Eks 20:12; 21:17;
Dut 5:16
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katos-ipən kəm Uhgɨn okol kəsol mɨnən nat kit lan.’ 12 Kən
motatɨg moatən-iəhau mɨn o nasituən e rəhan tata ne mama.
13Məto e nolən əh, nakotəgətun netəmim e rəhatəmat kastom
motol 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.
15 Nat etəmim tatərge təsolən etəmim tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, məto nat tatiet e nɨki etəmim tatol etəmim tamkɨmɨk
e nɨganəmtɨ Uhgɨn.”*

17Nian Iesu təmiet e nɨmanin netəmim un kənmuwɨn əpəh
imə, kən rəhanmɨn netəmim kotətapəh o nɨpətɨ nəghatənmɨn
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, kən matiet mɨn.”
(E nəghatən əh Iesu təmən-iarəpməmə nagwənən rafin katun
təwɨr e nɨganəmtɨ Uhgɨn.)

20 Kən məmə, “Məto nat itəm tatiet e nɨki etəmim, in
tol etəmim tətamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 21 Məto-inu
nɨki etəmim tatəht natɨmnat tərat tepət, ilat u: nɨpɨtan ne
nəman ne, koatit anion ilat mɨn; nakləhən; nohamnuən itəm;
22 nakləh-inən pətan rəha suah pɨsɨn; naumɨsən o natɨmnat;
nolən rat mɨn; neiuəən; nolən rəha nit əpnapɨn əmən nɨpɨtan
ne nəman; netetən; nənən nɨkal itəm; nausitən; nalmələn.
23Nolən ratmɨn əh, ilat əhkotɨsɨ-pən enɨki netəmimkənmotol
ilat kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.”

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

24-26 Kən Iesu təmiet ikɨn-un kən məsou pəhap muwɨn
əpəh Fonisia, ima Iaihluə mɨn e nɨtən rəha Siria, mətatɨg e
nimə kit iuəhkɨr o taon u Taea, matəhluaig məsolkeikeən
məmə netəmim okotɨtunməmə 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 Iaihluə mɨn kotahmen e
kuri.) Nian təməto natɨmnat wɨr 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
* 7:15: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris
aupən, koatən ves 16 nəhlan: “Etəm matəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr
kənmɨtun nəghatənmɨn u.” 7:15: Wək 10:14-15
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kaupən kagwən nɨsualkələh. Təsəwɨrən məmə okərakin-pən
nagwənən nɨgɨ nɨsualkələh kəmkuri mɨn.”

28 Məto pətan u təmə, “Nɨpahrienən etəm-iasol, məto kuri
mɨn koatun əm nɨmɨsmɨsɨ nagwənən nɨgɨ nɨsualkələh itəm
kotɨsas-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 rəhampətan əkəku.” 30Pətan u təmaiumuwɨn
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
31 Kən Iesu təmiet ikɨn-un ima netəm Taea kən muwɨn-

pən əpəh Saeton matuwɨn əpəh e nəhau Lek Kalili, məto
təmuwɨn-pən əpəh Tekapolis ikɨn. 32 Kən netəmim kəmotit
suah kit matəlgɨn talu kən məruru nəghatən motuwa məmə
Iesu otələhəu-pən nelmɨn lan pəs təto təwɨr. 33Kən Iesu təmit
suah un mian əpəh isəu məsɨn o netəmim, kən mɨləs-ipən
noa nelmɨn e matəlgɨn kən magəh nelmɨn† mələhəu-pən e
namɨ suah un. 34 Kən masɨpər əpəh e neai, kən mamegahl
ron e rəhan nəghatən məmə, “!Efata!” Nɨpətɨn təmə, “!Əwɨr-
ta!” 35 Kən 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 kəm netəmim. 37 Kəmotaut pɨk ron
motəmə, “Natɨmnat rafin itəm tatol, məto in təwɨr pɨk agɨn.
Netəm u matəlgɨlat talu kɨnoatəto nat, ne netəm kotəruru
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
netəmimkotuwakən tən-ipənkəmilatməmə, 2“Nɨkik tɨnahmə
pɨk o netəm mɨn əpəh məto-inu, kəmotuarisɨg-in io mɨnotos
rəkɨs nian kɨsɨl, kən roiu əh, nɨgɨlat nagwənən tɨnɨkə. 3Okəmə
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.”
† 7:33: Enianmɨn əh, netəmimnɨkilat təhtməmənahui noan in tahmenemərɨsɨn
kən tətasitu e nɨmɨsən. 7:36: Mak 1:43-45 7:37: Aes 35:5
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4Kənrəhanmɨnnetəmimkəmotətapəhronməmə, “?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 kəm netəmim məmə okotəpələh, kən mos
pɨretunməfakmatən-ipəntagkiuronkəmUhgɨn, kənməmkas
mos-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə okotoor kəlɨn kəm
netəmim, kən kəmotol mihin. 7Kən kəmotos mɨn nəm əlkələh
neen ka, kən Iesu təfak ron kən mos-ipən mɨn kəm ilat
məmə okotoor kəlɨn kəm netəmim. 8-9 Kən netəm mɨn u Iesu
təmagwən ilat kotahmen e fo-tausan, kəmotun nagwənən
nərpɨlat tasis, kən kapəs 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)

11Kən Farisi mɨn neen kəmotuwa o Iesu moatərgəhəu kəm
in motən-ipən kəm in məmə otol-tu nəmtətin asol kit pəs
kotɨtunməmə in təmɨsɨ-pənpahrien oUhgɨn, o kəp. 12Kən Iesu
nɨkin təməpou, kənmamegahl ron kənməmə, “?Karmə tahro
netəmmɨn u-roiu ne kotəmə okotəplan-tu nəmtətin kit? Məto
iatənpahrien kəmitəmatməmə okol kəsolənnəmtətin 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)
14 Rəhan mɨn netəmim kəmotaluin nəmɨkən pɨret məto

kəmotos əm kitiəh əm motuwɨn e pot. 15 Kən Iesu təmatəhag
kəm ilat məmə, “Otehm wɨr itəmat o is rəha Farisi mɨn ne is
rəha Herot Antipas.”

16 Kən kəmotən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Tatən nəhlan
məto-inu kəməsotəmɨkən pɨret.”

17 Kən 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,

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



MAK 8:20 112 MAK 8:31

kən uarisɨg nəmotaii-pən nɨmɨsmɨsɨn e kətɨm asol kuwəh?”
Məto kotəmə, “Tuelef.”

20Kən 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 Iesuməmə otələhəu-pən nelmɨn lan. 23Kən Iesu
təmos nelmɨ suah un mian isəu məsɨn o latuənu kən tagəh
nɨganəmtɨ suah un* kən mələhəu-pən nelmɨn mil lan, kən
mətapəh ronməmə, “?Nɨnɨtun nehmən nat o kəp?”

24Məto suah un təmasɨpər kən məmə, “Ekatəplan netəmim
məto kotahmen əme nɨgmɨnməto in əmun kotaliwək.”

25Kən Iesu təmatɨgmələhəu-pənmɨnnelmɨnmil enɨganəmtɨ
suah un, kən tɨnɨtun nəplan wɨrən natɨmnat mɨnapəs
noapoapən. 26 Kən Iesu təmahl-ipən məmə otatuwɨn iman
ikɨn məto təmən-iəhau məmə 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 pəhap
motuwɨn e latuənu mɨn u iuəhkɨr o nat əpəh Sisaria Filipae.
Nian kəmoatuwɨn e suatɨp kən tatətapəh olatməmə, “?Otən-tu
məmə netəmim kotəmə pah u io?”

28Məto rəhanmɨnnetəmimkotəmə, “Netəmimneen kotəmə
ik Jon Baptais. Neen mɨn kotəmə ik Elaija. Neen mɨn kotəmə
ik ien kit rəha Uhgɨn aupən.”

29Kən təmətapəh olat məmə, “?Məto itəmat nakotəmə pah u
io?” Kən Pita təmə, “IkMesaea ilouin, itəmUhgɨn təmənməmə
otəpanahl-ipa.”

30Kən Iesu təmən-iəhau əskasɨk ilatməmə, 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 asolmɨn, ne iəgətunmɨn rəha Lou okotetəhau io,
kənmotohamnu io, məto oekos nian kɨsɨl un, kən panəmegəh
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mɨn.” 32 Təmən wɨr pap kəm ilat, məto Pita təmit Iesu
mian əpəh e nɨkalɨ suatɨp kən matən-iəhau əskasɨk məmə
otəsəghatənnəhlan. 33Kənməto Iesu təmasɨpənməplan rəhan
mɨn netəmim, kənmən-ipən kəmPitaməmə, “!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 rafinnetəmimnerəhanmɨnnetəmim
məmə 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 etəmotɨmɨs 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 təmol win e nat kit təwɨr, o kəp?
Kəp. 37 Okol suah əh təsos-ipənən nat kit kəm Uhgɨn məmə
Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm in.

38 “Netəmkotaulɨs-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 nənən məmə ilat u
rəhak mɨn netəmim. O nian əh oekuwa itɨmat nagelo asim
mɨn e nepətən 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)

2 Kən nian sikis kɨnotuwa mɨnotuwɨn rəkɨs, kən Iesu tit
Pita, Jemes, ne Jon, kən iləhal pɨsɨn əm kəhaluarisɨg-in mo-
tuwɨn 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 ne Moses kəmiaet-arəpa mətəhaləghat
iləhal Iesu. 5 Kən Pita təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun,
təwɨr məmə ekəhaluwa ikɨn-u. Pəs məhalol makeen kɨsɨl,
rəhamkit, rəhaMoseskit, kənrəhaElaija kit.” 6Pita tɨnatəghat
əpnapɨn əmməto-inu kɨnəhaləgɨn pɨkmatəhlasiəp.
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7Kən napuə təmuwa malpin ilat, kən kəmotəto nəwia suah
kit təmɨsɨ-pən əpəhenapuəməmə, “Inunetɨkkeikeuekolkeike
pɨk. Onakəhaləkəike məhalətəlɨg-in in.” 8 Kən roiu agɨn-əh
mɨn, kəməhaleirair, məto kɨnəsəhaləplanən suahmil un, məto
kəməhaləplan əm Iesu tatətul ilat min iləhal.

9 Nian kəmoateiuaiu e nɨtot un kan əpəh ləhau, kən Iesu
təmən-iəhau əskasɨk iləhal məmə, “Natɨmnat un nəməhalehm
əpəh ilis e nɨtot, onəsəhalənən kəmsuah kit məhalətoarus-pən
io Netɨ Etəmim oekəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

10 Kən iləhal kəməhalɨsiai-in nəghatən rəha Iesu, məto
kəmatəhalən əm kəm 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?”

12 Kən Iesu təmən-ipən kəm iləhal məmə, “Nɨpahrienən,
Elaija otaupən muwa matol-wɨr mɨn natɨmnat rafin. ?Məto
tahro Naoa Rəha Uhgɨn təmənməmə io Netɨ Etəmim oepanəto
nahməənonatɨmnat tepət, kənnetəmimokotəplan iomotapəs
io? 13Məto 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 netəmimmɨn rəha Iesu kotərgəhəu.
15Nian netəmim kəmotəplan Iesu, narmɨlat təmiwɨg pɨk ron,
kənmotaiu kaməmə okotəghat kəm in. 16Kən Iesu təmətapəh
olat məmə, “?Naka əpəh nakotərgəhəu ron itəmat netəmmɨn
əpəh?”

17Məto netəmmɨn u kit təmə, “Iəgətun, io emit netɨk muwa
ron ik məmə onakol-wɨr, məto-inu narmɨn rat kit tətatɨg lan
kən mol təruru nəghatən. 18 Kən nian narmɨn rat apon
taskəlɨm in, kən moh mɨləs-iəhau morin 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.”

19 Məto Iesu təmə, “Kəsi, itəmat un netəm roiu ne
nakəsotahatətəən lak. Karmə oekatɨg kitat min itəmat
mətoarus-pən nian naka nəpanotahatətə lak. Kən karmə
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onəghanepanamegetəmat. Enəpou-in itəmat. !Otɨləs suakəku
unmotuwa!”

20Kən kəmotɨləs kan o Iesu. Kən narmɨn rat apon təməplan
Iesu kən mol suakəku apon taut nɨpətɨn tasiəp-asiəp pɨk, kən
miet morin əpəh ləhau e nɨsɨp məsoupəlpəl mətan, kən nahui
noan tiet tahmen e sop. 21 Kən Iesu təmətapəh o rəhan tata
məmə, “?Təmolmin-nəhlanmɨnos nup kuwəh?”
Məto rəhan tata təmə, “Təmətuoun e nian təmatəkəku

mətoarus-pa əh-roiu. 22 Kən nian tepət narmɨn rat əh toh
matɨləs-ipən əpəh e nɨgəmne nəhauməmə otohamnu. Okəmə
nəkɨtun nolən, pəs nakasəkitun itɨmlaumasitu etɨmlau.”

23 Məto Iesu təmə, “?Naka əh, nəghatən u məmə, ‘Okəmə
nəkɨtun nolən’? Uhgɨn tɨtun nolən natɨmnat rafin o etəmim
itəm tətahatətə lan.”

24 Kən roiu agɨn, tata rəha suakəku un təmagət əfəməh
məmə, “Ekətahatətə lam, məto in əmun rəhak nahatətəən
təkəku əm, asitu lakməmə rəhak nahatətəən otər mepət.”

25 Kən nian Iesu təməplan məmə netəmim neen mɨn
kɨnotuwa iuəhkɨr ron, kən tən-ipən əskasɨk kəm narmɨn rat
apon məmə, “Ik narmɨn rat itəm natol matəlgɨtəm tətalu kən
mol itəm katəruru nəghatən. ! Ekatən-ipɨnə ətuatɨp u-roiu
məmə onakiet e suakəku un, kənməsuwamɨnənmuwɨn lan!”

26Kən 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-pən maskəlɨm nelmɨn miuw-pər,
kən tətul.

28 Iesu təmuwɨn imə, kən ilat pɨsɨn əm rəhan mɨn netəmim
koatəpələh, kən kotətapəh ron məmə, “? Karmə tahro
ekotəruru nəhg-iarəpən narmɨn rat əpəh?”

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 təsolkeikeən
məmə okɨtun məmə in əh-ikɨn əh. 31 Təmol nəhlan məto-inu
tatəgətun rəhanmɨn netəmim. Təmənməmə, “Io Netɨ Etəmim,
okegəhan-in-pən io kəmnetəmim kotohamnu io ekɨmɨs. Məto
oekos nian kɨsɨl u, kən panəmegəhmɨn.”

32 Kən məto rəhan mɨn netəmim kəsotɨtun wɨrən rəhan
nəghatən, kən nɨkilat tɨnəgin o nətapəh-inən nɨpətɨ nəghatən
rəhan.
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?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 nuhalpɨnənməto-inu, e suatɨp kəmoatən
məmə pah in tepət elat. 35Kən Iesu təməht-iəhauməpələh, kən
maun-in rəhan netəm tuelef məmə okotuwa-tu ron, kən tən-
ipənkəmilatməmə, “Etəmtolkeikeməmə in otepət e netəmim,
in oteike meiuaiu elat kən muwa məmə in iolwək əm kit
rəhalat.” 36 Kən mɨləs suakəku kit muwɨn məf aupən-in ilat,
kən maskəlɨmməmə, 37 “Kən etəmim itəm tatos e nɨkin agien
suakəku tahmen e inu, kən tatol e nərgək, kən tahmen əm
məmə tatos io e nɨkin agien. Kən etəmim 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)

38Kən 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.
40Etəm itəm sənəmə rəhatat tɨkɨmɨr, in tolkeike itat. 41Ekatən
pahrien kəm itəmatməmə, 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)

42 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nɨsualkələh mɨn u
kotahatətə lak, okəmə suah kit tol kit təme e rəhan nəmegəhən
o rəhannahatətəən, kən suah əh, Uhgɨnotol nalpɨnənasol kəm
in. Kən nalpɨnən əh otəskasɨk taprəkɨs okəmə kətu-pən kəpiel
kit e nentou, kən kərakin-pən əpəh itəhəi lokamnɨm məmə
otamnɨm.

43-44 “Kən okəmə nelməm tol ik natol təfagə, kən təwɨr
məmə nakətatɨp rəkɨs mərakin. Okəmə nelməm kitiəh əm
məto onakos nəmegəhən lilɨn, inu təwɨr pɨkmaprəkɨs-inməmə
nelməm kəiu məto okərakin-pən ik e nɨgəm asol namnun
tɨkə.”* 45-46 Kən okəmə nelkəm kit tol ik nakatəme e rəham
nəmegəhən nakətatɨp rəkɨs. Okəmə nelkəm kitiəh əm məto
onakos nəmegəhən lilɨn, inu təwɨr pɨk maprəkɨs-in məmə

9:35: Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26 9:37: Mat 10:40 9:40:
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nelkəm kəiu məto okərakin-pən ik e nɨgəm asol.† 47 Kən
okəmə nɨganəmtɨm kit tol ik nakatəme e rəham nəmegəhən,
nakɨləs-irəkɨs. Okəmə nɨganəmtɨm kitiəh əm məto onəkuwɨn
ikɨn Uhgɨn tatərəmərə ikɨn, inu təwɨr pɨk maprəkɨs-in məmə
nɨganəmtɨm kəiu məto okərakin-pən ik e nɨgəm asol. 48 Kən
ikɨn əh, fɨrəl mɨn okotətɨp e nɨpətɨ netəmim ikɨn məsotɨmɨsən,
kən nɨgəm tatus ilat kən matuəp əm kɨlpɨn okol kəsohamɨsən
nian kit ne.

49 “Uhgɨn tateatəgtəg-pən nɨgəmenetəmim tahmen əme 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.

2Kən Farisi neen kəmotuwa keiuə əmkatətapəh ronməmə,
“? Tahro? ? Rəhatat Lou tategəhan-in məmə iərman tɨtun
napəsən rəhan pətan, o kəp?”

3 Məto Iesu təmətapəh olat məmə, “?Lou naka un Moses
təmələhəu aupən kəm itəmat?”

4 Kən məto kotəmə, “Moses təmegəhan-in məmə 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 unməto-inu rəhatəmat-
kapə tiəkɨs pɨk. 6 Məto e nətuounən, Uhgɨn təmol natɨmnat,
kənmol iərman ne pətan. 7O nat əh in əh, iərman otəpanapəs
rəhan tata nemama, kənmətuatɨg ilau rəhanpətan. 8Kən ilau
okuea nɨpətɨlau kitiəh. Kən roiu, ilau sənəmə kəiu, məto kitiəh
əm. 9 Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨnuea mɨnioal kitiəh, kən o nat əh,
pəs etəmim kit okol təsətatɨpən rəhalau natɨgən.”

10Kən Iesune rəhanmɨnnetəmimkəmotuwɨn əpəh imə, kən
rəhan mɨn netəmim kotətapəh ron o nat un. 11 Kən təmən-
ipən kəmilatməmə, “Etəmtatol tifosmətapəs rəhan pətan kən
matit mɨn in pɨsɨn kit, in tategoafəl matol təfagə rat e rəhan
† 9:45-46: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris
aupən, katɨlpɨn nəghatən kit mɨn e ves 46 itəm tahmen-pən əm e ves 48. 9:47:
Mat 5:29 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
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ətuatɨp pətan. 12Kən tahmenmɨn 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 elat mawte-in nəwɨrən rəha
Uhgɨn kəm ilat, məto rəhan mɨn netəmim kəmoatən-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 netəm mɨn u nɨkilat tahmen
əm e nɨki nɨsualkələh, ilat u Uhgɨn tatərəmərə elat. 15 Iatən
pahrien kəm itəmatməmə, okəmə suah kit təsolkeikeənməmə
oteiuaiu mahmen e suakəku mapəs Uhgɨn tərəmərə lan, in
okol təsatɨg ahginən nərəmərəən rəha Uhgɨn.” 16 Kən məmɨk
nɨsualkələhenelmɨn, kənmələhəu-pənnelmɨnelatməmə, “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?”

18 Məto 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
onəsohamnuən itəm, məsakləhən, məseiuəən, məsakləh-inən
pətan, onəkəike mɨsiai-in rəham tata nemama.”

20Məto suah un təmə, “Iəgətun, loumɨn un, ematol rafin ilat
nian ematəkəkumətoarus-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.”

22 Kən nian suah un təməto nəghatən un, kən nɨganəmtɨn
təməpou, kənnɨkin təməpou pɨk ronmatuwɨnməto-inu rəhan
natɨmnat tepət.

Tiəkɨs o etəmrəhan nautə tepət məmə otuwɨn
imaUhgɨn

(Mat 19:23-30; Luk 18:24-30)
23Kən Iesu təmasɨpən məplan netəmmɨn əh-ikɨn, kən mən-

ipən kəmrəhanmɨnnetəmimməmə, “!Nəman! Tiəkɨs pahrien
onetəmrəhalatnautə tepətməməokotuwɨnahginnərəmərəən
rəha Uhgɨn.”

10:11: Mat 5:32 10:15: Mat 18:3 10:19: Eks 20:12-17; Dut 5:16-20
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24Kən rəhan mɨn netəmim kəmotaut pɨk o nəghatən rəhan,
məto Iesu təmən mɨn məmə, “Nenetɨk mɨn, tiəkɨs pahrien
məmə suah kit otuwɨn ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn. 25Tiəkɨs
o kamel asol məmə otuwɨn-pən e nɨpəg nitel, məto tiəkɨs pɨk
agɨn o etəm rəhan nautə tepət məmə otuwɨn matɨg ahgin
nərəmərəən rəha Uhgɨn.”

26Kən rəhan mɨn netəmim kəmotaut pɨk ron motəmə, “?Ei,
məto pah tɨtun nosən nəmegəhən lilɨn?”

27 Kən Iesu təmasɨpən məplan ilat, kən məmə, “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, “Iatən pahrien, etəm itəm otapəs rəhan
nimə, o pian mɨn, o kaka mɨn, o mama, o tata, o nɨsualkələh,
o rəhan nəptən ron io ne Namnusən Təwɨr, 30 e nəmegəhən
rəha nətueintən u, in otos nɨtailat wan-hanrɨt, inu nimə mɨn,
ne pian mɨn, ne kaka mɨn, ne mama mɨn, ne nɨsualkələh,
ne nəptən mɨn. Kən in otos mɨn nəratən mɨn itəm netəmim
okotol kəm in. Kən e nəmegəhən wi itəm otəpanuwa, in
otos nəmegəhən lilɨn. 31 Məto 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)

32 Kən 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,
33 məmə, “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 okotən məmə
oekɨmɨs, kən okotəhlman-pən io e nelmɨ Iaihluə mɨn. 34 Kən
okotol mɨlə lak, kən motagəh io, motalis io, kən motohamnu
io. Məto e nian tatol kɨsɨl lan u, epanəmegəhmɨn.”

Jemes ne Jon kəmuətapəhməmə Iesu otol nat kit
kəm ilau

(Mat 20:20-23)
35 Kən Jemes ne Jon, netɨ Sepeti mil, kəmuea o Iesu, kən

muən-ipən ron məmə, “Iəgətun, ekioalkeike nat kit məmə
onəkol kəm itɨmlau.”

36 Kən Iesu təmə, “? Nakioalkeike naka məmə ekol kəm
itəmlau?”
10:31: Mat 20:16; Luk 13:30 10:34: Mak 8:31; 9:31
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37 Məto kuəmə, “O nian nakatuwa məmə 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 ilauməmə, “Itəmlau nəkuəruru
nat u nakatuən. ? Tahro? ? Itəmlau, nɨkitəlau təht məmə
nəkuahmenməmə kitəhal kəhalətul e nɨgəmrəha nuwigɨ nien
itəm io ekəike mətul lan?* ?Kənmuahmen-in mɨnməmə okol
baptais etəmlau e nahməənməmə okol mihin lak?”

39 Kən 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 itəm
okol baptais lak lan. 40Məto o nəpələhən e nɨkalɨk matɨp ne
mol, sənəmə rəhak məmə ekən. Ikɨn mil əh, ilau rəha netəm
mɨn u itəmUhgɨn təmol əpen-əpenə olat.”

Etəm təmə otepət e netəmim
(Mat 20:24-28)

41Nian rəhannetəmtenkəmotəto nəghatənun, kənneməha
təmol ilat o Jemes ne Jon. 42 Kən Iesu təmaun-in rəhan
mɨn netəmim kotuwa, kən tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat
nəkotɨtun məmə netəmmɨn u kotəmə okotepət e Iaihluə mɨn,
kotos-ipər atɨp ilat, kən netəm-iasol rəhalat koatalɨkiamtə
rəhalat mɨn netəmim.

43 “Məto itəmat onəkəsotolənmin-nəhlan. Okəmə itəmat kit
tolkeike məmə in otepət etəmat, in otəkəike muwa məmə in
iolwək əm kit rəhatəmat. 44 Kən okəmə itəmat kit tolkeike
məmə in otit itəmat, kən in otəkəike muwa məmə in slef kit
rəhatəmat. 45 Kən io mɨn, Netɨ Etəmim, eməsuwamən məmə
netəmimokotolwəkkəmio,məto emuwaməmə ekolwəkkəm
netəmim kən mos-ipən rəhak nəmegəhən məmə ekɨkɨs ilat e
rəhalat nolən rat mɨn.”

Iesu təmol-wɨr nɨganəmtɨ Patimias
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim, kəmotuwa əpəh Jeriko.
Kənniankɨnotietmoatuwɨn, kənnetəmimtepət kəmotuarisɨg-
in ilat. Kən suah kit nɨganəmtɨn təpɨs, tatəpələh e nɨkalɨ suatɨp,
nərgɨn u Patimeas netɨ Timeas. Nian rafin tatətapəh-in məni
o netəmim. 47Nian təməto məmə Iesu etəmNasaret tətaliwək
e suatɨp matuwa, kən təmagət əfəməhməmə, “!Awi, Iesu Mipɨ
Tefɨt, asəkitun io, masitu lak!”

* 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
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48Kən netəmim neen kotəmərɨt lanmotəmə, “!Ei, əsagətən!”
motənpapməto in təməhamagət əfəməhpɨkmɨnməmə, “!Mipɨ
Tefɨt, asəkitun io, masitu lak!”

49Kən Iesu tətul kən mən məmə, “Otaun-in-pən-tu suah un
məmə tuwa.” Kənmotən-ipən kəm inməmə, “Ei, agien, mətul,
məto-inu Iesu tətaun-in ik.”

50 Kən suah un təmatɨpin rəhn kot, mətɨp mər muwɨn o
Iesu. 51 Kən Iesu təmətapəh ron məmə, “?Nakolkeike naka?”
Məto təmə, “Iəgətun, ekolkeike məmə nakol-wɨr nɨganəmtək
pəs ekehm nat.”

52Kən Iesu təmə, “Atuwɨn. Rəham nahatətəən tɨnol-wɨr ik.”
Kən roiu agɨn mɨn nɨganəmtɨn təməwɨr, tɨnatehm nat. Kən
mɨnatətəu-pən Iesumoatan.

11
Iesu təmasuə e togki

matuwɨn Jerusalem
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40;

Jon 12:12-19)
1 Kəmotuwɨn 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. 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. 3 Kən okəmə suah kit təmə, ‘?Onakuahro-in
netɨ togki?’ kən nakuəmə, ‘Iərəmərə tolkeike, kən otəpanahl-
ipamɨn otəsuwəhən.’ ”

4 Ilau kəmian kən muəplan netɨ togki un kəməruətain e
nɨkal suatɨp əpəh iuəhkɨr o nafiluə e nimə, kən kiakɨs. 5Məto
netəmimneen kəmotətul əh-ikɨnkənmotətapəh olauməmə, “!
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. 7Kən 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 motəmɨk motuwa motəpen əpəh
e suatɨp. 9 Netəm kotaupən ne netəm koatuarisɨg kəmotagət
əfəməhməmə,
“!Hosana,* ənwiwi Uhgɨn!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!

10:52: Mak 5:34 * 11:9: Aupən ikɨn, nɨpətɨ nəghatən u “Hosana” təmə,
“osmegəh.” Kən uarisɨg lan, nɨpətɨn tɨnuwa “ənwiwi.” 11:9: Sam 118:25-26
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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

məplannatɨmnat. 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 isəuməsɨn nɨmalɨn tepət. Tuwɨnməmə otəhl noan
kit, məto noan tɨkə, nɨmalɨn əm, məto-inu sənəmə nian rəha
nɨg fik tatoe lan. 14Kən Iesu təmən-ipən kəmnɨg fik unməmə,
“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 Uhgɨnməhg-iarəp netəmimkotol
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 ilat məmə,
“Kəməte-pən e Naoa Rəha Uhgɨn məmə Uhgɨn 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.’ ”

18 Kən 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)

20Kən kəmən lawɨgin, kəmotuwamɨn e suatɨpmotəplan nɨg
fik apon tɨnauke rəkɨs muwɨn miet əpəh e nokɨn. 21 Kən Pita
nɨkin tɨnəht nəghatən rəha Iesu o nɨg əh, kənmən-ipən kəm in
məmə, “!Iəgətun, əplan-tunɨgfik ilouinnəmən rat, kən tɨnauke
rəkɨs!”
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. 24 O nat u inu, iakatən kəm itəmat məmə okəmə
nakotəfak o nat kit kən motahatətə məmə onəkotos pahrien,
kən onəpanotos rafin nat un nəmotəfak ron.

25 “E nian nakotətul katəfak, məto nɨkitəmat məsɨn əh-ikɨn
tərat məto-inu suah kit təmol nat kit təsahmenən etəmat,
kən aluin rəhan nolən rat məsotalpɨnən rəhan nɨtai təfagə.
Otol nəhlan pəs Uhgɨn əpəh e nego e neai in otaluin mafəl
rəhatəmat təfagə rat mɨn.”†

?Pah təmə Iesu otol
natɨmnatmɨn əh?

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Kən Iesu ne rəhan netəm tuelef kəmotɨtəlɨg-pa mɨn 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. 28 Kən katətapəh məmə, “?
Ən-tukəmitɨmatməməpah təmegəhan-in iknakatol 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 təmən məmə Jon otol
baptais e netəmim? ?Uhgɨn, o etəmim əmkit?”

31 Kən əmun kɨnotən-ən kəm ilat mɨn məmə, “?Ei, okotən
məmə naka? Okəmə okotənməmə Uhgɨn əh-roiu, kən təpanən
mɨn məmə, kən tahro kəməsotahatətəən e Jon. 32Məto, okol
kəsotənən məmə etəmim əm kit.” Kəmotən nəhlan məto-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 itəmat məmə pah təmegəhan-in nepətən
məmə ekol natɨmnat mɨn əh.”

12
Nimaa nəghatən e netəmkotasum o noa-krep
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1 Kən 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
11:23: Mat 17:20 11:24: Mat 7:7 † 11:25: E kopi oas mɨn tepət rəha
Niutesteman itəmkəməte enəghatənKris aupən, ves 26 tɨkə. 11:25: Mat6:14-15
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naliwək-aliwəkənenoakrepməmənahuinotaiukənkolwain
lan. Kən mol nimə kit itəm in ilɨs məmə etəmim otaiu lan
matehm wɨr nasumən o nat megəh mɨn ne netəmim. Kən
təmegəhan-in-pən nasumən kəm netəmim məmə okotasum
lan, kən motoor noa krep, məsɨn rəhan, məsɨn rəhalat. Kən
miet 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 otuwɨn mehm netəm koatol wək e rəhan nasumən məmə
okotəhl noa krep, kən motoor kos-ipən rəha etəm-iasol neen.
3Məto netəmmɨn əh kəmotətulmotaht 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 netəm mɨn un kotoheain neen, kən moto-
hamnu 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.’ 7Məto təmuwɨn kən
netəm mɨn un kotəmə, ‘Inu nətɨ etəm-iasol itəm otərəmərə e
nasumən nian rəhan tata otɨmɨs. Pəs kotuwɨn motohamnu
mɨn, kən motərəmərə e nasumən rəhan.’ 8Kən kəmotaskəlɨm
motohamnu, kən motɨləs nɨpətɨn motuwɨn motərakin-pən
əpəh ihluə e nasumən.”

9 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Etəm-iasol un otol
naka? Otuwɨn mohamnu ilat kən mos-ipən mɨn nasumən un
kəmnetəmpɨsɨn neen.”

10-11Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nəmotafin Naoa
Rəha Uhgɨn u, o kəp? Tatənməmə,
‘Kəpiel u itəm netəm rəha niləkɨnən nimə kəsotolkeikeən mo-

tapəs,
in tɨnuwa kəpiel keike o nolən nimə.
Iərəmərə təmol nat u,
kən in nat təwɨr agɨn e nɨganəmtɨtat.’ ”

12Kən netəm-iasol kotolkeikeməmə okotaskəlɨm Iesuməto-
inukotəmə tatəghat rat elat. Məto kɨnotəginnɨmaninnetəmim
kənmotapəs, kagɨm.

?Tətuatɨp o nətouən takɨs kəmSisa, o kəp?
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Farisi mɨn neen ne netəmim neen e pati rəha Kig
Herot Antipas, rəhalat mɨn 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
12:1: Aes 5:1-2 12:8: Hip 13:12 12:10-11: Sam 118:22 12:13: Luk
11:53-54
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netəmim, ne netəm-iasol ne, matən nɨpahrienən matəgətun
netəmim e suatɨp rəha Uhgɨn. ?Ən-tu məmə tətuatɨp məmə
ekotətou-pən takɨs kəm Sisa, kapman asol rəha netəm Rom, o
kəp? ?Oekotəkəike motətou-pən, o kəp?”

15 Məto Iesu tɨnɨtun əm məmə kotən əm e nohlɨlat məto
nɨkilat tol pɨsɨn, kənməmə, “?Tahro nakotəmə onəkotol məmə
ekəme e rəhak nəghatən? Otos-tu məni kit motuwa-tu pəs
ekehm.”

16 Kən kəmotos kit motuwa, kən təmətapəh olat məmə, “?
Narmɨ pah u, kən nərgɨ pah u eməni u?” Məto kotəmə, “Sisa.”

17 Kən Iesu təmə, “Natɨmnat rəha Sisa, okos-ipən kəm
Sisa. Məto natɨmnat rəha Uhgɨn okos-ipən kəm Uhgɨn.” Kən
narmɨlat təmiwɨgməto-inu təmuhalpɨnwɨr rəhalat nəghatən.

?Tahro etəmim tɨmɨs kənməmegəhmɨn?
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18KənSatusimɨnneenkəmotuwao Iesu. E rəhalatnətəlɨgən,
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, kən mapəs rəhan pətan, kən
məsialəsən netɨlau kit ne, kən pian otəkəike mit nəutahlɨmɨs
un, kənmialəs netɨlau kit un, kən suakəkuunotos nəmerəhan
tata asol əpəh tɨnɨmɨs rəkɨs.’

20 “Kənnetəmimsepɨn ilat pialatmɨn. Etəmtəmaupənmaiir
təmit pətan kit kən məsialəsən netɨlau kit u, kən tɨmɨs. 21Kən
itəm tuarisɨg tit nəutahlɨmɨs un, kən məsialəsən netɨlau kit ne
un, kən tɨmɨs mɨn. Kən pialau itəm tatuarisɨg-in ilau tol əm
nat kitiəh. 22Matuwɨn, matuwɨn kən netəmmɨn un sepɨn ilat
pialatmɨnkəmotit pətanunmotuwɨnkən ilat rafinmɨnotɨmɨs,
kənməsotɨləsən nətɨlat kit ne. Kən pətan apon tɨnɨmɨsmɨn. 23 ?
Kən o nian netəmim okotəmegəh mɨn e rəhalat nɨmɨsən, kən
pətan əh rəha pah, u ilat rafin sepɨn kəmoatit?”

24 Məto Iesu təmə, “Itəmat nəmotəlue. ?Nəkotɨtun məmə
nəmotahrəlue? Məto-inu itəmatnəkotəruruNaoaRəhaUhgɨn,
kən moatəruru mɨn nəsanənən rəha Uhgɨn. 25 Nian netəm
kəmotɨmɨsokotəmegəhmɨn, ilat okotahmenenagelomɨn əpəh
e neai, kən məsotit mɨnən pətan, ne məsotətəu-pən mɨnən
iərman. 26 Kən oekəgətun itəmat e etəmim tatəmegəh mɨn e
rəhannɨmɨsən. Okəmənaka itəmatnakəsotafinən əhnəghatən
əhkəməte-pənenaoarəhaMoses, tatənnamnusənrəhaMoses
nian nɨg kit nɨgəm təmatus. Kən e nian əh, Uhgɨn təmən-
ipən kəm Moses məmə, ‘Roiu əh, io Uhgɨn rəha Epraham,
ne Uhgɨn rəha Aisak, ne Uhgɨn rəha Jekop.’ 27 In Uhgɨn

12:17: Rom 13:7 12:18: Wək 23:8 12:19: Dut 25:5 12:26: Eks 3:2,6
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rəha netəm kotəmegəh, sənəmə rəha netəm kəmotɨmɨs kitiəh.
Itəmat nəmotəlue pahrien.”

?Lou naka un in tepət
e loumɨn?

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28Kən iəgətun kit rəhaLou təmatəpələhmatəto ilat kotəghat,

kən Iesu tatuhalpɨnwɨr nəghatən rəha Satusimɨn. Kən tuwa o
Iesu matətapəh ron məmə, “?Lou ahro u in ilɨs pɨk kən məwɨr
məmə okotətəu-pən?”

29 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Lou u in ilɨs pɨk u
okotətəu-pən təmə, ‘!Otətəlɨg wɨr-tu itəmat netəm Isrel! Uhgɨn
u in rəhatat Iərəmərə, in əmun inUhgɨn. 30OnakolkeikeUhgɨn
u in rəhamIərəmərə enɨkimrafin, nenəmegəhən 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.”

32Kən 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.”

34Kən 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 təmatəgətun netəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn,

kənmatətapəh-innəghatənkit kəmilatməmə, “?Tahro iəgətun
mɨn rəha Lou kotəməMesaea 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-pən oekos-iəhau rəham tɨkɨmɨr mɨn məlɨn-pən ilat

əpəh ləhau e nelkəm.’ 37Tefɨt atɨp təmən məməMesaea
in rəhan Iərəmərə. ? Kən okəmə mipɨ Tefɨt atɨp əm,
kən tahro matol rəhan Iərəmərə?” Kən netəm mɨn un
kəmotətəlɨg-in Iesu kəmotagien pɨk o rəhan nəghatən.

12:28: Luk 10:25-28 12:30: Dut 6:4-5 12:31: Lev 19:18 12:33: 1
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Netəmim okoatəto wɨr ilat o iəgətunmɨn rəha Lou
(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38Nian Iesu təmatəgətun ilat kən məmə, “Oatəto wɨr itəmat
o iəgətunmɨn rəha Lou itəmkotolkeike nuwɨnən e kot əfəməh
motaliwək e suatɨp, kən netəmim koatos-ipən nɨsiaiiən kəm
ilat. 39 Kən motolkeike məmə okotəpələh aupən e nimə rəha
nuəfɨmɨnən. Kən e nian rəha lafet, ilat koatolkeike məmə
okotuwɨn kəpələh-pən aupən ikɨn rəha nɨsiaiiən. 40 Kən mo-
takləh-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)

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. 42 Kən nəutahlɨmɨs kit ian-rat
təmaii-pənməni əkəku kəiu əm.* 43Kən Iesu təmaun-in rəhan
mɨn netəmim kotuwa kən məmə, “Iatən-ipɨnə kəm itəmat
məmə nəutahlɨmɨs əh ian-rat pahrien, məto in təmərakin-
pən məni 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
rafinməni rəhanonos-nəmtɨnənnɨgɨnnagwənən, kən tɨkəmɨn
əh-ikɨn.”

13
Iesu təməNimə Rəha Uhgɨn otɨsas
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Nian Iesu təmatiet e Nimə Rəha Uhgɨn, kən rəhan kit netəm
tuelef təmən-ipən ron məmə, “! Iəgətun, əplan-tu kəpiel asol
mɨn ne niməmɨn, kotəwɨr!”*

2Kənməto Iesu təmə, “Itəmat nakoatehm natɨmnat mɨn əh,
məto nian otatuwa itəmnetəmim okotohalkin-ohalkin kəpiel
mɨn 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.
4 Kən moatətapəh ron məmə, “?Ən-tu məmə natɨmnat mɨn əh

* 12:42: Məniu tahmen-pəne tuente fatu. 12:43: 2Kor8:12 * 13:1: ENimə
Rəha Uhgɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asol mɨn. Neen rəhalat kotəfɨgəm tahmen e
foti-faif-tausan kilo. 13:2: Luk 19:44
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okotuwa nəghan? ?Kən nəmtətin ahro u otol pəs ekotɨtun
məmə tɨnol nian ətuatɨp əh-roiu rəha natɨmnat mɨn əh?”

5 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onakoatəto wɨr
itəmat o netəmim,məsotegəhan-inənməmə koteiuə-in itəmat.
6 Kən məto netəmim tepət okəpanotuwa e nərgək, kit otən
məmə in Mesaea, kit otən məmə in, kən moteiuə-in netəmim
tepət.

7 “Kən okəmə nakotətoməmə netəmimneen koatəmou əpəh
iuəhkɨr otəmat, kənmotəto mɨnməmə neenmɨn əpəh isəu ko-
tohmɨn ilatmɨn,məto nɨganməpɨtəmat otəsasiepən. Natɨmnat
mɨn əh okotaupən motuwa pahrien, məto sənəmə namnun
nian əh tɨnatuwa. 8 Nɨtən asol mɨn okotəluagɨn, kən kantri
mɨn okotoh mɨn ilat mɨn, kən namig asol otəpanol ikɨn mɨn
rafin, kən nəumɨs asol otus netəmim, məto natɨmnat mɨn əh
nətuounən əmrəhanahməən itəmotəpanuwa, kotahmen əme
pətan itəmtəmol nərpɨn, kənmətuounmatəto nahməənməmə
otəsuwəhən temək.

9 “Onakoatəto wɨr itəmat. Okɨləs itəmat kan nakotətul e
nɨganəmtɨ kaonsel, kən okoh itəmat əpəh imə e nimə rəha
nuəfɨmɨnənmɨn, kənonəkotətul aupənenetəm-iasol rəhakap-
man ne kig mɨn məto-inu rəhak mɨn u netəmim itəmat. Kən
onəkotən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm ilat. 10 Məto okaupən
kən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm netəmim ikɨn mɨn rafin un,
kən namnun nian təpanuwa.

11 “Okəmə okotuwa motɨləs itəmat kətan məmə onəkotətul
e kaonsel, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə onəkotən naka.
E nian ətuatɨp əh, onəkotən-iarəp əm nəghatən u Uhgɨn otos-
ipɨnə kəm itəmat, məto-inu nəghatən u onəkotən, sənəmə
rəhatəmatnəghatən,məto rəhaNarmɨnRəhaUhgɨnotos-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. 13 Netəmim rafin
okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul əskasɨk
mətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn
otosmegəh.”

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,
inotəkəikemegəs-inmɨtunnɨpətɨn.) Kənenian əh, netəmJutia
okotəkəikemotaiumoatatɨg əpəh e nɨtot mɨn. 15Etəm tətameg
ihluə e rəhan nimə, kən okol təsuwɨn mɨnən e nɨpəg noa nimə

13:9: Mat 10:17-20 13:11: Luk 12:11-12 13:12: Mat 10:21 13:13:
Mat 10:22; Jon 15:21 13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11



MAK 13:16 129 MAK 13:29

məmɨk rəhan natɨmnat. Otaiu əm magɨm. 16 Okəmə etəm
otɨtasum, kən okol təsuwɨn mɨnən latuənu o rəhan nɨməhan
məmɨk. Otaiu əmmagɨm.

17 “! Kəsi! Nahməən asol o nɨpɨtan itəm kəmotol nərpɨlat
ne nɨpɨtan kotapinahin nɨsualkələh. E nian əh okotos pɨk
nahməən. 18Otəfak əsanən kəmUhgɨnməmə natɨmnatmɨn əh
okəsotuwamən e nian rəha nətəpən, inəh nian rəha nalip ne
nuhuən ne, 19məto-inu e nian əh, nahməən asol kəməsehmən
kit ne kolmihinnəhlan enianUhgɨn təmətuounmol 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 əho rəhanmɨnnetəmimitəmtɨnəmɨtəpun
rəkɨs ilat məmə rəhanmɨn.

21 “E nian əh, okəmə suah kit otən məmə, ‘!Əplan-tuMesaea
əpə!’ o ‘! Əplan-tu in əpəh!’ məto onakəsotahatətəən lan.
22 Onakəsotahatətəən lan məto-inu, Mesaea eiuə neen, ne
ien eiuə mɨn, ilat okotuwa motol nat pɨspɨs mɨn, motol nat
netəmim kotaut ron moteiuə əm. Ilat okotalkut məmə okəmə
kotɨtun nolən, kən okotiuw-rəkɨs netəm mɨn u itəm Uhgɨn
tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat. 23 !O natɨmnatmɨn 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.’
26 Kən netəmim okotəplan io Netɨ Etəmim oekuwa e napuə
e rəhak nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəhak itəm
otasiəgəpɨn rafin io.† 27 Kən e nian əh, oekahl-ipən nagelo
mɨn 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
13:15: Luk 17:31 13:17: Luk 23:29 13:19: Dan 12:1; Nol Əpən 7:14
13:22: Nol Əpən 13:13 13:25: Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10 † 13:26: Afin-tu
Dan 7:13 13:26: Nol Əpən 1:7 13:27: Mat 13:41
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əmməmə otəsuwəhən ekuwa mɨn roiu agɨn. 30 Iatən pahrien
kəm itəmatməmə netəmim itəmkotatɨg u-roiu, okol kəsotɨmɨs
rafinən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa kol nɨpahrienən
lan. 31Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak
okol kəsotɨkəən. 32 Suah kit təsɨtunən nian o aua ətuatɨp rəha
natɨmnatmɨn əh. Nagelomɨn əpəh e neai kotəruru, kən iomɨn
NetɨEtəmimekəruru. MətoTataUhgɨn əmin tɨtunnian ətuatɨp
əh.

Itəmat onakoatəto wɨr itəmat
(Mat 24:42-44)

33 “Onakoatəto wɨr itəmat moataiir, məto-inu itəmat
nəkotəruru nian 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 mɨn wək kitiəh kitiəh. Kən
mən-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 netəmim mɨn 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 Iesuməmə okotɨləs anion
motohamnu. 2Kən kotəmə okəsotolən e nian rəha lafet məto-
inu kətah nɨmanin netəmim okotəmou okəmə kotɨtun məmə
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. 4 Kən netəmim neen kəmotəpələh
əh-ikɨn, neməha təmol ilat, kən moatən-ipən kəm ilat mɨn
məmə, “?Tahro matərəkɨn senta? 5 !Okol tapol-salɨm-in tapos

13:35: Luk 12:38 14:3: Luk 7:37-38
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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. 7Nian mɨn rafin itəmat ian-rat mɨn nəkotatɨg,
kən okəmə nakotolkeike, nəkotɨtun nol-wɨrən kəm ilat, 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. 9Ekatən pahrien kəm itəmatməmə, ikɨnmɨn
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)
10 Kən Jutas Iskariot in e netəm tuelef rəha Iesu, təmuwɨn

mehm pris asol mɨn məmə otegəhan-in-pən Iesu kəm
ilat. 11 Nian 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)

12 Nian tɨnuwa o nolən lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan, kən
kɨnatətuoun nolən lafet, kən nolən rəhalat katoh netɨ sipsip o
lafet rəha Nuhagego-inən. E nian əh, netəmimmɨn rəha Iesu
kəmotuwa ron motəmə, “? Nakolkeike məmə ekotuwɨn hiə
motol əpen-əpenə ikɨnməmə onəkol lafet ikɨn rəhaNuhagego-
inən?”

13 Kən Iesu təmahl-ipən rəhan kəiu etəmim mil məmə,
“Onakian əh taon muəplan suah kit tatəhun pətəl asol kit
təmətu-pən nəhau lan, kən nakuətəu-pən. 14Əpəh e nimə itəm
tatuwɨn-pən ikɨn, kən nakuətapəh o etəm-iasol rəha nimə un
məmə, ‘?Iəgətun təmə noan u in hiə məmə itɨmat in ne rəhan
mɨn netəmim ekotagwən ikɨn e lafet rəha Nuhagego-inən?’
15Kən in otəgətun noan asol u in ilɨs agɨn kɨnəməlɨn wɨr rəkɨs
natɨmnat ikɨn. Onakian əmmioal nɨgɨtat ikɨn nagwənən.”

16 Kən kəmian taon muəplan natɨmnat tahmen-pən əm
məmə inu Iesu təmən mihin ne. 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)
17 Tɨnehnaipən, Iesu ne rəhan netəm tuelef kəmotuwa,

18motagwən e tepɨl. Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ekatən
* 14:5: Roiu, tri-hanrɨt tenarius tahmen e tri-hanrɨt-taosan vatu. 14:7: Dut
15:11 14:8: Jon 19:40 14:12: Eks 12:6
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pahrien kəm itəmat məmə 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?”

20 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat əm kit u
netəmtuelef u koateer-pən pɨret e pesɨn kitiəhmoatun. 21Kən
io Netɨ Etəmim oekəike mɨmɨs məmə inu Naoa Rəha Uhgɨn
təmənmihinne,məto kəsi o suah əhkəut kəsuə itəmotegəhan-
in-pən io Netɨ Etəmim. !Təməwɨr əm məmə in təməsaiir-pa-
mən!”

Iesu ne kəmotagwən e lafet rəhaNuhagego-inən
(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20;

1 Kor 11:23-25)
22E nian kəmoatagwən, Iesu təmos pɨret məfak mən tagkiu

ron kəm Uhgɨn, kən məmkas mos-ipən kəm ilat məmə, “Otos,
inunɨpətɨk.” 23Matɨgmosmɨnkapwainməfakmən tagkiu ron
kəm Uhgɨn, mos-ipən kəm ilat, kən ilat rafin kəmotənɨm-pən
lan. 24 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inu nɨtak itəm tatol
məmə nəniəkɨsən rəha nasituən in tatətul matəmegəh. Nɨtak
u okəhtəg o netəmim tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalat təfagə rat
mɨn. 25 Ekatən pahrien kəm itəmat məmə oekəsənɨm mɨnən
wain u mətoarus-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)

27 Kən 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.
28Mətoonianoekəmegəhmɨn, ekaupən-in itəmatmuwɨn əpəh
Kalili.”

29Məto Pita təmə, “Nat əpnapɨn ilat rafin okotagɨm-tənin ik,
məto io əmun okol ekəsagɨm-təninən ik.”

30Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “Iatən pahrien kəm ik
məmə o lapɨn huə, nian mənɨg otəsɨmnənən əh mau kəiu, kən
ik onakənmau kɨsɨl məmə nəkəruru io.”

31 Məto Pita təmən əskasɨk məmə, “Nat əpnapɨn ekəkəike
mɨmɨs kilau min ik, okol ekəsənən məmə ekəruru ik.” Kən
rəhan rafin netəmim kotənmɨn tahmen e Pita.
14:18: Sam41:9 14:24: Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1 Kor 10:16; Hip 9:20
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Iesu təmuwɨnmatəfak
əpəh Ketsemani

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32Kən lapɨn kəmotuwɨn əpəh kəmahwɨnu ikɨn kit, nərgɨn u

Ketsemani, kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otəpələh u
ikɨn-u, pəs ekuwɨnməfak.”

33Kənmit Pita, Jemes ne Jonmotuwɨn, kən nɨkin tɨnatahmə
pɨk, kən tɨnəto tərat agɨn. 34Kənməmə, “Nɨkik tɨtahmə pɨk, kən
iuəhkɨr ekɨmɨs lan. Atəhaləpələh u ikɨn-umatəhalaiir.”

35 Kən muwɨn məsɨn mɨn meiuaiu morin e nɨsɨp matəfak
məmə, “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 itəm okəpanotuwa. Məto əsolən
rəhak nətəlɨgən, məto ol nat naka itəm ik əmnakolkeike.”

37Kənmɨtəlɨg-paməto rəhanetəmimmiləhalkɨnəhlapɨl. Kən
tən-ipən kəm Pita məmə, “? Saimon, nakatapɨl, o? ? Tahro
nəsaiirən-tu aua kitiəh əm?” 38 Kən mən-ipən kəm iləhal
məmə, “Onakəhlaiir mətəhaləfak matəhalehm wɨr məmə
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-pa mɨn, məto kɨnəhlapɨl mɨn,
mɨnəhalərurunaiirən, kənmɨnəhalərurumɨnməməokəhalən-
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 asol
mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol rəha netəm
Isrel kəmotahl-ipa ilat. 44 Suah un tategəhan-in Iesu kəm ilat
tɨnəmən rəkɨs kəm ilat məmə, “Suah əh oekətuilɨm-pən lan
u, nəkotɨtun əm məmə suah əh in əh. !Nakotaskəlɨm motos
motuwɨnmotaskəlɨmwɨr!”

45 Kən əmun Jutas təmuwa iuəhkɨr o Iesu, kən mən məmə,
“Iəgətun,” kən mətuilɨm-pən lan. 46 Kən netəm mɨn əh
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kəmotuwa motaskəlɨm tiəkɨs. 47 Məto ilat kit rəha Iesu
təmatətul iuəhkɨr olat təmew rəhan naip e nəmeen mətatɨp
rəkɨs matəlgɨ slef kit lan rəha pris asol agɨn.

48 Kən Iesu təmə, “? Tahro nakotəmɨk naip asol rəha
nəluagɨnən ne kəsou-əsou motuwa məmə onəkotɨləs io? ?
Nɨkitəmat təht məmə io emit netəmim muwɨn kotəluagɨn o
kapman, o kəm-naka io iohamnu itəm kit? 49Nian mɨn rafin
kitatmin itəmat əpəh eNimə Rəha Uhgɨn ekatəgətun netəmim
ikɨn. ?Kənnakotahroməsotaskəlɨmən io? Məto nat Naoa Rəha
Uhgɨn təmən, otəkəike muwamol nɨpahrienən lan.”

50Kən rəhanmɨn rafin netəmimkɨnotapəs in, kənmotagɨm-
tənin. 51 Kən 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 Iesumotuwɨn əpəh imapris asol
agɨn u katuəfɨmɨn rafin pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha
Lou, ne netəm-iasol rəha netəm Isrel ikɨn. 54 Kən 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 agɨn moatəto nɨgəm. 55 Kən pris asol mɨn ne
netəmim rafin rəha kaonsel kəmoategəs-in nɨpəgnəmtɨn mɨn
neen e Iesu məmə 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 Uhgɨn u netəmim əm kəmotol e
nelmɨlat, məto e nian tatol kɨsɨl lan, təpaniləkɨn mɨn nɨtain u
kəsolən e nelmɨtəm.” 59Kəmotənnəhlanməto ilatmɨn, rəhalat
nəghatən tətaiu pɨsɨn-pɨsɨn.

60Kənpris asol agɨn təmətul aupən-in ilat kənmən-ipənkəm
Iesu məmə, “?Tahro nəsəghatən? ?Tahro e nəghatən mɨn əh
itəmkoatən-iarəp tatɨləs pɨkən ik?”

61 Məto Iesu təpnapɨn əm məsəghatən, kən pris asol agɨn
apon təmən-ipənmɨnməmə, “?Tahro? ?IkMesaea uNetɨ Etəm
katənwiwi?”

62Kən Iesu təmə, “!Əwəh, io u! Onəpanotehm ioNetɨEtəmim
ekatəpələh e rəhnmatɨp Uhgɨn u nahgin tepət, kən panotehm
mɨn io e napuə e neai ekatuwa.”

63 Kən pris asol agɨn tearəsin rəhan natɨmnat məto-inu
nɨkin təmərat o nəghatən rəha Iesu, kən məmə, “Okəsotegəs-
in mɨnən suah kit məmə otən mɨn nat kit lan. 64 !Nɨnəmotəto
14:49: Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20 14:50: Sam 31:11 14:58: Jon 2:19-21
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rəkɨs tatəghat rat e Uhgɨn! ?Nakotahrətəlɨg? ?Okotahro suah
u?” Kən ilat rafin kəmotənməmə otəkəike mɨmɨs.

65 Kən kəmotol mɨlə e Iesu, kən neen kəmotagəh lan, neen
kotəlis nɨganəmtɨnmotoh kənmotəmə, “!Ei, ik ien rəhaUhgɨn!
!Ən-tuməmə pah u təmoh ik!” Kənmopael mɨn rəha pris asol
agɨn kəmotem.

Pita təmənməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62;
Jon 18:15-27)

66 Kən 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.”

68 Məto Pita təmən-iamnin, kən məmə, “Iəkəruru nat un
nakatən,” kən muwɨn matətul əpəh e ket rəha iat. Kən mənɨg
kit təmɨmnən.

69 Kən 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 inməmə, “Nɨpahrienən, ik mɨn ilat kit məto-inu ekotɨtun
məmə ik etəmKalili.”

71Məto tɨnətuounmaun-in nəratənmɨn koatɨsɨ-pən o Uhgɨn
moatuwa ron okəmə teiuə. Kən təmos noanawɨl məmə, “!
Iəkəruru suah əh nakotəghat-in!”

72Kənroiuagɨn-əhmɨnmənɨg tɨnɨmnənmɨn, kənnɨkin tɨnəht
nəghatən rəha Iesu məmə təmən minu lan məmə, “Mənɨg
otəsɨmnənən əh mau kəiu, kən ik onakən mau 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)
1Kən 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
ronməmə, “?Ik kig rəha netəm Isrel?” Kənməto Iesu təmə, “Ik
nəmənmihin.”
14:64: Lev 24:16; Jon 19:7 15:1: Luk 22:66
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3 Kən pris asol mɨn kəmotən-iarəp nolən tepət lan. 4 Kən
Pailat təmətapəh ron məmə, “? Tahro nakəsuhalpɨnən? ?
Nəməto kəmotən nɨpəgnəmtɨn tepət lam?”

5 Məto 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)
6E nup mɨn rafin, nian katol lafet lan rəha Nuhagego-inən,

nolənrəhakapmanuPailatməmə inotahl-iarəpsuah əpnapɨn
əm kit e kalapus, suah kit itəm netəm Isrel kəmoatən. 7 Kən
suah kit u, nərgɨn u Parapas, tətatɨg e kalapus ilat in mɨn
neen, məto-inu kəmotohamnu etəmim e nian kəmatəmou o
kapman. 8Kən nɨmanin netəmim kəmotuwa o Pailat motən-
ipən kəm in məmə otol əm nat kitiəh tahmen-pən e itəm tatol
nianmɨn, mahl-iarəp suah kit e kalapus.

9 Kən Pailat təmətapəh olat məmə, “?Nakotolkeike məmə
ekahl-iarəp kig rəha netəm Isrel?” 10 Təmən nəhlan məto-inu
in tɨnɨtunrəkɨsməməpris asolmɨnkəmotos-ipənIesuenelmɨn
məto-inu kotetəhak.

11 Məto pris asol mɨn kəmotəkəike kəm nɨmanin netəmim
məmə okotəuhlin nətəlɨgən rəhalat. Kən ilat kəmotətapəh o
Pailat məmə otahl-iarəp Parapas, məto sənəmə Iesu. 12 Kən
Pailat təmətapəh olat məmə, “?Məto ekahro e suah u itəmat
nəmotəmə in kig rəha netəm Isrel?”

13 Kən kəmotagət əfəməh məmə, “! Okəht-ipən e nɨg
kəməluau!”

14Kən Pailat təmətapəh mɨn olat məmə, “?Nolən tərat naka
u suah u təmol?” Məto kəmotagət əfəməhmɨnməmə, “!Okəht-
ipən e nɨg kəməluau!”

15Kən Pailat təmolkeike məmə otol nɨkilat, kən mahl-iarəp
Parapas, kən məhlman-pən Iesu e nelmɨ rəhan mopael mɨn
məmə okotalis motətu-pər e nɨg kəməluau.

Mopael mɨn kəmoatol
mɨlə e Iesu

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Kən mopael mɨn rəha Pailat kotɨləs Iesu motuwɨn əpəh

imə e nimə asol rəha kapman, katən məmə Praetoriam. Kən
kəmotaun-in rafinmopaelmɨn kotuwa kɨtəlau lan. 17Kənmo-
tuwɨn-in-pənkot asiə tahmen əmekot rəhakig, kənmotuarin-
uarin nol itəm tol nihlən-nihlən motol hat lan itəm tahmen
e hat rəha kig, kən motəfauin-pən kəm in. 18 Kən motol mɨlə
lan motəmə, “Itɨmat ekotos-ipɨnə nɨsiaiiən kəm ik, kig rəha
netəm Isrel.” 19 Kən motoh rəhn-kapə e noanɨg, motagəh
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lan, motɨsin nulɨlat məmə koatos-ipən nɨsiaiiən eiuən kəm in.
20Nian kəmotahkul rəkɨs lan, kən motapeg rəkɨs kot asiə un,
kən motuwɨn-in-pən əh rəhan natɨmnat, kən motit motuwɨn
məmə okotəht-ipən e nɨg kəməluau.

Kəməht-ipən Iesu e
nɨg kəməluau

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43;
Jon 19:17-27)

21 E suatɨp, kəmotehm suah kit etəm Saerin, nərgɨn u Sai-
mon. In tata rəha Aleksanta ne Rufas. Tatuwɨn Jerusalem,
kənmoatəkəike kəm inməmə otɨləs nɨg kəluau. 22Kən kəmotit
Iesu motuwɨn əpəh ikɨn kit katən məmə, Kolkota, u nɨpətɨn
təmə Louipɨl-uipɨl. 23 Kən kəmotos-ipən wain u kəmol pɨləh-
pɨləh ilau mərɨsɨn umɨr məmə otənɨmpəs təsətoən nahməən e
nɨpətɨn, məto tapəs nənɨmən.

24Kən kəmotɨləs Iesumotuwɨnmotəht-ipən e nɨg kəməluau.
Kənmotoor rəhan natɨmnatmoturin tais ronməmə pah otos.
25 Kəmətu-pər Iesu e nɨg kəməluau e nain kɨlok laulaugɨn,
26kənmotəte-rəkɨs nɨpəgnəmtɨnukəmotehm lanməmə, IN KIG
RəHA NETəM ISREL, kən motəht-ipən nəghatən un e rəhan nɨg
kəməluau. 27 Kən etəmim kəiu itəm kətuəluagɨn o kapman
mətioh netəmim, kəmətu-pər ilau e nɨg kəluau, kit e nɨkalɨn
matɨp, kit e nɨkalɨnmol.*

29 Kən netəmim itəm kotaliwək e suatɨp, moatanu-anu
rəhn-kapəlat kəm in moatol mɨlə lan motəmə, “Ei, ik nəmən
məmə onakərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn kən nian tatol kɨsɨl lan
u, nəpaniləkɨn mɨn in pɨsɨn. 30 Eiuaiu-tu e nɨg kəməluau un,
mosmegəh atɨp-tu lam.”

31 Pris asol mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmotol əm nat
kitiəh motalah-əmnu motəmə, “Təmasitu e netəmim tepət,
məto okol təsasitu atɨpən lan. 32 Təwɨr pəs kitat kotehm-tu
Mesaeau, kig rəhanetəmIsrel, oteiuaiu enɨgkəməluaupəs ki-
tat 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)
33 Kən e tuelef klok mətoarus-pən tri klok, napinəpən

təmeiuaiu mɨrəfin nat. 34Kən e tri kɨlok Iesu təmagət əfəməh
məmə, “!Eloi, Eloi! ?Lamasapaktani?” Nɨpətɨn rəhannəghatən
təmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?Tahro nakatapəs io?”

15:21: Rom 16:13 15:24: Sam 22:18 * 15:27: E kopi oas mɨn tepət rəha
Niutesteman itəmkəməte e nəghatən Kris aupən, ves 28 tɨkə. 15:29: Sam 22:7;
109:25; Mak 14:58 15:34: Sam 22:1
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35 Netəmim neen kəmoatətul əh-ikɨn kəməsotəto wɨrən
nəghatən un, kəmotən məmə, “Haləto-tu. Tətaun-in Elaija.”
36Kən ilat kit təmaiu muwɨn miuw-pən wain u tagɨn e nat kit
tame-ame tahmen e katən, maru-pər e nuwig tuwɨn o Iesu
məmə otənɨm. Kən məmə, “Pəs-tu kotehm-tu məmə Elaija
otuwamɨləs-iəhau, o kəp.”

37Məto Iesu təmagət əfəməhmɨn, kən rəhan namegən tiet.
38Kən əpəh eNiməRəhaUhgɨn, nɨməhan itəmtatəkulosɨg-in

Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, təməhap məsɨn kəiu əpəh ilɨs mətoarus-
pa əpəh ləhau. 39 Kən etəm-iasol rəha mopael mɨn itəm
təmatətul enɨkalɨ Iesu, təmehmməmə təmɨmɨsmin-nulan, kən
in təmənməmə, “!Nɨpahrienən, suahu inNetɨUhgɨnpahrien!”

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)
42 Kən 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 etəm Aramatia
tɨnuwa. In etəmim kit rəha kaonsel itəm katɨsiai-in. In nɨkin
təməht pɨk nərəmərəən rəha Uhgɨn. Kən təməsəgɨnən muwɨn
ima Pailat ikɨnmatətapəh-in nɨpətɨ Iesu. 44Nian Pailat təməto
məmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs, kən təmaut maun-in etəm-iasol rəha
mopaelmɨnmatətapəhronməmə, “?Katənpahrienməmə 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. 46Kən 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.

16
Iesu tɨnəmegəh

e rəhan nɨmɨsən
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12;

Jon 20:1-10)
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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. 2 Laulaugɨn agɨn mɨt tɨnatər e Sante, pətan miləhal
un kəmatəhaluwɨn e suwɨt. 3 Nian kəmatəhaluwɨn e suatɨp
kən mətəhalən kəm iləhal mɨn məmə, “?Karmə pah otasitu
etəhal mahuin rəkɨs kəpiel asol əpəh e nɨpəg kəpiel?” 4Məto-
inu kəpiel əh kəpiel asol. Məto nian kəməhaluwa iuəhkɨr,
məhalətag-pənməhaləplan kɨnahuin rəkɨs kəpiel.

5 Kəməhaluwɨn imə e nɨpəg kəpiel məhaləplan etəm aluə
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 etəm
Nasaret, etəm kəmətu-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 mo-
tuwɨnmotehm əh-ikɨnməmə inu tɨnəmən rəkɨs mihin ne kəm
itəmat.”

8 Kəmahlaiu məhaliet e suwɨt məhlagɨm, məto-inu
kɨnəhaləgɨn pɨk matəhlasiəp. Kən məhaluwɨn məsəhalənən
nat kit ne kəmnetəmimməto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk.

[Nəghatən rəha Mak təmol namnun ikɨn-u kən netəm pɨsɨn
kotɨlpɨn ves 9mətoarus-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

maupənmiet-pa oMeriMaktala, 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 kəmotəto məmə Iesu
tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən, 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
Jerusalemmətian e suatɨp, məto e nian əh nɨpətɨn təmol pɨsɨn.
13Kən ilaukəmiatəlɨgmɨnmianmuən-ipənkəmilaumɨnneen,
məto ilat kəməsotənmɨnən nɨpahrienən elau.

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28
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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

kəmotagwən matəhai ilat məmə, “Itəmat nakəsotahatətəən
lak, rəhatəmat-kapə tiəkɨs pɨk.” Təməhai ilat məto-inu
kəsotahatətəən e netəm kəmotehm məmə tɨnəmegəh rəkɨs e
rəhan nɨmɨsən.

15Kənmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨnmotən-iarəp Nam-
nusən Təwɨr kəm netəmim mɨn e nɨtən mɨn rafin. 16 Etəm
otəto Namnusən Təwɨr tahatətə lan kən mol baptais, Uhgɨn
otosmegəh. Məto etəm təsahatətəən lan, Uhgɨn otol nalpɨnən
asol kəm in. 17 Kən 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 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.
20 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotiet motuwɨn motamnus-
iarəp rəhan nəghatən əpəh ikɨn mɨn rafin. Kən Iərəmərə
tətasitu elatmatol nəmtətin tepət. Kən nəmtətinmɨn əh koatol
nəfɨgəmənməmə rəhalat nəghatən in nɨpahrienən.

16:14: 1 Kor 15:5 16:15: Wək 1:8 16:16: Wək 2:38 16:17: Wək 2:4;
8:7 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 Itəm

Luk 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 itəmkəmotiet e nəmegəhən rəha Iesu.
In təməte naoa mil u: Namnusən Təwɨr Itəm Luk Təməte, ne
WəkMɨn Rəha Aposol Mɨn.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm

rəhankit fren, nərgɨnuTeofilas. Nɨpətɨnərɨguməmə, “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.
?Təməte naoa u o naka? Luk tolkeike məmə otəte namsu

kit itəm tətuatɨp məhag-əhag wɨr e nəmegəhən rəha Iesu. Kən
in təməghat ilat netəm kəmotaliwək ilat Iesu moatəplan wək
rəhan. Nian təməto rəkɨs rəhalat nəghatən, kən Luk təməte
naoau. In tolkeikeməməotəgətunməmə Iesu in etəmpahrien
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 itəmUhgɨn təmol ilugɨn itɨmat.
2Kəmotəte rəkɨsnatɨmnat itəmnetəmimneenkəmotən, netəm
mɨn əh kəmotatɨg e nian rəha nətuounən rəha natɨmnat mɨn
əh, kən ilat kəmotehm ətuatɨp enɨganəmtɨlat natɨmnatmɨn əh,
kənmoatən-iarəp. 3Kən io emɨtəpwɨr nəghatənmɨn lanməmə
ekɨtun wɨr natɨmnat mɨn əh e nətuounən rəhan, kən roiu
rəhaknətəlɨgənməmə təwɨr iomɨnekəte rəkɨs ətuatɨpnatɨmnat
rafin mɨn əh məmə 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 pris mɨn kətaun-
in ilat məmə, Pris mɨn rəha Apia, u təmɨsɨ-pən e noanol rəha
1:1: Wək 1:1
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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 nəghatənmɨn rəhan, kənməsuərəkɨnən
kit. 7 Məto nətɨlau tɨkə məto-inu Elisapet, in təməseməkən
mətoahginmɨnɨpɨtaguɨhl, kən ilau kərən kɨnuaguɨhl.

8 Kən nian ətuatɨp tɨnuwa məmə, Pris mɨn rəha Apia oko-
tuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn motol rəhalat wək. Kən Sekaraea,
in mɨn təmuwɨnmol wək rəha Uhgɨn. 9E nolən rəha pris mɨn,
ilat koatərakin kəpiel əkəku mɨn kotahmen-pən e taes məmə
okotegəs-in məmə otəgətun pah otol wək e Nimə Rəha Uhgɨn
məmə otuwaan nat pien-pien itəm tatuwɨn kəm Uhgɨn. E
nolən əh təməgətun Sekaraea. 10Kən e nian itəm təmuwɨn imə
matuwaan 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 təmiwɨgmətasiəp
mɨnəruru əfəməh nat, kən nəgɨnən təmərioah e nɨkin. 13Məto
nagelo təmən-ipən məmə, “Sekaraea, əsəgɨnən, məto-inu
Uhgɨn tɨnəto rəham nəfakən. Kən rəham pətaguɨhl Elisapet
otɨləs nətɨn kit iərman. Kən onakəkəikemaun-in nərgɨnməmə
Jon. 14 Kən onakəto təwɨr kən magien, kən netəmim tepət
okotagien o naiirən rəhan, 15 məto-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
nulannian rafin. 16Kən inotiuw-panetəmIsrel tepət kotɨtəlɨg-
pa o Iərəmərə, Uhgɨn rəhalat. 17Kən in otətaupən-in Iərəmərə
e narmɨnnenəsanənən rəhaElaijaməmə 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 netəm kotətuatɨp. 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-nulanmɨtunməmə nat u otuwamol nɨpahrienən? Məto-
inu io enaguɨhl rəkɨs, kən rəhak pətan tɨnɨpɨtaguɨhl mɨn.”

19 Kən nagelo təmən-ipən kəm in məmə, “Io, nərgək u Ka-
priel, 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

1:9: Eks 30:7 1:15: Nam6:2-3 1:17: Mal 3:1; 4:5-6;Mat 17:11-13 1:19:
Dan 8:16; 9:21
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onakəsagətən mətoarus-pa nakehm nɨpətɨ nəghatən u, məto-
inu nəməsənən nɨpahrienən e rəhak nəghatən. 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 əm e 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 əmlatuənu, 25kən in təmənməmə,
“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 nɨtənKalili e taon kit, nərgɨnuNasaret. 27 In təmos nəghatən
kit matuwɨn rəha pətan kit itəm iərman təsuwɨnən əh mehm,
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. 31 Kən
inəh, ik onakəpəs-in məwɨg e nətɨmkit, kənmɨləs 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.”

34Kən Meri təmən-ipən kəm nagelo məmə, “?Oekahro min-
nulan mɨləs suakəku kit okəmə esətəu-pənən əh iərman?”
35Kən nagelo təmən-ipən kəm in məmə, “Narmɨn Rəha Uhgɨn
otuwamatɨg lam, kənnəsanənən rəhaUhgɨn IlɨsAgɨnotəfətain
ik. Kən inəh, suakəku onəkɨləs, okaun-in məmə in təmɨsɨ-pən
o Uhgɨn, kən in Nətɨ Uhgɨn. 36 Kən iatən kəm ik məmə ik kit

1:27: Mat 1:16,18 1:31: Aes 7:14; Mat 1:21-23 1:33: 2 Saml 7:12,13,16;
Aes 9:7
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Elisapet tɨnəpək-əpək rəkɨs in nətɨn kit iərman, nat əpnapɨn
in tɨnɨpətaguɨhl rəkɨs. Kəmatən lan məmə pətaguɨhl itəm
təseməkən, məto roiu əh tɨnəpəs 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.’ ”
38KənMeri təmən-ipənməmə, “Əwəh, io pətan iolwək əmrəha
Iərəmərə. Pəs in otol kəm io nat naka itəm ik nɨnən rəkɨs.” Kən
nagelo təmapəs in, kənmatuwɨn.

Meri təmaliwəkmatuwɨnməmə otətag Elisapet
39 Uarisɨg lan təsuwəhən, Meri təmiet iman ikɨn maliwək

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. 41Kən
e nian Elisapet təməto nəghatən rəha Meri, suakəku un itəm
tətatɨg əpəh e nərpɨn təmaut, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmər
e nɨki Elisapet. 42 Kən təmagət əfəməh məmə, “!Uhgɨn təmol
təwɨr kəm ik taprəkɨs-in nɨpɨtan mɨn rafin, kən in otol təwɨr
kəm suakəku itəm onəkɨləs! 43Ekɨsɨtunənməmə o naka Uhgɨn
təmol təwɨr kəm io min-nulan məmə mama rəha Iərəmərə
rəhak təmuwa mətag io. 44 Iatən nəhlan məto-inu e nian
ematəto rəham nəghatən, 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 ne matuwɨn, netəmim rafin okotən məmə 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.
50 Kən in tətasəkitun netəm mɨn u itəm koatɨsiai-in in, inu

netəm rəha noanol mɨn aupən ikɨn mətoarus-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.

1:37: Mat 19:26; Job 42:2; Jer 32:17 1:46: 1 Saml 2:1-10 1:50: Sam
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53Netəm itəm nəumɨs 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 noanolmɨn rəha Isrel u rəhan iolwəkmɨn,
kən təməsaluinənməmə otasəkitun 55Epraham ne rəhanmɨn

noanol,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

56 Kən Meri tətatɨg ilau Elisapet mətoarus-pən məwɨg kɨsɨl,
kən in təmɨtəlɨg-pənmɨn əpəh iman ikɨn.

Naiirən rəha Jon Baptais
57 Kən 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 pɨk kəm in nəhlan, kən
ilat kəmotuwa motol kitiəh ilat min məmə okotagien kələh.
59Nian suakəku əh tɨnosnian ilat eit, kən ilat kəmotuwaməmə
okotəhg-ipən. Kən iuəhkɨr kotaun-in nərgɨn məmə iahuni
rəhan tata Sekaraea, 60məto rəhan mama tən məmə, “Kəpə.
Okaun-in nərgɨn u məmə Jon.” 61 Kən ilat kəmotən kəm in
məmə, “?Tahro? Rəham kit noanol tɨkə itəm kotaun-in nərgɨn
əh Jon.” 62 Kən 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-pən məmə, “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 itəmkəmotəto namnusən əh, kən kəmoatətəlɨg-
in əm, kəmoatətapəh məmə, “? Suakəku əh, otuwa etəmim
naka?” Kəmoatən min-nulan məto-inu kəmotəplan əmməmə
nəsanənən rəha Iərəmərə tətatɨg lan.

Sekaraea təmən-iarəpnəghatən itəmUhgɨntəmos-ipənkəmin
67Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmər e nɨki Sekaraea, tata rəha

Jon, kən in təmən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn 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.

1:53: Sam 34:10 1:54: Sam 98:3 1:55: Jen 17:7; Maeka 7:20 1:59:
Jen 17:12; Lev 12:3; Luk 2:21 1:68: Sam 72:18 1:69: Sam 18:2



LUK 1:70 146 LUK 2:4

70 Kən in tahmen-pən əm e nəghatən u itəm Uhgɨn tɨnəmən
rəkɨs kəmkitat e nəghatən rəha 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 əh məmə 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, kən

məsotəgɨnən,
75kən kitat okotasim, kən nəmegəhən rəhatat otətuatɨp e nian

mɨn 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 netəmimməmə Uhgɨn oto-

smegəh 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 e mɨtgar

təmər e neai,
79mətasiəgəpɨn kitat netəm koatatɨg 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
ikɨn matəsahgin nian rəhan otuwa itəm otətuoun wək lan e
nɨganəmtɨ netəm Isrel.

2
Naiirən rəha Iesu
(Mat 1:18-25)

1 E nian mɨn əh, suah kit etəm Rom, nərgɨn u Sisa Okastas,
in tatərəmərə nɨtən mɨn rafin rəha Rom. In təmələhəu lou kit
tətatɨgməmə okafin rafin netəmim itəmkoatatɨg rafin əh-ikɨn.
2 Inu nafinən netəmim itəm kəmaupən kol, kən Kuarinias in
kapmanrəhaSiria. 3Kənonəghatən əhrəhanafinən,netəmim
rafin kotəkəike moatɨtəlɨg-pən iməlat mɨn ikɨn itəm kəmotaiir
ikɨn məmə okafin ilat, kən kəte rəkɨs nərgɨlat e naoa rəha
kapman. 4 Kən Josep ne Meri kəmiaiet e nɨtən Kalili e taon
kit, nərgɨn u Nasaret, mian əpəh nɨtən Jutia e taon kit, nərgɨn
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u Petlehem, iməKig Tefɨt aupən. Ilau kəmian ikɨn əhməto-inu
Josep inmipɨ Tefɨt rat.

5 Ilau Meri katian məmə okos nərgɨlau. Kɨnagətosɨg-in rəkɨs
Meriməmə in otəpanətəu-pən Josep, kənMeri in tɨnəpək-əpək-
in rəkɨs suakəku kit. 6 Nian ilau əpəh Petlehem, kən nian
rəha Meri tɨnuwa məmə otemək-in nətɨn. 7Kən suakəku itəm
in təmaupən maiir, in iərman. Kən təmalpin e nɨməhan,
mələhəu-pən e pokis kit itəm katələhəu-pən kras u nat megəh
mɨnkotagwən-pən ikɨn. Təmolmin-nəhlanməto-inunimə tɨkə
məmə okuapɨl 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 sipsipmɨn lapɨn. 9Kənnagelo 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 iatuwa məmə ekos-ipɨnə namnusən
təwɨr kəm itəmat itəm otol 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
15Nian nagelomɨn kəmotapəs iolwək e sipsipmɨnmotɨtəlɨg-

pən əpəh e nego e neai, kən iolwək e sipsip mɨn kəmotən kəm
ilatmɨnməmə, “Pəs kotuwɨnPetlehemmotehm-tu nat əh itəm
Iərəmərə təmən kəmkitat.”

16 Kəmotəruməhlin uəhai əm motuwɨn motehm Meri ne
Josepne suakəku itəmkəmuələhəu-pənepokis itəmkətagwən-
pən nat megəh mɨn ikɨn. 17 Nian kəmotuwɨn motehm rəkɨs
suakəku u, kən kəmotamnus-iarəp nəghatən rəha suakəku u
itəm kəmotos o nagelo. 18 Kən 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 nian mɨn. 20 Kən iolwək e sipsip
mɨn kəmoatɨtəlɨg, moatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn moatənwiwi in o
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natɨmnat rafin itəm kəmotəto kənmotehm, tahmen-pən əm e
inu nagelo təmən-ipənmihin kəm ilat.

Kəmaun-in nərgɨ Iesu.
21Nian suakəku u tɨnos nian eit itəm təmaiir lan, kən kəhg-

ipən in tatətəu-pənLourəhalat, kənkaun-innərgɨnməmə Iesu,
nərgɨn u itəmnagelo təmən-ipən kəmMeri 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 rəhanaruətuəhən tatətəu-pənLou rəhaMoses.
Kən inəh, tɨnuwa ətuatɨp e nian rəha Josep ne Meri məmə
okioal nəhlan. Kən kialəs suakəku un mian əpəh Jerusalem
məmə okioas-ipən kəm Iərəmərə. 23 Inu tatətəu-pən əsas Lou
rəha Iərəmərə itəm təmən məmə, “Suakəku iərman mɨn itəm
kaupən katɨləs ilat, okəkəike katos-ipən ilat kəm Uhgɨn məmə
rəhan.”

24 Kən ilau kəmian Jerusalem o nat kit mɨn, məmə ilau
okioas mak kəiu o iouen kəiu, kən mohamnu matioas-
ipən kəm Uhgɨn o naruətuəhən, tahmen-pən əm e Lou rəha
Iərəmərə tatənmihin.

Simeon təmehm Iesu
25Kən inəhetəmimkit tətatɨg əhJerusalem,nərgɨnuSimeon.

Rəhan nəmegəhən in tətuatɨp wɨr, kən nian rafin tatətəu-pən
nəghatən rəhaUhgɨn. Kən in tatəsahgin nuwamən rəhaKristo
itəm otuwa mosmegəh netəm Isrel lan. Kən Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmuwa mərioah e nɨkin. 26Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnən
rəkɨs kəm in məmə otəsɨmɨsən mətoarus in otehm Kristo itəm
Iərəmərə təmənməmə in otahl-ipa. 27KənNarmɨn Rəha Uhgɨn
təməuhlin nɨkin məmə in otuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən
Josep ne Meri kəmialəs suakəku u Iesu mian e Nimə Rəha
Uhgɨnməmə ilau okioal natɨmnat rafin itəmLou tatən. 28Kən
Simeon təməplan Iesu, kən təmɨləs məgəfəlin, kənmatənwiwi
Uhgɨn, mən-ipənməmə,
29 “Iərəmərə, nəmol rafin rəhamnəghatən onəniəkɨsənkəmio,

iolwək əm rəham.
Kən roiu, egəhan-in io məmə ekɨmɨs-ta e nəməlinuən,
30məto-inu enəplan e nɨganəmtək suakəku u itəm otosmegəh

netəmim.
31 Ik nəmol əpen-əpenəməmə in Iosmegəh, kən netəmim rafin

okotəplan.
32 In otuwa nəhag-əhagən, kən otəgətun rəham suatɨp kəm

Iaihluəmɨn,
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kən netəmim okotɨləs-ipər rəhammɨn netəm Isrel o Iosmegəh
əh.”

33 Kən tata ne mama rəha suakəku u, narmɨlau təmiwɨg o
nəghatənmɨn itəm Simeon təmən lan. 34Kən 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 okoteiuaiu motorin, kən tepət mɨn okotər. Kən in otuwa
nəmtətin kit itəm netəmim tepət okotəghat rat lan məmə,
35netəmimokotəplan nətəlɨgənmɨn e nɨki netəmim tepət. Kən
ik Meri, nɨkim otɨtəgɨt tahmen e suah kit təmaru nɨkim e naip
asol.”

Ana təmehm Iesu
36 Kən 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 Uhgɨn matəfak, inəh laulaugɨn
ne ehnaipən tatətuakəm mətapəs nagwənən matəfak kəm
Uhgɨn. 38 Kən 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
39 Nian Josep ne Meri, ilau kəmioal natɨmnat rafin u itəm

Lou rəha Iərəmərə təmən, kən kəməhalɨtəlɨg-pən Kalili e taon
Nasaret, imələhal ikɨn. 40 Kən suakəku təmatepət muwa
məskasɨk, kən in tenatɨg tenatɨg wɨr, kən nian rafin nəwɨrən
rəha Uhgɨn təmərioah e rəhan nəmegəhən.

Etəmaluə Iesu əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
41Enupmɨnrafin, tatanemamarəha Iesukatian Jerusalem

məmə okotol lafet rəha Nuhagego-inən. 42 Nian Iesu tɨnos
nup tuelef, təmətəu-pən ilau məhaluwɨn əpəh ilɨs e lafet əh,
tahmen-pən əm e nolən rəha netəm Isrel. 43 Nian lafet tɨnol
namnun, kən rəhan mɨn kɨnotɨtəlɨg mɨnoatuwɨn iməlat ikɨn,
məto etəm aluə Iesu in təməsətəu-pənən rəhan tata ne mama,
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in mətatɨg əm Jerusalem, məto ilau kəməsiatunən. 44Nɨkilau
tatəht məmə 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.
45 Məto 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.

48 Kən 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.

51 Kən 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. 52 Kən 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)

1 Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, etəm Rom, nərgɨn u Sisa
Taepirias, in tatərəmərə nɨtənmɨn rafin rəha Rom. Kən e nian
in təmatərəmərəmətoarus-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 əpəh Apilin, ne Pon-
tias 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 əme nəghatən rəha ien u Aesea itəm

2:51: Luk 2:19 2:52: 1 Saml 2:26; Prov 3:4 3:3: Wək 13:24
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təməte e naoa rəhanməmə, “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨnmatənməmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə o suatɨp rəha
Iərəmərə, kənmotol rəhan suatɨp tətuatɨp. 5Napin nəhaumɨn
rafinokətouɨnwɨr, kənnɨtotmɨnnenarɨtmɨnrafinokos-iəhau,
kən suatɨp eko-ekomɨn okəg-ətuatɨp-in, kən suatɨp itəm tapər-
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! 8Otol natɨmnat neen itəm tatəgətunməmə nəmotapəs
pahrien nolən ratmɨn kənmotuwɨn oUhgɨn. Kən sotən atɨpən
kəm itəmat e nausitənməmə itəmat nəkotətuatɨp əmməto-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 noanolmɨn 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.”

10Kən nɨmanin netəmim kəmotətapəh o Jon məmə, “?Naka
u itɨmat ekotəkəike motol?” 11Kən Jon təmən kəm ilat məmə,
“Okəmə rəhamnapənkəiu, os-ipənkit kəmsuahkit itəmrəhan
tɨkə, kən okəmə nɨgam nagwənən tatɨg, os-ipən məsɨn kəm
netəmim u nɨgɨlat tɨkə.”

12Netəmneen rəha nosənməni rəha takɨs kəmotuwaməmə
otol baptais elat, kən kəmotətapəh o Jon məmə, “? Naka u
itɨmat ekotəkəike motol?” 13 Kən Jon təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Sotosən məni o netəmim taprəkɨs-in itəm tahmen əm
məmə 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 kəmnetəmimməmə, ‘Okəmə
nəsotos-ipamənməni, kən oekotol nahməən kəm itəmat.’ Kən
sotolən nəgɨnən kəm netəmimməmə, ‘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
məməkətah inKristo itəmUhgɨntəmənməməotahl-ipa. 16Kən
Jon təmuhalpɨn rəhalat nətəlɨgənməmə, “Iatol baptais etəmat
e nəhau, məto etəmim kit tatuwa itəm rəhan nəsanənən ne
nepətən taprəkɨs-in io. Kən io ləhau agɨn, esahmenən məmə

3:6: Aes 40:3-5 3:7: Mat 12:34; 23:33 3:8: Jon 8:33,39 3:9: Mat 7:19
3:12: Luk 7:29
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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,
netəmkotəwɨr ne netəmkotərat, tahmen-pən e etəm tətasum.
Tatɨləs fok o nafəl rəkɨsən nuwigɨ noa wit məmə otos nɨpətɨn
itəm təwɨr. Netəmim itəmkotəwɨr kotahmen e nɨpətɨwit, tatos
ilat matuwɨn latuənu. Məto netəmim itəm kotərat kotahmen-
pən e nuwigɨ noa wit, tatərakin-pən ilat e nɨgəm asol itəm
tatuəp namnun tɨkə.”

18 Kən Jon təmamnus-iarəp namnusən təwɨr e nəghatən
tepət məmə 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 itəm kotərat.
Kən o nolən mɨn əh, Jon təmən əskasɨk məhai Herot Antipas
o nolən rat mɨn rəhan. 20Kən Herot Antipas təmatɨg mol mɨn
nolənrat kitmɨn 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 enetəmimmɨn, kənIesumɨn in təmuwa, kənJon təmol
baptais lan. Kən nian Iesu təmatəfak, Uhgɨn təmerəh e neai,
22 kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər matite, nɨpətɨn tahmen-
pən emakmuwaməpələh-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)

23Nian 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,
Matatias in nətɨ Amos,
Amos in nətɨNeham,
Neham in nətɨ Esli,

* 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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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,

3:32: Rut 4:17-22
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Tera in nətɨNahor,
35Nahor in nətɨ Seruk,
Seruk in nətɨ Rehu,
Rehu in nətɨ Pelek,
Pelek in nətɨ Eper,
Eper in nətɨ Sela,
36 Sela in nətɨ Kaenan,
Kaenan in nətɨ Apaksat,
Apaksat in nətɨ Sem,
Sem in 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 Rəha Uhgɨn təmərioah e nəmegəhən rəha Iesu, kən
e nian in təmɨsɨ-pən e nəhau Jotan, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn
təməghat-pən e nɨki Iesu məmə in otuwɨn əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨn. 2 Kən 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. 3KənSetan təmən-ipənkəm
Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, ən-ipən kəm kəpiel u məmə
otəuhlin muwa mol pɨret lan.” 4Kən Iesu təmuhalpɨn məmə,
“Kəməte e Naoa Rəha Uhgɨnməmə, ‘Netəmimokol kəsotatɨgən
e nagwənən əm’ ”

5Kən Setan təmit Iesu mian əpəh nɨtot əfəməh kit, kən roiu
agɨn-əhmɨn əm, təməgətun in e kantri mɨn rafin e nətueintən,
ne nəsanənən rəhalat, 6 kən təmən-ipən kəm in məmə, “Io
ekələhəu-pɨnə e nelməmnərəmərəənenɨməptənmɨn, nenautə
rəhalatmɨn rafin,məto-inunatɨmnat rafin əh tətatɨg enelmək,
kən ekɨtun negəhan-inən kəm etəmim pah itəm iakolkeike
məmə ekos-ipən kəm in. 7Məto okəmə ik onakəfak kəm io, kən
natɨmnat rafinmɨn u, okotuwa rəham.”

3:36: Jen 11:10-26 3:38: Jen 4:25-26 4:4: Dut 8:3
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8 Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “Naoa Rəha
Uhgɨn tatən məmə, ‘Onəkotəfak əm kəm rəhatəmat Iərəmərə
Uhgɨn, kən in əm, onəkotol əm rəhan nətəlɨgən.’ ”

9Kən Setan təmit inmɨnuwɨn əpəh Jerusalem e nətuei nimə
əpəh ilɨs agɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən təmən-ipən kəm in
məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, kən iwɨg ukɨn-u, 10 məto-inu
kəməte-pən e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘In otahl-ipa nagelo
mɨn rəhan okotuwamotehmwɨr ik,’ 11kən təməte-pənməmə,
‘Okotɨləs ik ilɨs e nelmɨlat məmə onəkəsorinən nelkəm e
kəpiel.’ ”

12Kən 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 təmagɨmmuwɨn isəu o Iesu matəsahgin məmə nian
wɨr kit mɨn rəhan otəpanuwamɨn.

Iesu təmətuoun rəhanwək əpəh Kalili
(Mat 4:12-17;Mak 1:14-15)

14Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən Kalili, kən nəsanənən rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn təmərioah e nəmegəhən rəhan. Kən kəmamnus-
amnus in tɨtəlau e nɨməptən əh. 15Kən Iesu təməgətun e nimə
rəha nuəfɨmɨnənmɨn, kən netəmim rafin koatənwiwi in.

NetəmNasaret
kəmotapəs Iesu

(Mat 13:53-58;Mak 6:1-6)
16Kən 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 nəhlanməmə, 18 “Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg
lak məto-inu təmɨtəpun io məmə ekən-iarəp namnusən təwɨr
kəm ian-rat mɨn. Kən təmahl-ipa io məmə ekuwɨn mən-ipən
kəmnetəmkotatɨg e kalapusməmə ekɨkɨs ilat, kənmahl-iarəp
ilat, kənmən-ipənkəmiganəmtɨn əpɨsmɨnməməokotehmmɨn
nat. Kən təmahl-ipən ioməmə ekuwɨnmɨkɨsnɨkin ratmɨn itəm
kotatɨg e nelmɨn netəmpɨsɨn, itəmkoatol tərat kəm ilat, 19kən
mən-iarəp məmə nian tɨnuwa rəkɨs məmə Iərəmərə otəgətun
rəhan nəwɨrən kənmosmegəh netəmim.”

20Təmafin rəkɨs naoa un, kənmaiuaiumɨnmos-ipən tɨtəlɨg-
pən o etəm tatehm wɨr naoa mɨn, kən təməpələh məmə
otəgətun netəmim. Kən nɨganəmtɨ netəmim rafin e nimə rəha

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 4:19: Aes 61:1,2
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nuəfɨmɨnən təmatətul əm lan. 21 Kən in təmatəghat kəm ilat
matən min-nulan məmə, “Roiu agɨn e nian itəm nakoatətəlɨg
lan e Naoa Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tatol əp nəghatənmɨn əhməmə
tɨnatuwa otol nɨpahrienən.”

22 Netəmim rafin koatənwiwi in, kən narmɨlat tatiwɨg o
nəghatən wɨr mɨn itəm tatən, kən motən kəm ilat mɨn məmə,
“?Nətɨ Josep u, o kəp?”

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ekɨtun məmə on-
akoatən nəghatən oas u kəm io u tatən min-nulan məmə,
‘Tokita, ol-wɨr atɨp-tu nɨpətɨm,’ u nɨpətɨnməmə, ‘Natɨmnatmɨn
əh itəm katən məmə nəmol rəkɨs ilat əpəh Kapaneam, təwɨr
məmənakuwamolmɨn ilat ikɨn-u imam ikɨn.’ 24Nɨpahrienən,
iakatən kəmitəmatməmənetəmimokol kəsotɨsiai-inən ien kit
itəm təmɨsɨ-pən elat. 25E nian rəha Elaija, nuhuən təməsəfɨkən
mos nup kɨsɨl neməwɨg sikis, kənnəumɨs təman ikɨnmɨn rafin
nagwənən təmɨkə. Kən ekən nɨpahrienən kəm itəmat məmə, e
nian əh, nəutahlɨmɨs tepət ikɨn-u Isrel, 26mətoUhgɨn təməsahl-
ipənən Elaija məmə otuwɨn masitu elat. Kəp. In təmahl-ipən
məmə otasitu əm e nəutahlɨmɨs kit əpəh ikɨn Saeton e taon
Sarefat, kən pətan u in Iaihluə kit. 27 Kən e nian rəha ien
Elisa, netəmim tepət kəmotatɨg Isrel itəm kəmoatos nɨmɨsən
rəhanuwigɨtəmu leprosi, kənElisa təməsol-wɨrənkit ne. Məto
in təmol-wɨr əmNeman u etəmSiria, Iaihluə kit.”

28 Kən e nian netəmim e nimə rəha nuəfɨmɨnən kəmotəto
nəghatən əh, neməha təmol pɨk ilat. 29Kənkəmotəruapɨk kətul
motaskəlɨmIesu,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)

31Kən Iesu təmeiuaiumuwɨn əpəh Kapaneam, taon kit mɨn
rəha Kalili. Kən e nian rəha Sapat, in təmatəgətun netəmim.
32 Kən netəmim itəm kəmoatəto rəhan nəgətunən, narmɨlat
təmiwɨg pɨk ronməto-inu rəhannəghatən təfɨgəm, nepətən əh-
ikɨn.

33Kən in əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən suah kit əh-
ikɨn itəm narmɨn rat kit tətatɨg lan. Kən in təmagət əfəməh
məmə, 34 “!Ei, Iesu etəmNasaret! ?Tahro? ?Nəmatuwaməmə
onakərəkɨn itɨmat? Ekɨtun rəkɨs ik. !IkEtəmAsimrəhaUhgɨn!”
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.
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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36Kən netəmim rafin ikɨn əh, narmɨlat təmiwɨg kənmoatən-
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 təmaiumɨtəlau 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. 39 Kən Iesu təmətul-pən iuəhkɨr ron məghat əskasɨk kəm
nətəp-ətəpən, kən nətəp-ətəpən təmɨkə. Kən roiu agɨn-əh mɨn
əm, pətaguɨhl u təmətul mɨnatol nagwənən nɨgɨlat.

40Nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs,† netəmim kəmotos netəmim rafin
itəm koatɨmɨs e nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn moatuwa o Iesu.
Kən təmələhəu-pən nelmɨn elat kitiəh kitiəh, kən ilat rafin
kəmotəmegəh. 41Kən iərmɨsmɨnkəmotietmotagɨmenetəmim
tepət motagət əfəməh məmə, “! Ik Nətɨ Uhgɨn!” Məto Iesu
təmagət əskasɨk elat mahtosɨg-in ilat o nəghatənməto-inu ilat
kotɨtunməmə in Kristo itəmUhgɨn təmahl-ipa.

42 Kən kəmən lawɨgin, Iesu təmiet ikɨn əh muwɨn əpəh ikɨn
kit itəmnetəmimkotɨkə ikɨn. Mətonetəmimkəmoteam-in, kən
nian kəmotehm, kən kəmotuwa ron motalkut məmə okotən-
iəhau məmə in otəsagɨmən mapəs ilat. 43 Məto in təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Kəp. Io ekəkəike muwɨn latuənu pɨsɨn
mɨn neen, mən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha
Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn təmahl-ipa io məmə ekol mihin.”

44Kən in təmatuwɨnmətannɨtən Jutiamatən-iarəpnəghatən
rəha Uhgɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnənmɨn.

5
Aposol mɨn itəm Iesu təmaupənmaun-in ilat
(Mat 4:18-22;Mak 1:16-20)

1 Nian 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 itəm netəm rəha niuwən nəm kəmotapəs katuəməhl e
noa nɨməkləkɨl, məto-inu ilat kotaikuas e rehalat net mɨn.

* 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 nianmɨt tɨniwɨg rəkɨs, kən Sapat tɨnol namnun, kən
netəmimkotɨtun 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 tatən məmə, “Lek Kenesaret” u
nərgɨn kit mɨn rəha Lek Kalili. 5:1: Mat 13:1-2; Mak 3:9-10
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3 Kən Iesu təmər e pot rəha Saimon†, kən in təmətapəh o Sai-
mon məmə otiuw-iarəp pot tuwɨn ihluə məsɨn. Nian Saimon
təmətɨg-iarəp pot, kən Iesu təməpələh lanmatəgətun netəmim.

4Nian Iesu təməghat rəkɨs kəmnetəmim, kənmən-ipən kəm
Saimonməmə, “Saimon, otasuə kotuwɨn əpəh lokamnɨm, kən
nakotərakin rəhatəmat net məmə nakotos nəm neen.” 5 Kən
Saimon təmənməmə, “Etəm-iasol, lapɨn itɨmatemotalkutpɨko
nat umətoahgin-pa tɨnian,məto eməsotosən nəmkit ne. Məto
ik nɨnən mɨn məmə okotuwɨn, kən tol nəhlan, pəs okotuwɨn
mɨnmotərakin rəhatɨmat net mɨn.”

6Kən e nian kəmotol min-nəhlan, kəmotos nəm tepət tepət
e rəhalat net, kən net mɨn rəhalat kəmotər kasis wɨr e nəm
mɨn, kən net mɨn kɨnotətuoun mɨnotəhap-əhap. 7 Kən ilat
kəmotaun-in-pən ilat mɨn neen e pot kit mɨn məmə okotuwa
kasitu elat. !Kən kəmotuwa kəmki-pən nəm e pot kərən mil
kuər mərioah e nəm, iuəhkɨr əmpot mil kətuamnɨm!

8 Nian Saimon Pita təmehm nat u, kən təmɨsin-pən nulɨn
o Iesu e nɨsiaiiən matən məmə, “!Iərəmərə, uwɨn isəu ron io
məto-inu, io esahmenən, io iol təfagə rat!” 9 In tatəghat min-
nulan məto-inu in ne netəm mɨn əh e pot mil, kəmotaut pɨk
narmɨlat tiwɨg o nəm mɨn itəm kotepət pɨk nəhlan. 10 Kən
Jemesne Jon, nətɨ Sepetimil itəmkətəhalolwək iləhal Saimon,
ilaumɨn kəmuaut pɨk narmɨlau tiwɨg o nəmmɨn u.
Məto Iesu təmən-ipən kəm Saimon məmə, “Əsəgɨnən. Ik

etəmimrəhaniuwənnəm,məto roiu əhmatuwɨn, ik onakiuw-
pa netəmim.” 11 Kən e nian ilat kəmotiuw-par rəhalat pot
mɨn, kənmoatapəs natɨmnat rafinmotuarisɨg-in əm Iesu, kən
motuwa rəhanmɨn 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 nɨsɨp matos-ipən nɨsiaiiən kəm in,
kən in təmətasək matəkəike 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
mənməmə, “Əwəh. Iakolkeike. !Əwɨr-ta!” Kən roiu agɨn-əh əm,
nɨmɨsən u leprosi təmagɨmmɨkə lan.

14Kən Iesu təmən-iəhauməmə otəsən-iarəpənnatɨmnatmɨn
u kəm netəmim, məto in təmən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn
† 5:3: Inu Saimon Pita. 5:5: Jon 21:3-8 5:11: Mat 19:27 ‡ 5:11:
E Naoa Rəha Uhgɨn, nəghatən u “leprosi” tatəghat-in nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha
nuwigɨtəm. Nɨmɨsən mɨn u tatərəkɨn nuwigɨtəm, kən Lou rəha Moses tatən məmə
suah kit itəmtəmosnɨmɨsənnəhlan, in tamkɨmɨk enɨganəmtɨUhgɨn. AfinLevitikas
itəm tepət 13-14.
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mehm pris kit pəs in otehm məmə nɨpətɨm tɨnol min-nulan,
kən os-ipən sakrifais kəm Uhgɨn itəm Lou rəha Moses təmən
o suah kit itəm rəhan leprosi tatɨkə, kən netəmim okotɨtun
məmə nɨpahrienən nɨnəwɨr, kən rəham namkɨmɨkən tɨnɨkə.”

15Məto namnusən rəha Iesu tatiet matuwɨn ikɨn mɨn rafin,
kən nɨmanin netəmim kəmotuwa məmə okotətəlɨg-in rəhan
nəgətunən kənməmə in otol-wɨr nɨmɨsənmɨn 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. 18 E nian əh,
netəmim neen kəmotɨləs suah kit motuwa itəm tətapɨl əm e
nɨmɨtiwɨn rəhan məto-inu nɨpətɨn məsɨn təmɨmɨs. Kən ilat
kotolkeike məmə okotɨləs motələhəu-pən e nelkɨ Iesu. 19Məto
ilat kotəruru nuwɨnən imə məto-inu netəmim tepət əh-ikɨn.
Kən kəmotuwɨn əpəh ilɨs e nimə motos-irəkɨs nəhgɨ nimə
məsɨn,§ kən motəhlman-əhlman suah un tatite e nɨmɨtiwɨn
rəhanmuwɨn iuəhkɨr əmo Iesu.

20Nian Iesu təmehm rəhalat nahatətəən, kən təmən məmə,
“Iolɨk. Rəham nolən rat mɨn, io emos-irəkɨs.”

21Kən iəgətunmɨn rəha Loune Farisimɨnnɨkilat təhtməmə,
“?Etəmim naka u tatəghat ausit məmə in Uhgɨn? Uhgɨn əm
in tɨtun nos-irəkɨsən nolən rat mɨn rəha netəmim.” 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’?
24 Kən roiu onəkotehm məmə Nətɨ Etəmim tatos nepətən o
nos-irəkɨsən təfagə rat mɨn ikɨn-u e nətueintən.” Kən in
təmən kəmsuah u tatɨmɨsməmə, “Ətul,mɨləs rəhamnɨmɨtiwɨn
maliwəkmatuwɨn imam ikɨn.” 25Kən roiu agɨn-əhmɨn, suahu
təmətulmɨləs rəhan nɨmɨtiwɨnmɨnataliwəkmatənwiwi Uhgɨn
mɨnatuwɨn. 26Kən ilat rafin kəmotaut pɨk ron narmɨlat tiwɨg,
kən moatənwiwi nərgɨ Uhgɨn, kən motasiəp kən moatəgɨn
məsɨnmoatənməmə, “Nəman, roiu kitat kəmotehmnat pɨspɨs
agɨn.”

Iesu təmaun-in Lifae
(Mat 9:9-13;Mak 2:13-17)

5:14: Lev 14:1-32 § 5:19: E nian əh, kəmol nəhgɨ nimə neen e tael. Kən
netəmmɨn u kəmotos-irəkɨs tael mɨn neenməmə 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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27Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təmiet maliwək matuwɨn,
kən in təmehm suah kit itəm tatos məni rəha takɨs, nərgɨn
u Lifae, tatəpələh ikɨn katətou takɨs ikɨn. Kən Iesu təmən-
ipən kəm inməmə, “Wa,muarisɨg-in iomuwa rəhak etəmim.”
28Kən in təmapəs natɨmnat mɨn 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. 30 Kən Farisi mɨn ne netəmim neen
mɨn rəhalat itəm iəgətunmɨn rəha Lou, nɨkilat təsagienən kən
moatən-ən kəm netəmim rəha Iesu məmə, “? Tahro itəmat
nakotagwən kələh əm itəmat netəmim itəm koatos məni rəha
takɨs ne netəmnol 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 itəmnɨkilat təht məmə kotətuatɨp rəkɨs məmə
okotəuhlin nətəlɨgən rəhalat o nolən tərat mɨn itəm koatol.
Məto emuwaməmə ekaun-in netəmkotəratməmə 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 kəm
Uhgɨn, kən netəmim rəha Farisi mɨn koatol əm nat kitiəh,
məto rəham netəmim mɨn kotagwən əm katɨlpɨn. ?Tahro?”
34Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Nian itəmat nəkoatol
nagwənən rəha etəmim itəm təmol əm marɨt, məto nakotən
kəm rəhan mɨn məmə okotəkəike motapəs nunən nagwənən,
o kəp? !Kəp! 35 Məto nian tatuwa itəm netəmim okotɨləs-
irəkɨs suahu itəmtəmol əmmarɨtmotɨləs kan isəuo rəhanmɨn
netəmim. Kən e nian əh inəh, ilat okotapəs nagwənən lan.”*

36 Kən Iesu təmuəh mɨn nimaa nəghatən kit tol min-nulan
məmə, “Okol suah kit təsosən napən wi rəhan məhap məsɨn,
kən məhl-pən e napən oas məmə otəhlosɨg-in itəm təmerəh.
Məto okəmə tatol nəhlan, kən otərəkɨn rəhan napən wi, kən
napənwiməsɨn okol təsəhl-pənwɨrən ilau napən oas.

37 “Kənokol suah kit təsosənwainwimiuw-pən e pətəl oas u
təskasɨk, pətəl itəmkəmol e nuwigɨnəni.† Okəmə suah kit tatol
min-nəhlan, kənwainwi otahləpɨk kənmol pətəl oas in otasis

5:30: Luk 15:1-2 5:34: Jon 3:29 * 5:35: “Etəmim itəm təmol əmmarɨt”
tatəpsen-pən Iesu, kən “rəhanmɨnnetəmim” tatəpsen-pənnetəmimmɨn rəha Iesu.
† 5:37: E nian əh, kəmol pətəl rəha wain e nuwigɨ nəni. Pətəl wi in tɨmətmətɨg o
nahgigən. Məto pətəl oas in təskasɨk kən okol təsahgigən. Nian nahui krep tatuwa
matol wain, kən nahgin tətahləpɨk pətəl tətasis.
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kən mɨmerəh mahtɨperəh, kən wain in otaiu meləg, kən pətəl
mɨn, in otərat. 38Məto wain wi okəkəike kiuw-pən e pətəl wi.
39 Kən etəmim itəm təmənɨm wain oas rəkɨs, in təsolkeikeən
məmə otənɨmmɨnwainwi, 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)

1 Nian kit e Sapat, Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotaliwək
motuwa e nasumən mɨn rəha 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?”

3Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “?Itəmatnəsotafinəne
NaoaRəhaUhgɨn, natɨmnatmɨn əh itəmKigTefɨt təmolaupən?
Inne rəhanmɨnnetəmim,nəumɨs təmus ilat. 4Kən in təmuwɨn
imə e nimə tapolən rəha Uhgɨn, təmos pɨret u itəm pris mɨn
kɨnotos-ipən rəkɨs kəm Uhgɨn. Kən Lou tatən məmə pris mɨn
əm kotɨtun nunən, məto Tefɨt təmun kən mos-ipən neen kəm
rəhanmɨnnetəmimməməokotun.” 5KənIesu təmən-ipənkəm
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)

6 Kən 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.
7 Kən 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?” 10Kən
təmɨsɨlu ilat rafin mɨtəlau, kən təmən-ipən kəm etəm nelmɨn
təmɨmɨs məmə, “Əg-ətuatɨp-in nelməm.” Kən suah əh təməg-
ətuatɨp-in nelmɨn, kən nelmɨn təməwɨr. 11 Məto netəm mɨn
əh, nɨkilat tɨnərat pɨk agɨn, kən kɨnoatəghat-əghat kəm ilatmɨn
məmə okotahro e suah əh Iesu.
6:1: Dut 23:25 6:2: Jon 5:10 6:3: 1 Saml 21:1-6 6:4: Lev 24:5-9
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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 təmətatɨgmatəfakkəmUhgɨnenian əhmətoarus
tian. 13 Kən tɨnian, təmaun-in rəhan mɨn netəmim məmə
okotuwa kehm. Kən təmɨtəpun rəkɨs tuelef, maun-in nərgɨlat
məmə aposol mɨn. 14 Nərgɨ 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, 15 ne Matiu,
ne Tomas, ne Jemes nətɨ Alfeas, ne Saimon u kətaun-in məmə
Selot,* 16ne Jutasnətɨ Jemes, ne Jutas Iskariot itəmtəmegəhan-
in-pən Iesu kəm rəhanmɨn tɨkɨmɨr mɨn.

Iesu təməgətun netəmim kən mosmegəh netəmim itəm
kəmoatɨmɨs

(Mat 4:23-25)
17 Kən Iesu ne rəhan aposol mɨn kəmotiet e nɨtot u

moteiuaiumotuwamotatɨg e nɨtən iəməhl ilat rəhannetəmim
tepət, ne nɨmanin netəmim tepətmɨn kəmotɨsɨ-pənnɨtən Jutia,
ne Jerusalem, ne nɨkalkal nɨtəhəi ikɨn Taea ne Saeton. 18 Ilat
kəmotuwa məmə okotəto nəghatən rəha Iesu kən məmə in
otol-wɨr nɨmɨsən mɨn rəhalat. Kən in təmol-wɨr netəmim
itəm narmɨn rat mɨn kəmoatərəkɨn ilat. 19Kən netəmim itəm
kəmotətul moatɨtəlau lan, kəmotalkut məmə okotek məto-inu
nəsanənən tatɨsɨ-pən lanmatol-wɨr ilat rafin.

Nagienən ne nəratən
(Mat 5:1-12)

20 Kən Iesu təmasɨpən mehm rəhan mɨn netəmim, kən tən-
ipən kəm ilat məmə,
“Itəmat u ian-rat mɨn, nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien. In

nəwɨrənpahrienməto-inu, itəmatnetəmimrəhaUhgɨn,
kən in tatərəmərə etəmat.

21 Itəmat itəm nakoteam-in nagwənən əh-roiu, nakoatatɨg
e nəwɨrən pahrien. In nəwɨrən pahrien məto-inu,
onəkotənməmə, ‘Əwəh, tahmen.’

Itəmat itəmnakotasək əh-roiu, nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien.
In nəwɨrən pahrienməto-inu onəkotalah.

22 Nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien nian netəmim koatetəhau
itəmat, kən kəsegəhan-inən itəmat məmə onəkotol
natɨmnat kitiəh itəmat min ilat, kən katən rat itəmat,
kən katərəkɨn-rəkɨn nərgɨtəmat məmə itəmat rəha
iərmɨs mɨn, kən ilat koatol nolən mɨn əh kəm itəmat
məto-inu io Nətɨ Etəmim, kən itəmat rəhakmɨn.

23 “E nian mɨn əh, otagien, kən motətɨp-ətɨp e nagienən məto-
inu nətouən asol rəhatəmat rəha natɨmnatmɨn əh tətatɨg əpəh
* 6:15: Əplan-tu futnot e Mat 10:4. 6:21: Sam 126:5-6; Aes 61:3; Nol Əpən
7:16-17 6:22: Jon 15:19; 16:2; 1 Pita 4:14
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enegoeneai. Nɨkitəmatotagienməto-inu tɨpɨlatmɨnkəmoatol
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.

25 Kəsi, nahməən asol otuwa otəmat itəm nakotagwən pɨk
moatəto təwɨr lan əh-roiu məto-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 nərgɨtəmatməto-inu, tɨpɨlat mɨn kəmotɨləs-ipər mi-
hin nərgɨ ien eiueiuəmɨn aupən ikɨn.”

Otolkeike rəhatəmat
tɨkɨmɨrmɨn

(Mat 5:38-48; 7:12)
27 Kən təmən mɨn məmə, “Məto ekatən kəm itəmat itəm

nakoatətəlɨg-in motɨtun məmə, nəkotəkəike motolkeike
rəhatəmat tɨkɨmɨrmɨn, kənmotol təwɨr kəmnetəmkoatetəhau
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 tatem nɨkapɨm, kən ahwin-pən nɨkalɨn
kit mɨn tem. Okəmə suah kit tatɨləs rəham kot, kən atətul
matɨp o nos-ipən mɨnən rəham sot. 30 Os-ipən nat naka kəm
etəmim kit itəm tateasiə-in ron ik, kən etəmim itəm təmos
rəham neen natɨmnat, apəs əm, məsətapəh-inən. 31 Kən otol
təwɨr kəmnetəmim rafin e nolənmɨn rafin itəmnakotolkeike
məmə netəmim okotol min kəm itəmat.

32 “? Okəmə nakotolkeike əm netəm mɨn u koatolkeike
itəmat, nɨkitəmat təht məmə okɨləs-ipər itəmat ron? Kəp.
Netəmrat, ilatmɨn koatol təwɨr kəmilatmɨn, kənmoatolkeike
ilat mɨn. 33 ?Kən okəmə nəkoatol əm təwɨr kəm netəmmɨn əh
itəm koatol təwɨr kəm itəmat, nɨkitəmat təht məmə okɨləs-ipər
itəmat ron? Kəp. Netəm rat, ilat mɨn koatol əmnat kitiəhmɨn.
34 ?Kən okəmə nakoategəhan-in natɨmnat kəmnetəmim 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 mɨn məmə nian kit kəpanotos-ipən mɨn
nɨtain tahmen.

35 “Məto nəkotəkəike motolkeike rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn,
kən moatol təwɨr kəm ilat, kən moategəhan-in natɨmnat itəm
kəmotos məmə okəsotalpɨnən. Okəmə nəkotol nəhlan, kən
rəhatəmatnətouənasol tətatɨg, kənnakotuwanenətɨUhgɨn Ilɨs
Agɨn,məto-inu in tatol təwɨr kəmnetəmnaumɨsmɨn, kən tatol
təwɨr mɨn kəm netəmim itəm kəsotənən məmə nɨkilat tagien
6:31: Mat 7:12
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o natɨmnat wɨr itəm in tatol kəm ilat. 36Otasəkitun netəmim
tahmen əme rəhatəmat Tata tətasəkitun netəmim.”

Əsənən nolən rəha etəmim
(Mat 7:1-5, 17-27; 12:34-35)

37Kən Iesu təmən məmə, “Əsənən nolən rəha etəmimməmə
in tərat, kən pəs kəsənən rəham nolən məmə in tərat; əsənən
məmə 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 nelməm
kəm netəmim, kən kos-ipɨnə natɨmnat kəm ik, natɨmnat tepət
tepət itəm kəmaii-pən kasin-asin kəgətain, tər matərioah itəm
okələhəu-pən ilat e nelməm. Okəmə natos-ipən tepət, okos-
ipɨnə tepət kəm ik, məto okəmə natos-ipən noan məsɨn əm,
okos-ipɨnə noanməsɨn əmkəm ik.”

39 Kən 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 otuwa mahmen
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! Aupənmos-irəkɨsnɨgasol enɨganəmtɨm,kənmɨtun
nehmwɨrən nɨsɨp e nɨganəmtɨ piam kit.

43“Onat əh inəh, iatənməmə, nɨg katun tɨkə itəmtatoe-innɨg
kəsunən, tahmen-pən əm e nɨg kəsunən təsoe-inən nɨg katun,
44 məto-inu etəmim tatɨtun nɨg e nehmən noan. Ko etəmim
təsəhlən noa nɨg katun e nolkosɨk, kən ko etəmim təsəhlən noa
nɨg tətehen enol e luən. 45Etəmtəwɨr, nɨkin tərioah enatɨmnat
wɨrmɨn, kən in tatol natɨmnat itəmtəwɨr. Kənetəmtərat, nɨkin
tərioah əmenolən təratmɨn, kən in tatol əmnolən 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, kən matəto nəghatən mɨn rəhak, kən matol natɨmnat
mɨn itəmekatən ilat.

48 “Kən in tahmen əm e etəmim itəm təmiləkɨn rəhan nimə.
Aupən, təmel nɨsɨpmeiuaiumuwɨnmafəl wɨr kəpiel apɨn əpəh
ləhau, kən miləkɨn-pən rəhan ikɨn nimə. Nian nuhuən təfɨk

6:37: Mat 6:14 6:38: Mak 4:24 6:39: Mat 15:14 6:40: Mat 10:24-25
6:45: Mat 7:17-20; 12:34-35 6:46: Mat 7:21
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maiu maruəh muwa mɨləs pɨkən, məto təsəloalən lan, məto-
inu təmiləkɨn wɨr tiəkɨs. 49Məto etəmim itəm tatəto nəghatən
rəhak kənməsolən, in tahmen-pən e etəmim itəmtatiləkɨn-pər
rəhan nimə tatəpələh-pər əm e nɨməptən. Nian nuhuən təfɨk
maiu maruəh muwa mɨləs pɨkən nimə, kən əmun nimə tiet
morinmɨməlkin-məlkin.”

7
Nahatətəən rəha etəm-iasol kit rəhamopael mɨn
(Mat 8:5-13)

1Nian Iesu təməghat rəkɨs kəm netəmim un, kən in təmuwɨn
əpəh e taon Kapaneam. 2 Kən ikɨn əh, etəm-iasol kit rəha
mopael mɨn rəha netəmRom tətatɨg, kən slef kit əh-ikɨn rəhan
itəm in tolkeike pɨk, məto slef əh tatɨmɨs pɨk, rəhan nahməən
tepət. 3Kən e nian etəm-iasol əh təməto namnusən rəha Iesu,
kən in təmahləpis netəm-iasol neen rəha netəm Isrel məmə
okotuwɨn motən-ipən kəm Iesu məmə otuwɨn mol-wɨr rəhan
slef. 4Kən nian netəm-iasol mɨn əh kəmotuwa motehm Iesu,
motətapəh əskasɨk ron motən məmə, “Iərəmərə, tətuatɨp əm
məmə nakasitu e suah əh, 5 məto-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 mopael mɨn təmahl-ipən rəhan
mɨn netəmim kotuwɨn motehm Iesu moatən-ipən məmə,
“Iərəmərə, əsəlɨkiamtəən ik o nuwamən, məto-inu esahmen-
pənən məmə onəkuwa imak ikɨn. 7 Kən 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 io mɨn,
rəhak netəm-iasol mɨn kotərəmərə lak, kən iatol nəwialat, kən
mopael mɨn neen əh-ikɨn itəm io ekərəmərə elat. Okəmə ekən
kəm kit 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 kəm
nɨmanin netəmim itəm koatətul uarisɨg in, məmə, “Ekatən
kəm 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.” 10 Kən e nian
iahləpis mɨn rəha etəm-iasol kəmotɨtəlɨg-pən imə, kəmotehm
slef əh tɨnəsanən rəkɨs.

Iesu təmosmegəh nətɨ nəutahlɨmɨs kit
11Kən təsuwəhən enatɨmnatmɨnu, 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
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e taon əh, kən e nian Iesu təmuwa iuəhkɨr o nafiluə rəha
taon, kən təmehm netəmim koatɨsɨ-pən e taon moatalis etəm
təmɨmɨs kit. In etəm aluə iərman, nətɨ nəutahlɨmɨs kit noan
kitiəh əm. Kən nɨmanin netəmim tepət rəha taon koataliwək
kələh ilat nəutahlɨmɨs əh. 13 Kən nian Iərəmərə təmehm
nəutahlɨmɨs əh, in təmasəkitun pɨk, kən mən-ipən kəm in
məmə, “Əsasəkən.” 14Kən təmuwɨn mek pet itəm kətalis 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.

16 Netəmim rafin kəmotəgɨn motasiəp, kən moatənwiwi
Uhgɨn məmə, “! Ien asol kit roiu tətatɨg kitat min!” Kən
motənmɨnməmə, “!Uhgɨn təmuwaməmə otasitu e rəhanmɨn
netəmim!” 17 Kən 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)

18Netəmimrəha JonBaptais kəmotən-ipən kəminnatɨmnat
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
itəmotuwa, 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 ekuea məmə
ekuətapəhron ikməmə, ‘?Karmə ik suah əh itəmotuwa, oməta
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. 22 Kən
Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Iatəlɨg mian muən-ipən
natɨmnatmɨn u rafin kəm Jon, nat itəmnəmuəto kənmuehm.
Netəm nɨganəmtɨlat təpɨs kɨnoatəplan nat. Kən netəmim itəm
nelkɨlat tərat kɨnotəto təwɨr kən mɨnotaliwək. Kən netəmmɨn
u kəmotos nɨmɨsən leprosi, nuwigɨlat tɨnəwɨr. Kən netəmmɨn
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. 23 Uhgɨn otawte-
in rəhan nəwɨrən kəm netəmim itəm kəsotəmeən e rəhalat
nahatətəən lak o rəhak nolən.”*
7:15: 1 King 17:23; 2 King 4:36 7:16: Luk 1:68 7:20: Sam 40:7; Mal
3:1; Nol Əpən 1:8 7:22: Aes 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 * 7:23: E nian rəha
Iesu, netəmim tepət koatasɨpən o Kristo itəm otəpanuwa. Məto nɨkilat təht məmə
in otol nolənmɨn itəmtol pɨsɨn e nolənmɨn rəha Iesu. Nɨkilat təhtməməKristo otos
nəsanənən o nəluagɨnən e kapman rəha Rom.
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24E nian iahləpis mil rəha Jon ilau kəmiatəlɨg mɨn, kən Iesu
təmətuoun matəghat-in Jon kəm nɨmanin netəmim. In təmən
məmə, “?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, kən
nəmoatuwɨn məmə onəkotehm naka, suah kit itəm tatuwɨn
e napən wɨr nəmtɨn tiəkɨs? !Kəp! Netəm itəm koatuwɨn e
napən wɨr, motagien əm e 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 itəmat məmə in ilɨs taprəkɨs-in e ien. 27 Suah u inu Naoa
Rəha Uhgɨn təmatəghat in məmə,
‘Otəplan-tu. Iatahl-ipɨnə rəhak iahləpis itəm otos 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.”

29Niannetəmim əpnapɨn,nenetəmimrəhanosənməni 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 rəhaUhgɨn 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 itəm
nat kit tɨkə otol nɨkilat tagien. Kən koatəpələh e suatɨp katol
maket ikɨn, kən motagət əfəməh motaun-in ilat mɨn neen
məmə, ‘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,
məsənɨmən wain. Kən itəmat nakoatən məmə, ‘Suah əh,
narmɨn rat kit tətatɨg lan.’ 34 Məto io, Nətɨ Etəmim, emuwa
mətagwən matənɨm wain, 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

7:26: Luk 1:76 7:27: Mal 3:1 7:29: Luk 3:12 7:30: Mat 21:32 7:34:
Luk 15:2
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nat itəm in tolkeike. Kən nəmegəhən rəha netəmim itəm
kotahatətə lan, tatəgətunməmə inu nɨpahrienən.”

Pətan rat kit təmau nelkɨ Iesu e senta
36 Kən Farisi kit, nərgɨn u Saimon, in təmətapəh o Iesu

məmə otuwɨn magwən 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 kit muwa
itəm nəmtɨn tiəkɨs. Senta u tətatɨg e pətəl kəmol e kəpiel itəm
nəmtɨn tiəkɨs, katənməmə alapasta. 38Kən in təmuwa iuəhkɨr
o Iesu mətul e nɨkalɨ nelkɨn mətasək, nahui nəmtɨn tətuoun
mətahl-pən e nelkɨ Iesu mɨnol nelkɨn tɨnəpɨlɨt. Kən təmafəl
nahui nəmtɨn e nelkɨ Iesu e noanun, kən mətoafəl nelkɨ Iesu
matos-ipən nɨsiaiiən kəm in,‡ kənmol-pən senta e nelkɨn.

39Kən 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 itəm tatek nelkɨn, məmə in iol təfagə rat.”

40 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Saimon, iakolkeike
məmə ekən nat kit kəm ik.”
Kən Saimon təmənməmə, “Iəgətun, ən-tu kəm io.”
41 Kən Iesu təmən məmə, “Suah kəiu, rəhalau məni

təsahmenən, kən iərəmərə kit 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, kən iərəmərə təmən məmə,
‘Uapəs əm nalpɨnən məni itəm nəmioas.’ ?Kən suah mil u in
pəhruən lan otolkeike pɨk iərəmərə?”

43 Kən Saimon in təmən məmə, “Nɨkik təht məmə etəm
u itəm in təmos məni 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 nəmtɨnmafəl
enoanun. 45Nianemuwa, kənSaimon, iknəməsolənnəmtətin
† 7:36: Nian mɨn neen, netəm Isrel koatətəu-pən nolən rəha netəm Kris ne
netəm Rom nian kotagwən. Məto tepɨl rəhalat in ləhau ləhau, kən netəmim
kotapɨl e nɨkalɨlat motol nelmɨlat tatətu-pər rəhalat kaugə, kənu nelmɨlat matɨp tos
nagwənən moatun. Kən nelkɨlat tətamahl-iarəp katehm wɨr əm. Inəh Iesu təmol
mihin nian pətan əh təmuwa maikuas e nelkɨn. Əplan narmɨn e Mat 26. 7:37:
Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3 ‡ 7:38: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, pətan
əh təmek nelkɨ Iesu e nohlɨn. Inu nəmtətin məmə in tatɨsiai-in pɨk Iesu, kən nɨkin
tagien o natɨmnat itəm Iesu təmol kəm in. § 7:41: Roiu, faif-hanrɨt tenarius
tahmen e faif-hanrɨt-taosan vatu, kən fifti tenarius tahmen e fifti-taosan vatu.
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kit itəm tatəgətun məmə nakolkeike io. Məto pətan u, tatoafəl
nelkək tatuwɨn əmnulan, kən nolən rəhan tatəgətunməmə in
tolkeike pɨk io. 46Saimon, ik nəməsauən rəhk-kapə e oelməsɨn
ne, məto pətan u, in təmau nelkək e senta itəm nat kit nəmtɨn
tiəkɨs. 47Kən 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.”

48 Kən Iesu təmən-ipən kəm pətan u məmə, “Reham təfagə
rat mɨn, io enafəl rəkɨs.”

49Kənnetəmimneenmɨn itəmkəmotagwən ilatmin, koatən
kəm ilat mɨnməmə, “?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 kənmətamnus-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən
rəha Uhgɨn. Kən e nian əh, tuelef aposol mɨn rəhan
kəmoatətəu-pən. 2 Kən nɨpɨtan neen mɨn kəmoatuarisɨg-in
Iesu, inu aupən ikɨn ilat kəmoatɨmɨs, o kəmoatos narmɨn rat
mɨn tətatɨg elat,məto Iesu in təməhg-iarəpnarmɨn ratmɨn kən
təmol-wɨr rəhalat nɨmɨsən. Nərgɨ nɨpɨtan mɨn u Meri u katən
məmə Maktala 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, kən motauke

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-inu nəhau tɨkə ləhau lan. 7 Kən nɨkutin neen kotɨsas-
pən e nɨki nolkosɨk. Uarisɨg, nolkosɨk ne wit kuəwiə kələh,
kən nolkosɨk tatu-atu-pən lan mətoarus-pən kotɨmɨs. 8 Kən
nɨkutin neenmɨn kəmotɨsas-pən e nəptənwɨrmotəwiəmotoe-
in noalat tepət tepət tahmen e wan-hanrɨt.”
Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatənu, kən təmagət,mənkəmilat

məmə, “Etəmmatəlgɨn tatɨg, təwɨr məmə in otətəlɨg-in wɨr kən
mɨtun 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. Məto netəmim neen, 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
tolmin-nulan. Nɨkutiwit, inunəghatən rəhaUhgɨn. 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. 13 Kən nɨkutin mɨn itəm
koatɨsas-pən e nɨsɨp noan məsɨn kəpiel əh ləhau ikɨn, inu
tahmen-pənenetəmim itəmkoatəto nəghatən rəhaUhgɨn, kən
nɨkilat tətagien ron. Məto nokɨlat təseiuaiuən isəu, kən koata-
hatətə enian əkuəkɨr əm. Mətoniannəsəsauən, onəratən tuwa
enəmegəhənrəhalat, kənkoatəmeerəhalatnahatətəən. 14Kən
nɨkutinmɨn itəmkoatɨsas-pənenɨki 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 nəghatən rəha Uhgɨn,
kən nɨkilat tətuatɨp kən məwɨr, kən ilat kotaskəlɨm nəghatən
rəha Uhgɨn tətatɨg tiəkɨs e nɨkilat. Kən ilat kotalkut matuwɨn
matuwɨn, kənmotoe-in nəmegəhən təwɨr.”

Olwək e nat itəmnakatos
(Mak 4:21-25)

16 Kən Iesu təmən-ipən məmə, “?Pah tətasiepən e lait kən
mətaii-pən e pesɨn, o tatəhtu-pən e nɨpəg pet? !Kəp! Kəsolən
mihin. Nian nakotasiepən e lait, kənmotətu-pər e tepɨl məmə
netəmim okotehm nat lan. 17 Kən e nolən kitiəh mɨn əm,
okəmə suah kit tatəhluaig-in nat kit, məto Uhgɨn otol əp in,

8:10: Aes 6:9 8:16: Mat 5:15; Luk 11:33
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kən okəmə suah kit tatos nəghatən anion kit, məto Uhgɨn otən-
iarəp. 18Nəghatən u itəmnakoatəto, otətəlɨg-in wɨr. Etəm itəm
tɨnɨtun rəkɨs nɨpətɨ nəghatən rəhak, in tɨtun nosən təhmɨnmɨn.
Məto etəm itəm təsɨtunən, in otəmkarəpən e nat itəm nɨkin
tatəht məmə tatos.”

Mama rəha Iesu ne pianmɨn
(Mat 12:46-50;Mak 3:31-35)

19 Kən 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
netəmim kəmotən-ipən kəm inməmə, “Mama rəham ne piam
mɨn ilat əpəh ihluə koatətul, kən kotolkeike məmə okotehm
ik.”

21Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Netəmim rafin itəm
koatəto nəghatən rəha Uhgɨn kən moatətəu-pən, ilat un rəhak
netəmimmɨn, rəhakmama ne piakmɨn.”

Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol e Lek Kalili
(Mat 8:23-27;Mak 4:35-41)

22 Nian kit Iesu ne rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn e pot
kit, kən in təmən-ipən kəm ilat 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 əm pot tətamnɨm. 24 Kən kəmotəhgaiir e Iesu kən
motəmə, “!Ei, Etəm-iasol! !Etəm-iasol! Aiir-ta, okotɨmɨs roiu!”
Kən Iesu təmaiir məghat mən-iəhau nɨmətag ne peau-peau

asolmɨnməmə, “!Nahmen, uameg-ta!” Kənnɨmətag təmurahl
nelmɨn, kən tɨnəməlinu tɨnəməlinu. 25 Kən Iesu təmən-ipən
kəm ilat məmə, “?Tahro? ?Rəhatəmat hiə nahatətəən?”
Məto ilat kɨnoatəgɨn, kən narmɨlat tɨnatiwɨg mɨn, kən

mɨnoatən-ipən kəm ilatmɨnməmə, “!Ei! ?Etəmimnaka u? Nat
əpnapɨnnɨmətag ne nəhau,məto katuətəlɨg-in rəhan nəghatən
matioal.”

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.
Suah un, narmɨn rat mɨn kotatɨg lan, kən nuwəh məsɨn in
təməsuwɨn-inənnapən, kən in təsapɨlən imə,məto in tətatɨg əm
əh e nɨpəg kəpielmɨn, ikɨn katɨtənɨmnetəmim ikɨn. 28-29Aupən
ikɨn, nian tepət, narmɨn rat əh tatol in tətalməl pɨk, kən
netəmim koatəlis nelkɨn ne nelmɨn e sen məmə otaskəlɨm
tiəkɨs moatehm məmə otəsərəkɨn-rəkɨnən natɨmnat. Məto e
8:17: Mat 10:26; Luk 12:2 8:18: Mat 25:29; Luk 19:26
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nian rafin tateatɨp-eatɨp sen mɨn əh, kən narmɨn rat tatəkəike
kəminməmə otietmagɨmmuwɨn 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
onəsolənnalpɨnənasolkit kəmio!” Narmɨnratu təmənnəhlan
məto-inu Iesu tɨnən rəkɨs məmə in otiet magɨme suah u.

30Kən Iesu təmətapəhməmə, “?Nərgəmpah?” Kən in təmən
məmə, “Nɨmanin Tepət.” Təmən nəhlan məto-inu narmɨn
rat tepət kəmotatɨg lan. 31 Kən 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, pɨkəsmɨn tepət kotagwənmotan
əh-ikɨn. Kənnarmɨn ratmɨn kəmotasəkmoatən-ipən kəmIesu
məmə, “Awi, egəhan-in itɨmat ekotuwɨn e pɨkəs mɨn əh.” Kən
Iesu təmegəhan-in ilat kotuwɨn. 33 Kən narmɨn rat mɨn u
kəmotiet e suah un motuwɨn e pɨkəs mɨn, kən pɨkəs mɨn ilat
rafin kəmotaiumoteiuaiu 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 motehm
mɨn 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.

36Kənnetəmimitəmkəmotehm ətuatɨpnatuenɨganəmtɨlat,
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. 37Kən netəmim rafin u kotatɨg
iuəhkɨr ikɨnKerasa, kəmotən-ipən kəmIesuməmə otiet iməlat
ikɨn, məto-inu ilat kɨnoatəgɨn pɨk. Kən əmun in təmuwɨn e pot
məmə okotasuəmoatuwɨn entənɨpən-pən ikɨn.

38 Məto suah u itəm narmɨn rat mɨn kəmotiet lan, in
təmətapəh o Iesu məmə, “! Awi, pəs ekɨmnə kitat!” Məto
Iesu təmən-ipən kəm in məmə, 39 “Ɨtəlɨg matuwɨn imam ikɨn,
muwɨn mən-iarəp natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn təmol kəm ik.”
Kən suah u təmuwɨn ikɨn mɨn rafin e taon iman ikɨn matən-
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



LUK 8:42 173 LUK 8:56

rəha nuəfɨmɨnən. Təmuwa meiuaiu mɨsin nulɨn e nɨsiaiiən,
matəkəike e nətapəhən kəm Iesu məmə in otuwɨn əpəh iman
ikɨn, 42məto-inu rəhanpətan əkəku tatɨmɨs pɨk rəhannahməən
tepət, kən otəsuwəhən tɨmɨs. In noan kitiəh əm, rəhan nup
tuelef.
Kən Iesu təmaliwəkmatuwɨnopətan əkəku əh, kənnɨmanin

netəmim tepət kəmotuwa kɨtəlau lan katɨləs-pɨkən-ləs-pɨkən.
43 Kən pətan kit təmuwa o Iesu itəm tatos nɨmɨsən rəhalat
nɨpɨtan nian rafin əm mɨnos nup tuelef, kən təmuwɨn o
netəmim tepət itəm koatol mərɨsɨn, məto okol kit təsol-wɨrən.
44 Kən pətan əh təmɨsɨ-pən e məntaa Iesu ikɨn, kən mea-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 tənməmə, “Kəp. Ekɨtunməmə suah kit təmek io
məto-inu eməto məmə nəsanənən təmiet lak.”

47 Kən e nian pətan əh tɨnɨtun məmə okol in təsəhluaigən,
in təmuwa mətasiəp-asiəp pɨk, 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 enian təmek in, kənroiuagɨn-əhmɨn əm, rəhannɨmɨsən
təmol namnun. 48 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nətɨk
pətan, rəham nahatətəən lak təmol-wɨr ik. Kən atuwɨn, pəs
nəməlinuənrəhaUhgɨn tətatɨg ron ik.” 49Nian 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 otəwɨr mɨn.” 51 E nian Iesu təmuwa met-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 əfəməh
moatəun-əun o pətan əkəku əh, məto Iesu təmən-ipən kəm ilat
məmə, “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 kənmaun-inməmə, “Pətan əkəku, ətul.” 55Kən
əmun pətan əkəku apon təməmegəh mɨn mətul. Kən Iesu
təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otos-ipən nat kit tun.” 56 Kən

8:48: Luk 7:50
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rəhan mama ne tata, narmɨlau təmiwɨg pɨk, məto Iesu tən-
ipənkəmilauməmə, “Onəkəsuən-iarəpənnatɨmnatmɨnukəm
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)

1 Kən Iesu təmuəfɨmɨn rəhan netəm tuelef kotuwa kitiəh,
kən təmos-ipən nəsanənən kəm ilat kən mategəhan-in rəhan
nepətənonərəmərəənkəmilatməmə ilat kotɨtunnəhg-iarəpən
narmɨn rat mɨn, kən məmə ilat okotol-wɨr nɨmɨsən mɨn. 2Kən
Iesu təmahl-ipən ilat məmə okotən-iarəp nərəmərəən rəha
Uhgɨn, kənməmə okotol-wɨr netəmim itəmkoatɨmɨs.

3 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “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.
5 Kən ikɨn pəhruən onəkotuwɨn ikɨn, okəmə netəmim nɨkilat
təsagienən məmə nakotuwa motatɨg itəmat min ilat, kən
otohapɨspɨs rəkɨs nɨmoulul e nelkɨtəmat motiet. Inu nəmtətin
kit tatəgətunməmə nakotapəs ilat, kən nɨki Uhgɨn tərat olat.”

6 Kən ilat kəmotiet motaliwək motuwɨn latuənu mɨn
moatamnus-iarəp namnusən təwɨr, kən ikɨn mɨn rafin
koatuwɨn ikɨn, moatəfak o netəmim tepət, kən kotəmegəh.

7 Kən Kig Herot Antipas u in iərəmərə e nɨtən Kalili, in
təməto namnusən rəha natɨmnat 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 itəm
təməmegəh mɨn. 9Kən Herot Antipas təmən məmə, “Jon u, io
enəmohatɨp rəkɨs rəhn-kapə. ?Məto etəmimpahu iatəto rəhan
namnusən?” Kən in təmategəs-in Iesuməmə otəplan.

Iesu təmagwən netəmim
faif-taosan

(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44;
Jon 6:1-14)

10 Kən aposol mɨn rəha Iesu kəmotɨtəlɨg-pa mɨn ron, kən
motən-ipən kəm in natɨmnat rafin itəm kəmotol. Kən in təmit
ilat motiet rəkɨs e netəmim, motuwɨn əpəh e taon pɨsɨn kit
mɨn, nərgɨn u Petsaeta. 11 Məto e nian netəmim kəmotəto

9:5: Luk 10:4-11 9:7: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19 9:9: Luk 23:8
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namnusən məmə Iesu tɨnuwa, kən kəmotuwa motuarisɨg-in
ilat. Kən Iesu nɨkin təmagien əm nian in təmehm ilat, kən in
tatəgətun ilat e nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən matol-wɨr netəm
koatɨmɨs kotəmegəhmɨn.

12Kənehnaipən iuəhkɨr onapinəpən, netəmtuelef rəha Iesu
kəmotuwa ron, moatən məmə, “Iərəmərə. Ahl-ipən netəmim
rafin koatuwɨn əpəh e latuənu mɨn məmə okotegəs-in ikɨn
təwɨr kit rəha napɨlən kən motegəs-in nagwənən itəm okotun
məto-inu, ikɨn-u koatan ikɨn roiu, in lɨmɨnan.”

13 Məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəp, itəmat əm.
Onəkotagwən netəm mɨn əh.” Kən ilat kotən məmə, “Itɨmat
ekoatos əmpɨret faif nenəmkəiu. ?Tahro? ?Nakolkeikeməmə
ekotuwɨn motos-nəmtɨn nagwənən kit mɨn nɨgɨ nɨmanin
netəmim mɨn əh rafin?” 14 Kəmotəghat nəhlan məto-inu
netəmim tepət tepət itəm kəmotuwa ikɨn əh, okəmə kafin
nəman əm, kən ilat rafin faif-taosan.
Məto Iesu tən-ipən kəmrəhanmɨnnetəmimməmə, “Otuwɨn

motoor ilat fifte fifte motən məmə okotəpələh.” 15 Kən rəhan
mɨn netəmim kəmotoor ilat mihin nəhlan, kən netəmim rafin
kəmotəpələh.

16Kən Iesu təmos pɨret əh faif ne nəm kəiu, masɨpər e neai,
kənmatəfak kəmUhgɨn o nagwənən, kənməmkasmatos-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 kətɨmasol ilat tuelef itəmkəmotər kər wɨr.

Pita təmənməmə
Iesu in Kristo

(Mat 16:13-20;Mak 8:27—9:1)
18 Kən nian kit, Iesu ne rəhan mɨn əm kotatɨg, kən Iesu

tatəghat kəmUhgɨn e nəfakən. Kən in təmətapəh olatməmə, “?
Netəmim koatəghat-in io məmə io pah?” 19Məto kotənməmə,
“Neen koatənməmə ik Jon Baptais. Kən neen koatənməmə ik
ien Elaija. Kən neen koatənməmə ik ien kit rəha Uhgɨn aupən
ikɨn itəm tɨnəmegəh mɨn.” 20 Kən Iesu təmətapəh olat məmə,
“?Məto itəmat nakotəmə pah u io?” Kən Pita təmənməmə, “Ik
Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”

21 Məto Iesu təmən-iəhau əskasɨk ilat məmə okəsotən-
iarəpən nəghatənmɨn əh kəmnetəmim. 22Kən in təmatɨgmən
mɨn kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Nat kit itəm otəkəike
muwa mol nɨpahrienən lan, məmə io, Nətɨ Etəmim, oekəto
nahməən e natɨmnat tepət. Kən netəm-iasol mɨn rəha noanol
rəha Isrel, ne pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou, ilat
okotəuhlin məntaalat kəm io, kənmotohamnu io, kən ekɨmɨs.
9:19: Luk 9:7-8 9:20: Jon 6:68-69
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Məto nian itəm tatol kɨsɨl lan, Uhgɨn otol ekəmegəh mɨn 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, 24 məto-inu etəmim itəm tolkeike məmə oto-
smegəh rəhan nəmegəhən e nətueintən u, kən otakiəh e rəhan
nəmegəhən lilɨn. Məto etəmim itəm otɨmɨs 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.
27 Məto iatən nɨpahrienən kəm itəmat məmə, itəmat neen
itəm nəkoatətul ikɨn-u, uarisɨg nəpanotɨmɨs məto nakotaupən
motehm nərəmərəən 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
tɨnuwamɨnol pɨsɨn, kənnapən rəhan təmuwaməruənmatɨpɨt-
ɨpɨt. 30 Kən əmun Moses ne Elaija kəmuet-arəpa muətul
mətəhaləghat iləhal Iesu, 31kən nəhag-əhagən asol kit təmasiə
mɨtəlau elau, kən katəhaləghat-in nɨmɨsən rəha Iesu əpəh
Jerusalem itəm otol nəghatən rəha ien mɨn rəha Uhgɨn otuwa
mol nɨpahrienən lan.*

32 Məto 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. 34Kən e nian in təmatəghat əh,
nɨmal napuə təmuwa malpin ilat, kən nian napuə təməfətain
iləhal, kəməhaləgɨn kəməhaləgɨn. 35 Kən ilat kəmotəto nəwia

9:22: Luk 9:44; 18:32-33 9:23: Mat 10:38; Luk 14:27 9:24: Mat 10:39;
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Kris ətuatɨp tatənməmə, “kənkatəhaləghat-innian inotietmagɨm əpəh Jerusalem.”
9:31: Luk 9:22 9:32: 2 Pita 1:16-18



LUK 9:36 177 LUK 9:48

suah kit təmɨsɨ-pən enɨmal napuə, tatənməmə, “Inu nətɨk itəm
io emɨtəpun. !Əhalətəlɨg-in wɨr!”

36 Nian kɨnotəto rəkɨs nəwia Uhgɨn təməghat un, kən Pita
ne Jon ne Jemes kəməhaləplan əm Iesu. Kən e nian mɨn əh,
kəsəhalənən natɨmnatmɨn əh kəmsuah kitmɨn, 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,
kən mol nɨpətɨn tətasiəp-asiəp matol matol, nahui noan ruən
mɨnkotiet, kotahmen əmesop. Narmɨn rat əh tatərəkɨnpɨk in,
kən mətaskəlɨm in, iuəhkɨr təsapəsən in. 40Kən io emətapəh o
rəhammɨn netəmimməmə okotəhg-iarəp narmɨn rat u, məto
okol kəsotəhg-iarəpən.”

41 Kən Iesu in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat netəm
roiu ne, rəhatəmat nahatətəən tɨkə. Kən rəhatəmat nətəlɨgən
təsətuatɨpən. Enəpou-in itəmat. ?Oekatɨg kitat min itəmat
nian kuwəh? It nətɨmmuwa ukɨn-u.”

42Kən nian suakəku u təmatuwa əh o Iesu, kən narmɨn 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-pənmehm rəhan tata.

43 Kən ilat rafin, narmɨlat təmiwɨg o nəsanənən asol rəha
Uhgɨn. Məto nian netəmim narmɨlat təmiwɨg o natɨmnat
rafin itəm Iesu təmol ilat, kən in təmən-ipən kəm rəhan
mɨn 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)

46 Kən netəmim rəha Iesu koatol nɨkilat mɨn məmə pah in
iahgin etəm-iasol, etəm keike taprəkɨs-in ilat. 47 Məto Iesu
təmɨtun rəhalat nətəlɨgən mɨn, kən in təmos suakəku kit mit
muwa tətul e nɨkalɨn, 48 kən tən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə
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suah kit, nɨkin tagien məmə 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, etəm
keike.”

49 Kən 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.”
50 Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Əsən-iəhauən in
məto-inu, okəmə suah kit təsolən tɨkɨmɨr itəmat min, kən in
iolɨtəmat.”

NetəmSameria neen nɨkilat təməsagienən o Iesu
51Kən tɨnuwa iuəhkɨronian itəmUhgɨnotos Iesu lanmuwɨn

əpəh e nego e neai, kən Iesu təmən-ipən atɨp kəm in məmə
otəkəike muwɨn Jerusalem, kən nat kit tɨkə məmə otahtosɨg-
in. 52Kən in təmahl-ipən netəmimneen kotos rəhan nəghatən
motaupən-inmotuwɨn əpəh latuənu kit Sameriaməmə okotol
əpen-əpenə rəhan. 53 Məto netəm əh-ikɨn əh, kəsotolkeikeən
məmə in otuwɨn matɨg iməlat ikɨn məto-inu, ilat kotɨtun wɨr
məmə tatuwɨn Jerusalem. 54 Kən nian rəhan etəmim mil,
Jemes ne Jon, ilau kəmuehm natɨmnat mɨn əh, kən kəmuən
məmə, “?Iərəmərə, nakolkeikeməmə ekuaun-in nɨgəmtɨsɨ-pən
əpəh ilɨs e nego e neai meiuaiumuwamus ilat?”† 55Məto Iesu
təmeirair məhai ilau. 56Kən kəmotuwɨnmɨn latuənu pɨsɨn kit
mɨn.

Netəmimneen kəmoatənməmə okotuarisɨg-in Iesu
(Mat 8:19-22)

57 Kən 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, ni-
maalat tatɨg məmə okotapɨl ikɨn. Məto io Nətɨ Etəmim, nimə
rəhak tɨkə o napɨlən.”

59Kən Iesu təmən-ipən kəm suah kit mɨn məmə, “Wa, kilau
min ik,muwa ik rəhaketəmim.” Məto suahun tən-ipənməmə,
“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, uwɨnmən-iarəp nərəmərəən rəha Uhgɨn.”
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61 Kən kit mɨn tatən məmə, “Iərəmərə, ekətəu-pən ik muwa
io etəmim rəham, məto awi, əpəs pitən ekɨtəlɨg-pən mɨn imak
ikɨnmauiatɨpin rəhakmɨn netəmim.”

62 Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Okəmə suah kit
tətuoun matol wək rəha Uhgɨn, məto rəhan nətəlɨgən tatuwɨn
o nat pɨsɨn pɨsɨnmɨn neen, kən suah u təsahmen-pənənməmə
Uhgɨn otərəmərə lan.”

10
Iesu təmahl-ipən rəhan netəmim sepɨnte-tu kotamnus-iarəp

namnusən təwɨr
1Uarisɨg e natɨmnatmɨn əh, Iərəmərə təmɨtəpun rəkɨs sepɨnte-
tu netəmim neen mɨn rəhan, kən təmahl-ipən ilat kəiu kəiu
kotaupən-in moatuwɨn e taonmɨn ne ikɨnmɨn neenmɨn itəm
Iesu təpanuarisɨgmuwɨn ikɨn.

2 Kən 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 oko-
tuwɨn kəulək-in nasumən rəhan. 3Otuwɨn, məto nəkotəkəike
motɨtunməmə io etahl-ipən itəmatməmə nakotuwɨn tahmen-
pəne sipsip əlkələhmɨn itəmkotaliwəkmoatuwɨn ilugɨnekuri
iarupɨn mɨn. 4 Kən onəkəsotosən kətɨm əkəku rəha məni, ne
kətɨm,neput, kən əsotamegəne suatɨpkatəghat kəmnetəmim.

5 “Nimə naka itəm onəkotuwɨn ikɨn, nakotaupən motən-
iarəp məmə, ‘! 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.
7 Kən otatɨg əm e nimə kitiəh əm, sotapɨlən e nimə pɨsɨn pɨsɨn
mɨn. Kənnagwənənnaka itəmokoatos-ipɨnəkəmitəmat, otun.
Kən nənɨmən naka okotos-ipɨnə, otənɨm. Məto-inu in tətuatɨp
əm məmə suah kit itəm tatol wək, in tətuatɨp məmə in otos
nətouən lan.

8 “Nian itəmat nakotuwɨn taon kit, okəmə nɨkilat tətagien
otəmat, kən otun nagwənən naka itəm koatos-ipɨnə kəm
itəmat, 9kən otol-wɨr netəmim itəmkoatɨmɨsmotatɨg ikɨn, kən
motən-iarəp kəm ilat məmə, ‘Nərəmərəən rəha Uhgɨn tatuwa
iuəhkɨr otəmat.’ 10 Məto 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
tatəgətun məmə nəmotol təsahmenən, kən Uhgɨn təmapəs
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itəmat. Məto nəkotəkəike motɨtun məmə nərəmərəən rəha
Uhgɨn tɨnatuwa iuəhkɨr rəkɨs.’ 12 Kən iatən nɨpahrienən kəm
itəmat məmə, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm ilat taprəkɨs-in
nalpɨnən rəha taon rat əh Sotom aupən.”

13 “! Itəmat netəm Korasin, 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 natɨmnat mɨn 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 nɨgəmmotəgətun məmə
koatəto tərat agɨn o rəhalat nolən rat mɨn. 14Məto e nian əh
itəm Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəmim, nalpɨnən rəhatəmat
in otəskasɨk,maprəkɨs-in nalpɨnən rəhanetəmTaeane Saeton
aupən ikɨn. 15 ?Kən itəmat netəm Kapaneam, nɨkitəmat təht
məməUhgɨnotɨləs-ipər itəmat e ikɨn rəhanɨsiaiiən əpəh enego
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 kəm
io, kənnetəmim itəmkoatəuhlinməntaalat kəmio, koatəuhlin
məntaalat kəm suah u itəm təmahl-ipa io.”

Netəmim rəha Iesu sepɨnte-tu kəmoatɨtəlɨg
17Kən netəmimmɨn 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!” 18 Kən Iesu təmən-ipən
kəmilatməmə, “Io emehmSetan təmɨsɨ-pər ilɨs e neaimeiuaiu
tahmen-pən e nɨpɨtən. 19 Otətəlɨg-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, Se-
tan. Kən okol nat kit təsərəkɨnən itəmat. 20 Inəh nɨpahrienən.
Məto nəsotagienən məmə narmɨn rat mɨn koatol nəwiatəmat,
məto otagien əmməto-inu Uhgɨn 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
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ne ləhau e nətueintən. Iatənwiwi ik məto-inu nəməhluaig-
in nɨpətɨ natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨ netəmim itəm kote-
natɨg motɨtun wɨr nat. Kən nəmol-arəp kəm netəmim itəm
kotahmen-pən əm e nɨsualkələh məmə okotɨtun wɨr. Əwəh,
Tata, inu nat kit itəmnakolkeike.”

22 Kən 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 itəm Nətɨn təmɨtəpun ilat məmə
in otol-arəp Tata rəhan kəm ilat.”

23 Kən Iesu təmeirair məghat əm kəm rəhan mɨn netəmim
məmə, “! Nəkotatɨg e nəwɨrən pahrien məto-inu itəmat
nakoatehm e nɨganəmtɨtəmat natɨmnat mɨn əh! 24 Iatən
kəm itəmat məmə, aupən ikɨn ien mɨn tepət, ne kig mɨn
tepət, kəmotolkeike pɨk məmə okotehm natɨmnat mɨn u
itəm itəmat nakoatehm, məto kəməsotehmən. Kən ilat
kəmotolkeike məmə okotəto natɨmnat mɨn itəm nakoatəto,
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 Iesuməmə otehm-tu okəmə Iesu in tenatɨg
wɨr o kəp. In təmənməmə, “?Iəgətun, oekahromin-nulanmos
nəmegəhən lilɨn?” 26Kən Iesu təmən-ipən kəm inməmə, “?Lou
rəha Moses tatən məmə naka? ?Nian ik nətafin, kən nɨpətɨn
tatən naka kəm ik?”

27 Kən 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;
kən molkeike mɨn ik mɨn neen tahmen-pən əm məmə naka-
tolkeike atɨp ik.”

28 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “In ətuatɨp un. Okəmə
nakatol nəhlan, kən ik onakos nəmegəhən lilɨn.”

29Məto suah əh, in tolkeike əmməmə otəgətun rəhan nolən
məmə in etəm ətuatɨp, kən in təmətapəh o Iesu məmə, “?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.

31 Kən təpəwɨr əh, pris kit tatɨtəp suatɨp əh matuwa, məto
nian in təməplan suah əh, in təmaliwəkmawɨlək-in matuwɨn.
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32 Kən Lifaet† kit tɨtəp mɨn əm suatɨp kitiəh muwa, kən
nian təməplan suah əh tətaməhl, in təmol əm nat kitiəh mɨn
mawɨlək-in. 33 Məto etəmim kit rəha Sameria, itəm koatol
tɨkɨmɨr ilat netəm Isrel, in mɨn tɨtəp suatɨp əh matuwa, kən
məplan suah əh tətaməhl. Nian təməplan, nɨkin təmahmə ron,
34 kən təmaliwək muwɨn iuəhkɨr ron, mafəl rəhan nɨməgəm
mɨn e oel ne wain, kən malpin wɨr ilat. Kən təmɨləs-ipər
suah əhmahtu-pər e rəhan togki, kənmɨləs mian əpəh e hotel
matehm wɨr. 35 Kən kəmən lawɨgin, in təmos məni neen‡
muwɨn mos-ipən kəm etəm-iasol rəha hotel, kən mən-ipən
kəm in məmə, ‘Onakatehmwɨr suah u, kən okəmə nəkətuatin
rəhamneenməni, kənonakən-ipakəmionianekɨtəlɨg-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,
tahmen məmə in in kit?” 37 Kən ienatɨg e Lou təmən-ipən
məmə, “Etəmim itəm in təmasəkitun suah əh.” Kən Iesu tən-
ipən kəm in məmə, “Ita. Ik uwɨn mol mɨn tahmen-pən əm
məmə 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 Iesuenɨkinagienmuwɨn əpəherəhannimə. 39Pətan 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 ne o nolən wək u, kən
io pɨsɨn əm iatol? Ahl-ipa məmə otuwa masitu lak.” 41Məto
Iərəmərə təmən-ipən kəminməmə, “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 kəm

Uhgɨn e nəfakən
(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1Nian kit, Iesu təmatəghat kəmUhgɨn e nəfakən əpəh ikɨn kit.
Kən nian təmol namnun rəhan nəfakən kəmUhgɨn, kən rəhan
† 10:32: Lifaet, ilat netəmimmɨn u kotasitu e pris mɨn e wək rəhalat, kən koatol
wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. ‡ 10:35: Nəghatən Kris ətuatɨp
tatən məmə, “Tenarius kəiu.” Nian suah kit tatol wək nian kitiəh, kən katətou-in
tenarius kitiəh. 10:39: Jon 11:1; 12:2-3 10:42: Mat 6:33
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kit etəmim təmətapəh ronməmə, “Iərəmərə, əgətun-tu itɨmat e
suatɨp rəha nəghatən kəmUhgɨn e nəfakən, tahmen-pən e Jon
Baptais in təməgətunmihin rəhanmɨn.”

2Kən Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Niannakotəghat kəm
Uhgɨn e nəfakən, onəkotənməmə,
‘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.
4 Kən 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 itəmməta oekotakiəmotol təfagə rat.’ ”

5-6 Kən 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 tɨkəməmə ekagwən in lan.’ 7Kən in otuhalpɨn-pɨnə
kəm ik məmə, ‘! Aaah! Atuwɨn, səhgaiirən etɨmat, enotapɨl
rəkɨs itɨmat rəhak nɨsualkələh. Okol esətul mɨnən mos-ipɨnə
nagwənən kəm ik.’ 8Ekən kəm itəmatməmə, nat əpnapɨn ik in
kit, məto suah un təsolkeikeən məmə in otos-ipɨnə nagwənən
kəm ik. Məto iatən nɨpahrienən, nian nakatəkəike matətapəh
ron, kən in otətul mos-ipɨnə natɨmnat rafin kəm ik itəm
nakolkeike.

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 netəm mɨn u itəm koategəs-in, kən
okoatehm. Kən netəmim itəm koatəht-əht toa, kən toa oterəh
olat.

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 netəm nakotərat, məto nakoatos-
ipənnatɨmnatwɨrmɨn kəmnenətɨtəmatmɨn. Məto Tata Uhgɨn
əpəh e nego e neai, nolən rəhan in təwɨr pɨkmaprəkɨs-in nolən
rəhatəmat, kən nɨpahrienən, in otos-ipən Narmɨn Rəhan kəm
netəmmɨn u itəmkoatətapəh-in ron.”

Netəmim neen kəmoatən məmə Iesu tatol wək e nəsanənən
rəha Setan

(Mat 12:22-30, 43-45;Mak 3:20-27)
* 11:12: Skopion - afin-tu futnot əpəh Luk 10:19
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14 Kən 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 təmətuounmatəghat, kənnetəmim
narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. 15 Məto netəmim mɨn əh neen
koatənməmə, “Pielsepul u in etəm-iasol rəha narmɨn rat mɨn,
in əm əh təmos-ipən nəsanənən kəm suah u məmə in otəhg-
iarəpnarmɨnratmɨnenetəmim.” 16Kənnetəmpɨsɨnneenmɨn
kəmotətapəh o Iesuməmə in otol-tu nat pɨspɨs kit e nəsanənən
itəm tatɨsɨ-pən e nego e neai məto-inu, ilat kotolkeike məmə
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 koa-
toor 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 nakoatənməmə 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 ratmɨn e nəsanənən rəha
pah? Tol nəhlan, ilat okotakil rəhatəmat mɨn nəghatən məmə
in neiueiuəən. 20 Məto okəmə io iatəhg-iarəp narmɨn rat
mɨn e netəmim e nəsanənən rəha Uhgɨn, kən tatəgətun məmə
nərəmərəən rəha Uhgɨn tɨnuwa rəkɨs otəmat.

21 “Nian etəmrəhan nəsanənən tepət tatəmɨk natɨmnat rəha
nəluagɨnən, tatətulmatɨpmatehmwɨr rəhannimə, inəh rəhan
natɨmnat okotatɨg wɨr əm. 22 Məto nian etəm pɨsɨn kit mɨn
itəm rəhan nesanənən taprəkɨs-in in, otuwa muəmou mətian
mətian 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 kotagɨm
atit.”

24Kən Iesu təmənməmə, “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.’ 25 Kən
nian in tatɨtəlɨg-pa, mehm rəhan nimə kəmafəl təpiə wɨr, kən
natɨmnat rafin koatɨs wɨr. 26 Kən in otuwɨn mit mɨn narmɨn
rat sepɨn mɨn motuwa itəm kotərat kotaprəkɨs-in in. Kən
okotuwɨn mɨn imə motatɨg e nəmegəhən rəha suah u. Kən
suah u, aupən rəhan nəməgəhən tərat, məto roiu tɨnərat pɨk
agɨn-əh.”
11:15: Mat 9:34; 10:25 11:16: Mat 12:38 11:22: Kol 2:15 11:23: Luk
9:50
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27 Nian Iesu tatən nəghatən əh, pətagwəhl kit tagət əfəməh
məmə, “Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm pətan itəm
təmemək-in ik, kənmətapinahin ik.”

28Kən Iesu təmə, “Nɨpahrienən,mətoUhgɨnotawte-in rəhan
nəwɨrən taprəkɨs kəm netəmim itəm koatəto 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 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.
30 Tahmen 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, kənmaliwəkmuwaməmə otəto
nəghatən rəha Kig Solomon itəm tenatɨg wɨr. Kən otəplan-
tu, suah kit itəm ilɨs taprəkɨs-in Kig Solomon tɨnuwa. 32 Kən
netəmim rəha Nineva okotətul e nian Uhgɨn otakil netəmim
rafin lan, kən ilat okotən məmə itəmat nəmotol nolən tərat.
Kən ilat kotɨtun nənən nəhlan 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)

33 Kən Iesu təmən məmə, “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 itəm okotuwa e nɨpəg noa nimə,
kən moatehm nəhag-əhagən rəha lait o nəplanən natɨmnat.
34Nɨganəmtɨm in tahmen e lait itəm tatos-ipən nəhag-əhagən
kəm nɨpətɨm. E nian nɨganəmtɨm mil kuəwɨr, tahmen əm
məmənɨpətɨmtərioah e nəhag-əhagən. Məto nian nɨganəmtɨm
mil kuərat, tahmen əm məmə nɨpətɨm tərioah e napinəpən.†

11:27: Luk 1:28,42,48 11:29: Mat 16:4 11:31: 1 King 10:1-10 11:32:
Jona3:5-10 11:33: Mak4:21; Luk8:16 † 11:34: Nɨpətɨnkit rəha “nɨganəmtɨm
mil kuəwɨr” təmə, ik etəmkit itəmnɨkim tagien o nasituən netəmim e rəhamməni.
Kən nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨmmil kuərat” təmə, ik iaumɨs kit. Nɨpətɨn kit mɨn
rəha “nɨganəmtɨmmil kuəwɨr” təmə, rəham nətəlɨgən kitiəh əmoUhgɨn.
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35 Kən tol nulan, ik onakəkəike matehm wɨr məmə nəhag-
əhagən e rəham nəmegəhən, in sənəmə napinəpən. 36 Kən
okəmə rəham nəmegəhən in tərioah wɨr e nəhag-əhagən,
napinəpən in otɨkə agɨn lam, kən nəhag-əhagən in tətasiəgəpɨn
wɨr rafin rəham nəmegəhən, tahmen-pən əm e nəhag-əhagən
rəha lait tətasiəgəpɨn ik.”

Iesu təməghat əskasɨkkəmFarisimɨnne iəgətunmɨnrəhaLou
(Mat 23:1-36;Mak 12:38-40;

Luk 20:45-47)
37 Kən 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. 38 Kən 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 əmekapneplet itəmnakotaikuas 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-ipənkəmian-ratmɨnenɨkitəmat
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 itəm tətuatɨp mɨn kəm netəmim,
kən məsotolkeikeən Uhgɨn. Nəkotəkəike motol nolən wɨr mɨn
asol əh, kənməsotaluinən nətəu-pənwɨrmɨnən nɨmɨsmɨsɨ Lou
mɨn rafin.

43 “Itəmat Farisi mɨn, nahməən asol otuwa otəmat, məto-
inu nakotolkeike məmə onəkotuwɨn motəpələh aupən e nimə
rəha nuəfɨmɨnən. Kən e maket, nakotolkeike məmə netəmim
okotɨləs-ipər nelmɨlat kəm itəmat o nɨsiaiiən itəmat.

44 “Itəmat Farisimɨn, nahməənasol otuwaotəmat,məto-inu
itəmat nəkotahmen e suwɨt itəm kotamkɨmɨk, məto kəsɨtun
ətuatɨpən məmə in hiə, kən netəmim kotaliwək pɨkən lan
motəruru, motol rəhalat nəmegəhən tətamkɨmɨk.”‡

45 Kən iəgətun kit rəha Lou təmən-ipən kəm Iesu məmə,
“Iəgətun. Nian nakatən nəghatən mɨn u, kən tatərəkɨn mɨn
itɨmat.”

46 Kən Iesu təmə, “! Iəgətun mɨn rəha Lou! Nahməən asol
otuwa otəmat məto-inu, itəmat nakoatəlɨn-pər nat fɨgəmmɨn
‡ 11:44: Lou rəha netəm Isrel tatənməmə, okəmə suah kit otek etəm təmɨmɨs, kən
in tamkɨmɨk e Lou. Tol nəhlan, ilat kotəkəike motol mak wɨr e ikɨn rəha suwɨt mɨn
məmə netəmim kəsotaliwək pɨkən lan.
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itəm tiəkɨs məmə netəmim okoatəmɨk.§ Məto nəsotasituən
məsɨn e noanelmɨtəmat məmə 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 moto-
hamnu 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 itəm
kəmotatɨg e nətuounən rəha nətueintən mətoarus-pa u-roiu,
51 ienmɨn rafin itəmkəmotohamnu tətuoun e Epel mətoarus-
pən Sekaraea, itəmtəmɨmɨs eNiməRəhaUhgɨn 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 itəmtatəgətun nat naka itəmUhgɨn
tolkeike. Itəmat nəkotɨtun suatɨp əh, məto nakotəhluaig-
in məmə netəmim kotəruru. Itəmat nəkəsotətəu-pənən, kən
nakahtosɨg-in netəmimməmə ilatmɨnkotərurunətəu-pənən.”

53 Nian Iesu təmiet e nimə əh mɨnataliwək matuwɨn, kən
iəgətun mɨn rəha Lou ne Farisi mɨn, neməha təmol ilat.
Tətuoun e nian əh, kəmotuwa rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Koatərakin-
pən nəghatən əskasɨk tepət kəm in 54 məmə 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
§ 11:46: “Nat fɨgəm” itəm Iesu tatəghat-in, in lou əlkələh mɨn tepət təpət rəha
noanol rəha Isrel. * 11:47: Iesu tatəhai Farisi mɨn məto-inu koatən məmə
koatɨsiai-in ien mɨn aupən. Məto ilat kəsotolən natɨmnat itəm ien mɨn kəmoatən.
† 11:51: E Naoa Rəha Uhgɨn əpəh e Oltesteman, Epel in ien aupən agɨn, kən
Sekaraea in namnun. Afin-tu Jen 14 ne 2 Kron 24:22.
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təpanɨləs-iarəpa tagəhag ikɨn. Kən natɨmnat itəm etəmim
tatəhluaig-in, kənUhgɨn təpanɨləs-iarəpa, netəmimokotəplan.
3Natɨmnat itəm nakoatən e napinəpən, kən netəmim okotəto
e nərauiəgən. Kən natɨmnat itəm nakoatən anion e nɨpəgnoa
nimə, kən netəmim kəpanotən-iarəp ihluə, netəmim rafin
okotəto.

4 “Rəhak mɨn netəmim, ekən kəm itəmat məmə, əsotəginən
netəmim itəm kotɨtun nohamnuən nɨpətɨtəmat, məto uarisɨg,
okol kəsotol mɨnən nat kit tərat kəm itəmat. 5 Məto iatən-
iarəp etəmim u kəm itəmat itəm tətuatɨp məmə onakoatəgin.
Onəkotəkəike motəgin Uhgɨn, məto-inu nian in otohamnu
suah kit, in tɨtun nərakin-pənən in e nɨgəm asol. Əwəh,
nɨpahrienən, ekən kəm itəmat məmə nakoatəkəike motəgin
Uhgɨn. 6 Mənɨg əlkələh mɨn, katol-salɨm-in ilat tepət
nəmtɨn məni əkəku əm, məto Uhgɨn təsaluin agɨn-əhən kit.
7Əsotəgɨnən,məto-inuUhgɨn tolkeike itəmat taprəkɨs-inmənɨg
mɨn tepət. Nɨpahrienən,Uhgɨn təmafinmɨtunwɨrnoanutəmat
rafin.

8 “Ekən kəm itəmat məmə, okəmə etəmim tatən-iarəp e
nɨganəmtɨ netəmimməmə in rəhak kit, kən io Nətɨ Etəmim, io
mɨn ekən-iarəp e nɨganəmtɨ nagelo mɨn rəha Uhgɨn məmə in
rəhak etəmim. 9Məto okəmə etəmim tatən-iarəp e nɨganəmtɨ
netəmimməmə in sənəmə etəmimkit rəhak, kən io ekən-iarəp
e nɨganəmtɨ nagelo mɨn rəha Uhgɨn məmə suah u in sənəmə
etəmimkit rəhak. 10Kən etəmim itəmtatənnəghatən rat eNətɨ
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 pɨkənməmə onəkotahromin-
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
13 Kən netəm mɨn əh kit təmən-ipən kəm Iesu məmə,

“Iəgətun. Tata rəhak tɨnɨmɨs rəkɨs. Awi, uəh nɨki piak
məmə otoor natɨmnat rəha tata rəhatɨmlau məmə otos-ipa
rəhak neen, itəm tata təmələhəu məmə rəhak.” 14 Məto Iesu
təmən kəm in məmə, “Rəhak etəmim, rəhak tɨkə e nətəlɨgən
u rəhatəmlau o noorən rəhatəmlau natɨmnat.” 15 Kən Iesu
təmən-ipən kəm ilat məmə, “Oatəto wɨr itəmat. Otahtosɨg-in

12:2: Luk 8:17 12:7: Luk 12:24; Wək 27:34 12:11: Mak 13:11; Luk
21:12-15
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wɨr itəmat məmə 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. 17 Kən
təmən-ipən atɨp kəm in məmə, ‘?Oekahrol min-nulan, məto-
inu rəhak nimə mɨn kɨnəsotahmenən məmə ekəlɨn-pən nɨgak
nagwənənmɨn lan?’

18 “Kən in təmən məmə, ‘Təwɨr məmə ekol nulan. Ekəmki-
rəkɨs nimə mɨn u, kən ekiləkɨn nimə neen mɨn itəm iahgin
məsɨn. Kən ekəlɨn-pən nɨgak nagwənən, ne rəhak nautə mɨn
ikɨn. 19 Kən ekɨtun nənən məmə, rəhak natɨmnat tepət tepət
tahmen o nup tepət. Kən roiu ekameg, mətagwən, matənɨm,
kənmatəto nagienən təwɨr əmnulanmatuwɨn.’

20 “Məto Uhgɨn təmən-ipən kəm in məmə, ‘!Ik ialməl! Roiu
əm lapɨn, onakɨmɨs. ?Okahrol rəham natɨmnat u tatəməhl
nəmargətain?’ ”

21 Kən 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,
kən məsotətəlɨg-in pɨkən natɨmnat rəha nɨpətɨtəmat məmə
onəkotuwɨn-in natɨmnat naka. 23Əsotətəlɨg-in pɨkənməto-inu
nəmegəhən rəhatəmat taprəkɨs-in nagwənən, kən nɨpətɨtəmat
taprəkɨs-in napən mɨn rəha nuwɨn-inən. 24Otəplan-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 pɨsɨn mɨn e nəmegəhən
rəhatəmat?

27 “Nɨkitəmat təht-tu nolən rəha nəguɨ-nɨg mɨn itəm
koatəguɨn. Ilat kəsotol wəkən, məsotəhlən rəhalat napən.
Məto ekən kəm itəmatməmə aupən, Kig Solomon rəhan nautə
tepət, kən rəhan napən təwɨr pɨk, məto rəhan napən mɨn
kəsotəwɨrən taprəkɨs-in nəguɨ-nɨg mɨn. 28 Nəguɨ-nɨg mɨn əh
koatətul rəha nian kitiəh əm, kən olawɨgin, netəmim kotaan
ilat e nɨgəm, məto Uhgɨn in tatol ilat kotəwɨr kotəwɨr. ?Kən

12:15: 1 Tim 6:9-10 12:21: Mat 6:19-20
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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. 30 Nɨkitəmat təsəht pɨkən
natɨmnat mɨn əh, məto-inu netəm kəsotahatətəən 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
Uhgɨnmotol tətul aupən e nəmegəhən rəhatəmat, kən in otos-
ipɨnə mɨn 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
iuəhkɨrmotakləh-in, kənokolwɨnmɨnkəsotərəkɨnənnatɨmnat
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 kotəkəike moatətul 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.
36 Onəkotəkəike motahmen-pən e iolwək mɨn rəha iərəmərə
kit itəm tatɨsɨ-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 itəmatməmə, in otuwɨn-in napən rəha
wək, kən maun-in ilat məmə okotuwa kəpələh, kən in otehm
wɨr ilat mətagwən ilat. 38 Kən okəmə iərəmərə tatuwa lapɨn
e napinəpən tɨnəlis kɨnkɨn lan, e nian mənɨg mɨn kɨnotətuoun
kɨnoatɨmnən lan, məto iolwəkmɨn ilat koatətul matɨp əm, kən
in otol təwɨr agɨn kəm ilat. 39Kən itəmat nəkotəkəike motɨtun
məmə, okəmə suah kit tɨtun nian ətuatɨp itəm iakləh otuwa
e rəhan nimə məmə otakləh, kən in okol təsapɨlən, in tatətul
matɨpmatehmwɨr rəhanniməməmə iakləhotəsuwamən imə.
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40Kən itəmat, nian rafinnəkotəkəikemoatətulmatɨpməto-inu
io Nətɨ Etəmim ekuwamɨn e nian itəm itəmat nakəsotɨtunən.”

41Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə. ?Nakatuəh
nimaa nəghatən rəhatɨmat əm, o rəha netəmim rafin?”

42Kən Iərəmərə tatən məmə, “?Pah u in iolwək itəm tenatɨg
kən tatol rəhanwək e nianmɨn 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
itəmatməmə, 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 tɨnətuounmatoh iolwəkmɨn nɨpɨtan ne nəman, kən
muwɨnmətagwənmatənɨmmətapɨs. ?Kən iərəmərəotol naka?
46 Iərəmərə rəha suah un otiet-arəpa ron e nian kit itəm in
təməsɨtunən kənməsətul matɨpən ron. Kən iərəmərə otos-ipən
nalpɨnən asol kəmin, kən otɨləs-ipən in tuwɨnmatɨg ilat netəm
mɨn 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 okoh mətɨg
əm iolwək u. Etəmim itəm Uhgɨn tatos-ipən natɨmnat tepət
kəm in, in otəkəike mol natɨmnat tepət. Kən etəmim itəm
katələhəu-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. 52 Kən tətuoun u-roiu,
okəmə netəmim faif e latuənu kit, kən kotoor ilat mɨn, kɨsɨl
katəhaləhai kəiu, kənkəiu katuəhai kɨsɨl. 53Tata inotəhainətɨn
iərman, kən nətɨn əh otəhai rəhan tata. Kən mama in otəhai
nətɨnpətan, kənnətɨn əhotəhai rəhanmama. Kənpətanotəhai
uhun, kən uhun otəhai nəgon.”
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Netəmim okotəkəikemotɨtun nəmtətinmɨn
(Mat 16:1-4; Mak 8:11-13)

54Kən in təməghatmɨnkəmnɨmaninnetəmimmatənməmə,
“Nian nakotehm nɨmal napuə mɨn okotər, kən nakotən uəhai
əmməmə otəfɨk, kən otolmihin. 55Kən nian nəkotəplanməmə
nuwɨg təmɨləs kərpəp,* nakotənməmənape-apeən otuwa, kən
otol mihin. 56 !Ei! !Rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkitəmat
tamkɨmɨk! Itəmatnakoatəmənəkotɨtun pɨknatɨmnatmɨn, kən
motɨtun nehmən nɨməptən ne neai, kən nəkotɨtunməmə nian
otuwamin-nulan, kənotolnəhlan. ?Məto tahronakəsotɨtunən
nɨpətɨ nəmtətin mɨn itəmnakoatəplan əh-roiu?

57 “? Tahro nakəsotɨtəpunən suatɨp itəm tətuatɨp məmə
onəkotətəu-pən? 58 Nian 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 Iatən kəm ik məmə, okəmə tol
nəhlan, okol nəsietən e kalapus mətoarus nakətou rafin agɨn
nalpɨnən rəham.”

13
Netəmim okotəkəikemotəuhlin ilat e rəhalat nolən ratmɨn

1Kən e nian əh, netəmim neen kəmotuwa kən-ipən kəm Iesu
məmə netəm Kalili neen koatoh nat megəh mɨn məmə okotol
sakrifais lan kəmUhgɨn, kən nian kitiəhmɨn əm, mopael mɨn
rəha kapman u Pailat kəmotuwamotohamnu ilat, kən nɨtalat
nat megəh mɨn kəmotol əm kitiəh kətaiu.* 2 Kən Iesu təmən-
ipən məmə, “?Tahro? ?Nɨkitəmat təht məmə nɨmɨsən əskasɨk
tolmin-nulan rəhanetəmKalili əh, tatəgətunməmə 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 ratmɨn rəhatəmat, kən itəmat
mɨn onəkotɨmɨs. 4 ?Kən tahro e netəmeitin rəha Saeloam itəm
nimə əfəməh təmiet məfətain ilat kotɨmɨs? ?Nɨkitəmat təht
məmə natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə 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 ratmɨn rəhatəmat, kən itəmat
mɨn onəkotɨmɨs.”

6Kən təmuəh nimaa nəghatən u məmə, “Etəmim kit təməfe
nɨg kit əpəh e rəhan nasumən, nərgɨn u fik. Kən nian nup
* 12:55: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “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 eNiməRəhaUhgɨnu tasim, kənmoatol nat itəmLou tatən.
13:2: Jon 9:2
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mɨn neen təmuwamɨnuwɨn rəkɨs, suah u təmuwɨn nian tepət
mateam-in noa nɨg u, məto tɨkə, məto-inu təsoeən. 7 Kən 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.’ 8Kən suah u tatehmnasumən tuhalpɨn rəhan
nəghatən məmə, ‘Etəm-iasol, əpəs əm tos nup kitiəh mɨn əm.
Kən ekel nɨsɨp mɨtəlau e nəukətɨn, kən masitu lan məmki-pən
nɨsɨp wɨr. 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 itəm narmɨn rat
tətatɨg lan e nup eitin, kən tatolməməməntaan tatəfaiu e nian
rafin, kənməsətul ətuatɨpən. 12Kən nian Iesu təmehm in, kən
təmaun-in məmə otuwa ron, kən tatən kəm in məmə, “Pətan.
Io iatɨkɨs rəkɨs rəhamnɨmɨsən, kol təsaskəlɨmmɨnən ik.” 13Kən
Iesu təmələhəu-pənnelmɨn lan, kən əmunroiuagɨn-əhmɨn əm,
təmətul ətuatɨpmɨnəwɨr, kənmɨnatənwiwi Uhgɨn.

14 Məto etəm-iasol rəha nimə rəha nuəfɨmɨnən, nɨkin
təmahmə məto-inu Iesu təmol-wɨr pətan u e nian rəha Sapat.
Kən in təmən-ipən kəmnetəmimməmə, “Nian sikis rəhatəmat
o nolwəkən. Nəkotɨtun nuwamən e nianmɨn 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. 16 Məto pətan əh, in noanol kit rəha
Epraham, itəm Setan təməlis o nup eitin. Tətuatɨp əm məmə
io ekəike mɨkɨs kən mosmegəh in e nian rəha Sapat.” 17 Kən
nəghatən 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)

18 Kən Iesu təmən məmə, “?Nərəmərəən rəha Uhgɨn in tah-
men e naka? ? Kən io oekən nəghatən naka kən məgətun
lan? 19 Nərəmərəən rəha Uhgɨn, in tahmen-pən e noa nəpɨk†
itəm natiəkəku, kən suah kit təmɨləs məfe e rəhan nasumən.

13:7: Luk3:9 13:8: 2Pita 3:9,15 13:14: Eks 20:9-10; Dut 5:13-14 13:15:
Luk 14:5 † 13:19: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “nɨkuti mastat.” Mastat
in nɨg kit itəmnɨkutin in natiəkəku. Tatəwiə əpəh ikɨn Isrel, məto tɨkə əpəh Ntən.
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Kən nɨkutin tɨnəwiə mɨnol iahgin, kən mənɨg ilɨs mɨn kotuwa
moatol-pən nimaalat e nelmɨnmɨn.”

20Kən təmənmɨnməmə, “?Iatəgətunnərəmərəən rəhaUhgɨn
məmə in tahmen-pən e naka? 21 In tahmen-pən e is noan
məsɨn itəm pətan 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. 23 Kən suah
kit təmətapəh ronməmə, “?Iərəmərə, netəmimnoanməsɨn əm
itəmUhgɨn otosmegəh ilat?”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, 24 “Iatən kəm itəmat

məmə onəkotəkəike motalkut pɨk məmə nakotuwɨn-pən e toa
itəmnatiəkəku tatuwɨn e nego e neai,məto-inu netəmim tepət
itəm okotalkut məmə okotuwɨn imə, məto ko kəsotuwɨnən.
25Məto o nian kit, 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.’ 26 Kən itəmat nakotətuoun moatən
məmə, ‘Iərəmərə, kitat kəmotagwən kələh, kən ik nəmatəgətun
itɨmat əpəh e rəhatɨmat ikɨn.’ 27Məto in otən-ipɨnə məmə, ‘Io
ekatən kəm itəmatməmə ekəruru agɨn-əh itəmat. Itəmat rafin
netəmnakotərat agɨn. !Otuwɨn isəu ron io!’

28 “E nian əh itəmat onəkotehm Epraham, ne Aisak, ne
Jekop, ne ien mɨn aupən koatatɨg 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, kən motɨsɨ-pah,
kən motɨsɨ-pəhap, kən motɨsɨ-pis, məmə okotuwɨn motəpələh
motagwən e nego e neai itəm Uhgɨn tatərəmərə lan. 30 Kən
təwɨr məmə nəkotɨtun məmə, netəmim neen itəm koatuarisɨg
əh-roiu, ilat okotuwamotətul aupən. Kən netəmim neen itəm
koatətul aupən əh-roiu, ilat okəpanotuwamotətul uarisɨg.”‡

Herot təmolkeikeməmə in otohamnu Iesu
(Mat 23:37-39)

31Kənenian əh, Farisimɨnneenkəmotuwamotən-ipənkəm
Iesu məmə, “Təwɨr məmə nakiet uəhai əm u ikɨn-u matuwɨn,
məto-inu Herot Antipas tolkeikeməmə otohamnu ik.”

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 Iaihluəmɨn tepət, ilat okotuwɨn e nego e neai.
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32Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Herot Antipas in iol
keko-eko, tahmen e kuri iarupɨn itəm tətagwən mɨtə. Otuwɨn
motən-ipən kəm in məmə io ekatən məmə, ‘Ehm-tu. Nian
əkuəkɨr əm əh-ikɨn tətatɨg itəm io ekəhg-iarəp narmɨn rat mɨn
e netəmim, kən matol-wɨr nɨmɨsən rəha netəmim, kən uarisɨg
e nian kɨsɨl lan, kən ekol namnun rəhak wək.’

33“Nat əpnapɨnHerot təmənnəhlan,məto ioekəikematətəu-
pən rəhak suatɨpmatuwɨn u-roiu, ne olawɨg, ne oniəhmuwɨn
miet-pən Jerusalem. Inu ikɨn ətuatɨp itəmokotəkəike kɨsiai-in
ien mɨn ikɨn. Məto Jerusalem əm, katohamnu ien mɨn 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 nəkotɨtun məmə Uhgɨn təmapəs itəmat, kən iakatən
kəm itəmat məmə okol nəkəsotehmən io matuwɨn matuwɨn
mətoarus nakotən məmə, ‘!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 iəgətun mɨn rəha Lou
ne Farisi mɨn məmə, “?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, kənmahl-ipən tatuwɨn.

5Kən 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 otəkəike muwɨn mɨləs-irəkɨs
uəhai əm. ?Pah u etəmat otəsol mihinən?” 6 Kən nəghatən
rəhalat təmɨkəməmə okotən.

7 Kən Iesu təmehm netəmim neen itəm kəmaun-in ilat
o nagwənən, kən kəmotuwa imə motɨtəpun ikɨn mɨn rəha
nɨsiaiiən məmə 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
13:35: Sam 118:26; Mat 21:9; 23:39; Mak 11:9-10; Jon 12:13 14:3: Luk 6:9
14:5: Mat 12:11; Luk 13:15
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nɨsiaiiən. Məta suah kit in ilɨs katɨsiai-in pɨk tuwa, 9kən etəm-
iasol rəha nimə otən kəm ik məmə, ‘Agɨm. Pəs suah u in
təpələh u ikɨn-un.’ Kən onakaulɨs məto-inu nakəkəike muwɨn
məpələh ləhauagɨn itəmnɨsiaiiən tɨkə ikɨn. 10Məto okəmə suah
kit tətaun-in ik məmə nakuwɨn magwən e lafet kit, kən təwɨr
məmə nakɨtəpun ikɨn nɨsiaiiən tɨkə ikɨn. Kən tol nəhlan, nian
etəm-iasol rəha nimə tatuwa, in otən kəm ik məmə, ‘Rəhak
etəmim, uwɨnməpələh ilɨs, ikɨn rəha nɨsiaiiən.’ Kən inu otɨləs-
ipər nərgəmenɨganəmtɨnetəmimrafin əh imə. 11Ekənnəhlan
məto-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.”

12 Kən Iesu təmən-ipən kəm etəm-iasol rəha nimə məmə,
“Okəmə natol nagwənən asol kit e nərauiəgən o lapɨn,
təsəwɨrən məmə nakaun-in ik mɨn neen, ne piam mɨn, ne
rəham noanol mɨn, ne netəm rəhalat nautə tepət itəm kotatɨg
kɨtəlau lam. Okəmə natol mihin, kən məta, ilat mɨn okotaun-
in ikməmə nakuwɨnmotagwən itəmatmin, kən ilat okotalpɨn
natnəmolkəmilat. 13Mətoniannatol lafet kit, kənonakəkəike
maun-in ian-rat mɨn, ne netəmnɨpətɨlat məsɨn tərat, ne ielkɨn
rat mɨn, ne netəm nɨganəmtɨlat təpɨs, məmə okotuwa nako-
tagwən. 14Kən Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik, məto-
inu okol ilat kəsotalpɨn agɨn-əhən nat nəmol kəm ilat. Məto e
namnun nian, nian netəm kotətuatɨp okoatəmegəh mɨn, kən
Uhgɨn otətou ik lan.”

Nimaa nəghatən rəha nagwənən asol
(Mat 22:1-10)

15Kən ilat kit əh-ikɨn itəm tətagwən təməto nəghatən əh, kən
təmən-ipən kəm Iesu məmə, “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 ilatmin. 17Kən 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 təmaupən mən kəm in məmə,
‘Kəsi. Ən-tu kəm rəham iərəmərəməmə ko esɨmnən məto-inu,
emos-nəmtɨn əmnɨməptən kit, kən ekəike muwɨnmətag.’

19 “Kən kit mɨn təmə, ‘Kəsi. Ən-tu kəmrəham iərəmərəməmə
ko esɨmnən məto-inu, emos-nəmtɨn əm kau ten rəha niuwən
kat, kən ekəike muwɨnmehm pitən rəhalat mɨnwək.’
14:8: Prov 25:6-7 14:11: Mat 23:12; Luk 18:14 14:14: Jon 5:29 14:15:
Luk 13:29
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20 “Kən kit mɨn təmə, ‘Ən-tu kəm rəham iərəmərə məmə ko
esɨmnənməto-inu, kəmit rəhak pətan ka latuənu əh-roiu.’

21“Kən iolwək təmuwamən-ipənkəmrəhan etəm-iasol. Kən
etəm-iasol un nɨkin təmahmə təmahmə, kən təmən kəmrəhan
iolwək məmə, ‘Uwɨn uəhai e suatɨp ne ikɨn mɨn neen e taon
meam-in ian-ratmɨn, ne netəmnɨpətɨlatməsɨn tərat, ne netəm
nɨganəmtɨlat təpɨs, ne ielkɨn rat mɨn, kən mit ilat motuwa.’
22Kən in təmol əmməmə rəhanetəm-iasol təmənmihinne, kən
təmɨtəlɨg-pamən-ipənməmə, ‘Etəm-iasol. Natɨmnat rafin itəm
nəmən, io enol rəkɨs, məto nagwənən tepət əh-ikɨn kən nimə
tahmen e netəmim neenmɨn.’

23 “Kən etəm-iasol təmən kəm iolwək məmə, ‘Kən uwɨn e
suatɨp, ne ikɨn mɨn rafin ihluə e taon, kən uwɨn muəh nɨkilat
məmə ilat okotuwa imə, məmə nimə u rəhak otəkəikemər wɨr.
24 Məto 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-ipənkəmilatməmə, 26“Okəmə suahkit tolkeike
məmə 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 təsahmenən məmə otuwa mol rəhak lan etəmim. 27 Kən
etəmim pah itəm təsɨləsən rəhan nɨg kəluau mətəu-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 okotuwa
motehm, 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
wɨrməmə in tɨtun nol winən, o kəp. 32Okəmə tɨtunməmə okol
təsol winən, in otəkəike mahl-ipən netəmim neen kotuwɨn
motehm rəhan tɨkɨmɨr nian in əpəh isəu əh, kən okotətapəh

14:20: 1 Kor 7:33 * 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
itəmkaupən katəlɨn o niləkɨnən nimə.
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o nəməlinuən. 33 Kən 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.‡ 35Kən okol kəsolən nat
wɨr kit lan, kən netəmim okotərakin əm. Etəmmatəlgɨn 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 itəmnol təfagə rat, kəmotuwaməmə okotətəlɨg-
in Iesu. 2KənFarisimɨnne iəgətunmɨn rəhaLoukoatəghat rat
Iesu o netəm nol təfagə rat mɨn əh, moatən məmə, “Suah əh,
nɨkin tətagien əmməmə nol təfagə rat mɨn koatuwɨn ron, kən
motagwən 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 təmɨkənəhlan, kən in otəkəikemapəs rəhannainti-nain
sipsip koatun kras moatətul əpəh təpiə ikɨn, kən in otuwɨn
mategəs-in itəm təməlue mətoarus-pən in otehm. 5 Kən nian
in təmehm, təmɨləs-ipərməhun, kən nɨkin tətagien. 6Kən nian
in təmiet-arəpa latuənu, in otəkəike maun-in in mɨn neen,
ne netəm kotatɨg motɨtəlau lan, kən mən-ipən kəm ilat məmə,
‘Otuwa kotagien kələh, məto-inu emehm mɨn rəhak sipsip
itəm təməlue.’ ”

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 kəmUhgɨn, kən nagienən əpəh ilɨs e nego e neai o
suah əh in tepət, taprəkɨs-in nagienən o netəmim nainti-nain
itəm nɨkilat təht məmə kotətuatɨp məsotolən nat kit tərat itəm
okotəkəike motəuhlin nəmegəhən rəhalat ron.”*

‡ 14:34: Nəghatən ətuatɨp rəha Iesu təmə, “Sol in təwɨr, məto okəmə rəhan
nətehenən tɨnɨkə, kən nat tɨkə otol tətehenmɨn.” Məto sol rəha netəmim e nianmɨn
əh, in təmolpɨləh-pɨləhenatpɨsɨn itəmnətehenən tɨkə. Kənnianneen, okəmənəhau
tatol pɨləh-pɨləh e sol, kənu nətehenən tiet. Məto sol rəhatat u-roiu tosolən mihin.
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 * 15:7: Iesu tatəghat-in Farisi mɨn itəm koatətəu-pən Lou
rəha Moses, kən ilat koatən məmə kotətuatɨp, nat əpnapɨn nəratən tətatɨg e nɨkilat
rafin.
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Nimaa nəghatən eməni təmɨkə
8 Kən Iesu təmatɨg məghat mɨn məmə, “?Okəmə pətan kit

rəhan məni ten kəmol e silfa, kən in təmɨkɨl kitiəh, kən in otol
naka? In otasiepən e lait kit, kənmol pɨrummegəs-inwɨr əpəh
imə matuwɨn matuwɨn mehm. 9 Kən nian təmehm məni əh,
in otaun-in rəhan mɨn neen ne netəm kotatɨg motɨtəlau lan,
matən məmə, ‘Otuwa kotagien kələh məto-inu emehm rəkɨs
məni ilou rəhak təmɨkə.’ ”

10Kənnian Iesu təmolnamnunnimaanəghatən, təmən-ipən
kəm ilat məmə, “Kən ekolkeike məmə ekən kəm itəmat məmə,
e nolən kitiəh mɨn əm, nagienən asol e nɨganəmtɨ nagelo mɨn
əpəh ilɨs e nego e neai, nian iol təfagə rat kit tatəuhlin rəhan
nətəlɨgənmatuwɨn o Uhgɨn.”

Nimaa nəghatən rəha nətɨ suah kit iərman itəm təməlue
11 Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “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 kəmsuah kit əh-ikɨn əh, kən suah u
təmahl-ipən məmə otuwɨn mətagwən rəhan pɨkəs mɨn. 16Kən
nəumɨs təmus pɨkməmə in tolkeikeməmə otun nagwənənnɨgɨ
pɨkəs mɨn, məto etəmim tɨkə itəmotos-ipən nat kit kəm in.

17“Kənnətəlɨgənwɨr tɨnuwamɨn lan, kənmatətəlɨg-inməmə,
‘Kəsi. Roiu əh iolwək mɨn 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, kən mən-
ipənkəminməmə, “Tata. Io emol tefagə tərat kəmUhgɨnne ik.
19Roiu əh esahmenənməmə onəkaun-in ioməmə nətɨm. Məto
aun-in io ekahmen-pən əm məmə io iolwək əm kit rəham.” ’
20Kən təmətul maliwəkmɨnatuwɨnməmə otehm rəhan tata.

“Məto nian təmatuwa əh əpəh isəu, rəhan tata təmasɨpən
məplan, kən təmasəkitun, maiu muwɨn mɨləs muətain
mətagien ron. 21 Kən netɨn tən-ipən kəm in məmə, ‘Tata.
Io emol tefagə tərat kəm Uhgɨn ne ik. Roiu əh esahmenən
məmə onəkaun-in io məmə nətɨm.’

22 “Məto rəhan tata taun-in rəhan iolwəkmɨnmən-ipən kəm
ilatməmə, ‘!Ei! Otuwɨnuəhaimotoskot itəmin təwɨrmaprəkɨs
motuwa kuwɨn-in-pən kəm in, kən motos rig motarɨgɨn-pən
e noanelmɨn, kən motos put ka kuwɨn-in-pən e nelkɨn, 23 kən

15:18: Sam 51:4
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motɨləspɨlɨk itəmtasis-asisməwɨrmotuwakoh, pəs kotol kələh
lafet lan rəha nətɨk, 24məto-inu nətɨk u, in tahmen əmməmə
təmɨmɨs rəkɨs, məto roiu in tɨnəmegəh mɨn. In təməlue, məto
enehmmɨn.’ Kən ilat kɨnoatol lafet.

25 “Kən e nian əh, netɨn asol lan in əpəh e nasumən. Kən
e nian təmatuwa mɨnuwa iuəhkɨr o latuənu, kən mɨnəto
netəmim koatol napuən mɨn, moatol tanis. 26 Kən təmaun-
in iolwək kit tuwa tətapəh ron məmə, ‘?Ei, naka əh netəmim
koatol?’ 27 Kən tən-ipən kəm in məmə, ‘Piam təmuwa, kən
rəham tata təmoh pɨlɨk itəm tasis-asis məto-inu piam tɨnɨtəlɨg-
pamɨn, kən in təsanən əm.’

28 “Kənnɨkin təmahmə, kənməmə, ‘Okol esuwɨnən imə.’ Kən
rəhan tata təmuwa ihluəmatəkəike kəm inməmə otuwɨn imə.
29 Məto tən-ipən kəm rəhan tata məmə, ‘Əplan-tu. Kəmuatɨg
nup tepət rəkɨs, kən iatol wək u ikɨn-u tahmen-pən əmməmə
rəham kit 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. 30 Məto
nətɨm əh itəm təmərəkɨn rafin rəham nautə o nətouən nɨpɨtan
mɨn lanrəhasuatɨp, kənnian tɨnɨtəlɨg-pən latuənu, kənnakətul
matoh pɨlɨk tasis-asis matol lafet lan rəhan.’

31 “Kən rəhan tata tən-ipən məmə, ‘Nətɨk. Nian rafin kilau
min ik kətuatɨg, kən natɨmnat rafin rəhak in rəham. 32Məto
tətuatɨp əm məmə okotol lafet u motagien, məto-inu piam u
tahmen-pən əmməmə təmɨmɨs rəkɨs, məto roiu in tɨnəmegəh
mɨn. 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-ipənnəratən rəhaetəm-iasol əhkəmiərəmərə,moatən
məmə, ‘Ei, suah əh tatərəkɨnrəhamnatɨmnat.’ 2Kən təmaun-in
suah əh tuwa tatəghat kəm in məmə, ‘?Ei, nəghatən naka mɨn
u iakatəto katən lam? Ekolkeike məmə nakos rafin nəghatən
mɨn rəha wək rəham muwa, məto-inu roiu ekahl-iarəp ik e
wək.’

3 “Kən etəm-iasol əh təmuwɨn matətəlɨg-in məmə, ‘Awe.
Rəhak iərəmərə tolkeikeməmə otərakin io e rəhakwək u-roiu.
?Kən ekol naka əh-roiu? Nahgik təsahmenənməmə ekel nɨsɨp
mosməni 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.’
15:24: Efes 2:1,5
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5 “Kən in təmaun-in rafin netəmim itəm kəmotol kaon kəm
iərəmərə kotuwa ron kitiəh kitiəh. Kən təmən-ipən kəm itəm
təmaupən muwa məmə, ‘?Ik nəmol kaon e naka?’ 6Kən suah
əh təmən məmə, ‘Eməmɨk tram rəha oel o noahən ilat wan-
hanrɨt.’* Kən etəm-iasol təmən kəm in məmə, ‘Inu ma pepe
rəha kaon rəham. Əpələh uəhai əm-tu, kən əte-pən fifti tram
əme rəham pepe.’

7 “Kən təmən-ipən kəm suah kit mɨnməmə, ‘?Ik nəmol kaon
e naka?’ Kən in təmə, ‘Emol kaon e wan-taosan pak wit.’ Kən
etəm-iasol təmə, ‘Osmapepe rəhakaon rəham, kən əte-pən əm
eit-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 tatəgətun
məmənetəmimrəhanətueintən, ilat kotenatɨgwɨr onolənmɨn
rəha nətueintən nian ilat koatəghat kəm ilat mɨn, taprəkɨs-in
nenatɨgən rəha netəmim rəha nəhag-əhagən.†

9 “Kən iatənkəmitəmatməmə, otasituwɨr e netəmimeməni
rəha nətueintən məmə ilat okotuwa iolɨtəmat mɨn. Kən nian
məni rəhanətueintənotɨkə, kənUhgɨnotos itəmatmuwɨn əpəh
e nego e neai itəmotətatɨg lilɨn.

10 “Okəmə nəkɨtun məmə suah kit tatehmwɨr 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
Uhgɨn? 12Kən okəmə itəmat nəkəsotehmwɨrən natɨmnat rəha
suah kit mɨn, kən nɨkitəmat təsəhtən məmə okos-ipən əh mɨn
kəmitəmat rəhatəmat atɨpnatɨmnatməto-inu, katəplanməmə
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, kən metəhau 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 koa-
tol netəmim koatən məmə nəkotətuatɨp. Məto Uhgɨn tɨtun
nɨkitəmatməmə kotərat. Iatən nəhlanməto-inu nat naka itəm

* 16:6: Wan tram oel tahmen e tate o fote lita. † 16:8: Nɨpətɨ nəghatən rəha
Iesu məmə netəmim rəha nəhag-əhagən kəsotolən natɨmnat itəm Uhgɨn tolkeike
məmə otətul aupən e rəhalat nəmegəhən. Nɨkilat təsəht pɨkən nətəlɨgən rəha Uhgɨn.
16:10: Luk 19:17-26 16:13: Mat 6:24
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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 okotuwɨn
motatɨg ahgin. 17 Məto kəsənən məmə wək rəha Lou ne
nəsanənən rəhan təmɨkə. Nəghatən rafin rəhan kotatɨg, in asol
mɨnmətoarus-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
19KənIesu təmənməmə, “Suahkit rəhannautə tepət tatuwɨn

e napən wɨr mɨn nəguɨ-naris itəm nəmtɨn tiəkɨs, kən nian
rafin tatun pɨk nagwənən wɨr mɨn. 20 Kən ian-rat kit, nərgɨn
u Lasaros, nɨməgəm təmɨrafin nɨpətɨn. Kən kəmɨləs kan
kələhəu əpəh e nafiluə rəha latuənu. 21 In tolkeike pɨk məmə
otun nɨmɨsmɨsɨ nagwənən itəm təmɨsas e tepɨl rəha etəm-iasol
əh. Kən nat kit tərat mɨn, kuri mɨn kotuwa moatəpəh-əpəh
nɨməgəmmɨn rəhan.

22 “Kən ian-rat əh təmɨmɨs, kən nagelo mɨn kəmotɨləs mo-
tuwɨn əpəh e nɨkalɨ Epraham, ikɨn rəha nɨsiaiiən. Suah un
rəhan nautə tepət, in təmɨmɨs mɨn, kən kəmɨtənɨm. 23 Kən in
tuwɨn əpəh e nɨgəm asol, kən tatəto nahməən asol, kən nian
təmasɨpər, təməplan Epraham əpəh isəu. Kən Lasaros əpəh e
nɨkalɨn. 24Kən təmaun-in əfəməhməmə, ‘!Tata Epraham! Awi,
asəkitun io. Ahl-ipən Lasaros məmə oteer əm noanelmɨn e
nəhau kənmosmuwamek 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 natɨmnat wɨr rəham tepət,
məto Lasaros təmatəto nahməən tepət e nɨpətɨn. Məto roiu əh,
in tatəto təwɨr ikɨn-u, kən ik, natəto nahməən tepət e nɨpətɨm.
26 Kən nat kit mɨn. Ilugɨn-in kitat, noakɨmɨl asol itəm tatoor
kitat, ik un, kən itɨmat u. Okəmə itɨmat kit tolkeike məmə
otɨmnə mehm ik, məto okol təsɨmnəən. Kən okəmə itəmat kit
tolkeike məmə otuwamehm itɨmat, məto okol təsuwamən.’

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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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 piam mɨn okotəto nəghatən mɨn
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 kən motapəs təfagə rat mɨn
rəhalat.’

31 “Kən Epraham təmə, ‘Okəmə kəsotətəlɨg-inən nəghatən
rəha Moses ne ien mɨn rəha Uhgɨn, kən in nat əpnapɨn okəmə
suahkit təmegəhpap enɨmɨsənkənmuwɨnmatəghat kəmilat,
məto okol kəsotənmɨnən nɨpahrienən lan.’ ”

17
Oatəto itəmat
(Mat 18:6-7, 21-22;Mak 9:42)

1 Kən Iesu təmən kəm rəhan mɨn netəmim məmə,
“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! 2Məto okəmə
etəmim kit tatiuw-pən rəhak kit etəmim u tahmen e suakəku,
məmə otol təfagə rat, 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 lokamnɨm
məmə otamnɨm. 3 Kən tol nəhlan, oatəto moatehm wɨr
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. 4 Kən nat
əpnapɨn in tatol təfagə rat kəm ikmau sepɨn e nian kitiəh, kən
muwa mau sepɨn mən-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, kən məsosən
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,

17:3: Mat 18:15 * 17:4: Nɨpətɨnəghatən əh təsənənməməkitat kotaluin təfagə
rat rəha suah kit mau sepɨn əm,məto kotəkəike motaluin namnun tɨkə.
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kən nəkotɨtun nənən kəmnɨg u neegɨnməmə, ‘Euwatɨp ik, kən
muwɨnmiwɨg-pən itəhəi,’ kən nɨg u otol nəwiatəmat.†

7 “Ən-tu. ?Okəmə suah kit rəhan iolwək tətasum, o in tatehm
sipsipmɨn, kən in tatɨtəlɨg-pa latuənu, kənnɨkitəmat təhtməmə
etəm-iasol otən kəm in məmə, ‘!Ei! Wa uəhai məpələh mun
nagwənən əh’? ! Kəp! 8 Məto in otən kəm rəhan iolwək
məmə, ‘Uwɨnmol nɨgak nagwənən, kən uwɨnmuwɨn e rəham
napən təwɨr, kənmos-ipa nɨgak nagwənən ne nɨmək nənɨmən.
Nian nəmol rafin rəham wək, nəkɨtun nuwɨnən magwən kən
mənɨm.’ 9 ?Kən nɨkitəmat təhtməmə 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
kəmitəmatməməonəkotəkəikemotol, onəkotəkəikemotən əm
məmə, ‘Itɨmat iolwək mɨn əm. Nolən rəhatɨmat təsahmenən
o nənwiwiən. Itɨmat emotol əm wək itəm itɨmat ekotəkəike
moatol.’ ”

Iesu təmol-wɨr netəmim ten itəm leprosi təmol ilat
11 Nian 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.

15 Kən ilat kit təməplan məmə leprosi rəhan tɨnɨkə, kən
in təməuhlin mɨtəlɨg-pən o Iesu, matən əfəməh məmə, “!
Iatənwiwi Uhgɨn! !Iatənwiwi Uhgɨn!” 16 Kən 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.§ 17 Kən Iesu təmən məmə, “?
Emol-wɨr netəm ten maruətuəh-in rəkɨs rəhalat nɨmɨsən, o
kəp? ?Məto nain hiə? 18 ?Suah u in iapɨspɨs əm, məto in pɨsɨn
əm təmɨtəlɨg-pa matənwiwi Uhgɨn?” 19 Kən Iesu təmən kəm
suah u məmə, “Ətul maliwək matuwɨn. Rəham nahatətəən
təmol-wɨr ik.”
† 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 tatənməmə in tamkɨmɨk. Nian nɨmɨsən təmɨkə, in təikemuwɨnmehm
prisməmə in otən-iarəpkəmnetəmimrafinməmənɨmɨsən tɨkənenamkɨmɨkən 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 § 17:16: Netəm Isrel
koatetəhau netəmSameria. Afin nɨpətɨn e tiksonari.
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Nuwamən rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn
(Mat 24:23-28, 36-41)

20Niankit, Farisimɨnkəmotətapəho Iesuməmə, “?Onəghan
nərəmərəən rəha Uhgɨn otuwa?” Kən in təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Nərəmərəən rəha Uhgɨn otəsuwamən məmə netəmim
okotehm e nɨganəmtɨlat. 21Kən etəmim tɨkə itəm otən məmə,
‘!Asɨ-pa mehm, in huə!’ o ‘!Asɨpən mehm, 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 onakoatolkeike məmə onəkotehm
nian mɨn rəha Nətɨ Etəmim, məto okol nəkəsotehmən. 23Kən
netəmimokotənkəmitəmatməmə, ‘!Asɨ-pa, inhuə!’ o ‘!Asɨpən,
in əpəh!’ Məto əsotuwɨnən motətəu-pən ilat, 24 məto-inu e
nian io Nətɨ Etəmim oekuwa lan, in otahmen-pən e nɨpɨtən
itəm tatɨpɨt kən mətasiəgəpɨn neai e nɨkalɨn kit mətoarus-pən
nɨkalɨn kitmɨn, kənnetəmim rafin koatəplanmotɨtun. 25Məto
aupən, io ekəkəike məto nahməən tepət, kən netəm kotatɨg
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, netəmimkəmotagwən,moatənɨm,moatolmarɨt, 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 itəmLot 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 otagɨmməsuwɨn
mɨnən iməməmə 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
inotaskəlɨmrəhannəmegəhənenətueintənuməsətəu-pa-mən
io, in otəsosən nəmegəhən lilɨn. Məto etəmim itəm tətapəs
natɨmnat rəha nəmegəhən e nətueintən u kən matətəu-pa io,
in otos nəmegəhən lilɨn. 34 Iatən kəm itəmat məmə, e nian əh
lapɨn, etəmim kəiu okətuapɨl e pet kitiəh əm, kən okos-irəkɨs

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
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kit, kapəs kit. 35-36 Pətan kəiu okətioal nagwənən, kən okos-
irəkɨs kit, kapəs kit.”*

37 Kən rəhan iolwək mɨn kəmotən-ipən kəm in məmə, “?
Iərəmərə, onəkuwa hiə?”
Kən in təmən-ipən kəm ilatməmə, “Onəkotɨtun əm. Tahmen

e nian ligkai mɨn koatiwɨg ilɨs moteiuaiu moatər itəhəi, kən
nəkotɨtunməmə nəmmɨn əh-ikɨn əh.”†

18
Nimaa nəghatən rəha nəutahlɨmɨs kit itəm tətasək o nasituən

1 Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat matəgətun
ilat lan məmə okotəkəike moatəfak 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.’ 4 Məto
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-in mɨnən
netəmim, 5məto pətan əh tatən nat kitiəh mətaləkiamtə 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.’ ”

6 Kən 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-pənkəminnian rafinenərauiəgən
mɨnne lapɨnmɨn rafin. ?Kənnɨkitəmat təhtməmə in otən-ipən
kəm ilat məmə, ‘Onakoatəsahgin pitən’? Kəp. ?Kən nɨkitəmat
təhtməmə in otasitu uəhai əmerəhanmɨn? 8 Iatənkəmitəmat
məmə nɨpahrienən, in otasitu uəhai əme rəhanmɨn, kənmol-
wɨr rəhalat nəratən. ?Məto nian io Nətɨ Etəmim oekɨtəlɨg-pa
mɨn lan enətueintən, oekehmnetəmimneen itəmkoatahatətə
e Uhgɨn, o kəp?”

Nimaa nəghatən rəha Farisi ne etəm tatosməni rəha takɨs
9Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit e netəmimneen itəm

nɨkilat tatəht məmə ilat kotətuatɨp taprəkɨs-in netəmim rafin,
* 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, kən
okos-irəkɨs kit, kapəs kit. † 17:37: E nian Iesu otuwa mɨn, netəmim rafin
okotəplan ikɨn Iesuotuwamihin. Nəghatən ətuatɨprəha Iesu tatənməmə, “Tahmen
e nat megəh təmamɨs mətaməhl, kən kuweria mɨn kotuwa katon kələh.” 18:1:
Kol 4:2; 1 Tes 5:17
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kənmotasɨl-iəhau-in netəmim rafin. 10 In təmənməmə, “Suah
mil kəiu kəmian əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okuəghat
kəm in e nəfakən. Kit, in Farisi, kən kit in etəm tatos məni
rəha takɨs. 11Kən Farisi təmətul mateiuəməmə in tatəfak kəm
Uhgɨn, məto nɨpahrienən tatən atɨp in, matən məmə, ‘Uhgɨn,
iatən tagkiu kəm ikməto-inu nəmolməmə ekol etəmpɨsɨn 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 ewik kitiəh, iatətuakəmmətapəs 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 neai məfak. Kən nɨkin
tatɨtəgɨt mətasək mətaht manɨkɨləhan matən məmə, ‘Uhgɨn, io
etəm tərat. !Asəkitun io!’ ”

14 Kən Iesu təmə, “Iaten kəm itəmat. Nian suah mil u
okatiatəlɨg-pən latuənu, etəm rəha takɨs, rəhan nəmegəhən in
otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto Farisi təsol mihinən, məto-
inu etəmim itəm tatɨləs-ipər atɨp in, Uhgɨn otɨləs-iəhau, məto
etəmim itəm tatos-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 kənməfak olat. Məto nian rəhanmɨnnetəmimkəmotehm
ilat, kən kəmotən-iəhau ilat. 16Məto Iesu təmatən-iarəpməmə
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 tolkeike məmə in
otuwa matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən in təike
muwa tahmen e suakəku. Məto okəmə təsol mihinən, kol in
təsuwamən.”

Suah kit rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-30;Mak 10:17-31)

18 Kən etəm-iasol kit təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Iəgətun,
ik etəm təwɨr. ? Oekol naka məmə ekos nəmegəhən lilɨn?”
19 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “?Tahro nakatən kəm
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

18:12: Aes 58:1-4;Mat 23:23 18:13: Sam51:1 18:14: Mat 23:12 18:17:
Mat 18:3 18:18: Luk 10:25
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etəmim, əsakləh-inən natɨmnat, əseiueiuəən e kot, ɨsiai-in
rəhammama ne tata.’ ”

21Kən suah u təmənməmə, “Natɨmnat rafin u, io emol rafin
ilat, nian ematəkəkumətoarus-pa u-roiu.” 22Nian 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. Kən wa, muarisɨg-in
io məmə ik rəhak etəmim.”

23Məto nian təməto nəghatən mɨn əh, nɨkin təməpou məto-
inu rəhan nautə tepət. 24 Kən Iesu təmasɨpən məplan, təmən
məmə, “! Awi, tiəkɨs pɨk o etəm rəhan nautə tepət məmə in
otuwɨn matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn! 25 Tiəkɨs məmə
kauotuwɨn-pənenɨpəgnitel,məto tiəkɨs pɨkməmə etəmrəhan
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 eko-
tuarisɨg-in ik.”

29 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Iatən pahrien kəm
itəmatməmə, etəm təmapəs rəhan nimə, o rəhan pətan, o pian
mɨn, o rəhan tata ne mama, o rəhan nɨsualkələh məto-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)
31 Kən Iesu təmən-ipən kəm rəhan netəm tuelef məmə

okotiet e nɨmanin netəmimmotuwa kitiəh kuəfɨmɨn ilat mɨn,
kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otətəlɨg-tu. Roiu koatuwɨn
əpəh ilɨs Jerusalem, kən natɨmnat mɨn itəm ien mɨn rəha
Uhgɨn aupən kəmoatən lak, Nətɨ Etəmim, ilat okotuwa kol
nɨpahrienən. 32 Netəmim okotegəhan-in-pən io e nelmɨ
Iaihluəmɨn, kən netəmim okotəghat motalah əsan lak, motoh
io, motol naulɨsən kəm io, kən motagəh-əpis io, motagəh e
nɨpətɨk. 33 Kən okalis io, kən kohamnu io, məto e nian tatol
kɨsɨl lan, oekəmegəhmɨn.”

18:20: Eks 20:12; Dut 5:16-20 * 18:25: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə,
“Tiəkɨsməməkamel otuwɨn-pənenɨpəgnitel.” Kamel innatmegəhasol taprəkɨs-in
kau. 18:31: Luk 24:44 18:32: Luk 9:22,44
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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 tatəpələh e nɨkalɨ suatɨp. Nian rafin in tateasiə-in
məni o netəmim. 36 Kən nian iganəmtɨn əpɨs təməto məmə
netəmim tepət kotaliwək e suatɨp, kən in təmətapəh məmə, “?
Naka əhkatol?” 37Netəmimkəmotən-ipənkəminməmə, “Iesu
əpəh, etəmNasaret, tətaliwək e suatɨp.”

38 Kən təmagət əfəməh məmə, “! 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 mo-
tuwa. Kənniankəmotɨləsmotuwa iuəhkɨr, Iesu təmətapəh ron
məmə, 41 “?Naka un nakolkeike məmə io ekol kəm ik?” Kən in
təmənməmə, “Iərəmərə, ekolkeikeməmə 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

1 Kən Iesu təmaliwək muwɨn imə e taon u Jeriko matuwɨn
məmə otiet-arəpən e nəwtain məsɨn. 2Kən e taon əh, suah kit
əh-ikɨn, nərgɨn u Sakias. In etəm-iasol kit rəha netəm koatos
məni rəha takɨs, kən rəhannautə tepət. 3Kən in tolkeikeməmə
otəplan-tu məmə Iesu in pah, məto təruru nəplanən məto-inu
in natiəkuəkɨr, kən netəmim koatətulosɨg-in. 4 Kən in təmaiu
aupən muwɨn maiu e nɨg kit, nərgɨn u sikamo, məmə otɨtun
nəplanən Iesu nian in otuwa-pa ikɨn.

5Kənnian Iesu təmuwa ətuatɨp əh in ikɨn, təmasɨpərməplan,
kən mən-ipən kəm in məmə, “Sakias. Eiuaiu uəhai, məto-inu
roiu ekəkəike muwɨnmatɨg əpəh e rəham nimə.” 6Kən Sakias
təmeiuaiu uəhai əm, kən mit Iesu mian əpəh iman ikɨn imə,
kən nɨkin təmagien.

18:34: Mak 9:32



LUK 19:7 210 LUK 19:19

7 Məto nian netəmim kəmotəplan natɨmnat mɨn əh, kən
koatasiwən-in nolən mɨn əh moatən nɨkalɨ Iesu məmə, “Suah
əh tatuwɨn e nimə rəha iol təfagə rat.”

8 Kən nian kɨnotuwɨn e nɨpəgnoa nimə rəha Sakias, in
tətul mən-ipən məmə, “Iərəmərə, atətəlɨg-in-tu. Oekoor rəhak
natɨmnat mol niel kəiu, kit rəhak, kən kit oekos-ipən kəm ian-
rat mɨn. Kən natɨmnat itəm emakləh-in o suah kit, oekalpɨn
mau kuwɨt.”

9 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Roiu Uhgɨn tɨnosmegəh
rəkɨs ik ne rəham mɨn, məto-inu ik mɨn, nəmahatətə e Uhgɨn,
kən ik noanol pahrien kit rəha Epraham. 10 Kən io, Nətɨ
Etəmim, emuwaməmə ekeam-in netəmim itəm koatəlue, kən
mosmegəh ilat.”

Nimaa nəghatən rəha netəmim itəm koatos məni rəha
iərəmərə rəhalat

11Nian netəmim koatətəlɨg-in Iesu, in təmatəkəike matuəh
nimaa nəghatən kəm ilat məto-inu in tɨnatuwa iuəhkɨr o
Jerusalem, kən nɨkilat təht məmə nərəmərəən rəha Uhgɨn
otəsuwəhən tuwa. 12 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Etəm-
iasol kit tolkeike məmə in otuwɨn isəu məplan kig asol agɨn
məmə kig asol otɨləs-ipər in mol kig lan əpəh iman ikɨn, kən
otəpanɨtəlɨg-pa mɨn. 13 Kən təmaun-in rəhan iolwək ten, kən
moor məni kitiəh kitiəh kəm ilat.* Kən in təmən-ipən kəm ilat
məmə, ‘Itəmat onəkotəkəike motol wək eməni u o nosən ətain
mətoarus-pən io ekɨtəlɨg-pamɨn.’

14“Məto ilat əpəh iman ikɨnkoatetəhau suah əh, kənmotahl-
ipən nəghatən kəm kig asol 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 itəmtəmoor rəhanməni kəmilat. In tolkeikeməməotɨtun
məmə ilat kəmotol win e məni naka nian in təmətatɨg əpəh
isəu.

16 “Kən etəm tətaupən təmuwa mən-ipən kəm in məmə,
‘Iərəmərə, nəmələhəu-pa məni kitiəh e nelmək, kən emol win
e məni ten mɨn.’ 17 Kən rəhan etəm-iasol təmən-ipən kəm in
məmə, ‘Ik iolwək təwɨr, nəmol wək itəm in təwɨr. Məto-inu
nəmol wək təwɨr o nehm wɨrən nat itəm natiəkəku, 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.’
19:7: Luk 15:2 19:8: Eks 22:1; Nam 5:6-7 19:9: Luk 13:16; Wək
16:31 19:10: Luk 15:4; Jon 3:17; 1 Tim 1:15 * 19:13: Etəm-iasol
təmos-ipənməni kitiəhkitiəhkəmrəhan iolwək ten, kənməni kitiəh in tahmen-pən
e wan-hanrɨt-taosan vatu. 19:17: Luk 16:10
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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, kənmatəulək
e nasumənmɨn itəm ik nəməsəfeən ilat.’

22 “Kən etəm-iasol təmən-ipən kəm inməmə, ‘!Ik iolwək rat!
Nəghatən əmrəham tatəgətunməmənəmol tərat agɨn. Nɨnɨtun
rəkɨsməmə io etəm-iəkɨs, kən iakatos natɨmnat itəmkəsənəmə
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
rəhanməni, kənmotos-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
rəhan natɨmnat rafin. 27 Kən roiu, rəhak tɨkɨmɨr mɨn itəm
kəməsotolkeikeən məmə ekuwa kig rəhalat, onəkotit ilat mo-
tuwa, kən onəkotohamnu ilat e nɨganəmtək.’ ”

Iesu təmuwɨn Jerusalem
(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11;

Jon 12:12-19)
28 Kən nian Iesu təməghat rəkɨs un, kən in təmaliwək

maupən matuwɨn Jerusalem, kən netəmim koatuarisɨg in.
29Niankɨnotuwa iuəhkɨr o latuənumil ukəiu, PetfasnePetani
e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif, kən in təmən-ipən kəm rəhan mil
etəmim kəiu məmə, 30 “Ian əpəh latuənu itəm kotɨsɨ-pən ikɨn.
Ikɨn əh, onakuehm nətɨ togki kit itəm kəsasuəən əh lan. Iakɨs
nol lan muasɨg muea ikɨn-u. 31 Kən okəmə suah kit tətapəh
otəmlau məmə, ‘?Nakətiakɨs togki o naka?’ kən onəkuən-ipən
kəm inməmə, ‘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 netəmim mɨn rəha togki kəmotətapəh olau məmə, “!
Ei! ? Nətiakɨs nətɨ togki o naka?” 34 Kən ilau kəmuən-
ipən məmə, “Kəp. Iərəmərə tolkeike məmə otol nat kit lan.”
35 Kən kəmuasɨg muea kəm Iesu, kən kəmuapeg rəhalau kot
muəfətainməntaa nətɨ togki lan, kənmuasitu e Iesu tərmasuə
e nətɨ togki. 36 Nian təmasuə lan mɨnatuwɨn, kən rəhan
netəmim kotapeg rəhalat mɨn kot motəpen-pən e suatɨp.

37Nian Iesu tɨnatuwa iuəhkɨr o Jerusalem mətasuə e togki
mateiuaiu e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif, kən netəmim rafin rəhan
19:26: Mat 13:12; Luk 8:18
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nɨkilat tətagien, kən mɨnətuoun moatənwiwi Uhgɨn motagət
əfəməh o nat pɨspɨs mɨn itəm kəmoatehm in təmatol. 38 Kən
koatənməmə,
“!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Pəsnəməlinuən tətatɨg əpəhenegoeneai, kən əpəh ilɨs ilɨsagɨn

e nego e neai, katɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə Uhgɨn!”
39Kən Farisi mɨn neen itəmkəmotatɨg əh-ikɨn kəmotən-ipən

kəm in məmə, “Iəgətun. Ən-iəhau rəham mɨn netəmim məmə
okotakəmnohlɨlat.”

40Məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə netəmmɨn u
kəsotagətən, kən kəpiel mɨn u, ilat okotagət əfəməh.”

Iesu təmasək o netəm Jerusalem
41Kənnian Iesu təmuwaiuəhkɨr təmehmtaon əh Jerusalem,

kən təmasək o netəm mɨn əh-ikɨn əh. 42 Kən tatən məmə, “Ei,
nat əpnapɨn nəmotapəs natɨmnat itəm tatos-ipa nəməlinuən
mətoarus-pa u-roiu, məto okəmə nəkotɨtun ilat roiu əm, kən
Uhgɨn otos-ipɨnə kəm itəmat. Məto kəp. Natɨmnat mɨn əh
koatəhluaig okol nəkəsotehmən. 43 Məto e nian mɨn itəm
tatuwa otəmat, rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn okotuwa kətul kɨtəlau-
in itəmat, okotel nɨməptən kətu-pər kol əpətɨn rəhatəmat taon,
kən motahtosɨg-in itəmat lan məmə nəkəsotietən. 44 Kən ilat
okotərəkɨn rafin nimə 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)

45 Kən Iesu təmuwɨn mɨnatəhg-iarəp netəmim itəm koatol
maket eNiməRəhaUhgɨn. 46Kən in təmən-ipənkəmilatməmə,
“Kəməte rəkɨs e Naoa Rəha Uhgɨnməmə, ‘Rəhak nimə, in nimə
rəhanəfakən kəmio,’məto itəmat nɨnoatol tɨnuwa in ‘nimə kit
itəm iakləhmɨn koatəhluaig ikɨn.’ ”

47 Kən uarisɨg lan, e nian mɨn rafin, Iesu təmatəgətun əpəh
imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən pris asol mɨn, ne iəgətun
mɨn rəha Lou, ne netəm-iasol mɨn rəha noanol mɨn rəha
Isrel, kəmotegəs-in suatɨp məmə okotohamnu Iesu, 48 məto
kəməsotehmən suatɨp kit məto-inu netəmim rafin kotolkeike
pɨk məmə okoatəto nəghatən mɨn rəhan, kən nəghatən rəhan
tətaskəlɨmwɨr rəhalat nətəlɨgən.

19:38: Sam 118:26 19:44: Luk 21:6 19:46: Aes 56:7 19:46: Jer 7:11
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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 namnusən 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
nəghatənkit kəmitəmat, kən itəmatonəkotaupənmotuhalpɨn-
pa kəm io. 4 ?Pah təmegəhan-in nepətən kəm Jonməmə in otol
baptais e netəmim, Uhgɨn o etəmim əm?”

5Kən kɨnoatən-ənnəghatənu kəm ilatmɨn,mɨnoatənməmə,
“OkəməkotənməməUhgɨn təmegəhan-in, kən in otənməmə, ‘?
Məto tahro nəkəsotənən nɨpahrien e Jon?’ 6Məto okəmə kitat
kotən məmə netəmim əm kəmotegəhan-in, kən netəmmɨn əh
okotaht kitat e kəpiel məto-inu ilat kɨnotən rəkɨs nɨpahrienən
e Jon məmə in ien kit rəha Uhgɨn.” 7 Kən ilat kəmotuhalpɨn
məmə, “Itɨmatesotɨtunənməməpah təmegəhan-in.” 8KənIesu
təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kən io mɨn, ko esənən məmə pah
təmegəhan-in nepətən kəm ioməmə ekatol natɨmnat mɨn u.”

Nimaa nəghatən rəha nasumən rəha krep
(Mat 21:33-46; 22:15-22;

Mak 12:1-17)
9Kən Iesu təmuəh nimaa nəghatən kit kəmnetəmimməmə,

“Etəm-iasol kit təməfe nol u krep e nasumən asol rəhan. Kən
in təmələhəu-pən nasumən u e nelmɨ netəmim 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. 10 Kən nian krep təmol noan kən kɨnotəmarəg,
etəm-iasol in təmahl-ipa rəhan kit iolwək məmə in otuwɨn
mehmnetəmkoatol wək e rəhan nasumənməmə okotəhl noa
krep, kən motoor kos-ipən rəha etəm-iasol neen. Məto netəm
mɨn əh kəmotətul motaht iolwək əh, kən motahl-ipən tɨtəlɨg
məsotəmki-pənən noa krep neen ne kəm in. 11Kən etəm-iasol
təmahl-ipa mɨn rəhan kit iolwək mɨn. Kən ilat kotaht mɨn,
motol naulɨsən rat kəm in, kənmotahl-ipən tɨtəlɨg məsotəmki-
pənən noa krep neen ne kəm in. 12 Kən in tahl-ipən mɨn kit
mɨn, kən ilat kəmoatoh katoh kos-ipən nɨməgəm kəm in, kən
motahl-iarəp.

20:9: Aes 5:1
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13 “Kən etəm-iasol rəha nasumən təmə, ‘? Ekol naka əh-
roiu? Təwɨrməməekahl-ipənnətɨk ətuatɨp itəmiakolkeikepɨk,
okəm-naka ilat okotɨsiai-in.’ Kən in təmahl-ipən.

14 “Məto nian netəm mɨn əh kəmotehm, kəmotən kəm ilat
mɨn məmə, ‘Nətɨ etəm-iasol ilouin tatuwa itəm o nian kit na-
sumən tuwaməmə rəhan. Pəs kotuwɨnmotohamnu, kən kitat
okotos nasumən rəhan məmə rəhatat.’ 15 Kən kəmotaskəlɨm
motewkəkan motuwɨn əpəh ihluə e nasumən, kən motoh
kohamnu.

“?Kən iərəmərə otol naka kəm netəm mɨn 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,

kəmotənməmə, “!Pəs okol kəsol agɨn-əhən nat əh!”
17 Məto Iesu təmasɨpən ətuatɨp əm olat, kən mən məmə,

“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.”

19 Kən iəgətun mɨn rəha Lou, ne pris asol mɨn kəmotɨtun
məmə nimaa nəghatən rəhan tatən ilat, kən tol nəhlan,
kəmoategəs-in suatɨp məmə okotaskəlɨm uəhai 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 okotuwɨn motol kəut kəsuə kəm Iesu. 21 Kən
kəut kəsuəmɨn kəmotuwɨn motətapəh o Iesu məmə, “Iəgətun.
Itɨmat ekotɨtun natɨmnat mɨn itəm nakatən ne natɨmnat itəm
nakəgətun netəmim lan, kotətuatɨp wɨr. Ik onakəsolən nolən
pɨsɨnkəmsuahkit, kənmatɨgmolpɨsɨnmɨnkəmsuahkit. Məto
onəkol tahmenahmen əmkəmilat rafin. Kən iknakatəghat-in
əm nɨpahrienən matəgətun netəmim e suatɨp rəha Uhgɨn. 22 ?
Ən-tu kəm itɨmatməmə, tətuatɨp e Lou rəhatat məmə okotətou
takɨs kəmSisa u in kapman rəha Rom, o kəp?”

23Məto Iesu təmɨtun əmməmə koatol kəut kəsuə kəmin, kən
in təmən-ipən kəm ilat məmə, 24 “Otəgətun-tu məni kit kəm io.

20:17: Sam 118:22 20:18: Aes 8:14-15 20:20: Luk 11:54
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?Narmɨ pah u tətatɨg eməni u? ?Kən nərgɨ pah u tətatɨg eməni
u?” Kən kəmotənməmə, “Narmɨ Sisa, ne nərgɨ Sisa.”

25 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Inəh natɨmnat rəha
Sisa, os-ipən kəm Sisa. Kən natɨmnat rəha Uhgɨn, os-ipən kəm
Uhgɨn.”

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.

?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 kəsotəmegəh mɨnən. 28 Kən
kəmotətapəh-in nəghatən kit kəm Iesuməmə, “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 nɨsualkələh mɨn okotaskəlɨm nərɨg mɨn 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. 31 Kən uarisɨg lan,
pialat kit mɨn tit mɨn nəutahlɨmɨs un, məto təmɨmɨs mɨn. Kən
pianmɨn əh ilat rafin sepɨn kəmotit pətan un,məto kəsotɨləsən
nətɨlat kit, kənkəmotɨmɨs rafin. 32Kənuarisɨg lan, nəutahlɨmɨs
təmɨmɨsmɨn. 33 Inəhnetəmsepɨn, ilat pialatmɨnkəmotit pətan
əh. ?Məto e Namnun Nian, nian netəmim okotəmegəh mɨn e
nɨmɨsən, pətan əh in rəha pah lan?”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “E nətueintən u,
nəmannenɨpɨtan koatolmarɨt. 35Məto e nian rəhanatɨgənwi,
netəmim itəmUhgɨnnɨkin tətagien olatməmə 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
kotɨtunməmə inu otuwamol nɨpahrienən lanməto-inu, naoa
rəha Moses tatəgətun mɨn məmə nian netəmim okotɨmɨs, ilat
okotəmegəh mɨn. E namsu rəha nɨg itəm nɨgəm 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. 38 Uhgɨn
u, in Uhgɨn rəha netəm koatəmegəh, məto sənəmə in Uhgɨn
rəha netəm kəmotɨmɨs, məto-inu in tatehm netəmim rafin
20:28: Dut 25:5 20:37: Eks 3:6



LUK 20:39 216 LUK 21:1

məmə ilat koatəmegəh, nat əpnapɨn okəmə kəmotɨmɨs rəkɨs o
koatəmegəh əh.”*

39 Kən iəgətun mɨn rəha Lou neen kəmotən-ipən kəm Iesu
məmə, “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
koatənməməKristo itəmUhgɨn təmənməməotahl-ipa, inmipɨ
Kig Tefɨt rat? 42Məto-inu e Naoa Rəha Napuən Mɨn,† 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 itəm nateguafəl nelkəm

lan.” ’‡
44Kig Tefɨt atɨp təmən məməMesaea in rəhan Iərəmərə. ?Kən
okəməmipɨ 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 kən məsotətəu-pənən nolən mɨn 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 nelmɨlat e maket
e nɨsiaiiən kəm ilat. Kən əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən,
kotolkeikeməmə okotəpələhaupən əpəh təwɨr ikɨn. Kən enian
rəha lafet, ilat koatolkeikeməməokotuwɨnkəpələh-pənaupən
ikɨn rəha nɨsiaiiən. 47 Kən ilat koatol tərat kən motakləh-in
nimə mɨn rəha nəutahlɨmɨs mɨn. Kən ilat koatəfak əfəməh
moateiuə əm məmə netəmim okoatəplan ilat ron. Nalpɨnən
rəha netəmmɨn u in otəskasɨkmaprəkɨs.”

21
Nəutahlɨmɨs kit təmos-ipən rəhanməni kəmUhgɨn
(Mak 12:41-44)

1 Kən Iesu təmatehm tatɨsɨlu wɨr netəm rəhalat nautə tepət
itəm koataii-pən məni e pokɨs rəha məni əpəh e Nimə Rəha
* 20:38: Nat əpnapɨn nɨpətɨ etəmim təmɨmɨs, məto narmɨn tatəmegəh əh.
† 20:42: “Naoa rəha Napuən Mɨn” in “Ol Sam” e Bislama Baebol ‡ 20:43:
Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “ekol rəham tɨkɨmɨrmɨn ilat kotahmen e nat kit
itəmnəkəpələhmatəfipərnelkəmlan,”kənnɨpətɨnuməmə, “Oekol ik ilɨs taprəkɨs-in
rəham tɨkɨmɨr mɨn.” 20:43: Sam 110:1
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Uhgɨn, 2 kən in təmehm nəutahlɨmɨs kit ian-rat təmaii-pən
məni əkəku kəiu əm.* 3 Kən Iesu təmən məmə, “Nɨpahrienən
iatən kəm itəmat məmə, 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 otəgətun məmə
otəsuwəhən natɨmnat mɨn əh okotuwa?”

8 Kən Iesu tatən məmə, “Onəkotəkəike moatəto wɨr itəmat
məmə suah kit otəseiuə-inən itəmat, məto-inu netəmim tepət
okotuwa motən məmə, ‘! Io, io Kristo u!’ kən neen okotən
məmə, ‘Nian rəha natɨmnat əh tɨnatuwa iuəhkɨr.’ Məto
əsotuarisɨg-inən ilat. 9 Kən 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. 11 Kən namig asol mɨn okotan, kən nəumɨs otan ikɨn
mɨn tepət e nətueintən, kən nɨmɨsən əskasɨk mɨn okotan e
nətueintən, kən əpəh ilɨs e neai, natɨmnat okotuwamotol nɨki
netəmim otəgɨn, kən ilat okotəplan nəmtətin asol mɨn e neai.

12 “Məto nian natɨmnat mɨn u okəsotuwamən əh, netəmim
okotaskəlɨm itəmat, kənmotoh itəmat, kənmotɨləs 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 ətuatɨpməmə nakotən-iarəp namnusən təwɨr
kəm ilat. 14Məto əsotətəlɨg-in paupənən məmə nəghatən naka
itəm onəkotən kəm ilat, 15 məto-inu io ekos-ipɨnə nəghatən
ətuatɨp kəm itəmat kən mos-ipɨnə nenatɨgən kəm itəmat, kən
* 21:2: Məni u tahmen-pən e tuente fatu. 21:3: 2 Kor 8:12 21:6: Luk
19:44 21:14: Luk 12:11-12
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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 noanolmɨn, ne iolɨtəmatmɨn okotɨləs-ipən itəmat e
nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Kən okotohamnu itəmat neen. 17Netəmim
rafin okotetəhau itəmat o nərgək. 18Məto noanutəmat ne huə,
kit otəsɨkəən. 19 Nian onakoatətul əskasɨk motahatətə lak e
nian iəkɨs mɨn itəm okoatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, kən
onəkotos nəmegəhən lilɨn lan.

20 “Məto nian onakehm mopael mɨn okotuwa tepət
motɨtəlau e taon u Jerusalem, kən itəmat onəkotəkəike
motɨtun məmə otəsuwəhən kən kərəkɨn agɨn taon əh
Jerusalem. 21Kən itəmat netəm nəkotatɨg Jutia, onəkotəkəike
motaiu motagɨm motuwɨn motəhluaig əpəh nɨtot mɨn. Kən
itəmat netəm nəkotatɨg e taon əh, onəkotəkəike motiet.
Kən itəmat netəm nəkotatɨg ikɨn mɨn tɨtəlau e taon əh,
onakəsotuwɨn mɨnən əh imə e taon əh, 22 məto-inu nian
əh, in nian rəha Uhgɨn otol nalpɨnən lan kəm netəm koatol
nolən tərat, kən mol əp nəghatən itəm kəməte-pən e naoa
rəhan tuwa mol nɨpahrienən. 23 Awe, nahməən asol rəha
mama mɨn itəm nərpɨlat əh-ikɨn, ne itəmmɨn u koatapinahin
nɨsualkələh, məto-inu nəratən asol otuwa e nətueintən, kən
neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn otuwɨn kəm netəmim rafin
rəha Isrel. 24Kən 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
netəmim ikɨn itəmkoatatɨg əh, motərəmərə elat, kətoarus-pən
nian rəhalat otol namnun.†

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. 27Kən e nian əh, okotehm Nətɨ
Etəmim tateiuaiu e mal napuə kit e nəsanənən ne nepətən
əhag-əhagasol rəhan. 28Kənniannatɨmnatmɨnukɨnotətuoun
moatuwa katol nɨpahrienən lan, otətul motasɨpər e neai,
məto-inu otəsuwəhən rəhatəmat Kristo otuwamɨkɨs itəmat.”

29 Kən in təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat məmə,
“Nakotɨtun-tu nɨg u fik ne nɨg neen mɨn. 30Okəmə kotalpətəg
mɨnotapɨlpɨl mɨn, kən nəkotɨtunməmə in nian rəha nasumən.

21:15: Wək 6:10 21:16: Mat 10:21-22 21:22: Jer 5:29; 46:10; Hos
9:7 † 21:24: E nup fote uarisɨg Iesu tɨmɨs, mopael mɨn rəha Rom kəmotərəkɨn
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
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31E nolən kitiəh əm, okəmə nakotehm natɨmnat mɨn u koatol
nəhlan, onəkotɨtunməməotəsuwəhən, nərəmərəənrəhaUhgɨn
tuwa.

32 “Nɨpahrienən ekatənkəmitəmatməmənoanol rəha Isrel‡
otəsɨkəənmətoarus-pənnatɨmnat rafin əhokotol nɨpahrienən.
33Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak okol
kəsotɨkəən.”

34 Kən Iesu tatən məmə, “Nəkotəkəike moatəto itəmat.
Əsotərəkɨnən rəhatəmat nian mɨn o nolən əmən lafet, mo-
tapɨs lan, kən moatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nətueintən u.
Təsəwɨrən məmə nian rəhak otuwa mos kaut kəm itəmat
tahmen-pən məmə noanɨkulu təmohasɨn itəmat, 35məto-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.”

37Kən nian rafin Iesu tatəgətun netəmim əpəh e Nimə Rəha
Uhgɨn, kən lapɨnmɨn in tiet muwɨn əpəh Nɨtot Rəha Nɨg U Olif
mətapɨl əh-ikɨn. 38Kənnianmɨnrafin laulaugɨnagɨn, netəmim
koatuwaməməokotətəlɨg-in rəhannəghatən əpəheNiməRəha
Uhgɨn.

22
Jutas təmol-salɨm-in Iesu
(Mat 26:1-5, 14-16;Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

1Kən nian rəha lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan tɨnatuwa iuəhkɨr,
kən in tɨnətuoun e lafet rəha Nuhagego-inən. 2 Kən pris asol
mɨn ne iəgətun mɨn rəha Lou koateam-in anion suatɨp məmə
okotohamnu Iesu lan. Koateam-in anion suatɨpməto-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 təmuwɨn matəghat kəm
pris asol mɨn ne netəm-iasol mɨn rəha mopael rəha Nimə
Rəha Uhgɨn, mateam-in suatɨp məmə otegəhan-in Iesu tuwɨn
e nelmɨlat. 5 Kən nɨkilat təmagien, kən kəmotən-iəkɨs məmə
okotos-ipənməni kit kəm in. 6Kən Jutas təmegəhan lanməmə
in otol, kənmateam-in suatɨpməmə otegəhan-in Iesu tuwɨn e
nelmɨlat nian netəmim okotɨkə lan.

Etəmim kəiu rəha Iesu kəmioal əpen-əpenə o lafet rəha
Nuhagego-inən

(Mat 26:17-29;Mak 14:12-25; Jon 13:21-30; 1 Kor 11:23-26)
‡ 21:32: Netəmim neen koatən məmə nəghatən u tatəghat-in netəmim itəm
koatəmegəh nian Iesu tatəghat. Kitat kəmotəte tahmen netəmim neen mɨn itəm
koatənməmə tatəghat-in noanolmɨn rafin rəha Isrel tatuwɨnmuwɨn isəu. 22:3:
Jon 13:2,27
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7 Kən nian rəha lafet rəha Pret U Is Tɨkə Lan tɨnuwa, kən e
nian əh, netəmimokotəkəikemotoh 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-inən məmə okotuwɨn motagwən
ikɨn.”

9 Kən kəmuən-ipən kəm in məmə, “? Nakolkeike məmə
itɨmlau oekian hiəmioal əpen-əpenə e nagwənən ikɨn?”

10 Kən təmən-ipən kəm ilau məmə, “Uətəlɨg wɨr-tu. Nian
itəmlau onakuet-arəpən e 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 netəmim okotuwamotol nagwənən ikɨn
rəha lafet rəha Nuhagego-inən?’ 12Kən in otit itəmlau nakian
əpəh e noan ilɨs ikɨn itəm kɨnəlɨn wɨr rəkɨs natɨmnat rafin
rəhanagwənən əh-ikɨn. Kənnakioal əpen-əpenənagwənən əh-
ikɨn.”

13Kənkəmianmuehmnatɨmnat rafin tahmen əmməmə inu
Iesu təmən mihin ne. Kən kəmioal əpen-əpenə e nagwənən
ikɨn rəha lafet rəha Nuhagego-inən.

Namnun nagwənən rəha Iesu ne rəhanmɨn
14Kən e nian rəha nagwənən, Iesu təmuwɨnməpələh 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 kəmUhgɨn, kən
mənməmə, “Otos itəmat rafin, kənmotənɨm, 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 kəmUhgɨn, kən məmkas
mos-ipən kəm rəhan mɨn netəmim, kən mən məmə, “Inu
nɨpətɨk itəm iakatos-ipɨnə otəmat. Nian rafin onəkotəkəike
motol nat uməmə nɨkitəmat tatəht io.”

20Kən e nolən kitiəh əm, nian kəmotagwən rəkɨs, Iesu təmos
kap wain kən təmən məmə, “Kap wain u in nɨtak itəm otaiu
otəmat, kən tatəgətun nəniəkɨsənwi rəha nasituən rəha Uhgɨn
kəm netəmim. 21 Məto onəkotətəlɨg wɨr-tu. Suah kit ukɨn-
u kotagwən kitat min e tepɨl, kən in otəpanegəhan-in-pən

22:7: Eks 12:1-27
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io e nelmɨ rəhak mɨn tɨkɨmɨr. 22 Io Nətɨ Etəmim oekəkəike
mɨmɨs məmə inu Uhgɨn təmənmihin 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?”

24 Kən nat kit mɨn, ilat kɨnoatol nɨkilat mɨn məmə pah u 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 itəmat onəkəsotolən min-nəhlan. Okəmə
itəmat kit in ilɨs, in otɨləs-iəhau in tahmen-pən e suakəku. Kən
okəmə itəmatkit tatətul aupən, kən inotuwa iolwək əmkit. 27?
Pah u in ilɨs pɨk, etəmim itəm tətagwən e tepɨl, o iolwək itəm
tatos nagwənən matuwa? Nəkotɨtun məmə etəm tətagwən
e 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 əskasɨkmɨn. 29Kən tahmen-pən əmməmə Tata
rəhak tatɨləs-ipər io məmə ekuwa kig, kən io mɨn 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. Sai-
mon. Ətəlɨg-in-tu io. Setan tɨnətapəh rəkɨs o Uhgɨn məmə
otegəhan-inməmə in otuwamos-ipən-os-ipən kəmitəmatmol
nəratən kəm itəmat məmə otəgətun rəhatəmat nahatətəən in
təskasɨk lak o kəp. 32Məto enəfak rəkɨs ron ik məmə rəham
nahatətəənotəsatiteən. Kənniannakatəuhlin rəhamnətəlɨgən
tatɨtəlɨg-pa mɨn, ik onakəkəike mol nətəlɨgən rəha piam mɨn
okotəskasɨk.”

33 Məto Saimon Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə.
Iatətul matɨpməmə ekɨmnə kilaumin ik e kalapus, kənmɨmɨs
kilaumin ik.”

34 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Pita, ekatən kəm ik
məmə, o lapɨn huə, nianmənɨg otəsɨmnənən əh, kən ik onakən
mau 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.”
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36 Kən təmən-ipən kəm ilat məmə, “Məto roiu, okəmə suah
kit tatos rəhan məni e paos o kətɨm, otəkəike mos. Kən etəm
təsosənnaip rəhanəluagɨnən, pəs otol-salɨm-in rəhankotmos-
nəmtɨ rəhan kit. 37 Iatən kəm itəmat məmə nəghatən u e Naoa
RəhaUhgɨn tatəghat-in io, kən in otəkəikemol nɨpahrienən. In
tatən məmə, ‘Netəmim nɨkilat təht məmə in etəmim kit itəm
tatərəkɨn Lou.’ Əwəh, nəghatən u tatol nɨpahrienən əh-roiu.”

38 Kən 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 eNɨtot RəhaNɨg UOlif
tahmen-pən əm məmə in tatol mihin e nian rafin, kən rəhan
mɨnnetəmimkoatətəu-pən. 40Kənnian in təmuwɨnmətoarus-
pən əh-ikɨn əh, təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onəkotəkəike
moatəfak məmə nat kit otəsos-ipən-os-ipənən kəm itəmat mo-
tol rəhatəmat nahatətəən otatite lak.” 41 Kən in təmaliwək
mapəs ilat muwɨn məsɨn, kən mɨsin nulan matəfak matən
məmə, 42 “Tata, okəmə nɨkim tagien, awi, os-irəkɨs nahməən
mɨn u itəm okəpanotuwa. Məto əsolən rəhak nətəlɨgən, məto
ol nat naka itəm ik əm nakolkeike.” 43 Kən nagelo kit təmɨsɨ-
pən e neai muwamos-ipən nəsanənən kəm Iesu. 44Kənməto-
inu nɨkin tɨtahmə pɨk, kən rəhan nətəlɨgən tɨnatol wək pɨk, kən
təməfak əskasɨk pɨk, kən noəh təmaiu lan məhl matəht nɨsɨp
tahmen e nɨta.*

45 Nian təməfak rəkɨs, in təmətul mɨtəlɨg-pən məmə otehm
rəhan mɨn netəmim, kən təməplan ilat kɨnotapɨl rəkɨs.
Kɨnotəpou məto-inu nɨkilat tɨtahmə. 46 Kən təmən-ipən kəm
ilat məmə, “?Tahro nakotapɨl? Otaiir motəfak məmə nat kit
otəsos-ipən-os-ipənənkəmitəmatmotol rəhatəmatnahatətəən
otatite lak.”

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 ilat motuwa, kən təmuwa iuəhkɨr məmə
otatuilɨm e Iesu. 48 Məto Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “?
Jutas, ioNətɨEtəmim,məto tahronəmuwaməmə onəkatuilɨm-
pa lak kən e nolən əhmegəhan-in-pən io e nelmɨ rəhak tɨkɨmɨr
mɨn?”

22:37: Aes 53:12 * 22:44: E kopi oasmɨnneen 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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49Kən nian netəmimmɨn rəha Iesu kɨnotehmnatɨmnatmɨn
əhmɨnotɨtunməmə naka əh okol, kəmotən-ipən kəm inməmə,
“?Iərəmərə, oekotahro? ?Ekotəte ilat e naip, o?” 50 Kən ilat
kit təmoahin naip təte-rəkɨsmatəlgɨnmatɨp rəha slef rəha pris
asol agɨn.

51 Məto Iesu təmə, “! Ei! ! Nahmen, otapəs əm!” Kən in
təmələhəu-pən nelmɨn ematəlgɨ suah u, kənmol-wɨr mɨn.

52Kən Iesu təməghat kəmpris 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 netəmimmuwɨn kotəluagɨn o kapman, o kəm-naka io io-
hamnu itəmkit, kənnakotəmɨknaip asolmɨn rəhanəluagɨnən
ne nəlnal mɨn moatuwa məmə onəkotaskəlɨm? 53 ?Nian rafin
etan əm kitat min itəmat e Nimə Rəha Uhgɨn, 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;Mak14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-
27)

54 Kən kəmotuwa motaskəlɨm Iesu motɨləs motuwɨn e
latuənu rəha pris asol agɨn. Kən Pita tuarisɨg-in ilat məto
təsuwɨnən iuəhkɨr olat. 55Netəm mɨn əh kəmotahl nɨgəm kit
əpəh e iat rəha pris asol agɨn, kən motəpələh kɨtəlau e nɨgəm.
Kən Pita tuwa matəpələh ilat min. 56 Kən pətan əkəku kit u
slef rəha pris asol agɨn, təmuwa mehm Pita tatəpələh, kən
nəhag-əhagən rəha nɨgəmtətasiəgəpɨn in, kən nɨganəmtɨ pətan
əh təmətul lan, kən təmən-ipən kəm ilatməmə, “Suah u, inmɨn
ilau Iesu kəmatuan.” 57Məto Pita təmən-ipən kəm pətan un
məmə, “Esɨtunən suah un nakatən.”

58 Kən uarisɨg lan təsuwəhən, suah kit mɨn tuwa mən-ipən
kəm Pita 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!” 60 Məto
Pita təmə, “! Ei! ! Esɨtun agɨn-əhən nəghatən u nakatən!”
Kən nian Pita təmatəghat əh, kən mənɨg təmɨmnən. 61 Kən
Iərəmərə təməuhlin masɨpən ətuatɨp matehm Pita. Kən Pita,
nɨkin təməht nəghatən rəha Iərəmərə itəmtəmən lanməmə, “O
lapɨn əm u, nian mənɨg otəsɨmnənən əh, ik onakən mau kɨsɨl
məmə nəkəruru io.” 62Kən Pita təmiet muwɨn ihluə, təmasək
təmasək.
22:54: Mak 14:53-54
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Netəmim kəmotəsan-əsan
e Iesu

(Mat 26:67-68;Mak 14:65)
63 Kən e nian əh, netəmim itəm kəmotaskəlɨm Iesu

kəmotəghat əsan lan, kən moatoh. 64 Kən kəmotəlis ətain
nɨganəmtɨn kən motoh, moatən-ipən məmə, “!Ei, ien! ?Ən-tu
məmə pah tatoh ik?” 65 Kən kəmoatən nəghatən rat tepət
moatərəkɨn in lan.

Kəmiuw-iarəp Iesu e kaonsel
(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64;

Jon 18:19-24)
66Kən laulaugɨnagɨn, netəm-iasol rəhanoanol rəha Isrel, ne

pris asol mɨn, ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmotuwa kuəfɨmɨn e
kaonsel rəhalat, kən netəmim kəmotɨləs Iesu motuwa tətul e
nɨganəmtɨ kaonsel əh. Kən netəm rəha kaonsel kəmotətapəh
ronməmə, 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 okəmə ekətapəh otəmat, kən okol nəkəsotuhalpɨnən.
69Məto tətuoun roiu, io Nətɨ Etəmim, io oekuwɨn məpələh əh-
ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən, inəh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp,
Uhgɨn u itəm rəhan nəsanənən iahgin.”

70Kən ilat rafin kəmotətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Ik Nətɨ
Uhgɨn?”
Kən Iesu təmən-ipənməmə, “Nakoatənməmə io u inu.”
71 Kən kotən məmə, “? Tahro kitat koateam-in nəghatən

kit mɨn məmə 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 mo-
tuwɨn 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 itɨmat məmə esotətouən takɨs kəm Sisa itəm tatərəmərə e
nɨməptən u. Kən in matən-iarəp məmə in Kristo itəm Uhgɨn
təmahl-ipaməmə in kig kit.”

3 Kən Pailat təmətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Ik kig rəha
netəm Isrel?” Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Ik nəmən
mihin.”
22:67: Jon 3:12 22:69: Wək 7:56
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4Kən Pailat təmən-ipən kəmpris 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 etəmKalili?” 7Kən nian təməto məmə Iesu
təmiet ikɨn əh itəm Herot Antipas tatərəmərə ikɨn, in təmahl-
ipən Iesu məmə otuwɨn mehm Herot, 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 əmnamnusən rəhan, kən in təmolkeike pɨkməmə in
otehm Iesu otol nat pɨspɨs kit. 9Kən o natɨmnat mɨn u, Herot
Antipas təmətapəh-in nəghatənmɨn tepət kəm Iesu, məto Iesu
təməpnapɨn əm məsuhalpɨnən rəhan nəghatən. 10 Kən pris
asol mɨn ne iəgətunmɨn rəha Lou kəmotətul motəghat əskasɨk
enɨpəgnəmtɨnmɨn rəhalatmoatoh Iesu lan. 11Kənuarisɨg 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, kən motit
motuwɨnmɨn kəmPailat.

12Aupən ikɨn,Herot Antipas ne Pailat kəmətioal tɨkɨmɨr kəm
ilaumɨn, 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

netəmIsrel, ne netəmim rafin, kən ilat rafin kəmotuwa kitiəh.
14 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Suah u, nəmotɨləs
motuwa tətul e nɨganəmtək, kən nəmotən məmə tatəuhlin
nətəlɨgən rəha netəmim rəhatəmat koatol tɨkɨmɨr kəm kap-
man. Məto emakil rəkɨs nətəlɨgən u e nɨganəmtɨtəmat, kən
məsehmənməmə təmətgəhl lou kit, kən nɨpəgnəmtɨnmɨn itəm
nakoatən lan təsolən nɨpahrienən. 15Kən Herot Antipas mɨn,
in təmakil mehm məmə nolən rat kit təsəkul-pənən lan. Tol
nəhlan, in tahl-ipa tuwa mɨn o kitat, kən təpiə əmməmə suah
u in təməsolənnat kit itəmtəratməmə in otɨmɨs ron. 16-17Kəno

23:7: Luk 3:1
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nat əh inəh, rəhakmɨnmopael okotalis əm, kənuarisɨg kotahl-
iarəp tatuwɨn.”*

18Məto ilat rafin kəmotagət əfəməh moatən məmə, “!Otɨləs-
iarəp suah un kən kohamnu! !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
pɨkməmə, “!Ətu-pər in e nɨg kəluau! !Ətu-pər in e nɨg kəluau!”

22 Məto Pailat təməghat mɨn kəm ilat mɨnətau kɨsɨl lan əh-
roiu məmə, “?Tahro? ?Suah u in təmol nat tərat naka? Io
esehmən məmə in təmol nat kit itəm tətuatɨp məmə in otɨmɨs
ron. Məto rəhak mopael mɨn, ilat okotalis əm, kən uarisɨg lan
kotahl-iarəp tatuwɨn.”

23 Məto ilat koatəkəike motəghat əskasɨk, kən motagət
əfəməh e Pailatməmə otətu-pər Iesu e nɨg kəluau. Kənmotagət
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. 25 Kən 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 tuwɨnenelmɨ rəhanmopaelmɨnməmə 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. 27 Kən nɨmanin netəmim tepət
kəmotaliwək katuarisɨg-in Iesu e suatɨp, kənnɨpɨtan tepətmɨn
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!’ 30E nian əh, netəmimokotən-ipən
kəm nɨtot asol mɨn məmə, ‘Awi, otɨsas-pa etɨmat,’ kən okotən-
ipən kəm narɨt mɨn məmə, ‘Awi, otəfətain itɨmat.’ 31 ?Məto

* 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
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okəmə nɨgəm tatuəp nəhlan nian nɨg nɨmalɨn tətamiəmɨtə əh,
kən tahro e nian nɨg tɨnəmətu?”†

Mopael mɨn kəmotətu-pər Iesu e nɨg kəməluau
32Kənmopaelmɨn kəmotɨləs suahmil kəiu itəmkəmuətgəhl

lou kanməmə okotohamnu iləhal Iesu. 33Kən kəmotuwa ikɨn
kit, nərgɨn u Louipɨl-uipɨl. Ikɨn əh, kəmotətu-pər Iesu e nɨg
kəməluau. Kənkəmotətu-pər iətgəhl loumil əh-ikɨn, kit enɨkalɨ
Iesumatɨp, kənkit enɨkalɨnmol. 34Kən Iesu təmə, “Tata. Aluin
rəhalat nolən rat mɨn itəm koatol kəm io, kən məsalpɨnən,
məto-inu kəsotɨtunən nat naka itəm koatol.” Kən kəmotoor
rəhan natɨmnat moaturin taes ron.

35Kənnetəmmɨnukoatətul əh-ikɨn,moatehmnatɨmnatmɨn
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 EtəmUhgɨn Təmɨtəpun, kən pəs in otosmegəh atɨp in!”

36 Kən mopael mɨn, ilat mɨn koatəghat əsan e Iesu, kən
motuwa iuəhkɨr ron moatətapəh məmə in tolkeike wain u
itəm tagɨn,‡ 37moatənməmə, “!Okəmə nɨpahrienən ik kig rəha
noanol mɨn rəha Isrel, osmegəh atɨp ik əh-roiu!”

38Kən nəghatən kit əh-ikɨn kəməte kətu-pər e rəhn-kapə nɨg
kəluau, tatənməmə, 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!”

40 Məto 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 rəhalaunolən rat
mɨn itəmkəmioal. 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.” 43 Kən Iesu təmən-ipən
kəm inməmə, “Nɨpahrienən iatən kəm ik,məmə roiu əmkilau
min ik əpəh e nego e neai.”

Iesu təmɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 15:33-41;

Jon 19:28-30)
44-45 Kən iuəhkɨr tuelef klok e nərauiəgən, mɨt nəsasiəən,

kən napinəpən tɨnan rafin ikɨn əh mətoarus-pən tri klok
† 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. 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
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ehnaipən. Kən nɨməhan itəm tatəkulosɨg-in-pən Ikɨn Tasim
Agɨn Ikɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, təməhap məsɨn kəiu. 46 Kən
Iesu təmagət əfəməh məmə, “!Tata. Iatələhəu-pən nəmegəhən
rəhak e nelməm!” Nian təmən rəkɨs nəghatən əh u, kən rəhan
namegən tiet.

47 Kən nian etəm-iasol rəha mopael mɨn rəha netəm Rom
təmehm natɨmnat mɨn 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-pənKalilimotətəu-pənIesumotuwa, 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. Arama-

tia in taon kit rəha Isrel, kən suah əh in etəmim kit rəha kaon-
sel 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. 52 Kən in təmuwɨn
mehm Pailat mətapəh ron məmə otegəhan-in nɨpətɨ Iesu tos.
53Kən Josep təmuwɨn mɨləs-iəhau nɨpətɨ Iesu e nɨg kəməluau,
mos muwa malpin e nɨməhan wɨr kit, nərgɨn u linen. Kən
təmɨləsmuwɨnmələhəu-pən e nɨpəg kəpiel itəmkɨnəməte rəkɨs
o nolən suwɨt ikɨn, məto kəsɨtənɨmən əh suah kit ikɨn. 54 In əh
e nian rəha noanol mɨn rəha Isrel itəm koatol əpen-əpenə lan
o nian rəha Sapat, kən iuəhkɨr Sapat tətuoun.

55Kənnɨpɨtan itəmkəmotɨsɨ-pənKalili kəmotuarisɨg-in Iesu,
kəmotətəu-pən suah un, motuwɨn motəplan nɨpəg kəpiel, kən
motəplan nolən itəm in tatələhəu-pən min Iesu ikɨn. 56 Kən
uarisɨg, nɨpɨtan kəmotɨtəlɨg-pən latuənu, kən kəmoatol əpen-
əpenəmanat mɨn neen ne fomat itəmnəmiəwɨlat təwɨr məmə
okol-pən e nɨpətɨ Iesu. Kən e nian rəha Sapat, ilat kəmotameg
moatətəu-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

23:44-45: Hip 6:19-20; 10:19-20 23:56: Eks 20:10; Dut 5:14
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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 əfəməh
moatətəlɨg-in natɨmnat mɨn əh. Kən əmun etəmim kəiu əh-
ikɨn, katuətul ilat min nɨpɨtan, kəmian e napən itəm tatɨpɨt-
ɨpɨt. 5 Kən nɨpɨtan kəmotəgɨn pɨk, kəmotɨsin nulɨlat motasɨl-
iəhau moatehm nɨməptən, kən suah mil kuəmə, “? Tahro
nakoategəs-in etəmtatəmegəh u ikɨn-u imanetəmkəmotɨmɨs?
6 In tɨkə ukɨn-u. !In tɨnəmegəhmɨn! Nɨkitəmat otəkəikematəht
nəghatən itəm təmən kəm itəmat nian in təmətatɨg əh əpəh
Kalili məmə, 7 ‘Natɨmnat mɨn u okotəkəike motuwa motol
nɨpahrienən lan. Okegəhan-in-pənNətɨ 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 rəhan mɨn rafin. 10 Kən
nɨpɨtanmɨn əh itəmkəmotən-iarəpnatɨmnatmɨnukəmaposol
mɨn, inəh Meri Maktala, Joana, Meri mama rəha Jemes, ne
nɨpɨtan neenmɨn itəmkəmotuwɨn e suwɨt. 11Məto aposolmɨn
kəmotəto nəghatən əh tahmen-pən əm e nəghatən alməl kit
itəmnɨpətɨn tɨkə, kənməsotənən nɨpahrienən lan.

12Məto Pita təmətul maiumuwɨn 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 təmaliwək
mɨtəlɨgmɨnatuwɨn latuənu, kənmatətəlɨg-in pɨk natɨmnatmɨn
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. 14Kən e nian ilau
kəmualiwək mətian, kən ilau kəmatuəghat-in natɨmnat mɨn
itəm kəmol ilat. 15 Nian ilau kəmatuəghat nəhlan, kən Iesu
təmuwa iuəhkɨr olau, məhlaliwək kələhmətəhaluwɨn. 16Məto
kəməsiatunən məmə pah əh iləhal min kəmətəhlaliwək məto-
inu Uhgɨn təmahtosɨg-in nətəlɨgən rəhalau.

17Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Təs mil. ?Naka un
nakatuən?”
Kən əmunkəmuelahlmuətul, 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 itəm kəmol ilat e nian mɨn itəm kɨnotuwɨn
rəkɨs.”
24:6: Luk 9:22
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19Kən in təmən-ipən kəm ilau məmə, “?Natɨmnat naka mɨn
əh?”
Kən kəmuən-ipən kəm inməmə, “Natɨmnat mɨn itəm kəmol

e etəm Nasaret əh Iesu. In ien kit rəha Uhgɨn, kən rəhan wək
təsanən wɨr ne rəhanmɨn nəghatən kotəfɨgəm, kən nɨki Uhgɨn
ne nɨki netəmim tətagien lan. 20Məto rəhatɨmat pris asol mɨn
ne iəgətun mɨn rəha Lou kəmotɨləs-ipən e nelmɨ netəm Rom
məmə okotakilməmə in otɨmɨs. Kənkəmotətu-pər e nɨg kəluau
tɨmɨs.

21 “Məto itɨmat emotələhəu-pən pap rəhatɨmat nətəlɨgən
tətatɨg əskasɨk lanməmə in otɨləs-irəkɨs itɨmatnoanolmɨn rəha
Isrel e nelmɨ tɨkɨmɨrmɨn rəhatɨmat. Kən roiu in nian tatol kɨsɨl
lan. 22 Kən nat kit mɨn, nɨpɨtan neen itəm emotan, kəmotol
məmə narmɨtɨmat təmiwɨg o nəghatən kit. Roiu laulaugɨn
agɨn-əh, kəmotuwɨn əpəh e suwɨt itəm kəmɨtənɨm Iesu ikɨn,
23 məto kəməsotehmən nɨpətɨn. Kən kəmotɨtəlɨg-pa moatən
məmə, ‘Emotehm nat kit tahmen e napɨlaiirən, inəh nagelo
mil kəiu katuən-ipa kəm itɨmat məmə Iesu tatəmegəh.’ 24Kən
rəhatɨmat neen netəmim kəmotuwɨn e suwɨt, kəmotehm
natɨmnat rafin agɨn tətuatɨp tahmen-pən əm e nəghatən əh
nɨpɨtanmɨn əh kəmotənmihin ne, məto kəsotehmən Iesu.”

25Kən in təmən-ipən kəm ilauməmə, “Təsmil. !Rəhatəmlau-
kapə tɨkə, kən nakatiaiuw nɨfagə matialəs pɨk o nənən
nɨpahrienən o natɨmnat itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən!
26 ? Nəkiatun o kəp məmə, Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə
otahl-ipa otəkəike mos nahməən e nɨpətɨn, kən uarisɨg lan,
in təpanuwɨn əpəh e nego e neai mos nərgɨn rəha nɨsiaiiən?”
27 Kən Iesu təmən-ipən wɨr kəm ilau Naoa Rəha Uhgɨn itəm
koatəghat-in in, təmətuoun e naoa rəha Moses kən muwɨn
mətoarus-pən naoamɨn rəha ienmɨn rəha Uhgɨn.

28 Kən kɨnətəhaluwa iuəhkɨr o latuənu itəm suah mil ka-
tian ikɨn. Kən kənuəplan məmə Iesu tɨnətaliwək mɨnatuwɨn
məsətulən, 29məto ilau kətiauəh nɨkin məmə, “Ei, təwɨr məmə
nəkətatɨg kitəhalmin ik,məto-inu tɨnapinəp rəkɨs, otəsuwəhən
roiumɨt taht.” Kən təmuwɨnmɨnehm ilaumətəhaləpələh.

30Kənkɨnatəhaləpələhməməokəhlagwən, kən in təmospɨret
mən tagkiu ron kəm Uhgɨn, kən məmkas mos-ipən kəm ilau.
31Kən əmunUhgɨn təmol kəniatunməmə in Iesu, kən əmun in
təmɨkəmɨn, kən kənəsuəplanən. 32Kən kəmuən-ipən kəm ilau
mɨn məmə, “!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

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
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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.”

37Məto ilat kəmotaut lan kənmɨnoatəgin, nɨkilat təhtməmə
kɨnotəplannarmɨnkit. 38Məto in təmən-ipənkəmilatməmə, “?
Tahro rəhatəmat nətəlɨgən tatərat nəhlan? ?Tahro rəhatəmat
nətəlɨgən tatətul pagpag? 39Otehm-tu nelməknenelkəkməmə
io əm u. Otea-pa motek nɨpətɨk kən motɨtun məmə io. Narmɨ
etəmimnɨpətɨnnenɨkɨlkɨlin tɨkə, təsolənməmə inunakoatehm
io, nɨpətɨk ne nɨkɨlkɨlik əh-ikɨn.”

40Təmən 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, 43 kən e
nɨganəmtɨlat, təmosmun.

44 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Aupən ikɨn, nian
emətatɨg əh kitat min itəmat, emən nəghatən u kəm itəmat
məmə, natɨmnat rafin itəmkoatəghat-in io eNaoaRəhaUhgɨn,
okotəkəike motuwa motol nɨpahrienən lan, inəh nəghatən
mɨn e naoa rəhaMoses, ne naoamɨn rəha ienmɨn rəhaUhgɨn,
ne Naoa Rəha NapuənMɨn.”

45 Kən 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 kəm Kristo itəm
Uhgɨn təmahl-ipa, motol tatəto nahməən e nɨpətɨn matuwɨn
matuwɨn tɨmɨs, məto e nian itəm tatol kɨsɨl lan, in otəmegəh
mɨn e nɨmɨsən. 47 Kən e nərgɨ Kristo itəm Uhgɨn təmahl-
ipa, netəmim okotəkəike motən-iarəp nəghatən əh məmə
netəmim okotəkəike motəuhlin kən motɨtəlɨg 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

* 24:34: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Saimon.” 24:34: 1 Kor 15:4-5
24:37: Mat 14:26 24:44: Luk 9:22
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kən muwɨn mətoahgin-pən ikɨn mɨn rafin e nətueintən.
48 Itəmat nəmotehm natɨmnat mɨn 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
təmatəfakolat, kən təmapəs ilat nianUhgɨn təmɨləsmɨnatuwɨn
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 Uhgɨn moatənwiwi
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 ItəmJon

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

netəmimməmə okotən nɨpahrienən e Iesu. In tolkeike məmə
otasitu elat mol nahatətəən rəhalat tuwa məskasɨk, 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 u matən-iarəp

wɨr məmə Iesu in nətɨ Uhgɨn, kən netəmim rafin itəm okota-
hatətə lan, okotos nəmegəhən itulɨn. Kən Jon tolkeike məmə
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 itəmnetəmim koatən e Iesu.

Nəghatən Rəha Uhgɨn Təmuwa Etəmim, in Iesu
1 Aupən agɨn, e nətuounən nian, Nəghatən tɨnatɨg rəkɨs.*
Nəghatən u təmətatɨg ilau Uhgɨn, kənNəghatən u, in Uhgɨn. 2E
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 tɨkə məmə Nəghatən u təsolən.† 4 Inu, in
NəukətɨNəmegəhən,‡ kənNəmegəhənu, inNəhag-əhagən rəha
netəmim rafin. 5 Nəhag-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
* 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 ves mɨn u.
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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 inNəhag-əhagənpahrien, itəm
in tətasiəgəpɨn netəmim rafin.†

10Nat 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 natiman
mɨn koatəuhlin məntaalat kəm in, məsotolkeikeən. 12 Məto
netəmim rafin itəm kəmotos in nɨkilat tagien ron, kən
motahatətə 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, kən nəsanənən asol ne
nəhag-əhagən rəhan e nɨganəmtɨtɨmat. Inu, in nəsanənən asol
ne nəhag-əhagən rəha Noan Kitiəh Əm, itəm in təmɨsɨ-pən e
TataUhgɨn. In tərioahenəwɨrən itəmtətawte-inkəmkitat, kən
mərioahmɨn e nɨpahrienən.*

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 kəmkitat, kən
e nəwɨrən əh rəhan, nian rafin in tatos-ipa, matos-ipa, matos-
ipa, kəm kitat rafin. 17 Tol nəhlan məto-inu Lou itəm Uhgɨn
təmos-ipa aupən, Moses in suatɨp ron, məto Iesu Kristo in
suatɨp rəhanawte-inənnəwɨrən əhnenɨpahrienənrəhaUhgɨn
kəmkitat.†

18 Suah kit təsehmən Uhgɨn nian kit ne.‡ Məto Noan Kitiəh
Əm, in Uhgɨn, itəm in iuəhkɨr o noanenau rəha Tata Uhgɨn, in
təmol əp Uhgɨn kəmkitat kən kotɨtun.§

Jon təmən məmə sənəmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə
otahl-ipa

(Mat 3:11-12;Mak 1:7-8;
Luk 3:15-17)

19 Kən netəm-iasol mɨn e noanol rəha Isrel itəm kotatɨg
Jerusalem, kəmotahl-ipən pris mɨn neen ne Lifaet mɨn un,
netəmkotasitu e pris mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, məmə okotuwa
motehm Jonmotətapəh ron,məmə, “?Ik etəmimpahun?” Kən
o nat u, Jon təmətul-arəpmatən-iarəp in.
† 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 † 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
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20 Nian ilat kəmotətapəh ron, in təməsəhluaig-inən, məto
təmən-ipən ətuatɨp əm in 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 itəm kəmatən aupən
məmə otəpanuwa?”†
Məto Jon təmə, “Kəpə.”
22 Kən ilat kəmotən məmə, “Ik onəkəike mən-iarəp ik kəm

itɨmat, pəs itɨmat ekotuwɨnmotən-ipən kəmnetəm kəmotahl-
ipa itɨmat ekotuwa.”

23Kən tən-ipən kəm ilatməmə, “Io u itəm ien rəha Uhgɨn Ae-
sea tɨnəmən-iarəp rəkɨs aupən məmə, ‘Suah kit tətagət əfəməh
əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn,matənməmə, Otol-wɨr suatɨprəha
Iərəmərə.’ ”‡

24 Nətəmim 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 itəmkəmatən-iarəpaupən, kən təhrol
nakatol baptais e netəmim?”

26 Kən tuhalpɨn matən məmə, “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-əhənməmə 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
29 Kəmən lawɨgin, Jon təməplan Iesu taliwək matuwa, kən

in tənməmə, “!Ei! !Otəplan-tu! Suah u inu, in Nətɨ Sipsip rəha
Uhgɨn.* Kən in otəpanos-irəkɨs nolən rat mɨn rəha nətueintən
u.† 30Etəmim 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 iomɨn eməruruməmə in etəmim
pah; məto emuwa matol baptais e netəmim e nəhau məmə
ekol əp suah u kəmnoanol mɨn rəha Isrel.”

* 1:21: Mal3:1; 4:5-6;Mat 11:14; 17:10-13 † 1:21: Dut 18:15 ‡ 1:23: Aes40:3
§ 1:27: Nəghatən pahrien itəm Jon təmən, tol nəhlan, “Io esahmen agɨn-əhən
məmə ekos-irəkɨs put rəhan.” Netəmim aupən kotəmə wək rəha nos-irəkɨsən put
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, kənnian ematəghat-
in, io mɨn eməruru məmə suah u inu. Məto Uhgɨn təmən-
ipa kəm io məmə, ‘Onəkəplan Narmɨn Rəhak oteiuaiu matɨg
e etəmim kit. Kənu suah u inun, in otol baptais e netəmim
e Narmɨn Rəha Uhgɨn.’ Kən əmun, uarisɨg eməplan Narmɨn
Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər e neai tahmen e mak, muwa, meiuaiu
məpələh-pər lan. 34 Io ətuatɨp eməplan nat u, kən ematətul-
arəpmatən-iarəpməmə, ‘Suah u inu, in Nətɨ Uhgɨn pahrien.’ ”

Iesu təmətuounmətaun-in
rəhan netəmim

35Kəmən lawɨgin, Jon tətatɨg əpəh ikɨnkitiəh əmiləhal rəhan
kəiu etəmim. 36Kən nian nɨganəmtɨ Jon təmətul e Iesu taliwək
matuwakən təmə, “!Ei! !Otəplan-tu! !Suahu inu, inNətɨSipsip
rəha Uhgɨn!”

37 Kən nian rəhan etəmim mil kəmuəto nəghatən əh,
kəmuətul matiauarisɨg-in Iesu. 38 Kən 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.”)
39 Kən 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.

40 Suah mil u kit itəm təməto Jon, nərgɨn u Antru, pian u
Saimon Pita. 41 Kən 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 təmən məmə otahl-ipa.) 42 Kən
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
43 Kəmən 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. 45 Kən in təmehm Nataniel, kən tən-ipən
kəm in məmə, “Itɨmat enotəplan suah ilouin, aupən Moses
təməte rəkɨs rəhan nəghatənmɨn itəm tatəghat-in e naoa rəha
Lou. Kən ien mɨn rəha Uhgɨn aupən ilat mɨn kəmotəte rəkɨs

‡ 1:42: Nɨpətɨ nərgɨn u Pita, in “kəpiel.” § 1:42: Mat 16:18
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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 taliwək matuwa, kən təmə,

“!Suah u, in noanol ətuatɨp rəha Isrel! !Neiueiuəən tɨkə lan!”*
48 Kən əmun Nataniel tətapəh o Iesu məmə, “? Nəmahro

mɨtunməmə io etəm tol nulan?”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Nian ik nəmatəpələh e

nəukət nɨg fik, kən Filip 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.” 51Kən mən mɨn məmə, “Nɨpahrienən
agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, onəpanotəplan napuə
oterəh, kən nagelo mɨn rəha Uhgɨn koatər moatuwɨn e neai,
kənmoteiuaiumoatuwa o Nətɨ Etəmim.”‡

2
Marit kit əpəh Kena

1Kəmən niəh in, katolmarɨt kit əpəhKena, latuənu kit e Kalili.
Kənmama rəha Iesu in əpəh ikɨn ilatmin. 2Kən ilat kotaun-in-
pənmɨn Iesu ne rəhanmɨn netəmim,məmə ilatmɨn okotuwɨn
e marɨt əh. 3Kən e nian əh, kəmotənɨm rafin wain, kənmama
rəha Iesu tən-ipənkəminməmə, “Rəhalatwain təmɨkə.” 4Məto
Iesu tən-ipənkəminməmə, “?Pətan, təhrol nakatələhəu-panat
ukəmio? Nian rəhak təsuwamən əh.” 5Məto rəhanmama tən-
ipən kəm iolwək mɨn rəha marɨt məmə, “Itəmat onəkotəkəike
motol natɨmnat rafin itəm in otən.” 6 Nuwigɨ nat asol ilat
sikis, kəməlɨn əh-ikɨn əhonəhau,məmənetəmIsrel ilat kotəike
motaikuas e nelmɨlat məmə ilat okotaruətuəh e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. Nuwigɨ nat mɨn un, kəmol e kəpiel, kən okəmə naka
kitiəh tɨtun nosən wan-hanrɨt lita nəhau. 7 Kən Iesu tən-ipən
kəm netəm koatol wək məmə, “Otətu-pən nəhau e nuwigɨ nat
mɨn un.” Kən kəmotətu ilat kotərioah wɨr. 8Kən tən-ipən kəm
ilat məmə, “Otətu rəkɨs nəhau neenmotosmotuwɨn kəmetəm
tərəmərə emarɨt.” Kən ilat kəmotol mihin.
* 1:47: Jen 27:30-36; 31:26; 32:28 † 1:48: Nɨg fik mɨn, ilat nɨg-kɨtun mɨn
e nasumən ikɨn Isrel. Netəmim koatun noalat, kən moatəpələh ahgin nɨmalɨlat.
Koatəpələh ahgin pɨk nɨg fik iuəhkɨr o nimə rəhalat kən moatəfak məmə nɨkilat
otatəht nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn. Nat itəm Iesu təmən e ves 47 ne 51 in
tatəghat-in Nataniel məmə okəm-naka təmatəpələh ahgin rəhan nɨg fik, kən nɨkin
təmatəht nəmegəhən rəha Jekop. ‡ 1:51: Jen 28:12
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9 Kən 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 nəhaumotuwa, ilat əmkotɨtun. Kən etəm tərəmərə e
marɨt təmaun-in etəm təmol marɨt, 10mən-ipən məmə, “Nian
rafin netəmim kotaupən motos-iarəp wain wɨr, kən uarisɨg
netəmimkotənɨm tepət un, kənu kəpanos-iarəp itəmu təsəwɨr
pɨkən. Məto ik natos əh itəm təwɨr muwa mətoarus-pa u-
roiu.” 11 Kən inu nəmtətin itəm Iesu təmətuoun agɨn-əh lan
mol. Kən in təmol ikɨn Kena, latuənu kit e Kalili. Nəmtətin əh,
in təməgətunnepətənrəhaUhgɨn lan, kənrəhannetəmimmɨn,
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 Ka-
paneam 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 rəhanoanolmɨn 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, məmə netəmim okotos-
nəmtɨn. Kən netəmim neen əh-ikɨn, ilat koatol senɨs e məni
rəha netəm ik pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 15Kən in tos təulə neen, mətəl o
nalis-alisən itəm. Kən in mɨtəp netəmmɨn un ilat rəhalat kau
mɨn ne sipsip mɨn məmə okotiet e Nimə Rəha Uhgɨn. 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 iouenmən-ipənməmə, “!Otəmɨk nat mɨn
un motiet! ! Itəmat sotolən Nimə Rəha Tata rəhak tuwa in
nimə kit rəha nolən makɨt!” 17 Kən netəmim rəhan, nɨkilat
tuəh nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn, itəm tatən məmə, “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 nakotərəkɨn Nimə u Rəha
Uhgɨn, kən nian kɨsɨl əm, io ekiləkɨnmɨn tətul.”‡

20 Kən netəm-iasol mɨn un kotəmə, “!Ei, nəman! Netəmim
kəmotol wək pɨk e nup ilat rafin foti-sikis motiləkɨn Nimə u
Rəha Uhgɨn. ?Onakahrol nulanmiləkɨn e nian kɨsɨl əm?”

* 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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21MətoNimə əhRəhaUhgɨn itəmIesu 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, netəmimtepət kəmotəplannəmtətinmɨn itəm
in təmol, kən kəmotahatətə e nərgɨn. 24Məto Iesu in təmɨtun
nat itəmtətatɨg 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

1 Etəm-iasol kit e noanol rəha Isrel, nərgɨn u, Nikotimas.* In
Farisi kit. 2Kən nian kit lapɨn, in təmuwɨn məmə otəghat ilau
Iesu. In təmən-ipən məmə, “Iəgətun, itɨmat ekotɨtun məmə
ik iəgətun kit itəm Uhgɨn təmahl-ipa ik nakuwa, məto-inu
suah kit okol təsolən nəmtətinmɨn un ik nakatol okəməUhgɨn
təsatɨgən ron.”

3Kən Iesu tən-ipən kəminməmə, “Nɨpahrienən agɨnu iatən-
ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim kit təsaiir wiən, okol in
təsəplanən nərəmərəən rəha Uhgɨn.”†

4 Kən Nikotimas, narmɨn təmiwɨg pɨk, kən mətapəh ron
məmə, “?Etəmtɨnol iahginrəkɨs, otəhrolmaiirmətmətɨgmɨn? !
Inokol təsuwɨnmɨnənenərpɨ rəhanmamakənmaiir-pamɨn!”

5Kən Iesu tən-ipən kəminməmə, “Nɨpahrienən agɨnu iatən-
ipɨnə kəm ik məmə, okəmə etəmim təsaiir-wiən e nəhau ne
Narmɨn Rəha Uhgɨn, okol təsuwɨnən matɨg ahgin nərəmərəən
rəhaUhgɨn.‡ 6Nɨpətɨtəmtətaiir əmenɨta rəhaetəmim əm,məto
Narmɨn Rəha Uhgɨn əm un in tatol məmə narmɨtəm tətaiir wi
mɨn. 7 Təsəwɨrən məmə narməm otiwɨg məto-inu emən-ipɨnə
kəm ik məmə, ‘Onəkotəkəike motaiir wi mɨn.’ 8 Tahmen əm e
nɨmətag tatɨsɨ-pə ikɨn kit, matelel nat matuwɨn ikɨn kit itəm in
tolkeike məmə otuwɨn-pən ikɨn. Natəto əm, məto ik nəkəruru
məmə təmɨsɨ-pə hiə, kən matuwə hiə. Kən e suatɨp kitiəh əm,
kitat kəsotəplanən Narmɨn Rəha Uhgɨn, məto koatəplan əm
rəhanwək e nəmegəhən rəha etəmim itəm təmaiir wi mɨn.”§

9 Kən əmun, Nikotimas tətapəh o Iesu məmə, “?Natɨmnat
mɨn un, otəhrol nulanmuwa?”

§ 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



JON 3:10 240 JON 3:23

10Kən 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
ekotɨtunwɨr, kənnatɨmnat itəmioatən-iarəp, itɨmat enotəplan
rəkɨs. Məto itəmat nəsotahatətəən e nəghatən mɨn rəhatɨmat.
12 Io iatən əm natɨmnat mɨn itəm katol e nətueintən əm u,
məto itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən. ?Kən okəmə
ekənnatɨmnatmɨn itəmkatol eNego eNeai, 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 təmɨləs narmɨ
sɨnek kit, mətu-pər ilɨs e nɨg əfəməh kit, kən mɨləs-ipər.* Kən e
nolən kitiəh əm, okəike kɨləs-ipər mihin Nətɨ Etəmim, 15məmə
netəm mɨn 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-ipamən Nətɨn
tuwa e nətueintən u məmə otən-iarəp nalpɨnən rəha nolən
rəha netəmim rəha nətueintən, məto in təmahl-ipa, məmə
otuwamol 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 Nətɨ Uhgɨn Noan
Kitiəh Əm. 19 Uhgɨn tətakil netəmim e nolən u məmə,
Nəhag-əhagən tɨnuwa rəkɨs e nətueintən, məto netəmim
kəsotolkeikeən Nəhag-əhagən. Ilat kəmoatolkeike Napinəpən
ilə, məto-inu nian rafin rəhalat nolən, təsətuatɨpən. 20Etəmim
itəm tatol nolən itəm təsətuatɨpən, in tetəhau Nəhag-əhagən.
Kən in təsuwamən e Nəhag-əhagən, məto-inu in tapəs məmə
Nəhag-əhagən əh otasiəgəpɨn rəhan nolənmɨn.

21Məto etəmim itəm tatətəu-pən suatɨp rəha nɨpahrienən in
otuwaeNəhag-əhagən,məməNəhag-əhagən əh, in otasiəgəpɨn
rəhannolənkənmatəgətunməmə in təmol ilat enəsanənən əm
rəha Uhgɨn.”

Jon Təməghat-inMɨn Iesu
22 Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Iesu ne rəhan mɨn netəmim

kəmotuwɨn e nɨtən Jutia. Təmatɨg nuwəh məsɨn ilat min ikɨn
əh, kən matol baptais e netəmim. 23Məto e nian 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
* 3:14: Nam 21:4-9; 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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netəmim koatuwɨn ikɨn əh, məmə Jon otol baptais elat. 24 E
nian əh, kəməsɨləs-ipənən əh Jon e kalapus.

25Kən netəmim neen rəha Jon, ilat kəmotərgəhəu ilat etəm
Isrel kit, o nolən ətuatɨp itəm etəmim otəkəike maikuas məmə
in otaruətuəh e nɨganəmtɨUhgɨn. 26Kən ilat kəmotuwɨn kehm
Jon, motən-ipən kəm inməmə, “Iəgətun, ik nəkɨtun etəmim kit
u aupən itəlaumin əpəh entənɨpən-pən ikɨn enəhau Jotan, kən
ik nəmətul-arəpmatəghat-in kəmnetəmim. Roiu əh, in tɨnatol
baptais e netəmim. Kən ilat rafin kɨnoatuwɨn ron.”

27Kən Jon tən-ipən məmə, “Etəmim təruru nolən nat kitiəh
ne, okəmə Uhgɨn əpəh e Nego e Neai təsos-ipənən wək 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 io məmə iakaupən muwa,
kən Kristo in otəpanuarisɨg. 29 Ekuəh 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 rəhamarɨt, kənnɨkilat 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 itəm koatuarisɨg-in, məto nɨkik
tagien mərioah ron. 30Kristo əh, in otəkəike muwa mə 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. 33Məto etəmim itəm təmos
rəhan nəghatən kən mətahatətə lan, in tatətul-arəp məmə
nəghatən itəm Uhgɨn 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 əmnəghatənmɨn rəhaUhgɨnməto-inuUhgɨn 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



JON 4:1 242 JON 4:14

1 Farisi 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 (Mətonɨpahrienənsənəmə Iesu in tatol baptais elat, netəmim
mɨn əm rəhan ilat kotol baptais e netəmim.) 3 Kən nian Iesu
tɨnɨtun məmə Farisi mɨn kɨnotəto nəghatən əh, kən in təmiet e
Jutia mɨtəlɨg-pən əpəh Kalili.

4Kən nian in təmatuwɨn ikɨn əh, təmənmə otəkəikemuwɨn-
pən Sameria ikɨn.* 5Kən in təmuwɨn-pən e taon kit e Sameria,
nərgɨn un, Saeka. Taon əh, in iuəhkɨr o nɨməptən kit itəm
aupən 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.‡

7-8 Kən rəhan netəmim mɨn kəmotuwɨn əpəh e taon, məmə
okotos-nəmtɨn nagwənən. Kən pətan Sameria kit, təmuwa
məmə otətu nəhau. Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Eh. Os-
ipa-tu nəhau noanməsɨn kəm io. Ekolkeike məmə ekənɨm.”

9Kən pətan Sameria u, tən-ipən kəm in məmə, “!Ei! Ik etəm
Isrel un, kən io pətan Sameria. ?Təhrol nakatətapəh-in-pa
nəhau kəm io?” Təmən-ipən nəhlan məto-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-pɨnənəhaukəmik. Okəmə ik nəkɨtun,
ik onakətapəh-in-pa nəhau ron io. Kən io oekos-ipɨnə nəhau
megəh.”§

11 Kən pətan un, tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, ik
rəham pəkɨt tɨkə, kənwel u, in əpəh ləhau isəu. ?Nəhaumegəh
un nakatənmə onakətu ahrol minu lan? 12Rəhatat pipi Jekop
u aupən, in təmos-ipa wel u kəm itat, kən in təmatətu nəhau
ikɨn nɨmɨn, ilat nenətɨn mɨn, ne rəhan mɨn kau mɨn. ?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
* 4:4: E nian əh, tiəkɨs o netəm Isrel məmə okotuwɨn ima netəm Sameria,
məto-inu e rəhalat nehmən, netəm Sameria 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-ipənnəhaumegəh. Nəghatən əh, nɨpətɨn ətuatɨpunnəmtɨnəhaukit itəmtalien
mɨtapuəl-apuəl. Məto Iesu in tatəghat-in atɨp in, məməNarmɨn Rəhan in tatos-ipən
nəhau lilɨn. Aes 44:3; 55:1; Jer 2:13; 17:13; Sek14:8; Jon7:37-38; NolƏpən7:17; 21:6;
22:1,17. * 4:14: Jon 6:35
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nian rafin,matos-ipənnəmegəhən itulɨn kəm in, itəmotəsolən
namnun.”†

15Kənpətanun tən-ipənkəminməmə, “!Etəm-iasol, awi! Os-
ipa-tu nəhau un kit kəm io, məmə io ekəsoaoamɨnən nian kit,
kənməsuwamɨnən u ikɨn-u, mətu nəhau.”‡

16 Kən 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.
18 Məto-inu ik, nəmətəu-pən rəkɨs nəman faif, kən iərman u
itəm itəmlau min nakatuatɨg u-roiu, sənəmə rəham ətuatɨp
iaguɨhl. Nəghatən rəham u-roiu, in nɨpahrienən.”

19Kən pətan u, tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, iatəplan
məmə ik ien kit rəha Uhgɨn. 20 Tɨpɨtɨmat mɨn aupən, ilat
kəmotəfak kəmUhgɨn əpəh ilɨs e nɨtot əpəh,məto itəmat netəm
Isrel, nakoatən məmə Jerusalem əm un, okəkəike kan ikɨn
katəfak.”

21 Məto 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.§ 23Məto otəsuwəhən, nɨpahrienənməmənian əh tɨnuwa
rəkɨs, nian Narmɨn Rəha Uhgɨn in otasitu e iəfak pahrienmɨn,
mol ilatməmə ilat okotɨtunwɨr UhgɨnməməUhgɨnu, 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.
Tol nəhlan, kən netəmim itəm koatəfak kəm in, ilat kotəkəike
motəfak kəmUhgɨnməmə Uhgɨn u, in Uhgɨn pahrien, kən ilat
kotəkəike motəfak kəm in e nɨkilat pahrien e nəsanənən rəha
Narmɨn Rəhan.”

25 Kən pətan u, təmən-ipən kəm in məmə, “Io enɨtun məmə
Mesaea 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.”*

† 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 * 4:25:
Netəm Sameria kəmotɨtun e naoa rəha Dut 18:15-19 məmə Kristo in otən əp kəm
ilat nalpəkauən rəha Uhgɨn kəm ilat.
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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 ema-
tol. ?Okəmənaka inKristo itəmUhgɨntəmənməməotahl-ipa?”
30Kən ilat kəmotiet e taon əh,mɨnoatuwɨnməmə okotəplan-tu
Iesu.

Iesu təmuəh nimaa nəghatən e nagwənən
31 Kən e nian əh, netəmim rəha Iesu koatuəh nɨkin məmə,

“Iəgətun, ik agwən kit.”
32Məto in tən-ipən kəm ilatməmə, “Io nɨgak əpəh nagwənən

itəm itəmat nəkotəruru.”§
33Tol 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, mɨnətuounmɨnatos rəkɨs
rəhan nətouən. Kən nagwənən u, in təməulək in o nəmegəhən
lilɨn. E nolən u, etəmim itəm tətasum ne etəmim itəm tatəulək
in mos matuwa, ilau kərən nɨkilau otagien. 37Nəghatən kit u
katən məmə, ‘Suah kit tuwɨn mə otasum, məto etəm pɨsɨn kit
mɨn otəulək-in məmɨk muwa.’ Nəghatən u, in nɨpahrienən.
† 4:26: Ekopi oasmɨnneenrəhaNiutesteman itəmkəməte enəghatənKris aupən,
nəghatənu rəha Iesu, “Io u inu,” təmən ikɨn-u ne ikɨn tepətmɨn enaoa u, in tahmen
ahmen əmenəghatənkit itəmUhgɨntəmatənonənatɨpənnərgɨnkəmMoses,matən
məmə, “Io Etatɨg.” Onakehmenaoa rəhaEks 3:14-16. Iesu tatənnəghatən əh,matol
əp in məmə in Uhgɨn. Iesu in tatən məmə in Uhgɨn, kən matɨg matən mɨn məmə in
Kristo itəmpətan əh tatən. ‡ 4:26: Jon8:24; 9:35-37 § 4:32: Job23:12; Jon6:27
* 4:34: Jon 5:30, 8:29 † 4:35: Nian Iesu tatəghat-in nagwənən e nasumən itəm
nɨmalɨlat tɨnapə rəkɨs, in tatən ətuatɨp əmməmə, “!Otəplan-tu! Netəmim kɨnotətul
matɨprəkɨs. Sotolənkəmɨnmotapɨl onən-iarəpənnəghatənrəhaUhgɨn 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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38 Io emahl-ipən itəmat məmə onəkotuwɨn motəulək e na-
sumən itəm itəmat nəməsotasum-inən. Netəm pɨsɨn mɨn, ilat
kəmotasum in. Kən itəmat nɨnoatəhl noa rəhalat wək.”

NetəmSameria tepət kəmotahatətə e Iesu
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.”

40 Kən nian netəm Sameria kəmotuwɨn motehm, kən
kəmotəkəike kəm in məmə otuwɨn motatɨg ilat min. Kən Iesu
təmuwɨn moatatɨg o nian kəiu. 41 Kən netəmim tepət mɨn
kəmotahatətə lan e rəhanmɨn nəghatən.

42Kənmoatən-ipən kəmpətan uməmə, “Itɨmat emotahatətə
lanonəghatənu itəmiknəmən-ipa,məto roiu əh, ekoatahatətə
lan məto-inu itɨmat əm emotəto rəhan nəghatən mɨn, kən
motɨtun pahrienməmə in Iosmegəh rəha nətueintən.”‡

Iesu təmol-wɨr nətɨ
etəm-iasol kit rəha kig

43 Nian Iesu təmatɨg mos nian kəiu rəkɨs ikɨn əh, in təmiet
muwɨn Kalili. 44 Məto-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. 47Kənniansuahu təmətoməmə Iesu təmɨsɨ-pənuJutia
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.”

49Kən suah un təmə, “!Etəm-iasol, awi! !Pəs kian uəhai əm!
!Otəsuwəhən roiu nətɨk tɨmɨs!” 50Kən Iesu təmən-ipən kəm in

‡ 4:42: 1 Jon 4:14 § 4:44: Nat əpnapɨn Iesu təmaiir latuənu Petlehem, e
nəptən asol Jutia, netəmim kotəplan məmə in etəm Nasaret əpəh Kalili, məto-inu
təmətatɨg nuwəh ikɨn əh (Jon 7:41, 18:5, 19:19). Netəm Isrel e Jutia ne Kalili tepət
kəsotahatətəənpahrien lan, rəhalat nahatətəən tɨmətmətɨg əmlan, niankotəplan in
tatol nat pɨspɨs neen (Jon 1:11; 2:18,23-25; 4:45,48; 6:2, 41, 66). Məto netəmSamaria
itəmkotatɨg e taonuSaika, ilat kəmotahatətəpahrien lan,məmə Iesu inKristo itəm
Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa (Jon 4:40-42). * 4:46: Jon 2:1-11
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məmə, “Uwɨn; nətɨmotəpanəmegəh.” Kən suah un təmahatətə
e nəghatən rəha Iesu kənmɨtəlɨg.

51 Nian in təmatuwɨn əh e suatɨp, təməplan rəhan iolwək
mɨn, kən ilat kotən-ipən kəm in məmə, “Rəham suakəku
tɨnəmegəh rəkɨs.” 52 Kən 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, təmɨtunməmə, e nian ətuatɨp əh inəh, Iesu təmən-ipənkəm
in məmə, “Rəham suakəku otəpanəmegəh.” Kən in ne rəhan
mɨn, kəmotahatətə e Iesu. 54 Inu nian tatol kəiu lan itəm Iesu
təmiet Jutia, muwa Kalili kənmol nəmtətin kit.

5
Iesu təmol-wɨr suah kit əpəh iuəhkɨr e nəhau Petseta

1 Uarisɨg 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. 3-4 Kən ikɨn əh, e feranta mɨn, netəm koatɨmɨs tepət
koatapɨl əh-ikɨn. Neen nɨganəmtɨlat təpɨs, kən neen nelkɨlat
tərat, neen mɨn nɨpətɨlat nəwtain təmɨmɨs.* 5Kən suah kit əh-
ikɨn əh tətapɨl. In təmatɨmɨsmɨnos rəkɨsnup tate-eit. 6Kən Iesu
təplan suah un tətapɨl, kən in mɨnɨtun məmə suah u təmɨmɨs
nuwəh məsɨn, kən tətapəh ron məmə, “?Tahro? ?Nakolkeike
məmə onakəwɨr?”

7 Etəm tatɨmɨs un tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol,
etəmim tɨkə məmə otɨləs io meiuaiu muwɨn e noan əh nian
nəhau tatəloal. Nian rafin, io etalkut pɨk məmə ekeiuaiu
muwɨn e noan əh, məto netəmim neen ilat kotaprəkɨs-in io
moteiuaiumotuwɨn. Kən ilat motaupənmotek nəhau.”

8 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “! Ətul! Mos rəham
nɨmɨtiwɨn maliwək matuwɨn.” 9 Kən roiu agɨn suah apon
təməwɨr mɨn. Kənmaiuaiu rəhan nɨmɨtiwɨnmosmatuwɨn.
Nat u kəmol e nian rəha Sapat,† 10 kən netəm-iasol mɨn

rəha Isrel kəmotəhai suahun itəmtɨnəmegəh e rəhannɨmɨsən,
motəmə, “Nian u-roiu rəha Sapat; kən təsətuatɨpən e Lou

* 5:3-4: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris
aupən, kəmətu-pən nəghatən rəha ves 3-4 tol nulan məmə, “Ilat koatapɨl ikɨn əh
moatəsahgin noan əhməmə otəloal. 4Meto-inun, nianneen, nagelo kit rəhaUhgɨn
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.
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rəhatat məmə onakos nulan rəham nɨmɨtiwɨn.”‡ 11Kən in tən-
ipən kəm netəm mɨn u məmə, “Məto suah u təmol-wɨr io, in
təmən-ipaməmə ekos rəhak nɨmɨtiwɨnmaliwəkmatuwɨn.”

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.

14 Kən uarisɨg, Iesu təməplan suah un e Nimə Rəha Uhgɨn,
kən tən-ipən kəm in məmə, “!Ei! !Əplan-tu! !Ik nɨnəwɨr rəkɨs!
Məto onatəto ik məmə 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 Iesuməmə okotol nəratənkəmin,məto-inu ilat
kotəplan in tatol natɨmnat mɨn tol nəhlan e nian rəha Sapat.§
17Məto Iesu təmən-ipənkəmilatməmə, “Nian rafin rəhakTata
tatol əhwək, kən iomɨn oekatol wək.”*

18Kən nəghatən u, tol nətəlɨgən rəhalat təskasɨk təhmɨnmɨn,
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

19 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn un
iatən kəm itəmat, Nətɨ Uhgɨn təruru nolən nat kit e rəhan atɨp
əmnətəlɨgən. Tɨtun əmnolənnatɨmnatmɨnun itəmTataUhgɨn
tatol, məto-inu natɨmnat rafin u itəm Tata Uhgɨn tatol, Nətɨn,
in mɨn in tatol.‡ 20 Nətɨn tɨtun nolən nəhlan, məto-inu Tata
Uhgɨn tolkeike pɨk Nətɨn, kən in tatəgətun kəm in natɨmnat
rafin itəmintatol. Kən inotəpanəgətunmɨnnatɨmnatmɨnkəm
in itəm iahgin mɨn kotaprəkɨs-in in mɨn u, məmə otol itəmat
narmɨtəmat tatiwɨg pɨk ron.

21 “Məto-inu Tata Uhgɨn tatol netəm kəmotɨmɨs ilat
koatəmegəh mɨn, kən e nolən kitiəh əm, Nətɨn tɨtun nos-
ipənən nəmegəhən kəm netəmim itəm nɨkin tagien məmə
otos-ipən kəm ilat.§ 22 Məto-inu sənəmə Tata Uhgɨn itəm
in otakil netəmim, məto in təmələhəu-pən rafin nakilən e

‡ 5:10: Jer 17:21 § 5:16: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte
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
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nelmɨ Nətɨn,* † 23məmə netəmim ilat rafin okotɨsiai-in Nətɨn,
tahmen əmməmə inunkoatɨsiai-inmihinTataUhgɨn. Etəmim
itəm təsɨsiai-inən Nətɨn, okol təsɨsiai-inən Tata Uhgɨn u itəm
təmahl-ipa Nətɨn.‡

24 “Nɨpahrienən agɨnu iatən kəmitəmatməmə, 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 itəm tatuwa, kən
tɨnuwa rəkɨs, netəm mɨn u kəmotɨmɨs, ilat okotəto nəwia
Nətɨ Uhgɨn, kən netəm mɨn u ilat kotətəlɨg-in, ilat okotos
nəmegəhən. 26Tata Uhgɨn in Nəukətɨ Nəmegəhən, kən e nolən
kitiəh əm, in təmolməNətɨn inmɨnNəukətɨNəmegəhən,* 27kən
in təmələhəu-pənnəsanənənnenepətənenelmɨNətɨnməmə in
otakil nolənmɨn rəha netəmim, məto-inu in Nətɨ Etəmim.

28 “Təsəwɨrən məmə narmɨtəmat otiwɨg pɨk o nat u, məto-
inu nian əh-ikɨn tatuwa itəm netəm kəmotɨmɨs okotəto nəwia
Nətɨn, 29kən ilat okotətul e rəhalatmɨn suwɨt, ilatmɨn u aupən
kəmoatol nolən wɨr mɨn okotəkəike motətul mɨn motos mɨn
nəmegəhən,məto itəmmɨn aupən ilat kəmoatol nolən ratmɨn,
ilat okotəkəikemotətulmɨn e nɨmɨsən kənmotətul 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
əm məmə 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,
ekəikemalkutməmə iakol tahmen enətəlɨgən rəhaUhgɨn itəm
təmahl-ipa io ekuwa.”‡

Nətul-arəpən o naruəsanən Iesu
31Okəmə io pɨsɨn əmiakəghat-in io, kən rəhaknəghatənokol

təsətulən.§ 32 Məto suah kit mɨn əh-ikɨn in tatətul-arəp kən

* 5:22: Kitat kotəplan ves 21-22 kən mɨtun məmə Iesu in otakil kitat rafin, kən
in otos-ipən nəmegəhən kəmnetəmmɨn un itəmnɨkin 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; Sam36:9; 42:8; 66:9; Jon 1:1-4 † 5:29: Netəmim
itəm kotahatətə e Iesu, koatos nəmegəhən lilɨn. Netəmim itəm kəsotahatətəən lan,
ilat okotosnalpɨnən lilɨn (Jon3:36, 5:24,Mak16:16, Efes 2:8-10). Natɨmnatmɨn itəm
netəmim koatol, 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, kənmatɨgmasitumɨn elatməmə okoatol natɨmnatwɨrmɨn. ‡ 5:30: Jon 8:16
§ 5:31: Dut 17:6; 19:15
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matol 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. Tatuəpməhag-əhagwɨr, 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 əh məmə itəmat onəkotos
nəmegəhən itəm namnun tɨkə. Məto otəplan-tu. Nəghatən
mɨn əh e Naoa Rəha Uhgɨn, ilat koatəghat-in io, moatən-iarəp
io. 40Məto itəmat nakotapəs nuwamən ron io məmə nakotos
nəmegəhən ron io.

41 Esolən nat agɨn-əh e nənwiwiən rəha netəmim. Kəpə.
42Məto itəmat u inun, io ekɨtun wɨr itəmat, kən io ekɨtun wɨr
məmə nolkeikeən rəha Uhgɨn tɨkə e nɨkitəmat. 43 Io emuwa
e 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, kən motagien ron.
44 Nian rafin itəmat nakotolkeike məmə nakotos nənwiwiən
rəhatəmatmɨn,məto nəsotalkut agɨn-əhənməmə onəkotol nat
kit itəmUhgɨn u, in pɨsɨn əm in Uhgɨn, 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.
* 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 * 5:45: Jon 9:28; Rom 2:17
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47Məto itəmat nəsotahatətəən e nəghatən mɨn itəm in təməte,
tol nəhlan, suatɨp tɨkə agɨnməmə 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 nəmtətinmɨn rəhan, itəm tatol netəmim
koatɨmɨs koatəto təwɨr. 3 Kən Iesu təmuwɨn əpəh ilɨs e nɨtot
kit, kən matəpələh ikɨn əh ilat rəhan mɨn netəmim. 4 E nian
əh, lafet kit rəha netəm Isrel u, kətaun-in məmə lafet rəha
Nuhagego-inən tɨnatuwa iuəhkɨr.

5 Kən nian Iesu tasɨpən əpəh isəu, kən məplan nɨmanin
netəmim tepət ilat koatuwa, kən in tətapəh o Filip məmə, “?
Okotəhrolmotos pɨret tepət tahmen-in netəmmɨnuməmə ilat
okotun?” 6 In təmən asgəwɨn əm məmə otəplan nahatətəən
rəha Filip, məto in tɨnɨtun rəkɨs nat naka itəm in otəpanol.

7Kən Filip tən-ipən kəm in məmə, “!Ei! Okəmə okos-nəmtɨn
pɨret məni lan tahmen e tu-hanrɨt tenarius pap,* məto okol
təsahmenən. Netəm mɨn u rafin ilat okotun əm noan məsɨn
noanməsɨn.”

8 Kən etəmim kit rəha Iesu, pian u Saimon Pita, nərgɨn u
Antru, in təmən-ipən kəm Iesu 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.”†

10 Kən Iesu təmə, “Otən-ipən-tu kəm netəmim kotəpələh.”
Kən ikɨn əh,manuwɨhl tepət, kən ilat kəmotəpələh. Kənnampa
rəha nəman əm, in nat kit tahmen e faif-taosan.‡ 11Kən Iesu
təmos pɨret, mən tagkiu kəmUhgɨn ron, kənmos-ipənpɨret un
kəm ilat rafin u koatəpələh, kənmatɨgmolmɨn nat kitiəh əme
nəm. Kən ilat kəmotun tahmen-in nərpɨlat.

12Kən nian kɨnotagwən rəkɨs, nərpɨlat tasis, kən Iesu təmən-
ipən kəm rəhan mɨn netəmim məmə, “Otuwɨn motuwər
nɨmɨsmɨsɨ pɨret mɨn əh koatɨs. Təsəwɨrən məmə okotərəkɨn.”
13 Kən ilat kəmotuwɨn motuwər nɨmɨsmɨsɨ pɨret kən motaii-
pən e kətɨm asol mɨn ilat tuelef kotərioah wɨr. Pɨret u, in
nɨmɨsmɨsɨ pɨret ilat faif kəmol e pale itəm netəmim kəmotun
kapəs.

* 6:7: Roiu, tu-hanrɨt tenarius tahmen e tu-hanrɨt-taosan vatu. † 6:9: 2 King
4:42-44 ‡ 6:10: Nɨpɨtan ne nɨsualkələh ilat mɨn e nɨmanin, məto kəmafin əm
nəman. Nolən rəhalat tol nəhlan. !Okəmə naka, netəmim ilat rafin tuente-taosan!
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14 Kən nian netəmim kəmotəplan nəmtətin əh itəm Iesu
təmol, kən ilat kəmotən məmə, “Nɨpahrienən. ! Ien pahrien
u§ rəha Uhgɨn itəm aupən kəmatən məmə in otuwa e
nətueintən!”* 15Kən Iesu təmɨtun məmə netəmmɨn u kotəmə
okotuwamotos inmotuwɨnmotəkəike kəminməmə in otuwa
mol kig rəhalat. Kən in təmagɨmmɨn, mapəs ilat muwɨn 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. 17 Kən 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. 18 Kən nɨmətag asol kit təmətul
mɨnol nəhau tɨnərat-nərat. 19 Kən nian ilat kəmotasuə
motuwɨn, tahmen e faif o sikis kilomita, kən ilat kotəplan
Iesu taliwək e nətuei nəhau‡ matuwa iuəhkɨr o rəhalat pot.
Kən ilat kəmotəgɨn pɨk,§ 20məto 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 kotɨtunməmə Iesu təsuwɨnən e pot
u ilat rəhanmɨn 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, kən
netəmim kəmotun. 24 Kən tol nəhlan, nian ilat kəmotəplan
məmə Iesu tɨnɨkə u ikɨn-u, kən rəhan mɨn netəmim kotɨkə,
ilat mɨn kəmotasuə mɨn e pot kit, motuwɨn e Kapaneam,
moategəs-in.

Iesu in pɨret rəha nəmegəhən
25 Nian netəm mɨn u kəmotəplan Iesu əpəh entənɨpən-pən

əpəhe leku, kotətapəh ronməmə, “?Iəgətun, ik nəmuwa ikɨn-u
nəghan?”
§ 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 u
mana. Kən ilat kəmoatəplan əm Iesu təmol nat pɨspɨs, magwən ilat e pɨret. Rəhalat
nətəlɨgən təmətul-pən o nagwənən (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.
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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
təməgətunməmə nɨkin tagien o Nətɨn.”§

28 Kən ilat kəmotətapəh ron məmə, “?Nolən naka mɨn un
itəmUhgɨn tolkeikeməmə itɨmat oekotol?”

29 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat nəkotəkəike
motahatətə lak, məmə Uhgɨn təmahl-ipa io.* Nat u inu Uhgɨn
in tolkeike.”

30 Kən ilat kəmotətapəh mɨn ron məmə, “?Məto ik onəkol
nəmtətin naka, məmə itɨmat ekotəplan kən ekotahatətə lam?
? Ik onəkol nat naka? 31 Nian rəhatat pipi mɨn u aupən,
ilat kəmotan ikɨn taruən-aruən ikɨn, ilat kəmotun ‘mana.’†
Nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, ‘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. 33Məto-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.”*

34Kən 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-ipənnəmegəhən. Etəmimotuwa ron io, in nəumɨs otəsus
mɨnən. Kən etəmim itəm otahatətə lak, in otəsoaoa mɨnən.§
36 Məto 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 nətueintən
məmə iakol natɨmnat mɨn u io əm ekolkeike. Məto emuwa
məmə ekol natɨmnat mɨn u itəm rəhak Tata təmahl-ipa io
† 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 † 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
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ekuwa ron. 39 Kən in tolkeike məmə io esəmkarəpən-inən
netəm mɨn un itəm in təməmki-pa ilat kəm io. In tolkeike
məmə e namnun nian, io oekol netəmmɨn u ilat okotəmegəh
mɨn e nɨmɨsən.† 40 Məto-inu rəhak Tata in tolkeike məmə
netəmim rafin itəm kotuag-pən o Netɨn, kən motahatətə lan,
ilat okotos nəmegəhən itulɨn. Kən e namnun nian, io oekol
netəmmɨn u ilat okotəmegəhmɨn e nɨmɨsən.”

41O nat u, netəmim nɨkilat tɨnətuoun mətagət, məto-inu in
tatənməmə, “Io u, Pɨret itəmtatɨsɨ-pən eNego eNeai,meiuaiu-
pa e nətueintən.” 42 Ilat koatən məmə, “?Təhrol? Suah u in
Iesu, nətɨ Josep, kitat kotɨtun əmrəhan tata nemama. ?Təhrol
in tatən nulan məmə, ‘Io emɨsɨ-pən e Nego e Neai, matuwa e
nətueintən’?”

43 Iesu təmən-ipən kəm ilatməmə, “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
təsuwaatɨpən ron ioməmə io oekol in otəmegəhmɨnenɨmɨsən
enamnunnian.‡ 45Nəghatən itəmienkit təməte aupəneNaoa
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.*
47 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə, etəmim
itəm tətahatətə lak, in tɨnos nəmegəhən lilɨn. 48 Io un, Pɨret
rəha nəmegəhən.† 49 Nat əpnapɨn tɨpɨtəmat mɨn aupən, ilat
kəmotun pɨret u ‘mana’ əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, məto
ilat kɨnotɨmɨs rəkɨs. 50 Məto 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-pəneNego eNeai,meiuaiu-pa enətueintən.
Etəmim itəm otun Pɨret u, in otəmegəh matuwɨn, matuwɨn,
namnun tɨkə; kənPɨretu, itəmiooekos-ipənonəmegəhənrəha
netəmim e nətueintən, inun, noanuwəhgək.”

52Nəghatən u təmol netəmim kɨnotətul mɨnoatərgəhəu kəm
ilat mɨn, 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

† 6:39: 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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nakəsotosən nəmegəhən.‡ 54 Etəmim itəm tatun əm
noanuwəhgək matənɨm nɨtak, in otos nəmegəhən lilɨn,§
kən e namnun nian, io oekol in otəmegəh mɨn e nɨmɨsən.*
55Emən nəhlan, məto-inu noanuwehgək in pɨret pahrien nɨgɨ
netəmim. Kənu nɨtak, in nənɨmən pahrien nɨmɨ netəmim.
56 Etəmim itəm tatun noanuwəhgək, kən matənɨm nɨtak, 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, itəmnamnun tɨkə.”§ 59 Iesu təmən-iarəp
nəghatənmɨn 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?”

61 Kən Iesu təmɨtun atɨp məmə netəmim mɨn 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 nəghatən mɨn rəha
NarmɨnRəhaUhgɨn itəmtatos-ipənnəmegəhənkəmnetəmim.
64 Məto itəmat neen u ikɨn-u, itəmat nəsotahatətəən əh lak.”
(Iesu təmənnulanməto-inu in tɨnɨtun rəkɨs enətuounənməmə
netəmpahmɨn u kəsotahatətəən lan, kən pah un in otegəhan-
in-pən in e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhan.)§ 65Kən in təmən məmə,
‡ 6:53: Iesu tatuəhnimaanəghatən əhməmə katun noanuwəhgɨn, katənɨmnɨtan,
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
əm məmə nunən noanuwəhgɨ Iesu ne nənɨmən nɨtan in nuəhən nimaa nəghatən
o nahatətəən rəhatat. * 6:54: Sam 63:5 † 6:56: Nian kitat koatən
məmə koatatɨg e Iesu, o koatəper-ipən e Iesu, nɨpətɨn u məmə kitat koatatɨg e Iesu
məsotietən,moatɨsɨ-pən lan,moatətul-pənron, koatos rafinnəsanənənrəhatat 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
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“O nat u inu, io enəmən rəkɨs kəm itəmat, məmə okol etəmim
kit təsuwamən ron io okəmə Tata Uhgɨn təsolən suatɨp ron.”*

66 Uarisɨg 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 nakotən məmə nakotagɨm kapəs
io?”

68 Kən 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 rəkɨsməmə ik Etəm
Asim rəha Uhgɨn.”‡

70 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat u, netəm
tuelef rəhak. Io u, emɨtəpun itəmat, məto itəmat kitiəh u
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.*

7
Iesu təməghat ilat pianmɨn

1 Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təsolkeikeən məmə otuwɨn
latuənu mɨn e Jutia məmə otol rəhan wək əh-ikɨn əh, məto-
inun, netəm-iasol rəha netəm Jutia kəmoatəte noa anion kit
ron. Kən tɨtəlɨg muwɨn latuənumɨn 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 kəm inməmə, “Təwɨrməmə nakiet muwɨn əpəh Jutia, mə
pəs netəmim mɨn rəham əh-ikɨn əh, ilat kotəplan nat pɨspɨs
mɨn rəham itəmnatol. 4Məto-inu etəmim itəm tolkeikeməmə
netəmim okotɨtun in, okol təsəhluaig-inən rəhan wək mɨn.
Okəmə natol natɨmnat mɨn u, uwɨn mol əp ik, kən təwɨr agɨn
məmə onəkol pəs netəmimmɨn e nətueintən kotəplan.” 5Pian
agɨn-əh mɨn pap, ilat mɨn kəsotahatətəən lan, kən mol koatən
nəhlan.†

6 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nian ətuatɨp rəhak
təsuwamən əh,‡ məto itəmat, nian mɨn rafin əm tətuatɨp
otəmat. 7Netəmim rəha nətueintən u, ilat okol kəsotetəhauən
itəmat, məto io, ilat kotetəhau io,§ məto-inun io iatən-iarəp
məmə rəhalat nolən təsətuatɨpən.* 8 Itəmatonəkotuwɨne lafet,
məto io okol esuwɨn paupənən e lafet əh məto-inun, nian
* 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 * 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
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ətuatɨp rəhak təsuwamən əh.”† 9 In təmatən nəghatən u, kən
mətatɨg əpəh Kalili.

Iesu təmuwɨnmɨn e lafet rəhaNolənMakeen
10Kən pia Iesumɨn kəmotaupənmotuwɨn 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 əmo netəmimməmə, “?Suah əpəh in hiə?”

12 Kən ikɨn əh, nɨmanin netəmim kəmotasiwɨn-asiwɨn in.
Ilat neen kotəmə, “In etəmwɨr kit,”məto neen kotəmə, “Kəpə,
in tateiuə-in əm netəmim əpəh.” 13Məto ilat koatəgin rəhalat
netəm-iasol mɨn,‡ kən kit təməsən-iarəpən Iesu əpəh e nɨki
netəmimməmə netəmim okotəto.

14 Lafet əh, kəmol o wik apiəpiə kit, kən ilugɨn e lafet u,
Iesu in təmuwɨn əpəheNiməRəhaUhgɨn,matəgətunnetəmim.
15Kənnetəm-iasol rəha netəmIsrel, narmɨlat təmiwɨg pɨk, kən
kotəmə, “?Suahu təmahrolmɨtunnatɨmnatmɨnueNaoaRəha
Uhgɨn? Rəhatat kit etəm-iasol təsəgətunən lan, ne.” 16Kən Iesu
təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nəghatən mɨn u itəm iatəgətun
netəmim lan, sənəmə rəhak əm. Ilat kotɨsɨ-pən e Tata Uhgɨn
itəm təmahl-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. 18Etəmim 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-
ipɨnəLou kəmitəmat,məto itəmat kitiəhne təsol-wɨrənLou əh
ne. ?Itəmat nakotəmə onəkotohamnu io o naka?”*

20Kən nɨmanin netəmim kotəmə, “!Nəman! !Narmɨn rat kit
un tətatɨg lam! ?Pah təmə otoh ik ne?”

21Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Io emol wək kitiəh
əm,† kən itəmat rafin, narmɨtəmat tatiwɨg ron. 22Məto itəmat
mɨn nəkotol wək e Sapat, noatəhg-ipən nɨsualkələh e nian
əh, moatətəu-pən Lou rəha Moses.‡ (Nɨpahrienən, sənəmə
Moses ətuatɨp in təmətuoun nolən əh, məto tɨpɨtəmat mɨn
ilat kəmotətuoun.)§ 23 Məto nian rafin, itəmat noatəhg-ipən
nɨsualkələh e nian rəha Sapat moatol məmə onasotətgəhlən
† 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-iasol mɨn rəha netəm Isrel, kəmoategəs-in suatɨp
o nohamnuən Iesu e Jon 5:18 ne 7:25. E Lou rəha Moses, Uhgɨn tatən-iəhau
nohamnuən itəm (Eks 20:13). † 7:21: Jon 7:23; Jon 5:2-9 ‡ 7:22: Lev 12:3
§ 7:22: Jen 17:9-14; 21:4
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Lou rəha Moses.* ?Kən təhrol neməha tatol itəmat məto-inu
io emol-wɨr agɨn nɨpətɨ etəmim e nian rəha Sapat?† 24Otapəs
nakilən nolən rəhak u itəmnəmotəplan əm e nɨganəmtɨtəmat,
məto itəmatonəkotəkəikemotakil rəhaknolənenətəlɨgən 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 əmnetəmim əpəh e nɨganəmtɨ
netəmim məto suah kit təsəhaiən in ron. ?Təhrol okəm-naka
netəm-iasol mɨn kɨnotɨtun rəkɨs məmə in Kristo itəm Uhgɨn
təmənməməotahl-ipa? 27Mətokitatkotɨtun ikɨnsuahu təmɨsɨ-
pən ikɨn. Məto nian Kristo in otuwa, okol suah kit təsɨtunən
ikɨn in tatɨsɨ-pən ikɨn.”*

28 Kən e nian əh, Iesu in tatəgətun netəmim e Nimə 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.”

30Onat u, ilat kəmotolkeikeməməmopaelmɨn okotaskəlɨm
Iesu, məto kit təməsea-pənən mek, məto-inun təsolən əh
nian rəhan.‡ 31 Məto 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 rəha Nimə Rəha Uhgɨn kəmotuwa məmə oko-
taskəlɨm Iesu

32 Kən nian Farisi mɨn kəmotəto nɨmanin netəmim ko-
tasiwɨn-asiwɨn e Iesu nulan, ilat ne pris asol mɨn kəmotahl-
ipən mopael mɨn itəm kotətul o Nimə Rəha Uhgɨn məmə

* 7:23: Netəm Isrel, nətəlɨgən rəhalat tol nəhlan. Okəmə lou kəiu, kən kioal pɨsɨn
elau mɨn, okəmə natol kit matətgəhl kit, kən onakəkəike mɨtun məmə lou naka un
in iahgin. Nat əpnapɨn məmə kəsegəhan-inən nolən wək e nian rəha Sapat, məto
netəmIsrel ilat kɨnotənrəkɨsməmənəhg-ipənən itəm, in iahgine lourəhaSapat. 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 e Nasaret, kən in rəhan u
mamane tata u Josep neMeri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42; 18:5). NetəmIsrel neen ilat
kotɨtun məmə Kristo in otɨsɨ-pən əpəh taon Petlehem (Maeka 5:2; Mat 2:4-6), məto
neen, nɨkilat təhtməmə inotuwa əm,netəmimilat okotəruru ikɨn in təmɨsɨ-pən ikɨn.
† 7:29: Mat 11:27 ‡ 7:30: Mat 26:18 § 7:31: Jon 2:23; 4:48
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okotaskəlɨm Iesu.* 33 Kən 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, itəmoekuwɨn ikɨn, okol itəmat nəsotuwamən ikɨn.”

35Kən 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 pɨsɨnmɨn ilat netəmKris, 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
37Namnunnian rəha lafet əh, in iahgin taprəkɨs-innianmɨn

neen rəha lafet. Kən e nian əh, Iesu təmətul əpəh e nɨganəmtɨ
netəmim magət əfəməh məmə, “! Etəmim itəm tatoaoa, pəs
in otuwa ron io, mənim!† ‡ 38 Etəmim itəm tətahatətə lak,
in tahmen e nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn u tatən nulan
məmə, ‘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
NarmɨnRəhaUhgɨnuuarisɨg inotəpanos-ipənkəmnetəmmɨn
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
40 Nian netəmim əh-ikɨn kəmotəto nəghatən u, kən neen

kotəmə, “Suah u, in ien rəha Uhgɨn u, aupən kəmatəghat-in.”
41Məto neen mɨn ilat kotəmə, “Suah u, in Kristo itəmUhgɨn

təmənməmə otahl-ipa.”
Məto in pɨsɨnmɨn neen kotənməmə, “?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
* 7:32: Jon 7:45-48 † 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, muwɨn matɨg ilau Tata Uhgɨn əpəh e
nego e neai. Kən ikɨn əh təmos nepətən 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
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nɨmaninnetəmimmɨnu, kəmotoor ilatmɨno Iesu. 44Kənneen
kotəmə okotaskəlɨm in, məto etəmim kit təməsea-pənənmek.

Netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel kəməsotahatətəən e Iesu
45Kən mopael mɨn kəmotɨtəlɨg motuwɨn o pris asol mɨn ne

Farisi mɨn, kən netəm-iasolmɨn əh kəmotətapəh olatməmə, “?
Təhrol nəsotɨləsən Iesumotuwa?”

46 Kən mopael mɨn un kotən-ipən kəm ilat məmə, “!
Eməsotɨləsən məto-inun suah kit təsəghatən tahmen e suah
əh!”

47KənFarisimɨnkəmotən-ipənkəmilatməmə, “?Tahro? ?In
tɨneiuə-in mɨn itəmat? 48 ?Nəmotəplan rəkɨs rəhatat kit etəm-
iasol oFarisi kit təmatahatətə lan? 49Mətonetəm əpnapɨnmɨn,
ilat kotəruru agɨn Lou rəha Moses, 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 itəm kitat
kəsotaupənən motɨtun wɨr, kənu, məsotehm ətuatɨpən nat
naka itəm in tatol?”

52 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol? ?Ik mɨn
un ik etəm Kalili? Uwɨn-tu mafin mɨn 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 məmə, “Iəgətun, pətan u netəmim
kəmotəhtɨmɨs in məmə in tətapɨl ilau iərman kit u, məto
sənəmə rəhan iərman ətuatɨp. 5 E Lou rəhatat, Moses
təmələhəu nəghatən kit tatən məmə, pətan tol nulan, kitat
kotəkəikemotaht e kəpiel apɨnmotahtɨmnu.* ?Məto ik, rəham
† 7:50: Jon 3:1 * 8:5: E Lou rəha Moses pətan ne iərman ilau kərən okəkəike
kahtɨmnu ilau (Lev 20:10;
Dut 22:22-24).
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nətəlɨgən təhrol?” 6 Ilat kəmotətapəh nəhlan, məmə okotol
noa eko-eko, pəs ilat motəplan-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, moatuwɨn
moatuwɨn, kən in tətul, kənmən-ipən kəm ilat məmə, “Okəmə
itəmat kit u ikɨn-u, in təsolən nolən rat nian kit ne, pəs in
otaupən maht pətan u.”† 8 Kən in təmoeg-oeg mɨn, matəte
nat e nɨsɨp e noanelmɨn. 9 Kən nian ilat kəmotəto nəghatən
rəhan, kɨnotan kitiəh kitiəh, moatagɨm. Naguɨhl-aguɨhl mɨn
kotaupənmoatiet kitiəh kitiəh, motapəs əm Iesu ne pətan un.

10Kən Iesu təməg-ətuatɨpmɨnmən-ipənkəmpətanunməmə,
“?Pətan, netəmmɨn u kəmotahruwɨn? ?Kit təsuwamənməmə
otən-iarəp rəham nalpɨnən?”

11 Kən pətan un təmən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, ilat
kotɨkə.”
Kən Iesu tən-ipən məmə, “Io mɨn, okol esən-iarəpən rəham

nalpɨnən. Məto atuwɨn, mol namnun e nolən rat mɨn.”‡
Iesu in nəhag-əhagən rəha netəmim e nətueintən

12Kən Iesu təmatəghat mɨn kəm ilat, matən məmə, “Io u, io
Nəhag-əhagən rəha netəmim u e nətueintən.§ Etəmim itəm
tatətəu-pa io, okol in təsaliwəkənenapinəpənniankitne,məto
in otos nəhag-əhagən e nəmegəhən rəhan.”*

13 Kən Farisi mɨn kəmotən-ipən kəm in motəmə, “!
Ik nəkatən-iarəp ik nulan, məto suah kit təsolən rəham
nəfɨgəmən, kən tol nəhlan, rəham nəghatən okol təsətulən!”†

14Kən Iesu tən-ipənməmə, “Əwəh, nɨpahrienənməmə 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 etəmim nəhlan. 16 Məto okəmə io, iakakil nolən rəha
netəmim, oekol e nolən itəm tətuatɨp, məto-inu sənəmə ekakil
e nətəlɨgən əmrəhak,məto itɨmlau Tata Uhgɨn itəmtəmahl-ipa
io, rəhatɨmlaunakilən inkitiəh əm. 17ELourəhatəmat, kəməte
məmə, okəmə etəmim kəiu, kətioal nəfɨgəmən o nəghatən kit,
kən nəghatən u, in otatətul.§ 18Kən roiu əh, io iatən-iarəp io,
məto rəhak Tata itəm in təmahl-ipa io iakuwa, in mɨn tatol
nəfɨgəmən ron io.”*

† 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: Sam27:1; 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
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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 nəkotɨtun
mɨn rəhak Tata.”†

20 Iesu təmənnəghatənu, nian in təməgətunnetəmim əpəh e
ikɨn kit itəmkatələhəu-pənməni ikɨn eNiməRəhaUhgɨn. Məto
suah kit təməsuwɨnənmaskəlɨm 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.”

22 Kən netəm Isrel, ilat kotəmə, “?Nəghatən əh Iesu tatən
məmə, ikɨn əh in tatuwɨn ikɨn, okol kitat kəsotuwɨnən ikɨn,
nɨpətɨn tatən naka? ?Okəm-naka in otohamnu atɨp in, o?”

23Kən 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 ratmɨn 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.
26Natɨmnat tepət itəmekɨtunnənənetəmat, kənmɨtunnakilən
nolən mɨn rəhatəmat ron, məto etəmim itəm təmahl-ipa
io, rəhan nəghatən in nɨpahrienən əm. Io iatən-iarəp əm
natɨmnatmɨn itəmeməto ron,məmənetəmimrəhanətueintən
ilat okotəto.”

27Məto ilat kəsotɨtunənməmə Iesu in tatəghat-inTataUhgɨn.
28 Tol nəhlan, in tən-ipən kəm ilat məmə, “Nian nəmotɨləs-
ipər rəkɨs Netɨ Etəmim un,‡ nəpanotɨtun məmə Io u inu.§
Kən onəpanotɨtun mɨn məmə esol atɨpən nat kit e rəhak əm
nətəlɨgən. Iatən əm natɨmnat itəm Tata Uhgɨn təməgətun io
lan.* 29 Etəm təmahl-ipa io ekuwa, in tətatɨg itɨmlau min. In
† 8:19: 1 Jon 2:23 ‡ 8:21: Nian Iesu tatən “təfagə rat u,” okəm-naka in
tatəghat-in təfagə rat itəm kəsotahatətəən lan (Jon 9:41). § 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 itəm kəsotahatətəən lan, məto tatəghat-in nolən rat mɨn rafin
agɨn-əh itəm netəmim 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
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təsapəsən io ekan pɨsɨn,† məto-inu, nian rafin, iatol natɨmnat
mɨn itəmnɨkin tagien ron.”‡

30 Nian Iesu təmatən nəghatən mɨn 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
nəghatən mɨn u rəhak, itəm iatən-ipɨnə kəm itəmat, itəmat
ətuatɨp un, rəhak netəmim mɨn.§ 32 Kən itəmat onəkotɨtun
nɨpahrienən, kən nɨpahrienən u, otɨkɨs itəmat məmə
nakəsotuwa-mɨnən kol slef.”*

33 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u noanol
mɨn rəha Epraham,† itɨmat u esotol agɨn-əhən slef‡ mɨn rəha
suahkit. ?Təhrolnəmənnəghatənuməmə, ‘Nɨpahrienənotɨkɨs
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.§ 35 Kən slef, rəhan etəm-iasol
təsegəhan-inən məmə otatɨg e nimə rəhan.* Məto iərəmerə
tategəhan-in məmə nətɨn otətatɨg e nimə rəhan nian rafin
matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. 36 ! Tol nəhlan, okəmə
Nətɨ Uhgɨn tatɨkɨs itəmat, kən tatɨkɨs agɨn pahrien itəmat,
kən itəmat nakəsotuwa-mɨnən kol slef! 37 Ekɨtun məmə
itəmat noanol mɨn rəha Epraham, məto noategəs-in suatɨp
məmə onəkotohamnu io, məto-inu nəsotolkeikeən məmə
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 ilat məmə, “Okəmə itəmat noanol

ətuatɨp mɨn 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 Epra-
ham tol nəhlan? 41 Itəmat nakotətəu-pən əm nolən rəha tata
rəhatəmat əm.”
Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Itɨmat u sənəmə

nɨsualkələh lapɨn. Uhgɨn əm in Tata rəhatɨmat.”
† 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
42Kən 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 əm e nolən rəha tata rəhatəmat, Setan. Kən nian
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 nəgətunən məmə io emol nolən rat kit? ?
Okəmə io ekatən əm nəghatən pahrien mɨn, kən təhrol itəmat
nəsotahatətəən lak? 47 Etəmim rəha Uhgɨn, in tatətəlɨg-in
nəghatən rəha Uhgɨn, məto itəmat sənəmə netəmim rəha
Uhgɨn. Tol nəhlan, nəsotətəlɨg-inən nəghatən rəha Uhgɨn.”

Iesu ne Epraham
48 Kən netəm Isrel kəmotəhai Iesu motəmə, “! Nəman! !

Itɨmat enotəplan ətuatɨp ik! Ik etəm Sameria 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. 51 Nɨpahrienən 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 ienmɨn u kəmotɨmɨs? ?Ik nakəmə ik etəmim naka?”§

54 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə io əm iatɨləs-ipər atɨp
io, kən rəhak nɨsiaiiən in nat əpnapɨn əm. Məto rəhak Tata
u itəmat nakoatən məmə in Uhgɨn rəhatəmat, 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
§ 8:42: 1 Jon 5:1 * 8:44: 1 Jon 3:8 † 8:44: E naoa rəha Jen 3:4, kotəplan
məmə Setan təmaupənmeiuə e nətuounən. In təmən-ipən kəmIf,məmə, “Ik onəkol
nəsɨmɨs agɨn-əhən.” Məto Setan təmatəghat nəhlan, məuhlin nəghatən itəm Uhgɨn
təmən e Jen 2:17. ‡ 8:51: Jon 11:26 § 8:53: Jon 4:12
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məmə io etəmim rəha neiuəən, tahmen əm etəmat. Məto io
ekɨtun in, kən iomatol nəwian. 56Tɨpɨtəmat 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?”*

58Kən Iesu təmə, “Nɨpahrienənagɨnu iatən-ipɨnəkəmitəmat
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

1 Kən nian kit, Iesu təmaliwək mətan, kən məplan suah kit.
Nian təmaiir, məto nɨganəmtɨn təpɨs. 2Kən netəmimmɨn rəha
Iesu kəmotən-ipən kəm in məmə, “Iəgətun, suah u təmaiir
məto nɨganəmtɨn təpɨs. ?O naka? ?O nolən rat rəhan, o nolən
rat rəha tata nemama rəhan?”*

3Məto Iesu təmə, “Nɨganəmtɨ suah u təmərat, məto sənəmə e
nolən rat rəhan, o e nolən rat rəha tata nemama rəhan. Məto,
nɨganəmtɨ suah u təməpɨs nəhlanməməUhgɨn otəgətun rəhan
wək e nəmegəhən rəhan.† 4 Nian tatian əh,‡ kitat kotəkəike
kol wək rəha Uhgɨn, itəm təmahl-ipa io ekuwa. Nian lapɨn
otəpanuwa, kən etəmim in təruru nolən wək.§ 5 Nian 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. 7 Kən Iesu mən-ipən kəm in məmə, “Onəkuwɨn e noan
nəhau Saeloam, kən mau 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 oməni o netəmim, ilat
narmɨlat təmiwɨg pɨk ron. Kən kɨnotətapəh-ətapəh olat mɨn

* 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 əm məmə in təmən məmə in Uhgɨn ətuatɨp. ‡ 8:58: Jon
1:1; 17:5; 17:24 § 8:59: Lev 24:16 * 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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məmə, “!Ei! !Otəplan-tu! ?Suah u inu, nian rafin tatəpələh
mateasiə oməni o netəmim?”

9Kən netəmim neen koatəmə, “Əwəh, in əh.”
Kənməto neenkotəmə, “Kəpə. Tahmen əmlan,məto sənəmə

in.”
Məto suah un təmə, “!Io u inu!”
10Kən ilat kəmotətapəh ronməmə, “?Nɨganəmtɨm təmahrol

məwɨr?”
11 Kən in təmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu, in təmol nəmɨt

neen kən mol-pən e nɨganəmtək, kən mən məmə, ‘Uwɨn əpəh
Saeloam, mau nɨganəmtɨm.’ Kən əmun, emuwɨn. Nian emau
nɨganəmtək, məto nɨganəmtək tɨnəwɨr, enatehm nat.”

12 Kən ilat kəmotətapəh ron məmə, “?Məto suah un tətatɨg
hiə?”
Kən in təmə, “Io ekəruru.”
13 Kən netəmim kəmotɨləs suah u itəm nɨganəmtɨn təməpɨs

aupən, motuwɨn kəm Farisi mɨn. 14 Nian u, itəm Iesu
təmol-pən nəmɨt e nɨganəmtɨ suah kit lan təwɨr, in nian rəha
Sapat. 15Kən Farisi mɨn kəmotətapəh ron məmə, “?Nəmahrol
nɨganəmtɨm təwɨr?” Kən suah un təmən-ipən kəm ilat məmə,
“Iesu təmol-pən nəmɨt e nɨganəmtək, kən ekuwɨn mau rəkɨs,
kən nɨganəmtək təwɨr, iatəplan nat.” 16 Kən 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 ilatmɨn o nəghatən u. 17Kən ilat
kəmotətapəhmɨnronməmə, “?Suah əh təmol-wɨrnɨganəmtɨm,
kənnɨkimtəhtməmə in etəmimnaka?” Kən in təmən-ipənkəm
ilat məmə, “In ien kit.” 18Məto netəm-iasol rəha netəm Isrel
kəsotənən nɨpahrienən lan məmə suah u aupən nɨganəmtɨn
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?”

20 Kən 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 nənənnatɨmnatmɨn
rafin kəm itəmat.” 22 Rəhan tata ne mama, kəmuən nəhlan,
məto-inu ilau katuəgin netəm-iasol mɨn rəha Isrel, məto-inu
ilat kɨnotələhəu rəkɨs nəghatən kit məmə, etəmim itəm tatən-
iarəp məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,
kən ilat okotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.
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23 Tol nəhlan, rəhan tata ne mama, ilau kəmuən məmə, “In
tɨnepət rəkɨs, təwɨr məmə itəmat nakotətapəh ron, pəs in tən.”

24 O 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 ekotɨtun məmə suah u, in iol
təfagə rat.”

25Məto suah u təmə, “Io ekəruru məmə suah u in iol təfagə
rat, o kəp. Nat kitiəh əm itəm 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 iakən mɨn? ?
Itəmatmɨn nakotəmə rəhan u itəmat?”

28 Kən ilat kəmotəhai in motən rat, motəmə, “!Ah! ! Ik u
rəhan etəmim! !Məto itɨmat u, netəmimrəhaMoses!‡ 29 Itɨmat
ekotɨtun wɨr məmə Uhgɨn təmatəghat kəm Moses, 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. 33 Okəmə suah u təməsɨsɨ-pənən o Uhgɨn, okol təsol
agɨn-əh nat kit. Məto tətuatɨp əmməmə in tatɨsɨ-pən o Uhgɨn.”†

34Kən ilat kəmotəhaimɨnmotəmə, “!Nəman! Iketəmimrəha
nolən rat nian rafin əm, tətuoun e nian nəmaiir-pamətoarus-
pa u-roiu. ? Nakahrol məmə nakəgətun itɨmat?” Kən ilat
kəmotahl-iarəp in e nimə rəha nuəfɨmɨnən.‡

Nətəlɨgən rəha Farisi mɨn, tahmen e etəmnɨganəmtɨn təpɨs
35 Kən Iesu təməto nəghatən məmə kəmahl-iarəp suah u e

nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən in təmuwɨn məplan, kən tətapəh
ronməmə, “?Təhrol? ?Ik nəkatahatətə e Nətɨ Etəmim?”

36Kən suah un təmə, “?Etəm-iasol, etəmimun in pah? !Awi!
Ən-ipa-tu kəm io, pəs io ekahatətə lan.”§

‡ 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
natɨmnatmɨn rəha Uhgɨn, kən kotapəs nətəu-pənən Iesu. * 9:31: Sam 66:16-20;
Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 † 9:33: Jon 3:2 ‡ 9:34: Jon 9:2; Aes 66:5 § 9:36:
Rom 10:14
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37Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Roiu əh, ik nɨnehm rəkɨs
in. Suah u, mə inu io, iatəghat kəm ik u-roiu.”*

38Kən suahun tən-ipən kəmIesuməmə, “Iərəmərə, io enata-
hatətə lam.” Kən in təmɨsin-pən nulɨn ron, kən matəfak kəm
in.†

39 Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Io emuwa e
nətueintən u məmə ekakil netəmim motoor ilat, kən tol
nəhlan, netəm nɨganəmtɨlat təməpɨs, okotehm nat, kən netəm
mɨn u koatehm nat, nɨganəmtɨlat otəpɨs.”‡

40 Kən Farisi mɨn neen əh-ikɨn, kəmotəto nəghatən lan,
kən kotən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol? ?Ik nakatən məmə
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 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.† 2 Məto etəmim itəm tatuwɨn-pən e ket, in etəm
tatehm sipsip.‡ 3 Etəmim 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. 4 Nian in tatit rəhan mɨn rafin sipsip moatiet
e noanɨkulu, in tətaupən-in ilat, kən sipsip mɨn koatuarisɨg-
in, məto-inu kotɨtun nəwian. 5Məto ilat kəsotətəu-pənən suah
kit u itəmkotəruru, ilat okotəkəike kagɨmkapəs, məto-inu ilat
kotəruru nəwian.”

6 Iesu təmuəh nimaa nəghatən u, məto ilat kotəruru nɨpətɨn
məmə 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
* 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 * 9:41: Jon 15:22,24; Hip 10:28-31 * 10:1: Noanɨkulu
rəha sipsip un, tahmen e ikɨn kit itəmkatəhg-ipən sipsip mɨn ikɨn nian rafin lapɨn,
məmə ilat okotatɨg wɨr o kuri iarupɨn mɨn ne laion mɨn. † 10:1: Jon 10:8,10
‡ 10:2: E vesmɨn u 1-5, ket ne etəm tatehm sipsip, ilau kərən katuəpsen-pən Iesu,
kənu iakləhmɨn koatəpsen-pən netəm-iasolmɨn rəha netəm Isrel. Kənu sipsipmɨn
koatəpsen-pən netəmimmɨn rəha Uhgɨn.
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rəha sipsip mɨn itəm koatuwɨn-pən ikɨn.§ 8 Netəm mɨn 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
otosnəmegəhən. Inotuwa imə,mietmuwɨn ihluəe io, kənmos
manuwɨhl wɨr itəm tamiəmɨtə lan.† 10Məto iakləh, in tatuwa
əm o nat kitiəh əm. In tatuwa məmə otakləh kən mohamnu
itəm, kən mərəkɨn-ərəkɨn natɨmnat rafin. Məto io, emuwa
məmə iakol suatɨp o nosən nəmegəhən,‡ kən nəmegəhən u, in
tərioah wɨr e nəwɨrən rafin.

11 “Io u, Etəmim rəha Nehm Wɨrən Sipsip Mɨn.§ Etəm wɨr
un, itəmtatehmwɨr sipsipmɨn, in nɨkin tagien əmməmə otos-
ipən nəmegəhən rəhan o sipsip mɨn.* 12Məto etəmim un itəm
katətou məmə in otatehm sipsip mɨn, in sənəmə etəm ətuatɨp
rəha nehmən sipsip. Sənəmə in rəhan əh sipsip mɨn. Kən
okəmə tarəplan kuri iarupɨn kit tatuwaməmə otus ilat, kən in
otaiu mapəs ilat. Kən kuri iarupɨn u, tuwɨn mus sipsip mɨn
neen, kən məhgatit ilat kotagɨm kitiəh kitiəh. 13 Etəm nəhlan,
in otagɨmməto-inun katətou əmin onehmən sipsipmɨn,məto
e nɨkin, in təsolən nat agɨn e sipsip mɨn.

14-15 “Io u inu, io Etəmim rəhaNehmWɨrən SipsipMɨn. 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 rəhakmɨn neen əpəh ikɨn sipsipmɨn, itəmkəsotatɨgən
e noanɨkulu u, məto io ekəkəikemit mɨn ilat kotuwa. Ilat mɨn,
okəpanotɨtun nətoən nəwiak. Kənu sipsip mɨn u ilat rafin u,
okotuwa motuəfɨmɨn əm ilat mɨn motol kitiəh. Kən etəmim
kitiəh əm, in otatehm ilat.‡ §

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 tɨkə məmə
otos-irəkɨs nəmegəhən rəhak, məto io atɨp əmekos-ipən rəhak
nəmegəhənməto-inun io əmiakolkeikemihin. Io atɨp əmiatos
nepətən məmə ekəhlman rəhak nəmegəhən, kən io atɨp əm
matos mɨn nepətən məmə ekaskəlɨm mɨn rəhak nəmegəhən.
§ 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 itəm kəsotahatətəən e Iesu. Sipsip mɨn 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 * 10:17: Aes 53:12
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Nat u inu, itəm rəhak Tata təmən-ipa kəm io məmə ekəkəike
mol mihin.”†

19Kən netəm Isrel u, ilat kəmotoor mɨn ilat mɨn o nəghatən
mɨn u. 20 Ilat tepət kotənməmə, “!Suah u narmɨn rat kit tətatɨg
lan! !Rəhn-kapə tətalməl! ?Təhrol itəmat nakoatətəlɨg-in?”

21Məto neen mɨn, ilat koatən məmə, “Nəghatən u, sənəmə
nəghatən rəha etəm narmɨn rat tətatɨg lan. ?Nɨkitəmat təht
məmə, narmɨn rat tɨtunnol-wɨrən iganəmtɨn əpɨs, təwɨrmɨn?”‡

Netəmimkəmoatetəhau Iesu,məto-inu in təmənməmə inNətɨ
Uhgɨn

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, Fer-
anta 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 təmənməməotahl-ipa, nakən-ipawɨr 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,‡ 26 məto itəmat nəsotahatətəən lak, məto-inun itəmat
sənəmə rəhakmɨnsipsipmɨn.§ 27Rəhak sipsipmɨn ilat koatəto
nəwiak kən motɨtun. Io ekɨtun wɨr ilat, kən ilat koatuarisɨg-
in io. 28Kən io iatos-ipən nəmegəhən lilɨn u namnun tɨkə kəm
ilat, ilat okol kəsotɨsɨmɨsən nian kit ne. Kən etəmimkit ne okol
təsiuwrəkɨsən ilat e nelmək.* 29RəhakTata itəmtəmos-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.”‡

31 Kən netəm Isrel kəmotəmɨk mɨn kəpiel apɨn, məmə oko-
taht in lan. 32Məto Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Io enamol
rəkɨs nəmtətin wɨr mɨn tepət e nɨganəmtɨtəmat. Nəmtətin mɨn
əh ilat əh, rəhak Tata təmos-ipaməmə 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 ik
† 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 katənmɨnməmə lafet rəhaLaetMɨn,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
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məto-inu nakatən rat Uhgɨn. Ik etəmim əm, məto ik nakatən
məmə ik Uhgɨn.”

34 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Kəməte-pən aupən,
e rəhatəmat ətuatɨp Lou, məmə Uhgɨn təmən-ipən kəm ilat
məmə, ‘Itəmat uhgɨn mɨn.’§ 35 Kən 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 moatənməmə io iatən rat Uhgɨn
məto-inu iatənməmə io Nətɨ Uhgɨn? Io u inu, itəm Tata Uhgɨn
in təmələhəu-pən ioməmə rəhanpɨsɨn əm, kənmol 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, kən nat
əpnapɨn məmə itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən mɨn,
məto təwɨrməmə onəkotahatətə e nəmtətinmɨn rəhak. Kən tol
nəhlan, itəmat onəpanotɨtunwɨr agɨnməməTataUhgɨn tətatɨg
lak, kən iakətatɨg eTataUhgɨn.”* 39Tol nəhlan, onəghatənmɨn
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. 41 Kən netəmim tepət kəmotuwa ron, kən moatən
məmə, “Jon təməsolən nəmtətin kit ne. Məto nəghatən mɨn
itəm in təmatən e suah u, ilat rafin nɨpahrienən əm.”† 42Kən
ikɨn əh, netəmim tepət kəmotahatətə e Iesu.

11
Lasaros təmɨmɨs

1EtəmPetani kit, nərgɨn u Lasaros, tatɨmɨs. Petani, in latuənu
kit, ima Meri ne pian Mata.* 2Meri u, inu, uarisɨg otəpənau
nelkɨ Iərəmərə rəhatat e senta, kən mafəl e noanun, təmiəg.†
Kənpətan u, rəhanukaka Lasaros u tatɨmɨs. 3Tol nəhlan,wɨnɨ
Lasarosmil 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
§ 10:34: E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmuəh nimaa nəghatən kit məmə, netəm-iasol mɨn
rəha netəmim rəhan, ilat kotahmen e uhgɨnmɨn, meto inu in təmɨtəpun ilat məmə
ilat okoatətul oUhgɨn, kənmotakil rəhannetəmimmɨn. Kəmotakil netəmimmihin,
kən tol nəhlan, kən tənelatməmə, “uhgɨnmɨn.” Məto kəsi,məmə ilat kəmosotakilən
e suatɨp ətuatɨp, kən Uhgɨn otərəkɨn ilat. Inu e ves u Jon 10:34, Iesu in tatos e
nəghatənukəməte aupəneSam, kən tatəghat kəmnetəm-iasolmɨnroiu. * 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
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motənwiwi Uhgɨn ron. Kən nɨmɨsən əh otol məmə netəmim
okotɨləs-ipər motənwiwi Nətɨ Uhgɨn ron.”

5 Iesu tolkeike pɨk Mata ne pian, ne rəhalau kaka Lasaros.
6 Tol nulan, nian tatəto pap məmə Lasaros tatɨmɨs, in təmatɨg
mɨn mos nian kəiu əpəh ikɨn tətatɨg ikɨn.§ 7 Kən uarisɨg, tən-
ipən kəm rəhan netəmim mɨn məmə, “Pəs kotɨtəlɨg-pən mɨn
Jutia.”

8 Məto rəhan netəmim mɨn kotən-ipən kəm in məmə,
“Iəgətun, roiu əm huə, netəm-iasol rəha Jutia kəmotəmə oko-
tahtɨmnuikekəpiel apɨn. ?Məto iknakənməməonakɨtəlɨg-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.* 10Məto okəmə
in tətaliwək lapɨn, in tɨtun norinən nelkɨn e kəpiel kit, məto-
inu rəhan nəhag-əhagən tɨkə.” 11 Iesu tɨnən rəkɨs nəghatən əh,
kən inmən-ipən kəm ilatməmə, “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 təht məmə Lasaros
in tətapɨl əm. 14 Kən Iesu təmən-ipən wɨr məmə, “Lasaros
tɨnɨmɨs rəkɨs. 15Nian nɨkik tatuəh itəmat, nɨkik tagien məmə
eməsatɨgən itɨmlaumin, məto-inu nat u, otasitu etəmatməmə
onəkotahatətə lak. Məto təwɨrməmə pəs kotuwɨnmotehm in.”

16 Kən Tomas u, kətaun-in məmə Mil Mil, in tən-ipən kəm
netəmim neen mɨn rəha Iesu məmə, “Təwɨr, pəs kitat rafin
kotuwɨn, məmə kitat rafin okotɨmɨs əmkitat min.”

Iesu in nəukətɨ naiir-pa
mɨn e nɨmɨsən

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, 19 kən netəm Isrel tepət kəmotuwa
məmə okotehm Mata ne Meri motɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalau
məto-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.‡

§ 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 təskasɨk
mɨn nian in otol Lasaros tɨnəmegəh mɨn e nɨmɨsən. Əplan-tu ves 14-15. * 11:9:
Jon 8:12; 9:5 † 11:11: Nɨmɨsən rəhanetəmkotahatətə e Iesu in tahmen əmməmə
kəmotapɨl əlu-alu əmməto-inu ilat kəmotos nəmegəhən lilɨn. Jon 3:16; 5:24; 10:28;
11:25-26; 1 Tes 4:13-18 ‡ 11:20: Luk 10:38-42
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21 Kən Mata təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Etəm-iasol, okəmə
ik nəmətatɨg ikɨn-u, okol rəhak kaka təməsɨmɨsən. 22 Məto
io enɨtun əh məmə nat naka onakətapəh-in kəm Uhgɨn, kən
Uhgɨn otəpanos-ipɨnə kəm ik.”

23 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Rəham kaka
otəpanəmegəhmɨn.”

24Mata təmə, “Io ekɨtun məmə Lasaros otəpanəməgəh mɨn
e Namnun Nian, itəm netəmim rafin kəmotɨmɨs okotaiir-pa
mɨn.”§

25Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Io u, io NəukətɨNaiir-pa
Mɨnən e Nɨmɨsən, kən io mɨn, io Nəukətɨ Nəmegəhən. Etəmim
itəm in otahatətə lak, nat əpnapɨn məmə in təmɨmɨs, məto in
otəmegəh mɨn. 26Kən etəmim itəm tatəmegəh kənmətahatətə
lak,* in okol təsɨmɨs agɨn-əhən nian kit ne.† ?Nəkatahatətə e
nəghatən u rəhak?”

27Mata tən-ipən kəm in məmə, “Əwəh, Iərəmərə. Io enata-
hatətə lam, məmə ik Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.
Ik Nətɨ Uhgɨn. Ik u inun, aupən netəmim kəmoatən məmə ik
onəpanuwa e nətueintən.”

Iesu təmasək
28 Nian Mata tɨnən rəkɨs nəghatən u, kən muwɨn məmə

otən-ipən kəm pian Meri tuwa. Təmuwɨn kən masiwən-in-
pən e matəlgɨn məmə, “Iəgətun‡ tɨnuwa rəkɨs. Tolkeike məmə
otəplan ik.” 29KənnianMeri təməto nəghatənu, 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.

32 Meri 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.”

33 Nian Iesu təməplan məmə pətan u ne netəmim mɨn un
ilat min koatasək, in təməto tərat pɨk, nɨkin tɨfɨm. 34 Kən in
təmətapəh olat məmə, “?Nəmotɨtənɨmhiə?”
Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol, wa-tu

məplan.”
35 Iesu, nahwi nəmtɨn təmaiəh.§ 36 Kən netəm Isrel mɨn u,

ilat kotəmə, “Ei, netəmim. !In təmolkeike pɨk agɨn-əh suah u
taprəkɨs!”

§ 11:24: Dan12:2; Jon 5:28,29; 6:39,40;Wək24:15 * 11:26: Jon 3:15 † 11:26:
Mat 25:46 ‡ 11:28: Jon 13:13 § 11:35: Luk 19:41
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37Məto ilat neen mɨn koatən məmə, “Suah əh in əh aupən,
təmol-wɨr iganəmtɨn əpɨs. ?Kən təhrol məsən-iəhauən Lasaros
məmə təsɨmɨsən?”

Iesu təmosmegəhmɨn Lasaros
38 Kən Iesu təməto mɨn tərat pɨk, kən in təmuwɨn əpəh e

suwɨt. Ilat kəmotɨtənɨm Lasaros əpəh e nɨpəg kəpiel kit, kən
motɨləs-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 in məmə, “?Təhrol? ?Ik nɨnaluin

məmə emən-ipɨnə rəkɨs kəm ik məmə okəmə nakahatətə lak
kən onəkəplan nəsanənən asol ne nepətən əhag-əhag rəha
Uhgɨn?” 41Tol nəhlan, ilat kəmotahwin rəkɨs kəpiel. Kən Iesu
təmuag-pər kən məmə, “Tata, io iatən tagkiu kəm ik məto-inu
nəməto rəkɨs rəhaknəghatən. 42Kənekɨtunməmə enian rafin,
natəto io. Məto iatən nəghatən u, o netəmmɨn u, itəmkoatətul
tɨtəlau-in io, məmə ilat okotahatətə məmə ik nəmahl-ipa io.”*
43 Kən əmun, nian Iesu tɨnən rəkɨs nəghatən u, in təmaun
əfəməh məmə, “!Lasaros, ətul miet!” 44 Kən Lasaros təmətul
miet,matəmɨkmətmətɨg əmnɨməhanmɨnu itəmkəməlis ətain
nelmɨnnenelkɨnnenɨganəmtɨnne lan. Kən Iesu tən-ipənkəm
ilat məmə, “Otɨkɨs rəkɨs nɨməhanmɨn əh, pəs in taliwək.”

Netəm-iasolmɨnrəha Isrel kəmotegəs-in suatɨpməməokotoh
Iesu

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2;
Luk 22:1-2)

45NetəmIsrel itəmkəmotuwaoMeri kənmotehmnatɨmnat
mɨn u itəm Iesu təmol, ilat tepət kəmotahatətə lan. 46Məto ilat
mɨn neen kəmotuwɨn o Farisi mɨn, kən motən-iarəp kəm ilat
rafinnatɨmnatmɨn itəmIesu təmol. 47Kənonatu, Farisimɨnu
nepris asolmɨn ilat kəmotaskəlɨmnuəfɨmɨnənasol kit rəhalat,
kən ilat kəmotən kəm ilat mɨn məmə, “? Okotəhrol nulan?
Suah əh tɨnatol nəmtətin tepət. 48 Okəmə 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.”

49 Kən ilat kit u, nərgɨn u Kaeafas, in pris asol agɨn e nup
əh. Tol nulan, in təmənməmə, “Itəmat nəkotəruru agɨn-əh nat
u. 50 ?Təhrol itəmat nəsotɨtunən? ?Itəmat nəsotɨtunən məmə
təwɨrməsɨn otəmatməmə etəmimkitiəh əmotɨmɨs 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

* 11:42: Jon 3:17 † 11:50: Jon 18:14
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nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. Kən in təmən məmə
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.§ 53 Tol nəhlan, e nian əh, ilat kəmotegəhan-in məmə
okotəkəike kegəs-in suatɨp kit o nohamnuən Iesu. 54Kən o nat
u, Iesu təsaliwək-arəpmɨnən ikɨnmɨn e Jutia, in təmagɨm ikɨn-
u, muwɨn əpəh e taon kit, nərgɨn u Efraim. Taon u, in iuəhkɨr
əm o ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kən in mətatɨg ikɨn əh, ilat rəhan
mɨn netəmim.

Netəmim kəmoatol əpen-əpenə o nolən lafet rəha Nuhagego-
inən

55 Tɨnatuwa iuəhkɨr o nian rəha lafet kit rəha netəm Isrel,
nərgɨn u, lafet rəha Nuhagego-inən.* Kən netəmim tepət
kɨnoatiet ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn mɨnoatuwa Jerusalem məmə
okotol natɨmnat mɨn məmə ilat okotaruətuəh† e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, paupən un, məpanotuwɨn e lafet əh. 56Kən netəmmɨn
əh kɨnoategəs-in Iesu. Kən nian 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 etəmim kit tɨtun ikɨn Iesu tətatɨg
ikɨn, in otəkəike muwamən-iarəpən kəm ilat, pəs mopael 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-pa mɨn 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.* Kən Lasaros mɨn əh-ikɨn e nagwənən əh,
ilat Iesu ne, koatəməhl-pən, moatagwən.† 3 Kən Meri təmos
senta kit tatər e nuwigɨ nat, muwa. Senta u, kəmol e nokɨ
‡ 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 tatəgətun məmə Iesu otəkəike mɨmɨs məmə Uhgɨn otəsolən nalpɨnən kəm
rəhannetəmimo rəhalat təfagə ratmɨn. § 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 kotɨtunməmə ilat kotamkɨmɨkenɨganəmtɨUhgɨn. * 12:2: Luk
10:38-42 † 12:2: Nɨpahrienənməmə ilat kəsotəpələhənmotagwən. Məto e nolən
rəhalat e nian əh, ilat kotapɨl motɨsin-pən nuwləlmɨlat e tepɨl, kətagwən.
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nato.‡ Senta əh, nəmiəwɨn təwɨr, kən nəmtɨn tiəkɨs. Kən in
təmau nelkɨ Iesu e senta u, kən mafəl e noanun. Nəmiəwɨ
senta u, təmɨrəfin nɨpəgnoa nimə.§ 4 Məto etəmim kit rəha
Iesu, nərgɨnu Jutas Iskariot, suahunuarisɨgotəpanegəhan-in-
pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn, in təməhai ron. In təmən
məmə, 5 “?Ik nəkəruru nol-salɨm-in senta u,mosməni 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.

7 Məto Iesu təmə, “Əpəs-tu pətan u. Sərəkɨnən rəhan
nətəlɨgən. In təmatələhəu wɨr senta u, məmə otau nɨpətɨk, o
nian əh itəm okɨtənɨm io lan. 8 Ian rat mɨn, nian rafin itəmat
min ilat nəkotatɨg.† Məto io, okol esatɨgən nian rafin kitat min
itəmat.”

Prisasolmɨnkəmotegəs-inmɨnsuatɨponohamnuənLasaros
9Kən 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.‡ 10Kən əmun,
pris asol mɨn, kəmotegəhan-in mɨn məmə okəkəike kohamnu
mɨn Lasaros, 11məto-inun nian netəm Isrel tepət kəmotəplan
Lasaros təməmegəh mɨn, 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 tətaliwək mɨnatuwa e taon. 13Kən tol nəhlan, ilat
kəmotiet e taon u, moatəmɨk nat kit tahmen e nɨmalɨ nəmɨl§
moatuwɨn mə okotəplan Iesu. Kən moatagət əfəməh moatən
məmə,
“!Hosana!*
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau suah u itəm tatuwa e nərgɨn!
!Iərəmərə Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u rəha netəm Isrel!”†

‡ 12:3: Nato in nat kit nəmiəwɨn tatəpien wɨr, tahmen e nɨgpɨs. § 12:3: Mak
14:3 * 12:5: Roiu, tri-hanrɨt tenarius tahmene tri-hanrɨt-taosanvatu.” † 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 əm nɨpətɨn məmə, “!Ənwiwi Uhgɨn!”
Ves u ilat koatən, in təmɨsɨ-pən e Sam 118:25-26. † 12:13: Jon 1:49
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14 Kən 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 tɨnəmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən Uhgɨn
tɨnol əp rəkɨs nepətən rəha Iesu, kən nɨkilat təpanəht məmə
aupən, kəməte rəkɨs nəghatən lan e Naoa Rəha Uhgɨn, kənu
netəmim kɨnotol nəghatən mɨn əh tɨnuwa mɨnol 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-arəp mɨnotən-iarəp natɨmnat
mɨn u in təmol. 18Tol nəhlan, netəmim tepət kəmotuwaməmə
okotəplan Iesu, 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
20Kən nian netəmim kəmotuwɨn Jerusalemməmə 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 inməmə, “Etəm-iasol, iakotolkeike məmə ekotəplan
Iesu.” 22Kən Filip tətul muwɨn mən-ipən kəm Antru, kən ilau
kəmianmuən-ipən kəm Iesu.

23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Roiu əh, Nətɨ
Etəmim, rəhan nian tɨnuwa rəkɨs, məmə Uhgɨn otol əp rəhan
nepətən əhag-əhag. 24 Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat
məmə, etəmim otəkəike mɨtənɨm nɨkuti nat e nɨsɨp kən otɨmɨs.
Okəmə təsɨmɨsən, kən okol təsəwiəən kən məsoeən. Məto
okəmə otɨmɨs, kən otoe-in noan tepət, tepət.* 25 Etəm nɨkin
tatəht pɨk rəhan nəmegəhən e nətueintən u, in otəmkarəpən-
in. Məto etəmim itəm nɨkin təsəht pɨkən nəhlan rəhan
nəmegəhən e nətueintənu, in otaskəlɨmwɨr nəmegəhən rəhan
o nəmegəhən lilɨn.† 26 Etəm tolkeike məmə otol wək rəhak, in
otəkəikemuarisɨg-in io,‡kənokəmə ikɨnpəhruən ioekatɨg ikɨn,
kən in mɨn, in otatɨg ikɨn-u.§ Kən etəm tatol wək rəhak, Tata
Uhgɨn otɨsiai-in.”
‡ 12:15: Jerusalem u, kəmotaun-in mɨn məmə Saeon, məto-inun nərgɨn əh
rəha nɨtot kit itəm kəmiləkɨn-pər taon lan. Saeon u, in nərgɨ Jerusalem kit mɨn.
§ 12:15: Sek 9:9 * 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
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Iesu təməghat-in nɨmɨsən rəhan
27 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Roiu əh, nɨkik

tɨtahməpɨk.* ?Oekahrolmin-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.”

29 Kən netəmim itəm kəmotətul iuəhkɨr ron kəmotəto
nəwian əh, kən ilat neen kotəmə, “!Netəmim! ?Naka u? ?
Kaluəluə kit, o?” Məto neen kotəmə, “Nagelo kit əh tatəghat
kəm in.”

30 Məto Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Nəwian u,
təməsuwamən məmə io ekəto. Məto təmuwa məmə itəmat
onəkotəto.† 31Roiu əh tɨnol nian itəmUhgɨn otakil nolən rəha
netəmim e nətueintən. Roiu əh, in otoh-iəhau nəsanənən rəha
Setan,‡ iərəmərə rəha nətueintən u.§ 32 Nian katɨləs-ipər io
ilɨs,* kən io oekiuw-pa netəmim rafin kotuwa ron io.”† 33 E
nəghatən u, in tɨnuhapɨk e nɨmɨsən rəhan.‡

34Kən netəmim kəmotən-ipən kəm in motən məmə, “Itɨmat
enotəto rəkɨs e Lou rəhatat, məmə nian Kristo itəm Uhgɨn
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?”

35 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nəhag-əhagən u,
tətatɨg otəmat o nian təkəku əm. Kən nian nəhag-əhagən u
tətatɨg otəmat, itəmatnəkotəkəikemotaliwək lan. Okəməkəpə,
kən napinəpən otɨrəfin itəmat. Kən etəmim itəm tətaliwək
e napinəpən, in təruru ikɨn in tatuwɨn ikɨn. 36 Nian nəhag-
əhagən u tətatɨg əh otəmat, itəmat nəkotəkəike motahatətə
e nəhag-əhagən u məmə itəmat nakotuwa nenətɨ nəhag-
əhagən.”*

Netəm Isrel ilat kəməsotahatətəən e Iesu
Nian Iesu təmən rəkɨs nəghatən u kəm ilat, kən magɨm

mapəs ilat muwɨn matəhluaig. 37 Nat əpnapɨn məmə in
* 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
təmolwin,məto nɨpahrienənməmə in təsolwinən. Əplan-tuLuk 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 kit mɨn, 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 vesmɨn itəmkoatənməmə Kristo in otaupən
mɨmɨs. * 12:36: Mat 5:14; Efes 5:8-9; 1 Tes 5:5
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tɨnol rəkɨs nəmtətin tepət e nɨganəmtɨ netəm Isrel, məto ilat
kəsotahatətəən lan. 38 Ien rəha Uhgɨn u Aesea, təmaupən
matəghat-in rəhalat nolən. Kən nat u təmuwa məmə otol
nəghatən rəhan tuwamol nɨpahrienən lan. In təmənməmə,
“?Iərəmərə, pah otahatətə e nəghatən rəhatɨmat?
?Ekoatən-iarəp, kən pah otahatətə lan?
? Kən Iərəmərə otol əp kəm pah nahgin itəm təsanən pɨk o

nosmegəhən?”†
39 Kənu ilat kotəruru nahatətəən lan məto-inu tahmen-pən

əmməmə 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 motahatətə 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 pɨk məmə netəmim okotənwiwi
ilat, taprəkɨs-in məmə Uhgɨn nɨkin otagien olat.

Nəghatən rəha Iesu tɨtun nakilən nolən rəha netəmim
44Kən Iesu təmagət əfəməh məmə, “Etəmim itəm tətahatətə

lak, sənəmə tətahatətə pɨsɨn əm lak, məto tətahatətə mɨn e
Uhgɨn itəm təmahl-ipa io. 45 Kən etəmim u itəm təməplan 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-inuneməsuwamənenətueintənuməmə ekən-
iarəp nalpɨnən rəha netəmim. Məto emuwaməmə ekosmegəh
ilat.‡ 48 Məto etəmim itəm tatəuhlin-pa məntaan kəm io,
məsosən rəhak nəghatən, nat kit əh-ikɨn tətatɨg məmə in otən-
iarəp rəhannalpɨnən. ONamnunNian, nəghatənmɨnu 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 təmən məmə ekəkəike muwɨn mən
nəhlan, kən mol nəhlan.* 50 Kən io enəmɨtun rəkɨs məmə
† 12:38: Aes53:1; Rom10:16 ‡ 12:40: Aes6:10 § 12:41: Aes6:1-4 * 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
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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 kənməgətun io elat, məmə ekənmihin.”

13
Iesu təmau nelkɨ rəhan netəmim

1Tɨnuwamətoarus 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 netəmim mɨn
kəmoatagwən, kən Setan tɨnatos-ipən-os-ipən rəkɨs kəm Jutas
Iskariot, nətɨ Saimon, məmə in otosalɨm-in Iesu tuwɨn e nelmɨ
tɨkɨmɨrmɨn rəhan. 3 Iesu təmɨtunməməTataUhgɨn təmələhəu-
pən rəkɨs natɨmnat rafin u e nelmɨn,† kən tɨnɨtunmɨnməmə in
təmɨsɨ-pən o Uhgɨn, kən in otəpanɨtəlɨg-pən mɨn o Uhgɨn. 4 Tol
nəhlan, in təmətul, kənmapeg rəkɨs rəhansot asol, kənmətəut-
in tawɨl kit. 5 Kən mɨləs pesɨn kit, mətu-pən nəhau lan, kən
əmun mətuoun mətau nelkɨ rəhan mɨn netəmim, kən mətafəl
e tawɨl, tawɨl u itəm in tatətəut-in.

6Təmolmihin, muwɨn e Saimon Pita, kən Pita tən-ipən kəm
in məmə, “? Iərəmərə, təhrol? Təsəwɨrən məmə ik onakau
nelkək.”

7Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Roiu ik nəkəruru nɨpətɨ
nat u io iatol, məto uarisɨg un, onəpanɨtun nɨpətɨn.”

8Kən Pita tən-ipən kəminməmə, “Okol nəsauənnelkək nian
kit ne.”
Məto Iesu təmə, “Okəmə ekəsauən nelkəm, kən okol ik

nəkəsuwamənmol 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 əm məmə 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
muwɨnmɨne rəhannapən, kənmuwɨnmɨnməpələhenəmeen
e tepɨl. Kən əmun mətapəh olat məmə, “? Itəmat nəkotɨtun
nɨpətɨ nat u emol roiu agɨn etəmat? 13 Itəmat nakotaun-in

* 13:1: Jon 16:28 † 13:3: Mat 28:18 ‡ 13:10: Jon 13:18
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io məmə Iəgətun ne Iərəmərə, kən tətuatɨp əm nulan, məto-
inun nɨpahrienənməmə 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, emolmihin
etəmat. 16 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə,
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 ekɨtun wɨr itəmat mɨn un
itəm io emɨtəpun itəmat.§ Məto nəghatən u rəha Naoa Rəha
Uhgɨn, otəkəikemuwamol nɨpahrienən lan. Nəghatən u 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.† 20 Nɨpahrienən agɨn u iatən-ipɨnə kəm
itəmat məmə, etəmim pah itəm tatos rəhak iahləpis kən nɨkin
tagien ron, tahmen-pən əm məmə in tatos mɨn io, kən nɨkin
tagien ron io. Kənu etəmim itəm tatos wɨr io, kən nɨkin tagien
ron io, tahmen-pən əmməmə in tatos wɨrmɨn rəhak Tata, kən
nɨkin tagien ron.”‡

Iesu təmən-iarəp məmə 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.”

22 Kən rəhan netəmim mɨn kəmotətag-pən motəplan ilat
mɨn. Nɨkilat natəht məmə kəruru məmə in tatən pah. 23 Kən
ilat kit u itəm Iesu in tolkeike pɨk,§ in tataməhl* iuəhkɨr əm
o Iesu. 24 Kən Saimon Pita, in təmasgəwɨn-pən anion kəm in
məmə, “Ətapəh-tu ron, məmə etəmim pah əh in tatən.”

25Kən suah əh təmiəu-iəumuwa iuəhkɨr o Iesu, kənmətapəh
ronməmə, “?Iərəmərə, pah un nakatən?” 26Kən Iesu təmə, “Io
§ 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
§ 13:23: Etəmim itəmnaoa 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.
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ekəmkas pɨretməsɨn, kənumeer-pən e sup, kənmos-ipən kəm
in, kənusuahu, inun.” Kən əmun, in təməmkaspɨretkit,meer-
pənesup, kənmos-ipənkəmJutas, nətɨSaimon Iskariot. 27Kən
Jutas təmos pɨret un. Kən Setan tɨnalpin rəhan nətəlɨgən.
Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Nat u nakəmə nakol, uwɨn

uəhai əmmol.”†‡ 28Netəmimmɨn 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 ilat neen nɨkilat təht məmə Iesu təmən-ipən
kəm in məmə otuwɨn mos-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, təmətulmiet uəhai
əm. Kən tɨnapinəp rəkɨs.*

Iesu təmən nəghatənwi kit məmə okotol
31 Nian Jutas tɨniet rəkɨs, kən Iesu təmə, “Roiu əh, Uhgɨn

tɨnatɨləs-ipərnərgɨNətɨEtəmim,†kənNətɨEtəmimtɨnatɨləs-ipər
nərgɨ Uhgɨn. 32Məto nian Nətɨ Etəmim tɨnol əp rəkɨs nepətən
rəhaUhgɨn, kənUhgɨn atɨp əmin otol əpmɨnnepətən rəhaNətɨ
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 emolkeikemihin itəmat, kənu
e nolən kitiəh əm, itəmat nəkotəkəikemotolkeike itəmatmɨn.‡
35Kənokəmənakolkeikenulan itəmatmɨn, kənnetəmimrafin
okotɨtunməmə itəmat rəhakmɨn netəmim.”§

Iesu təmən-iarəpməmə Pita otəpanənməmə in
təruru Iesu

(Mat 26:31-35;Mak 14:27-31;
Luk 22:31-34)

36 Kən Saimon Pita tətapəh ron məmə, “? 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 əm məmə

† 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
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ekɨmɨs ron ik.” 38Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “?Ik nakəmə
nɨkim tagien əmməmə onakɨmɨs ron io? Nɨpahrienən agɨn u
iatən kəmikməmə, mənɨg otəsɨmnənən əh, kən ik onakənmau
kɨsɨl məmə nəkəruru io.”†

14
Iesu in Suatɨp o nuwɨnən o Tata Uhgɨn

1 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkitəmat təsahməən.
Itəmat nəkotəkəike motahatətə e Uhgɨn,* kən motahatətəmɨn
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-pamɨnmos itəmatnakotuwamoatatɨgkitat
min io,‡ məmə itəmat onəkotatɨg ikɨn-u itəm io mɨn iakətatɨg
ikɨn.§ 4 Ikɨn əh iakatuwɨn ikɨn, itəmat nɨnotɨtun rəkɨs suatɨp
rəhan.”

5 Məto Tomas tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, itɨmat
ekotəruru ikɨn-un nakatuwɨn ikɨn. ?Ekotəhrol nulan motɨtun
suatɨp tatuwɨn ikɨn əh?”

6 Kən 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.* 7Okəmə nəmotɨtun io, kən nəmotɨtun mɨn rəhak
Tata.† Kən tol nəhlan, tətuoun roiu, nɨnotɨtun rəkɨs in, kən
mɨnotəplan.”

8Kən Filip tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, awi əgətun-tu
Tata Uhgɨn kəm itɨmat. Nat əmu inu, itɨmat ekotolkeike.”‡

9Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Filip, io emətatɨg təfəməh
kitatmin itəmat. Məto iknəkəruru əh io. Etəmimitəmtatəplan
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 rəhanmɨn uwək. 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
itəm ematol.‡ 12Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə,
† 13:38: Jon 18:27 * 14:1: Sam 4:5 † 14:2: Hip 11:16 ‡ 14:3: 1 Tes
4:16-17; 2 Korin 5:8, Fil 1:23 § 14:3: Jon 12:26 * 14:6: Jon 6:35 † 14:6:
Jon 10:9; Hip 10:20 ‡ 14:6: Jon 1:14 § 14:6: Jon 1:4 * 14:6: Wək 4:12
† 14:7: Jon 1:18; 1 Jon 2:23 ‡ 14:8: Eks 33:18 § 14:9: Aes 9:6; Jon 1:14;
12:45; 2 Korin 4:4; Fil 2:6; Kol 1:15; Hip 1:3 * 14:9: Jon 1:18; 10:30; 12:44-45;
13:20 † 14:10: Jon 14:20; 10:38; 17:21 ‡ 14:11: Jon 5:36; 10:38
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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,* məmə
wək u rəha Nətɨn otɨləs-ipər nərgɨ Tata Uhgɨn. 14 Kən okəmə
onəkoteasiə-in nat kit ron io, e nərgək, kən io ekol.”

Iesu təmənməməNarmɨn Rəha Uhgɨn otuwa
15 Kən Iesu təməghat əh matuwɨn, matən məmə, “Okəmə

itəmatnakotolkeike io, kənu itəmat onəkotol nəghatən rəhak.†
16Kən 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.‡ 20 O nian rəha
natɨmnatmɨnu, kən itəmat onəkotɨtunməmə iakətatɨg e rəhak
Tata.§ Kən itəmat nəkotatɨg lak, kənu io ekətatɨg etəmat.

21 “Etəmim itəm təmos wɨr nəghatən rəhak, kən matol,
etəmim u inun in tolkeike io. Kən etəmim itəm tolkeike io,
rəhakTata in otolkeikemɨn in.* Kən iomɨnoekolkeike in. Kən
io oekol əp io kəm in, məmə in otɨtun əsas io.”

22Kən Jutas u, (sənəmə Jutas Iskariot, məto iahunin kit), in
təmətapəh ronməmə, “?Iərəmərə, ik onakahrol nulan kənmol
əp ik kəm itɨmat əm, məto onəsol əpən ik kəm netəmim rəha
nətueintən?”†

23Məto Iesu tən-ipənkəminməmə, “Etəmimitəmtolkeike io,
in otatol nəwiak, kənu rəhak Tata in otolkeike in. Kənu io ne
rəhakTata, itɨmlau ekueiamətuatɨg itɨməhalmin. Kən itɨmlau
ekioal imatɨmlau əh-ikɨn.‡ 24 Etəmim itəm təsolkeikeən io,
in təsolən nəwiak. Nəghatən mɨn u itəm nəmotəto ematən,
eməsənatɨpən ilat. Məto emos ilat o rəhakTata itəmin təmahl-
ipa io ekuwa.§

§ 14:12: Luk 10:17 * 14:13: Mat 7:7 † 14:15: Dut 11:13; Jon 13:34, 1 Jon
2:3-5,24; 5:3; 2 Jon 6 ‡ 14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7 § 14:17: Jon 15:26; 16:13;
1 Jon 4:6; 5:6 * 14:17: 1 Korin 2:14 † 14:19: Jon 16:16 ‡ 14:19: Jon 6:57
§ 14:20: Jon 10:38; 17:21 * 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
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25 “Io iatən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat nian etatɨg
əh kitat min itəmat. 26 Məto Narmɨn Rəha Uhgɨn u, in Ia-
situ, itəm Tata Uhgɨn otahl-ipa e nərgək, in otəgətun itəmat
e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otatol itəmat məmə nɨkitəmat
otatəht natɨmnatmɨn 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-
pa mɨn otəmat.’ Okəmə nakotolkeike pahrien io, kən
nɨkitəmat otagien əmməmə nəkotəplan io iakatuwɨn o rəhak
Tata, məto-inu in ilɨs taprəkɨs-in io. 29 Io iatən-iarəp rəkɨs
əm natɨmnat mɨn u kəm itəmat u-roiu, nian ilat kəsotolən əh,
məmə nian ilat kɨnotuwa moatol nɨpahrien lan, kən itəmat
onəkotahatətə lak. 30 Roiu əh, okol esəghatən təfəməh mɨn
kəmitəmat,məto-inun Setan u iərəmərə rəhanətueintənu,‡ in
tɨnatuwa. In təsosən nəsanənən məmə otol win lak. 31Məto
io iatol ətuatɨp əm nəwia Tata Uhgɨn məmə 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.† 2 Nelmɨ 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 nəghatən mɨn
itəmiatən-ipɨnəkəmitəmat.* 4Otəper-ipa lak,† kən io oekəper-
ipən etəmat. Nelmɨ nɨg otəsoeən okəmə in təsəper-ipənən e
nəukətɨn. Enolənkitiəh 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
* 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; Rom5:1; 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
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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.* 7 Okəmə itəmat nakotəper-ipa lak,
kən nəghatənmɨn rəhak kotəper-ipən etəmat, nat naka itəmat
nakotolkeike, nəkotɨtun neasiə-inən. Kən Uhgɨn otol kəm ik.†
8 Nian nəmegəhən rəhatəmat otoe-in noan tepət,‡ nat əh in
tatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən e nolən u, tatəgətun məmə
itəmat rəhakmɨn netəmim.§

9 “Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk io. E nolən kitiəh əm, io
ekolkeike mihin itəmat. Otəper-ipən e rəhak nolkeikeən.
10 Okəmə itəmat nəkoatol rəhak nəghatən,* kən onəkotəper-
ipa e rəhak nolkeikeən, tahmen ətuatɨp əm mə 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 əm məmə io ekolkeike
mihin itəmat.‡ 13Suah kit tɨkə itəm tolkeike pɨk in kit taprəkɨs-
in etəmim un itəm tategəhan-in rəhan nəmegəhən məmə oto-
smegəh in mɨn 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 natɨmnatmɨn itəm rəhan
etəm-iasol tatol. Məto roiu əh, io ekaun-in itəmat, məmə io
mɨnneen,məto-inunnatɨmnatmɨn rafinu itəmeməto o rəhak
Tata, enən-iarəp rəkɨs kəmitəmat.* 16 Itəmat nəməsotɨtəpunən
io, məto io emɨtəpun itəmat.† Kən io emələhəu-pən itəmat
məmə itəmat onəkotuwɨnmotolwək, kənwək 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 itəmatmɨn.”§

Netəmimrəha nətueintən, ilat koatetəhau netəmimrəha 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
itəmatnetəmimrəhanətueintənu. Io enɨmɨtəpun rəkɨs itəmat,
kənmos-irəkɨs itəmat o nətueintən. Kən o nat u inu, netəmim
* 15:6: Mat 3:10 † 15:7: Mat 7:7 ‡ 15:8: Kal 5:22-23 § 15:8: Jon 8:31
* 15:10: Jon 14:15 † 15:11: 1 Jon 1:4 ‡ 15:12: Jon 13:34 § 15:13: Jon
10:11; Rom 5:7,8; 1 Jon 3:16 * 15:15: Jon 8:26 † 15:16: Jon 13:18 ‡ 15:16:
Jon 15:5 § 15:17: Jon 15:12 * 15:18: Aes 66:5; 1 Jon 3:13
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rəha nətueintən, kotetəhau itəmat.† 20 Nɨkitəmat otəkəike
matəht nəghatənuemən-ipɨnə rəkɨs kəmitəmatməmə, ‘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 rəhak
mɨn 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, kənmolməmə nəghatən u otuwa pahrien itəmnetəm
aupən kəmotəte rəkɨs e naoa rəha 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. 27 Kənu itəmat mɨn, onəkotəkəike motən-iarəp io,§
məto-inu itəmatnoatatɨgkitatmin io enətuounənewək rəhak
muwamətoarus-pa u-roiu.

16
1“Io enatən-iarəpnatɨmnatmɨnukəmitəmatməmə 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 təhtməmə ilat koatolwəkwɨrkit rəhaUhgɨn.† 3 Ilat oko-
tol natɨmnat mɨn u, məto-inun ilat kotəruru Tata Uhgɨn, kən
† 15:19: Jon 13:16; 17:14 ‡ 15:20: Jon 13:16 § 15:20: 2 Tim 3:12 * 15:21:
Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Wək 5:41; 1 Pita 4:14; Nol Əpən 2:3
† 15:21: Jon 16:1-3 ‡ 15:22: Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk 11:31-32 § 15:22:
Iesu tɨnuwa kən mol əp rəhalat nolən rat, kən mol suatɨp o nɨkɨsən ilat e təfagə
rat. Məto netəmim rəha nətueintən kotetəhauməmə Iesu tatol əp nolən rat rəhalat.
Tol nəhlan, ilat kotapəs in kən moatɨtəpun napinəpən maprəkɨs-in nəhag-əhagən
(3:19-21; 9:39-41). * 15:24: Jon 5:36; Mat 11:20-24 † 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
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motəruru mɨn io.‡ 4 Məto io ekaupən matən-iarəp natɨmnat
mɨn u kəm itəmat. Kən nian ilat kɨnotətuoun mɨnatol etəmat,
kən nɨkitəmat otuəh məmə io enəmən rəkɨs natɨmnat mɨn u
kəm itəmat.”

Wəkmɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol
Kən Iesu təghat əh matuwɨn, matən məmə, “Io eməsən-

iarəpən natɨmnatmɨn u kəm itəmat aupən, məto-inu emətatɨg
kitatmin itəmat. 5Məto roiuekɨtəlɨg-pənmɨnorəhakTata 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 itəmatməmə, otəwɨr pɨk otəmatməmə io ekagɨm
tənin itəmat. Məto-inu okəmə esagɨm təninən itəmat, kən
Iasitu§ okol təsuwamən matɨg 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. 9 Narmɨn u
otəgətun ilatməmə ilat iol təfagə rat,†məto-inu kəsotahatətəən
lak. 10Narmɨn u otəgətun kəm ilat məmə nətəlɨgən 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 nianNarmɨn rəhaNɨpahrienən otuwa,† in
otit itəmat, tol mə itəmat nəkotɨtun nɨpahrienən rafin. In okol
təsən atɨpən rəhan əmnəghatən. In otən-iarəpən əmnatɨmnat
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. 15 Natɨmnat mɨn rafin rəha Tata
Uhgɨn, in rəhak.‡ Tol nəhlan, kən io ekatən məmə, Narmɨn
u, in otəto nəghatən pahrien ron io kən matol əp nɨpətɨn kəm
itəmat.”

Otəsuwəhən okotəplanmɨn Iesu
16 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Otəsuwəhən onəsotəplanən io,

məto uarisɨg un, təsuwəhən, kən onəpanotəplanmɨn io.”§

‡ 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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17 Kən netəmim mɨn neen rəhan, ilat koatətapəh-ətapəh
kəm ilat mɨn məmə, “?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 Uhgɨn.’ 18 ?Nəghatən u, ‘otəsuwəhən’
nɨpətɨn naka? Kitat kotəruru nəghatənmɨn 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? 20Nɨpahrienən
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.† 21Nian okəmə tɨnuəhkɨrməmə 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. 22E 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, itəmat onəsotətapəh-in mɨnən nat kit ron io. Nɨpahrienən
agɨn u iatən kəm itəmat məmə, okəmə itəmat nakotətapəh-in
nat kit o Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat.‡
24Mətoarus-pa u-roiu, itəmat nəsotətapəh-inən əh nat kit ron
e nərgək. Otətapəh-in e nərgək, kən onəkotos, məmə nɨkitəmat
otagien otagienmərioah.”§

Iesu tɨnol win rəkɨs e natɨmnatmɨn rəha nətueintən
25Kən Iesu tatəghat əh matuwɨn matən məmə, “Io ematuəh

nimaa nəghatən e natɨmnat mɨn u, matən kəm itəmat.* Məto
nian əh-ikɨn tatuwa, itəm io ekəsuəh mɨnən nimaa nəghatən
lan, məto oekəghat-in rəhak Tata kəm itəmat e nolən kit itəm
itəmat onəkotɨtun wɨr in. 26 E nian əh, itəmat onəkoteasiə-in
natɨmnat kəm rəhak Tata e nərgək, məto io esənən məmə io
ekuwɨnenərgɨtəmatmeasiə-innatɨmnat ron† 27məto-inuTata
Uhgɨn, in əmun tolkeike pɨk itəmat. In tolkeike itəmat məto-
inu itəmat nakotolkeike io, kən itəmat nəmotahatətəməmə io
emɨsɨ-pən lan. 28 Io emɨsɨ-pənoTataUhgɨn,muwaenətueintən

* 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,məməUhgɨn 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.
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u. Kənu roiu otəsuwəhənkənekietmɨnenətueintənu,mɨtəlɨg-
pənmɨn o Tata Uhgɨn.”

29Kən 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, nɨpahrienən məmə nian əh tɨniet-arəpa rəkɨs,
itəm netəmim okotɨtəp itəmat rafin, nakotaiu atit, motuwɨn
imatəmat mɨn 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 rəhatəmatnətəlɨgənoteiuaiuməto-inunəkotatɨg
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

1 Nian Iesu təməghat rəkɨs, kən mətag-pər ilɨs e neai, kən
matəfakmatənməmə,

“Tata, rəhak nian tɨnuwa rəkɨs. Io iakolkeike məmə
ik onakɨləs-ipər nərgɨ Nətɨm, məmə in mɨn otəpanɨləs-ipər
nərgəm,* 2məto-inu ik nəmos-ipənnəsanənənnenepətənkəm
in, məmə in otərəmərə e netəmim rafin,† kən mɨtun mɨn nos-
ipənən nəmegəhən lilɨn kəm ilatmɨn u, itəm ik nəmos-ipən ilat
mɨnkəmin.‡ 3Kənnəmegəhən lilɨnu, nɨpətɨnuməmənetəmim
okotɨtun ik, itəm ik əm un ik Uhgɨn pahrien,§ kən motɨtun
mɨn 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 kilau min ik. Ləs-ipər io mos-ipa nepətən
əhag-əhag kəm io, tahmen əmmə inun, emos aupən kilaumin
ik e nian nətueintən u təmatɨkə əh.§

Iesu təməfak o rəhanmɨn
‡ 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:
Rom8:37; 1 Jon 4:4; 5:4; Nol Əpən 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7 * 17:1: Jon 12:23;
13:31,32 † 17:2: Dan 7:14; Mat 28:18; 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
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6 “Netəmmɨn u itəm ik nəmos-irəkɨs ilat o nətueintən mos-
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 rəhak mɨn netəmim.
Ilat kəmoatətəu-pənrəhamnəghatən, 7kənroiu 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 nəghatənkəmio, kən io emən-ipənkəmilat,
kən ilat koatos e nɨkilat. Kən ilat motɨtun məmə nɨpahrienən
agɨn məmə io emɨsɨ-pɨnə ron ik, kən moatahatətə lak məmə ik
nəmahl-ipa io.

9 “Io iatəfak olat mɨn u. Io esəfakən o netəmim rəha
nətueintən, iatəfak əm o netəm mɨn u itəm ik nəmos-ipa ilat
kəm io, məto-inun ilat u rəhammɨn. 10Netəmmɨn u iatos, ilat
rafin rəham, kənu ilat rafin u itəm ik natos, ilat rəhak.† Kən
netəm mɨn u, ik nəmol ilat məmə nəmegəhən rəhalat tatɨləs-
ipər nərgək. 11 Roiu 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
netəm mɨn u kotatɨg wɨr e nəsanənən rəha nərgəm u itəm ik
nəmos-ipakəmio,məmə ilat okotatɨgkitiəh əm, tahmenməmə
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 ematehm wɨr ilat, esaiiroauinən kit.*
Kitiəh əm u itəm təməlue, inun itəmUhgɨn otəkəike mərəkɨn,†
kənu nat əh otol nəhlan, məmə otol nəghatən rəha Naoa Rəha
Uhgɨn otuwamol nɨpahrienən.

13 “Roiu əh, iatuwa ron ik, məto iatən nəghatən mɨn u
nian etatɨg əh e nətueintən, məmə ilat mɨn, nɨkilat otagien
otagien, tahmen əm məmə io nɨkik tətagien. 14 Io emən-
iarəp rəham nəghatən mɨn kəm ilat. Kən tol nəhlan, netəmim
rəha nətueintən u, kəsotolkeikeən ilat, koatetəhau ilat,‡məto-
inun ilat sənəmənetəmimrəhanətueintən,§ tahmen əmməmə
io sənəmə etəmim rəha nətueintən. 15 Io esətapəhən ron ik
məmə onakos-irəkɨs ilat e nətueintən u. Məto ekolkeikeməmə
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
rəhamnəghatənməmə in otolwək e nəmegəhən rəhalatməmə

* 17:6: Jon 1:18 † 17:10: Jon 16:15 ‡ 17:11: Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon
10:30 § 17:12: “Ematɨpalwɨr,”nɨpətɨnu, ematehmwɨrməmənatkit 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,”
nɨpətɨnu, otehmwɨrməmənat kit təsərəkɨnən,mol protektemelat. † 17:15: Mat
24:24; Jon 8:44; 1 Pita 5:8
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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.* 19 Kən
io iatos-ipɨnə atɨp io məmə iakatasim o nolən nalpəkauən
rəham,†məmə ekasitu enetəmmɨnu,məmə ilatmɨnokotasim
motətuatɨp, kən ilat netəmim pahrien rəham.‡

Iesu təməfak o netəmokəpanotahatətə lan
20 “Io esəfakən əmo netəmmɨn u, məto iatəfak mɨn o netəm

mɨn u itəm okəpanotahatətə lak e nəghatən rəha netəm mɨn
u. 21 Tata, 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 nəmolkeikemihin 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* itəmio 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 netəm mɨn 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 otɨnɨp wɨr nɨkilat,† kən
‡ 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 † 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 netəmim mɨn 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 tatəfak məmə Tata Uhgɨn otolkeike rəhan mɨn
netəmim, tahmen əm məmə in tatolkeike Iesu. Məto in tatəfak mɨn məmə rəhan
netəmimmɨn okotolkeike ilatmɨn tahmen əmməmə Tata Uhgɨn in tatolkeike Iesu.
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məmə io atɨp oiakətatɨg e nɨkilat. Nolkeikeən u iakatəghat-in,
innolkeikeənrəham, tahmenmə inu iknakolkeikemihin io.”‡

18
Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotuwamotaskəlɨm in
(Mat 26:7-56;Mak 14:43-50;

Luk 21:47-53)
1 Nian 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.

2 Kən Jutas u, etəm u uarisɨg in otəpanegəhan-in Iesu kəm
rəhan tɨkɨmɨrmɨn, in tɨnɨtun rəkɨs ikɨn əh,məto-inu nian neen,
Iesu ne rəhan mɨn netəmim ilat koatuəfɨmɨn ilat mɨn ikɨn.*
3 Kən pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotahl-ipən mopael mɨn
itəm koatətul o Nimə Rəha Uhgɨn kotuwa motehm Jutas. Kən
Jutas təmit netəm mɨn əh ilat mopael mɨn neen rəha netəm
Rom,mit ilatmotuwɨnenɨkinɨgolɨf əh. Ilat koatəmɨknoanɨsiə,
ne lait mɨn, ne natɨmnat rəha nəluagɨnən.†

4 Iesu tɨnəmɨtun rəkɨs məmə natɨmnat mɨn u, in otuwa
tol nulan, məto in təmaliwək muwɨn olat, kən mətapəh olat
məmə, “?Itəmat noategəs-in pah un?”

5 Ilat kəmotən-ipən kəm inməmə, “EtəmNasaret 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.) 6Kən nian Iesu təmən məmə, “Io u inu,” ilat
kəmotaniməntaalatmotɨtəlɨg,moteiuaiumotorin ilat enɨsɨp.*

7Kən Iesu tatɨgmətapəhmɨnolatməmə, “?Itəmatnakotegəs-
in pah un?” Kən ilat kotəmə, “EtəmNasaret kit, nərgɨnu 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 netəmim mɨn u, koatuwɨn latuənu.” 9 In
təmən nəhlan məmə nəghatən u itəm in tɨnəmən rəkɨs in otol
nɨpahrienən. Nəghatən u təmən məmə, “Tata, netəm mɨn u
itəmnəmələhəu-pən ilat e nelmək, okol esaiiroauinən kit.”§

10SaimonPita təmatɨləs rəhan kit nisa rəhanəluagɨnən. Kən
əmun, in təmiuw-iarəp rəhan nisa, məte rəkɨs matelgɨ slef kit
rəha pris asol agɨn, matəlgɨnmatɨp. Nərgɨ suah un, Malkas.

‡ 17:26: Jon 15:9; Rom 5:5 * 18:2: Luk 21:37; 22:39 † 18:3: Wək 1:16
‡ 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



JON 18:11 293 JON 18:18

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)
12 Kən mopael mɨn rəha netəm Rom ne etəm-iasol rəhalat,

ne mopael mɨn rəha netəm Isrel, kəmotaskəlɨm Iesu, kən
motəlis ətain nelmɨn. 13Kən kəmotaupən motɨləs in motuwɨn
tətul e nɨganəmtɨ Anas. Anas un, in etəmaa Kaeafas. Kaeafas
un, in pris asol agɨn e nup əh.‡ 14 Kən Kaeafas u inu, in
aupən təmənkəmnetəm-iasol rəhanetəmIsrelməmə təwɨrpɨk
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)

15 Kən 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. 16 Məto Pita in
təmatətul əm e ket. Kən etəmim kit mɨn u rəha Iesu, itəm pris
asol agɨn tɨtun wɨr, in təmiet muwa ihluə, kən mən-ipən kəm
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 Kən e nian əh, in nian rəha nətəpən, kən iolwək mɨn

rəha pris asol agɨn, ne mopael mɨn, ilat kəmotasiepən e
noanəmkɨlɨp e nɨgəm, kən moatətul tɨtəlau in, moatəto. Kən
Pita mɨn, in təmuwɨnmotətul, moatəto nɨgəm.

* 18:11: Nian Iesu təmə, “Ik onəkəike mɨtun məmə nahməən u rəhak,” nəghatən
Kris ətuatɨp tatənməmə, “?Oesənɨm-pənənepanɨkɨnu itəmrəhakTataotos-ipakəm
io?” EnəghatənKris, “oekənɨmepanɨkɨn” in nimaa nəghatən, nɨpətɨnu,məmə Iesu
tategəhan-in məmə in otos nahməən u itəm otuwa ron nian Uhgɨn otol nalpɨnən
kəm in o nolən rat mɨn rəha netəmim rafin. † 18:11: Mat 20:22 ‡ 18:13:
E nian rəha Oltesteman, 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, netəm Rom kəmotos-ipər Anas
məmə in otuwa pris asol agɨn, kənu e nup 15 AD, kəmotɨləs-iəhau in e rəhan wək,
kən motɨləs-ipər Kaiəfəs məmə tatos nəmeen. Məto Anas in tatos əh nərəmərəən
e nətəlɨgən rəha netəm Isrel, kən netəm Isrel koatən əh məmə in pris asol agɨn.
§ 18:14: Jon 11:49-51
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Pris asol agɨn təməghat
kəm Iesu

(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64;
Luk 22:66-71)

19 Kən pris asol agɨn tatətapəh-in natɨmnat mɨn o Iesu.
Tatətapəh o netəmimmɨn rəhan ne nəghatən mɨn 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 nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən, kən əpəh
e Nimə Rəha Uhgɨn, itəm netəm Isrel koatəpələh ikɨn nian
rafin. Io esəhluaig-inən rəhak nəghatən mɨn. 21 ? Təhrol
nakətapəh-in nulan kəm io? Təwɨr mə nakuwɨn mətapəh
o netəm kəmoatəto rəhak nəghatən mɨn. Təwɨr nakuwɨn
mətapəh o nəghatən mɨn un emən-ipən kəm ilat. Ilat kotɨtun
wɨr natɨmnat mɨn u itəmematən.”

22 Nian Iesu təmatən nəghatən əh, kən mopael kit itəm in
tatətul e Nimə Rəha Uhgɨn, in tatətul əh-ikɨn, təmem nɨkapɨn,
kənməmə, “?Nakatən nulan e pris asol agɨn o naka?”

23 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Okəmə emən nəghatən
neen itəm təsətuatɨpən, təwɨr məmə onakən-iarəp. ? Məto
okəmə rəhaknəghatənmɨnkotətuatɨp əm, təhrol nakatem io?”

24 Kən əmun Anas tahl-ipən Iesu tuwɨn o pris asol agɨn u
Kaeafas. Kən tatəmɨkmətmətɨg əmnol itəmkəməlis lan.

Pita tɨnənmɨnməmə
təruru Iesu

(Mat 26:71-75;Mak 14:69-72;
Luk 22:58-62)

25 Kən Saimon Pita tətul əh matəto nɨgəm. Kən koatətapəh
ronməmə, “?Ei, ikmɨnun, ik etəmimrəha 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 etəm Rom,

* 18:19: Nat əpnapɨnməmə 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
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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 ihluə
mə otəplan ilat. Kən in təmətapəh məmə, “?Nɨpəgnəmtɨ naka
un itəmat noatehm-pən e suah u?”

30 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Okəmə suah u in
təsətgəhlən lou, okol esotɨləsən inmotuwa kəm ik.”

31 Kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “Təwɨr məmə itəmat
onəkotɨləs in motuwɨn, kən itəmat motakil, tətəu-pən lou mɨn
rəhatəmat.”
Məto ilat kotən-ipən kəm in məmə, “Məto netəm Rom

əm ilat kotegəhan-in məmə kɨtun nohamnuən etəmim.”
32 Iesu təmatən aupən məmə in otɨmɨs nəhlan,§ kən natɨmnat
mɨn u kəmol məmə nəghatən mɨn u rəhan okotuwa motol
nɨpahrienən.

33Kən əmun Pailat tuwɨn mɨn imə, kən maun-in Iesu tuwa
mətul aupən-in nɨganəmtɨn, kən tətapəh ron məmə, “?Təhrol?
?Ik kig rəha netəm Isrel?”*

34Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “?Ik atɨp əmnakatətapəh
nulan, o ik nakatətapəh məto-inu netəmim koatən-ipɨnə io
kəm ik?”

35Kən Pailat tən-ipən məmə, “?Təhrol? ?Ik nɨkim təht mə io
etəmIsrel kit? Netəmimimamikɨn əmnepris asolmɨnrəham,
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
netəmimmɨnokotəmou,motohnetəmmɨnun itəmkotolkeike
məmə okotos-ipən io e nelmɨ netəm-iasol rəha netəm Isrel.
Məto io sənəmə kig kit rəha nətueintən u.”†

37Kən Pailat tətapəh ron məmə, “?Məto nɨpahrienən məmə
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.”§

38 Məto Pailat tən-ipən kəm in məmə, “? Naka un,
nɨpahrienən?”

‡ 18:28: Jon 11:55 § 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 kotol mihin. * 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
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Pailat təmakil məmə Iesu in təikemɨmɨs
(Mat 27:15-31;Mak 15:6-20;

Luk 23:13-25)
Kən Pailat təmiet mɨn muwɨn mehm netəm-iasol mɨn rəha

netəm Isrel, mən-ipən kəm ilat məmə, “Io esəplanən nolən rat
kitneesuahu, itəmtatənməmə suahu təmərəkɨn lou.* 39Meto
enolən rəhatəmat, e nian rəha lafet rəhaNuhagego-inən, nian
rafin iatɨkɨs suah kit mahl-iarəpən e kalapus. ?Kən təhrol? ?
Itəmat nakotolkeike məmə io ekegəhan-in kən mɨkɨs kig rəha
netəm Isrel?”

40 Kən ilat kotagət əfəməh motən məmə, “! Kəpə! ! Itɨmat
ekotapəs suah un, ekototolkeike Parapas!” Parapas un, in
iakləh kit, kən in təmatəluagɨnmatohamnu 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, kən moatən məmə, “Ik u inu, kig rəha
netəm Isrel. Itɨmat ekotos-ipən nɨsiaiiən kəm ik.” Kən ilat
moatem-pən əmnɨkapɨn.

4 Kən Pailat tiet mɨn muwɨn ihluə, kən matən-ipən kəm
netəmimməmə, “Ei, netəmim. Io ekahl-iarəpmɨn suahu tuwa
ihluə, məmə itəmat onəkotəplan-tu məmə io esehmən nolən
rat lan ne.” 5 Kən Iesu təmiet mɨn muwa ihluə. In tatəfauin
hat u itəm kəmol e nol itəm tol nihlən-nihlən, tahmen e hat
rəha kig, kənmatuwɨn e kot əfəməh tol nəguɨ-naris, tahmen e
kot rəha kig, kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “!Netəmim! !
Otəplan-tu! !Suah u inu!”

6Mətonianprisasolmɨnnemopaelmɨn itəmkoatehmNimə
RəhaUhgɨn kəmotəplan, ilat kəmotagət əfəməhmoatənməmə,
“!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.”

7 Məto ilat kotəmə, “Rəhatɨmat kit əh-ikɨn lou tatən məmə
in otəkəike mɨmɨs, məto-inu in tatən məmə in Nətɨ Uhgɨn.”‡
8 Kən nian Pailat təməto nəghatən u, in təməgɨn pɨk təhmɨn

* 18:38: Luk 23:4 † 18:40: Wək 3:14 * 19:1: Aes 50:6; 53:5 † 19:6: Wək
3:13 ‡ 19:7: Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33
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mɨn. 9Kən in təmatɨg muwɨn mɨn imə, mətapəh o Iesu məmə,
“?Ik etəmhiə?”§
Məto Iesu təsuhalpɨnən rəhan nəghatən. 10 Kən Pailat tən-

ipən kəm in məmə, “? Təhrol nəsən-ipamən kəm io? ? Ik
nəsɨtunən məmə io iatos nəsanənən məmə 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 nəsanənən məmə 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 əfəməh
moatən məmə, “Okəmə nakɨkɨs suah u mahl-iarəp, kən ik
sənəmə etəmim rəha Sisa. Etəmim u itəm tatən məmə in kig,
in tɨkɨmɨr rəha Sisa.”

13Kən nian Pailat təməto nəghatən u, kən təmit Iesu muwa
mɨn ihluə. Kən in təmuwɨn e ikɨn kit, nərgɨn un, Lou Kəpiel
Epin-Epin, e nəghatən Isrel, in Kapata,‡ kənmatəpələh-pər jea
rəhanakilən. 14Tɨnuəkɨrmɨtgar tətul e tina, enian ətuatɨprəha
nol əpen-əpenəən o nolən lafet rəha Nuhagego-inən.
Kən Pailat tən-ipən kəm netəm Isrel məmə, “!Ei netəmmɨn

əpə! !Otəplan-tu! !Suah u in kig rəhatəmat!”§
15Məto ilat kəmotagət əfəməh, motən məmə, “!Ohamnu! !

Ohamnu! !Əht-ipən e nɨg kəməluau!”
KənPailat təmən-ipənkəmilatməmə, “?Itəmatnakotolkeike

mə io ekəht-ipən kig rəhatəmat e nɨg kəməluau?” Məto pris
asol mɨn kotəmə, “!Sisa əmun, in rəhatɨmat kig!”

16KənPailat təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn enelmɨlat,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 Iesu motuwɨn. 17 In tatɨləs nɨg kəməluau

rəhan,* matiet matuwɨn ikɨn kit mɨn, nərgɨn un, Kolkota e
nəghatən rəha netəm Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.” 18 Kən
ikɨn əh, kəmotəht-ipən Iesu e nɨg kəməluau. Kən kəmotatɨg
motəht-ipənmɨn etəmimkəiu, kit e nɨkalɨnmatɨp, kit e nɨkalɨn
mol, kən Iesu in tatəkul ilugɨn elau.
§ 19:9: Pailat təmətapəhnəhlan o nɨtunənməmə okəmənaka Iesu in uhgɨn əkəku
kit, o okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iesu in etəm e nəptən pɨsɨn kit kən etəm pɨsɨn
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: Rom 13:1
† 19:11: Jon 18:30; Wək 3:13 ‡ 19:13: Kapata in ikɨn kit kəməlɨn kəpiel itəm
tepin-epin mɨn ikɨn, kol tahmen əm e sɨmen itəm kəməhləkɨn. § 19:14: Jon
19:19,21-22 * 19:17: Luk 14:27
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19 Kən Pailat təmən kəte rəkɨs nəghatən kit, kɨləs kan kəht-
ipən e rəhn-kapə nɨg kəməluau. Nəghatən u tatənməmə, IESU,
ETəMNASARET, KIG RəHANETəMISREL.† 20KənnetəmIsrel 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 netəm Rom, ne
nəghatən rəha netəm Kris. 21 Kən pris asol mɨn rəha netəm
Isrel, kəmotuwɨn motən-ipən kəm Pailat məmə, “Onəkəsəteən
məmə, ‘Kig rəha netəm Isrel.’ Təwɨr mə onakəte ilə məmə,
‘Suah u in tatənməmə in kig rəha netəm Isrel.’ ”§

22Məto Pailat təmə, “Nat itəmeməte, eməte.”
Mopael mɨn kəmotoor natɨmnat rəha Iesu

23 Kən 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 itəm in təmol nɨməhan, in təmɨsɨlpɨn-
ɨlpɨnən nɨməhan lan, in təmol apiəpiə əm nɨməhan əh. 24Kən
mopael mɨn u kɨnotən-ən kəm ilat mɨn məmə, “Ei, təsəwɨrən
məmə okotearəsin nat u. Təwɨr məmə okotatɨpin əm tais ron.
Kənetəmtatolwin lan, in tɨtol rəhanukot.” Natu təmietməmə
otol nəghatən rəhaNaoa RəhaUhgɨn tuwamol nɨpahrienən, u
təmənməmə,
“Ilat kəmotəmki-rəkɨs rəhaknatɨmnat. Ilat kəmotoor elatmɨn.
Kən ilat kəmotatɨpin tais məmə otəgətun məmə pah otos

natɨmnat mɨn əh.”*
Kən tol nəhlan, mopael mɨn kəmotol mihin pahrien.†

Iesu ne rəhanMama
25 Kən 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
pətan Maktala.‡ 26 Kən nian Iesu təməplan rəhan mama ne
suah un itəm in tolkeike pɨk§ katuətul e nɨkalɨn, kən tən-ipən
kəm rəhanmamaməmə, “!Pətan, nətɨmun!”

27Kənmən-ipənkəmsuahuməmə, “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
† 19:19: Jon 19:14,21 ‡ 19:20: Hip 13:12 § 19:21: Jon 19:14 * 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
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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 tahmen e
katən, kənmoteer-pən e wain un, kənmotatu-pən e nelmɨ nɨg
katən mə hisop, kən motɨləs-ipər tuwɨn iuəhkɨr o nohlɨ Iesu,
məməotɨrɨm. 30Kənnian in təmənɨmwainuməsɨn, 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 rəhanetəmIsrel kəsotolkeikeənməmənɨpətɨ suah
miləhal əhokətəhaləkul enɨg kəməluaumətoarus-pənnian 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.
32 Kən mopael mɨn kəmotaupən motətgəhl nelkɨ suah mil un
kəiu itəmkəmotəht-ipən ilau e nɨg kəməluau iləhal Iesu.

33 Məto nian kəmotuwa o Iesu, motəplan məmə in tɨnɨmɨs
rəkɨs. Kən əmun, ilat kəsotətgəhlən nelkɨn. 34 Kən 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 onəkotɨtun motahatətə lan.) 36 Natɨmnat mɨn u
kəmotuwa məmə okotol nəghatən e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa
mol nɨpahrienən lan,§ u tatən məmə, “Okol nɨkɨlɨkɨlin kit
təsɨtəgɨtən.”* 37Kən nəghatən kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə, “Ilat okotəplan suah u itəmkəmotaru.”†

Josep ne Nikotimas, ilau kəmiatənɨm Iesu
38Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn u, etəm Aramatia 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
† 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). § 19:36: Jon 19: 24,28,37 * 19:36: Iesu in tahmen e Nətɨ
Sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən kən nɨtan otosmegəh netəmim rəha Uhgɨn.
(Jon1:29; 1Kor5:7; 1Pita1:19). Tahmenməməkəməsətgəhlənnɨkɨlkɨli 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
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təmuwɨn məplan Pailat, kən tətapəh ron məmə otegəhan-in
pəs tɨləs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kən əmun, Pailat təmegəhan-in,
kən in təmuwɨn mɨləs-irəkɨs. 39 Kən Nikotimas, u aupən in
təmuwɨnməplan Iesu lapɨn,§ in təmuwɨn ilau Josep. In tatɨtol
kətɨm kit, təmərioah e nat pien-pien mɨn umɨr ne alos. Kətɨm
u təfɨgəm tahmen e tate kilo.

40 Kən 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 əmmə inun netəm Isrel kotalpin
mihin nɨpətɨ etəmim, moatɨtənɨm. 41Kən 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. 42Kən 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, kənmən-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. 4Kəmuaiu əsanənmian, məto suah
ukit in təmaiumaupənmaprəkɨs-inPita,maupənmuwɨn əpəh
nɨpəgu ikɨn. 5Kən in təməməhl-əməhlmətag-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, 7 kən məplan mɨn nɨməhan u kəmotalpin rəhn-
kapə Iesu lan aupən. Nɨməhan u, in təsəməhl-pənən ilat
nɨməhan mɨn un neen, məto in kəmaiu-aiu wɨr kələhəu pɨsɨn.
8 Etəmim u rəha Iesu itəm təmaupən, in mɨn təmuwɨn imə
e nɨpəg kəpiel, kən in təməplan natɨmnat mɨn u, kən in
təmatahatətə məmə Iesu tɨnəmegəh mɨn. 9 (Naoa Rəha Uhgɨn

§ 19:39: Jon 3:1-2; 7:50 * 19:42: Əplan-tu futnot e 19:31. * 20:1: Luk 8:2;
Jon 19:25
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tatən məmə Iesu otəkəike məmegəh mɨn e nɨmɨsən, məto ilat
kəsotɨtun wɨrən əh nəghatən əh.)†

Meri u pətanMaktala in təməplan Iesu
(Mak 16:9-11)

10 Kən etəmim mil un rəha Iesu kəmiatəlɨg mətian iməlau
ikɨn, 11məto Meri in tatətul iuəhkɨr e nɨpəg kəpiel u mətasək.
Kənnian in təmətasək əh, kənməməhl-əməhlmətuag-pən əpəh
enɨpəg. 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.

13 Kən ilau kəmuətapəh ron məmə, “Pətan. ? Ik natasək o
naka?” Kən in təmən-ipən kəm ilau məmə, “Ilat kəmotɨləs-
irəkɨs nɨpətɨ Iərəmərə rəhak, kən ekəruru məmə kəmotələhəu-
pən hiə.”

14Nian in tɨnən rəkɨs nəghatən u, kənmeirair, kən təməplan
Iesu tatətul əm u ikɨn-un, məto in təruru məmə Iesu. 15 Kən
Iesu təmətapəh ron məmə, “Pətan. ?Nakətasək o naka? ?
Ik nategəs-in pah?” Məto pətan u, nɨkin təht məmə okəmə
naka suah u itəm tatɨtasɨlin nahwɨnuən, kən in təmən-ipən
kəminməmə, “Etəm-iasol, okəmə ik nəmɨləs-irəkɨs nɨpətɨn, kən
mələhəu-pən əhkit, awi, ən-ipa-tukəmio, pəs ioekuwɨnmɨləs.”

16 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Meri.” Kən Meri təmeirair,
mətag-pənməplan, kənməmə, “!Raponi!” (Inu nəghatən rəha
netəm Isrel u, nɨpətɨn təmə, “Rəhak Iəgətun.”)

17Kən Iesu təmən-ipən kəm in məmə, “Saskəlɨmən io, məto-
inu io esuwɨnən əh əpəh ilɨs o rəhakTata. Məto ik, uwɨn,mehm
piak mɨn kən mən-ipən kəm ilat məmə io enatɨtəlɨg-pən ilɨs o
rəhak Tata, kən inmɨn rəhatəmat Tata. In Uhgɨn rəhak, kən in
Uhgɨnmɨn rəhatəmat.”

18 Kən Meri Maktala təmuwɨn məplan netəmim mɨn rəha
Iesu, kən tən-ipən kəmilatməmə, “!Suahmɨn 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)
19 E Santei ehnaipən, netəmim mɨn rəha Iesu

kəmotargəfɨmɨn ilat mɨn əpəh e nimə kit, kən motahtosɨg e
toa motol lok lan, məto-inu ilat koatəgin netəm-iasol rəha
netəm Isrel. Kən əmun, Iesu təmuwa mətul ilugɨn elat, kən
mən-ipən kəm ilat məmə, “Pəs nəməlinuən tətatɨg otəmat.”‡

† 20:9: Sam 16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Wək 2:24-28 ‡ 20:19:
Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33
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20Kən in təmurapɨk nelmɨn kən mol-pən nɨkalɨn kəm ilat, kən
nɨkilat təmagien pɨkməto-inu kɨnotəplan Iərəmərə.§

21 Kən Iesu tən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Pəs nəməlinuən
tətatɨg otəmat.* Tol mə rəhak Tata təmahl-ipa io,† e nolən
kitiəh əm io etahl-ipən itəmat nakoatuwɨn e nətueintən.”‡
22 Kən nian in tɨnən rəkɨs nəghatən u, kən in təmehag-pən
elat, kən məmə, “Itəmat, otos Narmɨn Rəha Uhgɨn.§ 23Okəmə
nəkotaluin nolən rat rəha etəmim, kən Uhgɨn mɨn in otafəl
rəkɨs nolən rat rəhan. Məto okəmə itəmat nəsotaluinən nolən
rat rəha etəmim, kənUhgɨn otəsaluinən kənməsafəl rəkɨsən.”*

Iesu ne Tomas
24Kən etəm tuelef u kit rəha Iesu, nərgɨn u Tomas, u kətaun-

in məmə, Mil Mil, in təmɨkə e nian Iesu təmiet-arəpa olat.
25 Kən 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 ekek e noanelmɨk, kənu mea-
pən e nəme nɨro e nɨkalɨn, kənu panahatətə lan. Məto okəmə
esəplanən, okol esahatətəən lan.”†

26 Kən tɨnos wik kitiəh rəkɨs, netəmim mɨn rəha Iesu
koatəpələh mɨn əpəh imə, e nimə kitiəh əm, kən motahtosɨg e
toa,motol lok. KənTomas əh-ikɨn ilatmin. Nat əpnapɨn kəmol
lok e toa,məto Iesu tatɨgmuwamɨnmətul ilugɨnelatmən-ipən
məmə, “Pəs nəməlinuən tətatɨg otəmat.”‡ 27Kənmən-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.
Səmɨk mətmətɨgən rəham nahatətəən rəun, məto ik onəkəike
mətahatətə lak.”§

28KənTomas tən-ipən kəminməmə, “Ik rəhak Iərəmərə, kən
ik rəhak Uhgɨn.”*

29Kən Iesu tən-ipən kəm inməmə, “Ik nəmahatətə lak,məto-
inu nəməplan io.† Məto netəm mɨn un kəsotəplanən io, kən
ilat kotahatətə lak, ilat okotos nəwɨrən pahrien, nɨkilat tagien
pahrien.”‡

Naoa u, kəməte məmə netəmim okotahatətə e Iesu
30 Iesu təmol nəmtətin mɨn tepət e nɨganəmtɨ rəhan

netəmim, itəm kəsəte rəkɨsən e naoa u.§ 31 Məto kəməte
nəghatən mɨn u məmə itəmat onəkotahatətə* məmə Iesu in
Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, inu Nətɨ Uhgɨn.
§ 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 † 20:29: Jon 3:15
‡ 20:29: 1 Pita 1:8-9 § 20:30: Jon 21:25 * 20:31: Jon 3:15



JON 21:1 303 JON 21:13

Kəməte nəhlan, məmə itəmat onəkotos nəmegəhən e nərgɨn,
məto-inu itəmat noatahatətə lan.†

21
Iesu təmol əp in kəmrəhan netəmim ilat sepɨn

1Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təmol əp mɨn in o rəhan mɨn
netəmim,* əpəh e nɨməkləkɨl e nɨkalɨ lek asol, katən mə Lek
Kalili.† Kən təmol əp innulan. 2Enian əh, netəmimmɨnu rəha
Iesu kəmotaliwək kitiəh: Saimon Pita, ne Tomas u kətaun-in
məməMil Mil, ne Nataniel u, etəm Kalili iman latuənu Kena,
nenətɨSepetimil,‡neetəmimmilkəiumɨnrəha Iesu. 3Saimon
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.§

4Kən tɨnatian, kən Iesu tuwa matətul ipar, məto rəhan mɨn
netəmim, ilat kotəruruməmə Iesu.*

5 In tətapəh olat məmə, “!Nəman! ?Nəsotosən nəmkit, o?”
Kən ilat kotəmə, “Kəpə, nəm tɨkə.”
6Kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, otatɨpin-pən-tu net e

matɨp ikɨnenɨkalɨpotu, kənonəkotiuwnəmneen.” Kən əmun,
kotatɨpin-iarəp net, əmun, mɨnotəruru niuw-pərən, məto-inu
net tɨnər mɨnər mɨnərioah e nəm.†

7 Kən suah u itəm Iesu tolkeike pɨk, in tən-ipən kəm Pita
məmə, “! Ei! ! Iərəmərə ətuatɨp əh!” Kən nian Pita təməto
nəghatən u, təmətəut uəhai əm, kən mətɨpən itəhəi, meai
muwɨn ipar. 8 Kən netəmim mɨn u neen rəha Iesu, ilat
kəmotuwar e pot, moatiuw net apon təmərioah e nəm, məto-
inu bot in iuəhkɨr əm məsɨn o nɨməkləkɨl, tahmen əm hanrɨt
mita. 9 Kən 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
ilatməmə, “Otəmɨk nəmmɨn un neen itəmnəmotosmotuwa.”

11Kən Saimon Pita təmuwɨn mɨn e pot, kən mewkəkan net
muwɨn əpəh ipar. Net u tərioah e nəmasolmɨn, ilat rafinwan-
hanrɨt-fifti-tri. Kən nat əpnapɨn məmə net u təmərioah pap e
nəm, məto in təməsəhapən. 12 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat
məmə, “Otuwa motagwən.” Kən ilat kit nɨkin təsəhtən məmə
otətapəh ronməmə, “?Ik pah un?” məto-inu ilat kɨnotɨtun əsas
məmə in Iərəmərə. 13 Kən Iesu təmos pɨret muwa mos-ipən
kəm ilat, kənmos-ipənmɨn nəm.
† 20:31: Jon 19:35 * 21:1: Jon 21:14; Jon 20:19,26 † 21:1: Nəghatən Kris
ətuatɨp tatənməmə Lek Taepirias, in nərgɨ Lek Kalili 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
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14Kən inu, nian tatol kɨsɨl lan, itəm Iesu təmol əp in o rəhan
mɨn netəmim uarisɨg e nian in təmɨmɨs, kənməmegəhmɨn.‡

Iesu ne Pita
15Nian ilat kɨnotagwən rəkɨs, Iesu təmətapəh o Saimon Pita,

məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io taprəkɨs-in netəm
mɨn un?” Pita tən-ipən kəm in məmə, “Əwəh, Iərəmərə, ik
nəkɨtunməmə io ekolkeike pɨk ik.”§
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatagwən

rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
16Kən Iesu tatɨg mətapəhmɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon.

?Ik nakolkeike io?”
In tən-ipən kəm Iesu məmə, “Əwəh Iərəmərə, ik nəkɨtun

məmə iakolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatehm wɨr

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 ronmau

kɨsɨl,məmə, “?Ik nakolkeike io?” Kən in tən-ipənkəminməmə,
“Iərəmərə, ik nəkɨtun natɨmnat rafin.‡ Ik nəkɨtun məmə io
ekolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik atagwən rəhak

sipsip mɨn.
18 “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm ik məmə, aupən, e rəham

netəm-aluəən, nəmatiargin atɨp rəham kətəut, kən mətaliwək
matuwɨn ikɨnmɨn rafin itəmnakolkeike məmə nakuwɨn ikɨn.
Məto nian ik onakaguɨhl, onakəg-ətuatɨp-innelməm, kənetəm
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

20 Kən 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, kənmatətapəh ronməmə, “?Iərəmərə, pah un
otegəhan-in-pən ik e nelmɨ rəham tɨkɨmɨr mɨn?”‡

21 Nian Pita təməplan in, kən tətapəh o Iesu məmə, “?
Iərəmərə, məto tahro e suah əh?”
‡ 21:14: Jon 20:1,19,26 § 21:15: Mat 26:33-35; Jon 13:37-38 * 21:16: Esik
34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Wək 20:28; 1 Pita 5:2-3 † 21:17: Jon 13:38 ‡ 21:17:
Jon 16:30 § 21:19: Katən məmə e nup tate mɨn tatuwa, kən kəpanətu-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
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22 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Okəmə io ekolkeike
məmə in otatəmegəh muwɨn mətoarus nian iakɨtəlɨg-pa mɨn,
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 ekolkeike məmə
in otatəmegəh, mətoarus-pən iakɨtəlɨg-pa mɨn, ik onəkɨtun o
naka?”

24 Etəmim u rəha Iesu in etəmim kitiəh əm itəm tatən-iarəp
natɨmnatmɨnu,* kən inməte rəkɨs nəghatənmɨnu. Kən itɨmat
ekotɨtunməmə nəghatənmɨn 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.

§ 21:22: Jon 21:19; Mat 4:19; 16:24 * 21:24: Jon 15:27 † 21:24: Nian neen,
Jon tatəghat nəhlan, matən məmə, “itɨmat,” məto in tatən əm in pɨsɨn əm (19:35;
əplan-tu 1 Jon 1:1-4). ‡ 21:25: Jon 20:30
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WəkMɨn
WəkMɨn Rəha Aposol Mɨn

Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa uWək
Mɨn

?Pah təməte naoa u? Luk təməte naoa u. Afin e “Nəghatən
əkuəkɨr rəha naoa u Luk” o nɨtunənməmə Luk in pah.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Luk təməte naoa u tatuwɨn

kəm in kit, nərgɨn u Teofilas, etəm kitiəh əm itəm Luk təməte
naoa u “Namnusən Təwɨr Itəm Luk Təməte” tatuwɨn kəm in.
Nərɨg u, nɨpətɨn təmə, “Etəmim itəm tokeike Uhgɨn.” Luk
təməte naoau tatuwɨnkəmsuahu,məto in tɨtunməmə Iaihluə
tepət okotafinmɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Naoa mɨn rəha

Namnusən Təwɨr koatəghat-in nəmegəhən ne nɨmɨsən rəha
Iesu. Naoa u tatən-iarəp məmə niməfak təmahro mətuoun.
Naoa uməsɨn tatəghat-in təpət e wək rəha Pita, kənməsɨnmɨn
tatəghat-in nəmegəhən ne wək rəha Pol.
? Təməte naoa u o naka? Luk təməte naoa u matən

məmə niməfak təmahromin nulanmətuoun, kən otahro min
nulan niməfak otatəwiə. Kən e naoa u, kitat okotehm məmə
iəfakmɨnokotahruhalpɨnnəghatənkəmnetəmIsrel ne netəm
Iaihluəmɨn itəmkotolkeikeməməokotɨtunnəukətɨnahatətəən
rəhalat. E naoa u, kotəplan məmə kapman rəha Rom tatəto
nəghatən rəha Pol. Kən matəplan məmə Luk ne Pol kiolkeike
məmə netəmim rafin itəm Rom tatərəmərə elat, ilat okotən
nɨpahrienən e Iesu.

Uhgɨn təmənməmə otahl-ipa
Narmɨn rəhan
1 Teofilas, e rəhak naoa itəm eməte aupən, eməte nolən
mɨn rəha natɨmnat rafin itəm Iesu təmatol ne matəgətun
netəmim lan. 2 Naoa əh tatən-iarəp nian Iesu təmətuoun
rəhan wək 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 təməmegəh mɨn e nɨmɨsən, nian tepət tatuwa olat kən
ilat kotəplan in e nian kitiəh kitiəh e nian foti, kən matol əp
in kəm ilat məmə okotɨtun məmə in təməmegəh pahrien e

1:1: Luk 1:3 * 1:2: “Aposol” in suah kit itəm Iesu Kristo təmahl-ipa o
nən-iarəpənrəhannəghatən. Niannakotafinnəghatən əh “aposol”enaoau, nɨpətɨn
tənməmənetəmimtuelef rəha Iesuukəmotaliwək ilatmin. Kənenaoau, Pol təmən
məmə in mɨn 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
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nɨmɨsən. Kən e nian mɨn əh, təmatəgətun ilat e nərəmərəən
rəhaUhgɨn. 4Nian Iesu təmətatɨg əh ilatmin 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 rəkɨs məmə
otos-ipɨnə kəm itəmat, tahmen mɨn məmə 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 matɨg etəmat, itəmat onəkotos nəsanənən. Kən
itəmat onokotəkəike motuwɨn motən-iarəp rəhak nəghatən
əpəh Jerusalem,ne ikɨnmɨn əpəh Jutia, neSameria, kənne ikɨn
mɨn rafin e nətueintən.”

9 Nian 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.
10Niankəmotɨtagpər əh eneaimoategəs-in, roiu agɨn-əh, suah
mil kəiu kəmian e natɨmnat ruən kəmuet-arəpamuətul ilugɨn
elat, 11kənmuən-ipən kəm ilat məmə, “!NetəmKalili! ?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 əm e itəm əh, itəm tər
matuwɨn.”

Aposol mɨn
12Kən aposolmɨn kəmotiet e nɨtot u katənməmə, 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 itəm koatatɨg 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. 14Netəm mɨn əh ne
nɨpɨtan mɨn, ne Meri u mama rəha Iesu, ne pia Iesu mɨn, ilat
koatuwamoatəfak kitiəh nian tepət.

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 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
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Etəmim itəmotos nəme Jutas
15Nian neen tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən netəmmɨn 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 otəkəike muwamol nɨpahrienən lan, itəmnuwəh
aupənNarmɨnRəhaUhgɨn təmos-ipənnəghatən kəmKig Tefɨt,
kən Kig Tefɨt təmən-iarəp suah u Jutas məmə in otit netəmim
motuwɨn kaskəlɨm Iesu. Kən nəghatən əh tɨnuwa əh-roiu
mɨnol 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
nərpɨnnɨsgan tiet. 19KənnetəmJerusalemkəmotəto nəghatən
əh, kəmotaun-in nəptən əh enəghatən ikɨnməmə, “Akeltama,”
nɨpətɨn uməməNəptən e Nɨta.)

20 Kən Pita təmən məmə, “E Naoa Rəha Napuən Mɨn,
nəghatən kit tatənməmə,
‘Təwɨr məmə rəhan nimə tatətul əpnapɨn əm, okol etəmim kit

təsatɨgən ikɨn.’
“Kən nəghatən kit mɨn tatənmin-nulanməmə,

‘Təwɨr məmə etəm pɨsɨn kit otuwa mos nəmeen mol 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 itəmkitatmin 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.”

23 Kən ilat kəmotən-iarəp nərgɨ etəmim kəiu, kit nərgɨn u
Josep u nian neen kətaun-in məmə Pasapas o Jastas, kən kit
mɨn, nərgɨn u Matias. 24 Kən ilat kəmotəfak motən məmə,
“Iərəmərə, ik nəkɨtun nɨki netəmim rafin. Ik asitu etɨmat
məmə suah mil u, in pəhruən ik nɨnəmɨtəpun rəkɨs 25 məmə
otaskəlɨmwək u rəha aposol itəm Jutas təmapəsməmə otuwɨn
e suatɨp itəmtərat, iman ətuatɨp ikɨn.” 26Niankəmotəfak 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.

1:16: 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,
netəmmɨn u itəm koatahatətə e Iesu kəmotuwa kitiəh. 2Kən
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
təmuwamərioahmətatɨg elat, kənmɨnos-ipənnəsanənən kəm
ilat, mol ilat kɨnoatəghat e nəghatən ik pɨsɨnmɨn.

5 Kən noanol mɨn neen əh-ikɨn rəha netəm Isrel itəm
koatəfak 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 netəm mɨn əh koatən.
7 Kəmotaut pɨk agɨn kən motən məmə, “! Ei! ?Netəm Kalili
əm əh koatəghat, o kəp? 8 ?Tahro kitat rafin koatəto rəhatat
nəghatən mɨn itəm ilat koatən? 9-11 Kitat u netəm ik pɨsɨn
pɨsɨn mɨn tepət. Ikɨn-u netəm Patia əh-ikɨn, ne netəm Metia,
ne netəm Elam, ne netəm Mesopotemia, ne netəm Jutia, ne
netəm Kapatosia, ne netəm Pontas, ne netəm Esia, ne netəm
Fritia, ne netəm Pamfilia, ne netəm Ijip, ne netəm Lipia e
nɨkalɨn-pən əhSaerin ikɨn, nenetəmRom,neennoanol ətuatɨp
rəha netəm Isrel, neen netəmpɨsɨnməto koatəfak kəmUhgɨn,
ne netəm Krit, ne netəm Arepia. Məto kitat rafin kəmotəto
ilat koatən nat asol itəm Uhgɨn təmol e nəghatən ik pɨsɨn mɨn
rəhatat.” 12 Narmɨlat təmiwɨg pɨk, rehalat-kapə təmɨkə, kən
kəmoatətapəh olat mɨnməmə, “!Ei! ?Naka u tol nulan?”

13 Məto neen kəmotalah-əmnu ilat, motən məmə, “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 təmən
* 2:1: Pentekos: Əplan e tiksonari. 2:1: Lev23:15-21; Dut 16:9-11 2:3: Mat
3:11 2:4: Mak16:17;Wək4:31; 10:44-46; 19:6 † 2:15: Netəm əhkəsotənɨmən
wain laulaugɨn, kən etəm tɨkə itəm tətapɨs laulaugɨn.
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məmə, 17 ‘Uhgɨn təmən məmə, “E namnun nian mɨn, ekos-
ipən rəhak Narmɨn kəm netəmim rafin. Ilat rafin okotos
nəsanənən lan. Nenətɨtəmat mɨn, nəman ne nɨpɨtan, ilat
okotən-iarəp nəghatən mɨn rəhak itəm io iatos-ipən kəm ilat.
Netəm aluə mɨn rəhatəmat, Uhgɨn otos-ipən nat kit tahmen
e napɨlaiirən kəm ilat. Kən naguɨhl-aguɨhl mɨn rəhatəmat
okotapɨlaiir e napɨlaiirən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 18 Sənəmə netəm-
iasol mɨn əm, məto nəman ne nɨpɨtan ilat nolwək mɨn əm
rəhak, kən ekos-ipən Narmɨn rəhak kəm ilat. Kən ilat okotən-
iarəpnəghatənmɨnrəhak itəmiatos-ipənkəmilat. 19Oekolnat
pɨspɨsmɨn əpəh eneai, ne nəmtətin pɨsɨnpɨsɨnmɨn enɨməptən.
Onəkotəplan nɨta ne nɨgəm ne nəhaniəm okotər motol napuə
lan. 20 Aupən, mɨtgar otapinəp kən məwɨg otasiə tahmen e
nɨta. Kənuarisɨg, Nian asol asol agɨn rəha Iərəmərəotuwa. 21E
nian əh, netəmimrafin itəmokotaun-inNərgək, 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 nelmɨtəmat.
Kən itəmat nəmotohamnu in e nian nəmotegəhan-in-pən in
tuwɨn e nelmɨ netəm rat kəsotəfakən. Kəmotoh kətu-pər e nɨg
kəməluau.

24 “Məto Uhgɨn təmɨkɨs Iesu e nahməən rəha nɨmɨsən, kən
mol in təmegəh mɨn e nɨmɨsən, məto-inu nɨmɨsən, rəhan
nəsanənən tɨkə o naskəlɨmən. 25 Tefɨt təmən nulan e Iesu
aupənməmə, ‘Nian rafin ekɨtunməmə Iərəmərə tətatɨg itɨmlau
min. Okol esəgɨnən məto-inu tətatɨg e nɨkalɨk itɨmlau min.
26Məto-inuonat əh, ionɨkik tagienpɨk,matənwiwi ik enohlɨk.
Kən nɨkik təməlinu məto-inu ekɨtun məmə Uhgɨn otosmegəh
nɨpətɨk. 27 Kən okol nəsapɨsən narmək tətatɨg ima netəm
kəmotɨmɨs ikɨn. Kən okol nəsegəhan-in mɨnən nɨpətɨ rəham
EtəmimƏtuatɨpməmə otəmnəmɨt. 28 Ik nəməgətun rəkɨs suatɨp
rəha nəmegəhən kəm io, kən ik onəkol io nɨkik tətagien pɨk
nian ekətatɨg kilau min ik.’ In əh nəghatən 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

2:21: Joel 2:28-32 2:28: Sam 16:8-11 2:29: 1 King 2:10
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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. 32 Kən nəghatən u tatəghat
e Iesu itəm Uhgɨn təmol rəkɨs təmegəh mɨn e nɨmɨsən. !
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 əmməmə Uhgɨn təmən-iəkɨs mi-
hin 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
in nian in təmən nəghatən mɨn əh məmə, ‘Iərəmərə təmən
kəm rəhak Iərəmərə məmə, “Əpələh e nɨkalɨk matɨp, ikɨn rəha
nɨsiaiiən ne nəsanənən, matəsahgin. 35 Oekol rəham tɨkɨmɨr
mɨn məmə okotahmen e nɨmoulul itəm nategotain e nəptən,
kən ikmatərəmərə elat.” ’ 36 Itəmat rafinnoanolmɨn rəha Isrel
onəkotəkəikemotɨtunwɨrməmə Iesu əh itəmitəmatnəmotətu-
pər e nɨg kəməluau, in əh, Uhgɨn təmol məmə in Iərəmərə ne
Kristo - etəm itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.”

Netəmim tepət kəmoatən nɨpahrienən e Iesu
37NəghatənurəhaPita təmekpahriennɨkilat, kənkotətapəh

o Pita ne aposol mɨn məmə, “Piatɨmat mɨn. ? Oekol tahro
nulan?”

38 Kən 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.
Kən Uhgɨn otos-ipɨnə Narmɨn u kəm itəmat, 39 məto Uhgɨn
təmən-iəkɨs nəghatən u otəmat, ne nenətɨtəmat mɨn, ne
namipɨtəmat mɨn itəm okəpanotuwa. Nəniəkɨsən u tətatɨg
o netəm mɨn u itəm Iərəmərə Uhgɨn rəhatat tətaun-in ilat.”
40 Kən Pita tatən nəghatən wɨr tepət məmə otiuw-pa ilat ko-
tuwa, kən matən kəm ilat məmə, “Onəkotiet rəkɨs e netəm
un, netəm kotərat məmə Uhgɨn otəsolən nalpɨnən kəm itəmat
min ilat.” 41 Kən ilat tepət itəm kəmotəto nəghatən rəha Pita
kəmotən nɨpahrienən lan, kən kəmol baptais 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
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
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Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu,‡ ne nəfakən. Kən
nian rafin nɨkilat tiəkɨs məmə 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. 44 Netəm mɨn u koatahatətə e Iesu, nian rafin koatuwa
kitiəhmoatawte-in rəhalat nautəmɨn kəm ilatmɨn, 45 tahmen
e okəmə suah kit rəhan nat kit tɨkə, kən kit otol-salɨm-in rəhan
kit nautə kənmasitu lan. 46Nian rafin kotuwɨn katəfak kitiəh
e Nimə Rəha Uhgɨn.§ Kən kəmotuwɨn e nimə pɨsɨn pɨsɨn
mɨnmoatoor nagwənən nɨgɨlat e nagienən ne nɨkilat pahrien,
kən kəmotagwən mɨn e Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu.
47Kənnian rafinkoatənwiwiUhgɨn, kənnetəmimkoatenwiwi
ilat o rəhalatnolən. Kənnianrafin IərəmərəUhgɨn tatosmegəh
netəmim kotuwa kitiəh ilat netəmkoatahatətə e Iesu.

3
Uhgɨn təmol nat pɨspɨs e etəmunelkɨn tərat

1 Nian kit e tri kɨlok ehnaipən, nian rəha nəfakən, Pita ne
Jon kəmualiwək mətian 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. 3Nian təməplan Pita ne Jon kɨnatian məmə okia imə, in
təmətapəholauməməokios-ipənməni kit kəmin. 4KənPitane
Jon nɨganəmtɨlau təmətul lan. Kən Pita təmə, “Ətag-pa mehm
itɨmlau.” 5 Kən təmətag-pən məplan ilau nɨkin tatəht məmə
otos məni kit olau.

6 Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Rəhak məni tɨkə
agɨn. Məto nat naka itəm io iatos, ekos-ipɨnə kəm ik. !
E nərgɨ Iesu Kristo etəm Nasaret, iatən-ipɨnə kəm ik, ətul
maliwək!” 7 Kən in təmasitu lan, mɨləs nelmɨn matɨp miuw-
pər məmə otətul. Kən roiu agɨn nelkɨn mil kəmuəg-ətuatɨp.
8 Kən təmətɨp mər mətul mɨnataliwək, matətəu-pən ilau
mətəhaluwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, kənmɨnataliwəkmatətɨpər-
ətɨpər matənwiwi Uhgɨn. 9Kən netəmim rafin kəmotəplan in
tətaliwəkmatənwiwi Uhgɨn. 10Nian ilat kɨnotɨtunməmə suah
ilouin inəh itəmtateasiə oməni nian rafin e nafiluə rəhaNimə
Rəha Uhgɨn, kəmotaut pɨk, narmɨlat təmiwɨg e suah əh.

Pita təməghat kəmnetəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
11 Nian təmatəkul-pən e Pita ne Jon, netəmim narmɨlat

təmiwɨg ron, kotaiu motuwa məmə okotəplan iləhal e ikɨn kit
‡ 2:42: NagwənənRəhaNəmtətin Rəha Iesu: Əplan e tiksonari. 2:42: Wək 20:7

2:44: Wək 4:32-35 § 2:46: Nimə Rəha Uhgɨn - ikɨn itəm noanol mɨn rəha
Isrel kotuwamoatəfak ikɨn kəmUhgɨn. 2:47: Wək 6:7; 11:21 3:4: Wək 14:9
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e Nimə Rəha Uhgɨn u katənməmə Fəranta rəha Kig Solomon.*
12 Nian 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 kəmPailat 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 əm
məto-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 “Piak mɨn. Io ekɨtun məmə nat un nəmotol e Iesu itəmat
rəhatəmat netəm-iasol mɨn, itəmat rafin nəmotol məto-inu
nəsotɨtun wɨrən məmə Iesu in pah. 18Məto suatɨp u inu rəha
Uhgɨn o nuhapɨkən rəhan nəghatən itəm təmən aupən. E
nəghatən rəha rəhanmɨn ienmɨn, in təmən rəkɨs məmə rəhan
Kristo itəm təmən rəkɨs aupən məmə otahl-ipa, in otəkəike
məto nahməən e nɨpətɨn.

19“Itəla, roiu əh, onəkotəkəikemotəuhlin itəmate rəhatəmat
nolən rat mɨn kən motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn məmə in otafəl
rəhatəmat nolən ratmɨn, kənməmə IərəmərəUhgɨn otos-ipɨnə
namegən ne nəsanənən wi e nəmegəhən rəhatəmat, 20 kən
məmə inotahl-ipaKristo tɨtəlɨg-pamɨn, etəmitəmUhgɨn təmən
rəkɨs aupən. Iatəghat-in Kristo u Iesu. 21 Məto 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 ienmɨn aupən agɨn kəmotən-iarəp.

22“KənMoses təmən-iarəpməmə, ‘IərəmərəUhgɨnotɨləs-ipər
ien kit mɨn etəmat tahmen lak. Onəkotəkəike motətəlɨg-in
natɨmnat rafin itəm otən kəm itəmat motol nəwian. 23Netəm
mɨnu itəmokotəhtnəwia ien əh,Uhgɨnotɨləs-irəkɨs ilat o rəhan
mɨn netəmim kən ilat okotɨmɨs.’ 24 Inu nɨpahrienən. Ien mɨn

* 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 Tim1:13 3:19:
Wək 2:38 3:23: Dut 18:15,18-19
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rafin kəmotən əmnəghatən 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 itəmmipɨm Ios-
megəh otol, otos-ipən nəwɨrən əh kəmnetəmim 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
1 Nian Pita ne Jon kəmatuəghat əh kəm netəmim, kən pris
mɨn, ne etəmtərəmərə emopaelmɨn itəmkoatehmNiməRəha
Uhgɨn, ne Satusi mɨn,* kəmotiet-arəpa. 2 Nɨkilat təmahmə
pɨk məto-inu ilau katuəgətun netəmim məmə Iesu təmɨmɨs
kən məmegəh mɨn. Kən inu tatəgətun məmə netəm u
kəmotɨmɨs, Uhgɨn otosmegəh mɨn ilat. 3 Kən 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 itəm kəmotən nɨpahrienən e Iesu, ilat
iuəhkɨr tahmen e faif-taosan.

Pita ne Jon kəmuətul e nɨganəmtɨ kaonsel
5 Kəmən lawɨgin, pris asol, ne netəm-iasol rəha noanol

mɨn rəha Isrel, ne iəgətun mɨn rəha Lou rəha Moses,‡
kəmotargəfɨmɨn ilat mɨn əpəh Jerusalem. 6 Kəmotəpələh ilat
Anas u pris asol agɨn, ne Kaeafas, ne Jon, ne Aleksanta,
ne netəmim neen e noanol rəha suah u pris asol agɨn,
kəmotəpələh e kaonsel. 7 Kəmotən Pita ne Jon kian muətul
aupənelat, kənkotətapəholauməmə, “?Nəmioshiənəsanənən
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 itəmnelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul aupən-in itəmat
e nəsanənən əm e nərgɨ Iesu Kristo, etəm Nasaret. Suah

3:25: Jen 22:18 3:26: Wək 13:46 * 4:1: Əplannəghatənmɨn əh e tiksonari:
prismɨn, nemopael itəmkoatehmNiməRəhaUhgɨn, ne Satusi. † 4:3: Okuəməhl
mətoarus olawɨgməto-inu lou təmənməmə suah kit təsolən pas e kot lapɨn. 4:4:
Wək 2:41 ‡ 4:5: Lou rəha Moses - lou mɨn itəm Uhgɨn təmos-ipən kəmMoses
əpəh nɨtot Saenae.
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əh inəh, itəmat nəmotətu-pər e nɨg kəməluau, in təmɨmɨs.
Məto Uhgɨn təmol təmegəh mɨn. 11 Suah əh inəh, itəm Naoa
Rəha Uhgɨn təmən lan məmə, ‘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 nətueintən itəm Uhgɨn təmos-ipa məmə tɨtun nosmegəhən
netəmim, məto Iesu pɨsɨn əm tɨtun nosmegəhən netəmim.”

13Netəm-iasol rəha kaonsel kəmotaut pɨk nian kəmotəplan
məməkəsuəginən ilat, nat əpnapɨnkəsioalən skul, ilau etəmim
əm. Kəmotɨtun ətuatɨp məmə suah mil əh ilat pahrien Iesu
kəmotaliwəkmoatan. 14Kənkɨnotərurunuhalpɨnənnəghatən
rəhalauməto-inu suahunelkɨn tɨnəwɨr rəkɨs tatətul iləhalmin
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. 17 Məto pəs kotən-
iəhau əskasɨk ilau məmə okəsuən-iarəp mɨnən nərgɨ Iesu kəm
netəmim, kən nəghatən e nat pɨspɨs əh otəsiet mɨnən netəmim
kotəto.”

kaonsel təmegəhan-in ilauməmə okiaiet
18Kən kəmotaun-in iləhal kəhaluwamɨn imə, kən kəmotən-

ipən kəm Pita ne Jon məmə okəsuən-iarəp mɨnən nərgɨ Iesu,
kənməsuəgətunmɨnən netəmim lan.

19 Məto ilau kəmuən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat əm
otakil məmə tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə ekioal
nəwiatəmat o nəwia Uhgɨn. 20Məto itɨmlau okol esuakɨmən
nohlɨtɨmlau. Oekuəike muən-iarəp natɨmnat itəm emuəplan
e nɨganəmtɨtɨmlau kənmuəto 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 itəmUhgɨn təmol e etəmnelkɨn
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 ilauokatian, kəmiaietuəhai əmmian əpəhnetəmkoata-
hatətə e Iesu koatatɨg ikɨn, kən muən-iarəp rafin nəghatən

4:10: Wək 3:6,13-16 4:11: Sam 118:22 4:12: Mat 1:21 4:18: Wək
5:28 4:19: Wək 5:29
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itəm pris 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 netəm e nəptən pɨsɨn pɨsɨn mɨn nɨkilat tɨtahmə pɨk

nəhlan?
Tahro ilatkoatətenoaməməokotolnəratənmɨn əh, u itəmokol

koatol pap, təsuwɨnənmiet, otɨkə-pən əmolat.
26 Netəm koatərəmərə e nɨtən mɨn, 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
əm rəham nəghatən itəm ik nɨnəmən rəkɨs e nəsanənən
ne nenatɨgən rəham aupən. 29 Tol nəhlan, Iərəmərə,
nɨkim tatəht nəghatən itəm ilat kəmoatənməmə okotoh
itɨmat, ol itɨmat rəham iolwək mɨn məmə esotəgɨnən
məmə ekotən-iarəp rəham nəghatən. 30Əgəfəməhin-pa
nelməm məmə otol-wɨr netəm koatɨmɨs, kən mol nat
pɨspɨs mɨn ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nərgɨ Iesu,
rəham iol ətuatɨp.”

31 Nian kəmotəfak rəkɨs, kən nat kit təməloal e nimə,
kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa mərioah mətatɨg elat, kən
kɨnoatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨnməsotəgɨnən.

Netəm kəmoatən nɨpahrienən e Iesu koatoor nautə rəhalat
kəm ilatmɨn

32 Netəm koatən nɨpahrienən e Iesu rəhalat nətəlɨgən
təmuwa kitiəh. Kit təməsaumɨsən məhluaig-in rəhan nautə
məto kəmoatoor nautə rəhalat kəm ilat mɨn. 33 Kən aposol
mɨn kəmotos nəsanənən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kən moatən-
iarəp məmə Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən. Kən e
nəwɨrən rəhaUhgɨn, in tətasitu elat rafin itəmkoatəfak. 34Kən
ilat kit, rəhan kit nat kit təməsɨkəən, məto-inu netəmim neen
4:24: Eks 20:11; Neham9:6; Sam146:6 4:26: Sam2:1-2 4:27: Mat 27:1-2;
Luk 23:7-11;Wək 3:13 4:28: Wək 2:23 4:29: Efes 6:19 4:32: Wək 2:44
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kəmotosalɨm-in rəhalat nəptən o nimə, kən motos-ipən məni
lan kəm aposol mɨn, 35 kən ilat kəmoatoor kəm itəm mɨn 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 lanmuwaməmki-pən kəmaposolmɨnməmə
ilat okotoor kəm ilat mɨn.

5
Ananaeas ne Safaera

1 Məto suah kit mɨn əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas, ne rəhan
pətan nərgɨn u Safaera. Ilau mɨn kəmioal-salɨm-in rəhalau
kit nɨməptən. 2 In təmaskəlɨm anion məni məsɨn, kən rəhan
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
Uhgɨnkənmətaskəlɨmanionməniməsɨn rəhanɨməptənməmə
rəham. 4 ?Aupən nɨməsosalɨm-inən nɨməptən u, in rəham o
kəp? ? Kən nian nəmosalɨm-in, rəham məni lan o kəp? ?
Tahro natol nuhlan? !Ik nɨseiuə-inən etəmim, məto nateiuə-
in Uhgɨn!” 5Nian Ananaeas təməto nəghatən əh, əmun mɨsɨ-
pər morin rəhan namegən tiet. Kən netəmim itəm kəmotəto
nat əh, kəmotəgɨn motasiəp. 6Kən netəm aluəmɨn kəmotuwa
motalpin nɨpətɨnmotɨləs motiet motuwɨn kɨtənɨm.

7 Iuəhkɨr aua kɨsɨl təmuwa muwɨn rəkɨs, kən rəhan pətan
Safaera təmiet-arəpa məruru məmə rəhan iərman tɨnɨmɨs
rəkɨs. 8 Kən Pita təmətapəh ron məmə, “?Ən-tu kəm io məmə
məni e nəptən rafin əh rəhatəlau itəmnəmiosalɨm-in?” Kən in
tənməmə, “Əwəh. Məni rafin un.”

9 Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “? Tahro nəmatioal
anionnoakitməmənakueiuə-inNarmɨnRəha Iərəmərəməmə
okol təsɨtunən nat u nəmioal? !Əto-tu! Netəm kəmotɨtənɨm
rəham iərman, ilat u e nafiluə koatuwa məmə okotɨləs mɨn
ik.” 10 Kən roiu agɨn tɨsɨ-pər morin-pən əpəh nelkɨ Pita ikɨn,
mɨmɨs namegən tiet. Nian netəm aluə mɨn kəmotuwa imə,
motəplan tɨnɨmɨs rəkɨs, kən kotɨləs motiet motuwɨn kɨtənɨm e
nɨkalɨ rəhan iərman. 11Nian netəmim rəha niməfak ne netəm
əpnapɨn kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn kəmotəgɨn.

Aposol mɨn kəmotasitu e netəmim tepət motol-wɨr
rəhalat nɨmɨsən

12 Kən aposol mɨn kəmotol nəmtətin tepət ne nat pɨspɨs
mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. Kən netəmim mɨn u itəm koatən
5:2: Wək 2:45 5:3: Jon 13:2
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nɨpahrienən e Iesu kəmoatuwa kitiəh əm e Feranta rəha Kig
Solomon e Nimə Rəha Uhgɨn. 13Netəmim kəmoatɨsiai-in ilat,
məto netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Iesu kəmotəgin
nuwɨnən ikɨn əhmehm ilat. 14Məto nian rafin netəmim tepət
koatuwa moatən nɨpahrienən e Iesu, nəman ne nɨpɨtan, kən
ilat tatepət. 15 Məto-inu e nat pɨspɨs mɨn itəm aposol mɨn
kəmoatol, netəmimkoatos rəhalat nɨmɨsənmɨnmoatuwa, kən
moatəlɨn ilat kotapɨl e rəhalat pet ne nɨmɨtiwɨn e suatɨpməmə
nian Pita otaliwək mapikalɨn ilat, in otek neen o kəm-naka
nəghanpɨs in əm tos neen kən məmə ilat okotəmegəh. 16 Kən
netəmim tepət tepət kəmotɨsɨ-pən e latuənu mɨn 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 Sat-

usi 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 kala-
pus. 19Məto lapɨn-in, nagelo kit rəha Iərəmərə təmuwamerəh
e nafiluə e kalapus mit ilat motiet. 20 Kən mən-ipən kəm
ilat məmə, “Otuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨnmotən-iarəp nəghatən
pahrien rəha nəmegəhən wi u kəm netəmim.” 21 Kən 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. Kən motahl-ipən nəghatən kəm netəm kotərəmərə e
kalapus məmə okotahl-ipa aposol mɨn kotuwa e kot əpəh e
kaonsel. 22 Məto nian mopael mɨn kəmotuwɨn e kalapus,
məto aposol mɨn kotɨkə. Kən kotɨtəlɨg-pa e kaonsel motən
məmə, 23 “Nian emotuwɨn ket-arəpən e kalapus, motəplan toa
tətahtosɨg, lok tatəkul-pən wɨr əm lan, kən mopael mɨn rəha
kalapus koatətul katehmwɨr əmnafiluə 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 əm məmə nat naka otuwa
mɨn.

25 Kən əmun etəmim kit tiet-arəpa məmə, “!Ei, nəman! !
Netəm mɨn ilouin itəm nəmotəmki-pən ilat e kalapus, ilat

5:12: Wək 2:43; 14:3 5:19: Wək 12:7-10 * 5:21: kaonsel - netəm-iasol
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əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn koatəgətun netəmim!” 26 Kən etəm
tərəmərə e mopael mɨn təmit mopael mɨn rəhan motuwɨn
motəmɨk aposol mɨn motuwa. Məto kəməsotewkəkanən ilat
məto-inu koatəgɨn məmə netəm əpnapɨn okotaht ilat e kəpiel
apɨn okəmə okotewkəkan ilat.

27 Nian kəmotit ilat motuwa imə, kən motən məmə ilat
okotətul aupən-in netəm-iasol rəha kaonsel. Kən pris asol
agɨn təmən-ipən kəm ilatməmə, 28 “Emotən-iəhau əskasɨk agɨn
itəmat məmə onəsətəgətunən netəmim e nərgɨ suah əh Iesu.
Məto nəgətunən rəhatəmat tɨnaiu rafin əpəh Jerusalem. Kən
moatol məmə netəmim okotənməmə 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 Iesumotətu-pər e nɨg kəməluau,
məto Uhgɨn u rəha tɨpɨtat mɨn aupən təmol təmegəh mɨn e
nɨmɨsən. 31 Uhgɨn 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 rəkɨs nolən rat
mɨn rəhalat. 32Kən itɨmat Narmɨn Rəha Uhgɨn ekoatən-iarəp
natɨmnat mɨn u, kən Uhgɨn tatos-ipən Narmɨn rəhan kəm
netəmim itəmkoatol nəwian.”

33Niannetəmimrəhakaonsel kəmotətonəghatən əh, təmew
pɨk rəhalat neməha, kən kotolkeike məmə okotohamnu əm
ilat. 34Məto suah kit təmətul, nərgɨn u Kamaliel, in Farisi kit
ne iəgətunkit rəhaLou, u itəmnetəmimrafinkoatɨsiaiiən. Kən
təmətapəh o mopael mɨn məmə okotit aposol mɨn motuwɨn
ihluə pitən. 35 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Natimak
mɨn, netəm Isrel. Otakil wɨr noa rehatəmatməmə onəkotahro
netəmmɨn 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. 37 Uarisɨg 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.
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40 Kən kəmotaun-in aposol mɨn məmə okotuwa imə, kən
motən məmə mopael mɨn okotalis ilat. Kən motən-iəhau
əskasɨk mɨn ilat məmə okəsotəghat mɨnən kəm netəmim e
nərgɨ Iesu kənmotəhlman ilat kotiet.

41 Nian aposol mɨn kəmotiet e kaonsel, nɨkilat tətagien,
məto-inu Uhgɨn təmɨsiai-in ilat kən megəhan-in məmə
netəmimokotoh ilatməto-inu koatuarisɨg-in Iesu. 42Kənnian
rafin e Nimə Rəha Uhgɨn ne nimə mɨn, ilat kəməsotapəsən
kəmoatəkəike katən-iarəp kən moatəgətun nəghatən wɨr
məmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn təmənməmə otahl-ipa.

6
Kəmos-ipər netəmsepɨn

1Nianneen tɨnuwamɨnuwɨnrəkɨs, kənnetəmrəha Iesu tɨnatər
mɨnatepət. Neen rəhalat kəmotɨsɨ-pən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn,
kən koatən əm nəghatən Kris. Kən tepət, ilat netəm Isrel əm.
Məto iəfak mɨn itəm koatən əm nəghatən Kris kɨnoatən nɨkalɨ
iəfak mɨn u netəm Isrel, 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 ne
nəgətunənnəghatən rəhaUhgɨnməmə itɨmat ekotɨmnə katoor
məni ne nagwənən kəm nəutahlɨmɨs mɨn. 3Məto roiu, otətgi-
arəp-tu etəmat mɨn, netəmim sepɨn u itəm noatɨsiai-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.”

5Kən ilat rafin nɨkilat təmagiən, kənmotegəhan 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 Pame-
nas, 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.

7 Kən netəm rəha Iesu koatən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
kəm netəmim, kən netəm rəha Iesu u Jerusalem tɨnatepət-
natepət. E netəm əh, pris mɨn tepət kəmotahatətə e Iesu.

KəmaskəlɨmStipən

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
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8 Kən 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 neen mɨn u noanol mɨn rəha Isrel u kəmotɨsɨ-
pən Silisia ne Esia, ilat kəmotuwa kitiəh, kən mɨnoatərgəhəu
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-iəhau rəhalat. 11 Kən
ilat kəmotətou anion netəmim neen məmə okotasitu elat
motən-iarəp məmə, “Itɨmat emotəto məmə Stipen təmən
rat Moses ne Uhgɨn.” 12 Kən rəhalat nəghatən təmol nɨki
netəmim, ne netəm-iasol rəha Isrel ne iəgətun mɨn rəha Lou,
kəmotetəhau Stipen. Kən kəmotuwɨn kaskəlɨm motɨləs mo-
tuwɨn məmə otətul e nɨganəmtɨ kaonsel. 13 Kən kəmotəmɨk
netəmim neen motuwa məmə okoteiuə e Stipen. Kən netəm
mɨn un kotən məmə, “Nian rafin tatən nəghatən rat e Nimə
Rəha Uhgɨn, kənmatən rat Lou rəha Moses. 14 Itɨmat emotəto
in təmənməmə Iesu u etəmNasaret, in otɨləs-iəhauNiməRəha
Uhgɨn, kən məuhlin nolən mɨn itəm Moses təmos-ipa kəm
kitat aupən ikɨn.” 15 Kən netəmim rafin itəm kəmoatəpələh
e kaonsel kəmotətag-pən ətuatɨp o Stipen, kən kəmotəplan
məmə nɨganəmtɨn tɨnəhag-əhag tahmen e rəha nagelo.

7
Stipen təməghat-in Epraham

1 Kən 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 Epraham nian in təmətatɨg əpəh
Mesopotemia, məsuwɨnən əh əpəhHaran. 3Uhgɨn təmən-ipən
kəm in məmə, ‘Apəs rəham mɨn, 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, kənUhgɨn təmɨləsmuwa enəptənu 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.

* 6:9: “nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha NetəmKəmɨkɨs Ilat”Netəmmɨn əh, aupən ilat
slef rəha suah kit, məto roiu kəmɨkɨs ilat. 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
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6Nəghatən itəmUhgɨn təmənkəmin tol nulan, in təmənməmə,
‘O nian kit, noanol mɨn rəham okotuwɨn katɨg e nəptən pɨsɨn
kit. Okol iapɨspɨs elat kotol wək kəm netəmim e nəptən pɨsɨn,
okol nahməən kəm ilat kətoarus nup fo-hanrɨt. 7 Məto ekol
nalpɨnən kəm netəmim itəm koatərəmərə elat. Kən uarisɨg,
noanol mɨn rəham okotiet e nɨtən mɨn əh motuwa kəfak kəm
io e nɨtən u.’ 8 Kən Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə in otehm wɨr
Eprahamnenoanolmɨn rəhan. Kənmən-ipənkəminməmə in
otəhg-ipənnɨsualkələhnəmanməmə in nəmtətin kitməmə ilat
netəmim rəha Uhgɨn. Kən nian Epraham təmɨləs Aisak, kən
məhg-ipənnian təmosnian eit.* KənnianAisak təmɨləs Jekop,
kən matɨg məhg-ipən mɨn. Kən nian Jekop təməmɨk nenətɨn
ilat tuwelef, kən təməhg-ipənmɨn ilat. Ilat tuwelef əh, nəukətɨ
nɨta rəhatat.”

Stipen təməghat-in tɨpɨlat mɨn
9 Kən Stipən təmən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Məto-inu

netəmmɨn əh, nəukətɨnɨtamɨnurəhatat, kəmotetəhake Josep,
kəmotosalɨm-in-pən kəmnetəmIjip,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 kənmatɨg mol mɨnməmə
kig otolkeike in, kənmol in tatərəmərə e nɨtən Ijip ne netəmim
ne natɨmnat rafin rəhan.

11 “Kən əmun nəumɨs təman e nɨtən əpəh Ijip ne Kenan
mol nagwənən tɨkə, kən nəumɨs natus asol netəmim, kən
tɨpɨtat mɨn nɨgɨlat nagwənən təmɨkə. 12 Nian Jekop tɨnəto
məmənagwənən əpəh Ijip, təmahl-ipən tɨpɨtatmɨn əhkotuwɨn,
kən inu nətuounən ilat kəmotuwɨn Ijip. 13 Kən uarisɨg ilat
kəmotuwɨn mɨn, kən təmən-iarəp in kəm ilat, məto-inu ilat
kəsotɨtunən məmə in Josep pialat. Kən kig rəha Ijip təməto
namnusən rəha Josep ne pian mɨn. 14 Kən Josep təmahl-
ipən nəghatən kəm rəhan tata Jekop ne rəhan mɨn məmə
okotuwa motatɨg ilat min. E netəm əh, ilat rafin sepɨnte faif.
15 Kən 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
17 Kən Stipen təmatəkəike matən-ipən kəm ilat məmə,

“Tɨnatuwa iuəhkɨr məmə Uhgɨn otosmegəh rəhan netəmim

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, kotəhg-ipən. 7:8: Jen
17:9-14; 21:4 7:9: Jen 37:11,28; 39:2,21-23 7:10: Jen 41:37-44 7:11: Jen
41:54; 42:1-2 7:13: Jen 45:1-4,16 7:14: Jen 45:9-11; 46:27 7:15: Jen
46:1-7; 49:33 7:16: Jen 23:2-20; 33:19; Jos 24:32
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itəm təmən-iəkɨs kəm Epraham, 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 tɨpɨtat
mɨn e neiuəən, matol nahməən kəm ilat. 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 iməmios məwɨg kɨsɨl. 21Nian kəmɨləs-iarəp ihluə,
nətɨ kig pətan təməplan, kən tɨləs məmə otehm wɨr rəhan.
22Kəmotəgətun 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 təmuwɨnməmə otasitu e in kit əmunmohamnu
etəm Ijip apon. 25 Kən Moses nɨkin təməht məmə kəm-naka
in mɨn neen netəm Isrel okotɨtun məmə Uhgɨn təmahl-ipən
in məmə otuwɨn məmki-rəkɨs ilat e nahməən katol elat. Məto
ilat kotəruru. 26 Kən lawɨgin təməplan mɨn noanol kəiu rəha
Isrel kətioh ilau mɨn, kən tuwɨnməghat kəm ilau məmə otoor
rəkɨs ilau, kən məmə otol ilau kioal-wɨr ilau mɨn. Kən mən-
ipən kəm ilau məmə, ‘Suah mil. Itəlau piatəlau agɨn mil. ?
Tahro natioh itəlaumɨn?’ 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-nakanakolkeikeməməonakohamnumɨn io tahmen
e etəm Ijip u nəmoh nəniəp!’ 29Nian Moses təməto nəghatən
əh, kən təməgɨn miet Ijip magɨm muwɨn əpəh Mitian mətatɨg
ikɨn mahmen e iapɨspɨs kit. Nian təmətatɨg mətatɨg mit pətan
ikɨn kit, kənmialəs nətɨlau kəiu iərmanmil.

30 “Nian təmətatɨgMitianmɨnos nup foti, kən nian kit tuwɨn
mətan iuəhkɨr o nɨtot asol əh Sinae əpəh ikɨn taruən-aruən
ikɨn. Kən nagelo kit təmiet-arəpa ron e nɨgəm itəm tatuəp e
nɨg əkəku kit. 31 Nian 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 rəhamput enelkəmməto-inunəptən iknatətul ikɨn in tol
pɨsɨnagɨn,məto-inu io əh-ikɨn. 34Eməplannəratən itəmkatol e
rəhak netəmim əpəh Ijip, eməto nasəkən rəhalat, kənmɨnatite
muwaməməekəmki-rəkɨs ilat onetəmIjip. Wa. Roiu əhekahl-
ipən ik nakɨtəlɨgmuwɨnmɨn Ijip.’ ”

7:18: Eks 1:7-8 7:19: Eks 1:11-22 7:20: Eks 2:2 7:21: Eks 2:3-10
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Noanolmɨn rəha Isrel kəməsotolkeikeənMoses
35 Kən Stipen təmatəkəike matən məmə, “Inu etəm kitiəh

əmMoses itəm ilat 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.
36Kən Moses təmit ilat motiet Ijip, kən in təmol nat pɨspɨs ne
nəmtətin tepət, təmol əpəh Ijip, ne nian kəmoateguəfɨmɨn e
nɨtəhəi u katən məmə Nɨtəhəi Asiə, ne nup foti e ikɨn taruən-
aruən ikɨn. 37 Inu etəm kitiəh əm Moses u təmən-ipən kəm
netəm Isrel məmə, ‘Uhgɨn otɨləs-ipər ien kit mɨn etəmat tah-
men lak.’

38 “Inu Moses itəm noanol mɨn rəha Isrel kəmoatan kitiəh
ilat min, kən nagelo təməghat kəm in e Nɨtot Sinae, kən ilat
tɨpɨtat mɨn kəmoatan. Kən Uhgɨn təmos-ipən nəghatən keike
mɨn itəmkoatəmegəh, kən in otəhlman tuwa kəmkitat.

39 “Məto nian in təmətatɨg əh əpəh e Nɨtot Sinae, tɨpɨtat mɨn
kəmotəht nəwian, motapəs nətəlɨg-inənməto nɨkilat təmɨtəlɨg-
pən o nat Ijip. 40Kən kəmotən-ipən kəmEronməmə, ‘Ol narmɨ
nat kit məmə in otuwa uhgɨn rəhatat. ?Məto Moses əh inəh,
itəmtəməmɨk itat kotiet Ijip, kɨnotəruruməmə in tɨnahruwɨn?’
41 Kən e nian əh, ilat kəmotol narmɨ nətɨ kau kit məmə in
otuwa uhgɨn rəhalat, kən kəmotol sakrifais e nat megəh mɨn
məmə okotəfak kəm in. Kən kəmotol lafet rəha narmɨ nətɨ kau
itəm ilat əm kəmotol. 42Məto Uhgɨn təməuhlin-pən məntaan
kəm ilat, kən megəhan-in ilat məmə okotəfak kəm mɨtgar ne
məwɨg ne məhau mɨn e napuə. Kən nat əh tatəgətun əsas əm
nəghatən rəha Uhgɨn itəm kəməte e naoa rəha ien mɨn rəha
Uhgɨn. Tatən məmə, ‘!Netəm Isrel! ?Nian rafin e nup foti e
ikɨn taruən-aruən ikɨn, itəmat nakoatoh natmegəhmɨnməmə
nakoatol-pa sakrifais kəm io? !Kəp! 43Məto itəmat nəmoatɨləs
nimə tapolen rəha uhgɨn eiuə u Molek, ne narmɨməhau rəha
uhgɨneiuəuRefan. Natmil unəmoatolməməonokotəfakkəm
ilau. O nat əh ekahl-iarəp itəmat nakotuwɨn isəu motaprəkɨs-
in Papilon.’ ”

Stipən təməghat e Nimə Rəha Uhgɨn
44 Stipen təmatəkəike matən məmə, “Nian tɨpɨtat mɨn

kəmotatɨg ikɨn taruən-aruən ikɨn aupən, ilat kəmotos rəhalat
nat kit, Nimə Tapolən rəha Uhgɨn itəm tatəgətun məmə Uhgɨn
tətatɨg ilat min. Kən Moses təmol Nimə Tapolən əh tətəu-pən
əmnətəlɨgən rəha Uhgɨn u təmən-ipən rəkɨs kəm in. 45Kən nup
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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-irəkɨs netəmim ikɨn. Kən ilat
kəmotɨləs motuwɨn motatɨg ilat min kətoarus-pa e nian rəha
Tefɨt təmol kig lan. 46 Uhgɨn təmol təwɨr kəm Tefɨt, kən Tefɨt
təmətapəh ron məmə Uhgɨn otegəhan in pəs tol nimə kit itəm
Uhgɨn otətatɨg ikɨn. 47Məto nimə əh, Kig Tefɨt təməsolən, məto
nətɨnKig Solomon təmol. 48MətoUhgɨn itəmilɨs agɨn, təsatɨgən
e nimə itəmetəmim əm təmol, tahmen e nəghatən rəha Uhgɨn
itəm ien rəhan təmənməmə,
49 ‘Ikɨnmɨn rafin e neai tahmen in əm io məmə iakəpələh ikɨn

mərəmərə,
kənnətueintənrafin tahmen in əmməməekəf-pənnelkək ikɨn.
?Məto nimə-naka itəmnəkotɨtun nolənməmə otahmen-in io?
?Kən ikɨnpəhruənnəkotɨtunnolənməməekuwɨnmameg 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 itəmkoatəht nəwia Narmɨn Rəha Uhgɨn! 52 ?Ienmɨn rəha
Uhgɨn aupən, pah tɨpɨtəmat mɨn kəməsotolən nəratən kəm
in? !Tɨkə! Kəmotol nəratən kəm ilat rafin. Kəmotohamnu
mɨn itəm mɨn u koatən-iarəp nuwamən rəha Etəm Ətuatɨp.
Kən itəmat nəmotegəhan-in-pən EtəmƏtuatɨp u e nelmɨ rəhan
tɨkɨmɨrmɨn kən kotohamnu. 53 Itəmat nəmotos rəkɨs Lou rəha
Uhgɨn u aupən nagelo mɨn kəmotos motuwa, məto itəmat
nəməsotətəu-pən agɨnən Lou əh.”

Kəmahtɨmnu Stipen
54Nian kəmoatəto nəghatən mɨn rəha Stipen, nɨganəmtɨlat

təmapinəp, nɨkilat nahmə nahmə, kən moatəgətain-pən
nəluɨlat kəm in məto-inu nɨkilat nahmə agɨn. 55Məto 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. 56 Kən 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, kəmotasitɨg matəlgɨlat
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mɨn e noanelməlat, kən motearɨg e Stipen e nəwialat rafin
motaut motaiu motuwɨn kea-pən ahmən-ahmen əm ron,
58 motewkəkan ka kərakin-iarəp e taon, kən mɨnoatətuoun
kətaht e kəpiel apɨn. Kən ilat kəmotapeg rəhalat sot asol mɨn,
motəlɨn-pən iuəhkɨr o nelkɨ etəmaluə kit, nərgɨn u Sol. 59Nian
kəmotaht Stipen e kəpiel apɨn, in təməfak məmə, “Iərəmərə
Iesu, os narmək.” 60 Kən təmeiuaiu mɨsin nulɨn kən masək
əfəməh məmə, “Iərəmərə, afəl nolən rat itəm ilat koatol lak.”
Nian təmol namnun rəhan nəfakən, kən rəhan namegən tiet.

8
1 Kən Sol tatətul əm nɨkin tətagien məmə 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 əmaposol 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 nimə
mɨn matewkəkan-iarəp nəman ne nɨpɨtan itəm koatəfak, kən
matəmki-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 itəm kəsotaliwəkən, kəmotəwɨr mɨn. 8Kən netəmim rafin e
taon əh, ilat rafin koatagien.

Saimon u təmol natɨmnat e nəsanənən rəha iərmɨsmɨn
9 Kən e taon əh, suah kit nərgɨn u Saimon, in təmatol nat

pɨspɨs tepət e nəsanənən rəha iərmɨs mɨn, kən netəmim rafin
rəha Sameria, narmɨlat təmiwɨg ron. Təmol nuwəh məsɨn. In
matos-ipər atɨp in məmə in etəm-iasol kit. 10 Kən netəmim
rafin, netəm-iasol mətoarus-pa iolwək mɨn əm, kəmoatətag-
pən pɨk ron kən moatən məmə, “Suah u in uhgɨn kit u nərgɨn
u Uhgɨn Itəm Rəhan Nəsanənən Ilɨs.” 11 Kəmoatətəu-pən in
nuwəh məsɨn məto-inu narmɨlat tatiwɨg o natɨmnat mɨn itəm
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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, nəman ne nɨpɨtan. 13 Suah mɨn u Saimon,
təmən mɨn nɨpahrienən e Iesu, kən kol baptais mɨn lan. Kən
in tatətəu-pən Filip ikɨnmɨn 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 elat, 16 məto-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, kənNarmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah
mətatɨg elat.

18NianSaimontəməplanməməNarmɨnRəhaUhgɨntatuwɨn
e nəmegəhən rəha netəmim nian aposol mil katuələhəu-pən
nelmɨlau elat matuəfak elat, kən in təməmki-arəpməni məmə
otos-ipən kəm ilau, 19 kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ios-ipa
mɨn nəsanənən u kəm io məmə nian iakələhəu-pən nelmək e
netəmim, kən ilat kotɨtun nosən Narmɨn Rəha Uhgɨn.”

20Məto Pita təmən-ipən kəm in məmə, “!Ik ne rəham məni
onakian e nɨgəm asol! Məto-inu ik nɨkim təht məmə nəkɨtun
nos-nəmtɨnən e məni nat u itəm Uhgɨn tatos-ipən əm kəm
netəmim. 21Okol ik nəsolən wək u məsɨn ne, məto-inu rəham
nətəlɨgən təsətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 22Əuhlin ik e rəham
nolən ratmɨn kənməfak-pən kəm Iərəmərə, məta in tafəl rəkɨs
rəham nolən rat mɨn itəm nɨkim tatuəhl-uəhl ilat. 23Eməplan
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 kəmFilipməmə,

“Əsoupismuwɨn e suatɨp tatɨsɨ-pən JerusalemmatuwɨnKasa.”
(Suatɨp əh tatəməhl əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn.) 27 Kən in
təmatuwɨn əmun məplan etəm Itiopia kit e suatɨp. Suah
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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 katən məmə, “kat” itəm hos
tatiuw. Kən mətafin naoa itəm ien rəha Uhgɨn Aesea təməte.
29KənNarmɨn Rəha Uhgɨn təmən-ipən kəmFilipməmə, “Uwɨn
maliwək iuəhkɨr o kat əh.”

30Kən Filip təmaiu muwɨn iuəhkɨr ron, məto suah u tətafin
naoa itəm ien rəha Uhgɨn Aesea təməte. Kən təmətapəh ron
məmə, “?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 min
muəpələh. 32 In təmətafinnəghatənueNaoaRəhaUhgɨn, tatən
məmə,
“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.”

34 Kən suah u təmətapəh o Filip məmə, “? Karmə Aesea
təmatəghat atɨp in, o etəm pɨsɨn kit?” 35 Kən 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?”†

38Kən 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 Filip. Kən
suah un təmɨsəplanmɨnən, məto təmɨtəlɨgmatuwɨn iman ikɨn
e nagienən asol e nɨkin. 40 Məto Filip təmaut əm, məplan
tatətul əpəh e nɨtən pəhap ikɨn əpəh Astot. 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)

* 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 okate məmə 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 neen uarisɨg, kən in tatən məmə, “Kən Filip təmən-ipən kəm in məmə,
‘Okəmə nakatən nɨpahrienən e Iesu e nɨkim rafin, ekɨtun nolən baptais lam.’ Kən
tən məmə, ‘Io iatən nɨpahrienən e Iesu, məmə in Nətɨ Uhgɨn pahrien.’ ” 8:36:
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1Kən e nian əh, Sol təmatəghat əskasɨkmatən-iəkɨs məmə oto-
hamnu netəmim rəha Iesu. In təmuwɨnməplan pris asol agɨn
2mətapəh ronməmə otəte naoa kit kəmnimə 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.

3NianSol təmuwa iuəhkɨr oTamaskes, roiu agɨnmɨnnəhag-
əhagən kit təmɨsɨ-pər e neai tatuəp tahmen e nɨpɨtən muwa
masiəgəpɨn in ne ikɨn mɨn tɨtəlau lan. 4 Kən 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-ikɨnotəpanən-ipɨnəməmənatnakaonəkol.” 7Kənnetəmim
itəm koatuarisɨg-in Sol, kəmotaut kətul kəsəghatən, kəmotəto
əm nəwia suah un, məto kəsotəplanən. 8 Kən Sol tətul, məto
nɨganəmtɨn tɨnoapoap, tɨnəruru nehmən nat. Kən kəmotos
əm nelmɨn motit motuwɨn Tamaskes. 9 Təmos nian kɨsɨl
təmɨsehmənnat, kən təməsagwənənkənməsənɨmənnəhaune.

10 Əpəh 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-ipənkəminməmə, “Uwɨn əh enimə rəha
Jutas e suatɨp asol itəm katən məmə Tətuatɨp, kən mətapəh o
etəmim kit, etəm Tasas, nərgɨn u Sol. In tatəghat roiu kəm
Uhgɨn e nəfakən, 12 kən Uhgɨn təmos-ipən napɨlaiirən kit, kən
təməplan etəmim kit, nərgɨn u Ananaeas, təmuwa mələhəu-
pən nelmɨn lanməmə nɨganəmtɨn otəwɨr mɨn.”

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 mɨn
məmə otaskəlɨm,məlis netəmkoatahatətə lam.”

15Məto Iərəmərə təmənkəmAnanaeasməmə, “!Uwɨn! Məto-
inu suah u in rəhak etəmim itəm enəmaun-in rəkɨs məmə
otən-iarəp nərgək kəmnetəm Iaihluə u sənəmə netəm Isrel, ne
rəhalat kigmɨn, ne netəm Isrel. 16Kən io epanəgətun inməmə
otos nahməən o nərgək.”

17KənAnanaeas təmuwɨn latuənumuwɨn imə, kənmələhəu-
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, kənNarmɨn Rəha

9:1: Wək 8:3 9:15: Wək 26:2,6; 27:24; Rom 1:5 9:16: 2 Kor 11:23-28



WƏKMƗN 9:18 330 WƏKMƗN 9:30

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. 19 Kən nian təmun
nagwənən neen, kən nɨpətɨn təməsanənmɨn.

Sol tɨnətuounmatən-iarəp nərgɨ Iesu əpəh Tamaskes
KənSol təmatɨgmosnianneenmɨn ilatnetəmrəha Iesu əpəh

Tamaskes. 20Təmətuounmɨn əm e nian əh, matən-iarəp nərgɨ
Iesu əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnən rəhanetəmIsrel,məmə Iesu
in Nətɨ Uhgɨn pahrien.

21 Kən netəmim rafin itəm kəmotəto in, kəmotaut pɨk ron,
kən motən məmə, “! Ei! ? Suah u inu təmatol nəratən kəm
netəmkoatahatətə e Iesu əpəh Jerusalemaupən, o kəp? Kən in
təmuwa ikɨn-u məmə otaskəlɨm ilat məlis ilat məmɨk muwɨn
kəmpris asol mɨn. ?In əh, o kəp?”

22 Kən nəghatən itəm Sol tatən-iarəp, in təsanən pɨk
maprəkɨs-in nəghatən rəha netəm Isrel itəm koatatɨg
Tamaskes, kən matəgətun wɨr məmə Iesu in Kristo itəm
Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Kən ilat kɨnotəruru nat okotən.
23 Nian tepət təmuwa muwɨn rəkɨs, kən netəm Isrel neen
kəmoatəte anion noa kit məmə 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
kəpielməmə okotohamnu Sol.* 25Məto inmɨn neen kəmotɨləs
lapɨn motaii-pən e kətɨm asol kit itəm kəmətu-pən təulə lan,
motuwɨn motɨləs-iarəp e nakuhal e fenɨs. Kən in təmagɨm
muwɨn 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. 27 Məto
Panapas təmit muwɨn mit-ipən kəm aposol mɨn, mən-ipən
kəm ilat məmə təmahro nulan Sol təməplan Iərəmərə Iesu e
suatɨp nian təmatuwɨn Tamaskes. Kən təmən-ipən mɨn kəm
ilat məmə Iərəmərə təməghat kəm Sol, kən tahro nulan in
tɨnatən-iarəp nərgɨ Iesu əpəh Tamaskes, məsəgɨnən. 28Kən ilat
Sol kəmotatɨg kən tatuwɨn ikɨn mɨn əpəh Jerusalem matən-
iarəp nərgɨ Iərəmərə Iesuməsəgɨnən. 29Kəmotəghat ilat netəm
Isrel itəmkotən nəghatən rəha netəmKris, kəmotoh ilat mɨn e
nəghatən. Kənkɨnoatolməmə okotohamnuSol. 30Nian inmɨn
neen rəha niməfak kəmotəto, kəmotuwɨn motit Sol motuwɨn

9:21: Wək 8:3 9:22: Wək 18:28 * 9:24: E taon əh Tamaskes, tahmen
e taon tepət, aupən aupən kəmol fenɨs asol e kəpiel tɨtəlau e taon. 9:25: 2 Kor
11:32-33 9:26: Kal 1:17-19 9:27: 1 Kor 9:1
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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
32Pita təmaliwəkmuwɨn ikɨnmɨnməmə otuag netəmkoata-

hatətə e Iesu. E rəhan naliwəkən, təmuwɨn məplan netəmim
rəha Iərəmərə əpəh e taon əh Lita. 33 Təmuwɨn ikɨn əh
məplan suah kit nərgɨn u Aeneas, nɨpətɨn təmɨmɨs tɨnos nup
eit, təsaliwəkən mətapɨl əm e rəhan pet. 34 Kən 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 mɨn mətul. 35 Kən netəmim
rafin Lita ne ikɨn mɨn rafin əpəh Saron kəmotəplan suah u
təmaliwək mətan, 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 netəmKris, koatən məmə Tokas. Pətan u, nian
rafin tatol təwɨr kəmnetəmimkənmətasitumɨn e ian-ratmɨn.
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 əmo taon əh Jopa. Kənnian netəmrəha Iesu kəmotəto
məməPita əpəhLita, kəmotahl-ipənsuahmil kəiuməməokian
mən-ipən kəm inməmə, “!Otuwa uəhai əm-tu!”

39KənPita təmətəu-pən ilau. Nian kəməhalet-arəpa latuənu,
kəmotit motuwɨn əpəh ilɨs agɨn. Məto nəutahlɨmɨsmɨn tərioah
əpəh ikɨn koatasək ron, kən kəmoatəgətun kəm Pita rəhalat
natɨmnat itəmpətan əh təməhl nian təmatəmegəh.

40 Kən Pita təmahl-iarəp rafin ilat, kən meiuaiu mɨsin
nulɨn matəfak. Kən mətag-pən o pətan əh təmɨmɨs məmə,
“Tapita, ətul.” Kən pətan apon təmaiir məplan Pita, kənmətul
matəpələh. 41 Kən Pita təmea-pən ron maskəlɨm miuw-pər
məməotətul enelkɨnmil. Kənmaun-in-pənnetəmkoatahatətə
e Iesu ne nəutahlɨmɨs mɨn məmə okotuwa imə, kən mit-ipən
pətan əh kəm ilat. 42 Kən nəghatən e nat əh təmaiu mɨtəlau e
taon əh Jopa. Kən tepət kəmotən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.
43KənPita təmatɨg əh Jopaməsɨn ilau suahkit nərgɨnuSaimon
itəm tatol natɨmnat e nuwigɨ kau.
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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 rəhanməni 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, kənmaun-inməmə, “!Konilias!” 4Nian nɨganəmtɨ
Konilias təmətul lan, in təməgɨn kən mən məmə, “?Iərəmərə,
tahro?”
Kən nagelo təmən-ipən kəm in məmə, “Uhgɨn tɨnəplan rəkɨs

nəfakən rəham ne nəwɨrən itəm natol kəm ian-rat mɨn. 5Ahl-
ipən netəmim neen kotuwɨn əpəh Jopa, motɨləs suah kit mo-
tuwa, nərgɨn u Saimon Pita. 6 In tətatɨg ilau suah kit nərgɨn
u Saimon u tatol natɨmnat e nuwigɨ kau. Rəhan nimə tatətul
iuəhkɨr o itəhəi.”

7Niannagelo itəmtəmatəghat kəmin təmagɨm, kənKonilias
təmaun-in rəhan iolwək kəiu ne mopael kit itəm tatol wək
kəm in, kən in etəm rəha nəfakən. 8 In təmən-ipən rafin
natɨmnat itəm təməplan kəm iləhal, kən mahl-ipən iləhal
məmə okəhaluwɨn Jopa.

Uhgɨn təməghat kəmPita e napɨlaiirən
9Kənkəmən lawɨgin, nianmɨtgar tɨnalalin, kənsuahmiləhal

əhkəmatəhaluwaesuatɨp iuəhkɨro taon əhJopa, Pita təmuwɨn
əpəh ilɨs e nətuei nimə itəm tepin-epin ikɨnməmə otəghat kəm
Uhgɨn e nəfakən. 10Məto nəumɨs tɨnus, kən nian kəmatol əh
nɨgɨn nagwənən, in taiir məto təməplan napɨlaiirən kit itəm
Uhgɨn tatos-ipa. 11 E napɨlaiirən əh, təməplan neai təmerəh,
kənnatkit tahmene tapolənasol kətaskəlɨmnɨpəgnəmtɨnmɨn,
kən kəhlman-əhlman teiuaiumatuwa e nəptən. 12E nɨpəg nat
əh, təməplan natmegəh pɨsɨn pɨsɨnmɨn əh-ikɨn itəmkotaliwək
nemotəkioah, nemənɨg pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 13Kən nəwia suah kit
təmən-ipən kəm inməmə, “Pita, ətul. Ohamnu neenmon.”

14 Məto Pita təmə, “! Iərəmərə, kəp! E rəhak nəmegəhən
esonən əh nat kit nulan itəm Lou rəham təmən-iəhau məmə
kəsunən tamkɨmɨk e nɨganəmtɨm.”

15 Kən nəwia suah u təməghat mɨn kəm in məmə, “Əsənən
məmə nat kit tamkɨmɨk itəm io Uhgɨn iatən məmə təwɨr əm,
təsamkɨmɨkən.” 16 Kəmuəghat o natɨmnat mɨn əh mau kɨsɨl,
kən roiu agɨnmɨn, tapolən apon təmər muwɨn əpəh e neai.

10:14: Lev 11:1-47; Esik 4:14 10:15: Mak 7:15,19
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Pita təmos nɨpətɨ napɨlaiirən
17 Kən Pita nɨkin təmatəht pɨk məmə otɨtun nɨpətɨ nat əh

tahmen e napɨlaiirən itəm təməplan. Məto suah miləhal un
itəm Konilias təmahləpis iləhal, kəməhalətapəh o nimə rəha
Saimon, kən mɨnəhaluwa mɨnəhaləplan. Kən mɨnəhaluwɨn
mətəhalətul əpəh e nafiluə. 18 Kən məhlaun əfəməh məmə, “!
Ei! ?Suah kit u ikɨn-u nərgɨn u Saimon Pita?”

19 Kən nian Pita tətalkut əh məmə otɨtun nɨpətɨ nat əh tah-
men e napɨlaiirən, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən-ipən kəm
in məmə, “! Ei, əto-tu! Suah miləhal kɨsɨl əpəh katəhalegəs-
in ik. 20 Ətul uəhai matite muwɨn məplan iləhal. Kən
məsəgɨnən o nətəu-pənən iləhal məto-inu io emahl-ipa iləhal
məmə okəhaluwa.”

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 in matəfak mɨn kəm Uhgɨn. Kən noanol mɨn rəha netəm
Isrel koatɨsiai-inpɨk. Nagelo kit rəha Iərəmərə təmən-ipənkəm
in məmə ik onəkuwɨn əh iman ikɨn, kən mamnus nəghatən
kəm in pəs in otəto.” 23 Kən Pita təmit iləhal motuwɨn imə
məmə 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. 24 Kəmən lawɨgin mɨn,
kəmotiet-arəpən əpəh Sisaria. Ikɨn əh Konilias təmətapəh o
rəhan mɨn ne netəmim neen məmə okotuwa katəsahgin Pita.
25Nian Pita təmatuwɨnməmə otuwɨn imə, kən Konilias təmiet
mɨsin nulɨn e nelkɨ Pita ikɨn məmə otəfak kəm in. 26 Məto
Pita təmɨtol-ipər mɨnmən-ipən kəm inməmə, “Ətul, io etəmim
əm tahmen lam.” 27 Kən Pita təmatəghat ilau Konilias kən
kəmian imə. Pita təplan məmə netəmim tepət kɨnotuwa rəkɨs
katəpələh.

28 Kən Pita təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəmat rafin
nəkotɨtun wɨr məmə tasim e Lou rəha netəm Isrel məmə oko-
tuwa 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 əmməmə ekuwa. ?Məto iakolkeike məmə
ekətapəhməmə nəmotahl-ipɨnə nəghatən ron ioməmə ekuwa
o naka?”
10:26: Wək 14:13-15; Nol Əpən 19:10
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30 Kən Konilias təmə, “Nian kɨsɨl tɨnuwɨn rəkɨs tahmen əh-
roiu e tri kɨlok ehnaipən, ematəfak əpəh e rəhak nimə. Kən
roiuagɨnsuahkit itəmrəhannatɨmnat təhag-əhag tətul aupən-
in io, 31 kən mən məmə, ‘Konilias. Uhgɨn təməto rəkɨs rəham
nəfakən, kən məsaluinən nat wɨr mɨn itəm ik natol kəm ian-
rat mɨn. 32Ahl-ipən netəmim neen kotuwɨn 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.’ 33Kən
ekahl-ipɨnə uəhai əm nəghatən ron ik. Kən təwɨr pɨk məmə ik
nəmuwa. Itɨmat rafin u ikɨn-u e nɨganəmtɨ Uhgɨn ioatətəlɨg-in
ikməmə onakən-ipa rafinnatɨmnat itəmIərəmərə təmos-ipɨnə
məmə onakən-ipa kəm itɨmat.”

Pita təməghat
34Kən Pita təməghatmənməmə, “Roiu enɨtunməmə sənəmə

noanol rəha Isrel əm itəm Uhgɨn nɨkin tagien olat, 35 məto
nɨkin tagien o netəmim ikɨn mɨn rafin itəm koatɨsiai-in ne
moatol nat itəm tətuatɨp.

36 “Itəmat nəkotɨtun rəkɨs nəghatən itəm Uhgɨn 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 kəm netəmim məmə okəike kol baptais elat. 38 Iesu əh,
Uhgɨn təmɨtəpun mos-ipən Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nəsanənən
kəm in, kənməto-inu Uhgɨn tətatɨg ilaumin, in təmuwɨn e ikɨn
mɨn matol nat wɨr mɨn, kən matol-wɨr netəmim itəm Setan
təməlis ilat.

39 “Itɨmat emotəplannatɨmnat itəmin təmol əpəh Jerusalem
ne ikɨn mɨn 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 məmə okotəplan məmə in təməmegəh
mɨn. 41 Sənəmə netəmim rafin kəmotəplan in, məto netəm əm
un itəm Uhgɨn təmɨtəpun ilat məmə okotəplan, itɨmat əh inəh
emotagwən kitiəh itɨmatmin nian təməmegəhmɨn e nɨmɨsən.

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 koatəmegəh
ne itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs. 43 Ien mɨn rafin rəha Uhgɨn
aupən kəmoatən-iarəp in məmə, netəmim rafin itəm koatən

10:34: Dut 10:17; Rom 2:11 10:37: Mat 4:12-17 10:41: Luk 24:42-43;
Wək 1:8 10:42: Wək 17:31; 1 Pita 4:5
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nɨpahrienən lan, Uhgɨn otafəl rəkɨs rəhalat mɨn nolən rat mɨn
e nərgɨ in Iesu.”

Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa o Iaihluə mɨn, netəm u sənəmə
netəm Isrel

44 Nian Pita təmatəghat əh, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuwa
mərioahmətatɨg elat u itəmkoatəto nəghatən əh. 45Kənnetəm
Isrel itəm koatən nɨpahrienən e Iesu itəm kəmotətəu-pən Pita
əpəh Jopa motuwa, kəmotaut pɨk nian kəmotəplan nat əh
məmə Uhgɨn təmawte-in mɨn Narmɨn Rəhan kəm netəm u
sənəmə netəm Isrel. 46 Kɨnotɨtun 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 Narmɨn Rəha Uhgɨn
tahmen etat.” 48 Kən in təmən-ipən məmə okol baptais elat
e nərgɨ Iesu Kristo. Kən ilat kəmotətapəh o Pita məmə otatɨg
məsɨn ilat min.

11
Pita təmamnus kəmnetəmkoatəfak əpəh Jerusalem

1Kən aposolmɨnnenetəmkoatəfak əpəh ikɨnmɨn enɨtən Jutia
kəmotəto məmə Iaihluə mɨn, ilat mɨn kɨnoatən nɨpahrienən e
nəghatən rəhaUhgɨn. 2Kənnian Pita təmərmuwɨn Jerusalem,
mətonetəmrəha iəfakmɨn itəmkoatənməməokəkəikekatəhg-
ipən netəmim, ilat kɨnoatən nɨkalɨn, 3moatən məmə, “?Tahro
ik nəmuwɨn mətatɨg e nimə rəha netəm kəsəhg-ipənən ilat,
mətagwən itəmatmin ilat?”

4 Kən 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 kətaskəlɨm nɨpəgnəmtɨn mɨn kəhlman-əhlman
teiuaiu matuwa ron io. 6 Emətag-pən wɨr e nɨpəgnoa nat əh
məplan nat megəh pɨsɨn pɨsɨn mɨn əh-ikɨn itəm kotaliwək ne
motəkioah, ne nat megəh iarupɨn mɨn, ne mənɨg pɨsɨn pɨsɨn
mɨn. 7Kən eməto nəwia suah kit tatən-ipa kəm ioməmə, ‘Pita,
ətul mohamnu neenmon.’

8 “Məto ekən-ipən kəm in məmə, ‘! Iərəmərə, kəp! E rəhak
nəmegəhən esunənnat kit nulan itəmLou rəham təmən-iəhau
məmə ekɨsunən tamkɨmɨk e nɨganəmtɨm.’

9 “Eməto mɨn nəwia suah un təmɨsɨ-pən e neai matən-ipa
kəm io məmə, ‘Əsənən məmə nat kit tamkɨmɨk itəm io Uhgɨn
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iakənməmə təwɨr əm təsamkɨmɨkən.’ 10Emuəghat 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 Sisaria kəmotahl-ipa iləhal məmə
okəhaluwa ron io, kit io kan. 12 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn
təmən-ipa kəm io məmə ekətəu-pən iləhal, nat əpnapɨn iləhal
sənəmə netəm Isrel. Piatat mɨn ilat sikis itəm kəmotətəu-
pa io, emotuwɨn kiet-pən əpəh e nimə rəha suah əh Konilias
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 nəghatən kit kəm itəmat məmə itəmat
rafin, ik ne rəham mɨn, ne rəham iolwək mɨn, 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. 16Kən nɨkik tatəht nəghatən itəm Iərəmərə təmən
məmə, ‘Jon tatol baptais e netəmimenəhau,məto otəsuwəhən
Uhgɨn tol baptais etəmat e Narmɨn Rəhan.’ 17 Kən 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-iəhauənUhgɨnonat 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
məməUhgɨn tɨnol rəkɨs suatɨp rəha Iaihluəmɨnməmə ilat mɨn
okotəuhlin ilat e rəhalatnolənratmɨnməməUhgɨnotosmegəh
ilat.”

Niməfak əpəh Antiok
19 Nian Sol ne rəhan mɨn kəmotohamnu Stipen, kəmatol

tərat kəm netəm koatən nɨpahrienən e Iesu. Kən iəfak mɨn əh
kəmotagɨmmotuwɨn əpəh ikɨnmɨn əpəhFonisianeSaeprasne
Antiok, motən-iarəp nərgɨ Iesu kəm netəm əm u, netəm Isrel.
20Məto ilat neen netəm Saepras ne Saerin kəmotuwɨn Antiok
motən-iarəp mɨn namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu kəm
netəm əpnapɨn əm, sənəmə netəm Isrel əm. 21 Kən Iərəmərə
təmatol wək tepət e rəhan nəsanənən kən mətasitu pɨk elat,
kən netəmim tepət tepət kəmotəuhlin ilat motən nɨpahrienən
e Iərəmərə Iesu.

22 Netəm rəha niməfak əpəh Jerusalem kəmotəto nam-
nusən rəha nat əh, kən kəmotahl-ipən Panapas məmə otuwɨn
əpəh Antiok. 23 Nian təmiet-arəpən, təməplan məmə Uhgɨn
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təmolkeike pɨk ilat matol təwɨr kəm ilat, kən netəmim tepət
kəmotən nɨpahrienən e Iesu, kən Panapas nɨkin təmagien
masitu elat məmə ilat okoatətul əskasɨk e Iərəmərə e nɨkilat
rafin. 24 Panapas in etəm wɨr kit itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn
tərioahmətatɨg lan, kən rəhan nahatətəən in təskasɨk o Uhgɨn.
Kən in təmasitu e netəmim tepət ikɨn əh məmə ilat okotən
nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.

25Kən Panapas təmiet muwɨn Tasas mategəs-in Sol. 26Nian
təməplan Sol, təmit mian əpəh Antiok, kəmuatɨg ikɨn o nup
kitiəh muatəfak ilat netəm rəha niməfak əh matuəgətun
netəmim tepət. Ikɨn əhAntiok kəmətuounkaun-in netəmrəha
Iesu Kristo məmə, “Kristin.”*

27 E nian əh, ien neen rəha Uhgɨn kəmotiet Jerusalem mo-
tuwɨn 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.) 29 Kən 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. 30Kən kəmotol məni mɨn əh, motəmki-pən
kəm Panapas ne Sol məmə okuəmɨk mian 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 rəhanmopaelmɨnməmə
okotaskəlɨm netəmim neen rəha niməfak əpəh Jerusalem
məmə otol ilat kotəto nahməən e nɨpətɨlat. 2 Təmahl-ipən
rəhan mɨn 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
təmatɨgmaskəlɨmmɨnPita. Təmatol nat u enian kəmatol lafet
mil lan Rəha Nuhagego-inən ne Pret U Is Tɨkə Lan. 4 Nian
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. Kən Herot tolkeike
məmə otiuw-iarəp tətul e nɨganəmtɨ netəmim nian lafet tɨnol
namnun. 5Məto nian Pita təmətatɨg e kalapus, kənnetəmrəha
niməfak kəmotəfak-pən əskasɨk ron kəmUhgɨn.

Uhgɨn təmɨləs-iarəp Pita e kalapus
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6E lapɨn itəmolawɨg in, kənHerot 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 katuətulmatuehmnafiluə e kalapus. 7Roiu agɨn-
əh, nagelo kit rəha Iərəmərə tiet-pa, kən təmasiəməhag-əhag e
nɨpəgnoa kalapus. Təmekek nɨkalɨ Pita kənməhgaiir lan. Kən
məmə, “!Ətul uəhai!” Kən sen mil kəmuɨsas atɨp e nelmɨ Pita
mil.

8 Kən 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-inmɨnmopael 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 kəmualiwək məsɨn mian 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
tolkeike məmə otol lak itəmnetəm Isrel kəmoatolkeike məmə
okotəplan.”

12 Nian Pita tɨnɨtun məmə Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs in, kən
təmuwɨn əpəh e nimə rəha Meri, mama rəha Jon Mak. Netəm
koatahatətə e Uhgɨn tepət kəmotuwa kitiəhmoatəfak-pən kəm
Uhgɨn məmə otasitu lan. 13Kən 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. 14Nian 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!”

15Məto kotəmə, “Ah. Ik ialməl.” Məto in təmatəkəike matən
məmə, “!Kəp! Iatən pahrien.” Kən ilat kotən məmə, “Okəmə
naka rəhan nagelo tiə.”

16Məto Pita tatəkəikematəht-əht toa. Kən kəmotuwɨn kerəh
e toa, kən nian kəmotəplan in, nɨkilat təmaut pɨk ron. 17Məto
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.
12:10: Wək 5:19
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18Kəmən lawɨgin, mopael mɨn itəmkəmoatehm Pita e kala-
pus, 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 mɨn kəməsotəplanən, kən Herot təmaun-
in mopael mɨn itəm kəmotehm kalapus mətapəh olat məmə
Pita təmahrol magɨm. Məto ilat kotəruru kən in təmən məmə
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 kəmotuwɨn motəplan kig, kəmotəghat
ilat suahkit nərgɨnuPlastus, itəmtatehmwɨrnatɨmnat enimə
rəha Kig Herot, motiuw-pənməmə otətəu-pən ilat.

21Enian itəmKigHerot təmɨtəpun lanməməotuwɨnməplan
ilat, kən təmuwɨn e rəhan natɨmnat wɨr mɨn itəm tatəgətun
məmə in tatərəmərə. Kən təmuwaməpələh e ikɨn imə kig, kən
matəghat kəm netəmim. 22 Kən netəmim kəmotagət əfəməh
məmə, “!Suah u tatəghat sənəmə in etəmim məto uhgɨn kit!”
23Kən roiu agɨnmɨn nagelo kit rəha Iərəmərə təmoh e nɨmɨsən
əskasɨk kit məto-inu Herot təmos nənwiwiən o netəmim, kən
məsos-ipənən nənwiwiən kəm Uhgɨn, kən wommɨn 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, miatəlɨgmian Antiok iləhal JonMak.

13
Uhgɨn təmɨtəpun Panapas ne Sol məmə okioal rəhanwək

1EniməfakAntiok, ienmɨn əh-ikɨnne iəgətunmɨn. IlatuPana-
pas, ne Simeonkatənməmə etəmiapɨn, neLusias etəmSaerin,
ne Manaen u təmepət ilau Herot Antipas u təmatərəmərə e
Kalili aupən, ne Sol. 2E nian kit ilat kəmotapəs nagwənən kən
moatəfak-pən kəm Iərəmərə, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən-
ipən kəm ilat məmə, “Iakolkeike məmə roiu əh onəkotɨləs-
ipər Panapas ne Sol məmə ilau okioal wək u itəm emaun-
in ilau ron.” 3 Kən nian kɨnotapəs rəkɨs nagwənən motəfak,
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kən motələhəu-pən nelmɨlat e rəhalau-kapə məmə 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.)
4Kən məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn təmahl-ipən ilau məmə

okioal wək u, kən ilau kəmian əpəh e taon Selusia, kən ikɨn
əh kəmian e nego kit mian əpəh e nəptən kit Saepras. 5Nian
kəmiet-arəpəne taonSalamis, kəmianenimə rəhanuəfɨmɨnən
rəha netəm Isrel matuən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn. Kən Jon
Mak 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, nərgɨn u Patisas. 7 Suah u tətaliwək nian tepət
ilau Setias Polas u kapman asol rəha netəm Saepras. Setias
Polas in tenatɨg, rəhan nətəlɨgən təwɨr. Kən in təmahl-ipən
nəghatən məmə Panapas ne Sol okuea muəplan, məto-inu
tolkeike məmə 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? 11 Roiu 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 əm məmə suah kit otasitu lan
mit. 12 Nian 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
13Kən 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 Perkamotuwɨn əpəh taonAntiok əh-ikɨn Pisitia. Kən
e nian rəha Sapat, kəmotuwɨn imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən
rəha netəm Isrel moatəpələh. 15Nian kəmotəto nafinən rəha
Lou ne Ien Mɨn, kən netəm-iasol rəha nimə əh kəmotahl-ipən
13:3: Wək 6:6 13:5: Wək 12:12; 15:39 13:11: Wək 9:8 13:13: Wək
15:38
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nəghatənkəmPol ne Panapasmotənməmə, “Piakmɨn. 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. 17 Uhgɨn
rəha noanol mɨn rəha Isrel təmɨtəpun tɨmɨtat mɨn aupən kən
mol ilat kotepət nian ilat kəmoatatɨg əpəh ikɨn Ijip. Kən e
nəsanənən asol rəhan, təmit-iarəp ilat e nəptən əh. 18 Kən
matehm wɨr ilat o nup foti nian kəmotan əpəh ikɨn taruən-
aruən ikɨn. 19 In təmol noanol mɨn rəha netəm Isrel kəmotoh
kapmanmɨn rəha nəptən sepɨn itəmkotatɨg e nɨtən əh Kenan,
kənmos-ipən nəptən əh rəhalat kəm tɨpɨtatmɨnməmə rəhatat.
20Natɨmnatmɨn əh kəmol nup fo-hanrɨt-fifti tɨnuwamɨnuwɨn
rəkɨs. Uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, Uhgɨn təmos-ipən kəm
noanolmɨn rəha Isrel netəm-iasolmɨnməmə ilat okotərəmərə
elat mətoarus-pa e nian rəha ien rəha Uhgɨn Samuel. 21 Kən
netəmim kəmotətapəh kəm Samuel o kig, kən Uhgɨn təmos-
ipənkəmilat Sol unətɨKis, təmɨsɨ-pənenoanol rəhaBenjamin.
Kən in təmərəmərə elat o nup foti. 22Kən 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 etəm
tətuatɨp itəm io iakolkeike. Kən in otol natɨmnat rafin itəm io
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 əm məmə in təmən-iəkɨs mihin. 24Məto uarisɨg
Iesu tətuoun rəhanwək, Jon təmaupənmən-iarəp kəmnoanol
mɨn rəha Isrelməmə okotəkəikemotəuhlin 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. 27 Kən netəmim itəm kotatɨg Jerusalem
ne rəhalat netəm-iasol mɨn kəməsotɨtunən məmə suah əh
inəh Iesu, Uhgɨn təmahl-ipa məmə otosmegəh ilat. Kən nat
əpnapɨn kəmatafin-iarəp kəm ilat e Sapat mɨn rafin nəghatən

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
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rəha ien mɨn rəha Uhgɨn 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 kəmotətapəh məmə Pailat
otohamnu.

29 “Nian kəmol rafin natɨmnat itəm Nəghatən rəha Uhgɨn
təmən məmə okol mihin lan, kən rəhan mɨn netəmim
kəmotɨləs-iəhau e nɨg kəluaumotɨləs ka kɨtənɨmenɨpəg 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 itəm Uhgɨn təmol kəm tɨpɨtat mɨn
aupən, 33 roiu əh, tɨnol rafin nəghatən rəhan kəmkitat noanol
mɨnrəhalatnian təmosmegəh Iesuenɨmɨsən. Tahmen-pən əm
eNaoa RəhaUhgɨn eNaoa RəhaNapuənMɨn kəiu tatənməmə,
‘Ik nətɨk. Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.’

34 “Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs e rəhan Naoa məmə
otəpanosmegəh Iesu e nɨmɨsən, kən okol təsɨmɨs mɨnən, kən
nɨpətɨn otəsəmnəmɨtən. Tatənməmə,
‘Nɨpahrienən, oekos-ipɨnə nat wɨr agɨnmɨn kəm ik itəmemən-

iəkɨs rəkɨs kəmKig Tefɨt aupən.’
35 “Kən e ik pɨsɨn mɨn kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn, Kig Tefɨt

təmən kəmUhgɨn e Iosmegəhməmə,
‘Kən onɨsegəhan-inən məmə nɨpətɨ Iolwək Ətuatɨp rəham

otəmnəmɨt məpien.’
36 “Nian Tefɨt təmatəmegəh, təmol natɨmnatmɨn itəmUhgɨn

tolkeike. Uarisɨg ikɨn tɨmɨs, kən kəmɨtənɨm ilat tɨpɨn mɨn,
kən nɨpətɨn təməmnəmɨt. 37Kən nəghatən əh, təməsəghat-inən
Tefɨt, məto təmatəghat-in Iesu məmə in mɨn təmɨmɨs, məto
Uhgɨn təmol təmegəhmɨn, kən nɨpətɨn təmɨsəmnəmɨtən.

38 “Kən piak mɨn, iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə roiu
iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə e Iesu, Uhgɨn otos-irəkɨs nolən
rat mɨn rəhatəmat. 39Kən 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 nos-
megəhən etəmim. 40Kən itəmat onəkotəkəike moatəto itəmat
məmə nəghatən rəha ienmɨn rəhaUhgɨn otəsuwamən etəmat.
41Kən in tatənməmə,
13:28: Mat 27:22-23 13:29: Mat 27:59-60 13:31: Wək 1:3,8 13:33:
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‘Ei, otətəlɨg-in-tu, itəmat itəm noatəghat nausit moatən rat
natɨmnat rafin. Onəkotaut kən motɨmɨs, məto-inu e
nian nakoatəmegəh, oekol nat kit tərat pɨk otəmat itəm
okol nəsotənən nɨpahrienən lan, nat əpnapɨn okəmə
suah kit otən ətuatɨp kəm itəmat.’ ”

Netəmim kəmotagien o namnusən təwɨr
42 Nian Pol ne Panapas kɨnatiaiet e niməfak, netəmim

kəmotətapəh olau məmə, “Awi, okol nakuea mɨn e Sapat u
tatuwa,muən-iarəpmɨnnəghatən əhneen kəmitɨmat.” 43Kən
nian netəmim kəmotiet e nimə, ilat tepət kəmotətəu-pən Pol
ne Panapas. Netəm əh, neen noanol mɨn rəha Isrel, kən
neen netəm rəha ikɨnmɨn itəmkəmotapəs rəhalat nahatətəən
moatətəu-pən nahatətəən rəha netəm Isrel.
Kən ilau kəmuəghat kəm ilat matuən-ipən əskasɨk kəm ilat

məmə, “Onəkotəkəike motaskəlɨm nahatətəən rəhatəmat e
Uhgɨn.”

44 Kən e Sapat itəm tatuwa, iuəhkɨr netəmim rafin e taon
asol əh kəmotuwaməmə okotəto nəghatən rəha Uhgɨn. 45Kən
nian netəm Isrel kəmotəplan nɨmanin netəmim kəmotuwa o
nəghatənrəhaPol, kənkəmotetəhakpɨkolat, kənmɨnotətuoun
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 əm məmə
itəmat nəsotahmenən o nosən nəmegəhən lilɨn. Kən roiu
itɨmlau enatian məmə ekuən-iarəp namnusən təwɨr u kəm
Iaihluəmɨn itəmsənəmə noanolmɨn rəha Isrel, 47kən inu, inu
nəghatən itəm Iərəmərə təmos-ipa rəkɨs kəm itɨmlau məmə
ekioal, in tatən e Naoa Rəha Uhgɨnməmə,
‘Io emol ik məmə onəkuwa ik nəhag-əhagən kit rəha Iaihluə

mɨn, məmə natən-iarəp kəm netəmim rafin məmə
iakolkeike məmə ekosmegəh ilat.’ ”

48Nian Iaihluəmɨn 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 itəmnamnun
tɨkə, ilat kəmotən nɨpahrienən lan. 49 Kən nəghatən rəha
Iərəmərə təmaiumɨtəlau e nɨtən əh rafin e taon əh.

Noanolmɨn rəha Isrel kəmotəhg-iarəp Pol ne Panapas
50 Məto noanol mɨn rəha Isrel neen kəmotuwɨn motəplan

nɨpɨtan asol 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.
13:41: Hab 1:5 13:46: Wək 3:26; 18:6 13:47: Aes 49:6
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51 Məto ilau kəmioah pɨspɨs nəptən e nelkɨlau tahmen e
nəmtətin kitməməUhgɨn təməuhlinməntaankəmilat kənotol
nalpɨnən kəm ilat. Kən ilau kəmiaiet mian e taon əh Ikoniam.
52 Məto netəm rəha Iesu əpəh Antiok, Narmɨn Rəha Uhgɨn
tatərioah elat, kən ilat nɨkilat tətagien pɨk.

14
Pol ne Panapas kəmian Ikoniam

1 E Ikoniam kəmian mɨn əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha
netəm Isrel, kən matuən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn, kən
nəghatən rəhalau təwɨr pɨkməmə təmiuw-panetem Isrel tepət
nenetəmIaihluə tepətmɨn,məmə ilat kəmoatənnɨpahrienəne
Iesu. 2Məto netəmIsrel itəmkəsotənənnɨpahrienən 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, kəmatuəkəike matuən-iarəp nəghatən rəha nəwɨrən rəha
Uhgɨn kəm netəmim rafin. Kən Iərəmərə təmol ilau kioal
nat pɨspɨs ne nəmtətin tepət məmə netəmim okotɨtun məmə
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 Iaihluəmɨn, 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,
kəmuagɨm mian əpəh e ikɨn Likaonia, kən mian mətuatɨg e
taon mil əh, Listra ne Tepe. 7 Kən 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
8 Kən e Listra, suah kit əh-ikɨn. Nian təmaiir məto nelkɨn

təməfaiu təruru naliwəkən, tatəpələh əm, kən in tatəpələh ikɨn
əh 9 matətəlɨg-in nəghatən rəha Pol. Pol təmətag-pən ətuatɨp
o suah əh, mɨnɨtun məmə suah əh tɨnatahatətə rəkɨs məmə
nelkɨn tɨtun nəwɨrən, 10kənmagət əfəməh lanməmə, “!Ei piak,
ətul!” Kən əmun, suah apon təmətɨpmər kənmɨnataliwək.

11Niannɨmaninnetəmimkəmotəplannat əh itəmPol 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 rəha uhgɨn mɨn rəhalat. Kən kəmotəuhlin
mɨn nərgɨ Pol məmə Heremes, nɨpətɨn u məmə in iəghat asol
13:51: Mat 10:14; Wək 18:6 14:3: Mak 16:20; Hip 2:4 14:5: Wək 14:19
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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 kaumɨnneen itəmtɨnətu-pən rəkɨs nəguɨ-nɨg elat. Kən
məmɨk ilat muwa e nafiluə rəha latuənu rəhalat itəmkəmotol
əpətɨnekəpiel. Məto innenɨmaninnetəmimkotolkeikeməmə
kotol sakrifais kəm ilau motol nənwiwiən lan kəm Pol 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 tah-
men 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 kəm Uhgɨn itəm tatəmegəh, mətatɨg
namnun tɨkə. In pɨsɨn əm təmol neai, nəptən, nɨtəhəi, ne
natɨmnat rafin itəmkoatatɨg ikɨnmɨn rafin.

16 Aupən in təmegəhan-in məmə netəmim e ikɨn mɨn rafin
məmə 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, ma-
tol nagwənən mɨn e nasumən, kən koatol nɨpətɨlat e nian
ətuatɨprəhalat. In tatos-ipənnagwənənkəmitəmatmol itəmat
nakoatəto təwɨr.” 18Məto 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. 20Məto niannetəmrəha Iesu kəmotuwakətul kɨtəlau
in, kən tətul əmun muwɨn mɨn əpəh imə e taon. Kən kəmən
lawɨgin, in ne Panapas kəmiaiet mian Tepe.

Pol ne Panapas kəmietəlɨg-pən Antiok əh Siria
21 Kən Pol ne Panapas kəmuən-iarəp namnusən təwɨr e

taon əh Tepe, kən kəmiaiuw-pa netəmim tepət kotuwa o Iesu.
Kən kəmiatəlɨg muea Listra, kən uarisɨg u, kiaiet mɨn muea
Ikoniam, kən miaiet mɨn muea Antiok əh Pisitia. 22 Kən ikɨn
əh, kəmatuem əskasɨk netəm rəha Iesu. Kən matioas-ipən
nəghatən məmə okotətul əskasɨk e nahatətəən e Iesu. Kən
matuən məmə, “Kitat okotatɨg e nəratən tepət nian koatuwɨn
e suatɨp rəha nuwɨnən matɨg ahgin nərəmərəən rəha Uhgɨn.
* 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 14:17: Jer
5:24 14:19: Wək 17:13; 2 Kor 11:25
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Məto nat əpnapɨn əm, kitat okotəkəike moatətul əskasɨk.”
23 Kən e niməfak mɨn e ikɨn mɨn rafin itəm ilau katian ikɨn,
katuəmki-pər elta mɨn rəhalat. Kən matuapəs nagwənən
matioal nəfakən, kən matuələhəu e nelmɨ Iərəmərə netəmim
itəmkɨnoatən rəkɨs nɨpahrienən lan.

24Kən ilau kəmian-pən Pisitia ikɨnmuatite-pa Pamfilia ikɨn
e taon əh Peka, 25 ikɨn əh ilau kəmuən-iarəp namnusən təwɨr
ikɨn. Kən ilau kəmuatite-pa mɨn e taon kit mɨn Atalia, 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
Uhgɨnotehmwɨr ilau e ikɨnmɨn itəmilaukatian ikɨn. Kən roiu
kɨnioal namnunwək rəhalau.

27Nian 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, kən
məmə təmahro nulan Iaihluə mɨn, ilat kəmotuwa moatən
nɨpahrienən e Iesu. 28 Kən 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.” 2Kən Pol ne Panapas ilat netəm
əhkoatərgəhəuonəghatən əh, kənkəmotəghat əfəməh enənən
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.

3Netəm rəha niməfak kəmotahl-ipən ilat kotuwɨn, kən nian
ilat kəmoatiet-pən Fonisia ne Sameria, kəmoatən-iarəpməmə
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 eltamɨn rəha niməfak, kəmotagien
məmə okotos ilat motuwɨn iməlat mɨn ikɨn. Kən Pol ne
netəm əh kəmotən-iarəp natɨmnat itəm Uhgɨn təmasitu elat
lan. 5Məto Farisi neen əh-ikɨn itəmkoatənnɨpahrienən e Iesu,
kəmotətul motən məmə, “Iaihluə mɨn, okəike kəhg-ipən ilat,
kən onəkotəkəike kəgətun ilat məmə okotətəu-pən Lou rəha
Moses.”
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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Aposol mɨn ne netəm-iasol
mɨn kəmotəghat əpəh Jerusalem

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 namnusən 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 netəm u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, məto-inu
təmos-ipa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm ilat e suatɨp kitiəh əm
itəm təmos-ipa kəm kitat. 9 In təməsol pɨsɨnən kəm ilat. !
Kəp! In təmafəl rəkɨs rəhalat nolən rat mɨn məto-inu koatən
nɨpahrienən lan tahmen-pən əme itəm tɨnol rəkɨs kəmkitat.

10 “?Məto tahro itəmat nakoatuwɨn e suatɨp pɨsɨn məmə
Uhgɨn nɨkin otahmə? ?Tahro itəmat nɨnoatɨləs-ipən Lou kəm
ilat məmə in nat təfɨgəm kit itəm ilat kotalis? !Kəp! Itəmat,
otəplan-tu. Kitat ne tɨpɨtat mɨn kitat rafin kəsotahmenən
məmə okotɨləs nat fɨgəm əh. 11Məto kitat koatahatətə məmə
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-iarəp nat pɨspɨs
mɨn ne nəmtətin pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəmUhgɨn təmol ilau kioal e
nɨganəmtɨ Iaihluəmɨn.

Jemes təmahtosɨg-in nəghatən
13Nian kəmioal namnun nən-iarəpənwəkmɨn rəhalau, kən

Jemes tətul mən məmə, “Piak mɨn. Otətəlɨg-in wɨr-tu rəhak
nəghatən. 14Pita təmən wɨr agɨn kəm kitat məmə tahro nulan
Uhgɨn təmiet-pa pitən o Iaihluə mɨn məmki-rəkɨs ilat neen
məmə rəhan mɨn. 15Məto nat əh tahmen-pən əm e nəghatən
itəm ien rəha Uhgɨn təmən itəm kəməte 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 mɨlpɨn mafəl

mol təskasɨkmɨn,
17 məmə netəm əpnapɨn e nɨtən mɨn u Iaihluə mɨn, itəm

nɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat məmə rəhak netəmim mɨn, ilat
okotegəs-in io.

18 Io Iərəmərə iatənmihin kən emol netəmimkotɨtun rəkɨs nat
əh aupən.’ ”

15:7: Wək 10:1-43 15:8: Wək 10:44; 11:15 15:10: Mat 11:30; Kal 3:10
15:11: Kal 2:16; Efes 2:5-8 15:13: Kal 2:9 15:18: Amos 9:11-12
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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.
20Məto 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. 21 Okotəkəike 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
22 Kən aposol mɨn ne elta mɨn ne netəm rəha niməfak

kəmotegəhan məmə okotahl-ipən ilat mɨn neen kotətəu-pən
Pol ne Panapas motuwɨn Antiok. Kən kəmotətgi-arəp Sae-
las ne Jutas u katən məmə Pasapas. Suah mil əh netəmim
koatɨsiai-in ilau. 23 Kən kəmotos-ipən naoa kəm ilat məmə
okotos motuwɨn. Naoa tatənməmə,

“Itɨmat aposol mɨn ne elta mɨn rəha niməfak, itɨmat
piatɨmat u itəmat. Iakotən təwɨr kəm itəmat əpəh Antiok, ne
Siria, ne Silisia u Iaihluəmɨn, məto roiu nɨnotuwa piatɨmat
mɨn.

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, kənmotegəhanməmə itɨmat kəiu
okioas nəghatən rəhatɨmat muətəu-pən Pol ne Panapas u
ilau kuəwɨr pɨk otat. 26 Iuəhkɨr kiamɨs owək u rəha Iərəmərə
rəhatat, Iesu Kristo. 27 Kən itɨmat ioatahl-ipɨnə Jutas ne
Saelas məmə okiamnə muehm itəmat. Ilau okuən əsas
kəm itəmat nəghatən kitiəh əm itəm itɨmat emotəte. 28Kən
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
natmɨn u iərmɨsmɨn; kənməsotunən nɨtan; kənməsotunən
nat megəh itəm kəmaril nentou məto-inu nɨtan əh-ikɨn e
nɨpətɨn; kənməsotolən təfagə e pətan. Okəmə nakotətəu-pən
nəghatənmɨn əh, onəkotuwɨn e suatɨp təwɨr.
Inu namnun rəhatɨmat nəghatən.”

30Kənnetəm-iasolmɨn əhkəmotahl-ipənnetəm əh ilat kuwɨt
məmə okotuwɨn əpəh Antiok. Nian kəmotiet-pən Antiok,
15:20: Eks 34:15-17; Lev 17:10-16 15:28: Mat 23:4
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kəmotaun-innetəmimrəhaniməfake ikɨnmɨn əh, kənkotuwa
kitiəh, kən kotos-ipən naoa un kəm ilat. 31Kən 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, kənmotahl-ipən
ilau kiatəlɨg-pən o netəmu kəmotahl-ipa ilau. 34-35Kən Pol ne
Panapas kəmuatɨg tuwəhməsɨn əpəhAntiok, kən ilat netəmim
tepət kəmoatən-iarəp nemoatəgətun 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 JonMak. 38Məto Pol təplanməmə təsətuatɨpən,
məto-inu Jon Mak tɨnapəs rəkɨs ilau əpəh Pamfilia mɨtəlɨg
məsətəu-pənən ilau mətoarus kioal namnun e wək. 39 Kən
kəmuən təskasɨk e nənən əh, kənmuəhap ilau mɨn. Kən Pana-
pas təmit Mak kən mios nego kit mian əpəh Saepras. 40Məto
Pol təmit Saelas ilau min. Kən netəm koatəfak kəmotəfak
məmə 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

1Kən Pol təmaliwəkmɨnmuwɨn əpəh Tepe ne Listra. Kən ikɨn
əh, etəmimkit əh-ikɨn rəha Iesu, nərgɨnuTimoti. Mama rəhan
in noanol kit rəha Isrel, məto rəhan tata in etəmKris. 2Netəm
koatəfak əpəh Listra ne Ikoniam kəmotən məmə Timoti in
etəm təwɨr kit. 3 Kən Pol tolkeike məmə otit ilau min. Kən
təməhg-ipən in məto-inu təməsolkeikeən məmə noanol mɨn
rəha Isrel nɨkilat otəht rat məto-inu kotɨtun məmə tata rəha
Timoti in etəm Kris. 4 Kən nian iləhal kəməhaluwɨn e taon
mɨn, kəmətəhalən-iarəp kəm netəmim rəha Uhgɨn nəghatən
rəhaaposolmɨnneeltamɨn itəmkəmotələhəu əpəh Jerusalem.
Kənmɨtəhaləgətun ilatməməokotəkəike katətəu-pənnəghatən
mɨn əh. 5Kən e nolən əh, niməfak mɨn kəmotəskasɨk e rəhalat
nahatətəən, kən nian rafin netəmim koatuwa moatepət e
niməfak.

Pol təməplan napɨlaiirən kit rəha Uhgɨn

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: Fil 2:19-22 16:4: Wək 15:23-29
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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 ikɨn məhalən-iarəp nəghatən u əh-ikɨn.
7 Nian kəməhaluwa iuəhkɨr e ikɨn Misia ne ikɨn Pitinia,
məhalolkeike məmə okəhaluwɨn Pitinia. Məto Narmɨn rəha
Iesu təsegəhan-inən məmə okəhaluwɨn. 8Kən kəməhalaliwək
məhaluwɨn-pənMisia ikɨn, kənməhalatite-pa e taon əh Troas.
9 Kən lapɨn in, Pol təməplan nat kit tahmen e napɨlaiirən.
Təməplanməmə etəmMasetonia kit tatətulmatətapəh əskasɨk
ron məmə, “Awi, okol nakuwa Masetonia masitu etɨmat.”
10 Nian Pol tɨnəplan rəkɨs əm nat əh, kən enoataii-pən
rəhatɨmat natɨmnat məmə ekotuwɨn Masetonia, 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 taonNeapolis. 12Kən emotiet ikɨn-umotaliwək əmmotuwɨn
əpəh e taon əh Filipae, u tatəməhl aupən e nɨtən asol Maseto-
nia. Netəm ikɨn əh, netəm Rom ətuatɨp. Kən emotatɨg məsɨn
əh-ikɨn.

13 Kən e Sapat, nian rəha nəfakən, emotiet e taon əh kən
motuwɨn əpəh ləhau e nəhau kit itəmemotətoməmə netəmim
kotuwɨn ikɨn katəfak. Kən emotuwɨn moatəpələh katəghat
itɨmat nɨpɨtan itəm kəmotaupən motuwa katəpələh. 14 Kən
pətan Tuatira kit əh-ikɨn tatətəlɨg-in itɨmat, nərgɨn u Litia. In
pətan itəm tatol-salɨm-in nɨməhan nəguɨ-naris u nian rafin
nɨməhan əh nəmtɨn tiəkɨs pɨk. Pətan əh nian rafin in tatəfak
kəm Uhgɨn, kən Iərəmərə təmol nɨkin tɨmətmətɨg məmə otən
nɨpahrienən e nəghatən itəm Pol tatən. 15 Kən kəmol baptais
lan ne rəhanmɨn, ne rəhan iolwəkmɨn. Kən in təmən-ipa kəm
itɨmat məmə, “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 mɨn məto-inu
netəmimkotətou ilatməmə ilat okotəto rəhannəghatən. 17Kən
in təmatuarisɨg-in itɨmatPol, kənmatən əfəməhməmə, “Netəm

16:6: Wək 18:23
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u, netəm rəha Uhgɨn u in ilɨs, ilɨs pɨk. Koatən-ipɨnə kəm itəmat
suatɨp rəha Uhgɨnməmə in otosmegəh netəmim lan.”

18 Təmatol nəhlan etɨmat nian tepət, mətoarus nian kit Pol
tɨnəto tərat o nat əh mɨnəpou in. Kən in təmeirair magət e
narmɨn rat apon məmə, “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.

19 Kən nian rəhan netəm-iasol itəm koatərəmərə lan
kɨnotɨtun məmə 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 nɨganəmtɨ netəm Rom, 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 katuən məmə
kitat okotəkəike kətəu-pən suatɨp pɨsɨn mɨn. Məto suatɨp mɨn
əh kəsotətuatɨpən e lou rəhatat. Kitat netəm Rom. Okol kitat
kəsotolən nəhlan.”

22 Kən 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
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
netəmim mɨn e kalapus koatətəlɨg-in ilau. 26 Kən roiu agɨn-
əh mɨn, namig asol kit təməloal e nəptən kən mol nimə kala-
pus təməloal pɨk, kən nafiluə mɨn e kalapus kəmoterəh, kən
sen itəm kəməlis netəmim lan kəmotɨsas. 27 Kən nian 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 əfəməh məmə, “!
Ei! !Əsaruən ik! Itɨmat rafin əpəh ikɨn.”

29 Kən suah əh təmaun məmə okɨləs lait ka, kən in təmaiu
muwɨn əpəh imə, mɨsin-pən nulɨn əpəh e nelkɨ Pol ne Saelas
ikɨnmətasiəp. 30Kənmit ilauməhaliet əpəh ihluə kənmətapəh

16:17: Mak1:24 16:20: Mak13:9 16:22: 2Kor 11:25; 1 Tes 2:2 * 16:27:
E nian əh, okəməmopael kit tairaməg e etəm tatol kalapus tagɨm, okəike kohamnu
mopael əh. 16:27: Wək 12:18-19
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olau məmə, “! Suah mil! ? Ekahro nulan məmə Uhgɨn oto-
smegəh 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 ilaumuwɨnmaikuas e nɨməgəmmɨn
e nɨpətɨlau itəm kəmalis ilau ikɨn. Kən e nian əm əh, kəmol
baptais lan ilat rəhanmɨn. 34Kən in təmitPolneSaelasmuwɨn
əpəh iman ikɨn mos-ipən nagwənən kəm ilau. Kən in ne
rəhan mɨn rafin nɨkilat təmagien mərioah məto-inu kəmotən
nɨpahrienən e Uhgɨn.

35Nian təmian, etəmrəha kotmil əh kuən-ipən kəmmopael
mɨnməmə, “Okotuwɨn kerəh e suahmil əh katian.”

36Kənsuah əhetəmrəhakalapus təmən-ipənkəmPolməmə,
“Etəm rəha kot mil kəmuən məmə ekoterəh etəlau nakatian,
kən iaiet mətian kənmuətul mətɨg.”

37Məto Pol təmən-ipənkəmmopaelmɨn əhməmə, “?Ei,məto
naka əh? Itɨmlau etəm Rom mil.† Kən etəm rəha kot mil
əh kəsuəplanən nat kit məmə emioal tərat, məto e nɨganəmtɨ
netəmimkəmotalis itɨmlau, kənkɨləs-ipən itɨmlau e kalapus. ?
Kən roiu kioalkeike məmə oekiaiet anion əm? !Kəp! Ilau əm
okuəike muea ikɨn-u kənmialəs-iarəp itɨmlau.”

38 Kən mopael mɨn əh kəmotuwɨn kən-ipən kəm etəm rəha
kot mil əh. Kən nian kəmuəto məmə Pol ne Saelas ilau etəm
Rommil, ilaukəmuəgɨnpɨk. 39Kənkəmianmuən-ipənkəmPol
ne Saelas məmə, “!Ei, kəsi! Emioal tərat etəmlau.” Kən uarisɨg
kiaiet ilaumotiet e nɨpəgnoa kalapus, kənmuən-ipənwɨr kəm
ilauməmə okiaiet e taon əh.

40 Kən Pol ne Saelas, ilau kəmiaiet e kalapus mian e nimə
rəha Litia. Ikɨn əh kəmuəplan piatat ne wɨnɨtat mɨn rəha
niməfak, kən muəghat məsɨn kəm ilat mətialəs-ipər nɨkilat.
Kən uarisɨg u, kiaiet mətian.

17
Pol ne Saelas kəmian əpəh Tesalonaeka

1Kən Pol ne Saelas kəmualiwək mian-pən əpəh e taon mil əh
Amfipolis ne Apolonia, mueia miaet-pa e taon əh Tesalon-
aeka. Ikɨn əh, nimə rəha nuəfɨmɨnən kit əh-ikɨn rəha netəm
Isrel. 2 Kən 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

16:30: Wək 2:37 † 16:37: Okəmə suah kit in etəm Rom, məto katətu-pən
nəghatənkit lan, kən loukit əh-ikɨnrəhalatməməaupənkapmanotolnalpɨnənkəm
in,məto in otəkəikemətul e kotmən-iarəp nəwtain nəghatən katətu-pən lan. Afin e
Wək 25:15-16.
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wɨr agɨn-əh məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa,
otəpanəto nahməən e nɨpətɨn, muwa mətoarus mɨmɨs, 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 netəm
Kris tepət itəmkoatəfak kəmUhgɨn, ne nɨpɨtan asol tepət itəm
koatərəmərə e nɨpɨtanmɨn, kəmotətəu-pən ilau.

5Mətonetəm-iasol rəhanoanolmɨnrəha Isrel, kəmotetəhak,
kənmotuwɨnmoategəs-innetəmnol təfagə, əpəhenɨkal suatɨp
mɨn ne ikɨn mɨn, motuwa mɨnoatos ilat mɨn, kən mɨnoatol
nəratən tepət əpəhe taon əh. Kənkəmotuwɨnenimə rəha suah
kitnərgɨnu Jeson,moteatəpnafiluəenimə,moategəs-inPolne
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 əfəməhmoatən
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, nərgɨn u Iesu.” 8Nian noanol mɨn rəha
Isrel kəmotən nəghatən əh, motol netəmim ne netəm-iasol
mɨn əh kɨnotəruru əfəməh məmə okotol naka. 9 Kən netəm-
iasol mɨn əh kəmotol Jeson ne piatat mɨn kəmotos-ipən məni
neen,məmə innəniəkɨsənkitməməokəsotolmɨnənnat əh, kən
motahl-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. 11 Noanol 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. 12 Məto-inu e nolən əh, kən tepət
kəmotən nɨpahrienən e Iesu. Kən nɨpɨtan asol mɨn Kris tepət,
ne netəmKris tepət kəmotən nɨpahrienən e Iesu.

13 Məto nian noanol mɨn rəha Isrel əpəh Tesalonaeka
kəmotətoməmə Pol tatən-iarəpmɨnnəghatən rəhaUhgɨn əpəh
Perea, kən ilat kəmotuwamɨn əpəh ikɨnmɨnoatol netəmPerea
kɨnotol mɨn təməht kəm ilau. 14 Kən e nian əm əh, piatat
mɨn kəmotahl-ipən mɨn Pol tuwɨn əpəh itəhəi muwɨn e nego
muwɨnAtens,mapəs əmSaelas ne Timoti kətuatɨg əpəhPerea.

17:7: Luk 23:2; Jon 19:12
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15Kənnetəmimitəmkəmotit PolmoatuwɨnAtens, kɨnoatɨtəlɨg-
pa mɨn Perea, Pol tahləpis ilat məmə okotən-ipən kəm Saelas
ne Timoti məmə okuaut uəhai əmmianmuəplanmɨn in.

Pol əpəh Atens
16 Nian Pol təmatəsahgin Saelas ne Timoti əpəh Atens, in

təməto tərat pɨk məto-inu nian taliwək mətan ikɨn əh, məplan
ikɨn əh tərioah e narmɨ nat mɨn. 17Məto-inu o nat əh, kən in
tuwɨn əpəhenimə rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel ilatnetəm
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. 18 Kən iəgətun mɨn
neen netəm Kris, kətaun-in ilat Epikiurien ne Sɨtoik,* ilat
mɨn koatəghat. Ilat neen koatən məmə, “?Suah əh təmɨləs əm
nəghatən əpəh kit e suatɨpmatən, kahrmə tatən naka əpəh?”
Kən netəmim neen kotəmə, “Itɨmat ekotəto məmə tatəghat-

in uhgɨn mɨn rəha ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn.” Koatəghat nəhlan
məto-inu Pol tatəghat-in Iesu, matən məmə təmɨmɨs məto
Uhgɨn təmosmegəhmɨn.

19Kən kəmotaun-in-pən Polməmə otuwamətul e nɨganəmtɨ
kaonsel rəha netəm koatəpələh e nɨtot əh Areopakus. Kən
kaonsel əh təmən-ipən kəm in məmə, “Ekotolkeike məmə
ekotɨtun nɨpətɨ nəghatən wi itəmnakatən. 20Nəghatənmɨn əh
neen, ekotəto məmə tol pɨsɨn agɨn-əh, kən ekotolkeike məmə
ekotɨtun nɨpətɨn.” 21 Kəmotəghat nəhlan məto-inu netəm
Atens ne netəm ik pɨsɨnmɨn itəmkəmotuwaAtens, kotolkeike
məmə okotəpələh əm katətəlɨg-in nəghatən wi mɨn əh, kən
motəuhlin wɨr nənən lan.

22 Kən Pol tətul e nɨganəmtɨ netəm rəha kaonsel əh məmə,
“Netəm Atens. Io enəplan rəkɨs məmə rəhatəmat nətəlɨgən
tepət tatuwɨnouhgɨnmɨn. 23Nian 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 təmolnəptənu, nenatɨmnat rafin itəm
koatatɨg lan, kən in matərəmərə e neai ne nəptən, in təsatɨgən
e niməfak mɨn itəm kitat əm netəmim kəmotol. 25 Nat kit
təsɨkəən ron itəm kitat netəmim kotɨtun nolən kos-ipən kəm
in. Məto-inu in pɨsɨn əm tatos-ipa nəmegəhən kəm kitat kitiəh
kitiəh, matos-ipa natɨmnat rafin kəm kitat. 26 Aupən, aupən

17:17: Wək 18:19 * 17:18: Epikiurien ne Sɨtoik - Iəgətun mɨn neen itəm
koategəs-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. 17:25: 1 King 8:27;Wək
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agɨn-əh, in təmol əm suah kitiəh əm. Kən netəm rafin ikɨnmɨn
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. 27 Uhgɨn əh təmol nəhlan məmə kitat
rafin okotəkəike kegəs-in məmə okotehm, tahmen e etəmim
itəm tateameam əpnapɨn əm məmə otehm nat kit. Məto
nɨpahrienənməməUhgɨn əh, sənəmə in isəuokitat. 28Tahmen
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 kəsotənən məmə
in tahmen e natɨmnat itəm netəmim koatol ilat e iaen u kol
tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silfa ne kəpiel. In sənəmə nat kit itəm suah kit
tɨtun nol əmən e nelmɨn o e rəhan nenatɨgən. !Kəp!

30“Enian əhaupən itəmnetəmimkotəruruUhgɨn, tahmene
itəmUhgɨntəmahtosɨg-innɨganəmtɨnməməotəsəplanənnolən
rat mɨn əh. Məto roiu tatən kəm kitat rafin e ikɨn mɨn rafin
məmə, ‘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
əm e suatɨp itəm tətuatɨp. Uhgɨn tɨnɨtəpun rəkɨs etəmim itəm
otakil nolən mɨn rəha netəmim, kən in tɨnəmol rəkɨs kəm
netəmim məmə in otol nəhlan, məto-inu tɨnol rəkɨs suah əh
təmegəh e nɨmɨsən.”

32Nian 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.” 33KənPol təmietenəghatən əhrəhakaonsel. 34Kən
netəmim neen kotuwɨn kəkul-pən lan, moatən nɨpahrienən e
Iesu. Netəm əhkit nərgɨnuTaionisiəs, in etəmkit rəhakaonsel
əh, ne pətan kit mɨn nərgɨn u Tamaris, ne netəmim neenmɨn.

18
Pol təmuwɨn Korin

1Uarisɨg e natɨmnatmɨn əh, Pol təmiet əhAtens,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 okotəkəike motiet Rom.
Kən Akwila ne rəhan pətan Prisila kəmiaet mueia mətuatɨg
əpəh Korin. Kəməsuatɨgən təfəməh kən Pol tiet-pa, məplan
ilau. 3 Kən mətatɨg iləhal min ilau, matəkul-pən elau e wək

17:27: Sam 145:18; Jer 23:23 17:29: Aes 40:18-20; 44:10-17; Wək 19:26
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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 rəha nəfakən, Pol ne noanol mɨn
rəha Isrel ne netəm Kris koatol nəghatən tepət əpəh e nimə
rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel,məto-inuPol tolkeikeməmə
otiuw-pa ilat məmə okotən nɨpahrienən e Iesu.

5 Kən 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. Kənmənməmə, “Okəmə
nəkotatɨg e nəratən lan nian Uhgɨn otakil netəmim eNamnun
Nian, məto rəhatəmat atɨp. Tətuoun əh-roiu, ekuwɨn mən-
iarəp namnusən təwɨr o Iaihluə mɨn.” 7 Kən in təmiet elat
muwɨnmətatɨg e nimə rəha suah kit sənəmənoanol rəha Isrel,
məto in tatəfak kəm Uhgɨn, 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 tepətmɨnkəmotəto
nəghatən rəha Pol, 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 kəminməmə,
“Əsəginən ilat. Uwɨn mən-iarəp rəhak nəghatən məsamegən,
10 məto-inu kilau min ik. Netəmim okol kəsotərəkɨnən
ik, məto-inu netəmim tepət e taon əh ilat rəhak netəmim
mɨn.” 11 Kən Pol təmatɨg ikɨn əh nup kitiəh kən məwɨg sikis,
matəgətun netəmim e nəghatən rəha Uhgɨn.

Netəm Isrel kəmotɨləs-ipən
Pol e kot

12Kən nian Kalio, in kapman rəha netəmAkaea, kən netəm
Isrel kəmotuwa kitiəh motaskəlɨm Pol motɨləs motuwɨn e
kot. 13 Kən motən məmə, “Suah u tətalkut məmə otiuw-
pən netəmim məmə okotəfak kəm Uhgɨn e nolən kit itəm
təsətuatɨpən e Lou.”

14KənPol təmətulməməotəghat,mətoKalio təmən-ipənkəm
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. 15Məto, nəghatən u
in musmus əm kit rəhatəmat e nərɨg mɨn ne natɨmnat mɨn
rəha Lou rəhatəmat, kən tətatɨg əm etəmat məmə onəkotən
kələhəu wɨr. Io nɨkik təsagienən məmə ekakil nat tol nəhlan
kit.” 16 Kən in mahl-iarəp ilat e kot. 17 Kən nian kəmotuwɨn
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ihluə, əmun kəmotaskəlɨm Sostenes u etəm-iasol rəha nimə
rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel. Kənkəmotohkəmotoh əpəh
e nafiluə e nimə 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 kəm Uhgɨn, kən ikɨn-u in təməte mɨn
əm noanun matol namnun nəniəkɨsən lan rəhan. Kən in
təmos mɨn nego kit ikɨn əh mɨtəlɨg-pa Siria. Kən Akwila ne
Prisila kəmuətəu-pən in. 19-21Niankəmotuwae taon əhEfesas,
iləhal kəməhaluar. Kən Pol təmuwɨn əpəh imə e nimə rəha
nuəfɨmɨnən rəhanetəmIsrel, kənkəmotənnəghatən tepət. Ilat
kəmotətapəh ron məmə otatɨg məsɨn ilat min ilat. Məto in
təmə, “Ei kəsi, kəpə. Okol esatɨgən.” Məto nian in təmiet təmən-
ipənkəmilatməmə, “OkəməUhgɨn tolkeikeməmə ekuwamɨn,
kən epanuwamɨnməplan itəmat.” Kən in təmos nego kitmiet
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 ikɨnmatem əskasɨk netəm rəha Iesu.

Apolos təmuwɨn Efesas ne Korin
24Kən suah kit təmuwa əpəhEfesas, in noanol kit rəha Isrel,

nərgɨn u Apolos. In təmaiir əpəh Aleksantria, kən in etəm
wɨr 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
nianApolos tolkeikeməməotuwɨn əpəhAkaea, kənpiatatmɨn
əpəh Efesas kəmotasitu lan motəte naoa kit tuwɨn kəmnetəm
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. 28 Apolos təmasitu elat nəhlan məto-
inu in etəm wɨr kit rəha nəghatən, kən in matən-iarəp wɨr e
NaoaRəhaUhgɨnməmə Iesu inKristo itəmUhgɨn təmənməmə
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otahl-ipa. Kən e nɨganəmtɨ netəmim, təmatoh-iəhau nəghatən
rəha netəm Isrel.

19
Pol təmuwɨnmɨn Efesas

1Nian Apolos təmətatɨg əh əpəh Korin, Pol təmətɨp suatɨp kit
əpəh ilɨs ikɨn e nɨtotmɨnmiet-pa əpəh Efesas. Ikɨn əh təməplan
netəmimneenrəha Iesu. 2Kəntəmətapəholatməmə, “?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.”
4 Kən 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.” 5 Kən 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 itəmUhgɨn tatos-ipən kəm ilat. 7Kənnetəm əh,
ilat rafin tuelef.

8 Kən Pol təmatuwɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm
Isrel e məwɨg kɨsɨl matən-iarəp əskasɨk nəghatən e namnusən
təwɨr rəha Uhgɨn məsəgɨnən. Kən ilat min ilat, kəmotol
nəghatən tepət məto-inu in tolkeike məmə otiuw-pa ilat o
nərəmərəən rəha Uhgɨn. 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. 10Kən 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
11KənUhgɨntəmolPol tatolnatpɨspɨsmɨn itəmtolpɨsɨnagɨn-

əh. 12Natɨmnat rəha Pol tahmen e iagkəsip ne natɨmnat itəm
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təmatuwɨn lan, netəmim koatəmɨk moatuwɨn moatek netəm
koatɨmɨs lan. Kənnɨmɨsənmɨn kəmotəwɨr, kənnarmɨn ratmɨn
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 kəmnarmɨn ratmɨnməmə, “E nərgɨ Iesu, etəm
kitiəh əm itəmPol tatən-iarəp, otiet.”

14Kənenetəmkəmoatolnat əh, sepɨn əh-ikɨnnenətɨ suahkit,
nərgɨnuSkefa, u inprisasol agɨnrəha Isrel. 15Mətonarmɨnrat
təmən-ipənkəmilatməmə, “Ekɨtun suahu Iesu, kənmɨtunmɨn
Pol. ?Məto itəmat pah mɨn un?” 16Kən suah apon narmɨn rat
tətatɨg lan, təmətulmaht ilatmərəkɨn ilat, məhap-əhap rəhalat
natɨmnat mapeg rəkɨs, kən kotaipiəpiə əm motagɨm e rəhan
nimə kəmotaig e nɨta kəməhap-əhap ilat. 17Nian noanol mɨn
rəha Isrel ne netəm Kris kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn pɨk. Kən
netəmim komotɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə Iesu tər pɨk.

18Kən netəmim tepət itəm kotahatətə e Iesu, kəmotən-iarəp
kəm netəmim nat tərat mɨn itəm kəmoatol. 19 Neen itəm
kəmoatəmɨk nərɨk, ilat mɨn kəmotəmɨk naoa mɨn rəhalat e
nat əh moatuwa, moatan-ətɨp e nɨganəmtɨ netəmim. Nian
netəmimkəmotafinenəmtɨnaoamɨn əh, tahmenefifti-milian
fatu ilat rafin. 20Kən nəghatən rəha Iərəmərə təmaiu iahgin e
nəsanənən asol rəha Uhgɨn.

Nərgəhəuən asol kit əpəh Efesas
21 Kən uarisɨg e nat əh, Pol tɨnən e nɨkin məmə otɨtəlɨg-

pən əpəh Jerusalem, məto otuwɨn-pən Masetonia ne Akaea
ikɨn. Kən in tənməmə, “Nian emuwɨn rəkɨs Jerusalem, ekəike
muwɨn mɨn Rom.” 22 Kən in təmahl-ipən Timoti ne Erastas
itəm katuasitu lan, məmə okuaupən mian əpəh Masetonia.
Məto in otatɨg pitənməsɨn əpəh ikɨn Esia.

23 Kən e nian əh, nərgəhəuən asol kit təmər əpəh Efesas o
Suatɨp rəha Iərəmərə. 24 Suah kit əh-ikɨn itəm tatol natɨmnat e
iaen kit katənməmə silfa, nərgɨnuTemetrius. Ikɨn-u netəmim
tepət koatəfak kəm uhgɨn kit pətan, nərgɨn u Atemis. Kən
Temetrius tatol narmɨ nimə mɨn e silfa itəm tahmen e nimə
rəha narmɨ nat rəha Atemis. Kən nian tatol-salɨm-in ilat,
matos məni asol ilat rəhan netəmimmɨn.

25 Kən təmaun-in rəhan netəmim mɨn ne netəm pɨsɨn itəm
koatol wək kitiəh əm məmə 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 əhPol tatərəkɨnnetəmimtepət kənkɨnoatətəu-pən,
sənəmə e Efesas əm, məto iuəhkɨr ikɨn mɨn rafin e nɨtən əh
19:12: Wək 5:15 19:17: Wək 5:11 19:21: Wək 23:11; Rom1:13 19:23:
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Esia. In tatən-iarəpməmə uhgɨnmɨn itəmnetəmim əmkoatol
e nelmɨlat, sənəmə uhgɨnmɨn pahrien. 27Kən roiu əh, iuəhkɨr
əm tatərəkɨn suatɨp rəhatat o nosənməni, kən iuəhkɨr əmmɨn
in tatolməmənetəmimokotəplanratnimə rəhaAtemis, u itəm
in ilɨs pɨk. Kən namnun, okəmə naka nəghatən rəhan otərəkɨn
nərgɨnAtemis itəmilɨs pɨk tuwamol nat əpnapɨn əmlan. Məto
ikɨn-u Esia ne ikɨn mɨn rafin, netəmim koatəfak kəm uhgɨn u
rəhatat.”

28 Nian kəmotəto nəghatən əh, nɨkilat təmahmə təmahmə,
kən əmun mɨnotagət əfəməh məmə, “! Ure e Atemis u Efe-
sas!” 29 Kən nat əh təmaiu mɨrəfin taon. Kən netəmim tepət
kəmotuwa kitiəh motuwɨn kaskəlɨm etəm Masetonia mil əh
itəmkatualiwək iləhalPol, nərgɨlauu, KaeasneAristakas. 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. 31 Ne 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.

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
mɨnneen rəha Isrel kəmotətgi-pənsuahkit nərgɨnuAleksanta
məmə otuwɨn mətul aupən-in ilat. Kən təmos-ipər nelmɨn
matefətutu ilat məmə otən-iarəp nehmən rəhan. 34Məto nian
netəmim kəmotɨtunməmə in noanol kit rəha Isrel, kəmotagət
əfəməh mɨnməmə, “!Ure e Atemis əpəh Efesas! !Ure e Atemis
əpəh Efesas!” Kəmotagət əfəməhmotos 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 ikɨn mɨn rafin kotɨtun məmə in wək
rəhatat netəm Efesas məmə okotehm wɨr niməfak rəhan, kən
motehm wɨr kəpiel asim rəhan itəm təmɨsɨ-pən e neai muwa.
36 Kən suah kit tɨkə itəm otən məmə iateiuə. Kən tol nəhlan,
təwɨr məmə nətəlɨgən rəhatəmat teiuaiu. Təsəwɨrən məmə
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. 38 Okəmə
Temetrius ne rəhan iolwək mɨn 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 itəmkəmotəto
kəm ilat. 39Məto okəmə nat kit mɨn əh-ikɨn itəmnakotolkeike
19:29: Wək 20:4; 27:2; Kol 4:10; Flm 24
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məmə onəkotol, onəkotəkəikemotɨləsmotuwɨn emitig ətuatɨp
rəhan. 40Tɨmətɨg əmməmə okotɨləs-ipən kitat e kot o nolən u-
roiu məmə koatərgəhəu pɨk. Iuəhkɨr kotəmou təpiə əm ikɨn. ?
Kənokol kəsotənənnat kitməməkəmotuwa ikɨn-uenəpələhən
u-roiu o naka? Məto-inu nəpələhən u, nɨpətɨn tɨkə.” 41 Nian
təmən rəkɨs nəghatən əh, kən mən-iəhau nəghatən mahl-ipən
ilat məmə okotagɨmmɨn.

20
Pol təmuwɨn əpəhMasetonia ne Akaea

1 Nian nəratən əh təmol namnun, Pol təmaun-in netəm rəha
Iesu məmə okotuwa kitiəh. Kən matəghat 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, kənmiet-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 etəm
Perea, ne Aristakas, ne Sekantas, etəm Tesalonaeka mil, ne
Kaeas etəm Tepe, ne Timoti, ne netəm Esia mil u Tikikas ne
Trofimas. 5 Kən e Filipae, netəm əh kəmotaupən motuwɨn
katəsahgin itɨmat əpəh Troas. 6 Nian lafet rəha Pret U Is
Tɨkə Lan təmol namnun, itɨmat emotos nego kit motiet əpəh
Filipae motaiu nian faif kən panotuwɨn əpəh Troas, motuwɨn
motəplan ilat kənmətatɨgmotos wik apiəpiə.

Iutikas təmɨmɨs kənməmegəhmɨn əpəh Troas
7 E Sarare lapɨn, emotuwa kitiəh məmə ekotəfak, kən

moatagwən, kənmoatunNagwənənRəhaNəmtətin Rəha Iesu.
Kən Pol təməghat kəm netəmim məto-inu tɨtun məmə olawɨg
tatuwɨnmapəs ilat. Kən təməghatmətoarus nalugɨnian 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
təməmeikɨn, in tatol kɨsɨl lan. Kənniankəmoteiuaiumotuwɨn,
məto tɨnɨmɨs rəkɨs. 10Kən Pol təmuwɨnmɨn əpəh ləhaumuwɨn
mɨsin nulɨn e nɨkalɨ etəm əlue əh, kənmɨləsmago-ipa e nelmɨn
mil, kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkitəmat təsahmən. In
tɨnəmegəh mɨn.” 11 Kən Pol təmər mɨn muwɨn əpəh ilɨs kən
mol Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu ilat min ilat, kənu
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motagwən kitiəh. Kən tatəghat mɨn kəm ilat mətoarus tian,
əmun tatuwɨn mapəs ilat. 12 Kən ilat kəmotit etəm aluə
un motuwɨn latuənu. Nɨkilat tətagien məto-inu netəm aluə
təməmegəhmɨn.

Kəmotiet TroasmotuwɨnMaelitas
13 Kən Pol təmən məmə otaliwək əm muwɨn 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 epanotuwa Maelitas kən motuwar ikɨn. 16 Pol təmən
rəkɨs məmə esotətulən Efesas məto-inu təsolkeikeən məmə
ekotan pɨk əh e nɨtən Esia. In təmalkut məmə ekotuwɨn uəhai
Jerusalem məmə in otuwɨn e lafet rəha Nagwənən Wi katən
məmə 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. 18 Nian 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
əskasɨkmɨn,məto-inu noanolmɨn rəha Isrel kotolkeikeməmə
okotohamnu io. 20 Itəmatnəkotɨtunməməonian iatəghat kəm
itəmatnematəgətun itəmat enɨki netəmimnatɨmnatmɨn 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, kənmotahatətə e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo.

22 “Kən roiu əh, enatuwɨn Jerusalemməto-inuNarmɨn Rəha
Uhgɨn təmən kəm io məmə ekuwɨn. Esɨtunənməmə ekahratɨg
əh-ikɨn. 23 Nat 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.
24 Kən esəginən natɨmnat mɨn əh. Nəmegəhən rəhak in nat
əpnapɨn əm. Məto iakolkeikepɨkməməekolnamnunwək itəm
Iərəmərə Iesu təmos-ipa məmə ekol o nən-iarəpən namnusən
təwɨr e nəwɨrən rəha Uhgɨn.

20:17: Wək 18:21 20:18: Wək 18:19—19:10 20:23: Wək 9:16; 21:11
20:24: Wək 21:13; 2 Tim 4:7
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25 “Emuwɨn e ikɨn mɨn rafin matəghat kəm itəmat e
nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən roiu əh ekɨtun məmə okol
nəsotəplanmɨnən io nian kit. 26Kən iatən-ipɨnə kəmitəmat əh-
roiu e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə, okəmə itəmat kit otuwɨn tərat
ikɨn, məto sənəmə io emol. 27 Emən-ipɨnə rafin natɨmnat kəm
itəmat itəmUhgɨn tolkeike məmə onəkotɨtun.

28 “Onakoatəto wɨr itəmat. Kən netəmim itəmNarmɨn Rəha
Uhgɨn təmos-ipɨnə e nelmɨtəmat, onəkotəkəike kehmwɨr 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
əmneen okəpanotətulmoteiuəməmə okotit-irəkɨs netəmrəha
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“Kən roiu əh, iatos-ipən itəmat enelmɨUhgɨn, nenəghatən
rəhan kəm itəmat məmə in təmolkeike pɨk itəmat. Nəghatən
u nəsanənən lan əh-ikɨn məmə otol itəmat nakotəskasɨk, kən
mos-ipɨnə nəwɨrən itəm Uhgɨn təmən rəkɨs məmə otos-ipən
kəm rəhan netəmimmɨn.

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. 35 Nian nəmotehm
rəhak nolən mɨn, eməgətun suatɨp mɨn əh kəm itəmat
məmə onəkotol mihin motasitu e netəm u kəsotəskasɨkən.
Kən onəsotaluinən nəghatən rəha Iərəmərə Iesu itəm təmən
məmə, ‘Təwɨr agɨn o netəm u itəm koatos-ipən kəm netəmim
maprəkɨs-in itəmkoatəsahginməmə okos-ipən kəm ilat.’ ”

36Nian Pol təmol namnun rəhannəghatən, təmeiuaiumɨsin
nulɨnkənməfak ilatmin ilat. 37Kənkəmotasəkpɨkmotaskəlɨm
Pol katəpah nɨkapɨn motauiatɨpin. 38 Kəmoatəto tərat pɨk
məmə təmənkəmilatməməokol kəsotehmmɨnənnɨganəmtɨn.
Kən ilat min kəmotaliwəkmotuwɨn əpəh nego ikɨn.

21
Pol təmuwɨn Jerusalem

1Nian emotauiatɨpin rəkɨs ilat, emotuwɨn e nego kən motiet,
motaiu ətuatɨp əmonɨtən əkəku əh, Kos. Kən lawɨgin ekotuwa
e nɨtən əkəku əh, Rotes. Kən emotiet mɨn ikɨn əhmotuwamɨn
e ikɨn kit katən məmə Patara, kən motuwar ikɨn. 2 Ikɨn əh
* 20:28: Suatɨp kit mɨn o nəuhlinən nəghatən u “nɨta nətɨn” in tol min-nulan:
“nɨtan atɨp.” 20:28: 1 Tim 4:16; 1 Pita 5:2-4 20:29: Mat 7:15; Jon 10:12
20:31: 1 Tes 2:11 20:34: 1 Kor 9:11-12 20:34: Wək 18:3; 1 Tes 2:9



WƏKMƗN 21:3 364 WƏKMƗN 21:16

emotəplan nego kit, kɨnatən məmə otiet muwɨn əpəh Fonisia.
Kən ekotətɨpən lanmotietmɨn. 3 Itɨmat emotuwa kəplan nɨtən
asol əhSaepras, kənmotaiu-pənenɨkalɨnupis ikɨnkənmotaiu
enɨtənSiria. Nego əh təmuwae taon əhTaeaməməotəmki-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. 5 Məto nian rəhatɨmat natɨgən ikɨn-
u tɨnol namnun, kən ekotiet mɨnoatuwɨn, kən netəm rəha
Iesu ikɨn əh, ne rəhalat nɨpɨtanmɨn, 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.

7Kən nego təmiet Taeamaiu 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-iarəpnamnusən təwɨr. Kən in tatol sepɨn lanenetəmim
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
nelmɨn ne nelkɨn lan, kən mən-iarəp məmə Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmən kəm in məmə, “Netəm-iasol neen rəha Isrel
okotəlis nəhlan suah əh rəhan u kətəut, kən motɨləs-ipən e
nelmɨ Iaihluə mɨn.” 12 Nian 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 iategəhanmɨn
məmə ekɨmɨs ron əpəh Jerusalem.”

14 Nian emotəplan məmə okol Pol təsəuhlinən rəhan
nətəlɨgən, kən ekotapəs əm, moatən məmə, “Pəs Iərəmərə
otol əmnulan itəm in tolkeikemihin.”

15 Emotatɨg məsɨn ikɨn-u, kən uarisɨg ekotaii-pən rəhatɨmat
natɨmnat, moataliwək əm motuwɨn Jerusalem. 16 Netəmim
neen rəha Iesu əpəh Sisaria kəmotətəu-pa itɨmat motit itɨmat
motuwɨn e nimə rəha etəm Saepras kit u in etəm rəha Iesu
nuwəh rəkɨs mətoarus-pa əh-roiu, nərgɨn u Nason. Kən mo-
tapɨl ikɨn.
21:4: Wək 20:23 21:8: Wək 6:5; 8:40 21:10: Wək 11:28 21:11: Wək
20:23; 21:33 21:13: Wək 20:24
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Pol təmuwɨnməplan Jemes
17Nianemotuwa Jerusalem, piatatmɨnnɨkilat təmagienpɨk

məmə okotəplan itɨmat. 18 Kən lawɨgin Pol ne itɨmat rafin
ekotuwɨn məmə ekotəplan Jemes. Kən elta mɨn rafin rəha
niməfak kəmotuwa. 19Pol təmən təwɨr kəm ilat kənmən-iarəp
wɨr kəm ilat natɨmnat rafin agɨn-əh e rəhan naliwəkən itəm
Uhgɨn təmol kəm Iaihluəmɨn.

20 Nian kəmotəto nəghatən əh, ilat rafin nɨkilat təmagien,
kən kotənwiwi Uhgɨn motən-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 nəghatən neen itəm katən məmə
nakatəgətun noanol mɨn rəha Isrel əpəh ikɨn rəha netəmpɨsɨn
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 iknɨnuwa ikɨn-umətatɨg. ?Kənokotahronulan 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 megəh mɨn 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
nəhlan məmə ilat okəsotunən nɨta, ne nagwənən itəm katol
sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn, kən məsotunən nat megəh
itəm kəmaril nentou məto-inu nɨtan əpəh ikɨn e nɨpətɨn, kən
məsotolən təfagə e pətan.” 26 Kən 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
27 Nian tɨnuwa iuəhkɨr o nian sepɨn itəm sakrifais rəha

nafələn otol namnun lan, netəm Isrel neen itəm kəmotɨsɨ-
pən Esia aupən, kəmotəplan Pol əpəh e niməfak, kən kɨnotos
nɨmanin netəmim rafin əh, kən motaskəlɨm Pol, 28 motagət
əfəməh lan məmə, “!Ei, netəm Isrel! !Otuwa kasitu etɨmat!
Suah ilouin əpə itəm tatuwɨn ikɨn mɨn matəgətun netəmim
məmə okotetəhau kitat matən kəm ilat mɨn məmə Lou rəha
Moses in nat əpnapɨn əmneNimə Rəha Uhgɨn. Kənmit netəm
Kris neen u Iaihluə mɨn motuwa ikɨn-u imətat pɨsɨn əm ikɨn
21:19: Wək 15:12 21:20: Wək 15:1,5 21:24: Nam 6:1-20; Wək 18:18
21:25: Wək 15:29 21:26: 1 Kor 9:20
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e Nimə Rəha Uhgɨn, kən nolən əh təmətgəhl Lou kən mɨnol
tɨnamkɨmɨk ikɨn-u.” 29Kəmotən nəhlan məto-inu kəmotəplan
suah əhTrofimas etəmEfesas təmətaliwək ilauPol əpəh i taon.
Kən nɨkilat təht məmə okəm-naka Pol təmit muea e ikɨn rəha
netəm Isrel e Nimə Rəha Uhgɨn.

30 Kən netəmim rafin e taon kəmotagət əfəməh o nat əh,
motaiumotuwɨnkaskəlɨmPolmotewkəkan-iarəp əpəheNimə
Rəha Uhgɨn. Kən pris mɨn kotahtosɨg uəhai əm e nafiluə e
NiməRəhaUhgɨn. 31Nian kəmotalkutməmə okotohamnuPol,
kən etəm tatərəmərə e mopael mɨn rəha Rom əpəh Jerusalem,
təmos nəghatən məmə katol nat asol kit əpəh e taon. 32 Kən
təmautməmɨkrəhanneenmopaelmɨnnenetəm-iasolmɨn lan
motaiumotuwɨn əpəhnetəmimkoatəmou ikɨn. Niannetəmim
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, neen koatən nəghatən pɨsɨn. Məto-
inu kɨnotəruru ətuatɨp nəukətɨ nəghatən, kən nagətən tɨnepət.
Etəm tərəmərə e mopael mɨn apon tɨnəruru məmə kəmahrol
nulan, kən magət e rəhan mopael mɨn məmə 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 əfəməh məmə, “! Otohamnu! !
Otohamnu!”

Pol təmən nəwtain nəghatən
37Nian kəmotɨləsmotuwɨnməmə okotegu-pən imə, kən tən-

ipən kəm etəm tərəmərə e mopael mɨn məmə, “Iakolkeike
məmə ekən nat kit kəm ik.”
Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn təmə, “?Nakahro mɨtun

nəghatən Kris? 38 ? Okəmə naka ik etəm Ijip ilouin itəm
nəmatol nəratən kəm rəhatɨmat kapman aupən, kən məmɨk
netəmim fo-taosan ilat Netəm Rəha Neim Apɨn itəm koto-
hamnunetəmim, kənmotuwɨn kətatɨg əpəh ikɨn taruən-aruən
ikɨn?”

39 Məto 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 netəm mɨn əh.” 40 Kən tegəhan in. Kən Pol tətul-pər
əpəh kategupər-egupər ikɨn mɨləs-ipər nelmɨn mefətutu ilat
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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.” 2Nian 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 itəmUhgɨn tolkeike tahmen etəmat u-roiu. 4Aupən
ematoh netəmim itəm kotətəu-pən Suatɨp Rəha Iesu. Kən
mətaskəlɨm ilat, nəman ne nɨpɨtan, matəmki-pən ilat e kala-
pus. 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. Kən ematuwɨn ikɨn əhməmə ekaskəlɨmnetəmmɨn
əh rəha Iesu məmɨk ilat muwaməmki-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. 7 Kən ekɨsɨ-pər morin e
nəptən. Məto nəwia suah kit tatən-ipa kəm io məmə, ‘!Sol! !
Sol! ?Tahro natol tərat kəm io nulan?’ 8 Kən ekəmə, ‘?Məto
Iərəmərə, ik pah?’ Kən təmə, ‘Io Iesu, etəm Nasaret u itəm ik
natol tərat lan.’ 9 Netəm itəm kəmoatuarisɨg-in io e suatɨp,
kəmotəplan nəhag-əhagən əh, məto kəməsotətoən nəwia suah
əh itəm təməghat kəm io. 10 Kən ekətapəh ron məmə, ‘?
Iərəmərə, ekahro nulan əh-roiu?’ Kən Iərəmərə tən-ipa kəm io
məmə, ‘Ətulmaliwəkmuwɨn 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, kən netəmim itəmkoatuarisɨg-
in io kotos əmnelməkmotit io ekotuwɨn Tamaskes.

12 “Kən ikɨn əh, suah kit əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas, in suah
kit itəm tətaskəlɨmwɨr Lou rəhatat, kən netəm Isrel əh-ikɨn əh
kotɨsiai-in pɨk. 13Kən təmuwaməplan iomətul-pa iuəhkɨr ron
ioməmə, ‘Piak Sol, roiu əhnɨganəmtɨmotəwɨrmɨn.’ Kənenian
əm əh, nɨganəmtək təmaiir mɨn enatəplan in. 14 Kən tən-ipa
kəmioməmə, ‘Uhgɨnrəha tɨpɨtatmɨnaupən, in təmɨtəpunrəkɨs
ikməmə ik onəkɨtun natɨmnat itəm in tolkeike. Kən ikməplan
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Etəm Ətuatɨp əh rəhan, kən məto ətuatɨp rəhan nəghatən e
nohlɨn. 15 Onəkəike mən-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
17 Kən təmatən məmə, “Uarisɨg e nat u, kən ekuwɨn

Jerusalem. Ikɨn əh, emuwɨn e Nimə 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-inu netəm ikɨn-u okol
kəsotətəlɨg-inən rəhak nəghatən itəm ik natən.’ 19Məto ekəmə,
‘Iərəmərə, netəm əh kotɨtun wɨr məmə aupən ematuwɨn əpəh
e nimə rəha nəfakən rəhalat mətaskəlɨm netəm u kotahatətə
lammuwamətalis ilatmatəmki-pən ilat ekalapus. 20Kənnian
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 io məmə,
‘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.
24 Kən etəm Rom itəm tərəmərə mopael mɨn tən məmə okɨləs
kan əpəh e nimə rəha mopael mɨn. Kən təmə okalis məto-inu
tolkeikeməmə Pol otən kəm inməmə netəmimkotagət pɨk lan
nəhlan o naka.

25Məto nian kəmoatietain wɨr Pol məmə okotalis, kən tən-
ipən kəmnetəm-iasol mɨn əh kit rəhamopael mɨn itəm tatətul
iuəhkɨr ron məmə, “! Ei! Io etəm Rom u. ? Tətuatɨp məmə
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 etəmRom!”

27Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn əh tətapəh o Pol məmə,
“!Ei! Ənwɨr-tu məmə ik etəmRom pahrien o kəp.”
Kən Pol tənməmə, “Əwəh. Iatən pahrien.”
28Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn təmə, “Emətou məni pɨk

o negəhan-inən ioməmə ekuwa io etəmRom.”
Məto Pol təmə, “Rəhak tata in etəm Rom. Kən tol nəhlan, io

etəm Rom.” 29Kən əmun mopael mɨn itəm kəmoatətul matɨp
məmə okotalis Pol kəmotaut kaniməntaalat ka isəu. Kən nian
22:18: Wək 9:29-30 22:19: Wək 8:3; 26:9-11 22:20: Wək 8:1 22:21:
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etəm-iasol əh təmɨtun məmə Pol in etəm Rom, kən təməgɨn
məto-inu tɨnəlis rəkɨs e sen.

Pol təmətul aupən e kaonsel
30Kən lawɨgin, kən etəm tərəmərə e mopael mɨn əh tolkeike

məmə otɨtun ətuatɨp məmə tahro netəm Isrel koatol nəhlan e
Pol. Kənmən kɨkɨs rəkɨs sen lan, kənmaun-in pris asolmɨn ne
netəm-iasol rəha kaonsel rəha netəm Isrel məmə okotəpələh
kəghat, kənmuwɨnmɨləs 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.” 2Kən pris asol agɨn əh Ananaeas tən-ipən
kəm netəm koatətul iuəhkɨr ron məmə kit otem-pən nohlɨn.
3Məto Pol təmən-ipən kəm in məmə, “!Uhgɨn otol mihin mɨn
lam! Ik nakahmen e nimə itəm kəmol pen lan təruən pɨk
əm ihluə, məto tamkɨmɨk əpəh imə. ?Tahro natəpələh ikɨn-u
mətakil io e Lou rəhatat, məto ik nəmənməmə kit otem io? Ik
nɨnətgəhl rəkɨs Lou əh.”

4Netəm koatəpələh iuəhkɨr o Pol kotəmə, “?Tahro natəghat
rat e pris asol agɨn rəha Uhgɨn?”

5Kən Pol təmə, “Piak mɨn. Io esɨtun agɨn-əhən məmə in pris
asol agɨn rəha Uhgɨn. Məto io ekɨtun məmə Naoa Rəha Uhgɨn
tatənnəhlanməmə, ‘Əsəghat ratənenetəmitəmkotepət lam.’ ”

6Kəntəməplanməmənəwtainkaonselməsɨn ilat Satusimɨn,
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 kotməto-inu emələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e nahatətəənu
rəhatat məmə etəm təmɨmɨs otəpanəmegəhmɨn.”

7Nian təmən rəkɨs əmnəghatən əh, kən Farisi ne Satusi mɨn
kəmotərgəhəu asol əpəh imə e kaonsel, kən mɨnotəhap ilat
mɨn, mɨnotol nənən kəiu. 8Məto-inu Satusi mɨn koatən məmə
nianetəmimotɨmɨs, okol təsəmegəhmɨnən. Kənmoatənməmə
nagelo tɨkə, kən narmɨn tɨkə. Məto Farisi mɨn koatən məmə,
nat miləhal əh, in nɨpahrienən.

9Məto-inuonat əh, kən ilat kəmotagət pɨkron. Kənnəghatən
rəhalat təmər muwɨn ilɨs.
Kən iəgətun mɨn neen rəha Lou u Farisi mɨn, kəmotən

əskasɨk məmə, “Itɨmat esotəplan-pənən nəghatən rat kit ne e
suah u. Okəm-naka nɨpahrienən məmə narmɨn kit o nagelo
kit təməghat kəm in.”
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10 Kən nərgəhəuən təməskasɨk pɨk. Kən etəm tərəmərə
e mopael mɨn əh, təgɨn məmə okəmə okotɨləs Pol əh-roiu,
okotearəsin-earəsin. Kən tahl-ipən rəhan mopael mɨn məmə
okotuwɨn kɨləs-irəkɨs Pol kɨləs kanmɨn əpəh iməlat ikɨn.

11 Kən 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 mihinmɨn əpəh Rom.”

Netəm Isrel neen kəmotən anionməmə okotohamnu Pol
12 Kən lawɨgin, netəm Isrel neen kəmotəpələh e nəghatən

kit, kən motən anion məmə okotohamnu Pol. Kən mo-
tol 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. 14Kən 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. 15 Kən itəmat ne netəm rəha
kaonsel onəkotəkəike kahl-ipən nəghatən kəm etəm tərəmərə
e mopael mɨn rəha Rommotətapəh ron məmə, otəkəike mɨləs
mɨn Pol muwa u ikɨn-u, kən moteiuə lan məmə onəkotəplan
o natɨmnat mɨn əh rəhan. Kən itɨmat ekotəhluaig e suatɨp
kətalkəlɨkməmə okotɨləs kətah u, kən ekotaskəlɨmkohamnu.”

16 Məto rəhn ioanian Pol kit iərman, nətɨ wɨnɨn, təməto
nəghatən əh, kənmuwɨn əpəh iməmopael mɨn ikɨnmən-iarəp
kəm Pol. 17 Kən Pol taun-in etəm-iasol kit rəha mopael mɨn
tuwa, kən tən-ipən kəm inməmə, “Awi, okol nakit etəmaluə u
muwɨn tehm etəm tərəmərə e mopael mɨn. In tatos nəghatən
kit məmə otən kəm in.”

18 Kən mopael əh tit mian o etəm tərəmərə elat. Kən mən-
ipən kəm inməmə, “Suah u Pol itəmtətatɨg e kalapus, təmaun-
in io məmə oekit etəm aluə umuwa kəm ik. In tatos nəghatən
kit məmə otən kəm ik.”

19Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn əh, tos nelmɨ suah apon
mian əpəh ikɨn kit ilau pɨsɨn əm, kən mətapəh ron məmə, “?
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 məmə kaonsel tolkeike məmə otəplan wɨr mɨn-tu nəghatən
mɨn rəha suah əh. 21 Məto awi, əsegəhan-inən ilat kotiuw-
pən ik. Məto-inu rəhalat netəmim taprəkɨsi foti okotuwa
katəhluaig e suatɨp katəsahgin. Ilat kəmotol nəniəkɨsən
kit məmə okəsotagwənən məsotənɨmən nəhau mətoarus
okotohamnu pitən Pol. Kən mɨnoatətul matɨp əm əh-roiu
məmə okotol nat əh, moatəsahgin əm rəham nəghatən.”
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22Kən etəm tərəmərə emopael mɨn apon təmə, “Əsənmɨnən
kəmsuah kit məmə nəmən-ipa nəghatən u kəm io.” Kənmahl-
ipən tatuwɨn.

Kəmahl-ipən Pol kəmFiliks u kapman rəha Rom
23Kənetəmtərəmərə emopaelmɨn taun-in rəhanetəm-iasol

kəiumən-ipən kəm ilauməmə, “Okianmuən kəmmopaelmɨn
ilat rafin fo-hanrɨt-sepɨnte məmə okotətul matɨp o nuwɨnən
Sisaria. Kən tu-hanrɨt okotaliwək əm, kən sepɨnte okotasuə e
hos, kəntu-hanrɨt itəmokotəmɨknɨrookotətulmatɨp. Okotiet e
nain klok əh-roiu lapɨn. 24Kənmotəkəike kɨləs hos neenməmə
Pol otəpələh elat, kənmotɨləs motuwɨn kəmkapman əh Filiks,
kənmoatehmwɨr məmə okəsolən nat kit lan e suatɨp.”

25Kənetəm-iasol rəhamopaelmɨn təməte naoakitmos-ipən
kəmitəmmilunməməokotɨləskankəmkapmanasol əhFiliks.
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. 28Emolkeike məmə ekegəs-in-tu məmə nat naka təmol
təsətuatɨpən itəm koatəplan-pən lan, mol kotɨləs motuwɨn
e kaonsel rəhalat. 29 Kən 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. 30 Məto 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 təratmɨn itəmkoatəplan-pən
lan.
Inəh namnu rəhak nəghatən.”

31Kənmopael mɨn kəmotol əmməmə inu ne etəm tərəmərə
elat təmənmihin. Kəmotɨləs Polmotuwɨn e taon əhAntipatris
lapɨn. 32 Kən lawɨgin, mopael mɨn itəm kəmotaiu e hos mɨn,
ilat əmkotɨləsPolmotuwɨn. Kənmopaelneenmɨnkəmotɨtəlɨg-
pa iməlat ikɨn. 33 Mopael mɨn əh kəmotɨləs motuwɨn əpəh
Sisaria, kən motɨləs-ipən naoa kəm etəm-iasol əh Filiks, kən
motələhəu-pən Pol e nelmɨn. 34Nian kapman u təmafin naoa,
kən mətapəh o Pol məmə, “?Ik etəm hiə?” Kən nian təməto
məmə Pol in etəm Silisia, 35 in təmən məmə, “Nian netəmim
okotuwa kən-iarəp natɨmnat itəm koatəplan-pən əh lam, io

23:27: Wək 21:30-33; 22:25-27 23:28: Wək 22:30 23:30: Wək 23:16-23;
24:1-9
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ekənkot otəpələhonətəlɨgənurəham, kən io ekakil.” Kənmən-
ipən kəm rəhan mopael mɨn məmə okotɨləs-ipən Pol e nimə
rəha kapman rəha Rom itəmKig Herot Asol təmiləkɨn aupən,
motaskəlɨm əh-ikɨn.

24
Pol təmətul aupən e Filiks e kot

1Nian faif tɨnuwɨnrəkɨs, kənpris asol agɨn, nərgɨnuAnanaeas,
təmuwɨn Sisaria ilat netəm-iasol mɨn neen rəha Isrel ne
ienatɨg e lou,* nərgɨn u Tetalas. Nian kəmotiet-pa, kən mo-
tuwɨn kətul e nɨganəmtɨ Filiks kən motən-iarəp nəghatən mɨn
itəmnɨkilat təhtməməPol təmol təsətuatɨpən. 2Kənkəmotaun-
in Pol məmə otuwa imə e nəghatən, kən Tetalas tatən-ipən
nəghatənmɨn 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 ikɨn-u məmə otol nəmegəhən ne natɨgən rəhatɨmat təwɨr.
3 Kən nian rafin kitat koatəto təwɨr o natɨmnat mɨn əh, kən
ekotənwiwi pɨk ik ron. 4 Esotolkeikeən məmə ekaskəlɨm pɨk
ik, məto ekətapəh ron ikməmə onakasəkitun itɨmatmətəlɨg-in
wɨr-tu nəghatən əkuəkɨr u rəhatɨmat.

5 “Itɨmat emotəplan rəkɨs məmə suah əh in etəm tərat kit. In
nəukətɨ nəratən tepət e ikɨn mɨn e nɨtən mɨn. In tatol itɨmat
netəm Isrel ekoatərgəhəu pɨk, kən etəm-iasol rəha netəm
koatuarisɨg-in suah ilouin etəm Nasaret. 6 Kən in mətalkut
məmə otol Nimə Rəha Uhgɨn tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn,
kən ekotaskəlɨm.† 8Kən okəmə nakətapəh ron, nəkɨtun nətoən
nəghatənmɨn u tiet e nohlɨn itəm iatən-ipɨnə kəm ik.”

9 Kən netəm Isrel kəmotegəhan e nəghatən rəha loea əh
moatənməmə, “Nəghatənmɨn rafin əh, in nɨpahrienən.”

Pol təmuhalpɨn nəghatən
10 Kən Filiks torin-pən rəhn-kapə kəm Pol 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 tagien məmə ekən-iarəp
nəwtain nəghatən rəhak kəm ik. 11 Io emuwɨn Jerusalem
mɨnos əm nian tuelef əm məmə ekuwɨn məfak. Kən ik
* 24:1: Ienatɨg e lou in suah kit itəm tɨtun wɨr loumatəghat e kot. 24:5: Wək
17:6 † 24:6: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən
Kris aupən, nəghatən pɨsɨn kit mɨn əh-ikɨn itəm tatɨlpɨn nəghatən u matən məmə,
“Kən emotənməmə ekotətu-pən nəghatən kit lan e kot e nolən rəha Lou rəhatɨmat.
7 Məto Lisias itəm tərəmərə e mopael mɨn, təmɨləs nəlugɨ nənən rəhatɨmat, kən ilat
rəhannetəmimkəmoteuw rəkɨsmɨn suah u otɨmat. 8 Kənmələhəunənən kitməmə
netəmim itəm koatəplan-pən nəratən kit e suah u, otəkəike muwa mən-ipɨnə kəm
ik.” 24:6: Wək 21:28-30
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nəkɨtun natətapəh-inən nat uməmə in nɨpahrienən o neiuəən.
12Netəm u koatətu-pa nəghatən u lak, kəsotəplanən ne məmə
ekuərgəhəu itɨmlau suah kit əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən
məsotəplanən məmə iatol netəmim koatərgəhəu əpəh e nimə
rəhanuəfɨmɨnənrəhanetəmIsrel, o ikɨnmɨn əpəhe taon. !Kəp!
13 Kən okol təsəgətun ətuatɨpən kəm ik məmə nəghatən itəm
koatən lak u-roiu in nɨpahrienən, məto-inu in neiueiuəən.

14 “Məto ekɨtun nən-ipɨnən kəm ikməmə nɨpahrienənməmə
nian iatətəu-pən Suatɨp Rəha Iesu itəm netəm Isrel kotəmə
in nəfakən neiuəən, io iatəfak kəm Uhgɨn rəha tɨpɨtɨmat mɨn,
kən io iatən nɨpahrienən e nəghatən mɨn itəm kəməte e Lou
rəhaMoses ne nəghatən rəha ien mɨn rəha Uhgɨn aupən. 15 Io
iatələhəu-pən əmrəhaknətəlɨgən kəmUhgɨnməmə in otol kəm
netəm kəmotɨmɨs məmə okotəmegəh mɨn, netəm u kotətuatɨp
ne netəm kəsotətuatɨpən. Inu nətəlɨgən kitiəh əm itəm nɨkilat
tatəht. 16 Məto-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. 19Məto 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 okəmə kəpə,
təwɨr məmə netəm Isrel mɨn u itəm koatətul ikɨn-u, okotən-
ipɨnə ətuatɨp kəm ik nat naka itəm emol təsahmenən e nian
emətul e nɨganəmtɨ kaonsel rəhalat. 21 Kəmotetəhau io o
nəghatən kitiəh əm məmə nian emətul aupən-in elat, magət
əfəməh elat məmə, ‘Itəmat nakotakil io u-roiu məto-inu io
iatənnɨpahrienənməmənetəmkəmotɨmɨs 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 okoatehm wɨr Pol kən
təmegəhan-in rəhan mɨn məmə kotɨtun nosən natɨmnat itəm
in tolkeike motuwa kəm in.

Pol təməghat kəmFiliks ne rəhan pətan
24Kən 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
24:15: Jon 5:28-29 24:18: Wək 21:17-28 24:21: Wək 23:6 24:22:
Wək 23:26
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təmuwa, kən matəghat kəm ilau matən-ipən nolən mɨn rəha
nahatətəən e Kristo Iesu. 25 Kən Pol təmatən-iarəp rəhan
nɨpəgnəmtɨnmɨn kəmilauməmə otiuw rəhalau nətəlɨgən. Kən
nian in təməghat e nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp, ne
nolən itəmsuah kit tatərəmərə e rəhannətəlɨgənne nolənmɨn,
ne nian Uhgɨn otakil netəmim lan, kən Filiks təməgɨn təməgɨn
kən mən məmə, “Tɨnahmen. Iet əh. Okəmə ekos nian kit mɨn,
kən panaun-in mɨn ik.” 26Kən nian tepət tatən-ipənməmə 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.

27Kən nian tɨnos nup kəiu, Filiks təmeiuaiu e kapman, kən
suah kit nərgɨn u Posias Festas təmos nəmeen. Məto Filiks
təmapəs Pol tətatɨg əm e kalapus məmə 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 anion noa kit məmə okotohamnu Pol
e suatɨp. 4Məto Festas təmə, “Pol otətatɨg əm e kalapus əpəh
Sisaria. Kən otəsuwəhən, ekɨtəlɨg-pən əh-ikɨn. 5Kən 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-
ipən nəghatən məmə okit Pol ka, tətul e kot, kən muwɨn
məpələh e jea itəmetəm tətakil nəghatən tatəpələh ikɨn. 7Nian
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
koatənpahrien. 8KənPol təmuhalpɨnnəghatən rəhalatməmə,
“Esolən nat kit tərat e Lou rəha netəm Isrel, ne Nimə Rəha
Uhgɨn, ne Sisa u tərəmərə e ikɨnmɨn.”

9 Məto 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 nənən
mɨn u?”
25:2: Wək 24:1 25:3: Wək 23:15 25:7: Wək 24:5-6
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10Kən Pol təmə, “Io iatətul e kot rəha Rom, itəmrəhan etəm-
iasol in Sisa. Kən tətuatɨpməmə onakakil nəghatən ikɨn rəhak.
Kən ik nəkɨtun rəkɨs məmə esolən nat kit tərat e netəm Isrel.
11Okəmə emətgəhl lou o emol nat kit tərat məmə ekɨmɨs ron,
kən okol esətapəhən kəm ik məmə, nakɨləs-irəkɨs io o nat əh.
Məto okəmənənənmɨn əh koatən lak kəsotətuatɨpən, kən suah
kit tɨkəməməotos-ipən io enelmɨlat. Məto ekolkeike əmməmə
Sisa in otakil nənənmɨn u itəmkoatən lak.”

12 Kən Festas təməghat e nənən əh məsɨn ilat rəhan mɨn
netəmim itəm kotakil nəghatən. Kən uarisɨg tən-ipən kəm Pol
məmə, “Ik nəmən məmə nakolkeike məmə onəkuwɨn məplan
Sisa o nəghatən u rəham. Kən təwɨr əm. Ik onəkuwɨn məplan
Sisa.”

Pol təmətul aupən e Kig Akripa 2
13Nian neen mɨn təmuwamuwɨn, 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. 15 Nian emuwɨn Jerusalem, kən pris asol mɨn
nenetəm-iasol rəha Isrel kəmotən-iarəpnɨpəgnəmtɨnneen lan
məmə tatol təsətuatɨpənmotətapəhməmə ekən-iarəpməmə in
təmol tərat kən otos nalpɨnən ron. 16Məto emən-ipən kəm ilat
məmə, ‘Itɨmat netəm Rom sənəmə nolən u rəhatɨmat məmə
okotegəhan-in əmetəmimtuwɨnenelmɨnetəmim itəmkoatən
məmə təmol nat kit təsətuatɨpən. Məto təkəike mətul aupən-
in ilat muhalpɨn rəhalat nəghatən itəmkatətu-pən lan.’ 17Kən
nian netəm Isrel mɨn əh kəmotuwa, eməsiuw-pən mɨnən,
məto kəmən lawɨgin əm, kən ekotuwɨn kəpələh e nimə kot
kən motaun-in mɨn Pol məmə otuwa mətul aupən. 18 Nian
rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotətul motəghat, məto kəsotənənməmə
təmol nat naka tərat itəmnɨkik təmatəht məmə okotənmihin.
19 Ilat kəmoatən-iarəp əm nərgəhəuən kit rəhalat e nəfakən
rəhalat, kən moatən nənən e etəm təmɨmɨs kit, nərgɨn u Iesu,
itəm Pol tatən məmə suah əh tatəmegəh. 20 E natɨmnat mɨn
əh, io esɨtun wɨrən nənən lan məsɨn, kən mol ekətapəh o Pol
məmə, ‘?Tahro, nɨkim tagienməmə nakuwɨn Jerusalem? ?Pəs
ekɨmnə ikɨn makil nənən mɨn itəm katən lam?’ 21 Məto Pol
təməsegəhanən, kən mətapəh məmə ekahl-ipən in Rom kəm
Sisa, 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.”
25:14: Wək 24:27
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23Kəmən lawɨgin, kən Kig Akripa ne Pernis kəmuea e nimə
kot, kən netəm-iasol itəm koatərəmərə e mopael mɨn, ne
netəm-iasol pɨkmɨn 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 otuwɨn məplan Sisa əpəh Rom, kən
nɨkik təhtməmə ekegəhan-in. 26Məto esosən nəghatən ətuatɨp
kit ne e nat u məmə ekəte naoa lan mahl-ipən kəm Sisa. Kən
tol nəhlan, ekɨləsmuwaməmə otətul aupən e nɨganəmtɨm, Kig
Akripa, ne itəmat rafin. Iakolkeike məmə ik onakehmmɨn-tu
kənmɨtunnatɨmnatmɨn əh, kənniankilauokuəplannatɨmnat
rafin mɨn əh, pəs ekɨtun nəteən naoa lan kit mahl-ipən kəm
Sisa. 27Ekɨtunməmə təsətuatɨpənməmə ekahl-ipən etəm tatol
kalapus kit kəm Sisa, kən məsən-ipən ətuatɨpən kəm in məmə
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.” Kən Pol təmɨləs-ipər
nelmɨnmefətutu ilat lan, kənmuhalpɨn rəhalat nəghatənmən
məmə, 2 “Kig Akripa. Nɨkik tagien pɨk agɨn roiu məmə ekətul
e nɨganəmtɨm, kən mən-iarəp rafin nənən mɨn itəm netəm
Isrel koatətu-pa lak. 3 Nɨkik tagien məto-inu ik nəkɨtun wɨr
nolənmɨn e kastom rəha netəm Isrel e natɨmnat mɨn 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. 5 Netəm əh kotɨtun io nuwəh
rəkɨs, kən okəmə nɨkilat tagien, kotɨtun nənən məmə io Farisi
kit nian ematəkəku rəkɨs mətoarus-pa u-roiu. Kən netəm əh
Farisi mɨn, ilat koatətəu-pən wɨr 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
26:5: Fil 3:5-6
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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
təmegəhmɨn?

9 “Aupən, io mɨn eməplan məmə tətuatɨp məmə ekol
natɨmnat tepət pəs mərəkɨn suah Iesu, etəm Nasaret. 10 Nat
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 emegəhan
məmə 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, kən matɨtəp ilat nian rafin. Kən kotagɨm kan e taon isəu
mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn, məto ematɨtəp əh ilat.”

Pol təmən-iarəp rəhan nuwamən o Iesu
(Wək 9:1-19; 22:6-16)

12Kən Pol təməkəikematənməmə, “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, kən məplan nəhag-əhagən kit
təmɨsɨ-pəneneaimuwamasiəgəpɨn ionenetəmkoatuarisɨg-in
io. Nagəhagən əh, tatuəp taprəkɨs-in mɨtgar. 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 tatolwael, kənnɨg təməhamətaru, kənmatol
nahməən asol atɨp əm kəm in.’ 15 Kən ekətapəh ron məmə, ‘?
Məto Iərəmərə, ik pah un?’
Kən Iərəmərə tən-ipa kəm io məmə, ‘Io Iesu itəm nakatol

tərat lan. 16 Məto ətul. Emɨtəpun rəkɨs ik məmə ik rəhak
etəmim. Kən onakən-iarəp kəm netəmim rafin natɨmnat
itəm nəməplan u-roiu, ne natɨmnat itəm epanol, ik nəkəplan.
17 Oekɨləs-irəkɨs ik e nelmɨ netəm Isrel ne nelmɨ Iaihluə mɨn
itəm io ekahl-ipən ik məmə onəkuwɨn mən-iarəp io kəm ilat.
18Onəkəikemerəhenɨganəmtɨlatməməokotəuhlin ilatmotiet
enapinəpənmotuwaenəhag-əhagən. Kənmotiet enəsanənən
rəha iərmɨs motuwa o Uhgɨn. Kən Uhgɨn otafəl rəhalat nolən
ratmɨn,məto-inu kəmotənnɨpahrienən enəghatən itəmiatən.
Kən ilat okotuwa iməlat ikɨn ilat netəm u Uhgɨn tɨnəmɨtəpun
rəkɨs ilat.’ ”

Pol təmən rəhanwək
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19 Kən Pol təməkəike matən məmə, “Kig, io iatol natɨmnat
itəm Uhgɨn təmən kəm io e nat kit tahmen e napɨlaiirən.
20 Io iatən-iarəp rəhan nəghatən 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. Kənmatən-iarəp kəm ilatməmə okotəkəike kəuhlin ilat e
rəhalat nolən ratmɨnmotahatətə eUhgɨn, kənmotol natɨmnat
itəm tatəgətun məmə kəmotəuhlin pahrien ilat. 21 Məto-inu
o nat əh, kən netəm Isrel kotɨləs io əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
motolkeike məmə okotohamnu io.

22Məto Uhgɨn tətasitu lak nian rafin mol iatətul ikɨn-u-roiu
matən kəm netəm u ləhau, ne netəm koatos nərəmərəən, nat
naka itəmeməplan, kənmatən əmnatɨmnat itəmMosesne ien
mɨn rəha Uhgɨn kəmoatən məmə otəpanol mihin. 23Kəmotən
məmə Kristo əh itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, in otəto
nahməən e nɨpətɨn kən panɨmɨs. Kən meto inu in otətuoun
məmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən otəgətun nəhag-əhagən kəm
netəm Isrel ne Iaihluə mɨn, məmə nəhag-əhagən u in suatɨp
itəmUhgɨn otosmegəh ilat.”

Pol təmalkutməməKig Akripa otɨtun Iesu
24Nian Pol təmatəghat əh, Festas təmagət əfəməh lanməmə,

“!Pol ik nɨnətalməl! !Rəham nɨtunən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kən
roiu əh rəhm-kapə natɨtəlau!”

25Məto Pol tən-ipən kəm inməmə, “Etəm-iasol rəhak Festas,
io esalmələn. Nəghatən mɨn u iatən, kotətuatɨp əm, kən ilat
nɨpahrienən. 26 Io ekɨtun nəghat ətuatɨpən kəm kig, kən okol
esaulɨsən məto-inu ekɨtun məmə in tɨtun rəkɨs natɨmnat mɨn
u. Ekɨtun məmə in təmos rafin nəghatən mɨn əh, kən sənəmə
in nat kit itəm kəmol anion-pən huə kit təkəku ikɨn. 27 ?Kig
Akripa, tahro? ?Nakotənnɨpahrienənenəghatən itəmienmɨn
rəha Uhgɨn kəmotəte? Ekɨtun məmə ik nakatən nɨpahrienən
elat.”

28 Meto kig tən-ipən kəm Pol məmə, “?Nɨkim təht məmə e
nian əkuəkɨr əm huə roiu, nəkɨtun niuw-pamən io məmə io
ekuwa Kristin kit?”

29Məto Pol təmə, “Nat əpnapɨn əm məmə in nian əkuəkɨr o
in nian əfəməh, iatəfak-pən kəm Uhgɨn məmə sənəmə ik pɨsɨn
əm, məto netəmim rafin itəm kəmotəto rəhak nəghatən roiu,
Uhgɨn otosmegəh ilat, kənməmə otahmen lak, məto sen əmu
itəmkəməlis io lan, esolkeikeənməmə okəlis itəmat lan.”

30 Kən 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.”

26:23: Luk 24:44-47; 1 Kor 15:20
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32KənKig Akripa tən-ipən kəmFestasməmə, “Nəkɨtun nahl-
iarəpən suah əh, məto in əmun in tolkeike məmə Sisa otakil
rəhan nəghatən.”

27
Mopael mɨn kəmotit Pol motuwɨn Rom

1Nian kəmotegəhan məmə oekotuwɨn Itali, kəmotələhəu-pən
Pol ne netəm koatol kalapus neen mɨn e nelmɨ etəm-iasol kit
rəha mopael mɨn, nərgɨn u Julias. In tatərəmərə e mopael
wan-hanrɨt. In e mopael u katən məmə, “Mopael Rəha Sisa.”
2 Kən nego kit təmiet əpəh Atramitiam matuwa, kən mɨnatɨg
məmə otɨtəlɨg-pən mɨn əpəh Esia, kən ekotuwɨn lan. Kən
etəm Masetonia kit təmətəu-pa itɨmat, nərgɨn u Aristakas, in
etəm Tesalonaeka. 3 Kən lawɨgin ekotiet-pa Saeton. Kən
Julias təmatol təwɨr kəm Pol, kən megəhan in məmə otuwar
muwɨn məplan rəhan neen netəmim itəm tɨtun ilat. Kən ilat
kəmoatehmwɨr Pol.

4 Kən ekotiet mɨn ikɨn əh, kən nɨmətag tatɨləs itɨmat, kən
motɨtəlau e nɨkalɨ nɨtən əh Saepras itəm nɨtəhəi təməlinu ikɨn.
5Kən emotaiu ihluə e Silisia ne Pamfilia, kən motiet-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.

7Kənemotietmɨn,məto enian tepət nego əh tətaiumətɨg əm.
Emotalkutməsɨnməmə 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, 8 emotaiu ipar
ipar əm,məto tiəkɨs əh. Kən ekotuwamotiet-pa e ikɨnkit katən
məmə, PasɨsWɨr, iuəhkɨr o taon əh Lasea.

9 Məto-inu emotərəkɨn əm nian wɨr tepət təmuwa muwɨn,
kənnianwɨr onuwɨnənenego tɨnol namnun, kənotəsuwəhən
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
məsətəlɨg-in pɨkən nəghatən rəha Pol. 12 Kən pasɨs əh təsəwɨr
pɨkən məmə 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
27:2: Wək 19:29
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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, kənkit tatuag-pənnəwtain pis ikɨn. Kənnego 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, nɨmətag asol kit tɨnatuwamɨn, nərgɨn
u, Luətuəmlae, tatɨsɨ-pən e nəptən apon, 15 mɨnatɨləs itɨmat,
mɨnatoh nego. Kənnego tɨnəruru naiuənmɨləs pɨkənnɨmətag,
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 lokamnɨm pɨk, kən
nɨkilat təht məmə nego otɨləs pɨkən nɨməkləkɨl ikɨn əh. Kən
kəmotiuw-iəhau niuwən rəhalat, kən motapəs əm nɨmətag
tɨləsnegomatuwɨn. 18Kəmən lawɨginkənnɨmətag tatol əmnu-
lan, 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.

21 Nian 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
kən məsotərəkɨnən natɨmnat tepət. 22 Məto roiu ekən-ipɨnə
kəm itəmat məmə əsotəgɨnən. Okol kitat kit ikɨn-u təsɨmɨsən,
məto nego əm otərat. 23 Nagelo kit rəha Uhgɨn rəhak itəm
iatəfak kəm in təmən-ipa nəghatən u kəm io ehnaipən məmə,
24 ‘Pol. Əsəgɨnən. Onəkəikemuwɨnmətul e nɨganəmtɨ Sisa əpəh
Rom. Məto-inuUhgɨn təwɨr, kənnɨkin tagienməməotosmegəh
netəm u ilat min ik itəm noatasuəh e nego.’ 25Kən Piak mɨn,
əsotəgɨnən. Io etahatətə e Uhgɨn məmə natɨmnat mɨn rafin
otol əmməmə inu ne nagelo təmən-ipa mihin kəm io. 26Məto
nɨmətag otɨləs-ipar kitat əpəh e nəptən əkəku kit.”

Nɨtəhəi təmɨləs-ipar nego
27Tɨnos nian ilat rafin fotin, kən lapɨn lan nɨmətag tɨləs nego

muwɨn əpəh e nɨtəhəi asol Metiterenian. Kən e nalugɨ nian
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lapɨn, netəm koatol wək e nego, nɨkilat təht məmə enoatuwa
iuəhkɨr o nəptən kit. 28 Kən kəmotətu-pən nat fɨgəm kit əpəh
e nɨpəgnəmtɨ təulə kəhlman-əhlman teiuaiu məmə okotehm-
tu məmə lokamnɨm o lokipar. Kən kəmotəplanməmə tahmen
e negopagən tate-sepɨn ilat rafin. Kən motaiu məsɨn mɨn
u kotəhlman-əhlman mɨn, məto tɨnahmen e negopagən ilat
rafin tuente-eit əm. 29Kənnetəmkoatolwək enego kəmotəgɨn
məmə nego otɨləs pɨkən kəpiel, 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 ne mopael mɨn məmə,
“Okəmə netəm əh kəsotəpələhən u ikɨn-u e nego, okol Uhgɨn
təsosmegəhən itəmat.” 32 Kən mopael mɨn kəmotətatɨp təulə,
kən pot 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.
34 Kən roiu iatən-ipɨnə məmə onəkotəkəike kun nat kit məmə
onəkotəsanən. Kitat rafin okotəmegəh. Suah kit otəsatɨgən e
nəratən.” 35 Kən 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, kən motəmɨk pak flaoa mɨn kəmki-arəp e nego məmə
nego otoigoig.

Nego təmɨləs nɨməkləkɨl
39 Kən nian təmian, netəm koatol wək e nego kəmotəplan

məmə enotuwa iuəhkɨr o nəptən əkəku kit, məto kotəruru
məmə nəptən naka. Kən motəplan 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
təmərurunəloalən. Kənnɨtəhəi tɨnatəhap-əhapnaunɨsin nego.

42Kənmopaelmɨn kɨnoatənməmə okotohamnunetəmkoa-
tol kalapus u nego tatəmɨk ilat məta neen kotagɨm. 43 Məto
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. 44 Kən mən-ipən kəm ilat rafin əh-ikɨn məmə
okotəmɨk nɨmɨsmɨsɨ timpa ne nəwtain nego mɨn itəm nɨtəhəi
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tətəhap-əhap moteai lan. Emotol nəhlan kən motuwar rafin,
suah kit təsɨmɨsən.

28
Pol əpəh e nəptən əhMalta

1 Nian emotuwar, kən itɨmat rafin ekotəsanən əm, kən
panotəto uarisɨg məmə nəptən əh, nərgɨn u Malta. 2 Netəm
ikɨn əh kəmotəwɨr pɨk otɨmat. Kən e nian əhnuhuən təmatəfɨk,
nətəpən tepət. Kən kotahl nɨgəm asol kit məmə otəhg itɨmat.
3 Kən Pol təmea-pən o nɨg neen itəm kəmargətain məmə
otəmki-pən e nɨgəm. Əmun sɨneik kit itəm tus itəm katɨmɨs,
təgin nahgi nɨgəmmietməkul-pən e nelmɨ Polmatus. 4Netəm
ikɨn əh kəmotəplan sɨneik tatəkul-pən e nelmɨ Pol, kənmoatən
kəm ilat mɨn məmə, “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 kən məht məmə okəm-naka suah u
in uhgɨn kit.

7 Ikɨn əhsənəmə isəuonəptənrəhasuahkit, nərgɨnuPuplias,
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-pənnelmɨn lan,məfak lan, əmun
nɨmɨsənrəhan təwɨrmɨn. 9Niannetəmimkəmotətonat 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-əpenə məmə ekotiet,
kəmotəmki-pən rafin rəhatɨmat natɨmnat ne nagwənən əpəh
e nego 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. Enohlɨnego əh, kəməf aupənnarmɨuhgɨnmil əhmil-
milmil, nərgɨlau u Kasto ne Polakis. 12Emotuwa əh Saerakus,
kən motətul ikɨn kos nian kɨsɨl. 13Kən 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
əpəhPuteoli. 14 Ikɨn əhemotəplanpiatatmɨnneen əh-ikɨn itəm
koatəfak. Kən kotətapəh məmə ekotatɨg itɨmat min ilat o wik

28:2: 2 Kor 11:27 28:5: Mak 16:18 28:6: Wək 14:11
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kitiəh. Kən uarisɨg emotaliwək əm motuwɨn əpəh Rom. 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 nimə makɨt
ikɨn rəhan. Ikɨn əh, hotel kɨsɨl əh-ikɨn. Kən nian Pol təməplan
ilat, təmənwiwi Uhgɨn, kən nɨkin təmagien mər ilɨs. 16 Nian
emotiet-pa, kənkapman təmegəhan-inməməPol otətatɨgpɨsɨn
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 netəm Rom.
18 Kən netəm Rom kəmotətapəh-in nəghatən tepət ron io.
Məto kəsotəplanən nəghatən kit ne məmə oekɨmɨs ron. Kən
kotolkeike məmə okotahl-iarəp io. 19 Məto netəm Isrel ikɨn
əh kəsotolkeikeən. Kən io atɨp əm ekətapəh məmə ekuwa
ikɨn-u Rom mətul 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 otəmatməmə ekəplan itəmatməghat lanməsɨn kəm
itəmat. Kəməlis io e senuməto-inuo 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 əh motos nəghatən ka məmə katən nəghatən tərat
neen lam. 22Məto ekotolkeike məmə ekotəto-tu məmə rəham
nətəlɨgən təhrol nulan. Məto-inu ekotɨtun məmə kɨnatən rat
nolən rəha nəfakən u rəhatəmat əpəh ikɨnmɨn rafin.”

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. 25Kən mɨnoatərgəhəu
mɨnoatol məmə okotagɨm mɨn. Məto uarisɨg kotiet, Pol tən-
ipən nəghatən kit mɨn kəm ilat məmə, “Nəghatən itəmNarmɨn
Rəha Uhgɨn təmos-ipən kəm ien rəha Uhgɨn u Aesea məmə

28:18: Wək 26:31 28:19: Wək 25:11 28:20: Wək 26:6-7 28:22: Wək
24:14
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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 ne motəto e

matəlgɨlat,
o kotɨtun nɨtunən e nɨkilat,
kənmotəuhlin ilat motahatətə lak,
kənməmə ekol ilat kotəwɨr mɨn.’ ”

28Kən Pol təmə, “Onəkotəkəike kɨtunwɨrməməUhgɨn təmol
suatɨp u rəhan o nosmegəhən netəmim. Tɨnuwɨn rəkɨs o
Iaihluə mɨn. Kən netəmmɨn əh okotətəlɨg-in nəghatən əh kən
motən nɨpahrienən lan.”*

30Kən e nup kəiu apiəpiə, Pol təmatətou əmnimə əhmətatɨg
lan. Kən nɨkin tətagien o netəmim rafin itəm koatuwa
moatehm. 31 In təməkəike matən-iarəp nərəmərəən Rəha
Uhgɨn, kən matəgətun əskasɨk ilat e namnusən təwɨr rəha
Iərəmərə IesuKristo. Kən suah kit tɨkəməmə otən-iəhau onən-
iarəpən nəghatən əh.

28:27: Aes 6:9,10 * 28:28: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm
kəməte e nəghatənKris aupən, nəghatənpɨsɨnkitmɨn əh-ikɨn itəmtatɨlpɨnnəghatən
umatənməmə, “29NianPol təmolnamnunrəhannəghatən, kənkəmotiet nətəlɨgən
rəhalat təman kitiəh kitiəh kənmoatərgəhəu.”
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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 kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm

iəfakmɨn 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 otəkəike
muwɨn mos məni neen o nos-ipənən kəm ian-rat mɨn e
niməfak rəha Jerusalem. E niməfak rəha Rom, Iaihluə mɨn
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 tolkeike məmə otən-iarəp suatɨp ətuatɨp rəha
Uhgɨnonosmegəhənnetəmim. Kən in tolkeikeməməotən əsas
məmə otahromin nulan, Iaihluəmɨn ne 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 təmɨtəpunmɨləs-ipər io məmə ekən-iarəp
namnusən təwɨr rəhan. 2 Namnusən təwɨr u, in tɨnəmən-
iəkɨs nuwəh rəkɨs e rəhan ien mɨn itəm kəmotəte-pən e Naoa
Rəha Uhgɨn. 3-4 Namnusən təwɨr əh tatəghat-in Nətɨn, Iesu
Kristo rəhatat Iərəmərə. In təmuwa etəmim kit e noanol rəha
Kig Tefɨt. Kən Uhgɨn təməgətun məmə in Nətɨn ətuatɨp nian
təmosmegəh in e nɨmɨsən e nəsanənən e wək rəha Narmɨn
asim. 5 E Kristo, Uhgɨn təmol təwɨr kəm io, mos-ipa kəm io
wəkwɨrməmə io aposol kit. Təmos-ipawək əhməmə ekaun-in
netəmim e nɨki Iaihluə* mɨn e noanol mɨn rafinməmə okotən
nɨpahrienən lan, kən tol nəhlan, moatol nəwian. Kən nian
koatol nəhlan, otɨləs-ipər nərgɨ Iesu. 6 Kən itəmat mɨn, Uhgɨn
təmaun-in itəmatməmə itəmat rəha Iesu Kristo.

7Kən roiu ekəte naoa kəmitəmat rafin əpəhRom itəmUhgɨn
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

1:1: Wək 9:15 1:2: Rom 16:25-26 * 1:5: Nəghatən u “Iaihluə” tatəghat-in
netəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel. 1:5: Wək 26:16-18; Kal 2:7-9
1:7: Nam 6:25-26
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8 Uarisɨg epanəghat, iakən tagkiu kəm rəhak Uhgɨn e
Iesu Kristo otəmat rafin agɨn-əh, məto-inu netəmim rafin e
nətueintənkəmotətonamnusənenahatətəənrəhatəmat. 9Kən
Uhgɨn tɨtunməmə e nian rafin iatəfak, kənməsaluinən itəmat.
Iatol pɨk wək rəhan e nɨkik rafin o nən-iarəpən namnusən
təwɨr e Nətɨn. 10Kən iatəfak məmə okəmə in nətəlɨgən pahrien
rəhaUhgɨn, inoterəhe suatɨpkitməməekɨmnəməplan itəmat.
11 Iakolkeike pɨk məmə ekɨmnəməplan 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 rəhak
mɨn 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 Iaihluə mɨn ikɨn pɨsɨn
pɨsɨn mɨn. 14 Ekəkəike mən-iarəp namnusən təwɨr kəm
netəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel, netəm itəm
kotɨtun nəghatən Kris ne nolən rəhalat, ne netəm itəm
kotəruru, kən ilat itəm kəmotol-wɨr skul, ne ilat itəm kəsotol-
wɨrən skul. Əwəh, ekəkəike mən-iarəp kəm ilat rafin. 15Kən o
nat əh, iakolkeike pɨk məmə 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
kotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən inu tahmen e Naoa
Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim itəm kotətuatɨp e
nɨganəmtɨ Uhgɨn e nahatətəən rəhalat, ilat okotos nəmegəhən
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 rəhaUhgɨn e nolən ratmɨn
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. 20 Okol
netəmim kəsotəplan ətuatɨpən Uhgɨn e nɨganəmtɨlat. Məto

1:10: Wək 19:21; Rom15:23 1:13: Wək 19:21 1:16: Mak8:38;Wək 13:46;
1 Kor 1:18-24 1:17: Hab 2:4; Rom 3:21-22 1:19: Wək 14:15-17; 17:24-28
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təmətuoun e nian in təmol neai, ne nəptən, ne natɨmnat
rafin, kən netəmim rafin kotɨtun nəplanən e nɨganəmtɨlat,
natɨmnat rafin itəmin təmol, kən tol nəhlan, kotɨtun nəplanən
rəhan nəsanənən itəm tatuwɨn əm nulan namnun tɨkə, ne
nɨpahrienən məmə in Uhgɨn, kən motɨtun nɨtunən məmə
Uhgɨn in təhrol nulan. O nat əh, etəmim kit tɨkə itəm tɨtun
nənənməmə 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, 23 kən kəmotapəs nəfakən kəm Uhgɨn
itəm rəhan nepətən təhag-əhag, kən otəsɨmɨsən tətatɨg lilɨn,
kən mɨnotətuoun moatəfak kəm narmɨ nat mɨn itəm tahmen
e netəmim u okotɨmɨs nian kit, o tahmen e mənɨg mɨn, o nat
megəhmɨn koataliwək o koatəkioah.

24 O nat u, Uhgɨn təmapəs ilat megəhan-in ilat məmə
okotətəu-pən əm nolən rat mɨn itəm nɨkilat tolkeike məmə
okotol enɨpətɨlat. Tolnəhlan, ilat kəmotolnolənmɨnenɨpətɨlat
itəm tol əm naulɨsən. 25 Ilat kəmotapəs nɨpahrienən rəha
Uhgɨnmotaskəlɨmneiueiuəən, kənmoatəfakmoatol 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 əpnapɨnnɨpɨtanmɨn,məto ilat kotapəsnətəu-
pənən rəhalat nəman, moatit atɨp ilat mɨn, kən nat u in nat
pɨsɨn e itəm u Uhgɨn təmələhəu. 27Kən e nolən ahmen-ahmen
əm, nəman mɨn, ilat kəmotapəs nitən rəhalat nɨpɨtan mɨn,
moatolkeike pɨknəmanpɨsɨnmɨn. Ilat koatit atɨp ilatmɨn itəm
tol naulɨsən. KənUhgɨn təmos-ipənnalpɨnənkəmilat o rəhalat
nolən rat agɨnmɨn.

28 Kən nat kit mɨn. Məto-inu ilat kəsotolkeikeən məmə
okotɨtun Uhgɨn, in təmapəs ilat megəhan-in ilat məmə rəhalat
nətəlɨgən təsɨtunən məmə nat kit in təwɨr o nat kit in tərat,
kən megəhan-in məmə okotol nat itəm təsətuatɨpən məmə
okotol. 29 Nɨkilat təmərioah e nolən rat pɨsɨn pɨsɨn mɨn
rafin, kən ilat naumɨs, kən ilat koategəs-in suatɨp o nərəkɨnən

1:20: Job 12:7-9; Sam 19:1 1:21: Efes 4:17-18 1:22: Jer 10:14; 1 Kor 1:20
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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
netəmimkotəruru əh. Ilatmoatəhtnəwia tatanemama. 31 Ilat
nenɨkə, ilat nəghat tɨpɨk, nolkeikeən rəhalat tɨkə o netəmim,
kən nat əpnapɨn ilat atɨpmɨn neen, okol təsətəlɨg-inən nasəkən
o nasituən e netəmim. 32 Ilat kotɨtun pap nəghatən ətuatɨp
rəha Uhgɨn itəm tatən məmə netəm mɨn u koatol nolən mɨn
əh, kotəkəike motɨmɨs. Məto ilat koatəkəike e nolən mɨn əh,
kən ilat koatol nolən rat taprəkɨs-in nat əh, nɨkilat tagien o
netəmimneenmɨn itəmkoatol nolən ratmɨn 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. 2Kən 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
nalpɨnənrəhanenianUhgɨnotol əprəhannələhəuənnəghatən
itəm tətuatɨp. 6 Kən Uhgɨn otos-ipən kəm netəmim kitiəh

* 2:: E vesmɨnu e 2:1-3:8, Pol tatəghat ətuatɨp kəmnetəmIsrel. Tatəghat-in nolən
rəhalat itəm nɨkilat təht məmə kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu ilat noanol
rəha Isrel, kən koatətəu-pən Lou rəhaMoses. † 2:1: Netəm Isrel kəmotənməmə
Iaihluə mɨn, ilat rafin netəm kotərat məto-inu Iaihluə mɨn kəməsotosən Lou rəha
Moses. 2:1: Mat 7:1-2; Jon 8:7 2:4: Efes 1:7; 2 Pita 3:15
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kitiəh tətəu-pən əm natɨmnat itəm kəmotol. 7 Uhgɨn 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. 8 Məto in
otos-ipən rəhan neməha ne nalpɨnən kəmnetəmimneen itəm
koatalkut atɨp əm o nərpɨlat, kən moatəuhlin məntaalat o
nɨpahrienən, kən moatətəu-pən nolən rat mɨn. 9 Netəmim
rafin itəm koatol nolən rat, ilat okotos nəratən ne nian iəkɨs
mɨn. Otaupənpitənonoanolmɨnrəha Isrel, uarisɨguo Iaihluə
mɨn. 10 Məto 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
nəhlanməto-inuUhgɨn tatol tahmen-ahmen əmkəmnetəmim
rafin. Nat əpnapɨn ilat noanol rəha Isrel o Iaihluə mɨn, 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 itəmUhgɨn 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. 13 Tol nəhlan
məto-inu sənəmə netəmim itəm koatəto Lou itəm kotətuatɨp
e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto netəmim itəm koatol nat itəm Lou
tatən, ilat əh, Uhgɨn otən məmə ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn.
14 Nɨpahrienən, Iaihluə mɨn kəməsotosən Lou rəha Moses.
Məto nian mɨn neen, koatətəu-pən əm rəhalat nətəlɨgənmotol
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 tatəht məmə, “nolən u tərat.” 16 Əwəh, nian kit
otəpanuwa pahrien itəm Uhgɨn otən məmə Iesu Kristo otakil
muəhmələhəu nəghatən rəha netəmim rafin o nolənmɨn itəm
netəmim kotɨtun nəplanən, ne nolən mɨn ne nətəlɨgən anion
mɨn. Inu rəhak nəghatən rəha namnusən təwɨr.

Netəm Isrel ne Lou rəhaMoses
17 Məto pəs ekəghat kəm itəmat netəm Isrel. Nakoatən

məmə itəmat noanol rəha Isrel, kən moatəgɨle e Lou məmə in
suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən itəmat lan, kən moatəghat
ausit məmə itəmat əm nəkotɨtun Uhgɨn, kən in tɨtun mɨn əm
itəmat. 18 Kən nakoatən məmə nəkotɨtun rəkɨs nat naka itəm
2:6: Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2 Kor 5:10 2:7: Rom 8:17-18 2:8:
2 Tes 1:8 2:14: Wək 10:35
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Uhgɨn tolkeike, kən itəmat nəkotɨtun suatɨp itəm tətuatɨp wɨr
məto-inu Lou təməgətun itəmat lan. 19 Itəmat nakotən pɨk
məmə nakoatit iganəmtɨn əpɨsmɨn, kən itəmat nakotasiəgəpɨn
suatɨp rəha netəmkoataliwək tapinəp ikɨn, 20kənmoatəgətun
ialməl mɨn ne nɨsualkələh.‡ Nakoatən nəhlanməto-inu itəmat
nakoatos Lou itəm nɨtunən ne nɨpahrienən rafin koatatɨg
lan. 21 Təwɨr əm nakoatəgətun netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn. ?Məto
tahro nəsotəgətun atɨpən itəmat? Itəmat nakoatəgətun məmə
netəmim okəsotakləhən. ?Məto tahro nakotakləh? 22 Itəmat
nakoatəgətunməməokəsakləh-inənpətan. ?Məto tahro itəmat
nakotakləh-in pətan? Nakoatetəhau narmɨ nat mɨn kəməte
e nɨg. ?Məto tahro nakoatakləh-in natɨmnat e niməfak rəha
narmɨ nat mɨn? 23 Nakotəghat ausit o Lou. ?Məto tahro
nakotətgəhl LoumotərəkɨnnərgɨUhgɨn? 24 Inu tahmeneNaoa
Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “! Netəm Isrel! Iaihluə mɨn
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 əmməmə
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
itəmkəməte, kən kəməhg-ipən itəmat, məto nakoatətgəhl Lou.

28 Okəmə suah kit təmol nolən rəha netəm Isrel e nɨpətɨn,
təsolən məmə in təmuwa etəm 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
itəm Narmɨn əm Rəha Uhgɨn tatol, məto Lou təsolən. Kən
sənəmə netəmim itəm koatɨləs-ipər nərgɨ suah əh, məto Uhgɨn
əm tatɨləs-ipər nərgɨn.

3
Nian rafin Uhgɨn tatol rəhan nəghatən

1 Kəm-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
‡ 2:20: Nian Pol tatən “iganəmtɨn əpɨs mɨn,” ne “ialməl mɨn,” ne “nɨsualkələh,”
in tatəghat-in Iaihluə mɨn itəm netəm Isrel koatən məmə ilat kotol nolən mɨn əh.
2:20: 2 Tim 3:5 2:21: Mat 23:3-4 2:24: Aes 52:5 2:26: Kal 5:6
2:29: Dut 30:6; Kol 2:11
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itəm ilat kəmotən məmə okotol. Məto nolən rəhalat təsolən
məmə Uhgɨn otəsolən rəhan nəghatən. 4 !Kəp! Nat əpnapɨn
netəmim rafin e nətueintən koateiuə, məto Uhgɨn təseiuəən.
Tahmen əmeNaoa Rəha Uhgɨn tatəghat-in Uhgɨnmatənmin-
nulanməmə,
“Nian nakəghat, nəghatən rəham otəgətun məmə ik

nakətuatɨp.
Nian netəmimokotakil rəhamnolənmɨn,motənməmə nəmol

nolən tərat mɨn, məto onatol win elat.”
5Məto kəm-naka suah kit otən e nətəlɨgən rəha etəmim əm

məmə, “Kitat koatol nolən itəm təsətuatɨpən. Məto nolən rat
rəhatat tatəgətun məmə Uhgɨn 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, kən Uhgɨn otahro min-nulan makil muəh
mələhəu nəghatən rəha netəmim e nətueintən? 7 Kən kəm-
naka suah kit otənməmə, “?Okəmə ekeiuə, kən rəhak neiuəən
otəgətun məmə Uhgɨn tatən əm nɨpahrienən, kən netəmim
koatənwiwi in ron, kən tahro nulan Uhgɨn otakil muəh
mələhəu nəghatən rəhak məmə emol təfagə rat?” 8 Məto io
ekatən məmə, okəmə kotətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan,
netəmim kotɨtun nənənməmə, “Pəs kotol nolən rat mɨnməmə
rəhatat nolən rat mɨn okotoe-in nəwɨrən.” Məto nəghatən u
tərat. Nɨpahrienən, netəmimneenkoatənratnərgəkmoateiuə
məmə io iatəghat matətəu-pən nətəlɨgən alməl mɨn nəhlan.
Uhgɨnotakilmuəhmələhəunəghatən rəhalat, kənnəghatən 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 Iaihluə
mɨn? ! Kəp! Emən rəkɨs məmə nəsanənən rəha təfagə rat
tatərəmərə e netəmim rafin, netəm Isrel ne Iaihluəmɨn. 10 Inu
tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn 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.”
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14 “Nohlɨlat tərioah e nau-iərmɨs-inən ne nəghatən tarɨp.”
15 “Kotaiu uəhai əmo nohamnuən itəm;
16 ikɨnmɨn rafin itəmkoatuwɨn 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.”
19 Kitat kotɨtun məmə natɨmnat rafin itəm Lou tatən, in

rəha netəm itəm Uhgɨn təmos-ipən Lou kəm ilat. Tol nəhlan
məmə suah kit tɨkə tɨtun nuhalpɨnən nəghatən itəm Uhgɨn
otən. Kən netəmim rafin e nətueintən otəkəike motətul aupən
e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə in otakil muəh mələhəu nəghatən
rəhalat. 20Tol nəhlan, etəmim tɨkə agɨn itəmUhgɨn otən-iarəp
məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn məto-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 nəghatənmɨn e Lou, ne nəghatən
rəha ienmɨnaupən, koatəghat-in suatɨppɨsɨn əh. 22Uhgɨn tatol
suah kit tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian tətahatətə e Iesu Kristo.
Kən Uhgɨn otol kəm netəmim rafin itəm koatahatətə lan.
Netəmim rafin kotahmen-ahmen əm, 23 məto-inu netəmim
rafin kəmotol təfagə rat kən motəmkakiəh e suatɨp rəha
nətuatɨpənrəhaUhgɨn itəmtəwɨrməhag-əhag, 24kənenəwɨrən
rəhan, Uhgɨn tatən əm məmə ilat rafin itəm koatahatətə lan,
ilat kotətuatɨp əmenɨganəmtɨn,motuwa netəmim rəhan, tah-
men e nalpəkauən rəhan. Ilat kəsotətouən nat kit məmə oko-
tuwa 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 rat mɨn rəha netəmim nian netəmim kotahatətə məmə
Kristo təmɨmɨs olat. Uhgɨn təmol suatɨp əh məmə otəgətun
məmə rəhan nolən in tətuatɨp agɨn-əh, məto-inu e nətəlɨgən
rəhan itəmkaifəməh, in təsolən nalpɨnən o təfagə ratmɨn itəm
netəmimkəmotol aupən. 26Təmol nəhlanməmə otəgətun roiu
məmə nolən rəhan in tətuatɨp. In təməsaluin əmən təfagə rat
mɨn, məto təmahl-ipa Iesu məmə in otos nalpɨnən o təfagə rat
mɨn. Kən Uhgɨn atɨp əm tatənməmə 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,

3:14: Sam 10:7 3:17: Aes 59:8 3:18: Sam 36:1 3:20: Sam 143:2; Rom
7:7; Kal 2:16 3:22: Kal 2:16 3:24: Rom 5:1



ROM 3:28 393 ROM 4:9

nat tɨkə. ?Kən etəmim təruru nəghat ausitən o naka? Məto-
inu etəmim kit tɨkə itəm tɨtun nətəu-pənən Lou məmə tatuwa
mətuatɨp 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 Uhgɨn mɨn rəha Iaihluə mɨn, 30məto-inu Uhgɨn kitiəh əm,
itəm in otol netəmim kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e suatɨp kitiəh
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 əm
e Uhgɨn, kən e nolən əh, koatətəu-pən ətuatɨp suatɨp pahrien
rəha Lou.

4
Uhgɨn təmol Epraham tətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən

1 Epraham in nəukətɨ noanol mɨn rəha Isrel aupən. Otətəlɨg-
in-tu nat naka itəm Epraham təmehm məmə in suatɨp rəha
nətuatɨpənenɨganəmtɨUhgɨn. 2Uhgɨn təmolEprahamtətuatɨp
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,
okolEprahamtəsausitənonatkit, 3məto-inuNaoaRəhaUhgɨn
tatənməmə, “EprahamtəmatahatətəeUhgɨn, kənUhgɨn 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. 5Məto kitat kəsotolən
wək məmə okotuwa katətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kitat kota-
hatətə əmeUhgɨn, kən in tatolməmə kitat kotuwa katətuatɨp e
rəhatat nahatətəən. Uhgɨn pɨsɨn əm itəm tatol netəmu kotərat
koatuwa katətuatɨp e nɨganəmtɨn. 6Tefɨt in təmatəghat-in nat
u nian in təmən-iarəp məmə nəwɨrən pahrien otuwɨn o etəm
itəmUhgɨn tatənməmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto sənəmə
e nolənwɨr itəm suah u təmol. In təmənməmə,
7 “Nəwɨrən pahrien tatuwɨn o netəm u Uhgɨn təmafəl rəhalat

nolən rat,
kən in təmaluin rəhalat təfagə rat.
8 Nəwɨrən pahrien tatuwɨn o etəm u itəm Iərəmərə

təsaskəlɨmən e nɨkin rəhan təfagə rat.”
9 ?Nɨkitəmat təht məmə nəwɨrən pahrien əh in rəha netəm

əm u kəməhg-ipən ilat, netəm Isrel, o nəwɨrən pahrien əh, in
mɨn rəha netəm kəsəhg-ipənən ilat, Iaihluə mɨn? Əwəh, rəha
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Iaihluə mɨn. Ematən məmə, Uhgɨn təmən məmə Epraham in
tətuatɨp e nɨganəmtɨn məto-inu o rəhan nahatətəən. 10 ?Kən
nəgəhan Uhgɨn təmən kəm Epraham məmə in tətuatɨp, nian
kɨnəhg-ipən rəkɨs, o nian kəsəhg-ipənən əh? Uhgɨn təmaupən
mən nəhlan, uarisɨg kəpanəhg-ipən. 11 Kən kəməhg-ipən in
tahmen e nəmtətin itəm təməgətun pahrien 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. 12Kən in tata
rəha netəmim neen mɨn, ilat itəm kəməhg-ipən ilat. Məto in
sənəmə rəhalat tataməto-inukəməhg-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.

13 Uhgɨn təmol nəniəkɨsən kəm Epraham ne rəhan noanol
mɨn məmə nətueintən otuwa rəhan o nian kit. Məto Lou
sənəmə suatɨp itəm nəniəkɨsən u otuwa mol nɨpahrienən
lan. In otuwa mol nɨpahrienən e nətuatɨpən itəm təmɨsɨ-
pən e suatɨp rəha nahatətəən. 14 Tol nəhlan məto-inu okəmə
nəniəkɨsən tatuwamol nɨpahrienən o netəmim itəmkoatagɨle
əm e Lou, kən nɨkilat təht məmə ilat kotətuatɨp lan, kən suatɨp
rəhanahatətəən innat əpnapɨn əm,kənnəniəkɨsənnɨpətɨn tɨkə.
15Məto nəghatən u, in nɨpahrienən: Lou tatənməmə nalpɨnən
ne neməha rəha Uhgɨn tatuwɨn o netəmim itəm koatətgəhl
Lou, kən ikɨn mɨn rafin Lou əh-ikɨn, netəmim koatətgəhl. Tol
nəhlan, nolən rəha nətəu-pənən Lou tatiuw-pa nalpɨnən ne
neməha rəha Uhgɨn, kən təsolən məmə nəniəkɨsən otuwa mol
nɨpahrienən.

16 Tol nəhlan, nəniəkɨsən tatuwa mol nɨpahrienən e
nəmegəhən rəhatat e suatɨp rəha nahatətəənməmə nəniəkɨsən
otuwa e nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm kitat, kən kitat
kotɨtun nɨtunən pahrien məmə rəhan nəniəkɨsən in rəha
noanol mɨn rafin rəha Epraham, sənəmə rəha netəm mɨn
əm u itəm Uhgɨn təmos-ipən Lou kəm ilat, məto rəha netəm
mɨn u, ilat mɨn itəm koatətəu-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 nɨganəmtɨ Uhgɨn, Epraham in rəhatat tata. In təmahatətə e
Uhgɨn u tatos-ipən nəmegəhən kəm netəm kəmotɨmɨs, 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
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nɨkinməmə nəghatən rəha Uhgɨn in nɨpahrienən, nat əpnapɨn
in tiəkɨs agɨn məmə nəniəkɨsən otuwa mol nɨpahrienən.
Uhgɨn təmən məmə, 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. 20 Epraham təməsəf-
əfən rəhan nahatətəən e nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Nɨpahrienən,
rəhan nahatətəən təməwiə muwa məskasɨk təhmɨn mɨn, kən
matos-ipən nənwiwiən kəm Uhgɨn. 21 In təmɨtun wɨr e nɨkin
məmə Uhgɨn tatos nəsanənən o nolən rəhan nəniəkɨsən tuwa
mol nɨpahrienən. 22 O nat əh inəh, “Uhgɨn təmən məmə
Epraham in tətuatɨp e nɨganəmtɨn o nahatətəən rəhan.”
23Nəghatən u itəm tatənməmə, “Uhgɨn təmənməmə Epraham
in tətuatɨp e nɨganəmtɨn,” kəməsəteən məmə rəha Epraham
pɨsɨn əm, 24məto kəməte mɨn məmə rəhatat, itəm Uhgɨn otən
məmə kitat okotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kitat itəm kotahatətə
lan, itəm təmosmegəh Iesu Iərəmərə rəhatat e nɨmɨsən.
25Kəmegəhan-in-pa Iesu tuwamɨmɨs o təfagə rat mɨn rəhatat,
kənUhgɨn təmol in təmegəhmɨnenɨmɨsənməmə in otol suatɨp
məmə 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 kotuwa e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə
okotos nəwɨrən itəmUhgɨn tətawte-in kəmkitat. Kən nəwɨrən
əh, kotatɨg lan əh-roiu. Kən kitat kotagien məto-inu ki-
tat kotɨtun wɨr agɨn məmə okotos nepətən əhag-əhag rəha
Uhgɨn. 3 Kən nat kit mɨn, kitat kotagien nian kotatɨg e nian
əskasɨk mɨn məto-inu, kitat kotɨtun məmə nian əskasɨk mɨn
kotasitu etat məmə okotətul əskasɨk e nəratən. 4 Kən nian
koatətul əskasɨk, Uhgɨn, nɨkin tagien otat. Kən nian kotɨtun
məməUhgɨn nɨkin tagien otat, kən kitat kotələhəu-pən rəhatat
nətəlɨgən təskasɨkeUhgɨn. 5Kənnatɨmnat 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.
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6Kənnian rəhatatnəsanənən təmatɨkə əhonosmegəhatɨpən
kitat, e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, Kristo təmɨmɨs o nos-
megəhən kitat netəm rat u kəsotɨsiai-inən in Uhgɨn. 7 E rəhak
nətəlɨgən, in nat tiəkɨs agɨn məmə suah kit otegəhan-in məmə
in otɨmɨs o suah kit mɨn itəm rəhan nolən tətuatɨp. Məto kəm-
nakasuahkit otɨmɨso suahkitmɨn itəmrəhannolən təwɨragɨn
o netəmim. 8 Məto Uhgɨn təməgətun rəhan nolkeikeən kəm
kitat e nolən uməmə, nian kitat netəmkəmoatol əh təfagə rat,
kən Kristo təmɨmɨs otat.

9Tolnəhlan,Uhgɨn təmolkitat kotətuatɨpenɨganəmtɨnenɨta
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 iolɨn
mɨn e nɨmɨsən rəha Nətɨn. Kən məto-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. 11 Kən 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
12Aupən 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. 13 Nɨpahrien, netəmim kəmotol təfagə rat uarisɨg
Uhgɨn təpanos-ipa Lou. Məto nian Lou tɨkə, okol kəsotətgəhlən
Lou, mol məmə Uhgɨn təsəte rəkɨsən təfagə rat mɨn rəhalat.
14 Məto nat əpnapɨn Uhgɨn təməsəte rəkɨsən təfagə rat mɨn
rəhalat, netəmim itəmkoatatɨg e nian rəhaAtammətoarus-pa
Moses, ilat rafin kəmotɨmɨs. Əwəh, nat əpanapɨn netəm mɨn
əh kəməsotolən təfagə rat tahmen e təfagə rat rəhaAtam,məto
ilat rafin kəmotɨmɨs.
E nolənmɨn neen, Atam in tahmen e Kristo itəm təmuarisɨg

in, məto-inu nat naka itəm Atam təmol, tatuwɨn o netəmim
rafin, tahmen-pən əmməmə nat naka Kristo təmol tatuwɨn o
netəmimrafin. 15Mətonatnaka itəmUhgɨn təmos-ipa tol pɨsɨn
agɨn e təfagə rat rəha Atam. Təfagə rat rəha suah kitiəh əm
u, 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 onetəmimtepət onafələn təfagə rat rəhalat, kən
nat əh təmuwa e nəwɨrən rəha suah kitiəh əm u, Iesu Kristo.
16Ekən mɨn məmə, nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm in təmawte-
in kəm netəmim, in tol pɨsɨn agɨn e noa təfagə rat rəha suah
5:8: Jon 3:16; 1 Jon 4:10 5:9: Rom1:18; 2:5; Efes 2:3-5 5:12: Jen 3:6; Rom
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kitiəh əm əh. Suah u təmol təfagə rat kitiəh əm, kən Uhgɨn
təmakilmuəhmələhəunəghatən lanməmə otos nalpɨnən. Kən
uarisɨg, nian netəmim tepət kəmotol təfagə rat tepət, məto
Uhgɨn təmos-ipa nat təwɨr kəm kitat, kən təmol məmə 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 itəm koatos nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm in təmawte-in
əpnapɨn əm kəm ilat, kən motahatətə məmə Uhgɨn tatol ilat
kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, ilat okotos nəmegəhən lilɨn. Kən ilat
Kristo, okotərəmərə.

18Əwəh, Atam təmol təfagə rat kit mol məmə, Uhgɨn təmakil
muəhmələhəunəghatən rəhanetəmimrafinməməokotəkəike
motos nalpɨnən. Kən e nolən ahmen-ahmen əm, Kristo təmol
nat ətuatɨp kit, mol suatɨp məmə netəmim kotɨtun motuwa
motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən nətuatɨpən əh, tatol məmə
netəmim rafin kotɨtun nosən nəmegəhən lilɨn. 19 Netəmim
tepət kəmotuwa nol təfagə məto-inu suah əh Atam təməht
nəwia Uhgɨn. Məto netəmim təpət okotuwa motətuatɨp e
nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu suah kit mɨn, Kristo, təmol nəwia
Uhgɨn.

20Uhgɨn təmos-ipa Lou məmə təfagə rat otuwa mol iahgin,
kənməmə netəmimokotɨtun nolən ratmɨn rəhalat. Məto nian
təfagə rat təmuwa mol iahgin, nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-
in əpnapɨn əm təmuwa iahgin təhmɨnmɨnmaprəkɨs, 21məmə
nəwɨrən otol win e təfagə rat mɨn. Təfagə rat təmatərəmərə
e netəmim rafin matiuw-pa nɨmɨsən elat. Məto roiu nəwɨrən
itəm Uhgɨn tətawte-in kəm kitat otərəmərə, kən nəwɨrən əh
otolməmənetəmimokotətuatɨp enɨganəmtɨUhgɨn, 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, təwɨr məmə koatəkəike əm o nolən təfagə
rat, məmə nəwɨrən rəha Uhgɨn otəwiə mol 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 kəpməmə, kəmol baptais etat, kən baptais
əh tatəgətun məmə kitat kəmotuwa kitiəh kitat Kristo. Kən
nian Kristo təmɨmɨs, tahmen əm məmə kitat kotɨmɨs kitat
min, u nɨpətɨn təmə nəmegəhən rəhatat o nolən təfagə rat, in
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təmɨmɨs. 4 Tol nəhlan, nian kəmol baptais etat, in tahmen
məmə kəmotɨmɨs, kən kɨtənɨm itat kitat Kristo. Kən in tol
nəhlan məmə kitat okotətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən wi,
tahmen əm məmə Uhgɨn Tata təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən,
e nəsanənən asol rəhan.

5Tol nəhlanməto-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-ipənKristo e nɨg kəməluau, kəməht-ipən ilat nolənoas
mɨnrəhatatməmə, otərəkɨnnolənoas rəhatat itəmtolkeikepɨk
təfagə rat. Kən təmol məmə təfagə rat otəsərəmərəmɨnən etat,
7 məto-inu etəmim itəm təmɨmɨs, təsatɨg ahginən nəsanənən
rəha təfagə rat.

8 Məto-inu kəmotɨmɨs kitat Kristo, kən tol nəhlan, ko-
tahatətə məmə okotəmegəh kitat min roiu, ne nian itəm
təpanuwa. 9Kotahatətə nəhlanməto-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. 11 Kən e
nolən ahmen-ahmen əm, nɨkitəmat təkəikeməht itəmatməmə
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 Uhgɨn
məmə 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-in mɨnən nolən nɨpətɨtəmat mɨn məmə
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 nɨpətɨtəmat mɨn məmə
okotol nolən mɨn itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 14 Tol
nəhlan məto-inu, təfagə rat otəsərəmərəən etəmat məto-inu
roiu, nəsotatɨg ahginən Lou itəm təsasituən etəmat məmə
nəsotolən təfagə rat. Məto nakoatatɨg ahgin nəwɨrən itəm
Uhgɨn 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 təsərəmərəən etat, məto
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nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm tətawte-in kəm kitat tatərəmərə
etat. ! Kəp, təsətuatɨpən! 16 Nəkotɨtun 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 kitmɨn, nakotuwa slef rəhanolənnəwia
Uhgɨn, kən suatɨp u tatuwɨn o nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
17Kitat koatənwiwi Uhgɨnməmə nat əpnapɨn aupən nəmoatol
slef rəha təfagə rat, məto uarisɨg, e nɨkitəmat rafin nəmotol
nəgətunən itəmematəgətun itəmat lan. 18Uhgɨn təmɨkɨs itəmat
e təfagə rat, kən təfagə rat, rəhan nəsanənən tɨkə o nərəmərəən
etəmat. Kən nəmotuwa slef rəha nolən mɨn itəm kotətuatɨp 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-nolɨ nɨpətɨtəmat məmə ilat slef rəha nolən mɨn itəm
tol 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. 20 Nian itəmat nəmoatol slef rəha
təfagə rat, nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn təsərəmərəən
etəmat. 21 ? Noan nəwɨrən naka nəmotos e nəmegəhən
rəhatəmatonolən təratmɨn itəmnoataulɨs 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 itəm noatəhl, tatit itəmat məmə nakotuwa netəmim
rəha Uhgɨn e nɨkitəmat rafin. Kən nakoatos nəmegəhən lilɨn.
23 Tol nəhlan məto-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 təmolmarɨt, 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. 3Məto 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 rəha marɨt təsaskəlɨm mɨnən pətan
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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
rəha Moses təsaskəlɨm mɨnən itəmat u-roiu. Uhgɨn təmɨkɨs
itəmat o nətəu-pənən ətuatɨp natɨmnat rafin agɨn e Lou məmə
Uhgɨn otosmegəh itəmat. Kən itəmat nakotahmen-pən əm e
pətan kit itəm rəhan iərman in təmɨmɨs, kən roiu in təsolən
marɨt, 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. 5 Nian nətəlɨgən rat rəha etəmim*
tatərəmərə e kitat, nətəlɨgən rat mɨn rəhatat koatiuw-pən kitat
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. Kənnoa təfagə ratmɨn əh,
in nɨmɨsən əm. 6Məto roiu, okol kitat kəsətəu-pən mɨnən Lou
rəha Moses məmə okotos nəmegəhən lilɨn, məto-inu tahmen
əm məmə kitat kəmotɨmɨs e Lou əh. Kən tol nəhlan, Lou
təsərəmərəən e kitat u-roiu. Kən roiu, kitat slef mɨn rəha
Uhgɨn, məto kəsotətəu-pənən suatɨp oas o nətəu-pənən Lou
itəm kəməte, məto koatətəu-pən suatɨp wi 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
nulanməto-inu Lou tatəgətun io lan. OkəməLou in təməsənən
məmə esolən nolən rəha nolkeikeən nat kit rəha etəm pɨsɨn,
kən okol esɨtunən nolən əhməmə təhrol nulan.† 8Məto 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, tahmen məmə təmɨmɨs.
9 Aupən ikɨn, nian eməruru əh Lou, nɨkik təsəhtən təfagə rat
rəhak, emətatɨg wɨr əm. Məto uarisɨg emɨtun məmə Lou əh-
ikɨn, kən nəsanənən rəha təfagə rat təmuwa məmegəh mɨn
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məskasɨk, kən enɨtun məmə ekəike mɨmɨs o təfagə rat rəhak.
10 Kən eməplan məmə nəghatən əh rəha Lou itəm təmuwa
məmə otol etəmim təmegəh, məto nɨpahrienən təmiuw-pa
əm nɨmɨsən. 11 Tol nəhlan məto-inu, təfagə rat təmaskəlɨm
nəghatən rəha Lou, mol rəhan in iolwək, kən təmeiuə-in io.
Nɨkik təməht məmə okəmə emalkut o nətəu-pənən Lou rəha
Moses, kən ekos nəmegəhən lilɨn. Məto enəruru nolən, kən
e nəghatən rəha Lou, ekəike mɨmɨs o təfagə rat mɨn rəhak.
12Məto Lou tasim təmɨsɨ-pən e Uhgɨn, kən nəghatən mɨn rəha
Lou kəmotɨsɨ-pən e Uhgɨnmotasim,motətuatɨp, motəwɨrmot-
asitu 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 təmolməmə ekɨmɨs. Təmol nəhlanməmə
ekɨtunməmə nolən rat mɨn rəhak, ilat təfagə rat pahrien. Kən
nian eməplan nəghatən rəha Lou, enɨtun məmə təfagə rat in
nat tərat agɨn-əh.

14 Kitat kotɨtun məmə Lou təmɨsɨ-pən e Uhgɨn. Məto io, io
etəmim əm. Kən kol-salɨm-in ioməmə io slef kit, kən təfagə rat
in rəhak etəm-iasol. 15 Esɨtunən natɨmnat itəm iakatol, məto-
inu nat wɨr mɨn itəm iakolkeikeməmə ekol, esolən, məto iatol
əmnaka itəmiatetəhau. 16Ekɨtunwɨrməmə təfagə rat rəhak in
nat tərat nat əpnapɨn esolkeikeən məmə ekol. Kən nian ekəto
tərat e nɨkik o təfagə rat u, in nəmtətin kit məmə Lou tatol
rəhan wək, kən Lou in nat wɨr kit. 17 Tol nəhlan, sənəmə io
itəmiatol təfagə ratmɨn,məto nolən rəha təfagə rat itəmtətatɨg
e rəhak nətəlɨgən nian rafin, tatol məmə ekol nolən rat mɨn.
18Ekɨtunməmənətəlɨgənrat rəhakotəsegəhan-inənməməekol
nat wɨr kit. Ekɨtun in nɨpahrienənməto-inu iakolkeike məmə
ekol nat itəm təwɨr, məto okol esolən. 19Nat naka iatol sənəmə
in nat wɨr itəm iakolkeike məmə ekol, məto iatol əm təfagə
rat itəm esolkeikeən məmə ekol. 20 Kən okəmə ekol nat naka
itəm esolkeikeən məmə ekol, sənəmə io pahrien u iatol, məto
in təfagə rat itəm tətatɨg lak tatol.

21 Tol nəhlan, iatəplan məmə nolən kit tatol wək e
nəmegəhən rəhak nian rafin. Nolən əh tol nəhlanməmə, nian
iakolkeike məmə ekol nat wɨr, məto təfagə rat huə iuəhkɨr ron
io tatiuw-pən io e təfagə rat. 22 E nɨkik rafin, iakolkeike Lou
rəha Uhgɨn, 23 məto 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
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nəmegəhən. 24 !Kəsi, 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 rəhaUhgɨn 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 nɨganəmtɨn məto-inu
kotahatətə e nat itəmKristo təmol otat. Kən tol nəhlan, Uhgɨn
kol təsuəhən, kənməsələhəuən nəghatənməsolən nalpɨnən kit
rəha netəmmɨn u kəmotuwa kitiəh ilat Kristo Iesu, 2məto-inu
nəsanənən rəhaNarmɨn, itəm tatos-ipa nəmegəhənwi kəmki-
tat e Kristo Iesu, in təmɨkɨs kitat e nəsanənən rəha təfagə rat ne
nɨmɨsən. 3Lou tərurunɨkɨsənnəhlankitat,mol kitat kotətuatɨp
e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu, nətəlɨgən rat rəha etəmim tatol
win e nolən itəm Lou tolkeike. !Məto nat itəm Lou təruru
nolən, Uhgɨn təmol! Inu, təmahl-ipaNətɨn ətuatɨp kən təmuwa
etəmim mahmen 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. 4 Uhgɨn təmol nəhlan məmə,
nəghatən ətuatɨp mɨn rəha Lou okotuwamotol nɨpahrienən e
nəmegəhən rəhatat itəmkəsotətəu-pənən suatɨp rəhanətəlɨgən
rat rəha etəmim, məto koatətəu-pən suatɨp itəmNarmɨn Rəha
Uhgɨn tatəgətun kəmkitat.

5 Netəmim itəm koatətəu-pən nətəlɨgən rat rəha etəmim,
nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əm o nat itəm nətəlɨgən rat rəhalat
tolkeike. Məto netəmim itəmkoatətəu-pən nolən itəmNarmɨn
Rəha Uhgɨn tolkeike, nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn əm o nat
itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeike. 6 Okəmə 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.

9 Məto itəmat nəsotətəu-pənən nətəlɨgən rat rəha etəmim.
Okəmə in nɨpahrienən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg
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etəmat, kən noatətəu-pən nolən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn
tolkeike. Etəmim itəm Narmɨn Rəha Kristo təsatɨgən lan, in
sənəmə etəmim rəha Kristo. 10 Məto Kristo tətatɨg etəmat.
Kən nat əpnapɨn nɨpətɨtəmat otəkəike mɨmɨs o təfagə rat,
məto narmɨtəmat tatəmegəh məto-inu itəmat nəkotətuatɨp e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. 11 Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat, inu
Narmɨn Rəha Uhgɨn u itəm təmol Kristo Iesu təmegəh mɨn e
nɨmɨsən. Nɨpahrienən, nɨpətɨtəmat otɨmɨs nian kit. Məto e
NarmɨnRəhan, Uhgɨnotos-ipənmɨnnəmegəhən enɨpətɨtəmat.

12 Piak 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, 13 məto-inu okəmə nəkotatɨg motətəu-
pən nat itəm nətəlɨgən rat rəha etəmim tolkeike, nəkotəkəike
motɨmɨs. Məto okəmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn nakotohamnu
nolən rəha etəmim, kən onəkotəmegəh, 14məto-inu netəmim
rafin itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit ilat, ilat nenətɨ Uhgɨn
mɨn. 15 Itəmat nəkotɨtun məmə inu in nɨpahrienən məto-inu,
Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn Rəhan kəm itəmat, kən Narmɨn
təsolən itəmat nakoatəginmɨnUhgɨn, tahmen e slef kit tatəgin
rəhanetəm-iasol. Kəp,mətoNarmɨnRəhan təmolməməUhgɨn
təməhl itəmat. Kən Narmɨn tatol məmə kitat kotɨtun nənən
kəm Uhgɨn məmə, “! Ik rəhatɨmat tata!” 16 Kən Narmɨn atɨp
Rəha Uhgɨn tatən kəmnarmɨtat məmə kitat nenətɨ Uhgɨnmɨn.
17 Kən məto-inu kitat nenətɨn mɨn, kitat okotos natɨmnat wɨr
mɨn itəm Uhgɨn 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 kəm kitat tahmen e
itəmotol e Kristo.

Nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn itəm tatuwa
18Ekɨtunməmə nahməən itəmkotatɨg lan u-roiu, okotəplan

məmə ilat nat əpnapɨn əmnian Uhgɨn otol-arəp nepətən əhag-
əhag rəhan e nəmegəhən rəhatat. 19 Nɨpahrienən, natɨmnat
rafin itəmUhgɨn təmol, inu nəptən ne natɨmnat itəmkoatəwiə
lan, ne neai, ne nat megəh mɨn, ilat koatəsahgin motolkeike
pɨk məmə okotəplan nian itəmUhgɨn 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 nolənwəkwɨrmɨn itəmrəhalat 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
8:9: 1 Kor 3:16; 12:3 8:10: Kal 2:20 8:13: Kal 6:8; Kol 3:5 8:15: Mak
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nɨmɨsən itəm ilat kotatɨg pahrien lan. Kən in otɨkɨs ilat nəhlan
məmə in tɨtunnos-ipənənnepətən əhag-əhagkitiəh əmkəmilat
itəmotos-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 əpnapɨn məmə Uhgɨn
təmos-ipa rəkɨs nat wɨr kəm kitat, u Narmɨn 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, kən motol rəhatat
nətəlɨgən təfəməhmoatəsahginmoatətul əskasɨk.

26 Kən tahmen məmə nolən əh tətasitu etat,* Narmɨn Rəha
Uhgɨn tətasitu etat e rəhatat nəpouən. Kitat kotəruru məmə
naka koatəkəike kəfak ron,məto Narmɨn əmRəhaUhgɨn tatən
rəhatat lanniankitat koatekɨmɨs enolənkit itəmnəghatən tɨkə
lan. 27 Kən Uhgɨn itəm in tɨtun nɨki netəmim, in tɨtun naka
Narmɨn Rəhan tatən, məto-inu Narmɨn Rəhan tatəfak o iəfak
mɨn tətəu-pən nətəlɨgən rəha Uhgɨn.

Nalpəkauən rəha Uhgɨn
28Kitat kotɨtunməmə, Uhgɨn tatolməmənatɨmnat rafin itəm

koatuwa, inəh nat wɨr mɨn ne nat rat mɨn, ilat rafin koatuwa
o nasituən etat itəmkotolkeike Uhgɨn, inu kitat netəm itəm in
təmaun-in kitat e nalpəkauən rəhan. 29 Tol nəhlan məto-inu,
aupən aupən agɨn, Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨs məmə kitat okotahatətə
lan. Kən e nian əh, in təmən məmə nolən rəhatat otuwa
mahmen e Nətɨn məmə netəmim tepət okotuwa pian mɨn ne
wɨnɨn mɨn, kən in təmaupən maiir, kən in ilɨs e kitat rafin.
30 Kən kitat itəm in təmaupən mən məmə 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
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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 təmegəhan-in əm. Kən okəmə in
təmos-ipa Nətɨn kəm kitat, kən in otawte-in natɨmnat rafin
kəm kitat. 33 ? Pah tɨtun nətu-pa mɨn nəghatən kit məmə
kitat kəmotol tərat? Suah kit tɨkə, məto-inu, in Uhgɨn itəm
təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kitat itəm in təmɨtəpun.
34 ?Kən pah tɨtun nələhəuən nəghatən məmə kitat kotəkəike
motos nalpɨnən? Suah kit 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!
36 Nəmegəhən rəhatat tahmen əm e itəm Naoa Rəha Uhgɨn
tatənməmə,
“Uhgɨn. Nian rafin, netəmim koatolkeike məmə okotohamnu

itɨmat o nərgəm.
Itɨmat ekotahmen e sipsip mɨn itəmokohamnu ilat.”
37Nɨpahrienən, e natɨmnat mɨn əh rafin, Kristo itəm tolkeike
kitat, tatol məmə kitat koatol win agɨn. 38 Kən ekɨtun məmə
nat kit tɨkə agɨn tɨtun nɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha
Uhgɨn, inu nɨmɨsən, o nəmegəhən, o nagelo mɨn, o iərmɨs mɨn,
onatɨmnat itəmtatuwa əh-roiu, onatɨmnat itəmotəpanuwa, o
nəsanənənmɨn rafin, 39o natɨmnat əpəh ilɨs, o natɨmnat ləhau
agɨn, onat kit enatɨmnat rafin itəmUhgɨn təmol, okol ilat rafin
kəsotɨləs-irəkɨsən kitat o nolkeikeən rəha Uhgɨn itəm koatos 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
nɨpahrienən məto-inu itɨmlau Kristo kitiəh əm, eseiuəən.
Rəhak nətəlɨgən ne Narmɨn Rəha Uhgɨn katuən məmə nat u
iatən in nɨpahrienən. 2Nɨkik təmɨtəgɨt kən mətahmə pɨk olat
nian rafin. 3Okəmə io ekɨtun nosən nalpɨnən ne neməha rəha
Uhgɨn, kən inu otasitu o natimak mɨn məmə okotahatətə e
Kristo, kən nɨkik təpagien əm. Nɨpahrienən, nɨkik təpagien
okəməUhgɨnotɨləs-irəkɨs io eKristo itəmiakolkeikepɨk, okəmə
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in otasitu natimakmɨnməmə okotahatətə lan. Ekən nəghatən
u, “natimak mɨn,” məto-inu e nɨpətɨn, ilat noanol rəha Isrel.
4 Ilat noanol rəha Isrel, kənnatɨmnatwɨrmɨnu rəhalat: Uhgɨn
təməhl ilat məmə nenətɨn mɨn, kən təmol əp rəhan nepətən
əhag-əhag kəm ilat, kən mos-ipən mɨn nəniəkɨsən mɨn rəha
nasituən,* kən mos-ipən mɨn Lou kəm ilat, ne nəfakən əpəh
e Nimə Rəha Uhgɨn, ne nəniəkɨsən mɨn. 5 Kən tɨpɨlat mɨn,
ilat netəm-iasol mɨn rəha Uhgɨn aupən, kən e nɨpətɨn ikɨn,
Kristo təmɨsɨ-pən e noanol rəhalat, kən in Uhgɨn itəm in ilɨs
e natɨmnat rafin, itəm okatənwiwi əm nulan kətan namnun
tɨkə. Əwəh.

Suatɨp itəmUhgɨn təmɨtəpun netəmim lan
6 Noanol rəha Isrel kəməsotahatətəən e Kristo, məto nolən

əh təməsolən məmə Uhgɨn tateiuə e rəhan nəniəkɨsən, məto-
inu sənəmə ilat rafin itəmkəmotɨsɨ-pənenoanol rəha Isrel, ilat
netəm Isrel pahrien. 7Kən e nolən əh inəh, ilat itəm kəmotɨsɨ-
pən e Epraham, ilat sənəmə netəm pahrien rəha Epraham.
Məto Uhgɨn təmən kəm Epraham məmə, “Noanol ətuatɨp
rəham otɨsɨ-pən e nɨta rəha Aisak.” 8Nɨpətɨn 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.”

10Məto 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. 11 Məto
nianmil mil u kəməsuaiirən əh, kənməsioalən əh nat kit itəm
təwɨr o tərat, Uhgɨn təmən-ipən nəghatən kit kəmRepeka. Kən
nəghatən u tatəgətun wɨr məmə Uhgɨn tɨtəpun netəmim tətəu-
pən əm rəhan nətəlɨgən, 12məto sənəmə məmə kitat kəmotol
nat wɨr kit or nat tərat kit. Uhgɨn təmən kəm Repeka məmə,
“Nɨta rəhanətɨmasol lan, ilat okotolwək əmkəmrəha in əkəku
lan.” 13 Kən 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! Kotɨtunməmə in tatol tətuatɨp 15məto-inu
Uhgɨn təmən kəmMoses məmə,
“Oekasəkitun netəmim itəmekɨtəpun ilat,
kən ekol nolən təwɨr kəmnetəmim itəmekɨtəpun ilat.”
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16Kən 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 əm e 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.”
18 Kən nɨpətɨ nat u məmə, Uhgɨn tətasəkitun netəmim neen
məto-inu in atɨp tolkeike məmə otol mihin. Kən in tatol
netəmim neen məmə ilat kotapəs nətoən rəhan nəghatən
məto-inu in atɨp tolkeike məmə otol mihin.

19Kəm-naka itəmat kit otətapəh ron ioməmə, “OkəməUhgɨn
tatol netəmimneenməmə ilat kotapəs nətoən rəhannəghatən,
kən ilat okotəkəike motol nəhlan. ? Kən tahro Uhgɨn tatən
məmə ilat kəmotol təfagə rat?” 20Məto ekuhalpɨn nəghatən u
məmə, ik etəmim əm. Tahro natuhalpɨn əsanənnəghatən rəha
Uhgɨn. Nɨkitəmat təht-tu. Nuwigɨnatkəmolenoantənɨmtə, 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.

22 Kən Uhgɨn tɨtun nətəu-pənən nolən ahmen-ahmen əm
e netəmim. Okəmə in tolkeike, in tɨtun nolən ilat məmə
otərəkɨn ilat. In tolkeikeməmə otol-arəpməməneməha tatol o
təfagə rat, kən in otol nalpɨnən asol kəm netəmim itəm koatol
təfagə rat. Məto nat əpnapɨn in tatol nəhlan, rəhan nətəlɨgən
kaifəməh məsol uəhaiən nalpɨnən kəm ilat itəm koatol məmə
nɨkin otahmə. 23 Rəhan nətəlɨgən kaifəməh nəhlan məmə in
otol-arəpnəwɨrənasol rəhankəmnetəmmɨnu itəmin tolkeike
məmə otasəkitun ilat. In təmol əpen-əpenə ilat aupən aupən
agɨn məmə ilat okotatɨg e nəwɨrən rəha Uhgɨn əpəh e nego e
neai. 24 Inu kitat rafin itəm in təmɨtəpun, kən sənəmə noanol
əmrəha Isrel, məto Iaihluəmɨn. 25Tahmen əmenaka uUhgɨn
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, itəmemənkəmilatməmə, ‘Itəmat sənəmə

rəhakmɨn netəmim,’
netəmim okotaun-in ilat məmə, ‘Ilat nenətɨ Uhgɨn itəm

tatəmegəh.’ ”
27 Kən ien Aesea təmatəghat-in noanol mɨn rəha Isrel e nian
tatən-iarəpməmə,
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



ROM 9:28 408 ROM 10:5

“Nat əpnapɨn netəm Isrel kotepət tahmen e nɨməkləkɨl əpəh
itəhəi, məto Uhgɨn otosmegəh əm ilat noan məsɨn,
28 məto-inu Iərəmərə in otol rafin uəhai əm rəhan
nəghatən o nos-ipənən nalpɨnən kəm netəmim e
nətueintən.”

29Kən tahmen e nəghatən itəm ien Aesea təmən aupənməmə,
“Okəmə IərəmərəƏsanən Pɨk Agɨn in təsegəhan-inən itatməmə

rəhatat nɨta məsɨn okotəmegəh, okol kitat kəpotuwa
motahmen e netəmim rəha Sotom ne Komora itəm in
təmərəkɨn agɨn ilat.”

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†məmənetəmim

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 oto-
smegəh netəm Isrel, kən nian rafin iatəfak ron. 2 Io iatən-
iarəp kəm itəmat məmə ilat kotalkut pɨk o nolən natɨmnat
itəm otol nɨki Uhgɨn tagien. Məto nolən rəhalat təsɨsɨ-pənən
e nɨtunən itəm tətuatɨp. 3 Okol 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. 4Kristo
təmol namnun e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə etəmim
in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmol namnun e suatɨp
əh məmə netəmim rafin itəm koatahatətə lan, ilat rafin
okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

Nəmegəhən itəmUhgɨn tatos-ipa, in rəha netəmim rafin
5Moses təməte nəghatən kit e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou

məmə suah kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmən
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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
mɨnməmə, “Əsənənməmə nakəkəikemuwɨn 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. 9Tol nəhlanməto-inu, okəmə nakən-iarəp e
nohlɨmməmə 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
etəmimkit tatətuatɨp e nɨganəmtɨnnian 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 tatən məmə, “Netəmim rafin itəm
koatahatətə 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 Iərəmərəkitiəh əmutatərəmərəmətawte-in rəhannəwɨrən
kəm netəmim rafin itəm koatətapəh ron. 13 Tahmen e Naoa
RəhaUhgɨn itəmtatənməmə, “Netəmim rafin itəmkoataun-in
nərgɨ Iərəmərəməmə otosmegəh ilat, in otosmegəh ilat.”

14 ? Məto netəmim okotahro motaun-in Iərəmərə o nos-
megəhən ilat, okəmə kəsotahatətəən lan? ? Kən okotahro
motahatətə lan okəmə kəsotətoən namnusən lan kit? ?Kən
okotahromotəto namnusənokəmə suahkit təsən-iarəpənkəm
ilat? 15 ?Kən netəmim okotahro kən-iarəp namnusən təwɨr
okəmə Uhgɨn təsahl-ipənən ilat? Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn
itəmtatənməmə, “!In natwɨr agɨn nian suah kit tatuwa o nən-
iarəpən namnusən təwɨr!”

16 Məto sənəmə netəm Isrel rafin itəm kəmotos e nɨkilat
namnusən təwɨr. Tahmen e nəghatən itəm Aesea təməte
məmə, “Iərəmərə, netəmim təkəku əm kəmotən nɨpahrienən
e nəghatən rəhatɨmat.” 17 Kən tol nəhlan, nahatətəən tatɨsɨ-
pən e nat itəm nakatəto, kən nat itəm nakatəto tatɨsɨ-pən e
namnusən itəmkatən e Kristo.

18 ? Məto ekətapəh məmə, ilat kəmotəto o kəp? Əwəh,
kəmotəto. Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Nəghatən təmuwɨn e ikɨnmɨn rafin e nətueintən,
təmuwɨn ikɨnmɨn rafin agɨn.”
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19 ? Kən ekətapəh əm o nat kit mɨn məmə, netəm Isrel
kəmotɨtun, o kəp? Əwəh, kəmotɨtun. Moses təmaupən mən
məmə,
“Ekol itəmatnakotetet netəmimekantri əpnapɨn əmitəmekol

təwɨr kəm ilat,
kən ekol neməha tol itəmat məto-inu ekol təwɨr kəm kantri

mɨn itəmkotalməl.”*
20Kən uarisɨg Aesea təsəgɨnən o nənənməmə,
“Netəmim itəmkəsotegəs-inən io, kəmotəplan io;
Netəmim itəmkəsotətapəh-inən io, emol-arəpatɨp io kəmilat.”
21Məto Aesea təmənnəghatən rəhaUhgɨn e netəmIsrelməmə,
“E nian rafin, nian rafin, eməg-əfəməh-in nelmək məmə eka-

situ etəmat,
itəmat itəm nakoatəht nəwiak moatəuhlin məntaatəmat ron

io.”

11
Uhgɨn tətasəkitun əh netəm Isrel

1 Pəs 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. 2 Aupən
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 ienmɨnmotohalkin-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
rəhak mɨn, itəm kəsotəfakən əh kəm uhgɨn eiueiuə u Paal”
5Kən tahmen əm əh-roiu, netəm Isrel noanməsɨn əh-ikɨn itəm
Uhgɨn təmɨtəpun ilat e rəhan nəwɨrən. 6 Kən okəmə Uhgɨn
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 itəm Uhgɨn
tətawte-in kəm ilat, in tol pɨsɨn, kən sənəmə nat kit itəm in
tətawte-in kəm ilat, in nətouən əmo rəhalat wək.

7 ? Kən tahro? Netəmim tepət rəha Isrel kəmotegəs-in
pɨk suatɨp rəha nuwamən mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto
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kəməsotosən. Məto ilat itəm Uhgɨn təmɨtəpun, kəmotos. Məto
ilat rafin əh itəmkəməsotosən, 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,
“Pəs rəhalat nagwənən tepət otuwamahmen e noanɨkulu kit,

itəm otohasɨn ilat, mol ilat kotən məmə natɨmnat rafin
təwɨr əm.

Pəs rəhalat natɨmnatwɨr 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 kəsotətul mɨnən? !Kəp! O rəhalat
nəmkakiəhən, Uhgɨn təmol suatɨp o nosmegəhən Iaihluə
mɨn məmə otol netəm Isrel kotetet netəm mɨn əh, kən mo-
tolkeike rəhan nəwɨrən. 12 ! Tol nəhlan, okəmə Iaihluə mɨn
kəmotos nəwɨrən rəha Uhgɨnməto-inu netəm Isrel 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 Iaihluə mɨn, io iatənwiwi rəhak wək 14 məmə, io
ekol məta natimak mɨn netəm Isrel kotetəhak ron, kən e
nolən əh Uhgɨn otosmegəh neen. 15 Nian Uhgɨn təməuhlin
məntaan onetəmIsrel, kən in təməmɨk Iaihluəmɨnkəmotuwa
iohlɨn mɨn. Məto nian in otəmɨk netəm Isrel kotuwa mɨn ron,
inu in nat asol kit, tahmen e netəm kəmotɨmɨs kəmotəmegəh
mɨn. 16 Okəmə netəmim kotələhəu kalɨn nəwɨtai pɨret rəha
nagwənənwiməmə rəha Uhgɨn, kən pɨret apiəpiə, inmɨn rəha
Uhgɨn.* Kən e nəghatən rəha nɨg, okəmə nəukətɨn rəha Uhgɨn,
kənnelmɨnmɨn, ilatmɨn rəhaUhgɨn. Nəghatənu, nɨpətɨn təmə
okəmə Epraham ne mipɨn mɨn 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 netəmim neen rəha Isrel. Kən

11:8: Dut 29:4; Aes 29:10 11:10: Sam 69:22,23 11:11: Wək 13:46
* 11:16: Nəghatən u rəha pɨret təmɨsɨ-pən e Oltesteman. In tatəghat-in

nian koatos nagwənən wi e nasumən. Netəmim koatol pɨret lan, kən motaupən
katos-ipən nəwɨtai pɨretməsɨn kəmUhgɨn. Kən in tatəgətunməmə pɨret tapiəpiə, in
mɨn rəha Uhgɨn, kən ilat kotɨtun nunən. Nam 15:19,20
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itəmat Iaihluə mɨn, nəkotahmen e nelmɨ nɨg 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.†
18 Məto itəmat Iaihluə mɨn, nəsotəghat ausitən məmə Uhgɨn
təmɨlpɨn itəmat e nɨg itəm təmatgəhl rəkɨs ikɨn, u tahmen e
netəm Isrel neen. Sotaluinən məmə nəukətɨ nɨg tətagwən
itəmat, məto sənəmə itəmat nelmɨ nɨg nakotagwən nəukətɨ
nɨg. 19Kəm-naka suah kit otən məmə, “Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs
nelmɨ nɨg mɨn neen məmə otɨlpɨn io ekos nəmelat.” 20 In
nɨpahrienən,məto tətatgəhl rəkɨs ilatməto-inu kəsotahatətəən
e Uhgɨn. Kən itəmat nakoatəper-ipən e nəukətɨ nɨg e na-
hatətəən əm rəhatəmat. Tol nəhlan, əsotausitən ron, məto
itəmatnəkotəkəikemotəgin, 21məto-inuUhgɨn 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.
23KənokəmənetəmIsrelkotɨtəlɨg-pamɨnkahatətəeUhgɨn, kən
inotɨlpɨnmɨn ilat enəukətɨn,məto-inu tatosnəsanənənonolən
nəhlan. 24 Kən nɨpətɨ nəghatən u məmə, itəmat Iaihluə mɨn,
itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpnapɨn əpəh e nɨkinat
itəmUhgɨn 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 mɨn
rəha Isrel, kotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpəh e nasumən. Kən
roiu tɨmətɨgməmə Uhgɨn otɨlpɨnmɨn ilat e nəukətɨlat ətuatɨp.

Uhgɨn tətasəkitun netəmim rafin
25 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike məmə nəkotɨtun

nat anion u məmə, itəmat nəsotɨləs-ipər pɨkən itəmat. Uhgɨn
təmolməmənetəmimneen rəha Isrel kəmotapəsnətoənrəhan
nəghatən. Məto nolən əh otətatɨg əh mətoarus-pa Iaihluə mɨn
rafin itəmUhgɨn təmɨtəpun, ilat okotahatətə lan. 26Kənenolən
əh, Uhgɨn otosmegəh rafin netəm rəha Isrel. Tahmen əm e
itəmNaoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Etəmotosmegəh netəmim otɨsɨ-pən e noanol rəha Isrel;‡
in otos-irəkɨs nolən rat rəha noanol rəha Isrel.
† 11:17: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən roiu, nakoatos nahui nɨg wɨr
rəha nəukətɨ nɨg u olif.” 11:17: Efes 2:11-19 11:22: Jon 15:2,4 ‡ 11:26:
Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘otɨsɨ-pən Saeon.’ Saeon in nərgɨn kit mɨn rəha
Jerusalem, kən in tatəpsen-pən noanol rəha Isrel.
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27 Kən inu nəniəkɨsən rəha nasituən rəhak kəm ilat məmə
ekafəl rəkɨs təfagə rat rəhalat.”

28 Noanol 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. 32 Netəmim rafin koatəht nəwia
Uhgɨn, kən in tatolməmə rəhalat nolən rat tətaskəlɨmilat rafin
agɨn, ko ilat atɨpkəsotɨkɨsən ilat. In təmolnəhlanməmə 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 tatən
məmə,
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-ipənatɨpənrəhankitnatkit kəm

Uhgɨnməto-inu, natɨmnat rafin agɨn rəha Uhgɨn rəkɨs.”
36 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn təmol natɨmnat rafin, kən
natɨmnat rafin koatatɨgməto-inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm
ilat, kən natɨmnat rafin in təmolməmə rəhan. !Pəs kitat kotos-
ipənnənwiwiənkəmin tatuwɨnmatuwɨnnamnun tɨkə! Əwəh.

12
Sakrifais itəmnəmegəhən tətatɨg lan

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Məto-inu Uhgɨn təmasəkitun ki-
tat, ekətapəh əskasɨk otəmat məmə nakotos-ipən nɨpətɨtəmat
rafin kəm Uhgɨn tahmen e sakrifais kit itəm tatəmegəh, kən
nəmotələhəu kalɨn məmə rəhan, kən nɨkin tətagien lan. Inu

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
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suatɨp ətuatɨp itəm onəkotəfak kəm Uhgɨn lan. 2 Sotosən
nolən rəha netəmim e nətueintən, məto otegəhan-in pəs
Uhgɨn otəuhlin rəhatəmat nətəlɨgən tuwa muwiwi məmə
nolən rəhatəmat okotuwa motəwɨr. Kən tol nəhlan, itəmat
onəkotɨtun nakilən, kənnɨtunən, kənnɨtəpunənnolənwɨrmɨn
itəmUhgɨn tolkeike, inu nolənmɨn itəmkotəwɨr, ne nolənmɨn
itəmkotol nɨkin tagien, ne nolənmɨn itəmkotətuatɨp.

3 Kən e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, iatən-ipɨnə
kəmitəmat rafinməmə sotɨləs-ipər atɨpənnətəlɨgən rəhatəmat.
Məto e nətəlɨgən ətuatɨp, otəplan nesanənən mɨn itəm Uhgɨn
təmos-ipɨnə kəm itəmat e nahatətəən rəhatəmat e Kristo.
Kən nian nəkotəplan nəsanənən mɨn əh, otəplan rəhatəmat
nolən mɨn, kən motakil motəplan məmə rəhatəmat nolən
mɨn kotəwɨr motahmen katətəu-pən rəhatəmat nahatətəən, o
kəp. 4 Suah kit 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. 6 Kən Uhgɨn təmos-ipa
nəsanənən o nolən wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn 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. 7 Okəmə suah kit tatos
nəsanənən o nasituən, pəs in tasitu; okəmə in tatos nəsanənən
onəgətunən, pəs in təgətun; 8okəmə in tatos nəsanənənonɨləs-
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.
11Otəkəikenian rafinonolənwək rəhaUhgɨnenɨkitəmat rafin
məsotəpouən, tahmen e nɨgəm tatuəp. 12 Otagien məto-inu
nəmotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Uhgɨn. Kən
nian nəratən tatuwa, otol rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh. Kən
motəghat kəm Uhgɨn e nəfakən nian rafin. 13Otawte-in kəm

12:1: Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5 12:3: Efes 4:7; Fil 2:3 12:5: 1 Kor 12:12,27
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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. 15 Otagien
itəmat netəm koatagien. Kən otasək itəmat netəm koatasək.
16 Otol rəhatəmat nətəlɨgən tahmen-ahmen əm etəmat rafin,
nɨkitəmat təsəhtən məmə itəmat neen ilɨs, məto nɨkitəmat
otagien əmnakotan kələh əmitəmat 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 əm məmə
Uhgɨn 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.”
21 Sotegəhan-inən məmə nolən tərat otətoarus itəmat mɨləs-
iəhau itəmat, məto otol məmə rəhatəmat nolən təwɨr otɨləs-
iəhau nolən tərat.

13
Nərəmərəən rəha kapman

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 itəm Uhgɨn 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 kap-
man, nəkotəkəike motol nolən wɨr mɨn, kən ilat okotɨləs-ipər
itəmat ron. 4 Sotaluinən məmə ilat iolwək mɨn rəha Uhgɨn
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itəm wək rəhalat məmə ilat okotol təwɨr kəm itəmat. Məto
okəmənəkotol tərat, nəkotəkəikemotəgɨn,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 kapman o
nat kəiu. Kit uməmə kitat okəsotosən nalpɨnən, kən kit mɨn u,
məto-inu kotɨtunməmə 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. 7 Otos-ipən kəm netəmim rafin, natɨmnat
itəm tətuatɨp məmə onəkotos-ipən. Okəmə in takɨs pɨsɨn pɨsɨn
mɨn, 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 əmtatəkəikemətatɨg otəmat, inunkaon rəhanolkeikeən
itəmatmɨn, kənnəkotəkəikemotətou nian rafin, namnun tɨkə,
məto-inu etəm tolkeike in kit, in tatol natɨmnat rafin itəmLou
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 əm
məmə natolkeike atɨp ik.” 10 Okəmə suah kit tolkeike in kit,
okol təsolən nəratən kəm in. Kən tol nəhlan, etəmim itəm
tatolkeike netəmim, in tatol nɨpətɨ Lou rafin koatuwa motol
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 itəmatmɨn, kənməsotolən
nolən alməl mɨn, məsotərgəhəuən, məsotetetən kitat mɨn.
14 Məto 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.
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14
Nəghatən rəha netəm mɨn u itəm rəhalat nahatətəən

təsəskasɨkən
1 Nɨkitəmat tətagien əm məmə nakotos iəfak mɨn neen ko-
tuwa 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 nahatətəən,
təwɨr əmməmə in otun nagwənən rafin. Məto etəmimkitmɨn,
rəhan nahatətəən təsəskasɨkən, kən nɨkin təht məmə in tɨtun
nunən nagwənən e nasumən əm, mapəs nunənmit. 3Etəmim
u itəm tɨtun nunən natɨmnat rafin, təsəwɨrənməmə in otəplan
rat etəmim itəm təsunən natɨmnat rafin. Kən etəmim itəm
təsunən natɨmnat rafin, təsəwɨrən məmə in otən kəm etəmim
itəm tatun natɨmnat rafin məmə, 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 in mɨn tatən kəm Uhgɨn məmə nɨkin tagien o
nɨgɨn nagwənən. 7 Suah kit təsərəmərə-atɨpən e nəmegəhən
rəhan, nat əpnapɨn in tatəmegəh, o in təmɨmɨs. 8Okəmə kitat
koatəmegəh, koatəmegəh o nɨləs-ipərən Iərəmərə, kən okəmə
kotɨmɨs, kəmotɨmɨs o nɨləs-ipərən Iərəmərə. Kən tol nəhlan,
okəmə koatəmegəh o kəmotɨmɨs, kitat rəha Iərəmərə. 9Kristo
təmɨmɨs matɨg məmegəh mɨn, məmə in Iərəmərə rəha netəm
koatəmegəh ne netəmkəmotɨmɨs rəkɨs.

10 Kən 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 Uhgɨnməmə,

14:1: Rom 15:7 14:2: Jen 9:3-4 14:3: Kol 2:16 * 14:4:
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“Inu nɨpahrienən, tahmen məmə in nɨpahrienən məmə
iatəmegəh,

netəmim rafin okotɨsin nulɨlat kəm io,
kən netəmim rafin okotən-iarəp e nohlɨlat məmə io, io Uhgɨn.”
12Kən 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
okəsotolənnat kit itəmotol piətat kit təmee rəhannəmegəhən.
14 Io emuwakitiəh itɨmlau Iərəmərə Iesu, kənonat u, io ekɨtun
wɨrməmənagwənən rafinkotəwɨr onunən, kəsotolən suahkit
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. Əsolən
məmə nat nakatun tatərəkɨn piam kit itəm Kristo 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 rəha nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn,
ne nəməlinuən, ne nagienən e Narmɨn Rəhan, 18 məto-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.
20ƏsərəkɨnənwəkrəhaUhgɨnonagwənən əm. Nagwənənrafin
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, təwɨr məmə nəsotunən
mit, o nənɨmən wain, o nolən nat kit mɨn itəm otol piatəmat
otəme e nəmegəhən rəhan.

22Kən okəmə itəmat nakotos nətəlɨgən kit o natɨmnatmɨn u,
otaskəlɨm anion əm itəmat Uhgɨn. Suah kit tətatɨg e nəwɨrən
pahrien nian in tatol əmnatɨmnat itəm in tɨtunməmə tətuatɨp
məmə in otol. 23Məto etəmim itəm rəhan nətəlɨgən tatol kəiu
o nat itəm tatun, məmə in tətuatɨp o nunən o kəp, təwɨr məmə
in təsunən. Məto okəmə in tatun, Uhgɨn otən nolən rəhan in
təfagə rat, məto-inu in tatun, məto nɨkin təsəhtənməmə in nat
ətuatɨp, rəhan nolən təsətulən e nahatətəən. Kən okəmə suah
kit tatol nat kit itəm nɨkin təht məmə in tərat, in tatol təfagə
rat.
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15
Nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəha iəfak pɨsɨn pɨsɨnmɨn

1 Kitat neen, nahatətəən rəhatat təskasɨk, kən kitat kotɨtun
məmə nat əlkələhmɨn əh, ilat nat əpnapɨn əm. Məto okol kitat
kəsotəkəikeən o nolən natɨmnat mɨn əhməmə nɨkitat tətagien
lan. Nɨkitat təkəike məht piətat mɨn ne wɨnɨtat mɨn itəm
rəhalat nətəlɨgən kəiu e natɨmnat mɨn əh. 2 Kitat okotəkəike
motol nolən itəm otol nɨki netəm pɨsɨn tagien lan, məmə
otasitu elat,mol nahatətəən rəhalat tuwaməskasɨk. 3Pəs kotol
nəhlan məto-inu Kristo mɨn, in təməsolən nolən kit məmə in
atɨp nɨkin otagien lan. Məto in təmol natɨmnat rafin agɨn itəm
Uhgɨnnɨkin tolkeike, kənonatɨmnatmɨnu, netəmimkəmotən
rat in ron. Inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nən
ratən mɨn itəm netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatol lam, koatuwa
ron io.” 4 Natɨmnat mɨn əh itəm kəməte aupən e Naoa Rəha
Uhgɨn, kəməte mɨn məmə otəgətun kitat, məmə okotələhəu-
pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatat e Uhgɨn. Kən kitat kotɨtun nolən
əh məto-inu koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən Naoa Rəha
Uhgɨn tatɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat.

5 Uhgɨn 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.

7 Otos iəfak mɨn neen e nɨkin agien məmə okotuwa
motəplan itəmat, tahmen əm məmə Kristo təmos itəmat e
nɨkin agien. Otol nəhlan məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨn
lan. 8 Sotaluinən nat u məmə, Kristo təmuwa iolwək rəha
netəmIsrelməmə otəgətunməməUhgɨn tatol rəhannəghatən,
nəghatən inu məmə nəniəkɨsən mɨn rəhan kəm tɨpɨ netəm
Isrel aupən, ilat kəmotuwa nɨpahrienən. 9Kən təmuwaməmə
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.”
15:2: 1 Kor 10:24,33 15:3: Sam 69:9 15:4: 2 Tim 3:16 15:7: Rom
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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.”

13 Uhgɨn təmasitu o kitat məmə okotələhəu-pən əskasɨk
rəhatat nətəlɨgən lan. Pəs in otolməmənɨkitəmat otərmərioah
e nagienən ne nəməlinuən nian nakoatahatətə lan məmə,
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, kənnəkotahmenonəgətunən itəmatmɨn. 15Məto enaoa
u rəhak, eməsəhluaig-inən nat kit, emən-iarəp e nɨkik rafin
natɨmnat mɨn u kəm itəmat, kən molkeike məmə nɨkitəmat
otəkəike matəht nəghatənmɨn əh. Tətuatɨp əmməmə iatəghat
nəhlan, məto-inu Uhgɨn təmasitu lak e rəhan əm nəwɨrən
16məmə io ekuwa iolwək rəha Kristo Iesu o nən-iarəpən nam-
nusən təwɨr kəmIaihluəmɨn. Io ekahmen epris kit itəmiatən-
iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn məmə, Iaihluə mɨn itəm
koatahatətə e Kristo, okotuwa presen wɨr mɨn itəm Narmɨn
RəhaUhgɨntəmələhəukalɨnməmə rəhaUhgɨn, kənUhgɨnnɨkin
tagien o nosən.

17Kənewək rafin itəmiatol oUhgɨn, iatəghat ausitməto-inu
inKristo Iesu əmitəmtatolwək. 18Ko esəghat ausitənonat 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
pɨspɨsmɨn, kən təmol ilat rafin e nəsanənən rəhaNarmɨnRəha
Uhgɨn. Kən tol nəhlan, emən-iarəp rafin namnusən təwɨr rəha
Kristo, təmətuoun Jerusalem muwɨn mətoarus-pən kantri u
Ilirikam. 20 Nian 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. 21 Məto tahmen əm e
Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatəghat-in Kristo məmə,
“Netəmim itəmkəsən-iarəpən namnusən təwɨr kəm ilat,
ilat okotəplan in,
kən netəmim itəm kəsotətoən əh namnusən təwɨr, ilat

okotɨtun.”
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22 Nian tepət, wək u rəhak o nuwɨnən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn
tətahtosɨg-in io o nɨmnənməplan itəmat.

Nətəlɨgən rəha Pol o nuwɨnən Rom
23Məto roiu, rəhakwək ikɨn-u tɨnolnamnun, kənenup tepət

rəkɨs, iakolkeike pɨk məmə ekɨmnə məplan itəmat, 24 kən tol
nəhlan, nɨkik tatəhtməmə ekɨmnəməplan itəmatnian ekuwɨn
əpəh kantri u Spen. Kənnian ekɨmnə kotauilɨmonian əkuəkɨr
əm, kən iakolkeike məmə nakotasitu lak e rəhak naliwəkən.
25Məto roiu, iatuwɨn Jerusalemonasituən e iəfakmɨn əh-ikɨn,
26məto-inu iəfak mɨn əpəh kantri mil u Masetonia ne Akaea,
nɨkilat təmagien o nos-ipamən rəhalat məni məmə ekasitu e
ian-rat mɨn e niməfak əpəh Jerusalem. 27 Nɨkilat təmagien
əm o nolən, kən in tahmen e iehl kit itəm noanol rəha Isrel
kəmotol kəm ilat. Tol nəhlan məto-inu okəmə Iaihluə mɨn
kəmotos nəwɨrən rəha Uhgɨn e suatɨp rəha netəm Isrel, kən
Iaihluəmɨn okotəkəike motasitu e netəm Isrel e rəhalat məni.
28 Oekos məni itəm ilat kəmotos-ipa, muwɨn mos-ipən kəm
iəfak mɨn əpəh Jerusalem. Kən nian emol namnun wək u,
kən ekiet Jerusalem muwɨn əpəh kantri u Spen, kən e rəhak
naliwəkən oekɨmnə məplan itəmat. 29 Nian ekuwa mɨtəlau
imatəmat ikɨn, ekɨtun məmə iatos natɨmnat wɨr tepət e Kristo
məmə ekos-ipɨnə kəm itəmat, kən itəmat onəkotəto təwɨr lan.

30 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, məto-inu kitat koatahatətə e
Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol
məmə kitat koatolkeike kitat mɨn, ekətapəh əskasɨk otəmat
məmənəkoatəfak ron io kəmUhgɨn, kənenolən əh, nakotasitu
lak e nəluagɨnən rəhak. 31 Otəfak məmə Uhgɨn otasitu lak
mahtosɨg-in netəm Jutia itəm kəsotənən nɨpahrienən e nam-
nusən təwɨr məmə, okəsotərəkɨnən io. Kən otəfak mɨn məmə
nian ekuwɨn miet-pən Jerusalem, netəmmɨn u koatahatətə e
Kristo, nɨkilat otagien o rəhak wək. 32Kən e nolən əh, okəmə
Uhgɨn tolkeike mihin, ekɨmnəməplan itəmat e nagienən, kən
kitat rafinagɨn-əh, nɨkitat otagien. 33Pəs Uhgɨn itəminnəukətɨ
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 otəmat məmə 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
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tɨkə, təwɨr məmə nakotasitu lan, məto-inu in təmasitu lak ne
netəmim tepət.

3Otən təwɨr kəmPrisila neAkwila, itəmitɨməhal 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 kəm niməfak itəm kəmotuəfɨmɨn e rəhalau
nimə.

Otən təwɨr kəm io kit u Epaenetas, u itəm təmaupən ma-
hatətə 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 iomuahatətə
e Kristo.

8 Otən təwɨr kəm Ampliatas, itəm iakolkeike e nolkeikeən
rəha Iərəmərə.

9 Otən təwɨr kəm Urpanas, itəm kitat koatol wək kitiəh e
Kristo, kən otən təwɨr kəm io kit u Stakis.

10Otən təwɨr kəmApeles itəmtəmətul əskasɨk eKristo enian
iəkɨs mɨn.

Otən təwɨr kəmAristopolas ne noanol mɨn rəhan, ne rəhan
iolwəkmɨn.

11Otən təwɨr kəmHerotian, rəhak ətuatɨp.
Otən təwɨr kəmNasisas ne rəhanmɨn, ne rəhan iolwək mɨn
itəmkoatəfak kəm Iərəmərə.

12Otən təwɨr kəmTrifaenaneTrifosa, pətanmil itəmkətioal
pɨk wək rəha Iərəmərə.

Otən təwɨr kəm io kit u Persis, pətan kit mɨn itəm tatol pɨk
wək rəha Iərəmərə.

13 Otən təwɨr kəm Rufas, iəfak wɨr kit rəha Iərəmərə, ne
rəhan mama itəm təmatol təwɨr kəm io tahmen e rəhak
ətuatɨpmama.

14Otən təwɨr kəmAsigkritas, ne Filegon, neHeremes, ne Pa-
tropas, ne Heremas, ne piatat mɨn itəm ilat min koatatɨg.

15Otən təwɨr kəmFilolokas, ne Julia, neNereas newɨnɨn, ne
Olimpas, ne iəfakmɨn rafin itəm ilat min kotatɨg.

16 Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh
əm e Kristo. Niməfak rafin rəha Kristo koatən təwɨr kəm
itəmat.

17 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakətapəh əskasɨk otəmat məmə
nakoatəto wɨr itəmat o netəm koatol məmə nakotəhap itəmat
mɨn, kən koatəgətun natɨmnat itəm koatol netəmim koatakiə
e nahatətəən rəhalat, kən nəgətunən əh tol pɨsɨn agɨn e
nəgətunən itəm nəmotos rəkɨs. Otətul isəu olat, 18 məto-inu
netəm kotol nəhlan, ilat kəsotolən wək rəha Iərəmərə Kristo,
16:3: Wək18:2 16:13: Mak15:21 16:16: 1Kor 16:20; 1 Pita 5:14 16:17:
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məto koatol wək əm o nat nɨpətɨlat tolkeike. Ilat koatən wɨr
nəghatən, kən nəghatən rəhalat tətehen, kən ilat koateiuə, kən
matərəkɨn 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
nəməlinuən, otəsuwəhən in teguətain Setan, kən in otatɨg əm
ləhau e nelkɨtəmat. Pəs nəwɨrən rəha Iərəmərə Iesu tətatɨg
itəmatmin.

21Timoti itəm itɨmlaumin etioalwək kitiəh, tatən təwɨr kəm
itəmat. Kən Lusias, ne Jeson, ne Sosipata u natimak mɨn,
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 etəm tatərəmərə e məni rəha taon əh, ne piatat

Kuartas, ilaumɨn katuən 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, 26məto roiu, təmol əp in. Kən in
Uhgɨnu itəmtatəmegəhnian rafin, kən in təmənməmə 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 nəhlanmoatol əmnəwian. 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.
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1 Korin
Naoa itəmPol təmaupənməte tuwɨn kəm

iəfakmɨn ikɨn Korin
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Korin
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəmpah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak

rəha Korin.
?Nəmegəhəntahronulannian təməte? Korin in taonasol

kit. Ikɨn əh, netəmimtepət kotos rəhalat kagoonol-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 nolən rat mɨn tepət
e taon əh. Niməfak rəha Korin, Iaihluə mɨn kotepət lan. Pol
təmətuoun niməfak u e nian rəha naliwəkən itəm tatol kəiu
lan. Məto roiu əh, nəratən asol mɨn neen tɨnatɨg e niməfak.
Netəmimneenkoatol nolənratmɨn, kənneenkoatosnətəlɨgən
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 itəmnolən 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 təmən kəm ilat məmə okotahro min
nulan motəkəike kɨtəlɨg-pa mɨn o Uhgɨn, kən nolən naka u
tətuatɨp itəmetəmim otol okəmə in etəmim rəha Iesu.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, itəmUhgɨn təmaun-in kənmɨtəpun e nəwianməmə io
aposol rəha Kristo Iesu, iatəte naoa u itɨmlau piətat Sostenes.
2 Naoa u tatɨmnə kəm itəmat niməfak rəha Uhgɨn əpəh Ko-
rin, itəmat itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəhan mɨn e
Kristo Iesu, kən təmaun-in itəmat məmə rəhan mɨn, itəmat
min netəm e ikɨn mɨn rafin itəm koatəfak kəm Iərəmərə
rəhatat Iesu Kristo itəm in Iərəmərə rəhatat rafin. 3Pəs 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 nəwɨrən kəm itəmat e Kristo Iesu.
5 Təmawte-in rəhan nəwɨrən u tepət kəm itəmat e nolən mɨn
rafin, e nasituən o nən-iarəpən ne nɨtunən nəghatən rəhan.
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6 Təmol nəhlan məto-inu, nəmotəplan məmə namnusən e
Kristo in nɨpahrienən. 7 Tol 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 əskasɨk
mətoarus-pən namnun nian məmə okəsehm-pənən nolən rat
kit etəmat e Nian rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, itəm
tatuwa mɨn lan. 9 Kən 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 rafin nakotətəlɨg-
in itəmat mɨn, məsotolən məmə nətəlɨgən kit otuwa məhap
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
məmə itəmat nakoatərgəhəu. 12 Nɨpətɨ nəghatən itəm iatən
tol nulan, itəmat neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pol,”
neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Apolos,” neen kotəmə,
“Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pita,” neen mɨn kotən məmə, “Itɨmat
ekoatuarisɨg-in Kristo.” 13 ?Nɨkitəmat təht məmə nəkotɨtun
nəhap-əhapən nulan Kristo? ? Nɨkitəmat təht məmə io Pol
eməkul enɨgkəməluauotəmat? ?Okəmolbaptais etəmatneen
e nərgɨ Pol?

14 Io iakən tagkiu kəm Uhgɨn məmə io eməsolən baptais
etəmat kit, məto emol baptais əme Krispas ne Kaeas. 15Nɨkik
tagien nəhlan məto-inu suah kit okol təsənən məmə kəmol
baptais lan e nərgək. 16 Ei, emaluin, emol baptais mɨn e
Stefanas ne rəhan mɨn. Uarisɨg e itəm əh, emaluin okəmə
emol baptais mɨn e suah kit o kəp. 17 Nɨpətɨ nəghatən mɨn u
məmə, Kristo təsahl-ipamən io məmə ekol baptais e netəmim,
məto təmahl-ipa ioməmə ekən-iarəp əmnamnusən təwɨr. Kən
esən-iarəp əmən enɨtunən rəha etəmimməto-inu, esolkeikeən
məmə 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 itəm Uhgɨn tatosmegəh kitat, in
nəsanənən əm rəha Uhgɨn. 19 Kən Naoa Rəha Uhgɨn tatən
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məmə,
“Io ekərəkɨn agɨn nenatɨgən rəha netəmkotenatɨg,

kənmahtosɨg-in nɨtunən rəha netəmkotɨtun pɨk nat.”
20 ?Netəm kotenatɨg hiə? ? Iəgətun mɨn rəha Lou hiə? ?

Netəmim itəm kotɨtun wɨr 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. 22Noanol
mɨn rəha Isrel koatətapəh-in nat pɨspɨs mɨn, kən Iaihluə mɨn
koategəs-in nenatɨgən məmə okotəplan Uhgɨn, 23 məto 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. 24 Məto 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
nenatɨgən rafin rəha netəmim, kən nəpouən rəhan in təsanən
taprəkɨs-in nəsanənən rafin rəha netəmim.

26 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nɨkitəmat otəkəike məht məmə
itəmat netəm ahro nian Uhgɨn təmaun-in itəmat. Itəmat
tepət nəsotenatɨgən e nɨganəmtɨ netəmim, kən məsotosən
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 itəm kotɨkə. Kən təmɨtəpun natɨmnat mɨn əh məmə
in otol nat keike e nətəlɨgən rəha netəmim, kəmotuwa nat
əpnapɨn əm elat. 29 Təmol nəhlan məmə 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, kən mələhəu kalɨn kitat məmə
rəhanmɨn, kənmosmegəh kitat. 31Tol nəhlan, tahmen eNaoa
Rəha Uhgɨn tatən, “Etəm itəm tatəghat ausit, otəghat ausit əm
o nat itəm Iərəmərə təmol lan.”
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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
emətatɨg kitat min itəmat, nɨkik təskasɨk məmə esən-iarəp
mɨnən nat kit, məto Iesu Kristo əm, ne nɨmɨsən rəhan e nɨg
kəluau. 3 Emuwa otəmat e nəpouən ne nəgɨnən, kən matəgɨn
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

6Məto 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.
7Kəp. Itɨmat ekoatəghat-in nenatɨgən rəha Uhgɨn aupən itəm
təmatəməhl anion, kən in nenatɨgən itəm təmatəhluaig, kən
Uhgɨn təmol nalpəkauən aupən aupən agɨn məmə, nenatɨgən
əh, inotolnəwɨrənkəmkitat. 8Nətemkoatərəmərəenəptən 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 itəm Uhgɨn təmol əpen-əpenə lan rəha netəm u

kotolkeike in,”
10məto Uhgɨn təmol əp nalpəkauən anion əh rəhan kəm kitat
e Narmɨn. Kən Narmɨn tɨtun natɨmnat rafin, kən mɨtun
mɨn natɨmnat rəha Uhgɨn itəm etəmim kit 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 kəm kitat
məmə kitat okotɨtun nat naka itəm Uhgɨn təmos-ipa əpnapɨn
əm kəm kitat. 13 Inu nəghatən itəm itɨmat ioatən, kən ne-
natɨgən rəha netəmim təsəgətunən itɨmat e nəghatən mɨn əh,
məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təməgətun itɨmat, kən ekotən-iarəp
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natɨmnat pahrien rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəghatən mɨn
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
kotəplan motɨtun natɨmnat mɨn 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

1Piak mɨn ne wɨnɨkmɨn. 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 tahmenməmə itəmat
nɨsualkələh əm e nəmegəhən wi rəhatəmat e Kristo. 2 Nian
ematəgətun itəmat, tahmenməmə emətagwən itəmat emelek
əm, eməsos-ipɨnə nagwənən əskasɨk kəm itəmat məto-inu
itəmat nəsotahmenən o nunən. Kən nɨpahrienən, itəmat
nəsotahmenən əh o nunən, 3 məto-inu nolən rəhatəmat tah-
men əmerəhanetəmimrəhanətueintən. Tol nəhlanməto-inu
itəmat nakoatetet itəmat mɨn, kən moatərgəhəu, kən tahmen
əmməmə itəmat netəmimrəha nətueintən əmu. Nəkotahmen
enetəm əpnapɨnmɨn. 4Nian suahkit otənməmə, “Io rəhaPol,”
kən kit mɨn tən məmə, “Io rəha Apolos,” nolən əh tatəgətun
məmə 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. Itɨmlauetioal əmwək itəmIərəmərə təmos-ipapɨsɨnpɨsɨn
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 koatəmegəh moatəwiə. 8Etəm tatəfe, ne etəm tətau,
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.
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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 kitmɨn itəm tol pɨsɨn e inu
itəmkɨniləkɨn rəkɨs. Kən nelkɨ nimə u in Iesu Kristo. 12Okəmə
suah kit tiləkɨn-pər rəhan nimə itəmnelkɨ nimə in Iesu Kristo,
kən in tɨtunniləkɨnəne iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt, o e silfa, o e kəpiel
nəmtɨn tiəkɨs, o e nɨg, o e nuwig, o e maniah. 13 Kən 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. 14 Okəmə nɨgəm təməsusən rəhan nimə, in otos rəhan
nətouən. 15Məto okəmə nɨgəm təmus rəhan nimə, kən rəhan
natɨmnat rafin təmɨkə. In əm,Uhgɨnotosmegəh,məto tahmen-
ahmen əm e suah kit itəm taiu mətagɨm e nimə itəm nɨgəm
tatus.

16 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, itəmat un nimə rəha Uhgɨn, kən
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg etəmat? 17Okəmə suah kit tərəkɨn
nimə rəha Uhgɨn, kən Uhgɨn otərəkɨn in, məto-inu nimə 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 otəkəike muwa ialməl kit e nɨganəmtɨlat məmə
in otuwa ienatɨg pahrien. 19 Tol nəhlan məto-inu nenatɨgən
rəha netəmim rəha nətueintən, in talməl pɨk e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Uhgɨn tatol
noanɨkulu kit e nəghatən rəha suah kit itəm tatən məmə in
tenatɨg wɨr, kən Uhgɨn taskəlɨm in.” 20 Kən Naoa Rəha Uhgɨn
tatən mɨn məmə, “Iərəmərə tɨtun məmə, nətəlɨgən rəha netəm
kotenatɨg, ilat nat əpnapɨn əm.” 21Kən əsotənən məmə itəmat
rəha suah u o rəha suah əh məmə onəkotɨləs-ipər atɨp itəmat
ron. Uhgɨn tatos-ipən natɨmnat rafin rəhatəmatməmə otasitu
etəmat. 22 Pol, 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
nelmɨtɨmat məmə itɨmat ekotol əp nalpəkauən anion rəha
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Uhgɨn. 2 Kən netəmim itəm koatehm natɨmnat rəha etəm-
iasol kit, ilat kotəkəike motol rəhalat wək təwɨr məmə nian
etəm-iasol tatəplan rəhalat wək, kən tɨtun nahatətəən elat. 3E
io, in nat əpnapɨn əmokəmə itəmat, o netəmpɨsɨn 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 rəhak wək. 5 Tol nəhlan, sotautautən o
nakilən natɨmnat. Nakoatəsahgin e nian Iərəmərə otuwa lan.
In otəmki-pən e nəhag-əhagən natɨmnat itəm koatəhluaig e
napinəpən, kən in otol-arəp nat naka tətatɨg e nɨki netəmim o
nolənmɨn rəhalat. E nian əh Uhgɨn otənwiwi ilat kitiəh kitiəh.

6 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Emən-ipɨnə nəghatən mɨn əh kəm
itəmatetɨmlauApolosməmə itəmatonəkotosnɨtunən ikɨn, kən
okəmə nakotos nɨpətɨ nəghatənmɨn u, “Nəkotəkəike motol əm
nəghatən mɨn itəm kɨnəte rəkɨs,” kən nəsotos-ipərən netəm-
iasol neen motos-iəhau neen. 7 ?Tahro? ?Itəmat ilɨs taprəkɨs-
in netəmimmɨn 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
əmməmə itəmat əmnəmotol 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, itɨmatmɨn ekotol kig kitatmin 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 nəhlan məto-inu tahmen məmə ekoatətul e nɨganəmtɨ
nagelo mɨn 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 koatən məmə rəhatɨmat nepətən tɨkə, məto
nakoatəghat ausit məmə rəhatəmat nepətən iahgin! Məto
sənəmə nɨpahrienən. Netəmim tepət koatɨsiai-in itəmat, məto

4:2: Luk 12:42 4:5: 1 Kor 3:8 4:6: Rom 12:3 4:7: Rom 12:6 * 4:9:
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katən rat itɨmat.
11Məto, 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 netəmimkoatən rat itɨmat,məto itɨmat ekoatəghatwɨr
əm kəm ilat. Mətoarus-pa roiu itɨmat ekotahmen e nuwitɨk
rəha netəmim rafin, o namkɨmɨk rəha nətueintən rafin.

Ilat okotəkəike kətəu-pən
nolən rəha Pol

14 Esəteən nəghatən mɨn u məmə 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 əm
e rəhatəmat tata kalɨn ten-taosan,məto rəhatəmat tata ətuatɨp
kitiəh əm, inu io,məto-inueKristo Iesuemuwarəhatəmat tata
ətuatɨp nian emən-iarəp namnusən təwɨr kəm itəmat aupən.
16 Tol nəhlan, ekətapəh əskasɨk otəmat məmə onəkotətəu-pa
rəhak nolənmɨn. 17Məto-inu o nat u, etahl-ipɨnə nətɨk e Kristo
u Timoti itəm iakolkeike. In tətaiu əskasɨk e Iərəmərə. In otən
mɨn kəm itəmat suatɨp rəha nəmegəhən rəhak e Kristo Iesu
itəm tatətəu-pən natɨmnat itəm iatəgətun e niməfak mɨn rafin
ikɨnmɨn rafin.

18 Itəmat neen koatən məmə esɨmnə mɨnən, kən motausit
pɨk o rəhatəmat nepətən. 19Məto otəsuwəhən, ekəike mɨmnə
məplan itəmat okəmə Iərəmərə tegəhan-in io. Kən ekəsəplan
əmən nəghatən mɨn itəm netəm iausit mɨn koatən, məto
ekəplan nəsanənən rəhalat. 20 Məto-inu nərəmərəən rəha
Uhgɨn sənəmə in nat kit rəha nəghatən, məto in nat kit rəha
nəsanənən. 21?Kənnakotolkeike naka? ?Ekɨmnəmalis 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
onəkotəkəikemotahl-iarəp itəmtəmolnolənrat əhenɨkitəmat.
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3 Nat əpnapɨn esatɨgən kitat min itəmat, məto e narmɨn
etatɨg kitat min itəmat, kən tahmen əm okəmə kitat koatatɨg,
enən rəkɨs e nərgɨ Iərəmərə Iesu məmə naka in tətuatɨp məmə
kitat okotol e suah əh. 4Nian 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.

6 Rəhatəmat nausitən tərat. ? Nəkotɨtun o kəp məmə, is
noanməsɨn əm tətaləpɨk apiəpiə flao itəmkəmətɨg? 7Otərakin
rəkɨs is oas mɨn rəhatəmatməmə itəmat flaoa wi itəmkəmətɨg
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
kəsotoləne isoas, itəmtahmenenolən təratmɨn itəmnetəmim
kotolkeike pɨk nolən kəm netəmim, ne nolən rat mɨn rafin.
Məto pəs kotol lafet e Pɨret U Is Tɨkə Lan, tahmen e nolən rafin
itəmkotol nɨpahrienənmotətuatɨp.

9Eməte rəkɨs naoa kəmitəmatməmənəsotan kələhən itəmat
netəm koatakləh-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 suah kit itəm tatənməmə in piatəmat
kit, məto in tətakləh-in pətan, o in tətaumɨs, o in tatəfak kəm
narmɨ nat mɨn, 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 wəkməmə ekakil netəmkəsotəfakən.
Məto in wək rəhatəmatməmə onəkotakil nolən rəha netəmim
əpəheniməfak itəmkoatol təfagəenolənmɨnu. 13Uhgɨnotakil
netəmIaihluəmɨn,mətoNaoaRəhaUhgɨn tatənməmə, “Otahl-
iarəp e nɨkitəmat etəm tatol nolən rat.”

6
Nolən rəha niuw-iarəpən itəm

1 Nian okəmə itəmat kəiu kuəhai ilau mɨn, in tol naulɨsən
məmə otɨləs muwɨn kəm netəm kəsotəfakən məmə okotiuw-
iarəp ilau motakil rəhalau nərgəhəuən. Məto nəkotəkəike
motɨləs motuwɨn kəm iəfak mɨn. 2 ?Nəkotɨtun o kəp məmə
iəfak mɨn, ilat okotakil netəmim e nətueintən? ?Kən okəmə

5:3: Kol 2:5 5:5: 1 Tim 1:20 5:6: Kal 5:9 5:7: Aes 53:7; 1 Pita 1:19
5:8: Dut 16:3 5:11: 2 Tes 3:6; Taet 3:10 5:13: Dut 13:5; 17:7



1 KORIN 6:3 433 1 KORIN 6:14

itəmat onəkotakil netəmim e nətueintən, kən tahro nɨkitəmat
təht məmə nəsotahmenən o nakilən rəhatəmat nolən əlkələh
mɨn? 3 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, kitat okotakil nagelo mɨn? !
Kənnatɨmnatmɨnrəhanətueintən, ilatkotɨmətɨg əmonakilən!
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 kəsotahmenənməmə okotakil nat asolmɨnneen
tahmenekitat. 5 Iatənnəhlanməmənakotaulɨs lan. ?Tahro? ?
Itəmat kit tɨkə itəmtenatɨgməmə in tɨtunnələhəuənnənənmɨn
əh? 6 !Məto kəp! Itəmat piak mɨn nakoatuwɨn o netəm ihluə
məmə ilat okotakil rəhatəmat nərgəhəuənmɨn. Kəsi.

7 Itəmat nakoatuwɨn o suah kit məmə otakil rəhatəmat
nərgəhəuən. Inu tatəgətun məmə nəmotəmkakiəh e suatɨp
rəha Uhgɨn e nəmegəhən rəhatəmat. ?Tahro? Okəmə suah kit
tatol tərat kəm ik, təwɨr məmə nakaluin əm. Okəmə tateiuə-in
ik mətakləh-in ik, aluin mɨn əm. 8Məto kəp. Itəmat piatəmat
mɨn əm, məto itəmat atɨp nəkoatol tərat kəm itəmat mɨn, kən
moateiuə-in itəmatmɨnmotakləh kəm itəmatmɨn.

9 ? Nəkotɨtun o kəp məmə, netəm koatol nəratən, okol
kəsotuwɨnən e nərəmərəən rəha Uhgɨn? Əsotətəlɨg-inən
neiueiuəən. Inunɨpahrienənməmənetəmkoatakləh-inpətan,
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
netəmkoateiuəmotakləhkəmnetəmim, ilat okol kəsotuwɨnən
e nərəmərəən rəha Uhgɨn. 11 Kən itəmat neen, nəmoatol
nəhlan. Məto, Narmɨn Rəha Uhgɨn rəhatat təmafəl itəmat,
mələhəu kalɨn itəmat məmə rəhan, mol itəmat nəkotətuatɨp e
nɨganəmtɨn e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo.

Nolən rəha nakləh-inən pətan in təfagə rat
12 Netəmim neen koatən məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əm

məmə ekol.” Məto, sənəmə ilat rafin kotasitu etəmat. Suah
kit tatən mɨn məmə, “Natɨmnat rafin təwɨr əm məmə ekol.”
Məto, okol esegəhan-inənməmənat neenokotərəmərə e rəhak
nəmegəhən. 13 Netəmim 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 enɨpətɨtat. 14E rəhannəsanənən,
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Uhgɨn təmosmegəh Iərəmərə e nɨmɨsən, kən in otosmegəhmɨn
kitat.

15 ?Nəkotɨtun o kəpməmə, nɨpətɨtəmat, ilat rəha Kristo pɨsɨn
əm? ?Kən nɨkitəmat təht məmə ekɨləs nɨpətɨk itəm in kitiəh
ilau Kristo, kən mol kioal kitiəh ilau pətan rəha suatɨp? !Kəp!
Okol təsolənmihin. 16 ?Kən nəkotɨtun o kəpməmə, etəm tətan
ilau pətan rəha suatɨp, ilau katuea kitiəh əm e nɨpətɨn? Məto-
inu nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Ilau okuea
nɨpətɨn kitiəh əm.” 17Məto etəm itəmtatol 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 ?
Nəkotɨtun o kəp məmə, nɨpətɨtəmat in nimə kit rəha Uhgɨn
itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipɨnə
Narmɨn kəm itəmat, mətatɨg etəmat? Kən itəmat sənəmə
rəhatəmat atɨp u itəmat. 20 Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat e
nətouən itəmnəmtɨn tiəkɨs. Tol nəhlan, otɨsiai-inUhgɨnenolən
mɨn rəha nɨpətɨtəmat.

7
Nəghatən emarɨt

1Roiu 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 suatɨp o nos-ipən-os-ipənen kəm ilau. Iatən
nəhlan məto-inu itəmat rafin nəsotəskasɨkən. 6 Nəghatən əh
məmə, “okuəpəs onəfakənonianneen,” innətəlɨgən əmrəhak,
sənəmə lou kit. 7E 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 nenəutahlɨmɨsmɨnməmə, təwɨrməməkoatan əmməmə
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io ne. 9 Məto 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. 11 Məto okəmə in otol, kən təwɨr
məmə otəsətəu-pənmɨnən suah kit mɨn, o okəmə tahro, tɨtəlɨg-
pən mɨn əm o rəhan iərman. Kən iərman otəsapəsən rəhan
pətan.

12 Itəmat itəm rəhatəmat nəman o nɨpɨtan kəsotəfakən,
inu rəhak əm nəghatən, 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 kalɨn
mɨn rəhan pətan məmə rəha Uhgɨn. Okəmə təsolən nulan,
kən rəhatəmat nɨsualkələh, ilat rəha nətueintən əm, məto tol
nəhlan, Uhgɨn tatələhəu kalɨn ilat məmə rəhan mɨn, məto-inu
təmələhəu kalɨn rəkɨs tata nemama.

15Məto okəmə etəm təsəfakən tolkeike məmə otapəs rəhan
pətan o iərman itəm tatəfak, 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.

17 Məto in əm u, nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg
e natɨgən pɨsɨn pɨsɨn mɨn 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 itəmkəmol
lan. Kən nian Uhgɨn təmaun-in suah kit mɨn, okəmə kəsəhg-
ipənən, kən təwɨr məmə təsegəs-inən məmə okəhg-ipən. 19 In
nat əpnapɨn əmokəmə kəməhg-ipən suah kit o kəsəhg-ipənən.
Nat keike məmə kitat kotətəu-pən əm nəghatən mɨn rəha
Uhgɨn. 20 Nian Uhgɨn təmaun-in itəmat, nəmotatɨg e natɨgən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn, 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. 22Tol nəhlanməto-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
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Iərəmərə təmaun-in, in slef əm rəha Kristo. 23Uhgɨn təmətou
rəkɨs itəmat enətouən itəmnəmtɨn tiəkɨs. Sotolənməmə itəmat
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 əmelat itəmat Uhgɨn.

25 Inu nəghatən kit rəhatəmat netəm wi itəm nəsotolən
marɨt. Esos ətuatɨpən nəghatən kit o Iərəmərə, məto iakən əm
rəhak nətəlɨgən. Məto itəmat nəkotɨtun məmə rəhak nəghatən
in nɨpahrienən, məto-inu Iərəmərə təmasəkitun io. 26 Məto-
inu o nəratən asol itəmnəkotatɨg 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? ?Nəsolən marɨt? Segəs-inən suatɨp o nosən
rəham kit pətan. 28 Məto 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.

29Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, inunɨpətɨnəghatənrəhak. Natɨgən
rəha netəmim e nətueintən in tɨnəkuəkɨr əm. Kən roiu ne
matuwɨn, netəm kəmotol marɨt, okəsotətəlɨg-in pɨkən nolən
rəhamarɨt rəhalat. 30Kən okəmə suah kit tətasək, təwɨr məmə
otaliwək e nəmegəhən rəhan tahmen məmə təsasəkən. Kən
okəmə suah kit nɨkin tagien, in otaliwək tahmen məmə nɨkin
təsagienən. Kən okəmə suah kit tatos-nəmtɨn nat kit, təwɨr
məmə nɨkin təht məmə sənəmə rəhan. 31 Kən təwɨr məmə
netəmim itəm koatol bisnes e nətueintən, ilat okotətəlɨg-in
məmə rəhalat bisnes in nat əpnapɨn əm, məto-inu nətueintən
ne nəwɨrən rəhan otəpanɨkə.

32 Iakolkeike məmə nɨkitəmat təsəht pɨkən nat kit rəha
nətueintən u. Tol nəhlan, okəmə suah kit təsolən marɨt, nɨkin
tatəht pɨk wək rəha Iərəmərəməmə tahro nulan mol Iərəmərə
nɨkin tagien o wək itəm in tatol. 33 Məto 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 təsolənmarɨt, o pətan wi, nɨkin tatəht pɨkwək rəha
Iərəmərəməmə tahro nulan in otətuakəmo Iərəmərə e nɨpətɨn
ne narmɨn. Məto pətan itəm təmol marɨt, in tatətəlɨg-in pɨk
əm natɨmnat rəha nətueintən məmə otahro nulan mol rəhan
iərman nɨkin tagien.

35 Iatən-ipɨnə nəghatən mɨn u o nəwɨrən atɨp rəhatəmat,
sənəmə iatən-iəhau itəmat, məto məmə nakotətəu-pən suatɨp
rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp, kən nɨkitəmat tatəht pɨk wək
rəha Iərəmərə.
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36Məto 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, kən okəmə
pətan əh tətatɨg wɨr əm o nup mɨn neen, kən iərman nɨkin
təht məmə təike mol-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 kioalkeike məmə 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 e pətan əh, suah əh, in mɨn tatol nolən
ətuatɨp. 38 Tol nəhlan, iərman itəm tatol marɨt e pətan wi, in
tatol ətuatɨp, məto iərman itəm təsolən marɨt, in tatol təwɨr
maprəkɨs.

39 Pətan otəkəike mətatɨg ilau rəhan iərman e nian rafin,
məto okəmə rəhan iərman tɨmɨs, in tɨtun nolən marɨt e suah
kit mɨn itəm in tolkeike, məto nat kitiəh əm, in təike mol
marɨt e iərman kit itəm tatəfak kəm Iərəmərə. 40Məto e rəhak
nətəlɨgən, okəmə in tətatɨg əmnəhlanməsolənmarɨt, kənnɨkin
otagien taprəkɨs-in okəmə in tatol marɨt. Kən nɨkik təht məmə
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg mɨn lak mos-ipa nəghatən əh kəm
io.

8
Nagwənən itəmkatol sakrifais lan kəmnarmɨ natmɨn

1Kən roiu, iakəghat e nagwənən mɨn itəm katol-pən sakrifais
lankəmnarmɨnatmɨn. Kitat kotɨtunməmə, “kitat rafinkoatos
nɨtunən.” “Nɨtunən” in nat kit itəm suah kit tətausit ron, məto
nolkeikeən tatiləkɨn matɨləs-ipər etəmim. 2 Okəmə suah kit
nɨkin təhtməmə in tɨtunpɨknat,məto in təsɨtunən əhnatɨmnat
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 kotɨtun məmə narmɨ nat in nat
əpnapɨn əm kit e nətueintən, kən uhgɨn əlkələh mɨn kotɨkə,
məto Uhgɨn kitiəh əm. 5 Katən məmə, “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 kəm
kitat məmə kitat okotol nəwian. Kən Iərəmərə kitiəh əm, Iesu
Kristo, kən Uhgɨn təmol natɨmnat rafin agɨn e Kristo, kən e
Kristo kitat koatəmegəh.
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7 Məto 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. 8 Məto nagwənən təsolən kitat kotuwa
iuəhkɨr o Uhgɨn. Okəmə kəsotunən mit əh, o kotun mit əh,
nətəlɨgən rəha Uhgɨn kəmkitat in tahmen əm.

9Təwɨr əm, nəkotɨtun nətəu-pənən suatɨp itəmnakotolkeike,
məto oatəto itəmat. Sotolən nat kit itəm nakotolkeike məto in
otolməməpiatəmat kit owɨnɨtəmat kit itəmnɨkin 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 inmɨn otuwɨnmunmit itəmkəmotol
sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn, kən in tatol təfagə rat kit.
11Kənnɨtunən itəmnɨkitəmat təhtməmənakoatos, in tatərəkɨn
etəmnɨkin təsəskasɨkən. Məto in piatat kit itəmKristo təmɨmɨs
ron. 12 Nian nəkoatol nolən rat e itəmat kit e nolən əh,
matərəkɨn nɨkin təsəskasɨkən, kən nəkoatol təfagə rat e Kristo.
13Tol nəhlan, okəmə nat kit itəm iatun tol piak tatəme e rəhan
nəmegəhən, kən təwɨrməmə esunmɨnənmit nian kit neməmə
otəsəmeən e rəhan nəmegəhən.

9
Pol təmuhalpɨn nəghatən itəmkatətu-pən lan

1?Nɨkitəmat təhtməmə ekɨtun nolənnat naka itəmiakolkeike,
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! 2Okəmə netəmim neen
koatən məmə sənəmə io aposol, məto nɨpahrienən, itəmat
nəsotɨtun nənən nəhlan, məto-inu nəmegəhən rəhatəmat e
Iərəmərə tatəgətunməmə io aposol kit.

3Ekuhalpɨnnəghatənrəhanetəmimneen itəmkoatənməmə
io sənəmə aposol kit. 4 ?Nian kitat aposol mɨn koatətapəh
otəmat o nagwənən ne nat okənɨmne, in ətuatɨp o kəp? Əwəh,
itəmat nəkotɨtun. 5 Aposol mɨn neen, ne pia Iərəmərə mɨn,
ne Pita,* rəhalat nɨpɨtan itəmkoatəfak koatuarisɨg-in ilat nian
ilat kotaliwək moatol wək rəha Iərəmərə. ?In tətuatɨp məmə
kitat kotol tahmen-ahmen əm, o kəp? Əwəh, itəmat nəkotɨtun.

8:9: Rom14:13-15; Kal 5:13 8:11: Rom14:15,20 8:13: Rom14:21 9:1:
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6 ?O nɨkitəmat təht məmə io əm ne Panapas, itɨmlau pɨsɨn əm
ekuəkəike mioal atɨpwək o natɨgən rəhatɨmlau?

7 Otətəlɨg-in-tu, tol nəhlan. ? Pah tatol mopael məto
təsolkeikeən məmə 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. 9Kəməte e Lou rəha Moses məmə, “Nian nakotasɨg
kau motuwa məmə otol wək mewɨg-ewɨg e wit, sotəlisən
nohlɨn pəs ton nɨmɨsmɨsɨ wit neen.”† ?Tahro? ?Nɨki Uhgɨn
tatəht əm kau mɨn, 10 o nɨkin tatəht mɨn kitat? Əwəh, kəmos-
ipa lou u o rəhatat nəwɨrən, məto-inu netəm itəm kotaupən
motəfe nat e nasumən, ne netəm koatuarisɨg motəulək ikɨn,
ilat rafin nətəlɨgən rəhalat kitiəh əm məmə okotos nagwənən
e nasumən u. 11 E wək mɨn rəhatɨmat, tahmen əm məmə
emotasum kit məmə itəmat nəkotagwən ikɨn, inu nagwənən
rəha narmɨtəmat. ?Kən tahro, tiəkɨs otəmat məmə nakotos-
ipa nagwənən neen rəha nɨpətɨn kəm itɨmat? 12 Netəm pɨsɨn
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 itɨmatesətolənkəmitəmatməmə itɨmatekotɨtunmihin

nolən. Məto itɨmat ekotol natɨmnat rafin itəm ekotɨtun nolən,
nat əpnapɨn in tiəkɨs, məmə esotahtosɨg-inən namnusən təwɨr
rəha Kristo. 13 ?Nəkotɨtun o kəp məmə, netəmim itəm koatol
wək e Nimə Rəha Uhgɨn, koatos nɨgɨlat ikɨn nagwənən? Kən
netəmim itəm koatol wək e olta, ikɨn katol sakrifais ikɨn,
koatos nɨgɨlat ikɨn nagwənən. 14 E suatɨp kitiəh əm, Iərəmərə
təmən məmə, netəmim itəm koatən-iarəp namnusən təwɨr,
rəhalat natɨmnat o natɨgən otəkəike mɨsɨ-pən ikɨn.

15Məto 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 məsɨn məmə
iatən-iarəp namnusən təwɨr kəsətouən io lan. Kən esolkeike
agɨn-əhən məmə ekətəu-pən suatɨp pɨsɨn. Nɨmɨsən in təwɨr
taprəkɨs-in suatɨp pɨsɨn. 16 Məto esausitən məmə iatən-iarəp
namnusən təwɨr məto-inu, ekəike mən-iarəp. !Kəsi, nahməən
asol otuwa ron io okəmə esən-iarəpən namnusən təwɨr!
17Okəmə iatən-iarəpnəghatənrəhaUhgɨnməto-inu iakolkeike
molnulan, kən tətuatɨpməmə ekosnətouən lan. Məto inUhgɨn
əm itəm təmɨtəpun ioməmə ekol wək u, kən tol nəhlan, ekəike
mol. 18 ?Kən rəhak nətouən in naka? In əm u, məmə nian
† 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
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ekən-iarəp namnusən təwɨr, ekən-iarəp əpnapɨn əm, məsosən
nətouən lan, kən tol nəhlan esətapəhən o nat kit, nat əpnapɨn
in tətuatɨpməmə ekol.

19 Suah kit təsərəmərəən lak, məto io emos-iəhau atɨp io
məmə io slef əmrəha netəmim rafinməmə ekiuw-pa tepət ko-
tuwaoKristo. 20Nianemətan itɨmatnetəmIsrel, emuwamah-
men 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
kotuwaoKristo. 21Nianemətan itɨmatnetəmkəsotətəu-pənən
Lou, emuwa mahmen elat. Məto esərakinən lou rəha Uhgɨn,
kəp. Lou rəha Kristo tatərəmərə lak. Emol nəhlan məmə
ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. 22Nian emətan itɨmat netəm
rəhalat nahatətəən təsəskasɨkən, emuwa mahmen elat məmə
ekiuw-pa ilat kotuwa o Kristo. Emuwa mahmen e netəmim
rafinməmə e nolənmɨn rafin ekiuw-pa neen kotuwa oKristo.
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 nako-
taiu e nolən rəha naiuən itəm nakotalkut pɨk məmə onəkotol
win. 25 Netəmim itəm kotolkeike məmə kotuwɨn e naiuən,
kotətuakəm əskasɨk o rəhalat naiuən. Koatolməmə okotolwin
e nat kit itəm otəpanɨkə, məto kitat koatol məmə kitat okotol
win e nat kit itəm tətatɨg lilɨn. 26Tol nəhlan, tahmen e naiuən,
esaiu əpnapɨnən, kən tahmen e boksig, esəht-arəpənən tah-
men e etəmim tatəht magoagəp. 27 !Kəp! Iatətuakəm kəm
nɨpətɨk məmə otuwa rəhak slef. Iatol nəhlan məmə, nian
emən-iarəp namnusən 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 rafinməmə okotuwa netəmim rəhaMoses.
3 Kən ilat rafin kəmotun nagwənən kitiəh əm itəm təmɨsɨ-pən
e Narmɨn Rəha Uhgɨn, 4 kən motənɨm nəhau kitiəh əm itəm
təmɨsɨ-pəneNarmɨnRəhaUhgɨn,məto-inukəmotənɨmnəhaue
kəpiel rəhaNarmɨn RəhaUhgɨn itəm təmətan ilatmin ilat, kən
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kəpiel əh in Kristo. 5 Nat əpnapɨn ilat kəmotol nəhlan, məto
Uhgɨn nɨkin təməsagienən olat tepət, kən ilat tepət kəmotɨmɨs
əpəh ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn 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
kəmotəpələh məmə okotagwən motənɨm, kən motətul 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.

11 Kən Uhgɨn təmegəhan-in natɨmnat mɨn əh məmə 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 itəm tatuwa e nəmegəhən rəhatəmat tahmen əm e
itəm katol mihin e netəmim rafin. Məto nian rafin, Uhgɨn
tatol rəhannəghatən, kən otəsegəhan-inənnos-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 kit məmə onəkotɨtun
nosən nətulən rəhatəmat, məmə nat əh otəsiuw-pənən itəmat
e nəratən.

Narmɨ natmɨn ne iəfakmɨn
14 Tol nəhlan rəhak mɨn, otagɨm rəkɨs e nolən rəha nəfakən

kəmnarmɨ nat mɨn. 15 Itəmat netəmkotenatɨg, 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 tagien o nənɨmən, kən moatənɨm nənɨmən əh,
tahmenməməkitat koatuwamoatol kitiəhkitatKristo enɨtan.
? 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
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10:8: Nam 25:1-9 * 10:9: Tatəghat o nolən rəha netəmim itəm koatol nolən
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e nɨpətɨn kitiəh əm, məto-inu pɨret kitiəh əm, kən kitat rafin
koatun əmpɨret əh.

18Nɨkitəmat 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 kəmotuwa
kitiəh ilatUhgɨne sakrifais əh. ?Inunɨpahrienən, okəp? Əwəh,
in nɨpahrienən.

19 ?Naka nɨpətɨ rəhak nəghatən mɨn? ?Tahro? ? Iakatən
məmə mit 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. 20 Məto iakatən məmə nian netəmim koatol sakrifais
kəm narmɨ nat mɨn, koatol kəm iərmɨs mɨn, kəsotolən kəm
Uhgɨn. Kən esolkeikeən məmə nakotuwa kitiəh itəmat iərmɨs
mɨn. 21Okol nəsuwɨnən mun pɨret ne wain e Nagwənən Rəha
Nəmtətin Rəha Iesu, kən matɨg muwɨn mɨn e niməfak rəha
narmɨ nat mɨn mun sakrifais ne wain rəha iərmɨs mɨn ilat
netəm koatəfak lan. 22 ?Tahro? ?Nəkoatol məmə Iərəmərə
otetet itəmat tahmen e netəm Isrel? ?Nɨkitəmat təht məmə
nəsanənən rəhatat tepət maprəkɨs-in rəha Uhgɨn?

23 Itəmat nakoatən məmə, “Təwɨr əm məmə 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.

25 Otun əm mit rafin itəm katol-salɨm-in e maket, kən
məsotətapəh-inənnəghatən lanməməkəmol sakrifais lankəm
narmɨ nat mɨn, o kəp. Kən nɨkitəmat təsəht pɨkən. 26Nolən əh
təwɨr əmməto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə, “Nətueintən
ne natɨmnat rafin əh-ikɨn, ilat rəha Iərəmərə.”

27Kənokəməetəmtəsəfakənkit tətapəh-in ikməmənakuwɨn
e rəhan nimə muagwən, kən nɨkim tagien məmə onəkuwɨn,
un əm nagwənən 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 sakri-
fais e mit u kəm narmɨ nat mɨn,” kən təwɨr məmə nəsunən.
Nɨkim otatəht suah əh, ne nətəlɨgən rəhan. 29 Sənəmə nat tərat
ron ik, məto in nat tərat e nətəlɨgən rəhan əm. ?Məto tahro
nətəlɨgən rəha suah kit mɨn otakil rəhak nolən itəm iakolkeike
məməekol, kənmahtosɨg-in ioməməesolənnat kit? 30?Okəmə
iatən kəm Uhgɨn məmə nɨkik tagien o nagwənən, tahro okən

10:17: Rom 12:5 10:18: Lev 7:6 10:19: 1 Kor 8:4 10:20: Dut 32:17;
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rat io o nat kit itəm emən rəkɨs kəmUhgɨn məmə nɨkik tagien
lan?

31 Nəukətɨ nəghatən rafin əh tol nəhlan, nat naka itəm
onəkol, o nakagwən, o nakənɨm, nəkəikemol ilat rafin e nolən
itəm otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn lan. 32 Solən məmə suah kit təme
e rəhan nəmegəhən, okəmə in noanol rəha Isrel, o Iaihluə, o
suahkit eniməfak rəhaUhgɨn. 33Otolnolən əh tahmenenolən
rəhak itəm iatalkut məmə ekol nɨki netəmim rafin kotagien e
nolənmɨn rafin. Iatol nəhlanməto-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 kən məgətun, kən naskəlɨmən nəgətunən mɨn
tahmen əmməmə eməgətun itəmat lan.

3Məto 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-kapə nian in tatəghat kəm Uhgɨn
e nəfakən o tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm
in. 5Məto pətan tatol aulɨs rəhan iərman okəmə təsəfətainən
rəhn-kapə nian in tatəghat kəmUhgɨn e nəfakən o tatən-iarəp
nəghatən itəmUhgɨn təmos-ipən kəm in. Nolən əh tahmen əm
məmə təmak rəhn-kapə.* 6 !Okəmə pətan kit təsotolkeikeən
məmə otəfətain rəhn-kapə nəhlan, təwɨr məmə otəte əm noa-
nun! Məto okəmə in tətaulɨs o nəteən noanun, o nakən rəhn-
kapə, kən təwɨr məmə otəfətain rəhn-kapə. 7 Təwɨr məmə
suah kit təsəfətainən rəhn-kapə məto-inu nian Uhgɨn təmol
etəmim, etəmim təmos narmɨ Uhgɨn, kən matol-arəp nəwɨrən
rəhaUhgɨn;məto pətan tatol-arəpnəwɨrən rəha iərman rəhan.
8Tol nəhlanməto-inu iərman təsɨsɨ-pənən e pətan, məto pətan
təmɨsɨ-pən e iərman, 9 kən Uhgɨn təməsolən iərman məmə
in iasitu rəha pətan, məto təmol pətan məmə in iasitu rəha
iərman. 10Tol nəhlan, pətan otəkəikeməfətain rəhn-kapə itəm
tatəgətunməmə tatɨsiai-in rəhan iərmanməto-inu nagelomɨn
koatəplan.
10:30: 1 Tim 4:4 10:31: Kol 3:17 10:32: Rom 14:13 10:33: 1 Kor
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11 Məto o kitat u kəmotuwa kitiəh kitat Iərəmərə, pətan
təsatɨg atɨpən e iərman, kən iərmanmɨn təsatɨg atɨpən e pətan,
12 məto-inu pətan təmɨsɨ-pən e iərman, kən tahmen mɨn əm,
iərman, pətan təmɨləs. Məto natɨmnat rafin təmɨsɨ-pən o
Uhgɨn.

13Otakil atɨp nat uməmə otətuatɨpməmə pətan itəm tatəfak
kəm Uhgɨn təsəfətainən rəhn-kapə, o kəp. 14 Netəmim rafin
kotɨtun məmə iərman itəm noanun kaifəməh, tatol aulɨs in.
15 Məto okəmə pətan kit noanun kaifəməh, nɨkin tagien lan
kən katɨsiai-in in lan, məto-inu noanun əh Uhgɨn təmos-ipən
məmə otəfətain rəhn-kapə. 16 Məto okəmə suah kit tolkeike
məmə otəghat o nat əh, kən iaten nəhlan məmə nolən kit mɨn
tɨkə e itəmu, kənniməfak pɨsɨn pɨsɨnmɨn rafin koatol tahmen-
ahmen əm.

Nagwənən RəhaNəmtətin Rəha Iesu
17 E nəghatən mɨn itəm ekən kəm itəmat əh-roiu,

oesənwiwiən itəmat məto-inu nəpələh-kələhən rəhatəmat
təsasituən, məto tatərəkɨn əm itəmat. 18 Emaupən məto
məmə nian nakoatuəfɨmɨn itəmat mɨn məmə nakotəfak, kən
moatəhap-əhap itəmat mɨn. Kən nɨkik təht məmə o nəghatən
mɨn əh, neen nɨpahrienən, 19 məto-inu nəhap-əhapən mɨn
otəkəike motuwa məmə okəplan ətuatɨp məmə 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, 21məto-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!

23 Məto-inu, eməgətun rəkɨs itəmat nəgətunən itəm təmɨsɨ-
pən o Iərəmərə. E lapɨn əh uarisɨg kegəhan-in-pən e nelmɨ
tɨkɨmɨr mɨn, in təmos pɨret, 24 kən mən kəmUhgɨn tagkiu ron,
kənməmkas, kənməmə, “Inu nɨpətɨk itəmotɨtəgɨt otəmat. Otol
mihin kən nɨkitəmat tatəht io.” 25 E nolən kitiəh əm, nian
kɨnotagwən rəkɨs, in tos kap wain mənməmə, “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 kap wain u, onəkotəkəike
motən-iarəp nɨmɨsən rəha Iərəmərəmətoarus tɨtəlɨg-pamɨn.
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27 Tol nəhlan, etəmim pah itəm tatun pɨret o tatənɨm
kap wain 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
nemənɨmkapwain, 29məto-inu etəmim itəm tatunmatənɨm,
məto nɨkin təsəht wɨrən nɨpətɨ Iərəmərə, nunən ne nənɨmən
itəm in tatol tatiuw-pa atɨp əmnalpɨnən kəm in. 30Məto o nat
əh, itəmat tepət nakotəpoumatɨmɨs, kən itəmatneenkɨnotɨmɨs
rəkɨs. 31 Məto okəmə kitat kotakil atɨp nolən mɨn rəhatat,
Iərəmərə təsakilən kitat mol nalpɨnən kəm kitat. 32 Nian
Iərəmərə takil kitat mol nalpɨnən kəm kitat, in tatol məmə
kitat okotətuatɨp, məmə nian in otakil netəmim e nətueintən
mən 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. 34Okəmə suah kit
nəumɨs nus, təwɨr məmə otagwən iman ikɨn latuənu, məmə
niannakoatuəfɨmɨn,Uhgɨnotəsos-ipənənnalpɨnənkəmitəmat
o nolən mɨn əh rəhatəmat. Nian ekɨmnə, oekos-ipɨnə suatɨp e
natɨmnat pɨsɨn neenmɨn itəmnakoatətapəh ron.

12
Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, pəs ekəghat e nəsanənən pɨsɨn
pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatos-ipa kəm ki-
tat, məto-inu iakolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motɨtun.
2 Itəmat nəkotɨtun məmə aupən, nian nəməsotəfakən kəm
Uhgɨn, katiuw-pən rəhatəmat nətəlɨgən katit itəmat e suatɨp o
nəfakən kəm narmɨ nat mɨn itəm kəsotəghatən. 3 Tol nəhlan,
ekən kəmitəmatməmə suah kit tɨkə itəmtatəghat e nəsanənən
rəhaNarmɨnRəhaUhgɨnmatən rat Iesu, kən suahkitmɨnokol
təsənənməmə, “Iesu in Iərəmərə,”mətoNarmɨnRəhaUhgɨn, in
əm tol etəmim tatən.

4Nəsanənən 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 Iərəmərə
kitiəh əm itəm koatol wək rəhan. 6 Kitat koatol wək e nolən
pɨsɨn pɨsɨn tepət, məto in Uhgɨn kitiəh əm itəm tatol wək e
nəmegəhən rəha netəmim rafinməmə ilat okoatol wəkmɨn 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 ne-
natɨgən. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əm tatos-ipən nəghatən
11:27: Hip 10:29 11:32: Hip 12:5-6 12:2: Hab 2:18-19 12:3: 1 Jon
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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 pɨspɨs mɨn. Kən kit mɨn, tatos-ipən
nəghatən mɨn itəm Uhgɨn tatos-ipa. Kən kit mɨn, tatos-ipən
nəsanənən o nakilən narmɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən kit mɨn,
tatos-ipən nəsanənən rəha nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn.* Kən
kit mɨn əh, tatos-ipən nəsanənən o nənən nɨptətɨ nəghatən ik
pɨsɨn mɨn əh. 11Nəsanənən mɨn əh ilat rafin, koatɨsɨ-pən əm e
Narmɨnkitiəh əm, kən tatos-ipa kəmkitat kitiəhkitiəh e suatɨp
mɨn itəm in əm tolkeike.

12 Nɨpətɨ 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 noanolmɨnrəha Isrel, kitat neen Iaihluəmɨn, neen
slef mɨn əm, neen sənəmə slef mɨn, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn
kitiəh əm təmol baptais e kitat rafin agɨn-əhməmə, kəmotuwa
nɨpətɨ Kristo kitiəh əm, kən kitat kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn
u kitiəh əm.

14Otətəlɨg-in, nɨpətɨ etəmimkəməsolənnolɨn kitiəh əm,məto
nolɨn tepət. 15Okəmə 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.
16Kən okəməmatəlgɨn tən məmə, “Sənəmə io nɨganəmtɨn, kən
tol nəhlan, sənəmə io nolɨ nɨpətɨn kit,” 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 itəm in tolkeike məmə ilat okotol mihin. 19 ?Okəmə
ilat rafin nolɨn kitiəh əm, kən nɨpətɨn pəhruən ikɨn? 20 Məto
nɨpahrienən, nolɨn-olɨn tepət, məto nɨpətɨn kitiəh əm.

21Nɨganəmtɨnokol təsənənkəmnelmɨnməmə, “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-olɨnnɨpətɨtat itəmnɨkitat təhtməmə 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. 24 Məto nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm təsolən naulɨsən,
kitat kəsotolən nat agɨn elat. Məto Uhgɨn təmuəfɨmɨn nolɨn-
olɨn nɨpətɨtat mɨn, kən matɨsiai-in nolɨn-olɨn mɨn itəm kitat
koatehm-pən əm ilat. 25 Kən e nolən əh, nolɨn-olɨn nɨpətɨtat
* 12:10: Nəsanənən rəha nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatəghat-in nəghatən mɨn
itəm suah kit təsɨtunən. Əplan-tu 1 Kor 13:1, ne Wək 2:4. 12:11: 1 Kor 7:7
12:12: 1 Kor 10:17 12:13: Kal 3:28
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okəsotəhap-əhapən ilat mɨn, məto ilat okoatehm wɨr ilat mɨn
rafin. 26Okəmənolɨnməsɨn tatəto nahməən, kənnolɨnmɨn ilat
rafin okotəto nahməən ilatmin. Kən okəmənolɨnməsɨn 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 nolɨn mɨn rəha nɨpətɨ Kristo. 28Kən
e niməfak, Uhgɨn təmaupən mələhəu-pən aposol mɨn, kən
uarisɨg un, ien mɨn, kən uarisɨg un, iəgətun mɨn. Kən
təmələhəu-pən netəm koatol nat pɨspɨs, ne ilat itəm koatol-
wɨr nɨmɨsən mɨn, kən netəm kotasitu e netəmim, kən netəm
kotenatɨg itəm kotasitu o nənən rəha niməfak, kən netəm
koatəghat e nəghatən ikɨn pɨsɨnmɨn. 29 ?Netəmim rafin aposol
mɨn? ?O netəmim rafin ien mɨn? ?O netəmim rafin 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 pɨsɨn mɨn? Kəp, təsolən nəhlan. 31 Məto təwɨr
məmə nakotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatəmat o nosən
nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa,
ilat mɨn əh itəmkotəwɨr agɨn.
Məto roiu ekən-ipɨnə suatɨpwɨr agɨn-əh.

13
Nolkeikeən

1 Okəmə 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. 2Okəmə 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
rəhaknahatətəən təskasɨkməmə 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 nɨgəmotus, 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. 6Kənnɨkin təsagienən o nolən ratmɨn,məto
nɨkin tagien əm o nolən wɨr mɨn rəha nɨpahrienən. 7 Nolən
12:27: Rom 12:5 12:28: Efes 4:11-12 12:31: 1 Kor 14:1 13:2: Mat
17:20 13:6: Rom 12:9
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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 əm
nulan 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 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 emuwa mol etəm-iasol in io, emələhəu nolən mɨn rəha
suakəku e məntaak. 12 Roiu, kitat koatəplan noan məsɨn əm
tahmen e suah kit itəm tateranəm e 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.

13Kən roiu, nolənmiləhal u kɨsɨl kətəhalətul: nolən rəha na-
hatətəən, 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 itəm Uhgɨn tatos-ipa, ne nənən

nəghatən ik pɨsɨnmɨn
1 Otalkut əskasɨk məmə nolkeikeən otərəmərə e nəmegəhən
rəhatəmat, kən motalkut əskasɨk məmə onəkotos nəsanənən
mɨn itəmNarmɨnRəhaUhgɨn tatos-ipa, kənotalkut pɨk təhmɨn
mɨn o nəsanənən rəha nən-iarəpən nəghatən itəmUhgɨn tatos-
ipa. 2 Ekən nəhlan məto-inu itəmat kit itəm tatəghat e
nəghatən ik pɨsɨnmɨn, təsəghatənkəmnetəmim,məto tatəghat
əmkəmUhgɨn. 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-ipərənnətəlɨgənrəhalat, kənonasituənmɨləs-ipərnɨkilat.
4 Etəmim itəm tatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatiləkɨn atɨp
əm in, məto etəmim itəm tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn
tatos-ipa, tatiləkɨn niməfak. 5 Iakolkeike məmə itəmat rafin
agɨn-əh nakotəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, məto təwɨr pɨk
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məmə nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa. Etəmim
itəm tatən-iarəp nəghatən itəmUhgɨn tatos-ipa, in tətasitu pɨk
eniməfak taprəkɨs-in etəmim itəmtatəghat e nəghatən ik pɨsɨn
mɨnmətoarus in tən nɨpətɨnməmə otiləkɨn niməfak.

6 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ? Okəmə iatuwa otəmat kən
matəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tahro nulan io iakəwɨr
otəmat okəmə esol-arəpən nəghatən neen itəmkəmoatəhluaig
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. 8Kən okəmə təwi təsagət ətuatɨpən,
kən netəmim okotəruru məmə kotəkəike motol əpen-əpenə o
nəluagɨnən. 9Məto tahmen əm etəmat. ?Okəmə noatəghat e
nəghatən itəmnetəmim 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 esɨtunənnɨpətɨnəghatən itəmsuah kit tatən-ipa kəmio,
io iapɨspɨskəmin, kən in iapɨspɨskəmio. 12Tahmen əmetəmat.
Itəmat nakotolkeike nəsanənənmɨn rəhaNarmɨnRəhaUhgɨn,
kəntolnəhlan, otalkutməmənakotiləkɨnniməfakenəsanənən
mɨn itəmokotasitu pɨk lan.

13Məto-inu o nat əh, okəmə itəmat kit tatəghat e nəghatən
ik pɨsɨnmɨn, otəkəike məfak mɨnməmə Uhgɨn otos-ipən nɨpətɨ
nəghatən u məmə otən-iarəp kəm niməfak. 14 Okəmə 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 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
agɨn maprəkɨs-in məmə ekən nəghatən ten-taosan e nəghatən
pɨsɨn itəmkɨnotəruru.

20 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotolən nətəlɨgən rəhatəmat
tahmen e nɨsualkələh. Təwɨrməmə nəkotahmen e nɨsualkələh
itəm kotəruru əh nolən rat. Məto e nətəlɨgən rəhatəmat, təwɨr
məmə nakotɨmətə. 21Kəməte nəhlan e Lou rəhaMoses məmə,
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“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 itəm Uhgɨn
tatos-ipa, in rəha iəfak mɨn, sənəmə rəha netəm kəsotəfakən.
23 ? Tol nəhlan, okəmə niməfak apiəpiə tatuəfɨmɨn, kən
netəmimrafinkoatəghat enəghatən ikpɨsɨnmɨn, kən ilat neen
itəmkəsotɨtunən, o netəmkəsotəfakənkotuwa imə, ilat okotən
məmə itəmatnakotalməl, o kəp? 24Məto okəmə etəmtəsəfakən
kit, o etəm təruru tuwa imə nian netəmim rafin koatən-iarəp
nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən nəghatən 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 nɨsiaiiən
matəfak kəm Uhgɨn, matən-iarəp məmə, “! Itəmat pahrien
Uhgɨn nakoatan!”

Nələhəu ətuatɨpən nolən rəha nəfakən
26 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs iakən nɨpətɨ rəhak nəghatən

mɨn 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
koatəghatenəghatən ikpɨsɨnmɨn,neenkoatənnɨpətɨnəghatən
mɨn əh. Onəkotəkəike moatol natɨmnat mɨn əh o niləkɨnən
niməfak təskasɨk. 27 Okəmə netəmim neen koatəghat e
nəghatən pɨsɨn, kəiu o kəm-naka kɨsɨl əm okotəghat. Kit otən
rəhan u, uarisɨg kit, kənu kit mɨn tən rəhan, kən suah kit
otəkəike mən nɨpətɨ nəghatən mɨn əh. 28 Okəmə etəmim tɨkə
o nən-iarəpən nɨpətɨ nəghatən mɨn əh, etəm itəm otəghat e
nəghatən pɨsɨn, otəkəike məsəghatən e niməfak, kən məghat
anion kəmUhgɨn.

29 Təwɨr məmə ien kəiu o kɨsɨl okotəghat, kən netəmim
neen okotakil wɨr nəghatən koatən. 30Kən 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 mɨnməmə nakotəgətun netəmim rafin, kɨləs-ipər nətəlɨgən
rəhalat. 32 Sotaluinən məmə ien mɨn koatərəmərə e nɨkilat
14:21: Aes 28:11,12 14:23: Wək 2:13 14:24: Jon 16:8 14:26: 1 Kor
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məmə kotɨtun nən-iarəpən nəghatən rəhalat e nian itəm in
tətuatɨp o nənən, 33 məto-inu Uhgɨn sənəmə in Uhgɨn rəha
nolənnəruruənenat,məto inUhgɨnrəhanəməlinuən, tahmen
e niməfakmɨn rafin.

34 Nian katəfak lan, nɨpɨtan okəsotagətən, məto-inu
təsətuatɨpən məmə okotəghat. Məto okotəkəike moatətəlɨg-
in netəm-iasol rəha niməfak, tahmen əm e itəm Lou tatən
mihin. 35Okəmə kotolkeike məmə kotɨtun nat kit, okotəkəike
kətapəh o rəhalat nəman mɨn 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? 37 Okəmə itəmat
kit nɨkin təht məmə in ien kit, o Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-
ipən nəsanənən kit kəm in, in otəkəike mən nɨpahrienən e
nəghatən itəm iatəte kəm itəmat məmə in nəwia Iərəmərə.
38 Okəmə tapəs nənən nɨpahrienən e nəghatən u, in okəsən
mɨnən nɨpahrienən e rəhan nəghatən.

39 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, təwɨr məmə nako-
tolkeike məmə nakotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa,
kən məsotətlosɨg-inən nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn. 40Məto e
natɨmnat rafin agɨn itəmnəkoatol e nəfakən, otol e nolən itəm
in tətuatɨp o niməfak, motətəu-pənwɨr nolən rəha nəfakən.

15
Kristo təməmegəhmɨn e nɨmɨsən

1Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. Iakolkeikeməmə ekən-iarəpmɨnkəm
itəmat namnusən təwɨr itəm ematən-iarəp kəm itəmat aupən,
nəmotos e nɨkitəmat, kən motos rəhatəmat ikɨn nətulən lan.
2 Okəmə nakotaskəlɨm əskasɨk namnusən təwɨr ətuatɨp itəm
io emən-iarəp kəm itəmat, Uhgɨn otosmegəh itəmat lan. Məto
okəmənakotapəs nat ətuatɨp,motahatətə enəghatənpɨsɨn, kən
nahatətəən rəhatəmat in nat əpnapɨn əm.

3Natɨmnat itəmio 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, 4 kəmɨtənɨm,
kən təmegəh mɨn e nɨmɨsən e nian itəm tatol kɨsɨl lan tahmen
əm e Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs mihin, 5 kən təmaupən
miet-arəp o Pita, uarisɨg u, o rəhan netəm tuelef. 6Uarisɨg 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. 7Kən uarisɨg, tiet-arəpa o Jemes, kən o aposolmɨn rafin.
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8Kənuarisɨgelat rafin, in təmiet-arəpamɨnron io, nat əpnapɨn
io ekahmen e suakəku itəm təsaiirən e nian ətuatɨp rəhan.

9 Tol nəhlan, io ləhau agɨn e aposol mɨn rafin, kən esah-
menən məmə netəmim okotaun-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? 13 Məto 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 netəm
kəmotɨmɨs ko kəsotəmegəh mɨnən 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!

20 !Məto kəp! Nɨpahrienən məmə Kristo təməmegəh mɨn
pahrien e nɨmɨsən. In təmaupən e netəmrafin itəmkəmotɨmɨs
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
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kəmotɨsɨ-pən e Atam, kən tahmen-ahmen əm, netəmim rafin
itəm kəmotuwa kitiəh ilat Kristo okotəmegəh mɨn. 23 Məto
ilat mɨn u, okotəmegəh mɨn e nian ətuatɨp rəhalat. Kristo
in təmaupən məmegəh mɨn, kən nian in otuwa mɨn, rəhan
mɨn okotəmegəh mɨn. 24 Kən namnun nian otuwa. In
otərəkɨn nərəmərəən rafin, ne nepətən rafin, ne nəsanənən
rafin. Uarisɨg lan, in otəhlman-pən nərəmərəən rəhan e nelmɨ
Uhgɨn Tata. 25 Tol nəhlan məto-inu, in təike matərəmərə
mətoarus məmki-pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn meguətain ilat e
nelkɨn. 26 Namnu rəhan tɨkɨmɨr itəm otərəkɨn, in nɨmɨsən.
Kənnɨmɨsənotɨkəmɨn, 27məto-inu “tɨnəmki-pa natɨmnat rafin
meguətain enelkɨn.” Otətəlɨg-in-tu, nian tatənməmənatɨmnat
rafin agɨn-əh tɨnateguətain e nelkɨn, nəkotəplanməmə sənəmə
Tata Uhgɨnmɨn əh-ikɨn e nelkɨn. In Uhgɨn itəm təmələhəu-pən
natɨmnat rafinagɨn-əh ləhauenelkɨKristo. 28NianUhgɨn tɨnol
natɨmnat mɨn əh, kən Nətɨn atɨp otuwa ləhau e nərəmərəən
rəhaUhgɨn itəmtəmələhəu-pənnatɨmnat rafin e nelkɨn,məmə
Uhgɨn əmotərəmərə e natɨmnat rafin.

29Otətəlɨg-in-tu. ?Tahro e netəmim itəmkatol baptais elat o
netəmkɨnotɨmɨs rəkɨs? ?Okəmənetəmkəmotɨmɨskəsotəmegəh
mɨnən nian kit, kən tahro katol baptais e netəmim olat?† 30 ?
Kən tahmen əmetɨmat, tahro ioatɨləs pɨkənnian əskasɨkmɨn e
nəmegəhən rəhatɨmatnian rafin? 31 !Iatos noanawɨl, piakmɨn
ne wɨnɨk mɨn, məmə netəmim kotalkut məmə okotohamnu
io e nian tepət! Nəkotɨtun məmə inu nɨpahrienən tahmen-
ahmen məmə iatausit o nahatətəən rəhatəmat e Kristo Iesu
Iərəmərə rəhatat. 32 ?Okəmə eməluagɨn e nat megəh mɨn itəm
koaton itəm əpəh Efesas‡ o nətəlɨgən rəha netəmim əm, emol
win e naka? Okəmənetəmkəmotɨmɨs kəsotəmegəhmɨnən, 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, kən motəhlman təfagə rat mɨn,
məto-inu itəmat neen kotəruru əh Uhgɨn, kən inu nat kit rəha
naulɨsən.

Nɨpətɨ etəm təmɨmɨs tatəmegəhmɨn
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35 Məto okəmə netəmim neen kotətapəh məmə, “? Etəm
təmɨmɨs okotəmegəh ahro nulan? ?Okotos nɨpətɨ naka mo-
tuwa?” 36 ! Nəghatən əh talməl! Nɨkuti nat itəm nəməfe,
otəkəike mɨmɨs pitən, uarisɨg u təpanəmegəh. 37Nian nakəfe
nɨkuti nat, nəsəfeən nəukətɨn itəm otuwa, məto nɨkuti nat əm,
kəm-naka innɨkutiwit onat pɨsɨnkit. 38MətoUhgɨn tol tatəwiə
e nəukətɨn itəm in tolkeike mihin, kən e nɨkutin nat rafin, in
əmtatos-ipanɨpətɨlat. 39Nɨpətɨlat rafinkəsotahmen-ahmenən.
Nɨpətɨetəmimtol pɨsɨnerəhanatmegəhmɨn, nemənɨgmɨn, ne
nəm itəhəi. 40Əpəh e neai, natɨmnat əh-ikɨn, kən e nətueintən
natɨmnat mɨn 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. 41Kən nəhag-əhagən rəhamɨtgar
tol pɨsɨn e nəmɨhlən rəha məwɨg ne nasiəən rəha məhau mɨn.
Kən nasiəən rəha məhau mɨn neen, kotol pɨsɨn e rəha neen
mɨn.

42 Kən tahmen-ahmen əm e nɨpətɨ netəm kəmotɨmɨs itəm
koatəmegəh mɨn. Nɨpətɨn itəm kəmɨtənɨm otəmnəmɨt, məto
nian otəmegəh mɨn, otəsəmnəmɨt mɨnən. 43 Nian katɨtənɨm,
in nat kit itəm netəmim kəsotolkeikeən, məto nian otəmegəh
mɨn, in nat kit itəm netəmim 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. 45Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə, “Etəm tətaupən agɨn-əh,
Atam, təmuwamos 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 rəhanɨməptən,məto etəmtatuarisɨg uKristo, təmɨsɨ-
pən e nego e neai. 48Netəmim rafin rəha nətueintən, nɨpətɨlat
kotahmen e nɨpətɨAtam,məto netəmim itəmokotuwɨn e nego
e neai, nɨpətɨlat okotahmen e nɨpətɨ Kristo, etəm u təmɨsɨ-pən
ikɨn. 49Roiu kitat kotahmen e Atamu 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 itəmotəmnəmɨt otəsosən nat itəm
tətatɨg lilɨn. 51 Otətəlɨg-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 netəm
kəmotɨmɨs okotəmegəh mɨn məsotɨmɨs mɨnən, kən Uhgɨn otol
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nɨpətɨtat tuwiwi. 53 Tol nəhlan məto-inu, nat itəm otəmnəmɨt
otəkəikemuwɨn enat itəmotəsəmnəmɨtən, kənnat itəmotɨmɨs
otəkəike muwɨn e nat itəm otəsɨmɨsən mətatɨg lilɨn. 54 Nian
nat itəmtatəmnəmɨt təmuwɨn e nat itəmtəsəmnəmɨtən, 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-inənnat kit təloal etəmat. Nian rafin, otolwək rəha
Iərəmərəenɨkitəmatrafin,məto-inunəkotɨtunməməwəkrəha
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 əm məmə emən mihin kəm niməfak mɨn əpəh
profens əh Kalesia. 2 E Sante mɨn rafin, itəmat rafin kitiəh
kitiəh otəkəike mələhəu kalɨn məni 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. 3Kən otətgi-arəp itəmat neenməmə okotəmɨkməni
motuwɨn, kən nian ekɨmnə, ekəte naoa mən-iarəp ilat kəm
netəm Jerusalem, kən mahl-ipən ilat kotəmɨk məni motuwɨn
əpəh ikɨn. 4Okəmə ekəplan məmə təwɨr məmə io mɨn ekuwɨn,
kən ilat okotətəu-pa io.

Naliwəkənmɨn rəha netəm-iasol mɨn neen
5 Uarisɨg epanɨmnə muag itəmat, ekuwɨn-pən Masetonia,

məto-inu ekaupən muwɨn muag niməfak mɨn əpəh ikɨn.
6 Kəm-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-pən
mɨn ikɨn. 7 Esolkeikeən məmə ekɨmnə məplan itəmat u miet
mɨn, məto iakolkeike məmə ekɨmnə kotatɨg məsɨn okəmə
Iərəmərə tegəhan-in io. 8Məto etatɨg əmEfesasmətoarus nian
rəha Pentekos, lafet rəha Nagwənən Wi, 9 məto-inu Uhgɨn
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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.

10 Okəmə 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.

12 Kən e piatat Apolos, emətapəh əskasɨk məmə in otəkəike
mətəu-pən piatat mɨn mɨmnə 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 nəkotɨtun məmə Stefanas ne rəhan mɨn,
ilat kəmotaupən motən nɨpahrienən e Iesu əpəh Akaea,
kən ilat kotalkut əskasɨk o nasituən e iəfak mɨn. Iatən
əskasɨk kəm itəmat piak mɨn məmə, 16 otɨsiai-in ilat motol
nəwialat, ne netəmim rafin itəm koatol pɨk wək o niməfak.
17 Nɨkik təmagien nian Stefanas, ne Fotunatas, ne Akaekas
kəməhaliet-arəpa, məto-inu nat əpnapɨn itəmat nakotɨkə,
məto nian eməplan iləhal, tahmen əmməmə eməplan itəmat.
18 Iləhal kəməhaləs-ipər pɨk rəhak nətəlɨgən tahmen əmməmə
kəməhalol etəmat. Netəmkotol nəhlan, okəike kɨsiai-in ilat.

Namnun nəghatən rəha Pol
19Niməfakmɨneprofens əpəhEsia koatən təwɨr kəmitəmat.

AkwilanePrisila kioalkeikepɨkməməokuən təwɨr kəmitəmat
e nərgɨ Iərəmərə ilat iəfak mɨn itəm kəmotuəfɨmɨn e nimə
rəhalau. 20 Piatat mɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr kəm itəmat.
Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e
Kristo.

21 Io Pol, iatos pen matəte əm e 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.
24 Ekahl-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 kəmpah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak

rəha Korin, ne iəfakmɨn rəha profens Akaea.
?Nəmegəhən tahronulannian 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
koatənməmə Pol in sənəmə etəm-iasol, kən təsətuatɨpənməmə
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, kənUhgɨn in təmos-ipənwəkukəmin, kən
tətuatɨp əmməmə in otəghat nəhlan kəm ilat. Kən in tolkeike
məmə 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, iatətenaoau itɨmlaupiətat Timoti. Naoau 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 itəm in nəukətɨn nasəkitunən,
kən in Uhgɨn itəm nol kepɨnən rafin tatɨsɨ-pən ron. 4 In tatol
kepɨn kitat e nəratən rafin rəhatat məmə kitat kotɨtun nol
kepɨnən netəmim e nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən kitat kotol
kepɨn ilat enolənrəhanol kepɨnən itəmUhgɨn təmolkəmkitat.
5 Tahmen əm e nahməən itəm Kristo təmos, təmuwa mɨn e
nəmegəhən 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.
6Okəmə itɨmat ekoatəto nahməən, nahməən əh tatuwa otɨmat
nian ekoatən-iarəp namnusən təwɨr, kən namnusən təwɨr əh

1:3: Rom 15:5 1:5: Sam 34:19
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otol kepɨn itəmatmosmegəh itəmat. OkəməUhgɨn təmolkepɨn
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 əm məmə, 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, təmol nɨkitɨmat təht məmə okəm-naka ekotɨmɨs.
9Nɨpahrienən, itɨmat emotətoməmə 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 itɨmat e
nəratən itəm otəpanuwa. Emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat
nətəlɨgən lan məmə 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 itəmUhgɨn təmɨtəpunməmə 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
emotagɨle 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 otuwa mɨn, itəmat onəkotagien
otɨmat tahmenmɨnməmə itɨmat ekotagien otəmat.

15-16 Məto-inu enɨtun məmə nakotagien otɨmat, nɨkik təht
məmə nian ekatuwɨn Masetonia, ekaupən mɨmnə məplan
itəmat, kən nian ekɨtəlɨg Masetonia, ekɨmnə mɨn məplan
itəmat. Tol nəhlan, nakatos nəwɨrən mau kəiu. Kən uarisɨg
e itəm mɨn əh, onəkotasitu lak motahl-ipən io ekuwɨn nɨtən
Jutia. 17 ?Nɨkitəmat təht məmə, nian emol nətəlɨgən mɨn əh,
1:8: Wək 19:23; 1 Kor 15:32 1:10: 2 Tim 4:18 1:13-14: 2 Kor 5:12; Fil
2:16 1:15-16: 1 Kor 16:5-6
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məto emol əpnapɨn əm? ?O, kəm-naka nətəlɨgən rəhak təmɨsɨ-
pən e nolən rəha nətueintən, tahmen e netəmim itəm koatən
“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,” 19 məto-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 rəhatatməmə kitat rəhan
mɨn, kən təmələhəu-pən rəhan Narmɨn e nɨkitat məmə kitat
okotɨtun roiu məmə rəhan nəniəkɨsənmɨn, ilat rafin okotuwa
nɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat o nian kit.

23 Kən roiu, okəmə esənən nɨpahrienən, pəs Uhgɨn otol
nalpɨnən kəm io. Eməsuwamən Korin məto-inu esolkeikeən
məmə ekən nəghatən əskasɨk kit kəm itəmat. 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 ?Emən nəhlan məto-
inu, okəmə ekol nɨkitəmat tahmə, pah u ikɨn-un otol io nɨkik
tagien? Itəmat əm, itəm emol nɨkitəmat tahmə. 3 Kən eməte
naoa əh,məmənian ekɨmnə, esətoən tərat e nɨkik. Esolkeikeən
məmənetəmim itəmokotəkəikemotol nɨkik tagien, ilat okotol
məmə ekəto tərat. Eməte naoa əh e nolən əh, məto-inu enɨtun
məməkitat kitiəh əm,kənniannɨkik tagien, kənnɨkitəmatmɨn
tagien. 4 Tol nəhlan, nian eməte naoa əh kəm itəmat, nɨkik
təpou pɨk otəmat, kən nɨkik tɨtəgɨt, nahui nəmtək taiəh otəmat.
Esəteənnaoa əhməmə otol nɨkitəmat təpou,məto eməteməmə
onəkotɨtun rəhak nolkeikeən asol otəmat.

Aluin nolən ratmɨn rəha nol təfagə
5 Etəmim itəm təmol nəratən, təmol io ekəto tərat, məto

təmol itəmat rafin nakotəto tərat pɨk, məto esolkeikeənməmə
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,
1:19: Wək 18:5 1:20: Nol Əpən 3:14 1:22: 2Kor 5:5; Efes 1:13-14 1:24:
1 Pita 5:3 2:1: 1 Kor 4:21 2:4: Wək 20:31
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məmə nɨkin otəsəpou pɨkən mol təme e rəhan nəmegəhən.
8 Iatətapəh əskasɨk otəmat məmə nakotuwɨn motol təwɨr kəm
inməmə in otɨtun rəhatəmat nolkeikeən ron. 9Eməte naoa əh
kəm itəmat məmə ekəplanməmə onəkotol nəwiak e natɨmnat
rafin, o kəp. 10 Okəmə 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

12 Nian emuwɨn əpəh Troas o nən-iarəpən namnusən
təwɨr rəha Kristo, eməplan məmə 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 tɨkɨmɨr mɨn, Uhgɨn tatit itɨmat e Kristo. Kən itɨmat
rəhan mɨn netəmim itəm ioatən-iarəp nenatɨgən rəha Kristo,
kən nenatɨgən əh in tahmen e nəmiəwɨn kit itəm tatuwɨn
ikɨn pɨsɨn-pɨsɨn mɨn. 15 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, itɨmat ekotah-
men e nəmiəwɨn rəha Kristo kəm netəmim rafin, netəmim
itəm Uhgɨn tatosmegəh ilat, ne netəmim itəm okotuwɨn e
nalpɨnən rəha Uhgɨn. 16 Itɨmat nəmiəwɨn rəha nɨmɨsən kəm
neen itəm tatəgətun ilat məmə okotɨmɨs. Kən itɨmat nəmiəwɨn
rəha nəmegəhən kəm neen, itəm tatəgətun ilat məmə Uhgɨn
otosmegəh ilat. ?Kən pah u tɨtun nolən wək asol əh? 17Məto
itɨmat esotahmenən e netəm əpnapɨn mɨn, itəm koatən-iarəp
nəghatən rəha Uhgɨn o nos əmən məni. Kəp, məto Uhgɨn
təmahl-ipən itɨmat, kən e Kristo, itɨmat ekotən-iarəp nam-
nusən təwɨr enɨganəmtɨUhgɨn, kənnəghatənrəhatɨmat təmɨsɨ-
pən e nɨkitɨmat itəm tətuatɨp əm.

3
1Okəmənaka nɨkitəmat təhtməmə enoatɨləs-ipər itɨmatməmə
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,
2:11: Luk 22:31 2:12: Wək 14:27; 1 Kor 16:9 2:13: Wək 20:1 2:16:
Luk 2:34; 2 Kor 3:5-6 3:1: Wək 18:27; 2 Kor 5:12
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itəm netəmim rafin koatafin kən moatɨtun. 3 Itəmat noa rəha
wək rəhatɨmat. Kən nəmegəhən rəhatəmat tatəgətun məmə
itəmat naoa kətafin itəm Kristo 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, kənmoatahatətə 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 təmol məmə itɨmat ekotahmen məmə ekotuwa
rəhan iolwəkmɨnrəhanəniəkɨsənwi rəhanasituən itəmUhgɨn
təmən. Nəniəkɨsən wi əh təsɨsɨ-pənən e Lou itəm kəməte, 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.

Nəhag-əhagən rəhaNəniəkɨsənWi RəhaNasituən
7 Otətəlɨg-in-tu. Nian Uhgɨn təməte Lou e kəpiel, mos-

ipən kəm Moses, nəhag-əhagən əh-ikɨn rəha Uhgɨn, kən
nəhag-əhagən əh təmalpin nɨganəmtɨ Moses, kən netəm Is-
rel 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 ! Okəmə wək itəm kəmakil
netəmim məmə 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 !Kən okəmə wək rəha Lou itəm otəpanɨkə, tɨnuwa
e nəhag-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 Narmɨn Rəha Uhgɨn, nətəlɨgən
rəhatɨmat təskasɨk e Uhgɨn, kən məsotəgɨnən o nən-iarəpən
rəhan nəghatən. 13 Itɨmat esotahmenən e Moses, itəm
təmətalpin nɨganəmtɨn e nɨməhan agege məmə netəm Is-
rel okəsotəplanən məmə nəhag-əhagən teiuaiu muwɨn mɨkə.
14 Məto Uhgɨn təmol nətəlɨgən rəhalat tiəkɨs. Kən mətoarus-
pa əh-roiu, nɨməhan əh tətahtosɨg-in nətəlɨgən rəhalat nian
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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 rafin
məmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp. 3 Kən okəm-naka nam-
nusən təwɨr itəmekoatən-iarəp in tatəhluaig o netəmimneen,
məto kəp, tatəhluaig əm o netəmim itəm koatətəu-pən suatɨp
o nuwɨnən e nɨgəm asol. 4 Koatətəu-pən suatɨp əh məto-inu
Setan, u in Iərmɨs itəm tatərəmərə e nətueintən u, təməfətain
nətəlɨgən rəhalat, məmə kəsotəplanən 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 nəhlan məmə 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
† 3:14: “NaoaRəhaNəniəkɨsənOas” in “Oltesteman.” 3:16: Eks 34:34 3:17:
Jon 8:36; Rom 8:2 4:2: 2 Kor 2:17; 1 Tes 2:5 4:4: Efes 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3
4:6: Jen 1:3; Aes 9:2; 2 Kor 3:18 4:7: 2 Kor 5:1



2 KORIN 4:9 463 2 KORIN 5:3

neen ekotəruru suatɨp, məto esotapəsən nalkutən. 9Netəmim
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. 12 Kənu, nian rafin itɨmat ioatɨləs pɨkən
nɨmɨsənməmə itəmat onəkotɨtun nəmegəhən itulɨn.

13Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə, “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-pa netəmim tepət təhmɨn mɨn okotuwa
o Kristo, kən okotos-ipən nənwiwiən tepət kəm Uhgɨn, 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. 17 Tol 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. 18Kən 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 itəm
kəsəplanən in namnun tɨkə.

5
Nɨpətɨnwi əpəh e nego e neai

1 Tol nəhlan, kotɨtun məmə nɨpətɨtat in tahmen e nimə
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. 3 Tol nəhlan məto-inu sənəmə kitat okotuwa
narmɨn əm nɨpətɨn tɨkə, məto okotos nɨpətɨn wi rəha nego e
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neai. 4 Nɨpətɨtat itəm otɨmɨs tol kitat koatekɨmɨs moatehag
rəha nəpouən, məto sənəmə koatolkeike məmə 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-ipaNarmɨnRəhanməməotəgətun
wɨr kəmkitat məmə rəhan nəniəkɨsənmɨn otuwa pahrien.

6Kən 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 ko-
tolkeike məmə kotapəs nɨpətɨtat motuwɨn e nimə wi rəhatat
kitat Iərəmərə. 9Tol nəhlan, okəmə kotatɨg e nɨpətɨtat, o okəmə
kotapəs nɨpətɨtat rəha nətueintən, kitat kotalkut pɨk məmə
kotol natɨmnat itəm koatol nɨki Iərəmərə tagien. 10 Kotol
nəhlanməto-inu kitat rafin okotəkəikemotətul aupən eKristo
məmə inotakil rəhatatnolənmɨn, kənkitat kitiəhkitiəhokotos
nətouən tətəu-pən natɨmnat itəmkəmotol e nətueintən, okəmə
nat təwɨr o nat tərat.

Ien əhruinmɨn rəha Uhgɨn
11Kən roiu əh, məto-inu ekotɨsiai-in Iərəmərə, kənmotalkut

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
nuhalpɨnənnəghatənrəhanetəmimitəmkotausit onolən itəm
netəmim koatəplan, məto nɨkilat təsəhtən nat itəm tətatɨg e
nɨki etəmim. 13Okəmə 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 nolənnatɨmnat itəmilat əmkotolkeike,
məto ilat kotəkəikemotol nolənmɨn itəmIesu tolkeike, u etəm
təmɨmɨs olat kənməmegəhmɨn e nɨmɨsən.

16 Tol nəhlan, roiu ne, itɨmat esotakilən netəmim e nolən
itəm netəmim rəha nətueintən kotakil netəmim lan. Nat
əpnapɨn nian kit emotakil Kristo e nolən əh, məto roiu eso-
tolən. 17Tol nəhlan, okəmə suah kit təmuwa kitiəh ilau Kristo,
in təmuwa etəmim wi. !Nat oas təmɨkə, kən nat wi tɨnuwa!
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18 Natɨmnat rafin mɨn əh tatɨsɨ-pən e Uhgɨn. Aupən kitat
tɨkɨmɨrmɨnkitatUhgɨn,mətoeKristo, in təməmɨkkitatkotuwa
iuəhkɨr ron, mol kitat iolɨn mɨn. Kən təmos-ipa kəm itɨmat
wəku rəhaniuw-pamən tɨkɨmɨrmɨn rəhaUhgɨnokotuwa iolɨn
mɨn. 19 Inu tatən məmə Uhgɨn təmiuw-pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn
e nətueintən məmə okotuwa iolɨn mɨn e Kristo, kən məsafin
mɨnən rəhalat nolən rat mɨn. Kən təmos-ipa kəm itɨmat
nəghatənu rəhaniuw-pamən tɨkɨmɨrmɨn rəhanokotuwa iolɨn
mɨn.

20Tol nəhlan, itɨmat ien əhruinmɨn rəhaKristo, kən tahmen
məməUhgɨn tətaun-in netəmim e nəwiatɨmat. Kən ioatətapəh
əskasɨk otəmat e nərgɨ Kristo məmə: nakotapəs nolə tɨkɨmɨr,
kənmotuwa iolɨ Uhgɨnmɨn. 21Uhgɨn təmol suah u itəm rəhan
nolən rat tɨkə, məmə in sakrifais rəha nolən rat mɨn rəhatat,
məmə e in, kitat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

6
1 Məto-inu itɨmat ioatol wək kitiəh itɨmat Uhgɨn, ekotətapəh
əskasɨk otəmat məmə nian Uhgɨn tətawte-in rəhan nəwɨrən
kəm itəmat, nəsotosən tahmen in nat 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
3 Esotolən nat kit itəm suah kit otəme lan e rəhan na-

hatətəən, 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 itɨmat
məmə 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 itɨmat iolwək mɨn
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pahrien rəhan. 9 Netəmim neen kəsotegəhan-inən məmə
itɨmat aposol mɨn pahrien, məto netəmim tepət koatənməmə
itɨmat aposol mɨn pahrien. Nian rafin nɨmɨsən tatɨtəp itɨmat,
məto ekoatəmegəh əh. Katoh itɨmat, məto kəsohamnuən əh
itɨmat. 10 Nɨkitɨmat təpou, məto nian rafin ekotagien əh.
Rəhatɨmatnautə tɨkə,məto itɨmatekotolnetəmimtepət rəhalat
nautə tepət. Rəhatɨmat nat kit tɨkə, məto ekoatos natɨmnat
rafin.

11 Piak mɨn əpəh Korin, emotən rafin nəghatən kəm itəmat
kəsapəsən kit, kən ekotolkeike itəmat e nɨkitɨmat rafin.
12 Itɨmat esotahtosɨg-inən nolkeikeən rəhatɨmat otəmat, məto
itəmat notahtosɨg-in rəhatəmat otɨmat. 13 Roiu əh, iatəghat
kəm itəmat məmə itəmat nenətɨk ətuatɨp. Tətuatɨp əm məmə
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! 16 E Nimə Rəha Uhgɨn, ikɨn kit tɨkə əh-ikɨn o narmɨ nat
mɨn, 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 nenətɨk mɨn,” 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
kitatməmə rəhaUhgɨn əmmotətəu-pən rafin suatɨp itəmnɨkin
otagien lan.

Nɨki Pol təmagien olat
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2Oterəh enɨkitəmat kəmitɨmat. Esotolən tərat kəmsuahkit,
esotiuw-pənən suah kit tərat ikɨn, esotalkutən məmə ekotos
nat kit rəhatəmat e nolən eko-eko. 3 Esənən nəghatən u
məto-inu nəmotol nolən rat. Emən rəkɨs kəm itəmat məmə
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, eso-
tamegən,məto nian rafin, nəratən tatɨləs itɨmat təmɨsɨ-pən ikɨn
pɨsɨnpɨsɨnmɨn. Enəmegəhən rəhatɨmat, netəmimkəmotəmou
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 pɨk
məmə nəkotəplan io, kən təmənməmə nɨkitəmat tatəto tərat o
nəghatən rəhak, kən təmən məmə nakolkeike pɨk io moatətul
əskasɨkonərgək. Nianeməto, nagienənenɨkik təmərmərioah.

8 Nat əpnapɨn okəmə rəhak naoa aupən təmol itəmat
nakotəto tərat,məto esətoən tərat ron. Mətoaupən, eməto tərat
ron, məto-inu eməplan məmə naoa u təmol itəmat nakotəto
tərat, məto rəha nian əkuəkɨr əm. 9 Məto roiu, nɨkik tagien,
kən sənəmə məmə nəmotəto tərat, kəp. Nɨkik tagien məmə
nian nəmotəto tərat, nəmotəuhlin itəmat e rəhatəmat nolən
ratmɨn. Nɨpahrienən, Uhgɨn tolkeikeməmə kitat okotəto tərat
o nolən tol min-nulan. Kən məto-inu nəmotəuhlin itəmat,
kən natɨmnat itəmemotən aupən kəm itɨmat təməsolənməmə
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 itəmUhgɨn tolkeike. Nolən əh, noan tepət: nakotolkeike
motalkut əskasɨk məmə nəkotol nolən ətuatɨp, kən motoalkut
əskasɨkməmənokotəg-ətuatɨp-in rəhatəmatnolənratmɨn, kən
motetəhau nolən rat mɨn, kən narmɨtəmat təmiwɨg nəmotaut
motəgɨn nolən rat mɨn. Nəmotolkeike məmə nəkotəplan mɨn
io, kənnakotolkeike pɨkməmənakotətul əskasɨkonərgək. Kən
nəmoatətul matɨp məmə nəkotol nalpɨnən kəm netəm kotol
nolən rat. E nolən mɨn rafin rəhatəmat, nəmotəgətun məmə
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nəsotolən nat kit tərat e natɨmnat u. 12 Kən 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. 13 Natɨmnat rafin mɨn 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 itəmemotənkəmitəmat, ilat nɨpahrienən. Kən
e nolən kitiəh əm, natɨmnat rafin itəm emotən kəm Taetas
etəmat, kən motausit ron, ilat mɨn nɨpahrienən. 15 Taetas,
nɨkin tatəht əh məmə itəmat rafin agɨn-əh nəmotol nəwian,
kən moatəgɨn moatasiəp nian nəmotegəhan-in məmə otuwa
məplan itəmat. Kən nian nɨkin tatəht natɨmnat mɨn əh,
nolkeikeən rəhan otəmat tatər təhmɨnmɨn. 16Nɨkik tagien pɨk
məto-inu etahatətə əskasɨk etəmat məmə nəkoatol naka itəm
tətuatɨp.

8
Pol təmətapəhməmə okotawte

1Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, ekotolkeikeməmənəkotɨtun nəwɨrən
rəha Uhgɨn itəm təmawte-in kəm niməfak mɨn əpəh Maseto-
nia 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, kəmotərakin məni tepət
motos-ipən kəm iəfak mɨn əpəh ikɨn mɨn. 3 Iatən-iarəp
kəm itəmat məmə ilat kəmotos-ipən tepət, taprəkɨs-in itəm
netəmim nɨkilat təht məmə okol kəsotolən. Kən ilat atɨp
kəmotol. 4Kəmotətapəh amul otɨmatməmə itɨmat ekotegəhan
pəs ilat kotasitu e wək rəha nos-ipənməni kəm iəfakmɨn əpəh
Jerusalem. 5 Kəmotaupən kos-ipən nəmegəhən rəhalat kəm
Iərəmərə, kən uarisɨg, kəm itɨmat, e nolən itəmUhgɨn tolkeike.
Nɨkitɨmat təsəhtənməmə okotol tepət nəhlan, məto kəmotol.

6 Kən tol nəhlan, emotuəh nɨki Taetas məmə otɨtəlɨg-pɨnə
otəmat. In təmaupən məghat kəm itəmat o nolən nat u, kən
tol nəhlan, emotətapəh məmə in otəghat kəm itəmat məmə
nəkotol namnunwəkwɨr rəha nawteən əh itəmnəmotətuoun.
7 E natɨmnat mɨn u rafin, itəmat nəmotol təwɨr pɨk maprəkɨs,
inu nahatətəən rəhatəmat, ne nəghatən rəhatəmat, ne nɨtunən
rəhatəmat, ne nolən rəha nətul əskasɨkən, ne nolkeikeən
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rəhatəmat otɨmat. Kən 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 Iesu Kristo itəm
təmawte-in kəm itəmat, məmə nat əpnapɨn rəhan nautə tepət,
məto təmol otəmat məmə in rəhan nautə tɨkə. Kən məto-inu
təmolməmə rəhan nautə tɨkə, kənmol itəmat rəhatəmat nautə
tepət.

10 Kən inu rəhak nətəlɨgən e natɨmnat mɨn u, itəm ota-
situ 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, kən Uhgɨn
nɨkin tagien o nosənnatɨmnat 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 itəm
Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Netəmim itəmkəmotəulək tepət, tahmen əm, təsaprəkɨsən.
Kən netəmim itəm kəmotəulək 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 əm nətəlɨgən
məmə in otɨmnə məplan itəmat. 18 Kən itɨmat ekotahl-ipɨnə
mɨn piətat kit mɨn tɨmnə ilau min. Suah u, netəm e niməfak
mɨn koatɨsiai-in o rəhan wək o nən-iarəpən namnusən təwɨr.
19Kən taprəkɨs-in inu, niməfakmɨn kəmotɨtəpunməmə otuwa
itɨmat min o nɨləsən məni u muwɨn əpəh. Kən itɨmat
ekotərəmərə lan o noorənməmə otɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə, kən
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matəgətun məmə nɨkitɨmat otagien pɨk o nasituən. 20 Itɨmat
esotolkeikeən məmə suah kit otən rat itɨmat o nolən rəha
noorənməni asol əh. 21Tol nəhlan, itɨmat ekotalkut pɨkməmə
ekotolnat itəmtətuatɨp,məto sənəməenɨganəmtɨ Iərəmərə əm,
məto e nɨganəmtɨ netəmimmɨn.

22Kənekotahl-ipɨnəpiətat kitmɨn iləhal suahmil u. Suah əh,
e wək tepət ne nolən tepət, emotɨsɨlu wɨr məmə in tolkeike pɨk
məməotasitu. Kənroiu, in tolkeikepɨkməməotasituməto-inu
in tətahatətə pɨk etəmat. 23 Kən o Taetas, itɨmlau min 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.
24Tol nəhlan, otol rəhatəmatnolənkəmsuahmiləhal əhməmə
nakotolkeike pahrien iləhal, kən iləhal okəhalɨtun o nat naka
itɨmat ekotausit otəmat. Kən otol-wɨr kəm ilat məmə niməfak
mɨn okotəplan.

9
1 Okəmə esəteən naoa u kəm itəmat, in təwɨr əm məto-
inu nəkotɨtun rəkɨs wək u rəha nasituən e iəfak mɨn əpəh
Jerusalem. 2 Iatən nəhlan məto-inu io ekɨtun məmə nako-
tolkeike məmə onəkotasitu. Kən ematɨləs-ipər nolən wɨr
rəhatəmat o netəm Masetonia, matən kəm ilat məmə e nup
itəm tɨnuwɨn rəkɨs, itəmat əpəh Akaea, nəmoatətul matɨp o
nos-ipənən. Kənniankəmotəplanməmənɨkitəmat tagienpɨko
nasituən, təmolmɨn ilat tepət kotolkeikeməmə okotasitumɨn.

3 Məto 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-
iəkɨsməmənakotos-ipən. Məto iakolkeikeməmə innos-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

noanməsɨn. Kən etəm tatəfe tepət, matəulək-in tepət. 7 Itəmat
kitiəh kitiəh nakəkəike mos-ipən nat naka nəmən e nɨkim
məmə nakos-ipən. Okəmə nɨkim təsagienən ron, təsəwɨrən
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məmə nakos-ipən. Kən okəmə nakos-ipən məto-inu suah kit
tatəkəike kəm ik məmə nakos-ipən, in mɨn təsəwɨrən. Ekən
nəhlan məto-inu Uhgɨn tolkeike etəm u tatos-ipən e nɨkin
pahrien. 8KənUhgɨn tɨtunnawte-inənnəwɨrən rafin agɨnkəm
itəmat məmə e nian rafin e natɨmnat rafin, nakotos natɨmnat
rafin itəmtətuatɨpməmə 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
itəmatməmə itəmat nəkotɨtun nawteən e nian rafin. Kən nian
ekotoor rəhatəmat nasituən, netəmimokotənwiwi Uhgɨn ron.

12Wək u itəm itəmat nəkotol, tatos-ipən məni o nagwənən
kəm netəmim rəha Uhgɨn u nəumɨs tatus ilat, məto tatol nat
wɨr kitmɨn taprəkɨs, inu nənwiwiən itəmtəmərmərioah e nɨki
netəmimmatuwɨn o Uhgɨn. 13Nian nəkotol wək u, natol-arəp
nolən rəhatəmat kəm netəmim tepət. Kən ilat okotɨləs-ipər
nərgɨUhgɨn ron,məto-inu itəmat nəkoatol pahrien nolən rəha
netəmim itəm koatən nɨpahrienən e namnusən təwɨr rəha
Kristo. 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 kəm Uhgɨn 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 e nat kit kəm itəmat. Netəmim neen
koatən məmə nian kitat min itəmat, rəhak nətəlɨgən in ləhau
əm, məto nian ekiet rəkɨs etəmat, rəhak nolən təskasɨk pɨk.
Kristo, in rəhannətəlɨgən ləhau, kən inetəmmətɨg. Kənenolən
kitiəh əm, 2 iatətapəh otəmatməmə, onəkotol nolən rəhatəmat
tətuatɨp məmə nian ekɨmnə, məsəhai pɨkən itəmat. Məto
ekɨtunməmə ekəhai netəmimneen u koatənməmə ekoatətəu-
pən nolən rəha nətueintən u, 3məto-inu nat əpnapɨn ekotatɨg
e nətueintən u, itɨmat esotəluagɨnən e nolən rəha nətueintən
u. 4 Natɨmnat rəha nəluagɨnən itəm itɨmat ekoatəluagɨn lan,
9:9: Sam 112:9 9:10: Aes 55:10 9:11: 2 Kor 1:11; 4:15 10:1: 1 Kor
2:3 10:2: 1 Kor 4:21
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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
winelat,motolməmə ilat rafinokotol nəwiaKristo. 6Kənnian
itəmat nakotətəu-pənwɨr nəwia Kristo, itɨmat ekoatətulmatɨp
o nolən nalpɨnən kəmnetəmim 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 mɨnməmə itɨmatmɨn rəha Kristo
tahmen lan. 8Nat əpnapɨn iatəghat ausitməsɨn onepətən 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.” 11 Netəm tol nəhlan kotəkəike
motɨtun məmə, nolən rəhatɨmat itəm koatəplan e naoa mɨn
emotahl-ipən nian itɨmat isəu, məto nian ekotɨmnə, ekotol
rafin nolənmɨn əh.

12 Esotolkeikeən məmə ekotəplan ahmen itɨmat ne netəm
pɨsɨn neen itəm koatɨləs-ipər atɨp ilat. !Kəsi, itɨmat esotah-
menən! ! Kəp, iatəsan əm! Nian ilat atɨp əm koatəplan
ahmen ilat mɨn, kən koatakil atɨp əm ilat mɨn, tol rəhalat
nɨtunən talməl. 13 Məto itɨmat, esotəghat ausitən taprəkɨs e
nepətən rəhatɨmat, məto ekotəghat ausit e wək itəm Uhgɨn
təmələhəu-pən məmə rəhatɨmat, kən wək u, itəmat mɨn əpəh
ikɨn. 14 Kən 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. 15 Netəmim neen koatəghat ausit o wək
itəm suah pɨsɨn təmol. Məto itɨmat ekoatəghat ausit əm e
wək itəmUhgɨn təmələhəu-pən kəmitɨmat. Itɨmat emotələhəu-
pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatɨmat məmə nahatətəən rəhatəmat
otəwiə təhmɨnmɨn, kən tol nəhlan, rəhatɨmat wək e nɨkitəmat
otol iahginmepət, 16kən tol nəhlan, ekotɨtun nuwɨnənmotən-
iarəpnamnusən təwɨr e ikɨnmɨnenɨkalɨ imatəmat ikɨnmuwɨn
təhmɨn mɨn. Kən e nolən əh, itɨmat esotolən wək e ikɨn kit
itəm suah kit tɨnol wək rəkɨs ikɨn, kən məsotəghat ausitən o
wək rəha etəm pɨsɨn. 17 Məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Pəs etəm tatəghat ausit, in otəghat ausit əm e natɨmnat
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itəm Iərəmərə təmol.” 18 Iatən nəhlan məto-inu, kəsɨsiai-inən
etəmim itəm tatɨləs-ipər atɨp in, məto katɨsiai-in əm etəmim
itəm Iərəmərə tatɨləs-ipər.

11
Pol ne aposol eiueiuəmɨn

1 Iakolkeike məmə nakotegəhan-in io pəs ekən rəhak məsɨn
nalmələnkəmitəmat. Mətopahrien, noatol rəkɨs. 2 Iatehmwɨr
itəmat, məsolkeikeən məmə suah kit mɨn otəmki-rəkɨs itəmat
e nelmək, kən nolən əh rəhak təmɨsɨ-pən əm o Uhgɨn. 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 əhməmə ekegəhan-in-pən in kəm rəhan iərman, kən in
təruru əh iərman.

3Məto iatəgɨn məmə onəkotahmen e If itəm Setan təmeiuə
in e nəghatən ətehen. Iatəgin məmə suah kit otiuw-pən
rəhatəmat nətəlɨgən tuwɨn ik pɨsɨn, kən nakotapəs rəhatəmat
nolkeikeən o Kristo, itəm in tətuatɨp məpiəwɨr. 4 Iatən nəhlan
məto-inuokəmə suahkit tatuwaotəmatmatən-iarəp Iesu itəm
tol pɨsɨn e Iesu itəm ekoatən-iarəp, o okəmə itəmat nakoatos
narmɨn itəm tol pɨsɨn e Narmɨn nəmotos rəkɨs, o nakotəto
namnusən təwɨr itəm tol pɨsɨn e itəm nəmotos rəkɨs, məto
itəmat ialməl mɨn, nakotegəhan-in əm. 5 Aposol mɨn əh itəm
itəmat nakoatənməmə ilat “aposol mɨn ilɨs pɨk,”məto e rəhak
nətəlɨgən esəplanən məmə ilat ilɨs maprəkɨs-in io. 6 Okəmə
naka kəsəgətunwɨrən io e nəghatən, məto ekɨtunwɨr nəukətɨn
namnusən təwɨr. Itɨmat emotəgətun nat əh kəm itəmat e nolən
mɨn rafin nian tepət.

7 Nian ematən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm
itəmat, esolənməmə nakotətou nat kit. Io atɨp əm emos-iəhau
io o nɨləs-ipərən itəmat. ? Kən tahro? ?Nolən əh in təfagə
rat kit? !Kəp! 8 Nian 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 pi-
atat 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
nəhlannian rafin. 10TahmenenɨpahrienənrəhaKristo tətatɨg
lak, iatən pahrien məmə suah kit tɨkə ikɨn mɨn rafin əpəh
Akaea o nən-iəhauən io o nəghat ausitən o nəsətapəh-inən
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nasituən. 11 ?Kən tahro ekəsətapəh-inən nat kit otəmat, məto-
inu esolkeikeən itəmat? !Kəp! Uhgɨn tɨtunməmə ekolkeike pɨk
itəmat.

12Netəmimneen kotolkeikeməmə 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. 13 Netəm nəhlan, ilat aposol
eiueiuə mɨn, kən koateiuə-in netəmim e wək rəhalat. !Kən
ilat koatan tahmenməmə ilat aposolmɨnpahrien rəhaKristo,
məto kəp! 14Məto kəsotautən e nolən əh, məto-inu Setan atɨp,
tətan tahmen məmə in nagelo kit rəha nəhag-əhagən. 15 Kən
sənəmə in nat kit itəm okotaut lan, okəmə iolwək mɨn rəha
Setankotan tahmenməmə ilat iolwəkmɨn rəhanolən tətuatɨp.
E namnun nian, ilat okotos rəhalat nətouən tətəu-pən nolən
mɨn rəhalat.

16Ekɨsɨmatɨpmɨn. Pəs suahkit tɨkənɨkin təhtməmə io ialməl.
Məto okəmənɨkitəmat təht nəhlan, kən otegəhan-in io pəs ekol
nolən rəha ialməl məsɨn, kən ekəghat ausit məsɨn. 17Nəghatən
u rəhak sənəmə nat itəm Iərəmərə təmən-ipa kəm io məmə
ekən. Məto iatəghat əm tahmen e ialməl kit. 18 Netəmim
tepət koatəghat ausit o nolən mɨn rəha nətueintən, kən tol
nəhlan, io mɨn, ekəghat ausit. 19 !Ei! !Nakotenatɨg wɨr, kən
tol nəhlan, motegəhan-in məmə iaməl mɨn kotəgətun itəmat!*
20Nakotegəhan-in əmokəmə suah əpnapɨnkit tatol itəmat slef,
o okəmə tatos nat kit rəhatəmat e nolən eko-eko, o tatɨləs-
ipər atɨp in, o tatem-pən nɨganəmtɨtəmat. 21 ! Iataulɨs məmə
nətəlɨgən rəhatɨmat təpoupɨkməmə esotolənnolən ratmɨn əh!
Rəhak nəghatən in talməl, məto nolən naka itəm netəm əh

kotəmə okotəghat ausit ron, io mɨn, ekəghat ausit ron. 22 ?
Tahro? ?Ilat koatən məmə ilat netəmHipru? Io mɨn. ?Koatən
məmə ilat netəm Isrel? Io mɨn. ?Koatən məmə ilat noanol
rəha Epraham? Io mɨn. 23 ?Koatən məmə ilat iolwək mɨn
rəha Kristo? Io mɨn, 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. 24 Nian faif,
noanol rəha Isrel kəmotalis io mau tate-nain. 25 Nian 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.
26Nian rafin etaliwək o nolən wək 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 Iaihluə mɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn e
* 11:19: E ves 19-21, Pol tatəghat əsan ilat. Nɨpahrienən, in tatən-iəhau ilat.
11:22: Fil 3:5 11:23: Wək 16:23 11:24: Dut 25:3 11:25: Wək
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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 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. 29 Okəmə suah
kit rəhan nəmegəhən teiuaiu, kən io mɨn, rəhak nəmegəhən
teiuaiu. Okəmə suah kit tatit suah kit mɨn e təfagə rat, kən
nɨkik tɨtahmə pɨk ron.

30Okəmə 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 mo-
taskəlɨm 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

1Ekəikematəghat ausit, nat əpnapɨn təsolənwin e nat kit ikɨn,
məto ekəkəike matən natɨmnat mɨn tahmen e napɨlaiirən ne
nəghatənwimɨn itəm Iərəmərə təmol əp kəm io. 2Ekɨtun iəfak
kit itəm tətahatətə e Kristo.* E nup fotin tɨnuwɨn rəkɨs, Uhgɨn
təmɨləsmuwɨn əpəh ilɨs e nego e neai.† Iəkəruru okəmənɨpətɨn
tɨnatuwɨn, o narmɨn əm,Uhgɨn əmtɨtun. 3Kən ekənmɨnməmə
iəkəruru okəmə nɨpətɨn tɨnatuwɨn, o narmɨn əm, Uhgɨn əm
tɨtun. Məto ekɨtunməmə suah əh, 4Uhgɨn 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 itəm otɨləs-ipər io ilɨs taprəkɨs nat itəm tətuatɨp.
Iakolkeike məmə otəplan ahmen io e nat naka itəm ekən, o
ekol.

11:26: Wək 9:23; 14:5 11:33: Wək 9:23-25 * 12:2: Pol tatəghat-in atɨp.
† 12:2: NəghatənKris ətuatɨp tatənməmə, “neai tatol kɨsɨl lan.” Məto nɨpətɨn tatən
məmə “nego e neai u in ikɨn rəha Uhgɨn.” ‡ 12:4: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən
məmə, “Paradaes” itəm nɨpətɨn tatən məmə “nego e neai,” ikɨn itəm netəmim itəm
kotətuatɨp koatuwɨn ikɨn nian okotɨmɨs.
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7Uhgɨn 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 Setan məmə tol
nahməən e nɨpətɨk, kən tol nəhlan esausitən. 8 Emuəh nɨki
Iərəmərəmau kɨsɨl məmə otɨləs-irəkɨs ron io. 9Məto tən kəm io
məmə, “Rəhaknəwɨrənasol tɨtunnaskəlɨmən ik,məto-inunian
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. 10O 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 nəmotolmihin, məto-inu io sənəmə ləhau e “aposol
mɨn ilɨs pɨk” e nat kit əkəku əm, nat əpnapɨn io etəm əpnapɨn
əm. 12 Nian emətan kitat min itəmat, ematol natɨmnat itəm
tatəgətun io məmə 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-inən məni
kit otəmat. !Otaluin o təfagə rat u rəhak!§

14 Roiu iatətul matɨp məmə ekɨmnə muag itəmat itəm otol
kɨsɨl lan. Kən ekəsətapəh-inən məni kit otəmat, məto-inu
esotolkeikeən rəhatəmat nautə, məto iakolkeike əm itəmat.
Otətəlɨg-in-tu. Sənəmə wək rəha suakəku məmə otehm wɨr
rəhan tata ne mama. Məto in wək rəha tata ne mama məmə
okuehm wɨr rəhalau suakəku. 15 Tol 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
neenkoatənməməemosnatɨmnatotəmatenoləneko-eko. 17?
Tahro? ?Io emos natɨmnat e nolən eko-eko nian emahl-ipən
netəmimkəm itəmat, o kəp? !Kəp! 18Emuəh nɨki Taetasməmə
otuwɨn otəmat, kən mahl-ipən piətat kit ilau min. ?Taetas
təsosən natɨmnat otəmat e nolən eko-eko, o kəp? ?Nəkotɨtun o
kəp məmə, rəhatɨmlau nətəlɨgən kitiəh əm, kən matioal nolən
kitiəh əm?
12:7: Job 2:6 12:9: Fil 4:11-13 12:11: 2 Kor 11:5 12:12: Rom 15:19
§ 12:13: Pol tatol mɨlə elat e nəghatən u. 12:13: 2 Kor 11:9 12:18: 2 Kor
8:6,16-18
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19Kəm-naka nɨkitəmat təht məmə e nəghatən mɨn rafin əh,
emotuhalpɨnnəghatənkəmitəmat itəmsuahkit təmənotɨmat.
Kəp. E nɨganəmtɨ Uhgɨn, emoatəghat tahmen e netəm rəha
Kristo. Kən iolɨkmɨn, natɨmnat rafin itəmkoatol, koatolməmə
itəmat nakotəsanən. 20 Iatən nəhlan məto-inu iatəgɨn məmə
nian ekɨmnə, kəm-naka ekəplan məmə nəsotolən məmə inu
iakolkeike mihin. Kən itəmat mɨn nəkotəplan məmə io esolən
məmə inu nakotolkeike mihin. Iatəgɨn məmə ekəplan itəmat
neen kotərgəhəu, neen koatetet, neen koatəmərɨt e neməha,
neen kotəhap-əhap ilat mɨn, neen koatən rat netəmim, neen
koatən nɨkalɨn netəmim, neen koatausit, neen koatol əpnapɨn
nat. 21 Iatəgɨn məmə nian ekɨmnə mɨn, rəhak Uhgɨn otɨləs-
iəhau io enɨganəmtɨtəmat, kənnɨkikotɨtəgɨt kənekasəkotəmat
neen itəm nəmotol nolən rat aupən, kən məsotəuhlinən 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 tatənməmə, “Nian suah kit tatətu-pən nəghatən e suah
kit mɨn, etəmim kəiu o kɨsɨl okotəkəikemotən nəghatən kitiəh,
kən tol nəhlan netəmim kotɨtun məmə nəghatən koatətu-pən
lan, in nɨpahrienən.”* 2Nian 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. 4Nɨpahrienən,
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 rəhatəmat məmə
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,

12:21: 2 Kor 13:2 * 13:1: Dut 19:15 Kəm-naka, Pol tatən məmə rəhan
naliwəkən kɨsɨl tahmen e nəghatən rəha netəmim kəiu o kɨsɨl. 13:1: Dut 19:15;
Mat 18:16; 1 Tim 5:19 13:4: Fil 2:7-8
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kən Kristo təsatɨgən e nəmegəhən rəhatəmat! 6Kən emələhəu-
pən əskasɨk rəhak nətəlɨgən məmə onəkotəplan məmə itɨmat
aposol mɨn pahrien. 7 Kən 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 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, itəm nəsanənən tɨkə lan, məto nəmegəhən
rəhatəmat tatətul əskasɨk. Kən nəfakən rəhatɨmat otəmat
məmə nəmegəhən rəhatəmat tahmen o nətəu-pənən suatɨp
ətuatɨp. 10 Nian 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,
sənəməməmə ekərəkɨn itəmat.

Namnun nəghatən
11 Piak 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 itəmatkitiəh əm
e Kristo. 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.

13:5: 1 Kor 11:28 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 kəmpah? 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 təmaupən
maliwək 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
Iaihluə mɨn itəm kotən nɨpahrienən e Iesu, okotəkəike kətəu-
pən loumɨn rəhaMoses, 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,
kəsotosmegəhənetəmim. Netəm-iasol rəhaniməfak rəha Isrel
kəmoatəpələh əpəh Jerusalem moatəghat-in nətəlɨgənən mɨn
əh. Kənmoatənməmə təwɨr əmməmə Iaihluəmɨn okəsotətəu-
pənən lou rəhaMoses. Afin eWəkMɨn 15:1-35.

Pol təmətuounmatəghat kəm ilat
1-2 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm nəkoatəfak latuənu pɨsɨn pɨsɨn
mɨn ikɨn Kalesia, io Pol, io aposol kit rəha Uhgɨn, ekatəte
naoa u, mɨtahl-ipɨnə kəm itəmat. Io ne piatat mɨn neen
itəm koatəfak u ikɨn-u, ekotolkeike məmə ekotən “təwɨr” kəm
itəmat. Io u inu, itəm Iesu Kristo ne Tata Uhgɨn kəmialəs-
ipər io məmə io rəhalau aposol. Uhgɨn u, 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!

3 Pəs Uhgɨn, u Tata rəhatat, ne Iesu Kristo, u Iərəmərə
rəhatat, ilau okuawte-in nəwɨrən rəhalau kəm itəmat kən
muələhəunəməlinuən tətatɨg otəmat. 4 IesuKristo təmegəhan-
in atɨp məmə in otɨmɨs o nolən rat rəhatat, kən miuw rəkɨs
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itat e nolən rat mɨn ne nətəlɨgən rat mɨn rəha nətueintən. In
təmɨmɨs məto-inu Tata Uhgɨn tolkeike məmə in otol mihin.
5 Tol nəhlan, təwɨr mə kitat okotənwiwi pɨk Uhgɨn u rəhatat,
tatuwɨn, matuwɨn, namnun tɨkə. Əwəh. Pəs otol mihin.

Namnusən Təwɨr kitiəh əm
6 Narmək təmiwɨg pɨk otəmat məto-inu roiu agɨn-əh huə

Uhgɨn təmaun-in pap itəmat e nəwɨrən rəha Iesu, təmawte-
in-pɨnə əpnapɨn əm kəm itəmat. Məto roiu itəmat nako-
tapəs 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
katiuwkalɨn itəmat lan, kənkatərəkɨnrəhatəmatnətəlɨgən 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 kitmɨn, 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 nəghatən pɨsɨn u, təsahmenən e Namnusən
Təwɨr itəm itəmat nɨnəmotɨtun rəkɨs, pəs Uhgɨn otɨləs-ipən e
NɨgəmAsol.

10Rəhak nəghatən əh in təskasɨk, kən nat əpnapɨn əmokəmə
netəmim neen kəsotagienən ron io. Iakolkeike əmməmə nɨki
Uhgɨn otagien o nəghatən rəhak. Okəmə iatəghat əh məmə
netəmim neen nɨkilat otagien ron io, kən ko sənəmə io iolwək
pahrien kit rəha Kristo.

Uhgɨn Təmaun-in Pol
11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, ekolkeike mə ekən-ipɨnə ətuatɨp

kəmitəmatməməNamnusənTəwɨr itəmiatən-iarəpnian 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 nolən mɨn itəm ematol
aupənenianematəfak itɨmatnetəmIsrel. Kənemənməoekoh
rafin netəmim mɨn rəha Iesu, mərəkɨn-ərəkɨn agɨn niməfak,
kənmatol nalpɨnən əskasɨk kəm ilat. 14E nian əh, io ematətul-
iəkɨs o nəukət kastom rəha netəm Isrel, itəm rəhak pipi mɨn
kəmotəgətun io lan aupən. Emɨtun taprəkɨs-in io mɨn neen,
itəmemotaiir ahmen.

15 Nat əpnapɨn ematərəkɨn pap rəhan mɨn netəmim, məto
Uhgɨn 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
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etəmim. 16 Kən Uhgɨn təmerəh e rəhk-kapə, məgətun io e
nətɨn Iesu, məmə oekɨtun wɨr in, kən muwɨn mamnus-iarəp
Namnusən Təwɨr rəhan kəm netəm mɨn u sənəmə ilat netəm
Isrel, katən ilat məmə Iaihluə mɨn. E nian əh, io eməsuwɨnən
mehm suah kit mə otəgətun io e Namnusən Təwɨr əh. 17 Kən
io eməsuwɨnən əpəh ilɨs Jerusalemməmə oekehm netəmmɨn
u kəmoatol aposol aupən. Eməsuwɨnən mə okotəgətun io
e Namnusən Təwɨr rəha Iesu. E nian 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-pənmɨn Jerusalemməmə ekehmPita. Kən eməsatɨgən
tuwəh, emuatɨg mios nian fiftin əm. 19Kən e nian əh, emehm
əm Jemes u, pia Iesu, Iərəmərə rəhatat, məto eməsəplanən
aposol mɨn u neen. 20 Iatən pahrien e nɨganəmtɨ Uhgɨnməmə
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 Ju-
tia, (nɨtən asol rəha Jerusalem), ilat kəməsotəplanən əh io
motəruru nɨganəmtək. 23 Məto kəmoatəto əm namnusən u,
netəmim neen kəmoatən məmə, “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.”
24 Kən ilat kəmotənwiwi pɨk Uhgɨn o natɨmnat mɨn itəm in
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 itɨmat netəm-iasol mɨn əm
rəha niməfak. Nian emotəpələh e nuəfɨmɨnən əh, io ematən-
ipən wɨr nəghatən mɨn itəm ekuwɨn matən-iarəp kəm Iaihluə
mɨn, ilat sənəmə netəm Isrel. Emən-ipən wɨr natɨmnat mɨn
rafin agɨn kəm ilat məto-inu esolkeikeən məmə nɨkilat otəht
məmə rəhaknəghatən təsətuatɨpən, kənmoatən rat rəhakwək,
tol nat əpnapɨn əm lan, noan tɨkə. 3 Kən e nian əh, nɨkik
təmatəht pɨkməmə kətah okotəhai iomə ekəikemən-ipən kəm
Iaihluə mɨn, məmə okəike kəhg-ipən ilat. Məto kəməsotənən.

1:15: Aes 49:1; Kal 2:7 1:18: Wək 9:26-27 1:21-22: Wək 9:30 2:1-2:
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Kən io kit u, Taetas, in etəm Kris, sənəmə etəm Isrel, kəsəhg-
ipənən əh. Məto ilat kəməsotənənmə okəike kəhg-ipən.

4 Nənən rəha nəhg-ipənən təmɨsɨ-pən e netəmim neen
kəmoateiuə əmməmə ilatpiatatmɨn. Kən ilat kəmotalkəlɨkwɨr
məmə okotehm-tu məmə itɨmat ekoatətəu-pən əh Lou, o kəp.
Məto itɨmat enotiet rəkɨsmɨnotuwɨno IesuKristo, kənmɨnotol
kitiəh itɨmatmin, kən itɨmat sənəmə slef rəhaLou. Məto netəm
mɨn əh, nɨkilat təməsagienən o rəhatɨmat nəghatən mɨn, kən
motolkeikeməmə okotəgo-pən itat rafin e Loune kastom rəha
nəfakən rəha netəm Isrel. Kən kəmotən məmə okəike kəhg-
ipən Iaihluə mɨn tahmen e Taetas. 5Məto emotən-iəhau ilat
məsotolənməmə rəhalatnəghatənotərmaprəkɨs-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 əmməmə, e nəsanənən rəha Uhgɨn, in təmɨləs-
ipər ioməmə io aposol, kənmɨtahləpis-pən iomə ekuwɨnmən-
iarəp Namnusən Təwɨr kəm Iaihluəmɨn. Kən e nəsanənən əh,
tɨnɨləs-ipər rəkɨsmihin Pita, məmə inmɨn in aposol. In otatən-
iarəp Namnusən Təwɨr kəmnetəm Isrel.

9 Kən Jemes ne Pita* ne Jon, katən iləhal məmə nəukətɨ
niməfak miləhal. Nian kəməhaləplan, kən məhalɨtun məmə
e nəwɨrən rəha Uhgɨn, in təmos-ipa wək u e nelmək. Kən
kəhaluwaməhalol sekhan etɨmlau Panapasməmə itɨmat eko-
tol əm kitiəh. Kən emotən mə oekotoor wək mɨn. Itɨmlau
oekian muamnus-iarəp Namnusən Təwɨr kəm Iaihluə mɨn,
kən iləhal okəhaluwɨn məhalən-iarəp kəm netəm Isrel. 10Kən
ilat kəmotən-ipa əm nəghatən kitiəh əm məmə nɨkitɨmlau
otəkəike matəht ian-rat mɨn əpəh Jerusalem məmə ekuasitu
elat. Məto, nɨkik tɨnagien rəkɨs o wək əh.

Pol təməhai Pita
11-14Kənuarisɨg un, emɨtəlɨg-pən əpəh ləhau taon kit Antiok.

Nian emətatɨg ikɨn əh, kən Pita təmuarisɨg mɨn muwa. Kən
Pita təmətagwən ilat in mɨn neen koatəfak, məto ilat Iaihluə
mɨn. Kən nian netəmim mɨn rəha Jemes, itəm kəmotɨsɨ-pən
Jerusalemmotiet-arəpa, ilat kəmotəhai Pita,motəmə, “Iaihluə
mɨn u, okəike kəhg-ipən ilat. Məto okəmə kəsolən, Uhgɨn okol
təsasituənelat.” Kənnəghatənukəmoatən təmərəkɨnPita,mol

2:4: Kal 1:7; 5:1,13 2:7-8: Wək 22:21 * 2:9: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən
nərgɨ Pita ikɨn-uməmə, “Sifas.” 2:10: Wək 11:29-30
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taulɨs kənməgin nuwɨnmɨnənmagwən təlmin netəm kəsəhg-
ipənən ilat. Kən nolən rat əh Pita təmol, miuw e kitat mɨn
neen əpəh Antiok, ilat iəfak mɨn u noanol mɨn rəha Isrel, ilat
mɨn kəmotos o Pita moatol nolən rəha etəmim itəm tatəghat e
nolən kəiu, kən moatəgin netəm kəsəhg-ipənən ilat. Motatɨg
kiuw mɨn e Panapas, təgin mɨn ilat. Kən e nian eməplan
məmə ilat kɨnəsotətəu-pən ətuatɨpən suatɨp itəm Namnusən
Təwɨr tatən, kən eməhai-pən əm Pita 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
15 Kən e nian əh, io emən-ipən wɨr kəm Pita məmə

nɨpahrienən məmə itɨmlau emiasɨpən 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. 16 Məto roiu ekiatun məmə Uhgɨn təsafinən
etəmimkitməmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨnməto-inu in tatətəu-
pən 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 əm e Iesu Kristo məmə ekotətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn. Uhgɨn təsafinən itɨmat məto-inu ekotətəu-pən Lou,
məto in tətafin əm itɨmat məto-inu ekotahatətə e Iesu Kristo.
Etəmim kit okol təsətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-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. 18 Məto təfagə
pahrien in tol min nulan, okəmə ekɨtəlɨg-pən mɨn matətəu-
pən lou. Okəmə ekatol min nəhlan, kən io esətuatɨpən e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. Nolən əh tatəgətun əsas əm məmə io iol
təfagə rat. 19-20Tol nəhlanməto-inu, nian emalkut pɨk o nətəu-
pənən Lou, kən eməplan məmə nolən u təsahmenən məmə
tatol io ekətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Tol nəhlan, emapəs
nətəu-pənən Lou o nuwamən etəm ətuatɨp. Tahmen məmə
emɨmɨs, kən roiu e nəmegəhən wi rəhak, Lou təsərəmərəən
lak. Emol nəhlan məmə 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,
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ekətahatətə əmeNətɨUhgɨn, itəmtəmolkeike pɨk io, kənmuwa
mɨmɨs mos megəh io. 21 Nolkeikeən u, Uhgɨn təmawte-in-pa
kəmitat, in iahginpɨk. Kənokol esərəkɨnənnolkeikeən əh itəm
Uhgɨn təmawte-in-pa əpnapɨn əm. Məto iatəplanməmə 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-iarəpwɨr pap kəm
itəmat məmə Iesu təmos nahməən e rəhan nɨmɨsən otəmat,
məto tahro? ?Okəm-naka suah kit təmos-ipən-os-ipən kəm
itəmat kən miuw rəkɨs 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 pɨk
nəpo lan? Itəmat nəmotətuoun wɨr nəmegəhən wi rəhatəmat
e Iesu Kristo e nasituən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən məto
roiu, itəmat nɨnotalkutməmə onəkotapəs, kənmotuwa 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. 5 Narmɨn Rəha Uhgɨn təməsolən nat pɨspɨs mɨn
kəm itəmat məto-inu nəkoatətəu-pən Lou. In təmol məto-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, itəmNaoa

Rəha Uhgɨn təməghat-in-iarəp rəkɨs minu lanməmə:
“Eprahamin təmahatətə əskasɨkeUhgɨn, kəntolnəhlan,Uhgɨn

təmənməmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn.”
7 E suatɨp kitiəh əm, netəmim itəm koatahatətə e Uhgɨn, in

tətafin ilat məmə kotahmen e noanol ətuatɨp rəha Epraham.
8 Naoa 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:
“Otɨsɨ-pən e rəham noanol, kən ekawte-in rəhak nəwɨrən e

netəmim rəha noanol mɨn rafin e nətueintən.”
9KənUhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəmEprahamməto-

inu in təmahatətə əskasɨk lan. E suatɨp kitiəh mɨn əm, Uhgɨn
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tɨtun nawte-inən nəwɨrən kəm netəmim itəm koatahatətə
pahrien lan.

10 Məto netəmim mɨn un, itəm nɨkilat tatəht məmə ilat
okotos nəmegəhənməto-inun ilat koatətəu-pən rafin nat naka
itəm Lou tatən, netəm mɨn 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.”

11Kən tol nəhlan, tətuatɨp əmokitatməmə suah kit tɨkə itəm
tatuwa tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu in təmətəu-pən
Lou, məto Naoa Rəha Uhgɨn tatənmin-nulanməmə:
“Etəmim itəm tətahatətə e Uhgɨn, in tatuwa tətuatɨp e

nɨganəmtɨn, kən in otos nəmegəhən pahrien.”
12 Nəghatən əh, tatəghat-in nahatətəən rəhatat e Uhgɨn.

Nolən rəha nətəu-pənən Lou, in təsahmen-ahmenən e nolən
rəha nahatətəən e Uhgɨn. In əh, məto-inu nolən rəha nətəu-
pənən Lou, tahmen-pən əm nulan, Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə:
“Etəmim itəm tolkeike məmə otos nəmegəhən pahrien məto-

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, kənmiuw rəkɨs kitat e nəlmɨ nəratən
əh. Iesu in təmos nalpɨnən otat tahmen-pən əm e Naoa Rəha
Uhgɨn tatənməmə:
“Etəmim kit, itəm kəmohamnu kətu-pər e nɨg, nolən əh

tatəgətun-pənməmə Uhgɨn in təmol nalpɨnən kəm in.”
14Məto roiu, Iesu təmɨmɨs nəhlan məmə netəmim əpnapɨn

mɨn rafin, ilat okotatɨg e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmən kəm
Epraham məmə, in otos-ipən kəm noanol mɨn rəhan. Kən
nat əh tol nəhlan məmə inu roiu kitat netəm kotahatətə e
Iesu, kitat kotɨtunnosənNarmɨnRəhaUhgɨn itəmUhgɨn təmən
məmə otos-ipən kəmnetəmim.

Uhgɨn təmaupən mol nəniəkɨsən rəhan, məto Lou təmuarisɨg
təsafələn

15-16 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, e nəmegəhən rəhatat, kitat
kotɨtun nolən u rəha nəniəkɨsən. 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
3:10: Dut 27:26 3:11: Hab 2:4; Kal 2:16 3:12: Lev 18:5 3:13: Dut
21:23; Rom 8:3 3:15-16: Jen 12:7; 13:15; 24:7
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otɨsɨ-pənerəhannoanol, etəmimu, in IesuKristo. 17Kənrəhak
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 kəm Epraham,
okol təsafələn nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. 18 Kən okəmə kitat ko-
tatɨg e nəwɨrən rəha Uhgɨn məto-inun kitat koatətəu-pən Lou
u, tatəgətun-pən məmə nəniəkɨsən itəm Uhgɨn 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 kəmMoses o naka?” Kən ekɨtun nənən
kəm itəmat u-roiu məmə nəniəkɨsən itəm Uhgɨn 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 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 təmaupən mos-ipən kəm nagelo mɨn, uarisɨg təpanos-
ipən kəm etəmim kit u Moses. Moses, in suatɨp o nos-ipa mɨn
Loukəmitat. MətonianUhgɨntəmolnəniəkɨsən ilauEpraham,
təməsolən nəhlan. 20Uhgɨn in təməsolən suatɨp kitməmə suah
un otəghat kəm Epraham. Məto in ətuatɨp əm təməghat mən-
ipən nəniəkɨsən rəhan e nɨganəmtɨ Epraham.

21Kən sənəmə Lou əh təmuwa mə otərəkɨn nəniəkɨsən rəha
Uhgɨn. Kəpə, təsolən nəhlan. 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 tatən məmə
nolən rat təməlis rafin kitat. Kən kitat rafin koatətgəhl Lou
mɨn. Tol nəhlan məmə, suatɨp kitiəh əm məmə kitat okotos
nəwɨrən mɨn rəha Uhgɨn itəm təmən-iəkɨs rəkɨs. Kən suatɨp u
məmə koatahatətə e Iesu Kristo.

Nian u-roiu rəha nahatətəən e Iesu Kristo
23 Aupən, Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses, 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
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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
26Kən 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. 28 Kən itəmat
rafin agɨn nəmotuwa motol kitiəh itəmat Iesu Kristo, kən
itəmat rafin nɨnotahmen əm. Təwɨr məmə kitat kəsotoor
mɨnən 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, nəwɨrən
mɨn itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham, itəmat onəkotos
motatɨg lan.

4
Kitat nenətɨUhgɨn

1 Roiu əh, oekəghat məsɨn mɨn e nolən rəhatat, oekən muəh
nimaa nəghatən lan. Okəmə suah kit, in otɨmɨs kənu nətɨn in
otos rəhan nəwɨrən mɨn rafin, məto okəmə nətɨn 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 əm e suakəku əh. Kitat slef
mɨn rəha iərmɨs mɨn itəm kəmoatərəmərə etat. 4Məto tɨnuwa
e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, kən Uhgɨn təmahl-ipa nətɨn
tuwa, pətan kit təmɨləs taiir-pa e nətueintən, kən in matətəu-
pən wɨr natɨmnat rafin itəm Lou in tatən. 5 Təmol nəhlan
məmə otɨkɨs rəkɨs kitat u, Lou təməlis ətain itat, kənu Uhgɨn
otəhl kitat, mɨləs-irəkɨs kitat tahmen əmenenətɨn ətuatɨpmɨn.

6 Kənu roiu əh, Uhgɨn tolkeike məmə in otol pəs kitat
kotɨtun məmə kitat nenətɨn mɨn, təmahl-ipa Narmɨn rəha
Nətɨn təmuwa e nɨkitat mɨn rafin, kən matol itat kotaun-in
Uhgɨnməmə, “Tata.” 7Onat əh, kitat sənəmə slefmɨn əm,məto
kitat nenətɨUhgɨnpahrienmɨn. In tatos-ipa natɨmnatwɨrmɨn
kəm kitat, itəm in tɨnəmən rəkɨs məmə otos-ipən kəm nenətɨn
mɨn.

Pol nɨkin tɨtahmə o netəmKalesia
8 Aupən itəmat nəmotəruru Uhgɨn. Itəmat nəmoatəfak əm

iərmɨs mɨn məmə rəhatəmat uhgɨn mɨn, ilat kəmotəlis ətain
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itəmat, məto ilat sənəmə ilat uhgɨn pahrien mɨn. 9Məto roiu
əh, nɨnotɨtun Uhgɨn. O təwɨr ilə məmə ekən nəhlan məmə
Uhgɨn 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 okoatəlis mɨn itəmat? 10 ?
Təhrol itəmat nakotətəu-pən nətuakəmən rəhalat e nian mɨn
rəhalat, ne məwɨg mɨn rəhalat, ne nian asimmɨn, ne nupmɨn
rəhalat o naka? ?Nɨkitəmat təhtməmə okol Uhgɨnnɨkin 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. Itəmat
nɨkitəmat təhtu, aupənnian io ematən-iarəpNamnusənTəwɨr
kəm itəmat, məto-inu nɨmɨsən rəhak təmol, kən ekətatɨg kitat
min itəmat. Məto nat əpnapɨn məmə io ematɨmɨs e nian əh,
məto itəmat nəməsotolən io ekəto tərat. 14 Nɨmɨsən rəhak
təmaləkiamtə itəmat, məto itəmat nɨkitəmat təməsəht ratən io,
kən məsotən ratən io. Itəmat nəmoatos wɨr io moatuwɨn e
nɨpəg noaniməmɨn rəhatəmat, tahmen əmməmə io nagelo kit
rəha Uhgɨn, o io, io Iesu Kristo.

15Aupən, 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? 16 Nɨkik təht məmə, okəmə naka nəghatən
mɨn pahrien 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 ioməmə itəmat onəkotalkut pɨk o nətəu-pənən ilat.
18 In nat təwɨr məmə nakotalkut pɨk o nolən natɨmnat, məto
nəkotəkəikemotalkut 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 itəmməntaan tɨnatahmə məmə otemək, matuwɨn
matuwɨn mətoarus itəmat nakotos nolən ətuatɨp rəha Iesu
Kristo e rəhatəmatnəmegəhən. 20Ekolkeikepɨkməməekətatɨg
kitat min itəmat u-roiu məto-inu okəmə ekətatɨg, okol esagət
pɨkənetəmat. Məto roiu etatɨg isəuotəmatnəhlan, kənməruru
mə ekahrol nulanmasitu etəmat.

Namsu rəhaHeka ne Sera
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21 Itəmat netəm nakotolkeike pɨk nətəu-pənən Lou,
onəkotuhalpɨn-tu rəhak nəghatən. ?Nəmotəto rəkɨs nat naka
itəm Lou tatən, o nəsotətoən əh? 22 In tatən Epraham itəm
təmɨləs nətɨn iərman kəiu. Kit itəm slef rəha pətan rəhan
təmɨləs, kən kit rəhan pətan ətuatɨp təmɨləs, sənəmə in slef
məto pətan əh rəhan. 23 Suakəku itəm pətan slef təmɨləs in
təmaiir e nətəlɨgən əm rəha netəmim. Məto suakəku itəm
pətan ətuatɨp əh rəhan təmɨləs, in təmaiir məto-inu Uhgɨn in
tɨnəmən-iəkɨs rəkɨsməməpətan əhotɨləs. 24-25Kənkitat kotɨtun
nənənnamsu rəhapətanmil əhkənmotəuhlin-pa nɨpətɨn etat.
Pətanmil əh ilau katuəgətun nənənmil itəmUhgɨn 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-ipən Lou ikɨn kəmMoses. Kən in tahmen
mɨn e taon asol kit u Jerusalem itəm netəm ikɨn kotaskəlɨm
əskasɨkLou, kən ilat kotahmene slefmɨn itəmLou tatəlis ətain
ilat. 26Məto Jerusalem kit mɨn əpəh ilɨs e neai, in tahmen e
pətan itəm sənəmə slef, itəm Lou təsəlis ətainən, kən in mama
rəhatat. 27 Inu nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn tatən nəhlan
məmə,
“!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. 29 Kən aupən suakəku u Ismael,
nətɨ Heka, itəm təmaiir e nətəlɨgən əm rəha netəmim, in
təmatərəkɨn pɨk suakəku u Aisak itəm təmaiir e wək rəha
NarmɨnRəhaUhgɨn. Kənuroiune, nolən əh tatuwɨn əmnulan,
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 onakəkəikemahl-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.
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5
Iesu təmɨkɨs rəkɨs rəhanmɨn netəmim

1 Nian Iesu Kristo təmɨkɨs rəkɨs itat, təmol kitat məmə Lou
təsəlis ətainən kitat. O nat əh inəh, itəmat onəkotəike motətul
əskasɨk. Sotətəu-pənən Lou, məmə otərəmərə etəmat. Lou əh,
tɨtaləkiamtə itəmat, məmə itəmat onəkotuwɨn motol wək mɨn
rəhan.

2Otətəlɨg-in-tu io. IoPol iatənnəghatənukəmitəmat. Okəmə
itəmat onəkotegəhanməmə ilat okotəhg-ipən itəmat, kənu nat
u itəm Iesu təmol təsasitu agɨnən etəmat. 3 Kən io iatagət
əskasɨkotəmatməmə etəmim itəmotegəhanməməokəhg-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. 5 Kən məto kitat u, okotələhəu-pən əm rəhatat
nətəlɨgən e Uhgɨn, pəs in otol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn,
məto-inun kitat kotahatətə əme IesuKristo. KənNarmɨnRəha
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.

7-8 Aupən, eməplan itəmat kən mɨtun məmə itəmat nako-
taiu 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 itəmat
məmə onakoatətəu-pən mɨn Lou? !Ekɨtun məmə 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 ekɨtunməmənɨpahrienən Iərəmərə in otol
nətəlɨgən rəhatəmat tuwa mɨn mol kitiəh kitat min io. Kən io
ekɨtunwɨr 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
netəm mɨn u itəm koatan itəmat min ilat, nɨkilat otagien əm
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ron io. !Məto otəplan-tu! Netəm Isrel neen, 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, netəm mɨn un itəm koatərəkɨn nətəlɨgən
rəhatəmatmoatənməmə okəike kəhg-ipən itəmat, təwɨrməmə
ilat okotuwɨnmotəte-atɨp ilat mɨn!

13 Məto piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, Uhgɨn təmaun-in itəmat,
kən mɨkɨs rəkɨs itəmat, məmə Lou itəmUhgɨn təmos-ipən kəm
Moses in otəsəlisən itəmat. ! Otəto wɨr itəmat! Nɨkitəmat
otəsəhtən məmə, “Təwɨr, io enagɨm rəkɨs e Lou əh. Roiu əh,
io ekɨtun nolən natɨmnat rafin itəm nɨkik tolkeike.” Itəmat,
onakəsotənən nəhlan. Məto nolkeikeən rəhatəmat otəkəike
mol itəmat nɨkitəmat tagienməmə onəkotasitu etəmatmɨn.

14 Nolən əh, in tatətəu-pən wɨr nəghatən kit rəha Lou, u
itəm tɨtargəfɨmɨn rafin nəghatən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Lou, in
tatən məmə, “Ik, onakolkeike netəmim rafin, kən matol təwɨr
kəm ilat, tahmen əm mə ik nakatol atɨp kəm ik.” 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, ekolkeike mə ekən nəghatən kit kəm itəmat. Itəmat,

Narmɨn Rəha Uhgɨn otəkəike matit itəmat kən itəmat
nakotətəu-pən, kən itəmat məsotosən nolən rat aupən
rəhatəmat, itəmnəmotos kaiir-pa. 17Nolən rat aupən əh, inun,
nəkoatol natɨmnat tərat itəm nɨkitəmat tolkeike. Məto nolən
əh, in tetəhau nolən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kən Narmɨn
Rəha Uhgɨn in təsolkeike mɨnən nolən rat aupən kəmotos
kaiir-pa moatol. 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 narmɨ nat mɨn, moatəmɨk nərɨk, moatos
təmafah rat mɨn, moatol kɨlepa, ne. Kənu moatol mɨn tɨməht,
moatəmou, moatetet, moatol neməha, moatos-ipər atɨp əm
ilat, moatoor ilat mɨn, kən okəmə rəhalat nətəlɨgən tol pɨsɨn
pɨsɨn, kən ilat koatəhai ilatmɨn. 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. !Iatən mɨn tahmən-pən
əmməmə emən aupən məmə, oatəto wɨr itəmat! Məto netəm
5:13: 1 Pita 2:16 5:14: Lev 19:18; Rom 13:9 5:17: Rom 7:15-23
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koatol 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. Kənnetəmimkotɨtun
mə ilat netəm ətuatɨp, koatol noa. 23 Kən ilat netəm mətɨg.
Kənnian 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. 24 Kitat u
netəm rəha Iesu Kristo, kitat kɨnəmotapəs rəkɨs nolən rat mɨn
rəhatat, u kəmoatol natɨmnat mɨn itəm nətəlɨgən əm rəhatat
tolkeike. Tahmen əmnulanmə, kəməht-ipənnətəlɨgən ratmɨn
rəhatat e nɨg kəməluau.

25 ! Kotəplan-tu! Narmɨn Rəha Uhgɨn in təmos-ipa rəkɨs
nəmegəhən kit kəm kitat, kən təwɨr məmə kitat okotaliwək e
nolənwɨrmɨn rəhan. 26Təratməməkitat okotausitmotos-ipər
pɨk kitat, motiuw-pər nəratən, moatetet kitat mɨn.

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, onəkotəghat mətɨg əm kəm in, motol
məmə nɨkitəmat mɨn 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. 3Təsəwɨrənməmə kitat okotos-ipər atɨp
kitat. Okəmə suah kit nɨkin tatəht mə “Io, io etəmagɨn-əh kit,”
etəmimun, nɨkin tateiuə-in,məto in təruruməsəplanənməmə
in nat əpnapɨn əm. 4-5Məto itəmat onəkotəike motəplan wɨr-
tu natɨmnat itəm noatol mɨn. Tol nulan məmə, okol etəmim
kit in təsakil atɨpən rəhanwək newək rəha suah kitmɨn. Məto
in otəkəike mehm wɨr rəhan pɨsɨn əmwək aupən. Məto-inun,
netəmimrəhalatwəkmɨn tol pɨsɨnpɨsɨn. Kən ilat koatos katipa
əfɨgəmpɨsɨn pɨsɨnmɨn e nəmegəhən rəhalat kitiəh kitiəh. Məto
təwɨr məmə etəmim kitiəh nɨkin otagien o rəhan wək, okəmə
rəhanwək təwɨr əm.
5:21: 1 Kor 6:9-10 5:24: Rom6:6; Kol 3:5 5:26: Fil 2:3 6:1: Mat 18:15
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6 Itəmat u, təwɨr məmə itəmat onəkotawte-in natɨmnat mɨn
neen kəm rəhatəmat nəgətun mɨn, itəm koatəgətun itəmat e
nəghatən rəha Uhgɨn.

7 Oatəto itəmat, soteiuə-in atɨpən itəmat mɨn məmə itəmat
nəkotɨtun nolən nat əpnapɨn kit itəm nɨkitəmat rat aupən
nakotolkeike. Kən okol nəkəsotolən ialməl e Uhgɨn. Ik nəmɨs
noanɨg naka e rəhamnasumən, kən ik onakəhl atɨpmɨn noan,
mun. 8Etəmimitəmtatasum-innolənrat aupən, itəmkəmotos
kaiir-pa moatol, tahmen e noanɨg rat e rəhan nəmegəhən,
in otəkəike məhl noan tərat mun, kənu noanɨg un, otoe-in,
nɨpətɨn u, Nɨmɨsən. Məto etəmim itəm tatɨs noanɨg wɨr, itəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipən, Narmɨn Rəha Uhgɨn otol toe-
in, noanwɨr kit, kən in otəhl. Nərgɨnnoanɨg un, inNəmegəhən
Lilin itəmnamnun tɨkə.

9 Sotəpou-inən nolən itəm təwɨr, məto-inu kitat okotəhl
noanɨg wɨr əh, e nian ətuatɨp rəhan, okəmə kəsotapəsən wək.
10Kən nianmɨn rafin itəmkotɨtun nolən, pəs koatol təwɨr kəm
netəmim rafin, kən motatɨg katol tepət mɨn kəm netəmmɨn u
kotahmen e piatat mɨn 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,
netəm mɨn əh, kotolkeike məmə okəhg-ipən itəmat məto-inu
kotausit əm məmə 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. 14 Məto 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
netəmmɨn u koatətəu-pən wɨr nəghatən u, ilat noanol ətuatɨp
mɨn rəha Uhgɨn. Iatəfakməmə, pəs nəməlinuən rəha Uhgɨn ne
rəhan nasəkitunən otatɨg olat.

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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17Rəhakunamnunnəghatən. Io esolkeikeənməmə suah kit
otən mɨn nat tərat lak. Məto-inun iatəmɨk əh nəme nɨməgəm
itəm kəmaht io e kəpiel apɨn kən kəmalis io. Nəme nɨməgəm
mɨn u, tatəgətunməmə io, slef rəha Iesu.

18Piakmɨnnewɨnɨkmɨn, iatəfakməmə Iərəmərə IesuKristo
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 molkeike məmə 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 əm məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat. Pol
təmətuounniməfak əpəhEfesas, kənmətatɨg ilatmin ilatonup
kɨsɨl. Kən in tolkeike pɨk ilat, kən ilat kotolkeike pɨk in. Efesas
in taon asol kit e nɨtənasol u Esia, kən in rumwɨr kitməməPol
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, itəmUhgɨn təmɨtəpun
rəkɨs məmə rəhan. Iatən təwɨr kəm itəmat rafin iəfak mɨn
əpəhEfesas itəmnakoataskəlɨm 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
3Nənwiwiən tuwɨn oUhgɨnuTata rəha Iərəmərə IesuKristo

rəhatat. E Kristo, in təmawte-in o narmɨtat nəwɨrən rafin rəha
nego e neai. 4 Tol nəhlan, məto-inu nian Uhgɨn təməsolən əh
neainenɨməptən,məto in təmɨtəpunkitatməməkotuwakitiəh
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
kitatməmə okotuwa nenətɨnmɨn 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 əm kəm kitat
e Nətɨn itəm in tolkeike pɨk. 7 Məto-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! 8 Kən
təmos-ipa nəwɨrən əh itəm təfɨgəmmaprəkɨs.
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
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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. 10Kən 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 kitatməmə oko-
tuwa 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. 13Kən itəmat Iaihluə mɨn, nəmotuwa kitiəh
itəmat Kristo nian itəmat nəmotəto nəghatən pahrien, nam-
nusən rəha nosmegəhən. Nəmotahatətə lan, kən Uhgɨn təmos-
ipən Narmɨn Rəhan kəm itəmat tahmen e nəmtətin kit məmə
itəmat rəhan mɨn. 14 Məto-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 rəhan
mɨn. Inu otol məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨn məto-inu in
ilɨs taprəkɨs.

Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
15-16Məto-inu o natɨmnat mɨn u, iatəfak otəmat nian rafin

mətoarus-pa u-roiu, kən iatən tagkiu kəm Uhgɨn otəmat.
Nolən əh emətuoun nian eməto namnusən o rəhatəmat na-
hatətəən e Iərəmərə Iesu, ne rəhatəmat nolkeikeən o iəfakmɨn
rafin. 17 IatəfakotəmatkəmUhgɨn itəminUhgɨnrəha Iərəmərə
Iesu Kristo rəhatat, kən in Tata itəmkatənwiwi katɨsiai-in pɨk
agɨn. Iatəfak məmə 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
iatəfakmɨnməməonəkotɨtunməməUhgɨnotos-ipɨnənat təwɨr
taprəkɨs kəm itəmat u noatahatətə e Kristo.

19Kən iatəfakmɨnməmə onəkotɨtunnəsanənən rəhanməmə
in iahgin pɨk agɨn, kən nəsanənən əh tatol wək e nəmegəhən
rəhatat itəm koatən nɨpahrienən e Iesu. Kən nəsanənən əh in
tahmen əmerəhannəsanənən asol 20 itəmtəmol Iesu təmegəh
mɨn e nɨmɨsən, kən təmol məmə in təmuwamatəpələh 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

1:9: Rom 16:25 1:10: Kol 1:16,20 1:11: Rom 8:28-29 1:14: 2 Kor
1:22 1:17: Kol 1:9 1:19: Kol 1:11 1:20: Sam110:1; 2 Kor 13:4; Kol 2:12
1:21: Kol 1:16; 2:10
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natɨmnat rafinagɨn ləhau enelkɨn, kənmol in tuwa rəhn-kapə
natɨmnat rafin, kən inu otasitu e niməfak. 23 Kən 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. 2Nəmotan
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. 5 Kən nat əpnapɨn e nian əh kəmotɨmɨs
e narmɨtat o rəhatat nolən rat mɨn, məto in təmol kitat
kotəmegəhkitatKristoməto-inu in tolkeikepɨkkitat. (Otətəlɨg-
in-tu. E nəwɨrən rəhan, in təmosmegəh itəmat.) 6 Kən Uhgɨn
təmɨləs-ipər kitat, kitat Kristo, kən təmolməmə kitat kotəpələh
kitat Kristo e nego e neai. 7Uhgɨn təmol nəhlan məmə e nian
itəm otəpanuwa, in otəgətun rəhan nəwɨrən itəm in iahgin
taprəkɨs agɨn-əh, kən kitat koatəplan rəhan nəwɨrən e nolən
wɨr rəhan kəm kitat e Kristo Iesu. 8 E nəwɨrən asol rəha
Uhgɨn itəm təmawte-in kəm itəmat, in təmosmegəh itəmat e
nahatətəən, kən natɨmnatmɨn əh, sənəmə itəmat atɨp nəmotol,
məto in nat kit itəm Uhgɨn tatos-ipa əpnapɨn əm kəm itəmat,
9 sənəmə ewək kit itəmitəmat nəmotol, kən tol nəhlan ko suah
kit təsos-ipər atɨpən in ron. 10 Tol nəhlan məto-inu in Uhgɨn
itəmtatolwək enəmegəhən rəhatat, kən in təmol kitat e Kristo
Iesu məmə kitat okotol wək mɨn itəm kotəwɨr. Wək mɨn u,
Uhgɨn tɨnol əpen-əpenə rəkɨs lanməmə kitat okotol ilat.

Ilat kəmotuwa kitiəh e Kristo
11 Tol nəhlan, itəmat onəsotaluinən məmə nian nəmotaiir,

kən itəmat sənəmə noanol rəha Isrel. Kən netəm Isrel itəm
kɨnəhg-ipən rəkɨs ilat, ilat kəmotən məmə itəmat Iaihluə mɨn
1:22: Sam 8:6 1:23: Rom 12:5; Efes 4:10,15; Kol 1:18 2:2: Kol 3:7; Taet
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məto-inu kəsəhg-ipənən itəmat. Məto nat u, in nat kit itəm
katol 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. 13 Məto itəmat itəm aupən
nəmotan isəu o Uhgɨn, nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo Iesu,
kən roiu nəmotuwa pahrien o Uhgɨn e nɨta Kristo.

14 Tol nəhlan məto-inu Kristo pɨsɨn əm təmələhəu
nəməlinuən, təməlis noanol rəha Isrel ne Iaihluəmɨn 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 Iaihluə mɨn kotuwa kitiəh lan.
Kən e nolən əh, in təmələhəu nəməlinuən. 16 Kən 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. 18Kən roiu o nat naka itəm
Kristo təmol, kitat rafin noanol mɨn rəha Isrel ne Iaihluəmɨn,
kotɨtun nuwamən o Tata Uhgɨn e Narmɨn Rəhan kitiəh əm.

19Kən tol nəhlan, sənəmə itəmat iapɨspɨs mɨn o netəm ihluə,
məto roiu itəmat natɨg e nego e neai itəmat netəmkoatahatətə
e Iesu, kən itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. 20 Kitat kotahmen e
nimə kit rəha Uhgɨn itəmnelkɨ 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, itəm Uhgɨn tətatɨg ikɨn
e Narmɨn Rəhan.

3
Pol təmən-iarəp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn

1O nəghatən mɨn əh, emən-iarəp namnusən rəha Kristo Iesu
kəm itəmat u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, kən roiu etatɨg e
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kalapus ron. 2 Itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə Uhgɨn təmos-ipa
wəkasol ukəmioməməekən-iarəpnəwɨrənrəhankəmitəmat.
3Tahmen e nəghatən itəmeməte rəkɨs kəmitəmat, iatənməmə
Uhgɨn pɨsɨn əm təmol əp nat anion rəhan kəm io. 4 Nian
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 kəmrəhanmɨn aposolmɨnne ienmɨn itəmtəmɨtəpun
rəkɨs. 6 Nat 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, kənkoatoskələhnəwɨrənrəhaUhgɨnenəniəkɨsənrəhan
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. 8Nat əpnapɨn io ləhauagɨnenetəmimrafinrəhaUhgɨn,
məto e nəwɨrən rəhan, Uhgɨn təmos-ipa wək u, məmə ekən-
iarəp kəm itəmat u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, nəwɨrən
mɨn rəha Kristo itəm ko kitat kəsotɨtunən ilat rafin məto-inu
ilat tepət namnun tɨkə, 9kən ekol əp kəmnetəmim rafin nolən
itəm 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 rafin motətul e
nɨganəmtɨ Uhgɨnməsotəgɨnən. 13Tol nəhlan, ekətapəh otəmat
məmə sotolən məmə nətəlɨgən rəhatəmat teiuaiu o nəratən
itəmekətatɨg 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 məmə Narmɨn Rəhan otol nɨkitəmat
təsanən e nat wɨr mɨn əh rəhan 17 məmə e nahatətəən
rəhatəmat e Kristo, in otətatɨg kitiəh e nɨkitəmat. Kən iatəfak
mɨn məmə nəmegəhən rəhatəmat oteiuaiu mamnɨm wɨr e
nolkeikeən rəha Uhgɨn 18 məmə itəmat netəm rafin itəm
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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 rəha Kristo,
okol kəsotɨtun rafinən məto-inu in iahgin pɨk, məto iatəfak
məmə onəkotɨtun wɨr nolkeikeən əh məmə Uhgɨn otərioah e
nəmegəhən rəhatəmat e nolənwɨr 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 koatətapəh ron. 21 Pəs kitat niməfak kotol kitiəh kitat
Kristo Iesu moatənwiwi Uhgɨn nian rafin matuwɨn matuwɨn
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. 2 Otos-iəhau
atɨp itəmat e natɨmnat rafin, kən motuwa itəmat netəm
mətɨg, 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
RəhaUhgɨn 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. 5 Kən Iərəmərə kitiəh əm,
nəgətunən kitiəh əm, baptais kitiəh əm; 6 kən kitat koatəfak
kəm Uhgɨn kitiəh əm u in rəhatat rafin Tata. In tatərəmərə
rafin e kitat, kən tatol rəhan wək e nəmegəhən rafin rəhatat,
kənmətatɨg e nɨkitat rafin.

7Məto e kitat rafin agɨn kitiəh kitiəh, Kristo təmoor rəhan
nəsanənən o nolən wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 8 Tol 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.”
9Əplan-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 aposol
3:18: Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7 4:1: Kol 1:10 4:2: Kol 3:12-13 4:3: Kol
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mɨn, neen okotuwa ien mɨn, neen okotuwa netəmim rəha
nən-iarəpən namnusən 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 rəha Uhgɨn məmə nɨpətɨ Kristo otəskasɨk,
13 mətoarus kitat rafin kotuwa motol kitiəh e nahatətəən
rəhatat, ne nɨtunən e Nətɨ Uhgɨn, kən moatepət motuwa mo-
tahmen e Kristo itəm in tətuatɨp agɨn. 14Kən məmə kitat oko-
tapəs nolən mɨn rəha nɨsualkələh itəm nian rafin koatəuhlin
rəhalat nətəlɨgən e nat kɨnotahatətə rəkɨs lan, tahmen e kɨnu
kit itəm peau-peau mɨn kotahl əpnapɨn əm kətan. Nətəlɨgən
rəhatəmat tatol nəhlan məto-inu suah 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.
18 Nɨtunən rəhalat tətan əm əpəh tapinəp ikɨn, kən moatan
isəu o nəmegəhən itəm Uhgɨn tatos-ipa məto-inu rəhalat-
kapə tiəkɨs kən kəsotolkeikeən məmə okotɨtun Uhgɨn, kən
kɨnotəruru nat. 19 Kən 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. 22Kən 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. 23 Nəmegəhən
ne nətəlɨgən rəhatəmat otəkəike muwa muwiwi mɨn. 24 Kən
itəmat onəkotəkəike motuwa netəm wi mɨn e nolən mɨn
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rəhatəmat, itəmUhgɨn təmolməmə okotahmen lan, inu nolən
mɨn itəmnɨkin tətagien lan, ne nolənmɨn ətuatɨp pahrien.

25 Tol nəhlan, itəmat rafin nəkotəkəike motapəs nolən rəha
neiueiuəən,məto nakotən nɨpahrienən kəm itəmatmɨn,məto-
inu kitat nolɨn-olɨnnɨpətɨKristo. 26Nian 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.

29Əsənənnəghatən rat e nohlɨm,məto ən əmnatwɨr itəmot-
asitu e netəmimnian kotaliwək e suatɨppɨsɨnpɨsɨnmɨn,məmə
nəghatən əhotawte-innəwɨrənrəhaUhgɨnkəmilat. 30Əsotolən
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 rafinnatɨmnatmɨnu: 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 nolən
mɨn rafin itəm okotol nəratən kəm netəmim. 32Məto otəwɨr
otəmat mɨn, kən motol nɨkitəmat tɨmətmətɨg otəmat mɨn. Kən
motaluin nolən rat mɨn itəm nəkoatol etəmat mɨn, tahmen-
pən əm məmə 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.
2 Kən otaskəlɨm əskasɨk nolən rəha nolkeikeən, tahmen əm
məmə Kristo təmolkeike mihin kitat kən muwa mɨmɨs otat,
kənnɨmɨsən rəhan tahmen e sakrifais kit nəmiəwɨn təwɨr itəm
katos-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. 4 Kən təsəwɨrən məmə nakotən
nəghatən itəmtaulɨs onənən, onəghatənalməlmɨn, onəsanən,
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. 5 Kən nəkotəkəike
4:24: Jen 1:26; Kol 3:10 4:25: Sek 8:16; Kol 3:8-9 4:26: Sam 4:4; Jem
1:19-20 4:29: Kol 4:6 4:30: Aes 63:10; Efes 1:13-14; 1 Tes 5:19 4:31:
Kol 3:8 4:32: Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13 5:1: Mat 5:48 5:2: Eks
29:18; Hip 10:10
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motɨtun nat u məmə, netəmim itəm koatɨtəp nɨpɨtan, o
netəmim itəm koatol nolən rat itəm tol naulɨsən o nənən,
o netəm naumɨs, ilat mɨn əh ko kəsotuwɨnən e nərəmərəən
rəha Kristo ne Uhgɨn, (netəm naumɨs kotahmen e netəm
koatəfak kəm narmɨ 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 onolən
ratmɨn əh, Uhgɨn nɨkin otərat kən otol nalpɨnən kəmnetəmim
itəm koatəht nəwian. 7 Tol nəhlan, əsotuwɨnən motan 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. 10 Kən
otalkut məmə onəkotegəs-in motɨtun nolən mɨn itəm okotol
Uhgɨn nɨkin tagien lan. 11 Əsotətəu-pənən netəmim rəha
napinəpənmotol nolən ratmɨn itəmatmin ilat. Noa təwɨrmɨn
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.”

15Kən oatəto wɨr itəmat, məsotatɨgənməmə netəmkotalməl
ne, məto nəkotatɨg e nenatɨgən, 16 kən nian rafin okəmə
nəkotəplan suatɨp o nolən nəwɨrən kit, otol, məto-inu roiu
kotatɨg e nian rəha nəratən tepət. 17 Kən tol min-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
itəmatmɨn enapuənmɨn eNaoa rəhaNapuən, ne napuənmɨn
rəha niməfak, ne napuən mɨn itəm tatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha
Uhgɨn. 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.

5:5: 1 Kor 6:9-10; Kol 3:5 5:6: Rom 1:18; Kol 2:4,8 5:8: Jon 12:36; Efes
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Nolən rəha netəmkəmotol marɨt
21 Otətəlɨg-in kən motol nəghatən rəhatəmat mɨn məto-inu

nakotɨsiai-in Kristo.
22 Itəmat nɨpɨtan itəm nɨnotol marɨt rəkɨs, otətəlɨg-in kən

motol nəghatən rəha nəmanmɨn rəhatəmatməmə 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. 24 Niməfak tatətəlɨg-in kən matol nəghatən
rəhaKristo, kəntahmen-ahmen əm,nɨpɨtan itəmkɨnotolmarɨt
rəkɨs okotəkəike kətəlɨg-in kən motol nəghatən rəha rəhalat
mɨn nəman e natɨmnat rafin.

25 Kən itəmat nəman itəm nɨnotol marɨt rəkɨs, otolkeike
rəhatəmat nɨpɨtan tahmen əm məmə Kristo təmolkeike
niməfak, kən mos-ipən rəhan nəmegəhən ron. 26 Təmol
nəhlan məmə in otol niməfak otətuatɨp, kən təmaikuas lan e
nəghatən rəha Uhgɨn, tahmen e nəhau tətaikuas e netəmim.
27 Təmol mɨn nəhlan məmə Kristo tɨtun nosən rəhan niməfak
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 itəm kəmol-pən malə-malə kəm in məmə
otol marɨt, kən nat kit tɨkə e nɨpətɨn itəm təsətuatɨpən. 28 Kən
e suatɨp kitiəh əm, nəman okotəkəike motolkeike rəhalat
nɨpɨtanmɨn tahmenməmə koatolkeike atɨp əmnɨpətɨlat. 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 əm məmə Kristo tatol kəm
niməfak, 30 məto-inu kitat nəwtain nɨpətɨn. 31 Naoa 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.” 32Nəghatən əh in nəghatən wɨr
kit itəm təfɨgəm, kən nɨpətɨn tatəhluaig. Məto iatən məmə
in nimaa nəghatən kit məmə Kristo ne niməfak, ilau kitiəh.
33 Məto nəghatən əh tatuwa mɨn otəmat. Kən itəmat nəman
kitiəh kitiəh onəkotolkeike rəhatəmat nɨpɨtan mɨn tahmen
e nakotolkeike atɨp mɨn 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-ipənnɨsiaiiənkəmrəhatəmat tatanemama.” Inu
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tatətul aupən e lou mɨn itəm nəniəkɨsən kit tətatɨg lan, kən
nəniəkɨsən əh tatən nəhlan məmə, 3 okəmə nəkotol nəhlan,
“natɨmnat mɨn e nəmegəhən rəhatəmat okotaiu wɨr, kən
natɨgən rəhatəmat e nətueintən u otəfəməh.”

4 Tata mɨn. Əsotolən nolən əskasɨk e nenətɨtəmat mɨn məmə
otol nɨkilat təpou mahmə, məto ehm wɨr ilat, məg-ətuatɨp-in
nolənmɨn rəhalat, kənməgətun 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 əm məmə 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 itəmUhgɨn tolkeike e nɨkitəmat pahrien. 7Otol rəhatəmat
wək e nɨkitəmat rafin tahmen-pən əm mə noatol wək rəha
Iərəmərə, sənəmə noatol wək rəha etəmim əm, 8 məto-inu
nəkotɨtun məmə Iərəmərə otos-ipɨnə nətouən kəm netəmim
rafin e nat wɨr mɨn itəm kəmotol, nat əpnapɨn okəmə in slef
kit o in etəm əpnapɨn əmkit.

9 Kən itəmat netəm-iasol mɨn. Otehm mihin mɨn əm
rəhatəmat slefmɨnesuatɨpkitiəh əm. Əsotəghat əskasɨkənkəm
ilatməmə ilat okotol nəwiam,məto-inunəkotɨtunməməEtəm-
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 nəluagɨnənməmə 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
itəm kəsotəplanən, inəh iərəmərəmɨn, ne nepətənmɨn, ne nat
itəm kotəsanən e nəratən rəha napinəpən roiu e nətueintən,
ne iərmɨs mɨn e magoagəp. 13 Tol nəhlan, otuwɨn e natɨmnat
rafin rəha Uhgɨn o nəluagɨnən məmə nian nəratən itəm Setan
tatol otuwa, nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat, kən nian
nəmol əpen-əpenə rafinonəluagɨnən, nəkotɨtunnosənnətulən
rəhatəmat.

14 ! Kən, otol əpen-əpenə! Nian nakotətul əskasɨk o
nəluagɨnən, rəhatəmat natɨmnat rəha nəluagɨnən tol min-
nulan:
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Otaskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien, inu tahmen e kətəut
itəmnəmotəlis nəlugɨtəmat lan.
Otol nolən rəhatəmat otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn e na-

hatətəən, inu tahmen e iaen itəm tatətlosɨg-in manɨkɨləhatəm.
15Otol rəhatəmat nətəlɨgən təskasɨk e namnusən təwɨr rəha

nəməlinuən, inu tahmen e put əskasɨk itəm tətasitu etəmat o
nətulən.

16 Kən nat kit mɨn e in mɨn əh, otahatətə əskasɨk e Uhgɨn,
inu tahmen e sil u in timba asol kit itəm tɨtun nahtosɨg-inən
məwiəmɨs nɨgəme nəgənɨn nɨfagə rəha Setan itəm tatuəp.

17Otən nɨpahrienən e nosmegəhən rəha Uhgɨn, inu tahmen
məmənatuwɨnehat əskasɨk kəmol e iaen itəmtatəfətain rəhn-
kapətəm.
Otɨtun wɨr Naoa Rəha Uhgɨn, inu tahmen məmə nakos e

naip rəhanəluagɨnən itəmNarmɨnRəhaUhgɨn tatos-ipɨnəkəm
itəmat.

18 Kən otegəhan-in məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otit itəmat e
rəhatəmat nəghatən kəmUhgɨn e nian rafin, kən otəghat kəm
Uhgɨn e nəfakən e nolən pɨsɨn pɨsɨnmɨn ne nətapəhənmɨn. Tol
nəhlan, otegəs wɨr, kənmotəfak nian rafin o iəfakmɨn rafin.

19 Kən otəfak mɨn ron io məmə nian rafin itəm iatəghat,
kən Uhgɨn otos-ipa nəghatən kəm io, məmə esəgɨnən o nən-
iarəpən nat anion rəha namnusən təwɨr itəm Uhgɨn təmol əp
kəm kitat. 20 Kən roiu, io ien əhruin rəha Iesu Kristo, məto
ekətatɨg əm e 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
namnusənrəhatɨmatkəmitəmatməmə io etəhratɨgnulan, kən
namnusən 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 kəm niməfak

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 otəmɨk məni
neen muwɨn kəm in. Okəm-naka, niməfak əpəh Filipae in
təmətuounmahl-ipənməni kəmPol.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otən

tagkiu o niməfak əpəh Filipae o natɨmnat itəm kəmotahl-ipən
kəm in. Pol tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat, kən
mən-ipənkəmilatməmə suatɨpkitiəh əmməməokotagien lan.
Iesu Kristo pɨsɨn əmtɨtun nolən ilat nɨkilat tagien, nat əpnapɨn
məmə koatatɨg e nian wɨr o nian iəkɨs.

Pol təmən təwɨr kəm ilat
1 Io Pol, ne Timoti, slef mil rəha Kristo Iesu, iatuən təwɨr
kəmitəmat rafinnetəmkoatəfak kəmKristo 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 Iakolkeike mə iakən kəm itəmat məmə nian mɨn rafin

itəm nɨkik təht itəmat, iatən kəm rəhak Uhgɨn məmə nɨkik
tagien otəmat. 4Kən nian rafin e rəhak rafin nəfakən otəmat
rafin, iatəfak əm e nagienən, 5 məto-inu rəhatəmat nawteən
təmasitu lak e wək rəha namnusən təwɨr, e nətuounən, nian
nəmotahatətə e namnusən təwɨr, mətoarus-pa u-roiu. 6 Tol
nəhlan ekɨtun wɨr məmə Uhgɨn itəm təmətuoun wək təwɨr e
nəmegəhən rəhatəmat, in otəpanol namnun lan e nian Kristo
Iesu otɨtəlɨg-pamɨn.

7 Nian 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 nam-
nusən təwɨr məmə in nɨpahrienən, məto itəmat nəmotasitu
lak. 8Uhgɨn tɨtunməmə iatən pahrienməmə iakolkeikeməmə
1:1: Wək 16:12-40 1:6: 1 Kor 1:8
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ekəplan itəmat, məto-inu iakolkeike pɨk itəmat, tahmen əm
məmə Iesu Kristo tolkeike mihin itəmat.

9Kən inu rəhak nəfakənməmə rəhatəmat nolkeikeən otəwiə
təhmɨn mɨn e nɨtunən nat ne nenatɨgən rafin 10məmə itəmat
onəkotɨtun nehmən nat naka in təwɨr pɨk agɨn-əh, kən məmə
onəkotətuatɨp wɨr, kəsehm-pənən nat tərat kit etəmat e nian
itəm Kristo otuwa mɨn 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-iarəpən namnusən təwɨr kəm netəmim tepət, 13 məto-
inu tol nəhlan, mopael mɨn itəm koatehm nimə rəha Sisa, ne
netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət, kɨnotɨtun rəkɨs məmə io etatɨg e
kalapusməto-inu io iolwək rəhaKristo. 14Kən rəhaknatɨgən e
kalapus təmolməmə iəfakmɨn iuəhkɨr ilat rafin kəmotahatətə
əskasɨk təhmɨn mɨn e Iərəmərə, kən matol nətəlɨgən rəhalat
təskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨnməsotəgɨnən.

15 Nɨpahrienən, neen kəmotən-iarəp namnusən təwɨr rəha
Kristoməto-inukoatetet iokənmotolkeikeməməokotaprəkɨs-
in io. Məto neen koatən-iarəp əmnamnusən təwɨr 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 itəm koatetet io, kəsotən-iarəpən Kristo e nɨkilat
pahrien, məto koatol əmməto-inu kotolkeike məmə okotɨləs-
ipər atɨp ilat, kənnɨkilat təhtməmə okotol nəratənkəmio roiu,
nian etatɨg e kalapus. 18Məto nat əh, nat əpnapɨn əm. Okəmə
koatol e nɨkilat pahrien o kəp, məto nat asol məmə koatən-
iarəpnamnusən təwɨr rəhaKristo, kən inu tatol nɨkik tətagien.

19 Pahrien, kən nɨkik otagien mɨn məto-inu ekɨtun məmə
e noa nəfakən rəhatəmat, ne nasituən rəha Narmɨn rəha
Iesu Kristo, in otosmegəh io e nəratən u, 20 tahmen əm
məmə iakolkeike pɨkkənmatələhəu-pən rəhaknətəlɨgənməmə
oesolən nat kit itəm otol aulɨs io e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto
roiu ne nian rafin, nɨkik təskasɨk məmə okəmə iatəmegəh
o ekɨmɨs, məto iatɨsiai-in Kristo e nəmegəhən rəhak. 21 Tol
nəhlan məto-inu nəmegəhən rəhak in Kristo əm, kən okəmə
ekɨmɨs, in nat təwɨr taprəkɨs. 22Okəmə iatəmegəh əh, in təwɨr o
nolən wək məsɨnmɨn rəha Uhgɨn e nətueintən. ?Kən ekɨtəpun
itəm pəhruən? !Iəkəruru! 23 Roiu əh suatɨp kəiu katuəməhl

1:10: 1 Tes 5:23 1:13: Wək 28:30 1:19: 2 Kor 1:11 1:21: Kal 2:20
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aupən in io, məto iakolkeike ilau kərən. Iakolkeike pɨk məmə
iakapəsnatɨgən ikɨn-umuwɨnməplanKristo itəmin təwɨr agɨn
maprəkɨs-in natɨgən u ikɨn-u. 24Məto iakəplan məmə ekəike
mətatɨg ikɨn-u o nasituən etəmat. 25 Kən məto-inu ekɨtun
məmə inu in nɨpahrienən, kən ekɨtun məmə oekətatɨg kitat
min itəmat, o nasituən etəmat məmə nahatətəən rəhatəmat
otəwiə e nagienən. 26Kən e nolən əh, nian ekuwamɨnməplan
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, kənməmə itəmat rafin, itəmat nakotalkut
e nətəlɨgən kitiəh əm o nən-iarəpən namnusən təwɨr, 28 kən
məmə nəsotəginən rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn. Inu nəmtətin kit
olat məmə Uhgɨn otərəkɨn ilat, məto in otosmegəh itəmat.
Uhgɨn otol natɨmnat mɨn əh rafin. 29 Otol nəhlan məto-inu
in təmegəhan-in məmə onəkotahatətə e Kristo, kən nat kit
mɨn, məmə onəkotos mɨn nahməən ron. 30Kitat rafin koatatɨg
e nəmouən kitiəh əm, itəm nəmotəplan 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 kənmoatasəkitun
itəmat mɨn, o kəp? !Əwəh! 2 Təwɨr, pəs nətəlɨgən rəhatəmat
tuwa kitiəh; kən motolkeike itəmat mɨn; kən motuwa kitiəh
e narmɨnne nətəlɨgən onatɨmnat itəmnakoatuwɨn ron. Kənu,
okəmə nəkoatol natɨmnatmɨn 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. 4 Kən
otasitu etəmat mɨn e nəmegəhən rəhatəmat. Təsəwɨrən məmə
suah kit tatehm atɨp əm rəhan nəmegəhən.

5 Rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mahmen e nətəlɨgən rəha
Iesu itəm tol min-nulan:
6Kristo in tahmen əme Uhgɨn

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,
7məto təmapəs rəhan nepətən, kən təmuwamahmen e iolwək

əmkit, kən təmaiir e nətueintənmuwa etəmim əmkit.
8 Kən nian in etəmim kit, nɨpətɨn tahmen əm etat, in təmos-

iəhau atɨp in mol nəwia Tata Uhgɨn e natɨmnat rafin
muwa mətoarus mɨmɨs, itəm kəmol aulɨs in e nɨmɨsən
e nɨg kəluau.

9Məto-inu təmol nəhlan, Uhgɨn təmɨləs-ipər agɨn in, kən mos-
ipən nərɨg kəm in itəm taprəkɨs-in nərɨgmɨn rafin,

10 məmə e nərgɨ Iesu, natɨmnat rafin itəm koatəmegəh ikɨn
mɨn rafin e neai, ne nətueintən, 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 kəmTata 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 nosmegəhən. Otətəu-pən suatɨp
əh e nɨganəmtɨ Uhgɨn motasiəp motəgin. 13 Kən 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.

14Enatɨmnat rafin itəmnəkoatol, sotəghat-əghatən ron, kən
məsotərgəhəuən ron 15məmə nəmegəhən rəhatəmat otətuatɨp
wɨr, kən kəsehm-pənən nəratən kit lan, kən itəmat nenətɨ
Uhgɨn itəm nolən eko-eko tɨkə etəmat, itəm nəkotatɨg e nəlugɨ
netəm koteko-eko, iapinəp mɨn. Kən itəmat nakotəhag-əhag
tahmen e məhau mɨn e nətueintən 16 itəm nakotaskəlɨm wɨr
nəghatən e nəmegəhən. Ken otol natɨmnatmɨn əh rafinməmə
nian Kristo tatuwa mɨn, kən ekausit otəmat, kən oekɨtun
məmə esaiu əpnapɨnən, nahgik təsɨkəən o nat əpnapɨn əm.
17Nolən rəhatəmat rəha nahatətəən e Uhgɨn tahmen e sakri-
fais* kit kəm Uhgɨn. Okəm-naka ekɨmɨs, kən muwa mahmen
e sakrifais e wain itəm katəhtəg-pən ilau sakrifais rəhatəmat.
Məto nat əpnapɨn əm, nɨkik tagien əmkitat min itəmat. 18Kən
e nolən kitiəh əm, nɨkitəmat təkəike magien itəmatmin io.

Timoti ne Epafrotaetas
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
megəhmɨnmotuwaan enɨgəm əpəh eNiməRəhaUhgɨnməmə okotəfak. Nianneen
koatəhtəg-pən wain o nəhau e nat megəh itəm nɨgəm tatus tahmen e nos-ipənən
kəmUhgɨn. 2:18: Fil 3:1; 4:4
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19Okəmə Iərəmərə Iesu tegəhan-in, iakolkeike məmə ekahl-
ipɨnə Timoti tɨmnə məplan itəmat məmə nian iakəto nam-
nusən etəmat, kən io mɨn, nɨkik otagien. 20 Suah kit tɨkə
mɨn u ikɨn-u itəm rəhan nətəlɨgən tahmen e rəha Timoti, itəm
nɨkin tatəht pɨk itəmat. 21Netəm pɨsɨn pɨsɨn koatətəlɨg-in atɨp
əm wək 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
oekɨtunməmə rəhaknatɨgənotahronulan, oekahl-ipɨnəuəhai
əm tɨmnə mehm itəmat, 24 kən ekahatətə e Iərəmərə məmə
otəsuwəhən iomɨn ekɨmnəmehm itəmat.

25 Məto nɨkik təht məmə ekəike mahl-ipɨnə Epafrotaetas
tɨtəlɨg-pɨnə məplan itəmat. In piak itəm iatuea kitiəh ma-
tioal 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, in təmatɨmɨs pɨk, iuəhkɨr əm tɨmɨs. Məto
Uhgɨn təmasəkitun, məto sənəmə in əm, məto io mɨn, kən
təmahtosɨg-in nat əh itəm otol nɨkik tɨtəgɨt pɨk. 28Məto-inu o
nat əh, nɨkik tagienpɨkonahl-ipɨnəənməmənɨkitəmatotagien
nian onəkotəplan, kən məmə io ekaluin nɨkik təsəht mɨnən.
29Nɨkitəmat otəkəikemagienməmə onəkotəplanmɨn, tahmen
məmə in piatəmat kit e Iərəmərə. Kən otos-ipən nɨsiaiiən kəm
netəm kotahmen əm lan, 30 məto-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 əm
nəghatən kitiəh itəm eməte kəm itəmat aupən, məto sənəmə
in nat tiəkɨs ron io, kən in otasitu etəmat mahtosɨg-in itəmat
o nəghatən eiueiuəmɨn.

2Roiu, iatən kəm itəmatməmə, !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
nɨganəmtɨUhgɨn. Netəmmɨn əh kotahmen e kuri iarupɨnmɨn

2:21: 2 Tim 4:10 2:25: Fil 4:18
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itəm koatol nəratən.* 3 Məto 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 kən
motagɨle əmlan,məto sənəmə innat kit itəmkitat atɨpkəmotol
e nɨpətɨtat o nosmegəhən itat. 4Məto aupən, rəhak natɨmnat
nəhlan tepət itəm emətagɨle lan o nosmegəhən io. Kən okəmə
suah kit nɨkin təht məmə tɨtun nagɨle əmən e natɨmnat tol
nəhlan, məto rəhak natɨmnat kotol nəhlan taprəkɨs agɨn-əh.
5 Nian emos nian eit ətuatɨp, kən kəməhg-ipən io. Kən io
etəm Isrel, emɨsɨ-pən e noanol rəha Benjamin, tɨpɨk mɨn ilat
mɨn netəm Isrel ətuatɨp, kən io mɨn iatətəu-pən suatɨp kitiəh.
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 rəhakməto-inu emətəu-pən
rafin loumɨn rəhanat Isrel. 7Məto natɨmnatmɨn rafin əh itəm
emətagɨle elat aupən, kən nɨkik təht ilat kotəwɨr pɨk agɨn,məto
roiu əh iatəplanməmə ilatnat əpnapɨn əmməto-inuenɨtunnat
itəmKristo təmol.

8 Məto təsolən namnun ikɨn əh. Kən roiu etakil məmə
natɨmnat rafinagɨn, ilat nat əpnapɨn əmməto-inu iatəplannat
kit itəm in təwɨr pɨk agɨn, məmə ekɨtun Kristo Iesu, Iərəmərə
rəhak. Emapəs rafin ilat o Kristo. Iatakil ilat tahmen e nəme
nərɨkməmə ekɨtunwɨrKristo, 9kənməmə 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 təhmɨn
mɨn Kristo, ne nəsanənən itəm Uhgɨn 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, 11 kən 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. 13 Piak mɨn,
* 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 na-
hatətəən 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: Rom3:21-22

3:10: Rom 6:3-5; 8:17 3:12: 1 Tim 6:12,19
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esənən məmə enos rəkɨs natɨmnat mɨn əh. Kəp. Məto nat
kitiəh əmitəmetalkut ron,məməekaluinnatɨmnateməntaak,
mətalkut pɨk matos noəh o nat itəm tatəməhl aupən-in io,
14kən tahmen e suah kit itəm tətaiuməmə in otol win o nosən
nat kit, kən io etaiu o nosən noan nalkutən rəhak, kən noan
nalkutən əh innəmegəhənwieKristo Iesu itəmUhgɨn təmaun-
in io məmə ekos.

15 Kən kitat rafin itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən
rəhatat, okotəkəike motaskəlɨmnətəlɨgənmɨn 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. 18 Otətəu-pən nəme nelkək məto-inu enən-
ipɨnə rəkɨs kəmitəmatnian tepət, kənroiunahuinəmtək tətaiu
ron məmə, 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. 20 Məto kitat netəm rəha
nego e neai, koatəsahgin Iosmegəh itəm otɨsɨ-pən e nego e
neai, u Iərəmərə Iesu Kristo. 21Kən 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
1Tolnəhlan, rəhakmɨn, otətul eskasɨkmihinnulane Iərəmərə.
Iakolkeike itəmat kənmolkeike pɨkməmə ekəplanmɨn itəmat.
Rəhakmɨnnetəmim, nəmegəhən rəhatəmat itəmtətuatɨp 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 rəhatəmlau məto-inu rəha
Iərəmərə kərən u itəmlau.

3 Əwəh, kən ik mɨn, itəm kilau min ik kəmioal wək nuwəh
rəkɨs, iakolkeikeməmə nakasitu e pətanmil u, məto-inu emol
pɨk wək itɨməhal min ilau. Katuasitu lak matuən-iarəp nam-
nusən təwɨr rəha Iesu Kristo, itɨmat Klemen ne piakmɨn neen
mɨn itəmkəmotasitu ewək. Uhgɨn təməte nərgɨlat e naoa rəha
nəmegəhən.
3:14: 1 Kor 9:24 3:15: 1 Kor 2:6 3:17: 1 Kor 4:16 3:19: Rom 16:18
3:20: Efes 2:6,19 3:21: 1 Kor 15:28,42-53 4:1: 1 Tes 2:19-20 4:3: Luk
10:20
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4 Otagien o Iərəmərə nian rafin. !Kən ekən mɨn, otagien!
5 Otol kəm netəmim məmə okotəplan məmə itəmat netəm
mətɨg. Kənməsotaluinənməməotəsuwəhən Iərəmərə tɨtəlɨg-pa
mɨn. 6Nɨkitəmat təsəht pɨkən natɨmnat mɨn, məto e natɨmnat
mɨn rafin, otəfak-pən əm kəm Uhgɨn o nat naka itəm nako-
tolkeike. Kən nian nakotəfak moatətapəh ron, otən kəm in
məmənɨkitəmat tagieno rəhannəwɨrən. 7KənUhgɨnotos-ipən
kəm itəmat nəməlinuən itəm iahgin pɨk taprəkɨs-in nɨtunən
rafin rəha netəmim. Kən nəməlinuən əh otərəmərə wɨr e
nɨkitəmat ne nətəlɨgən rəhatəmat məto-inu nakoatahatətə e
Kristo Iesu.

8 Kən roiu piak mɨn, otətəlɨg-in natɨmnat mɨn itəm tol
nɨpahrienən, itəm tətaskəlɨm nɨsiaiiən, itəm tətuatɨp, itəm
nolən rat tɨkə lan, itəm kitat kotolkeike, itəm nərgɨlat kotəwɨr,
itəm kotəwɨr pɨk, itəm netəmim koatənwiwi. Otətəlɨg-in
natɨmnat mɨn əh. 9 Otol nat naka itəm eməgətun itəmat lan,
itəm nəmotos e nəmegəhən rəhatəmat, kən otol mɨn nat naka
itəm io emən, kən otol nat naka nəmotehm-pa lak. Nian
nəkoatol nəhlan, kən Uhgɨn 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 məmə
nakotasitu lak. 11 Esənən nat u məto-inu natɨmnat itəm
iakolkeike tɨkə ron io, kəp. Məto-inu roiu ekɨtun məmə
nɨkik tagien əm o natɨmnat itəm iatos. 12 Ekɨtun 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 noan məsɨn əm, okəmə rəhak nautə tepət o
noanməsɨn əm. 13Məto-inu Kristo tatos-ipa rəhan nəsanənən
kəm io, kən ekɨtun naliwəkən e nəwɨrən o nəratən.

14 Məto itəmat nəmotol nolən təwɨr nian nəmotasitu lak e
nəratən itəm emətatɨg lan. 15Nɨpahrienən, itəmat netəm Fili-
pae nɨnotɨtun rəkɨs məmə nian nəmətuounmotəto 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 mɨn məni
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. 18Emos rafin məni
itəm nəmotahl-ipa kəm io, kən in tahmen maprəkɨs məto-inu

4:5: Hip 10:25; Jem 5:8-9 4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2 4:7: Aes 26:3; Jon
14:27; Kol 3:15 4:9: Rom 16:20 4:13: 2 Kor 12:10 4:15: 2 Kor 11:9
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nian Epafrotaetas təməmɨk natɨmnat mɨn u muwa kəm io,
roiu rəhak natɨmnat rafin tepət. Itəmat nəmotos-ipən nat kit
kəm Uhgɨn tahmen e sakrifais itəm nəmiəwɨn təwɨr. In tatos
əm, nɨkin tətagien ron. 19 Kən 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.

20Pəs netəmimrafinokotɨsiai-inUhgɨnTata 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. 23 Pəs 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 kəmpah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak

əpəh Kolosi, taon asol kit əpəh nɨtən asol Esia.
? Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Katən məmə

okəm-naka Epafras təmətuoun niməfak əh Kolosi. Pol
təsuwɨnən məplan niməfak əh, məto iəgətun eiueiuə neen
kəmotuwa e niməfak. Koatən məmə okotəkəike kətəu-pən
suatɨpneenrəhanagwənənnenənɨmən, kənkəfakkəmnagelo
mɨn, moatən məmə Kristo in sənəmə ilɨs pɨk. Koatən məmə
koatos nɨtunən neen itəmkoatəhluaig, moatənməmə 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, itəmUhgɨn təmɨtəpun
rəkɨs io məmə rəhan. Itɨmlau piətat Timoti etuatɨg, 2 kən
nɨkitɨmlau tətagienməmə iatuəghat kəm itəmat e naoa u, itəm
iatuəte matuahl-ipɨnə kəm itəmat netəmim rəha Uhgɨn əpəh
Kolosi, inu piak mɨn 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
3NianekoatəfakotəmatkəmUhgɨnu tata rəha Iərəmərə Iesu

Kristo, kən nian rafin ekoatən tagkiu kəm in o rəhan wək e
nəmegəhən rəhatəmat, məto-inu emotəto 4 məmə rəhatəmat
nahatətəən təskasɨk ron ne nolkeikeən rəhatəmat tatuwɨn o
netəmimitəmkoatəfak. 5Nahatətəənnenolkeikeənrəhatəmat
tolmin-nulanməto-inunəkotɨtunwɨr enɨkitəmatməməUhgɨn
otos-ipɨnə kəm itəmat nat naka itəm in təmol əpen-əpenə lan
əpəh ilɨs e nego e neai. Nəmotəto rəkɨs natɨmnat mɨn əh e
nəghatənpahrien, inunamnusən təwɨr rəha IesuKristo. 6 Ikɨn
mɨn e nətueintən u, namnusən təwɨr tatoe-in noan matəwiə
matolwinəmegəhənrəhanetəmim. Tol əmmə inunian itəmat
nəmotəto motɨtun nɨpahrienən əh e nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən

1:4: Efes 1:15-16



KOLOSI 1:7 517 KOLOSI 1:18

tatəwiə mɨn matoe e rəhatəmat nəmegəhən. 7 Inu suah u
Epafras, tɨnən rəkɨs nəghatən u kəm itəmat. In etəmimwɨr kit
itəm tatos rəhatɨmlau nəghatən. In etəmim kit tatətul əskasɨk
o nolən wək rəha Kristo kən mətasitu 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 Uhgɨn
məmə in otətəlmɨn itəmat e rəhan nətəlɨgən ne nenatɨgən pəs
nəkotɨtun wɨr nəwian. 10 Ekoatəfak nulan məmə naliwəkən
rəhatəmat otos-ipən nɨsiaiiən kəmUhgɨn 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. 11Ekoatəfak 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 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
15 Nətɨ Uhgɨn tahmen-pən əm e rəhan tata itəm kol netəmim

kəsotehmən.
Aupən aupən agɨn, nian nɨməptən ne neai ne natɨmnat rafin

kəmoatɨkə əh, məto Nətɨn, in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs,
kən tol-pən in, in ilɨs tatərəmərə o natɨmnat rafin mɨn
u.

16 In ilɨs məto-inu in təmol natɨmnat rafin e nətueintən u,
ne neai, natɨmnat itəm katehm ilat o kəsehmən ilat,
inəh nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne narmɨn rat mɨn, ne
iərəmərəmɨn rafin. Kən in təmol natɨmnat mɨn rafin u
məmə rəhan.

17 Kən in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs e natɨmnat rafin. Kən
natɨmnatmɨn rafin koatatɨgməto-inu nəsanənən rəhan
tətaskəlɨm ilat.

18Kən in əmtatətul aupən o niməfak, kənniməfak in tatolwək
tahmen-pən e nɨpətɨn, kən in rəhn-kapə.

1:6: Efes 1:13; 1 Pita 1:4 1:8: Kol 4:12; Flm 23 1:9: Efes 1:16-17 1:11:
Efes 1:19; 3:16 1:12: Efes 1:11,18 1:13: Luk 22:53; Efes 2:2 1:14: Efes
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Kən in nəukətɨ niməfak, inəh in etəmim itəm in təmaupən
məmegəh lilɨn e nɨmɨsən.

Tol nəhlan, in ilɨs e natɨmnat rafin.
19 Məto-inu e nəwia Uhgɨn, nəmegəhən ne nəsanənən rafin

rəhan tətatɨg əm e Kristo, kən Kristo in ilɨs e natɨmnat
rafin.

20Kən e Kristo, Uhgɨn təmələhəu nəməlinuən nian nɨta Kristo
təmaiu e nɨg kəməluau, kən netəmim, ne nat megəh
mɨn, ne nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne natɨmnat rafin
kəmotuwa kuəfɨmɨn ilat mɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn.

E Kristo əmUhgɨn təmol natɨmnat mɨn əh.
21 Aupən ikɨn, itəmat nəmoatətul isəu o Uhgɨn, kən itəmat

tɨkɨmɨr mɨn rəhan e nətəlɨgən rəhatəmat, kən nəmoatol təfagə
rat. 22Məto roiu əh, Uhgɨn təmol məmə itəmat nəmotuwa 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.
23Natɨmnatmɨn u tol nəhlan okəmə itəmat nəkoatətul əskasɨk
e rəhatəmat nahatətəən e Iesu. Nəmoatəto namnusən təwɨr
itəm tatəgətun natɨmnat itəm Uhgɨn 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 nahməənenɨpətɨko rəhatəmat
nahatətəən. Kristo təməto nahməən e nɨpətɨn məmə niməfak
otaiir. Kən e suatɨp kitiəh əm, io mɨn iatəto nahməən e nɨpətɨk
o nɨpətɨ Kristo, inu in niməfak, məmə otəwiə məskasɨk. Kən
tol min-nəhlan, wək itəm Iesu təmətuoun, iakolkeike məmə
iakasitu e wək rəha Iesu o niməfak, kənmatəto nahməən ron.

25Uhgɨn əm təmɨləs-ipər ioməmə ekol wək e niməfak rəhan.
Roiu əh, ekɨtun nasituən etəmat o wək itəm Uhgɨn təmələhəu-
pən e nelmək. Rəhak wək məmə iatən-iarəp nəghatən mɨn
rafin rəhaUhgɨn pəs nəkotɨtunwɨr, 26nəghatən əh in nalpəkau
anionən rəha Uhgɨn itəm təmatəhluaig o netəmim rafin
aupən ikɨn, məto roiu əh Uhgɨn tɨnuhapɨk nɨpətɨn kəm rəhan
netəmim. 27 Kən Uhgɨn nɨkin tagien əm məmə otən-iarəp
natɨmnat wɨr mɨn rəha Iesu kəm itəmat, netəm naihluə mɨn
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.
28 Kən itɨmat ekoatən-iarəp Kristo kəm netəmim rafin. Kən
1:18: Wək 26:23; Efes 1:22-23; Nol Əpən 1:5 1:19: Kol 2:9 1:20: Efes 1:10
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ekoatən əskasɨk moatəhgaiir e nɨkilat, kən moatəgətun ilat
e nenatɨgən wɨr, məmə ilat kotuwa iəfak mɨn itəm koatətul
əskasɨk e rəhalat nahatətəən eKristo. 29 Iatolwək əskasɨk onat
əh, kənenian rafin iatolwək əskasɨkpɨk enəsanənənasol 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 neen mɨn itəm koatəfak
məto 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. 5Tolmə etatɨg pap isəu otəmat,məto nɨkik tatəht pɨk
itəmat. Kən nɨkik tagien pɨkməto-inu eməto məmə rəhatəmat
nətəlɨgən kitiəh əm, kən itəmat nakotahatətə əskasɨk əm e
Kristo.

Rəhatəmat nəmegəhən otəkəikemətatɨg əmeKristo.
6 Məto-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 təwiəməskasɨk lan. Pəs
rəhatəmatnahatətəənotəkəikeməwiəmatəskasɨkenian rafin,
nahatətəən inu kəməgətun itəmat lan aupən. Kən nian rafin
okotəikemoatən kəmUhgɨnməmə nɨkitəmat təmər mərioah 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.

9 Kən Kristo in Uhgɨn. Kən in təmuwa mos 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
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: Jon 1:14,16
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nətueintən ne neai. 11 Kən nat kit mɨn e Kristo, nian itəmat
nəmotahatətə lan, kən in təməhg-ipən itəmat. Məto sənəmə
nəhg-ipənən rəha nɨpətɨn itəm netəmim koatol, məto nəhg-
ipənən rəha nɨkitəmat itəmIesu tatol. In təməte rəkɨs nətəlɨgən
ne nolən 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 na-
hatətəən rəhatəmat e nəsanənən asol rəha Uhgɨn itəm təmol
Iesu təmegəhmɨn e nɨmɨsən.

13Aupən 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 tosmegəhmɨn itəmatmin. Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat
mɨn rəhatat. 14 Nian kitat kəmoatol nolən rat, kən kəmotəht
Lou rəhaMoses itəm tatənməmə okotɨmɨs o nolən rat mɨn əh,
kən tatətu-pa nɨpəgnəmtɨ nəghatənmɨn kəmkitat. Məto Uhgɨn
təməht-ipən nəghatən mɨn əh e nɨg kəməluau, kən nəsanənən
rəhalat tɨkə. 15 E nɨg kəməluau-in, Kristo in təmol win e
nəsanənənrəha iərəmərəmɨnrafin, kən təmərəkɨnnərəmərəən
rəha iərmɨsmɨn tahmen-pənmə in təmolwinelat enəluagɨnən
asol kit. Kən roiu əh, in təmol rəhan tɨkɨmɨrmɨnkəmotuwanat
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. 18 Netəmim neen kotausit
pɨk məto-inu ilat koatən mə koatehm nəməhlaiirən mɨn neen
itəm nɨpətɨlat tatɨg. Ilat koatən kəm itəmat məmə nəkotəkəike
motol natɨmnat neen itəm tatəgətun məmə rəhatəmat
nətəlɨgən teiuaiu, kən itəmat onəkotəkəike moatəfak kəm
nagelo mɨn. Əsotətəu-pənən nətəlɨgən mɨn rəhalat. Nətəlɨgən
mɨn əh etəmim əm tatol. Okəmə nəkoatətəu-pən nəghatən
rəhalat, kən onəkotakiəh e rəhatəmat nəmegəhən. Məto-inu
netəm mɨn əh koatos-ipər ilat o nat nɨpətɨn tɨkə. 19 Netəm
mɨn əh kəsotaskəlɨmən Iesu tiəkɨs. Məto Iesu tahmen-pən
mə in rəhn-kapə niməfak kənu niməfak in nɨpətɨ Iesu. E
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nolən kitiəh tahmen-pən e nɨpətɨ etəmim, itəm tatɨlpɨn ikɨn e
noanol mɨn tatuwɨn e nɨkɨlkɨlin, kən Iesu tatol mihin əm nat
kitiəh e niməfak rəhan mə niməfak otəskasɨk, kən matəwiə e
nəməgəhənwɨr itəmUhgɨn tatol tatəwiə.

Nəmotosnəmegəhənwiməto-inu itəmatnəmotol kitiəhe 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 tɨkə məmə okotərəmərə
etəmat. Tol min-nəhlan, iatətapəh otəmatməmə, 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 əm
natɨmnat rəha nətueintən u, tahmen-pən e nagwənən neen,
ne nənɨmən neen. Məto natɨmnatmɨn 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 koatən mɨn məmə netəmim okotəike moatehm wɨr
nɨpətɨlat min-nulan o nəhlan e nolən itəm in tiəkɨs o nɨpətɨlat.
Məto iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə nəghatən mɨn əh, rəhalat
nəsanənən tɨkə məmə otahtosɨg-in nətəlɨgən rat mɨn ne nolən
rat mɨn itəmnetəmim koatol e nɨpətɨlat.

3
1Məto-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 Uhgɨn matɨp, ikɨn əh, ikɨn
rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. 2 Itəmat onəkotəkəike motol
rəhatəmatnətəlɨgən tətatɨg əmenego rəhaUhgɨn, pəs nətəlɨgən
rəhatəmat otəsatɨgən e natɨmnat rəha nətueintən u, 3 məto-
inu itəmat nəmotɨmɨs itəmat Kristo, kən nəmegəhən pahrien
rəhatəmatkoatəhluaig ilatKristo itəmtətatɨgenegoeneai ilau
Uhgɨn. Nəmegəhənwi u, netəmimkəsotəplanən. 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
5 Məto itəmat onəkotəkəike motapəs agɨn nolən tərat mɨn

rəha nətueintən, nolən tərat tol min-nulan: nɨpɨtan ne
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nəman ne, koatit anion ilat mɨn; ilat koatol nolən tərat
tol 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. 8 Məto 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 nətəlɨgənwi. Uhgɨn tatos-ipɨnə nəmegəhənwi u kəm itəmat,
matol məmə itəmat onəkotuwa motol əm mə in ne. Kən pəs
nəkotɨtunwɨr in. 11Məto e natɨmnatmɨn əh, in nat əpnapɨn əm
okəmə ik etəmIsrel, o sənəmə ik etəmIsrel; okəmkəməhg-ipən
ik o kəsəhg-ipənən ik; okəmə nəmol-wɨr skul o nəsol-wɨrən
skul; okəmə ik slef əm kit o ik nakatərəmərə e netəmim. Məto
nat asol in Kristo, kən tətatɨgmɨn e nəmegəhən rəhatat rafin.

12 Uhgɨn 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 nəghatən mɨn əh, tahmen-pən mə
nakoatuwɨn-innapənwɨr rəhaUhgɨn. 13Nian suahkit otol nat
kit otəsahmenən e nɨganəmtɨtəmat, kən nɨkitəmat 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. 14 Nat
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.
15Otos 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 itəmat mɨn e nəghatən rəha Kristo, kən moatən
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e nətəlɨgən təwɨr kəm itəmat mɨn məmə nəkotəkəike moatol,
məsotapəsən. Otan napuən mɨn e Naoa rəha Napuən, ne
napuən mɨn rəha niməfak, ne napuən mɨn itəm tatɨsɨ-pən e
Narmɨn Rəha Uhgɨn. Otan ilat rafin tahmen-pən e nənwiwiən
kit itəm tatɨsɨ-pən e nɨkitəmat matuwɨn kəm Uhgɨn. Inəh e
nolənmɨn əh, pəs nəghatənwɨr rəha Kristo tətatɨgmatəmegəh
matəwiə wɨr e nɨkitəmat e nian mɨn rafin. 17Natɨmnat rafin
itəmnoatol, ne nəghatənmɨn rafin itəmnoatən, məto nəkotol
əm e nərgɨ Iərəmərə Iesu. Kən nian rafin itəmat onəkotəkəike
motən kəm Uhgɨn, tata rəhatat, məmə nɨkitəmat tətagien o
natɨmnat itəm Iesu təmol kəm itəmat.

Nolənwi rəha tata, nemama, ne nɨsualkələh
18Nɨpɨtan, otɨsiai-innərəmərəənrəha iaguɨhlmɨnrəhatəmat,

tahmen-pən əmmə pətan u in iəfak in otəkəike mol mihin.
19 Kən nəman, otolkeike rəhatəmat nɨpɨtagwəhl, kən motol

təwɨr kəm ilat, məto əsotolən rəhatəmat nərəmərəən məmə
otərəkɨn rəhatəmat nɨpɨtaguɨhl mɨn.

20Nɨsualkələh, otɨsiai-in rəhatəmat tata nemama, məto-inu
Iərəmərə rəhatat nɨkin otagien o nolən əh.

21 Itəmat tata mɨn, esotolən nalpɨnən taprəkɨs-in nəratən
itəm nɨsualkələh koatol, məmə nɨkilat otahmə ron. Məto
okəmə nəkoatol nəhlan elat, kən rəhalat nətəlɨgən in otatite.

Nolən rəha slef ne rəhan iərəmərə
22 Slef mɨn, nian rafin onəkotəkəike motol nəwia netəm-

iasol mɨn rəhatəmat, məto sənəmə nian əm itəm ilat koatehm
itəmat lan məmə nɨkilat otətagien otəmat. Məto itəmat
onəkotəkəike motol wək e nɨkitəmat pahrien rəha nos-ipənən
nɨsiaiiən kəm Uhgɨn. 23 Wək 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 ətuatɨprəhanatɨmnatmɨn itəmnəkoatol ilat. Nətouən
əhUhgɨn tɨnəmənrəkɨsməməotos-ipənkəmnenətɨnmɨn. ?Kən
nəkotɨtunnatu? Nəkotolwəkrəhasuah inəh Iərəmərəpahrien
rəhatat, in Iərəmərə Kristo. 25Məto etəmim itəm tatol nolən
tərat, in otos ətuatɨp mɨn noan nətouən rəhan o nolən tərat,
məto-inu Uhgɨn, in tatol tahmen-ahmen əm kəm netəmim
rafin.

4
1 Netəm-iasol mɨn itəm koatərəmərə, onəkotəkəike motol
tətuatɨp kən mahmen kəm rəhatəmat slef mɨn, məto-inu
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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. 3 Kən 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 nəghatən u inu kən kahtosɨg-in-pən io ron
e kalapus. 4Otəfakməmə iatən-iarəp nəghatən əh tətuatɨp kən
məpiəwɨr tahmen əmmə ekəike mol mihin.

5 Itəmatnetəmnoatəfak, pəs netəmkəsotəfakənkotehm-pən
Iesu e nolən mɨn rəhatəmat, kən e nian rafin onəkotəkəike
moatehmwɨr mə nolən, ne nəghatən mɨn rəhatəmat in otiuw
Iaihluə mɨn 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
onəkotəkəike motɨtun wɨr suatɨp mɨn o nuhalpɨnən nəghatən
mɨn rəhalat itəmkoatətapəh o rəhatəmat nahatətəən o Iesu.

Pol təmahl-ipən təsmil katian olat
7-8Etahl-ipɨnə piətat etəm təwɨr, Tikikas, in tatɨmnə otəmat o

nat kəiu əmməmə 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 ewək
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
10 Aristakas 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 motuwɨn moatehm wɨr. 11 Kən
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.
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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 tatətapəh o Uhgɨn məmə itəmat onakoatətul əskasɨk kən
motɨmətə motɨtun wɨr natɨmnat rafin itəm Uhgɨn tolkeike.
13Ekɨtun nənən kəm itəmat məmə suah u in tatol wək əskasɨk
o nasituən etəmat, ne netəm Laotisia, ne netəm Hierapolis.
14Tokita Luk etəm kitat kotolkeike pɨk, ne suah u Temas, ilau
mɨn katuahl-ipɨnə nəghatənwɨr kəm itəmat.

15Otahl-ipənmɨn rəhak nəghatən wɨr kəm piətat ne wɨnɨtat
mɨn əpəh Laotisia, 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 okotafinmɨnkəmnetəmimrəhaniməfak əh-ikɨn. Kəne
nolən kitiəhmɨn, itəmat onəkotəkəike motafin mɨn naoa rəha
netəm Laotisia. 17 Kən itəmat nəkotəkəike motən-ipən kəm
Akipas məmə in otəkəike mol rafin wək 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.
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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 kəm niməfak

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.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otɨləs-

ipər nətəlɨgən rəhalat, kən mol nahatətəən rəhalat təskasɨk.
Kənmolkeike məmə 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 Tesalonaeka. 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, kənmətəhaləfak otəmat enəfakən rəhatɨməhal.
3NianetəhaləfakkəmTataUhgɨn, nɨkitɨməhal tagienməto-inu
nianrafinnɨkitɨməhal tatəhtnatkɨsɨl, kit u rəhatəmatwək 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 itəmeməhalənkəmitəmat, sənəmə təmuwae
nəghatən əm,məto təmuwamɨn enəsanənən, neNarmɨnRəha
* 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 TESALONAEKA 1:6 527 1 TESALONAEKA 2:5

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,
mətonəmotosnəghatənenɨkinagien itəmNarmɨnRəhaUhgɨn
təmos-ipɨnə. 7 Tol nəhlan, e nolən rəhatəmat nəmotəgətun
suatɨp wɨr kit kəm iəfak mɨn əpəh Masetonia ne Akaea məmə
kotasgəwɨn itəmat. 8 Nəmotən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
tahmen e təwi təmasək kəto ikɨn mɨn rafin, kən sənəmə əpəh
Masetonia ne Akaea əm,məto netəmim ikɨnmɨn rafin kotɨtun
rəhatəmat nahatətəən. ? Kən ekəhaləkəike məhalən-iarəp
namnusən rəha nahatətəən rəhatəmat, o kəp? 9Kəp, məto-inu
ilat atɨp koatən-iarəpməmə nian emotuwamoatəplan itəmat,
nɨkitəmat tagienonətoənnəghatən rəhatɨməhal. Koatən-iarəp
məmə itəmat nəmotəuhlinməntaatəmat o narmɨ natmɨn, kən
motuarisɨg-in Uhgɨn itəm tatəmegəh, kən in Uhgɨn pahrien,
10 kən nakoatəsahgin Nətɨn u Iesu, itəm təmɨsɨ-pən e nego e
neai, kən Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən, kən in otosmegəh
kitat o nalpɨnən ne neməha rəha Uhgɨn itəm tatuwa.

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, kənmotəhai 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. 3 Tol nəhlan məto-
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 təmən məmə itɨməhal etəhalahmen
məmə etəhalən-iarəp namnusən təwɨr, kən in təmələhəu-
pən e nelmɨtɨməhal. Kən ekəsahləghatən məmə netəmim
nɨkilat otagien otɨməhal, məto etəhaləghat məmə Uhgɨn nɨkin
otagien otɨməhal, kən in Uhgɨn itəm tatuag-pən e nɨkitɨməhal.
5 Nəkotɨtun məmə itɨməhal esəhaluwamən otəmat məmə
ekəhaliuw nətəlɨgən rəhatəmat e nəghatən ətehen mɨn. Kən
esəhalən-iarəpən namnusən təwɨr kəm itəmatməmə ekəhalos
rəhatəmat məni. Kən Uhgɨn, in tɨtun nɨkitɨməhal məmə
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nəghatən u in nɨpahrienən. 6 Itɨməhal esəhaluwamən məmə
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 tah-
men e mama kit itəm tatehm wɨr nətɨn mɨn. 8 Nɨkitɨməhal
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, kən nəmotuwa rəhatɨməhal netəmim.
9 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ? Nɨkitəmat tatəht, o kəp, wək
əskasɨk itəm eməhalol? Nian itɨməhal emətəhlamnus-iarəp
namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm itəmat, itɨməhal eməhalol
wək e nelmɨtɨməhal laulaugɨn mətoarus-pən lapɨn məmə
esəhalətapəh-inən nat kit otəmat.

10 Itəmat ne Uhgɨn, nəmotəplan kən motɨtun nən-iarəpən
məmə 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
tahmene tata kit tatehmwɨrnenətɨnmɨn. 12Kənenolənkitiəh
əm, etəhalem əskasɨk itəmat, kən mətəhalɨləs-ipər rəhatəmat
nətəlɨgən, mətəhalətapəh əskasɨkməmə nəmegəhən rəhatəmat
otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nɨkin tagien lan. Uhgɨn u,
tətaun-in itəmat məmə nakotuwa e nərəmərəən ne nəwɨrən
rəhan.

13 Kən nian rafin, itɨməhal ekəhalən tagkiu kəm Uhgɨn
məto-inu nian nəmotos nəghatən rəha Uhgɨn itəm nəmotəto
otɨməhal, kən motos tatɨg e nɨkitəmat, kən nɨkitəmat təsəhtən
məmə in nəghatən rəha netəmim əm, məto nɨkitəmat təht
məmə innəghatənrəhaUhgɨn, kənpahrien innəghatənrəhan.
Kən nəghatən u tatol wək e nəmegəhən rəhatəmat, netəm
nakoatən nɨpahrienən lan. 14 Kən piak mɨn ne wɨnɨk mɨn,
nəmotos nəratən tahmen e niməfak mɨn rəha Uhgɨn e Kristo
Iesu əpəh Jutia aupən. Nat əpnapɨn məmə ilat netəmim
imatəmatatɨp ikɨn,məto ilat kəmotol terat kəmitəmat tahmen
əm e noanol mɨn rəha Isrel kəmotol tərat kəm iəfak mɨn
əpəh Jutia. 15 Kəmotohamnu Iərəmərə Iesu, ne ien mɨn, kən
motəhg-iarəp itɨmat ekotiet. Nolən rəhalat tatol nɨki Uhgɨn
təsagienən, kən ilat tɨkɨmɨr mɨn o netəmim rafin, 16məto-inu
kotalkut məmə okotən-iəhau itɨmat o nəghatən kəm Iaihluə
mɨn məmə Uhgɨn otosmegəh ilat. E nolən əh, ilat koatu-
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argətain rəhalat nolən rat mətoarus tahmen. Məto roiu əh,
neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn tɨnuwa olat.

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, 18 məto-inu eməhalolkeike
məmə ekəhalɨmnə otəmat. Io, Pol, emalkut nian tepət, məto
Setan təmahtosɨg-in suatɨp otɨməhal. 19 ?Tahro ekəhalolkeike
pɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat? ? Tol nəhlan məto-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. 20Nɨpahrienən, itɨməhal
ekəhlausit otəmat, kən nɨkitɨməhal tagien otəmat.

3
1 Tol 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 əskasɨk e rəhatəmat
nahatətəən, 3 məmə nəratən itəm tatuwa roiu, okol təsolən
nɨkitəmat təht pɨk. Nəkotɨtun rəkɨs məmə in nətəlɨgən rəha
Uhgɨnməmə netəmimokotol tərat etat nəhlan. 4Nɨpahrienən,
nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməhaləkəike mətəhalən
kəm itəmat məmə okol tərat kəm kitat. Kən itəmat nəkotɨtun
wɨr məmə tɨnuwa mol nɨpahrien lan tahmen əm məmə
itɨməhal eməhalən mihin. 5 O nat əh, nian nɨkitɨməhal
təməpou kən iuəhkɨr nɨkitɨməhal tɨtəgɨt, kən emahl-ipɨnə
Timoti məmə otɨmnəməplan-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, kənwək rəhatɨməhal in tol nat əpnapɨn əm.

Timoti təmən-iarəp namnusən təwɨr
6 Kən roiu əh, Timoti təmɨtəlɨg-pa mɨn otɨmlau, kən matos

namnusən təwɨr e rəhatəmat nahatətəən ne nolkeikeən.
Təmən-ipa kəm itɨmlau məmə nɨkitəmat tatəht əh itɨməhal e
nagienən, kənmotolkeikeməmənəkotəplan itɨməhal, tahmen
2:19: Fil 2:15-16; 4:1; 2 Tes 1:4 3:1: Wək 17:15 3:2: Wək 16:1-3 3:3:
2 Tim 3:12
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əm məmə itɨməhal ekəhalolkeike məmə ekəhaləplan itəmat.
7 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nat əpnapɨn eməhlatɨg
e nəratən, kən mətəhaləto nahməən, məto namnusən rəha
nahatətəən rəhatəmat təmɨləs-ipər rəhatɨməhal nətəlɨgən
otəmat. 8 Nian eməhalos namnusən məmə nəkoatətul
əskasɨk əh o Iərəmərə, kən ekəhaləto məmə enəhalos mɨn
nəmegəhən. 9 Nian ekəhalətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nagienən
rəhatɨməhal otəmat in iahgin, kən ekəhalən kəmUhgɨnməmə
nɨkitɨməhal tagien pɨk otəmat. 10 E nian rafin, nərauiəgən
ne lapɨn, etəhaləfak əskasɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat,
kən məhaləgətun itəmat e nat naka nəkotəruru əh məmə
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

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, roiu ekəike məghat e natɨmnat mɨn
neen. Eməhaləgətun rəkɨs etəmat nolən naka itəm nəkotol
məmə Uhgɨn nɨkin otagien otəmat. Kən pahrien, nəkoatol mi-
hin. Kən roiu etəhalətapəh otəmat kən mətəhalətapəh əskasɨk
e Iərəmərə Iesu məmə nəkoatol əm nulan tatuwɨn matuwɨn
məsɨn mɨn. 2 Otol nəhlan məto-inu itəmat nəkotɨtun suatɨp
itəm eməhaləgətun itəmat lan e nərəmərəən rəha Iərəmərə
Iesu.

3 Nətəlɨgən rəha Uhgɨn məmə in təmələhəu kalɨn itəmat
məmə rəhanmɨnməmənəkoatolnat itəmtətuatɨpwɨr: sotətəu-
pənənsuatɨp rəhanɨpɨtannenəman itəmkoatit anion ilatmɨn.
4 Itəmat kitiəh kitiəh nəkotəkəike motərəmərə e nɨpətɨtəmat e
nolən itəm təwɨrmətuatɨp kən katɨsiai-in. 5Sotolən nolən rəha
nətəu-pənən nətəlɨgən 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 kəmnetəmmɨn
u itəmkotol nolənmɨn itəm tol nəhlan, kən enəhalən rəkɨs nat
ukəmitəmatonəhgaiirənetəmat. 7Tolnəhlanməto-inuUhgɨn
təməsaun-inən kitat məmə okotamkɨmɨk e nɨganəmtɨn, məto
okotatɨg e nəmegəhən itəm kəmotələhəu kalɨn məmə rəhan.
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8 Tol nəhlan, etəm tatəuhlin məntaan e nəgətunən əh, sənəmə
tatəuhlinməntaan kəmetəmim,məto tatəuhlinməntaan kəm
Uhgɨn itəm təmos-ipa Narmɨn Rəhan kəm itəmat.

9 Nəkotɨtun 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 əskasɨk məmə nəkotol
mihin tatuwɨn nulanməsɨnmɨn.

11 Itəmat nəkotəkəike motalkut o nətəu-pənən suatɨp rəha
nəmegəhən itəm in təməlinu, kən motol atɨp rəhatəmat
wək, kən nəkotol wək e nelmɨtəmat tahmen əm məmə
eməhalən mihin kəm itəmat. 12Otol nəhlan məmə rəhatəmat
nəmegəhən otiuw-pa nɨsiaiiən rəha netəm ihluə mɨn, 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
itəmkəsotələhəu-pənənrəhalatnətəlɨgəneUhgɨn. 14Kitat kota-
hatətəməmə Iesu təmɨmɨs kənməmegəhmɨn, kən nɨkitat tɨtun
məmə nian Iesu otuwamɨn, kən Uhgɨn otol məmə, netəmmɨn
u itəmkɨnotahatətə rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs, okotuwamɨn
ilat Iesu. 15 Kən ekəhalən kəm itəmat nəghatən ətuatɨp rəha
Iərəmərəməmə, kitat u itəmkoatəmegəh əhmotatɨgmətoarus
nuwamən rəha Iərəmərə, pahrien kitat okol kəsotaupən-inən
netəm mɨn u itəm kəmotaupən kəmotɨmɨs. 16Məto Iərəmərə
ətuatɨp əm oteiuaiu-pa e nego e neai, kən mən-iarəp əfəməh,
kən etəm-iasol rəha nagelo mɨn otagət əfəməh, kən netəmim
okotəto təwi rəha Uhgɨn, kən netəm mɨn u itəm kɨnotahatətə
rəkɨs e Iesu nian kəmotɨmɨs, okotəmegəh motaupən motər.
17Kən uarisɨg lan, kitat netəm koatəmegəh əh motatɨg, okotər
kitat min ilat e nɨmal napuə məmə okotəplan Iərəmərə e
magoagəp. Kən tol nəhlan, okotatɨg kitat Iərəmərə namnun
tɨkə. 18 Tol nəhlan, otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat mɨn e
nəghatənmɨn u.

5
1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Təwɨr əm məmə esəteən kəm
itəmat e nian ətuatɨp rəha natɨmnat mɨn əh, 2məto-inu itəmat
nəkotɨtun rəkɨs məmə Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen e
iakləh itəm tatuwa lapɨn, nian netəmim kotəruru. 3 Nian
netəmimkoatənməmə, “Natɨmnat rafin təməlinu, kənnəratən
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tɨkə,” kən nəratən otuwa olat uəhai əm, tahmen e pətan itəm
məntaan tɨtahmə o neməkən, kən okol netəmim kəsotagɨmən.

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. 6Kən tol nəhlan, pəs kəsotolən tah-
men enetəmmɨnukotapɨl, məto pəs kotaiir kənmoatehmwɨr
rəhatat nətəlɨgən ne rəhatat nolən mɨn, 7məto-inu netəmmɨn
u koatapɨl, ilat koatapɨl lapɨn, kən netəmmɨn u itəm koatapɨs,
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 emopael kit itəm
tatuwɨn-in iaen kit itəm tatətlosɨg-in manɨkɨləhatəm, kən pəs
kotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən e Uhgɨn, 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 ki-
tat 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 netəmmɨn u koatol wək əskasɨk itəmat min ilat,
moatərəmərə etəmat e Iərəmərə, kənmoatən kəm itəmat nian
nəkoatol tərat. 13 Otɨsiai-in wɨr ilat motolkeike ilat o wək
itəmkoatol, kənmotatɨg e nəməlinuən itəmatmin itəmatmɨn.
14 Kən piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, etəhalətapəh əskasɨk məmə
nakotəghat əskasɨk kəmnetəmmɨn u kəsotolən nat kit. Otɨləs-
ipər nətəlɨgən rəha netəm nɨkilat təpou. Otasitu e netəm itəm
rəhalat nəsanənən tɨkə. Otol rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh kəm
netəmim rafin. 15 Okəmə suah kit otol nat kit təsahmenən
etəmat, kən itəmatnəsotalpɨnənnɨtai nəratən,mətonian rafin,
itəmat nəkotəkəikemotalkutməmə nəkoatol təwɨr kəm itəmat
mɨn ne netəmim pɨsɨnmɨn.

16Nɨkitəmat otəkəikemətagien nian rafin; 17kənmoatəghat
kəm Uhgɨn e nəfakən nian rafin; 18 kən nian rafin otən
kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat tagien, nat əpnapɨn nəkotatɨg e
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nəwɨrən, o nəratən. Otol nat miləhal əhməto-inu iləhal nəwia
Uhgɨn otəmat e Kristo Iesu.

19Sotahləmɨsən nɨgəmrəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn; 20 əsotənən
məmə nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm suah kit, in tol
nat əpnapɨn əm lan. 21Otəplan 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.
24Etəm 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 tahmenməmə itəmat kitiəh əm e Kristo. 27E 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 kəm niməfak

əpəh Tesalonaeka
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəmim tepət e

niməfak, koatol nəruruən e nuwamən rəha Iesu. Koatos nian
iəkɨs tepət, kən neen nɨkilat tatəht məmə inəh nəmtətin itəm
tatəgətun məmə otəsuwəhən, Iesu tɨtəlɨg-pa mɨn. 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 Tesalonaeka. 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 əmməmə ekəhalol mihin nəhlan,
məto-inunian rafinnahatətəən rəhatəmat tatuwamatəskasɨk,
kən nian rafin itəmat rafin noatolkeike pɨk itəmat mɨn, kən
nolkeikeənnenahatətəən əhkatutəwiəmatuərmətianmətian.
4 Tol nəhlan, itɨməhal etəhalən-iarəp kəm netəmim rəha
niməfak rəha Uhgɨn e ikɨnmɨn rafinməmə nɨkitɨməhal tagien
pɨk otəmat. Itɨməhal etəhalən nəhlan məto-inu nian rafin,
itəmat nəkoatətul əskasɨk e nəmegəhən rəhatəmat e Kristo,
kən itəmat motaskəlɨm əskasɨk əh nahatətəən rəhatəmat, nat
əpnapɨn netəm ihluə koatol tərat kəm itəmat, kən mol 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, Uhgɨn otafin itəmatməmənakotahmen-in
* 1:1: E nəghatən Kris, nərgɨn u Saelas in ‘Silfanus’ 1:2: Rom 1:7 1:4: 2
Kor 7:4; 1 Tes 2:19
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nuwɨnən e nərəmərəən rəhan. 6 Tol nəhlan məto-inu nolən
rəha Uhgɨn in tətuatɨp, kən in otol nalpɨnən kəm ilat u koatol
nəratənkəmitəmat, 7kənoniankit inotos-ipɨnənamegənkəm
itəmat itəm nakoatos nahməən, kitat min itəmat. Natɨmnat
mɨn əh okotuwa motol nɨpahrienən nian Uhgɨn otol-arəp
Iərəmərə Iesu itəm otɨsɨ-pən e nego e neai. In otuwa e nɨgəm
itəm tatuəp pɨk ilat rəhan nagelo mɨn itəm kotəsanən. 8 In
otol nalpɨnən kəm itəmmɨn u kotəruru Uhgɨn kən məsotətəu-
pənən namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu rəhatat. 9 Uhgɨn
otol nalpɨnən kəm ilat e nəratən itəm namnun tɨkə. Kən
otahtosɨg-in lilɨn ilat e nɨganəmtɨ Iərəmərə ne nəhag-əhagən
asol rəha nəsanənən asol rəhan. 10 Nat 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
Uhgɨnotafin itəmatməmənakotahmen-in rəhannaunən. Kən
etəhaləfak məmə Uhgɨn otol wək e nəsanənən rəhan məmə,
nətəlɨgən wɨr itəm nakotolkeike məmə nakotətəu-pən, ne wək
wɨr mɨn itəm tatɨsɨ-pən e nahatətəən rəhatəmat, okotol noan.
12 Itɨməhal etəhaləfak nəhlanməmə 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

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs ekəghat e nian rəhatat Iərəmərə
Iesu Kristo otuwa mɨn 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
RatAgɨnNianRafin, itəmUhgɨnotərəkɨnpahrien tətəu-pən əm
rəhan nalpəkauən aupən rəkɨs. 4 In otuwa tɨkɨmɨr e natɨmnat
rafin itəm netəmim koatəfak ron, ne natɨmnat rafin itəm
koatən məmə rəhalat uhgɨn mɨn. In əm un otɨləs-ipər atɨp in
ilɨs e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otuwɨnməpələh e Nimə Rəha
Uhgɨn, kənmənməmə in Uhgɨn.
1:6: Rom12:19 1:7: 1 Tes 3:13 1:8: Aes 66:15 1:9: Aes 2:10 1:10:
Kol 3:4 1:11: Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3 2:3: 1 Tim 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3 2:4:
Esik 28:2; Dan 11:36
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5 ? Tahro? ? Nəmotaluin məmə nian emətatɨg kitat min
itəmat, ematən-ipɨnə natɨmnat mɨn u? 6 Kən nɨnotɨtun nat
naka itəm tətahtosɨg-in etəm əh-roiuməmə Uhgɨn otol-arəp in
e nian ətuatɨp rəhan. 7Nəsanənən anion rəha Təfagə Rat Agɨn
tɨnatol wək rəkɨs. Məto etəm itəm tətahtosɨg-in nəsanənən əh,
in otol nəhlan mətoarus-pən Uhgɨn otos-irəkɨs. 8 Kən Uhgɨn
otol-arəpEtəmTatol TəfagəRatAgɨnNianRafin, itəmIərəmərə
Iesu otərəkɨn in e nɨmətag e nohlɨn, kənmərəkɨn agɨn e nəhag-
əhagən rəha nuwamən rəhan. 9 Etəm Tatol Təfagə Rat Agɨn
NianRafinotuwamolwək enəsanənən rəha Setan, kən in otol
natpɨspɨs eiueiuəmɨn, nenəmtətin eiueiuəmɨn, nenat 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 əskasɨkməmə kəsotolkeikeən nɨpahrienən itəm tɨtun
nosmegəhən ilat. 11 O nətəlɨgən əh, Uhgɨn tahl-ipən kəm ilat
nat kit təsanən itəm tatol nətəlɨgən rəhalat tatəlue. Tahl-ipən
nat əh məmə okotən nɨpahrienən e neiueiuəən. 12 Kən tahl-
ipənməməUhgɨnotən-iarəpnalpɨnənrəhanetəmimrafin itəm
kəsotənənnɨpahrienən enɨpahrienən,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 otosmegəh
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 rəhannɨsiaiiən, nenəsanənən, nenəhag-əhagən. 15Tol
nəhlan, piakmɨn newɨnɨkmɨn, otətul əskasɨk kənmotaskəlɨm
nəgətunən itəm eməhalos-ipɨnə kəm itəmat e nəghatən itəm
təmiet e nohlɨtɨməhal, o nəghatən itəm nəmotafin e naoa
eməhalahl-ipɨnə.

16 Uhgɨn rəhatat Tata təmolkeike kitat, kən e nəwɨrən
rəhan təmɨləs-ipər nɨkitat namnun tɨkə, kən təmol məmə ki-
tat 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 nolən wɨr mɨn
rafin ne nəghatənwɨr mɨn rafin.

3
Pol təmətapəh o nəfakən

2:8: Aes 11:4; Nol Əpən 19:15 2:9: Nol Əpən 13:11-13 2:13: Efes 1:4; 2
Tes 1:3
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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, tah-
men 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.
3Məto Iərəmərə, nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən in otol
itəmat nakotəsanən, kən matehm wɨr itəmat o Setan məmə
otəsərəkɨnən itəmat. 4Kən kitat kotɨtun wɨr e Iərəmərə məmə
roiu itəmat nəkoatol nat naka itəm eməhalən, kən nəkoatol
əm nulan moatuwɨn moatuwɨn. 5 Pəs Uhgɨn otit nɨkitəmat e
suatɨprəhanolkeikeənrəhaUhgɨnnenolənrəhaKristoonətul
əskasɨkən nian nəratən otuwa.

Əsolən nolən rəha nəlpahən
6Piakmɨnnewɨnɨkmɨn. E nərgɨ Iərəmərə IesuKristo, etəhalən
əskasɨk kəm itəmat məmə nakotətul isəu o piatat mɨn itəm
koatol nolən rəha nəlpahən, kən məsotatɨgən motətəu-pən
nəgətunən itəm nəmotos otɨməhal. 7 Itəmat atɨp nəkotɨtun
məmə nəkotəkəike 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
ekəhalolkeikeməmə ekəhaləgətun itəmat enolən itəmtətuatɨp
məmə nakotətəu-pən. 10 Kən nian emətəhlatɨg əh kitat min
itəmat, eməhalos-ipɨnə lou u məmə, “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,
kənmotol wək o nətouən nagwənən nɨgɨlat. 13Kən itəmat piak
mɨn ne wɨnɨkmɨn, əsotəpouən o nolən nat itəm tətuatɨp.

14 Okəmə suah kit təsətəu-pənən rəhatɨməhal nəghatən e
naoa u, kənnəkotəkəikemotolməmənetəmimokotɨtunməmə
in pah. Kən məsotuwɨnən iuəhkɨr ron məmə nəkotol in taulɨs
o nolən rəhan. 15Məto nəsotəplanən in məmə rəhatəmat kit
tɨkɨmɨr,məto inpiatəmatkit, kən təwɨrməmənakotəhgaiir lan.

Namnun nəghatən
3:4: 2 Kor 7:16; Kal 5:10 3:6: Rom 16:17 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
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16Kən pəs Iərəmərə rəha nəməlinuən, in pɨsɨn əm otos-ipɨnə
nəməlinuən nian rafin e nolən mɨn rafin. Pəs Iərəmərə tətatɨg
itəmatmin itəmat rafin.

17 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha
nənən təwɨr kəm itəmat. Kən e naoa mɨn rafin ekəte nəhlan
məmə nəkotɨtun in naoa rəhak. Inu nolən rəha nəteən rəhak.

18Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən
kəm itəmat rafin.
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1 Timoti
Naoa itəmPol təmaupənməte tuwɨn kəm

Timoti
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1

Timoti
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Timoti.

Timoti in etəm aluə kit itəm təmaiir e taon u Listra. Mama
rəhan in noanol kit rəha Isrel, kən rəhan tata in Iaihluə kit.
Timoti in fren kit rəha Pol, kənnian rafinkatian əpəh ikɨnmɨn
matuən-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 Efe-
sas, nat əpnapɨn məmə in etəm aluə əm. Nəgətun eiueiuəən
mɨn əh koatəgətun məmə netəmim okotəkəike motətəu-pən
nətəlɨgən rəhalat e nolən rəha netəmim o nosən nəmegəhən
itəmnamnun tɨkə. Koatənməmənetəmimokotəkəikemotɨtun
nɨpətɨ nəghatən anionmɨn, kənmotol natɨmnat neen itəm ilat
kəmoatən.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u matən-iarəp

nətəlɨgən neen rəhan kəmTimoti matɨləs-ipər rəhan nətəlɨgən,
kənməmə otasitu e niməfak rəhaEfesas. Pol tatəghat-in nolən
wɨr mɨn rəha nəfakən, ne nehm wɨrən netəm koatəfak. Kən
matən-iarəpnolənwɨrmɨn itəmnetəm-iasolmɨnrəhaniməfak
ne iəfak mɨn u okotətəu-pən. Kən namnun nəghatən itəm Pol
təmən kəmTimoti tatənməmə, in otəkəikemuwa etəmwɨr kit
rəha nol wəkən rəha Iesu Kristo. Kən rəhan nolən otəkəike
mətuatɨpwɨr.

Pol təmən təwɨr kəmTimoti
1 Timoti. Io Pol, iakatən təwɨr kəm ik. Kən io aposol kit

rəha Kristo Iesu məto-inu Uhgɨn u itəm təmosmegəh kitat, ne
Kristo Iesu itəm in nɨpətɨ nahatətəən rəhatat məmə o nian kit
Uhgɨnotosmegəhkitat, ilau əmkəmuahləpis ioməməekolwək
u. 2 Rəhalau nahatətəən e Kristo tahmen ahmen əm, kən tol
nəhlan in tahmen-pən əm məmə ik nətɨk pahrien. Pəs Uhgɨn
Tata rəhatat ilau Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat, okuawte-in
rəhalau nəwɨrən kəm ik, kən muasəkitun ik, kən muələhəu
nəməlinuən tətatɨg ron ik.
1:2: Wək 16:1-3; Taet 1:4
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Pol təmolkeikeməməTimoti otahtosɨg-in iəgətun eiueiuəmɨn
3 Aupən ikɨn e nian ematuwɨn Masetonia, kən io emən

kəm ik məmə io ekolkeike pɨk məmə onakətatɨg Efesas, kən
rəhak nətəlɨgən tatol əm min-nulan. Netəmim neen əh-ikɨn
kotatɨg itəm ilat koatəgətun netəmim e nəghatən mɨn 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. 5Məto noa nəghatən u məmə
nolkeikeən tatər e nɨkitəmat. Nolkeikeən tatər e nɨki suah
kit nian nɨkin təwɨr təfagə rat tɨkə lan, kən in tɨtun məmə
nolən rat kit təsatɨgən lan, kən tətahatətə pahrien əm e Iesu.
6Netəmimneen kɨnotapəs nolən ətuatɨp u, kən ilat kɨnotəruru
rəkɨs rəhalat suatɨp,məto koatətəu-pənnəghatənalməlmɨn əh.
7 Ilat kotolkeike məmə netəmim koatən məmə ilat kotenatɨg
wɨreLourəhaUhgɨn,məto ilat kəsotɨtunwɨrənnɨpətɨnəghatən
itəmkoatən, 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 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 netəmkoateiueiuə e nian koatəghat e kot; ne netəmkoatol
nolən pɨsɨn neen mɨn. Əwəh, in nɨpahrienən məmə Lou in
rəha netəmim itəm koatol natɨmnat rafin əh itəm tatərəkɨn
nəghatən mɨn itəm kotətuatɨp. 11 Nəghatən ətuatɨp mɨn u,
koatɨsɨ-pənenamnusən təwɨrmoepən rəhaUhgɨn, Uhgɨnetəm
təwɨr tətuatɨp. Namnusən u in təmos-ipa kəm io məmə 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
1:4: 1 Tim 4:7; Taet 1:14 1:8: Rom7:12,16 1:12: Wək 9:15; 1 Kor 15:9-10;
Kal 1:15-16
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təmasəkitun ioməto-inu io eməsənən əh nɨpahrienən lan, kən
eməruru məmə nat naka itəm io ematol in tərat. 14 Məto
nolkeikeən rəha Iərəmərə rəhatat in iahgin iahgin pɨk ron
io, maprəkɨs-in nolən rat mɨn 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, etəmrat agɨn, tahmen
e nəmtətin kit itəm tatəgətunməmə nətəlɨgən rəhan kaifəməh,
namnun tɨkə, tatuwɨn o netəm kotərat, pəs netəmim neen
kotehm kənmotuarisɨg-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 tatuwɨn matuwɨn matuwɨn
namnun tɨkə. Əwəh.

18 Kən inəh nətɨk Timoti. Inu rəhak nəghatən tahmen-pən
e nəghatən rəha ien mɨn itəm kəmoatən kəm ik aupən. Ik
onakəkəikemaskəlɨmnəghatənmɨn əhpəs tol rəhamnətəlɨgən
təskasɨk, kən ikonakəluagɨnwɨr enəluagɨnənrəhanahatətəən.
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 agɨnmatərat. 20 Suah
mil u Haemeneus ne Aleksanta ilau kəmian motol kitiəh əm
ilat netəmmɨn u. Io enegəhan-in rəkɨs ilau məmə katuəməhl-
pən e nelmɨ Setanməmə okiatunməmə okəsuən ratən Uhgɨn.

2
Nolən rəha nəfakən

1Nat aupən itəmekolkeikeməmə ekən, in tol nulan. Io iatən
əskasɨk kəm itəmat məmə itəmat nəkotəkəike moatəfak kəm
Uhgɨn o netəmim rafin, kənmotən kəmUhgɨnməmə nɨkitɨmat
tətagien o natɨmnat itəm in təmol ilat. 2 Kən e nian rafin
itəmat onəkotəkəikemoatəfak o netəmkoatərəmərənenetəm-
iasol mɨn rəhatat məmə kitat rafin okotatɨg e nəməlinuən
kən motatɨg mətɨg, pəs kitat kotɨsiai-in wɨr Uhgɨn kən rəhatat
naliwəkən in tətuatɨp. 3Nolən rəha nəfakənmɨn 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 okotɨtun motən 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 rəha netəmim rafinməmə
otɨkɨs ilat e təfagə rat rəhalat. Kən inu tatəgətun məmə Uhgɨn
tolkeikeməmə otosmegəhnetəmimrafin. 7Kənonəghatən əh,
Uhgɨn təmɨləs-ipər io məmə io aposol kit rəhan o nən-iarəpən
namnusən təwɨr u kəm Iaihluə mɨn, netəmim itəm kəsənən
məmə netəm Isrel, kən təmɨləs-ipər io məmə iəgətun kit rəha
nahatətəən pahrien. Io iatən pahrien, eseiueiuəən. 8 Kən
ikɨnmɨn rafin, iakolkeike məmə nəman okotəghat kəmUhgɨn
e nəfakən. Kən nian koatɨləs-ipər nelmɨlat məmə okotəfak
kəm Uhgɨn, iakolkeike məmə nəmegəhən rəhalat otətuatɨp,
kən nɨkilat təsahmən, kənməsotəhaiən ilat mɨn.

9 Kən io iakolkeike məmə nɨpɨtan u iəfak mɨn okotuwɨn
e rəhalat napən itəm tətuatɨp kən matəfətain wɨr ilat,
məsotiuwən nətəlɨgən rəha nəman, kən məsotolən məmə
netəmim 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. 10 Məto iakolkeike məmə nɨpɨtan u iəfak mɨn, rəhalat
nətəlɨgən otəsuwɨnən o malə-malə rəha nɨpətɨlat o nehmən,
məto okotol malə-malə e nəmegəhən rəhalat, inəh ilat okotol
nolən mɨn itəm otasitu e netəmim, nolən mɨn itəm tətuatɨp o
nɨpɨtan itəmkoatənməmə ilat koatəfak kəmUhgɨn.

11 Nian 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
itəmkoatəgətun. 12 Io esegəhan-inənnɨpɨtanməməokotəgətun
kənmotərəmərə e nəman. Ilat okotəkəike kəsəghatən, 13məto-
inu aupən ikɨn, Uhgɨn təmaupən mol 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. 15Məto Uhgɨn otosmegəh nɨpɨtan nian ilat koatol
ətuatɨpwək rəhalat, inu neməkən ne nehmwɨrən nɨsualkələh.
In otosmegəh ilat okəmə koataskəlɨm əskasɨk nolən rəha na-
hatətəən, ne nolən rəha nolkeikeən netəmim, ne nolən rəha
nəmegəhən itəm tətuatɨp.

3
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Netəm-iasol mɨn rəha niməfak
1 Inu nəghatən tatən pahrien məmə, “Okəmə etəmim kit

tolkeike məmə 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;
4 in otəkəike matərəmərə wɨr e rəhan mɨn, kən mol məmə
rəhan nɨsualkələh koatol nəwian moatɨsiai-in wɨr. 5 ?
Məto okəmə in təruru nərəmərə wɨrən o rəhan mɨn, kən
in otaroh nəhlanmərəmərə o niməfak rəha Uhgɨn?

6Etəm tətahatətəwi e Iesu, in təsahmenənməmə otos wək u
məta in tatos-ipər pɨk in, kənUhgɨn tol nalpɨnənkəmin 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
8E nolən kitiəh əm, dikon mɨn, rəhalat nəmegəhən otəkəike

mətuatɨpwɨr, kənmoatən əmnɨpahrienən e nian rafin. Netəm
koatapɨs o kotolkeike pɨk məni, kəsotahmenən o naskəlɨmən
wəku. 9 Ilat netəmimitəmkotɨtunməmənolənrat kit təsatɨgən
elat, kənmoataskəlɨm əskasɨknəghatənpahrienmɨnrəha Iesu
Kristo itəm Uhgɨn təmol əp. 10 Netəm 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 e wək rəha niməfak, ilat mɨn
okotəkəike motol rəhalat nəmegəhən tətuatɨp wɨr. Təsəwɨrən
məmə 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
nɨsualkələhne rəhan latuənu. 13Netəmimitəmkoatol-wɨrwək
3:6: Taet 1:6-9 3:7: 2 Kor 8:21 3:11: Taet 2:3
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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. 15 Məto 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 ko-
taskəlɨm nəghatən pahrien, kən matehm wɨr. 16Nɨpahrienən,
nəghatən pahrien rəha Iesu Kristo itəmUhgɨn təmol əp, in nat
pɨspɨs itəm in iahgin, kən tol nəhlan:
Kristo in təmuwa etəmim kən netəmim kəmotəplan.
KənNarmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətunwɨrməmə Iesu tətuatɨpwɨr.
Kən nagelo mɨn kəmotehm in.
Kən katən-iarəp namnusən təwɨr rəhan kəm netəmim 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 nagwənənmɨn neen. Məto
Uhgɨn təmol nagwənən mɨn əh məmə okotun ilat. Kən kitat u
koatəfak kotɨtun nɨpahrienən, kotɨtun nosən, kəfak kənwiwi
Uhgɨn ron, kən motun, 4məto-inu natɨmnat rafin itəm Uhgɨn
təmol ilat kotəwɨr əm. Nat kit tɨkə məmə okəsotunən.
Kitat kotɨtun nunən natɨmnat rafin okəmə kitat koatəfak
moatənwiwi Uhgɨn ron, 5 məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə ilat kotəwɨr, kənkitat koatəfak ron. Kən roiu, nagwənən
mɨn əh kotəwɨr əm.

Iolwək təwɨr rəha Kristo Iesu
6Okəmə natən-iarəp nəghatən u kəm piatat mɨn ne wɨnɨtat

mɨn, kən ik iolwək təwɨr kit rəha Kristo Iesu. Kən tatəgətun

3:16: Mak 16:19; Kol 1:23; 1 Jon 2:18 4:3: Jen 9:3; Rom 14:6; 1 Kor 10:30-31



1 TIMOTI 4:7 545 1 TIMOTI 5:1

məmə ik etəmim kit itəm natun nəghatən wɨr mɨn rəha na-
hatətəən ne nəgətunən ətuatɨp matəmegəh lan, kən rəham
nəmegəhən tatətəu-pən nəghatənmɨn əh rafin. 7Apəs, əsətəlɨg-
inən nəghatən eiueiuəmɨn itəm nətəlɨgən rəha Uhgɨn tɨkə lan,
nəghatən mɨn u tahmen namsu əpnapɨn mɨn itəm nɨpətɨn
tɨkə. Məto əgətun atɨp rəham nəmegəhən məmə tatətəu-pən
Naoa Rəha Uhgɨn. 8 Nolən rəha nehm wɨrən nɨpətɨm məmə
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 Uhgɨnu 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 tətuatɨp wɨr məmə netəmim okotəplan
məmə 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 nolən wək rəhan nian elta mɨn rəha niməfak kəmotələhəu-
pən nelmɨlat lam, kən ien mɨn neen rəhalat kəmotən-iarəp
nəghatən itəmUhgɨn 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
tatəwiə wɨr. 16 Atehm wɨr nolən mɨn e nəmegəhən rəham,
kən ol rəham nəgətunən məmə in tatətuatɨp e nian rafin.
Onakəkəike mətalkut əskasɨk məmə onəkol natɨmnat mɨn
əh, məto-inu okəmə nakol, kən onakosmegəh itəmat netəm
koatətəlɨg-in ik.

5
Nolən rəha nɨsiaiiən o nəghatən kəmnetəmim

1 Səghat əskasɨkən e iaguɨhl mɨn, məto əghat kəm ilat e
nɨsiaiiən məmə nakiuw rəhalat nətəlɨgən, tahmen əm mə ilat
rəham tata ətuatɨp mɨn. E nolən kitiəh mɨn əm, ol tahmen əm

4:7: 1 Tim 1:4 4:10: 1 Tim 2:3-4 4:12: Taet 2:15 4:14: 2 Tim 1:6
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kəm netəm aluə tahmen məmə ilat piam ətuatɨp mɨn. 2Əghat
mətɨg e nɨsiaiiən kəm nɨpɨtaguɨhl mɨn tahmen məmə rəham
mama ətuatɨpmɨn. Rəhamnəghatənnenolənmɨnkəmnɨpɨtan
itəmkoatetəmaluə otəkəike mətuatɨp agɨn, tahmenməmə ilat
wɨnɨmmɨn.

Nolən rəha nehmwɨrən nəutahlɨmɨsmɨn
3Niməfak otəkəikematehmwɨr nəutahlɨmɨsmɨn itəmrəhan

mɨn kotɨkə agɨn o nehmən ilat. 4 Məto nəutahlɨmɨs kit u
nenətɨn mɨn əh-ikɨn o mipɨn mɨn əh-ikɨn, ilat okotəkəike
motɨtun paupən məmə wək rəha netəm koatəfak, ilat oko-
taupən motehm wɨr atɨp rəhalat mɨn. Nolən u tahmen əm
məmə koatətou rəhalat kaon kəm rəhalat mama ne tata ne
pipi mɨn, kən inəh Uhgɨn nɨkin tagien ron.

5 Məto 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 kəm Uhgɨn məmə otətasitu lan. 6Məto nəutahlɨmɨs u
tatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nɨpətɨn o nətoən təwɨr lan, in
tatəmegəh, məto e narmɨn tahmen məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. 7 Ik
onakəkəike mən-ipən nəghatən mɨn əh kəm niməfak məmə
ilat okotəkəike motol pəs netəmim kəsotən ratən ilat. 8 Suah
kit otəkəike mehm wɨr rəhan mɨn, kən maupən mehm wɨr
rəhan ətuatɨp mɨn. Məto okəmə in təsolən, tatəgətun məmə
təməuhlinməntaan e nolən rəha nəfakən, in təratmaprəkɨs-in
etəm təsəfakən.

9 Okəmə nakəte-pən nərgɨ nəutahlɨmɨs kit e naoa rəha na-
situən məmə 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; kənmatos-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 nasituən, məto-inu uarisɨg
ikɨn okəmə nətəlɨgən rəha nol mɨnən marɨt tɨnuwa məskasɨk
e nɨkilat mɨnaprəkɨs-in nətəlɨgən rəhalat e Kristo, kən ilat
kotəmə okotol mɨnmarɨt. 12Kən Uhgɨn in otakil mol nalpɨnən
kəm ilatməto-inu kəmotətgəhl rəhalat noanawɨl itəmkəmotol
kəm in aupən.† 13 Kən nat tərat kit mɨn, məta ilat koatəpou
* 5:10: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən tətaikuas e nelkɨ netəmim rəha
Uhgɨn.” -Nolən əhtatəgətunməmə inpətankit tatos-iəhauatɨp in; kənnɨkin tagieno
nasituənenetəmim. † 5:12: Enian əh, nəutahlɨmɨsmɨnneenkəmotosnoanawɨl
rəhalat kəm Uhgɨn məmə okəsotolən marɨt, kən ilat okotol əm wək rəha niməfak.
Kən okəmə nəutahlɨmɨs kit tolkeike məmə in otol marɨt mɨn, kən in otətgəhl rəhan
noanawɨl itəm təmol kəmUhgɨn.
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kən motos nolən rəha nuwɨnən e nimə mɨn rafin moatən
nəghatən itəm nɨpətɨn tɨkə. Uarisɨg ilat kotuwa motərat
pɨk o nosən musmus e nəghatən rəha suah pɨsɨn o nosən
muwɨn məhləmɨsin nɨməme mənɨg lan, kən ilat kotolkeike
məmə okotən pɨk nəghatən rəha netəm pɨsɨn, 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 kəm rəhatat tɨkɨmɨr mɨn məmə
okotən rat kitat. 15 Məto nəutahlɨmɨs neen kɨnotapəs rəkɨs
suatɨp ətuatɨp kən moatətəu-pən Setan. 16 Nɨpɨtan u iəfak
mɨn okotəkəike moatehm wɨr nəutahlɨmɨs mɨn rəhalat,
məsotəhlman-pənən ilat kəmniməfakməməotatehmilat. Kən
niməfak in otatehm əm nəutahlɨmɨs mɨn 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, kən matətou ilat. Kən iəgətun
mɨn ne netəm koatən-iarəp Naoa Rəha Uhgɨn, ilat koatətul
aupənməməokɨsiai-in ilat. 18Məto-inuNaoaRəhaUhgɨn tatən
məmə, “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.”

19 Əsətəlɨg-inən nəghatən rəha etəmim kitiəh əm itəm tatən
məmə elta kit rəha niməfak təmol nolən rat, məto okəmə
etəmim kəiu o kɨsɨl katəhalən, kən nakətəlɨg-in rəhaləhal
nəghatən. 20Kən okəmə etəm-iasol kit rəha niməfak tatol nat
kit tərat, kən natəghat əskasɨk kəm in e nɨganəmtɨ netəmim
rafin rəha niməfak, kən tol nəhlan netəmim okotəgɨn o nolən
nat tərat mɨn.

21 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne Iesu, ne nagelo mɨn itəm Uhgɨn
təmɨtəpun rəkɨs ilat, io ekatən əskasɨk kəm ik məmə ik
onakəkəikemətəu-pənnəghatənrəhakenolən itəmin tətuatɨp.
Ik onakəsolən nolən pɨsɨn kəm suah kit, kən matɨg mol pɨsɨn
mɨn kəm suah kit. Məto onəkol tahmen ahmen əm kəm 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, kən
rəhannolən rat otatɨg lam, tahmenməmə ikmɨnnəmos 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
5:13: 2 Tes 3:11 5:14: 1 Kor 7:9 5:18: Dut 25:4; Mat 10:10; 1 Kor 9:9
5:19: 2 Kor 13:1 5:20: Efes 5:11
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neen rəhalat təfagə rat tatəhluaig əh-roiu, məto uarisɨg
okəpanotəplan. Kən tahmen ahmen əm, nian tepət wək
itəm təwɨr mɨn, kitat kotɨtun əm. Məto neen əh-ikɨn itəm
koatəhluaig əh-roiu, məto okəpanotəplan ilat.
Təsəwɨrən məmə onakənɨm əm nəhau məto-inu, nian neen

ik nakatɨmɨs. Məto təwɨr məmə onakənɨm wain noan məsɨn
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 okəsotolən
nolən əh u kotəmə, “Ei. Etəm-iasol əh in piatat əm kit,” kən
ilat məsotɨsiai-in wɨrən. Məto ilat okotəkəike motol wək pɨk
təhmɨn mɨn e nɨkilat pahrien, məto-inu rəhalat etəm-iasol in
iəfak kit itəmkoatolkeike in.

Nəgətunən neiueiuəənmɨn ne natɨmnat wɨrmɨn pahrien
Natɨmnatmɨnu, ikonakəkəikematəgətunnetəmimlan. Kən

e nian rafin ik onakəkəike matəghat əskasɨk kəm ilat o nətəu-
pənən.

3 Məto 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 koatən
məmə nəgətunən rəha nolən rəha nəmegəhən itəm Uhgɨn
tolkeike, in neiueiuəən. 4 Netəm mɨn əh koatol nəhlan ilat
kəsotɨtun agɨn-əhən nat kit, kən ilat nausit pɨk. Ilat kotalməl o
nuwɨnənməghatpɨkonəghatənmɨn itəmtatiuw-paneməha, o
nəghatənmɨn itəmnetəmim koatetəhau ilat mɨn ron. Nolən u
in tatol netəmimkoatetet ilatmɨn, kənmotəhap-əhap ilatmɨn,
kən moatəghat rat e nərgɨlat mɨn, kən moatətəlɨg rat elat mɨn.
5Kən e nian rafin ilat koatol tɨməht. Inu nolən rəha netəmim
itəm rəhalat nətəlɨgən tərat, ilat koatəlue e nəghatən pahrien.
Ilat koatənməmə suatɨp rəha nahatətəən e Uhgɨn in suatɨp kit
o nosənməni ne nautəmɨn.

6Məto nat itəm təwɨr pɨk sənəmə kitat kotos məni ne nautə.
Nat itəmtəwɨrpɨk inməməkitat okotaliwəkenolən itəmUhgɨn
tolkeike, kən motagien əm, nat əpnapɨn rəhatat nautə 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. 8 Məto okəmə
nɨgɨtat nagwənən ne napən tahmen əm, kən kitat kotagien.
9Netəmim itəm kotolkeike pɨk məmə rəhalat nautə otepət, in

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
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tɨmətɨg əm olat məmə okotol nolən rat mɨn tepət. In tahmen-
pən e noanɨkulu tətohasɨn ilat e noakəmɨhl rəha nəratən, kən
ilat kotolkeikeməməokotolnatɨmnat tepət rəhanalmələn, kən
natɨmnat tepət itəm tərat olat. Kən nolkeikeən rəha natɨmnat
rat mɨn əh okoatərəkɨn-rəkɨn nəmegəhən rəhalat. 10 Məto-
inu nolən rəha nolkeike pɨkən məni, in nəukətɨn natɨmnat
rat tepət. Kən netəmim neen ilat koatətul-iəkɨs o nətəu-pənən
suatɨpu, kən ilat kɨnotuwɨn rəkɨs isəuonolən rəhanahatətəən,
kən ilat koatol natɨmnat mɨn neen itəm tatərəkɨn atɨp nɨkilat,
kənmoatəto 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, itəm Uhgɨn tolkeike. Rəham nahatətəən 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
nəluagɨnən rəha nahatətəən. Kən maskəlɨm nəmegəhən lilɨn
itəm Uhgɨn 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 15e nian
ətuatɨp itəm Uhgɨn təmɨtəpun. Uhgɨn itəm kitat okotəkəike
moatənwiwi e nian rafin, in pɨsɨn əm tatərəmərə e natɨmnat
rafin. In Kig rəha kig mɨn rafin, kən Iərəmərə rəha iərəmərə
mɨn rafin. 16 In əm təsɨmɨsən mətatɨg lilɨn, rəhan nətuounən
tɨkə, kən namnun tɨkə. Ikɨn tətatɨg ikɨn, nəhag-əhagən tasiə
mɨtəlau in, kən okol 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 matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Tol nəhlan.
Əwəh.

Nəfak u rəhalat nautə tepət
17Əghat əskasɨk kəmnetəmkoatəfak itəmrəhalat 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
itəmtatos-ipanatɨmnatwɨr tepət kəmkitatməməkitat okotəto
təwɨr lan. 18 Əghat əskasɨk kəm ilat məmə okotɨmətə e nolən

6:10: Efes 5:5 6:11: 2 Tim 2:22 6:12: 1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7 6:13:
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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 nɨsiaiiən
kəmUhgɨn, kənnəghatənmɨn itəmkəsotətuatɨpəneNaoaRəha
Uhgɨn. Nəghatənmɨn əhkatənməmə koatos-ipa nɨtunən,məto
kəp, koateiuə. 21Məto netəmim neen koatuarisɨg-in nəghatən
eiueiuə mɨn əh, kən mɨnotos-arəpən e suatɨp rəha nahatətəən
pahrien.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.

6:19: 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 kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Timoti.

Kən in molkeike məmə ilat mɨn əpəh e niməfak rəha Efesas,
məmə okotafin. Afin e “Namnusən Əkuəkɨr Rəha Naoa 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, kənmopaelmɨn kəmotatɨg
ilat min motehm məmə in otəsagɨmən. Namnun japta rəha
WəkMɨn tatəghat-in nianmɨn əh. Kən əmun kapman təmahl-
iarəp in, kən taliwək əm mətan o nup kəiu. Məto roiu əh,
tɨnuwɨnmɨn e kalapus əpəh Rom, kən kalapus əh in tərat ikɨn
pahrien. Naoa rəhaWəkMɨn təsəghat-inənnian 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 otuwa mehm məto-inu in rəhan fren wɨr. Kən
inmolkeike məmə Timoti in otəmɨk naoamɨn rəhan.
?Təmətenaoauonaka? Pol təmɨtunməməotəsuwəhənko-

hamnu in tɨmɨs. Tol nəhlan, in təməte naoa u o nələhəu-pənən
niməfak e nelmɨ netəm-iasol pɨsɨnmɨn neen tahmen e Timoti.
Nian iəkɨs mɨn koatuwa o niməfak, kən Pol in tolkeike məmə
Timoti otətaskəlɨmNamnusənTəwɨr, kənmatətul əskasɨk ena-
hatətəən rəhan, kən məsəginən nən-iarəpən Namnusən Təwɨr,
kən in otətulmatɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨn okəmə nəratən
otuwa.

Pol təmən təwɨr kəmTimoti
1 Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəmUhgɨn təmɨtəpun
rəkɨs io məmə rəhan, kənmahl-ipa io məmə ekən-iarəp rəhan
nəniəkɨsən rəha nəmegəhən lilɨn e Kristo 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
3Nianrafin, lapɨnne lenian, iatəfakron ik, kənmatəntagkiu

kəm Uhgɨn ron ik. Kən iatol wək rəhan tahmen-pən əm e
tɨpɨk mɨn, kən ekɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən lak. 4Nɨkik
tatuəh nahui nəmtəm, kən iakolkeike pɨk məmə ekəplan mɨn
1:2: Wək 16:1; 1 Tim 1:2 1:3: Wək 23:1
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ik pəs nɨkik otagien. 5Nɨkik tatuəh nahatətəən pahrien rəham
itəm tahmen-pən əm e nahatətəən itəm təmaupən mətatɨg e
rəham pipi Lois ne rəhammama Iunis, kən ekɨtunməmə roiu
in tɨnətatɨg lam. 6Kən tol nəhlan, iatən mɨn kəm ik məmə on-
akelel nɨgəm rəha nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə o nolən
rəhan wək. Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən əh nian emələhəu-
pən nelməkmatəfak-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-inən o nən-iarəpən Iərəmərə, kən əsaulɨs-
inən io itəm etatɨg e kalapus o nərgɨn. Məto e nəsanənən
itəm Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm ik, nəkəike mol məmə io ne, itəm
iatəto nahməən o namnusən təwɨr. 9Uhgɨn 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
nalpəkauən məmə in otawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat e
Kristo Iesu, 10 məto roiu, in təmol əp nəwɨrən əh kəm kitat
e nuwamən rəha Iosmegəh rəhatat, Kristo Iesu. Kən Kristo
təmərəkɨn nɨmɨsən ne rəhan nəsanənən, kən təmasiəgəpɨn
nəmegəhən u namnun tɨkə, kən kitat koatehm e namnusən
təwɨr. 11Kən Uhgɨn təmɨtəpun ioməmə io iəghat, ne aposol, ne
iəgətunonamnusən təwɨr əh. 12Tol nəhlan iatəto pɨknahməən
ron u ikɨn-u e kalapus. Məto esaulɨs-inən, məto-inu ekɨtun
məməpahu iatahatətə lan, kənmɨtunwɨrməmə in tɨtunnehm
wɨrən nat naka itəm in təmələhəu-pa e nelmək o namnun
nian.*

13Ətəu-pən əm suatɨp rəha nəgətunən u tətuatɨp itəm emən
kəm ik, kən ol nat u e nahatətəən ne nolkeikeən e Kristo Iesu.
14 E nasituən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg 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.

16 Pəs Iərəmərə otasəkitun Onesiforas ne rəhan mɨn, məto-
inu nian tepət təmətasitu lakmatɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən. Kən
təməsaulɨsən məmə 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
nəkɨtun wɨr natɨmnat wɨr mɨn itəm təmol kəm io əpəh Efesas.

1:5: Wək 16:1 1:6: 1 Tim 4:14 1:7: Rom 8:15 1:9: Efes 2:8-9; Taet
3:5 1:10: Hip 2:14 1:11: 1 Tim 2:7 * 1:12: Suatɨp pɨsɨn o nəuhlinən
ves 12b: “kənmɨtunwɨrməmə in tɨtun nehmwɨrən nat naka itəm io emələhəu-pən
e nelmɨn o namnun nian.” 1:14: 1 Tim 6:20
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2
Mopael təwɨr rəha Kristo Iesu

1 Ik u nətɨk, pəs Uhgɨn otol nɨkim təsanən e nəwɨrən itəm
tatɨsɨ-pən e Kristo Iesu. 2 Nəməto rəkɨs natɨmnat mɨn u
itəm eməgətun itəmat lan e nɨganəmtɨ netəmim tepət. Kən
os rəhak nəghatən mələhəu-pən e nelmɨ netəmim neen itəm
natən nɨpahrienən elat, kən ilat okotɨtun nəgətunən netəmim
neen mɨn lan. 3Nian nəratən tatuwa, məto ətul əskasɨk kitat
min ik, tahmen e mopael wɨr kit rəha Kristo Iesu. 4 E nian
rəhanəluagɨnən,mopael kit təsolənnatɨmnat rəhanəmegəhən
rəha netəmim əpnapɨn əm, məto tatol əm wək rəha mopael
məto-inu, in tolkeike məmə rəhan etəm-iasol rəha mopael,
nɨkin otagien lan. 5 E 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. 6Tətuatɨp əm
min-nulan məmə etəm tatol pɨk wək e nasumən, in otaupən
məulək-in. 7 Ətəlɨg-in wɨr 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, itəm
namnun 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
14 Natɨmnat mɨn u, onəkəike matən matɨsɨmatɨp lan kəm

rəhammɨnnetəmim. Ən əskasɨk kəm ilat nəhlanməmə, “Iatən
e nərgɨnUhgɨnməmə itəmat nəsotərgəhəuən o nɨpətɨ nəghatən
mɨn.” Nərgəhəuən nəhlan təsasituən e suah kit, məto tatərəkɨn
əm netəmim itəm koatəto. 15 Alkut əskasɨk məmə onəkuwa
2:3: 2 Tim 1:8 2:5: 2 Tim 4:8 2:6: 1 Kor 9:7 2:8: Rom 1:3; 1 Kor 15:4
2:9: Efes 3:1,13; Fil 1:12-14 2:11: 2 Kor 4:11 2:12: Mat 10:33 2:13:
Rom 3:3-4; Taet 1:2 2:14: 1 Tim 6:4; Taet 3:9
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iolwək təwɨr itəm nian Uhgɨn tatəplan rəham wək, in tɨtun
nənən məmə, “Əwəh, nəmol təwɨr,” kən nəsaulɨsən o rəham
wək, məto-inu natəgətun ətuatɨp nəghatən rəha nɨpahrienən.
16Məto apəs nəghatən əpnapɨnmɨn əmitəmkotəratməsotɨsiai-
inən Uhgɨn, məto-inu netəmim itəm koatəghat nəhlan,
nəmegəhən rəhalat tatuwɨn matuwɨn əm o nolən mɨn itəm
kəsotɨsiai-inən Uhgɨn. 17 Nəgətunən rəhalat in tahmen-pən
əm e nɨməgəmpien itəm tatəməhal matepət matol iahgin. Təs
mil u kioal min-nulan, ilau u Haemeneus ne Faelitas, 18 itəm
kɨnuəmkarəpən 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 katuərəkɨn nahatətəən rəha netəmim neen.
19Məto tol pap nəhlan, nimə itəmUhgɨn tatiləkɨn tatətul tiəkɨs,
kən təməte-pən lan məmə, “Iərəmərə tɨtun netəmmɨn u rəhan
mɨn,”ne “Netəmmɨnu koatənməmə ilat netəmrəha Iərəmərə,
okotəkəike motapəs nolən rat mɨn.”

20Ətəlɨg-in-tu. Enimə rəhaetəmrəhannautə 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. 21 Okəmə suah kit tatol rəhan nəmegəhən
tatuwiwimətapəs nolən rəha naulɨsən, in tɨtun nolənwək asol
itəm katɨsiai-in, kən Uhgɨn otələhəu kalɨn məmə rəhan pɨsɨn
əm, kənmol əpen-əpenəməmə otol wəkmɨn itəmkotəwɨr.

22Aiumuwɨn 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 itəm təwɨr. 23 Apəs magɨm
rəkɨs e nəghatən alməl mɨn itəm nɨpətɨlat tɨkə. Nəghatən
mɨn əh koatiuw-pa əm tɨməht o nərgəhəuən. 24 Iolwək rəha
Iərəmərə, okol in təsərgəhəuən, məto in tatəkəike matol təwɨr
kəmnetəmim rafin, kən otəkəikemuwa etəmrəha nəgətunən,
kən rəhan nətəlɨgən kaifəməh. 25 Okəmə netəmim neen
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

2:15: 1 Tim 4:6 2:16: 1 Tim 4:7 2:17: 1 Tim 1:20 2:19: Nam 16:5;
Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor 8:3 2:22: 1 Tim 6:11 2:23: 1 Tim 4:7
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1 Məto 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. Netəmimokotausit,moatos-ipər atɨp əmilat. 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. Okəsotərəmərəən e
nolən mɨn rəhalat. Nɨkilat otagien əm o nərəkɨnən netəmim.
Okotetəhau nat itəm in təwɨr. 4 Ilat kəut kəsuəmɨn, 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. 5 Okotol nolən mɨn rəha iəfak mɨn məmə netəmim
okotəplan, məto ilat okəsotolkeikeən 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. 7Kən nɨpɨtanmɨn əh koatətəlɨg-
in wɨr e nəghatən mɨn rafin rəha netəm mɨn əh, məto ko
kəsotɨtunənnəghatənrəhanɨpahrienən. 8Aupən ikɨn, Janesne
Jampres kəmatioal tɨməht kəmMoses,* kən e nolən kitiəhmɨn
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. 9 Məto 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
10 Məto ik, Timoti, ik nəmətəu-pən rəhak nəgətunən, ne

nolən rəha nəmegəhən rəhak, 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 iəkɨs mɨn itəm kəmol lak əpəh Antiok, ne Ikoniam, ne
Listra. Məto Iərəmərə təmɨləs-irəkɨs io enatɨmnatmɨn əh rafin.
12 Nɨpahrienən, netəmim rafin itəm kotolkeike məmə okotol
nolən itəm Uhgɨn tolkeike, kən motol e Kristo Iesu, netəmim

3:1: 1 Tim 4:1 3:5: Mat 7:15,21; Taet 1:16 * 3:8: Janes ne Jampres, ilau
iəmɨk nərɨk mil rəha kig rəha Ijip. 3:8: Eks 7:11 3:11: Wək 13:50; 14:5;
14:19 3:11: Sam 34:19
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okotol tərat kəm ilat, 13məto nian kitiəhmɨn əm, nol təfagə rat
mɨn ne netəm rəha neiueiuəən, 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 ne-
natɨgənməmənəkɨtunnosənnəmegəhən lilɨn lan onahatətəən
e Kristo Iesu. 16 Nəghatən mɨn rafin e Naoa Rəha Uhgɨn,
kəmotɨsɨ-pən əmenohlɨUhgɨn, kən koatasitu etat. Koatəgətun
kitat, moatəniəp nolən rat mɨn rəhatat, moatəg-ətuatɨp-in
kitat, kən moatəgətun kitat e nolən mɨn itəm kotətuatɨp.
17Koatasitu etat nəhlanməmə, kitat netəmrəhaUhgɨn, okotos
nasituən rafin mɨn əh, kən motuwa netəmim itəm kotɨtun
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-ipɨnə
nəghatən u məto-inu in otuwa mɨn matərəmərə. Kən inəh,
iakatəkəike matən kəm ik 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 wəkmɨn u, rəham nətəlɨgən otəkəike məfəməh,
kən rəham nəgətunən otəkəike mətuatɨpməwɨr. 3Nəkəike mol
nəhlanməto-inu, nian itəm tatuwa, netəmimokəsotolkeikeən
məməokotətəlɨg-innəghatənpahrien. Məto ilat okotos iəgətun
pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm okotəgətun nəghatən mɨn itəm ilat əm
kotolkeike. 4 Kən ilat okotəuhlin matəlgɨlat o nətəlɨg-inən
nəghatən pahrien, kənmotuwɨnmoatətəlɨg-in namsu eiueiuə
mɨn.

5Məto ik, atehm wɨr rəham nətəlɨgən ne rəham nolən mɨn
e nian mɨn rafin, nat əpnapɨn nat pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa e
rəham nəmegəhən, kən ətul əskasɨk nian nəratən tatuwa, kən
uwɨnmən-iarəp namnusən təwɨr, kən ol rafin wək itəmUhgɨn
təmos-ipən kəm ikməmə 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

3:12: Mat 16:24; Jon 15:20; Wək 14:22 † 3:13: Setan o netəmim pɨsɨn mɨn
okoteiuə-in ilat. 3:16: Rom 15:4 4:3: 1 Tim 4:1 4:6: Fil 2:17
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naiuən, io emaiu wɨr rəkɨs mətoarus-pa namnun naiuən,
kən io emataskəlɨm wɨr nolən ətuatɨp rəha nahatətəən kən
eməsapəsənwəkrəhanən-iarəpənnamnusən təwɨr. 8Kənroiu,
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 itəm kotolkeike
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 tolkeike pɨk nətueintən u, in təmapəs
io maiu muwɨn Tesalonaeka. Kresens tɨnuwɨn rəkɨs əpəh
Kalesia, kən Taetas tɨnuwɨn rəkɨs Talmesia. 11Məto Luk pɨsɨn
əm itɨmlau min. Təwɨr məmə nian nakatuwa, onakit Mak
itəmlaumin,məto-inu in tɨtunnasituənewəkrəhak. 12Emahl-
ipən rəkɨs Tikikas tuwɨn əpəh Efesas. 13 Kən nian nakatuwa,
onakos rəhak kot itəm emələhəu kəm Kapas əpəh Troas, kən
onakos mɨn rəhak naoa mɨn itəm kəmaiu-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. 15 Kən ik mɨn, atəto ik o suah əh, məto-inu
tətahtosɨg-in nəghatənmɨn rəhatat.

16Nianemaupənmətul ekotməməekən-iarəpnəghatənmɨn
rəhak, suah kit təməsətul-arəpən masitu lak, məto netəmim
rafin kəmotagɨm motapəs io. Pəs Uhgɨn nɨkin otəsəhtən
natɨmnat rafin itəm ilat kəmoatol. 17 Məto Iərəmərə təmətul
e nɨkalɨk mos-ipa nəsanənən kəm io məmə ekən-iarəp wɨr
nəghatənrəhan, kənpəs Iaihluəmɨnokotəto. Kəntəmɨləs-iarəp
io e nohlɨ laion. 18 Iərəmərə otɨləs-irəkɨs io e nəratənmɨn rafin
itəm okol kəm io, kən in otaskəlɨmwɨr io, kənmɨləs 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 neAkwila, neOnesiforas ne rəhan

mɨn. 20 Erastas təməsətəu-pa-mən io, in əpəh Korin. Kən nian
emiet Maelitas, emapəs Trofimas tətatɨg məto-inu in tatɨmɨs.
21 Alkut pɨk məmə nakuwa uəhai əm ikɨn-u, uarisɨg in nian
rəhanətəpən. Iupulas tatən təwɨrkəmik, kənPutens, neLinus,
ne Klotia, ne piətat mɨn rafin ikɨn-u koatən təwɨr 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 kəm pah? Pol təməte naoa u tatuwɨn

kəmTaetas. Taetas in Iaihluə kit itəm təmahatətə e Kristo. Pol
təmiuw-pa in oKristo, kənTaetas təmolwək tepət ilau Pol tah-
men 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 kəm Taetas məmə
in otətatɨg mol rafin wək mɨn ikɨn əh. Krit in nəptən kit
itəm tərioah wɨr e nolən rat mɨn, tahmen məmə inu netəmim
koateiuə pɨk nian rafin, moatagwən pɨk, kən moatəlpah
koatəlpah. Neen koatuwa e niməfak kən moatən 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. Tae-
tas 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 təmənməməTimoti otahtosɨg-inwɨrnəgətunən
eiuə mɨn. Namnun nəghatən təmən məmə otahl-ipa etəmim
kit tuwa masitu e niməfak, kən Taetas in otəkəike muwa mɨn
masitu 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 ioməmə
ekasituenetəmimitəmUhgɨntəmɨtəpunrəkɨs ilatməmə rəhan
mɨn,mɨləs-ipər nahatətəən rəhalat,masitu elatməməokotɨtun
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 kotɨtunməmə in təseiuənnian kit ne. 3Kən enian ətuatɨp
itəmUhgɨn təmən, in təmolməmə netəmimokotɨtun nəghatən
rəhan. Ilat kotɨtun məto-inu Uhgɨn Iosmegəh rəhatat təmən

1:2: Kol 1:27
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mələhəu nəghatən kit məmə təmos-ipa wək u tətatɨg e nelmək
məmə io ekən-iarəp nəghatən əh rəha nəmegəhən lilɨn.

4 Taetas, rəhalau nahatətəən kitiəh, kən e nolən rəha na-
hatətəən, 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 okotəkəike
motahatətə e Uhgɨn, kən məsotan əpnapɨnən motol natɨmnat
təsahmenən, kən məsotəhtən nəwia rəhalat tata ne mama
məmənetəmimokotən rat ilat ron. 7Nəmegəhən rəha eltamɨn
rəha niməfak otəkəike mətuatɨp wɨr məto-inu ilat koatos wək
asol rəha Uhgɨn. Ilat itəm koatehm wɨr netəmim okotəkəike
motol mihin məmə kəsotɨləs-ipər atɨpən ilat motol rəhalat
nəghatən məmə netəmim okotəgin, kən nɨkilat təsahmə
uəhaiən. Sənəmə ilat netəmim rəha napɨsən o nəmouən, kən
sənəmə ilat netəmim rəha nosənməni 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 netəm mətə, 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 kən moatol əm nat 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
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mɨn rəhalat. Netəmim tepət itəmkoatənməmə okəkəike kəhg-
ipənnetəmim, ilat iəgətun eiueiuəmɨn. 11Ahtosɨg-in nəghatən
rəhalat məmə okəsotəgətunən e niməfak nəgətunən əh kotərat
itəm kəsotətuatɨpən məmə okotəgətun, məto-inu nəgətunən
rəhalat tatərəkɨn-rəkɨn nahatətəən rəha noanolmɨn rafin rəha
netəmim neen. Ilat koatəgətun neiueiuəən əh məto-inu ko-
tolkeikeməməokotosməni lan,məto kəsotaulɨsən lan. 12Etəm
Krit kit aupən, in ien kit rəhalat, in mɨn təmən min-nulan
məmə, “Netəm Krit, ilat netəm rəha neiueiuəən nian rafin.
Kən ilat kotahmen e kuri iarupɨn mɨn. Kən ilat nəlpah, nian
rafin kotolkeike məmə kotagwən əm lan.” 13Məto nəghatən
rəha ien u, in tol əm nɨpahrienən. Kən tol nəhlan, əhai ilat
mən-ipən kəm ilatməmə rəhalat nəgətunən in neiueiuəən, pəs
ilat okotahatətə əme nəghatən pahrien, 14kən ilat okəsotətəu-
pənən noanage rəha netəm Isrel ne nəghatən rəha netəm
koatapəs nəghatən pahrien. 15Kən nəkotɨtun məmə netəmim
itəm kotətuatɨp 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 tol min-nəhlan, nətəlɨgən ne
nɨkilat kərən kəsuətuatɨpən, kən ilat kotəruru nakilənnat 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. 3 Kən e nolən kitiəh əm,
nəkəike məgətun wɨr nɨpɨtaguɨhl mɨn məmə ilat okotəkəike
motolnolən itəmtətuatɨpməməotos-ipənnɨsiaiiənkəmUhgɨn.
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 oko-
tolkeike rəhalatmɨn nəmanne nenətɨlatmɨn. 5 Ilat okotəkəike
1:10: 1 Tim 4:7 1:11: 2 Tim 3:5-6; 1 Pita 5:2 1:13: 2 Tim 4:2 1:14: 1
Tim 4:7 1:16: 1 Jon 1:6; 2:4 2:3: 1 Tim 3:11
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motəgətun nɨpɨtan məmə ilat nɨpɨtan mətɨg itəm nəmegəhən
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.

6 Kən e suatɨp kitiəh mɨn, otəghat əskasɨk kəm netəm aluə
məmə ilat kotɨtun nən atɨpən e nɨkilat məmə kotapəs nolən
natɨmnat itəm tərat kən moatol əm nat itəm təwɨr. 7Kən 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 rəham nəghatən kən motən rat. Pəs in
otol rəham tɨkɨmɨr mɨn okotaulɨs lan məto-inu ilat kəsotehm-
pənən nolən rat kit ne lam, kənməsotənən nat tərat kit etat.

9Əgətun wɨr slef mɨn məmə 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, 10kənməsotakləhən 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 enatɨmnat rafin, otəgətunməmənəgətunənrəhaUhgɨn,
Iosmegəh rəhatat in tətuatɨpməwɨr.

11 Ik onakəkəike məgətun natɨmnat mɨn əh rafin məto-
inu Uhgɨn 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, kotəkəikemotapəs nətəu-pənən nolən ratmɨn
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 otəkəike matol min-nulan nian kitat okoatəsahgin
nian IesuKristo, rəhatat Uhgɨnne rəhatat Iosmegəh, in otuwa
mɨn lan e nəsanənən ne nəwɨrən. Nian əh in təwɨr agɨn, kən
kitat kotɨtunməotəpanuwa, kənmatol nɨkitat tətagien. 14 Iesu
nɨkin təmagien məmə otɨmɨs otat, kən mətou nəmegəhən
rəhatat mos-irəkɨs e nəsanənən rəha nolən rat mɨn rafin, kən
mafəl wɨr kitat məmə kitat okotuwa rəhanmɨn netəmim itəm
kotolkeike məmə koatol əmnat itəm təwɨr.

15 Natɨmnat mɨn u, onatəgətun ilat e niməfak. Ləs-ipər
nətəlɨgən rəhalat məmə okoatətəu-pən Iərəmərə, kən məghat
əskasɨk kəmnetəmkoatətəu-pən nəghatən eiueiuəmɨn. Uhgɨn

2:5: Efes 5:22 2:7: 1 Tim4:12 2:8: 1 Pita 2:15 2:9: 1 Tim6:1 2:12:
1 Jon 2:16 2:14: Eks 19:5; Dut 7:6; Esik 37:23; Kal 1:4; 1 Pita 2:9
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təmos-ipɨnəwək əhkəmik, kən əghatmin-nulan. Əsolənməmə
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 moa-
tol nəwialat, kənmoatətulmatɨp e nian rafin o nolənwək itəm
otasitu e netəmim. 2 Kən 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.

3 Koatol min-nulan məto aupən kitat kotərat kəmotahmen
əm elat. Kən Uhgɨn 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
ratmɨn rəhatat itəmkitat kəmoatolkeike, kəmoatərəmərə etat.
Kitat kəmoatol əm nəwialat, kən kəmoatol nolən rat rafin.
Kən kəmoatolkeike natɨmnat mɨn rəha netəm pɨsɨn. Nolən
rat rəhatat təmol məmə netəmim kotetəhau kitat, kən kitat
kəmoatetəhau kitat mɨn.

4 Məto nian nolkeikeən ne nəwɨrən rəha Uhgɨn Iosmegəh
rəhatat təmiet-arəpa, 5kən in təmosmegəh kitat, məto sənəmə
təmol məto-inu kitat netəm ətuatɨp. !Kəp! In 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 suatɨpməməUhgɨn tatətəlmɨn
nɨkitat tatər lan e nɨkin agien. 7 In təmol kitat kotətuatɨp
e nɨganəmtɨn e nəwɨrən rəhan məmə okotahatətə e rəhan
nəghatən itəmtəmənkəmkitatməoniankit 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 iəfak mɨn məmə
rəhalat nətəlɨgən otətatɨg əskasɨk əm e nolən natɨmnat itəm
təwɨr. Nəgətunən mɨn u ilat kotəwɨr kən okotasitu wɨr e
netəmim. 9 Məto apəs nəghatən alməl mɨn itəm netəmim
koatən tol min-nulan: koatəghat o noanol mɨn rəhalat tuwɨn
muwɨn mɨləs tɨpɨlat rat agɨn mɨn; kən moatetet ilat mɨn kən
moatən-iəhau ilat mɨn o nɨpətɨ nəghatən rəha Lou rəhaMoses.
Apəs əm nəghatən mɨn u məto-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

2:15: 1 Tim 4:12 3:1: Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14 3:3: 1 Kor 6:9-11; Efes
2:1-2; 5:8 3:5: 2 Tim1:9; Hip 10:22 3:6: Wək 2:17-18 3:9: 2 Tim2:14,16
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əskasɨk kəm in kən mən-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. 11 Məto 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
katualiwəkerəhalaunaliwəkən,məto ikonakasituelauməmə
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. Təsəwɨrən
məmə ilat kotatɨg əpnapɨn əm.

15Netəmmɨnu itəmitɨmat ekoatatɨg koatahl-ipɨnənəghatən
wɨr kəm itəmat. Kən ən təwɨr kəm iəfak mɨn itəm kotolkeike
itɨmat.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.

3:10: Mat 18:15-17 3:12: Efes 6:21-22; Kol 4:7-8 * 3:13: Ienatɨg e lou -
Suah kit itəm tɨtunwɨr lou rəha kot, kən in tatəghat rəha netəmim itəmkoatuwɨn e
kot. 3:13: Wək 18:24; 1 Kor 3:5-6 3:14: Efes 4:28



FILIMON 1 565 FILIMON 7

Filimon
Naoa itəmPol təməte tuwɨn kəmFilimon
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Filimon
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Filimon

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. Məto Onesimas, in təmakləh-in məni neen
rəha Filimon, kən əmun, in magɨm. 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 IesuKristo. KənOnesimas in təmasitu e Pol. KənPol 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 u matətapəh

o Filimon məmə otaluin nolən rəha Onesimas, kən mos in
tɨtətlɨg-pa mɨn. Nat əpnapɨn məmə in rəhan slef, məto Pol
tolkeike məmə Filimon otəplan Onesimas tahmen əm məmə
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 itəm
ekioalkeike pɨk, kən kitəhal kətəhalol wək kitiəh əmrəha Iesu.
2 Kən iatuən təwɨr kəm wɨnɨtat Apia, ne Akipas itəm kitat
mopael mɨn koatəluagɨn rəha Uhgɨn, kən iatuən təwɨr kəm
netəm rəha niməfak itəm koatuwa moatəfak e rəham nimə.
3 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-
in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.

Nəfakən rəha Pol
4 E nian mɨn rafin itəm iatəfak ron ik, matən tagkiu kəm

Uhgɨn ron ik, 5məto-inu eməto nahatətəən rəham e Iərəmərə
Iesu, ne nolkeikeən rəham itəm tatuwɨn o nəfak mɨn rafin.
6 Kən iatəplan nolən rəham, məmə natawte e nɨkim agien
məto-inu e rəham nahatətəən. Kən iatəfak məmə nolən əh
otasitu lamməməonəkɨtunwɨrkənmosnatwɨrmɨnrafinrəha
Uhgɨn itəmtətawte-in eKristo kəmkitat. 7Piak, iatəfaknəhlan
məto-inu rəham nolkeikeən təmol nɨki nəfak mɨn koatəto
təwɨr, kən nian eməto, io mɨn, nɨkik təmagien kən tatɨləs-ipər
rəhak nətəlɨgən lan.
1:2: Kol 4:17; 2 Tim 2:3 1:7: 2 Kor 7:4
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Nətapəhən rəha Pol
8Tol nəhlan, e Kristo esəgɨnən o nənən kəm ikməmə onəkol

nat kit itəmnəkəikemol, 9məto esolmihinən. Iatətapəh-in əm
enolkeikeən. 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 wək wɨrən kəm ik, məto roiu in tɨtun
nolənwək təwɨr kəmkilau kərən.*

12 Kən roiu, etahl-ipɨnə mɨn suah u, etəm itəm iakolkeike
pɨk. 13 Okəmə 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 əm e 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, 16məto
sənəmə in otol mɨn əm slef rəham, kəp. Məto roiu əh, in suah
wɨr taprəkɨs-in slef kit, in pialau etəm təwɨr. Io iakoleike pɨk
in,məto ikonakolkeikepɨk in taprəkɨs,məto-inu in rəhamslef,
kən in piam e Iərəmərə.

17 Nakatehm 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. 18 Okəmə
təmol nat kit tərat kəm ik, o təmos rəham nat kit kən
məsətouən, pəs nəkələhəu-pən tətatɨg e kaon rəhak. 19Kən əh-
roiu, IoPol, iatəte enelmək—pəs ioepanətou.Məto təwɨrməmə
nəsaluinən rəham kaon asol agɨn kəm io, itəm tol min-nulan,
emasitu lam kən nəmos rəham nəmegəhən lilɨn. 20 Piak,
iakolkeike məmə onakətuoun matətou 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 ik məto-inu ekɨtun məmə
onəkolnəwiak, kənonəkol taprəkɨs-innatnaka itəmiatətapəh-
in.

22 Kən 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
23Epafras, itɨmlaumin etuatɨg e kalapus o nərgɨKristo Iesu,

kən in tatən təwɨr kəm itəmat. 24 Kən Mak, ne Aristakas, ne

1:10: 1 Kor 4:15; Kol 4:9 * 1:11: Nərgɨn u “Onesimas” in təmə, “etəm itəm
tɨtun nolənwəkwɨr.” 1:16: 1 Tim6:2 † 1:20: EnəghatənKris, 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
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Temas, ne Luk, itəm itɨmat ekoatol wək kitiəh, ilat mɨn koatən
təwɨr kəm itəmat.

25 Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm
itəmat rafin.

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 təməsəteən nərgɨn e naoa. Etəm
təməte təməsəplanən Iesu Kristo. Məto təməto Namnusən
Təwɨr o netəmim pɨsɨn-pɨsɨn mɨn itəm kəmotəplan Iesu. Kən
suah u, in tɨtun nəghatən rəha Oltesteman, ne nolən rəha
netəmIsrel aupən. Okəm-naka Panapas oApolos təməte naoa
u, məto-inu ilau kiatun nat tahmen e suah u. Kən ilau iahgin
e niməfak. Netəmim neen, nɨkilat təht məmə Pol təməte,
məto nɨkitat təsəhtən nəhlan məto-inu e leta tepət rəha Pol,
təmələhəu-pən nərgɨn, məto nərgɨn tɨkə e naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u kəm netəm

Isrel itəm kotahatətə e Kristo Iesu, məto okəm-naka neen
kəmotɨtəlɨg-pənnoanməsɨnenolənrəhanətəu-pənənLourəha
Moses. Okəm-naka ilat kəsotɨtun wɨrən nəukətɨ Namnusən
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 itəm Uhgɨn təmən
məmə otahl-ipa.
? Təməte naoa u o naka? E nian əh netəmim neen e

niməfak, nɨkilat təht məmə nolən rəha nətəu-pənən Lou rəha
Moses e Oltesteman, in ilɨs taprəkɨs-in nolən rəha nahatətəən
e Iesu Kristo. Məto nolən mɨn nəhlan rəha Oltesteman, ilat
narmɨn mɨn əm rəha natɨmnat mɨn itəm Iesu otol. Kəmotəte
naoa u məmə netəmim okotəplan motɨtun məmə Iesu Kristo
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 rəhaOltesteman təmuwamol nɨpahrienən lan
e Iesu Kristo. Kən nɨmɨsən rəhan in tahmen əm məmə otos-
irəkɨs nolən rat mɨn rəha etəmim.

Kristo təmol əp Uhgɨn kəm itat
1 Aupən 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,†

* 1:1: Hip 2:2 † 1:2: 1 Pita 1:20
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kən tɨnatəghat ətuatɨp əm kəm kitat e Nətɨn, itəm in təmɨləs-
ipər məmə otərəmərə e nautə rafin rəha tata rəhan.‡ Kən e
Nətɨn əh, in təmol natɨmnat rafin e nətueintən.§ 3Nətɨ Uhgɨn
in nəhag-əhagən rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəha Uhgɨn.* In
təməru ətuatɨp rəhan tata e natɨmnat rafin.† In tatəmɨk ətain
natɨmnat rafin e nəsanənən rəha nəghatən 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
4 Tol nəhlan, Uhgɨn təmɨləs-ipər rəkɨs Nətɨn u, kən in ilɨs

taprəkɨs-in nagelo mɨn, tahmen-pənməmə nərɨg u itəmUhgɨn
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.”
Məto in təməghat nəhlan kəm Iesu.§
6Məto e nianUhgɨn tahl-ipaNətɨn itəmtəmaupənmaiir* tuwa
e nətueintən, kən in tənməmə,
“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 kotahmenenɨmətag itəmtətan ikɨnmɨnrafin,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,
‡ 1:2: Sam 2:8 § 1:2: Jon 1:1-3; Kol 1:16 * 1:3: Jon 1:14; 12:41; Aes 6:1-4
† 1:3: Jon 14:9; 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 § 1:5: Mat 3:17 * 1:6: Katən məmə
in təmaupənmaiir məto-inu təmaupənmaiir e pianmɨn. Katəghat-in nəhlan Iesu,
məto-inun in təmaupənmatɨg, uarisɨg natɨmnat mɨn rafin (Əplanmɨn Kolosi 1:15).
Tol nəhlan, kənnatɨmnat rafinmɨn, in rəhan əm. Tatos nepətənnenɨsiaiiənnəhlan
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.
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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 itəm nateguafəl nelkəm

lan.”‡ §
14 Məto nagelo mɨn, ilat iolwək mɨn əm. Nagelo mɨn, ilat
narmɨnmɨn itəmUhgɨn təmahl-ipaməmə okoatehmnetəmim
itəmokotos nəmegəhən ron.

2
Nən-iəhauən itəmo nuwɨnən e naiəh

1 Iesu in ilɨs pɨk. Tol nulan, təwɨr məmə kitat okotətəlɨg-in
wɨr nat naka itəm kitat kəmotəto,* məmə naiəh rəha nɨtəhəi
təsɨləsən kitat. 2Nəghatən† itəm nagelo mɨn kəmoatən-iarəp‡
in nɨpahrienən, kən netəmim ilat okotos nalpɨnən o nətgəhlən
Lou ne nəlpah-inən nolən nat Lou tatən. 3 ? Tol nəhlan,
kən kitat okotəhrol nulan motagɨm okəmə kitat kotol nat
əpnapɨn əm e nosmegəhən asol əh rəha Iesu? Nosmegəhən
u, itəm Iərəmərə təmaupən mən-iarəp, kən netəmmɨn u itəm
kəmotəto, ilat kəmotəgətun kəm kitat məmə in nɨpahrienən.§
4 Uhgɨn təmatɨg mol mɨn nəfɨgəmən o nəghatən əh e nolən
§ 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 tatən məmə, “ekol rəham tɨkɨmɨr mɨn
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 * 2:1:
Rom11:22 † 2:2: Nəghatənu tatəghat-in, in Lou rəhaMoses. ‡ 2:2: Wək 7:53
§ 2:3: Hip 10:28-29; 12:25
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nəmtətin mɨn, ne natɨmnat mɨn itəm narmɨ netəmim tatiwɨg
ron, ne nat pɨspɨs mɨn, ne nos-ipamən nəsanənən mɨn rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn o nolənwək.*

Iesu təmuwamahmen e pianmɨn
5 Nagelo mɨn okol kəsotərəmərəən e nətueintən itəm

otəpanuwa, itəm kotəghat-in.† 6 Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn
tatənməmə,
“Etəmim in nat əpnapɨn əm,
məto ik, nɨkim tatəht in, ik nəsaluinən,
kən ik natehmwɨr nətɨ etəmim.‡
7 E nian əkuəkɨr əm itəm ik nəmos-iəhau in, teiuaiu ləhau e

nagelo mɨn,
kənumos-ipən nərəmərəən ne nepətən ne nɨsiaiiən kəm in.
8 Kən ik mos-ipən nepətən məmə in otərəmərə e natɨmnat

rafin.”§ *
Roiu əh, tatən məmə, “natɨmnat rafin,” nɨpətɨn un məmə

Uhgɨn təsapəsən nat kitiəh neməmə 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
agɨn məmə Uhgɨn təmol Iesu u, təmaupən mohatɨp nol o
nosmegəhənnetəmim, in təməto nahməən enɨmɨsən,məmə in
tətuatɨp agɨn§ onəmɨkənnenətɨUhgɨnmɨn tepət kotuwɨnkatɨg
e nəhag-əhagən rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəhan.* 11 Iesu in
tatol rəhan netəmim kotasim, məmə rəha Uhgɨn əm, rəhalat
nolən rat tɨkə.† Kən Iesu ne rəhan mɨn netəmim, rəhalat tata
kitiəh əm. Tol nəhlankən Iesu in təsaulɨsənməməotaun-in ilat
u məmə pian mɨn ne wɨnɨn mɨn.‡ 12 In təmən-ipən kəm Uhgɨn
məmə,
“Iooekən-iarəp ikkəmpiakmɨnnewɨnɨkmɨnnenatɨmnatmɨn

itəm ik nəmol.
Oekan napuən mənwiwi ik e nuəfɨmɨnən asol e

nɨganəmtɨlat.”§
13 In tatənmɨnməmə,
“Io oekələhəu-pən nahatətəən rəhak e Uhgɨn.”*

* 2:4: Mak 16:20 † 2:5: Netəm Isrel ilat koatən məmə nɨpahrienən məmə
nagelo mɨn ilat koatərəmərə roiu ikɨn mɨn 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
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Kənmatənmɨnməmə,
“Io u, itɨmat nɨsualkələh itəmUhgɨn təmos-ipa kəm io.”†

14Nɨsualkələh 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 əm məmə ilat slef mɨn. Məto Iesu in
təmɨmɨsməmə otiuw rəkɨs netəmmɨnu,məmə sənəmə ilat slef
mɨn. In təmɨkɨs ilat. 16Kotɨtun əsas məmə 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 nolən mɨn rafin,‡ məmə in tɨtun
nasəkitunən§ kitat, kən koatagɨle lan. In otəkəike muwa mol
nəhlan, təgətunməmə in pris asol agɨnpahrien, tatolwək rəha
Uhgɨn, kənməmə in otɨlpɨnneməha rəhaUhgɨn. 18Kən 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 itəm kitat koatən-iarəp. 2 Uhgɨn
təmɨləs-ipər Iesuməmə inotolwəku, kən in təmolnəwiaUhgɨn
e natɨmnat rafin, tahmen e Moses aupən təmol nəwia Uhgɨn
e rəhan wək rafin, məmə in otatehm wɨr 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. 4 Kən nimə mɨn
rafin, netəmim koatiləkɨn, məto Uhgɨn in təmiləkɨn natɨmnat
rafin itəm tətatɨg. 5 Moses in iolwək kit e nɨpəgnoa nimə
rəha Uhgɨn, itəm tatol nəwia Uhgɨn, matehm nimə rəhan, inu
netəmim rəha Uhgɨn. Kən nəmegəhən rəha Moses tatəpsen-
pən natɨmnat itəm Uhgɨn otəpanəgətun. 6Kristo, in mɨn tatol
† 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 † 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: Nam 12:7



HIPRUS 3:7 573 HIPRUS 3:17

nəwia Uhgɨn. Məto sənəmə in iolwək əm kit tahmen e Moses.
In Nətɨn, kən tatos nepətən o nərəmərəən e rəhan nimə. Kən
okəməkitat kəsotəgɨnən, kənmotalkutməmə okotətul əskasɨk‡
o nat un itəmkitat kəmotələhəu-pən nətəlɨgən rəhatat lan, kən
motausit ron, kən nɨpahrienənməmə kitat u, netəmim rəhan,
kitat rəhan nimə.§

Oatehmməha-məha itəmatmɨn e nahatətəən rəhatəmat
7 Nəghatən u inu, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən e Naoa Rəha

Uhgɨnməmə,
“Roiu əm, onəkotəkəike moatətəlɨg-in nəwian,
8məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk,
tahmen e tɨpɨtəmat mɨn ilat kəmoatol mihin aupən moatəht

nəwia Uhgɨn,
nian ilat kəmoatek asgəwɨn Uhgɨn e ikɨn taruən-aruən ikɨn.*
9 Ikɨn əh, tɨpɨtəmat mɨn kəmotəkəike kəm io məmə okotəplan

rəhak nəsanənən,
nat əpnapɨn ilat kəmotəplan pap natɨmnat mɨn itəm emol 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. 13Uhgɨn təmən “Roiu əm,” kən nian u “roiu”
tətatɨg əh. Tol nəhlan, nəkotəkəike moatəghat roiu kəm itəmat
mɨn,moatehmməha-məha itəmatmɨnnianrafin,məmənolən
rat otəseiuə-inən itəmat kit mol rəhn-kapə təskasɨk o Uhgɨn.
14Məto-inuokəməkitat kotətul tɨmtɨmmətoarus-pənnamnun,
motahatətə e Uhgɨn təskasɨk miəkɨs, tahmen əm məmə inu
kəmotətuounmotahatətəwi əm lan, kən tatəgətunməmə 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
‡ 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; Nam20:2-5 † 3:9: Nam14:3; Dut 1:3;Wək 7:36 ‡ 3:11: Nam14:21-23
§ 3:11: Sam 95:7-11 * 3:15: Sam 95:7-8; Hip 3:7-8 † 3:16: Nam 14:1-35
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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. 2 Məto-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 itəm kəsotahatətəən lan, Uhgɨn təmən
məmə,
“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 təmətuounmatol 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.”† 5 Məto ikɨn mɨn neen e Naoa Rəha Uhgɨn, Uhgɨn
tatənməmə, “Ilat okol kəsotuwɨnən ikɨn katos namegən ron io
ikɨn.”‡

6Tolnəhlan, ikɨnkatosnamegənoUhgɨn ikɨn əh, in tətatɨg əh
məmə netəmim okotuwɨn ikɨn. Məto netəmmɨn u aupən itəm
kəmotəto namnusən təwɨr, ilat kəmotəmɨk-arəpən-in nuwɨnən
ikɨn katos namegən ron ikɨn,məto-inu kəmotəht nəwiaUhgɨn.
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.”§

‡ 3:17: Nam 14:29; 1 Kor 10:1-13 § 3:18: Nam 14:22-23; 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
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8Nɨkitəmat tuəh-tu suah u Josua* aupən. Okəmə Josua təmos-
ipən namegən kəm ilat nian in təmit ilat moatuwɨn Kenan,
kənu Uhgɨn okol təsən mɨnən məmə otələhəu nian kit mɨn
məmə in nian rəhanuwɨnən imə ikɨnkatos namegən ron ikɨn.†
9Kən tol nəhlan, kən in təmən nian pɨsɨn kit mɨn, nian əh-ikɨn
tətatɨg əh o rəhan netəmim məmə okotuwɨn motos namegən,
e nolən kitiəh əm itəm Uhgɨn təmameg mihin e rəhan wək
mɨn aupən, e nian rəha Sapat. 10 Məto-inu etəm tatuwɨn
imə məmə otos namegən u, in otameg e rəhan wək, tahmen
əm e Uhgɨn itəm təmameg e rəhan wək aupən.‡ 11 O nat u,
kitat okotalkut əskasɨkməməokotuwɨn iməmotosnamegənu.
Təsəwɨrənməmə kitat kit, otətəu-pən nolən rəha netəm aupən
itəmkəmotəht nəwia Uhgɨn, moatəme.

12 Məto-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 okotəkəike motən-iarəp rafin agɨn natɨmnat
itəmkəmotol kəmUhgɨn u inu.§

Iesu in təmuwa pris asol agɨn itəm təwɨr maprəkɨs, məto-inu
in Uhgɨn pap, məto təmuwa etəmim

14 Tol nəhlan, pəs kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nahatətəən rəhatat
itəmkɨnoatən-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.* 15 Məto-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 nəpouən mɨn.† Məto nat kitiəh əm un, in təsolən
nat tərat kit. 16 O nat u, pəs kitat kəsotəgɨnən o nuwamən

* 4:8: Josua in nərgɨn kit e nəghatən rəha Isrel. Kən nərgɨn u Iesu, nərgɨlau
tahmen-ahmen əm e Josua e nəghatən rəha netəm Kris. Nian Josua təmos-ipən
namegən kəmnetəm Isrel əpəh Kenan, nəmegəhən rəha Josua in tatəpsen-pən nat
itəm Iesu otəpanol, mos-ipa namegən pahrien kəm kitat. † 4:8: Dut 31:7; Jos
22:4 ‡ 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
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iuəhkɨr o jea rəha kig‡ u, tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat.
Kən ikɨn əh, in otasəkitun itat, kənmos-ipa nəwɨrən kəm kitat
e nɨkin agien, e nian rəha nəratən otuwa otat.§

5
1 Kitat kotɨtun məmə nian rafin Uhgɨn tatɨtəpun suah kit kən
matɨləs-ipər in məmə 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.* 2Roiu əh, məto-inu pris asol agɨn u in etəmim
kit, in tɨtun nolən tɨmətɨg əm o netəmim,† 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 tolməmə e nian rəha sakrifais,
in otəkəike mol sakrifais o rəhan atɨp təfagə, kən matɨg mol
mɨn 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.* † 5 Tol nəhlan, Kristo in təmɨsɨləs-ipər
atɨpən inməmə in pris asol agɨn. MətoUhgɨn in təmɨtəpun, kən
mən-ipən kəm inməmə,
“Ik nətɨk.
Roiu enuwa rəham tata ətuatɨp.”‡
6Kən ikɨn kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn,§ in tatənməmə
“Ik pris kit tahmen eMelkisetek aupən,*†
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

7 E nəmegəhən rəha Kristo e nətueintən u, in tatəfak kəm
Uhgɨn, matətapəh-in nasituən, mətasək əfəməh, nahui nəmtɨn
tɨtaiəh. Uhgɨn tatos nəsanənən o nosmegəhən in e nɨmɨsən.
‡ 4:16: Jea rəha kig u, in Uhgɨn tatəpələh ikɨn, kən matərəmərə, məto o natɨmnat
mɨn itəm Iesu təmol, jea rəha kig u, in tatuwa tahmen e Ikɨn KatɨlpɨnNeməha rəha
Uhgɨn Ikɨn itəm Oltesteman tatəghat-in (Onakehm e Eks 25:18-22; Lev 16:1-15).
Ikɨn əh inəh, itəmUhgɨn tətasəkitun kənu matəhlman 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 itəm pris asol agɨn mɨn kəmotol aupən, muwa mətoarus nian netəm
RomkəmotərəkɨnNiməRəhaUhgɨn enup 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 * 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, nɨpətɨn u, Nəməlinuən) kən in pris rəha
Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha Epraham. Kristo in tahmen e Melkisetek
məto-inu in pris ne in kig mɨn. Məto noanol rəha Eronmɨn, ilat pris mɨn əm,məto
sənəmə kig mɨn; Hip 7:2.
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Kən in təmatɨsiai-in Uhgɨn, kən matol nəwian,‡ kən o nat u,
Uhgɨn təməto in.§ 8 Nat əpnapɨn məmə Kristo in Nətɨ Uhgɨn,
məto in təməto nahməən. Tol nəhlan, nahməən rəha Iesu,
təmol in tɨtun wɨr nɨpətɨ nolən nəwia Uhgɨn,* 9 kən təmuwa
etəm ətuatɨp rəha nolən wək rəha pris asol agɨn rəhatat. Kən
in təmol suatɨp o nosmegəhən lilɨn rəhan netəm mɨn u koa-
tol nəwian, matos wɨr ilat, matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə.
10KənUhgɨn təmos-ipənnərɨg u kəmin,məmə in pris asol agɨn
tahmen əme suah uMelkisetek aupən.†

11 Itɨmat emotos nəghatən tepətmə ekotən-ipɨnə kəmitəmat,
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 kən mɨtun. 12 Itəmat
nəmotahatətə nuwəh rəkɨs, kən təwɨr məmə itəmat nɨnotuwa
rəkɨs iəgətunmɨn rəhanəghatən rəhaUhgɨn. Məto kəpə, itəmat
nəkoatol əmnulan. Roiu əh, kəikekəgətunmɨn itəmat, tətuoun
mɨn e nəukətɨn nəghatən mɨn 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 netəm rəhalat nɨtunən tɨnɨmətə rəkɨs, itəm kəmotiuw
rəhalat nətəlɨgən o nɨtunən natɨmnat pɨsɨn pɨsɨn mɨn 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
əm məmə kɨnotafəl rəkɨs nəme nimə. Nian əh-roiu in rəha
nəgpəhap-inən nimə. 2 Kitat kɨnotɨtun rəkɨs nəgətunən mɨn
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, kən motɨtun mɨn məmə Uhgɨn
otakil netəmim, kənmos-ipən nalpɨnən lilɨn rəhan kəmnetəm
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 əm
kəmkitat, kən kitat okotuwa netəmkɨnotɨmətə rəkɨs.
‡ 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
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4 ?Okotalkut məmə okotol nulan, məto təhrol e netəmim
itəmkəmotuwa oUhgɨnməto roiu kɨnotapəs Uhgɨnmotəuhlin
mɨn məntaalat o Kristo? Ilat əh, ilat netəm kəmotehm nəhag-
əhagən,‡ kən kɨnotun asgəwɨn rəkɨs noan e nego e neai
itəm Uhgɨn tatos-ipa,§ kən mɨnoatɨtun məmə in təwɨr, kən
mɨnoatos rəkɨs o Narmɨn Rəha Uhgɨn.* 5 Kən ilat u, netəm
kɨnotun asgəwɨn rəkɨs məmə nəghatən rəha Uhgɨn in təwɨr,†
ilat kɨnotəto rəkɨs nəsanənənrəhanərəmərəənrəhaUhgɨn itəm
otəsuwəhən tuwa. 6Məto 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 Uhgɨn e nɨg kəməluau,
moatɨləs-ipər mɨn e nɨganəmtɨ netəmim, kən ilat kɨnoatol mɨn
mɨlə lan, moatərəkɨn.

7 Nɨkim tuəh-tu nat u. Nəptən u tatos wɨr nuhuən itəm
tatəfɨk, kən in nagwənən tepət lan nɨgɨ netəm mɨn un, koatol
wək ikɨn. Uhgɨnnɨkin tagienpɨkron, kənnəwɨrənrəhan tətatɨg
lan. 8Məto nɨməptən rat itəm təsosən nat wɨr tepət lan, kən
iapɨl-iapɨl nekɨras əmkatuəwiə lan. Nəptən əh tɨnəsəwɨrmɨnən
o nat kit. Tɨnətaiu əm o nərəkɨnən. E namnun, nɨgəm otus
natɨmnat itəmkotatɨg lan.

9 Piak mɨn, nat əpnapɨn io iatəghat nulan kəm itəmat, məto
ekɨtunwɨrməmə itəmatnəsotahmenənenəptən rat əh. Ekɨtun
wɨr məmə itəmat noatos natɨmnat mɨn u itəm təwɨr maprəkɨs,
itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat məto-inun in tatosmegəh
itəmat. 10Uhgɨn okol təsaluinən rəhatəmat wəkmɨn 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 nako-
tagɨle 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-iəkɨsməmə rəhalat.§

Rəhatat iagke tətatɨg e nego e neai
13Nəniəkɨsənkit tol nəhlan, itəmUhgɨn təmənkəmEpraham

aupən. Nian Uhgɨn təmol nəniəkɨsən rəhan, kən nərɨg kit
tɨkə mɨn məmə in otos mol nəniəkɨsən lan rəhan təfɨgəm.
Məto-inu nərgɨn in ilɨs taprəkɨs-in nərgɨn mɨn rafin. Tol
‡ 6:4: Hip 10:32 § 6:4: Efes 2:8 * 6:4: Kal 3:2 † 6:5: Sam34:8 ‡ 6:6: 2
Pita 2:21 § 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
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nəhlan,Uhgɨn təmosnoanawɨl atɨp əmenərgɨn,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 okotɨtun wɨr
məmə rəhan nalpəkauən, okol təsəuhlinən nian kit.‡ 18Uhgɨn
tatos noanawɨl nəhlan məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatat u,
itəm kɨnotiet rəkɨs motagɨm kən moatahgɨl-pən lan. Kən pəs
kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nolən əh itəmUhgɨn tɨnos-ipa rəkɨs kəm
itat, məmə kitat okotagɨle əskasɨk e nəniəkɨsən mɨn rəhan.
Nat mil u, ilau okol kəsuəuhlinən nian kit, məto-inu Uhgɨn,
təseiuəən nian kit. 19 Kitat kotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən
təskasɨk o nosən natɨmnat mɨn əh, tol nəhlan, mol məmə in
tahmen e iagke kit itəm tətaskəlɨm wɨr rəhatat nəmegəhən,§
məmə nat kit otəsəloalən lan kən məsiuw rəkɨs mɨnən kitat.
Tahmen əm məmə 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 əm e pris u Melkisetek§ aupən, kən in otatos wək u
nian rafin, namnun tɨkə.

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
* 6:13: Jen 22:16 † 6:14: Jen 22:17 ‡ 6:15: Jen 21:5 § 6:16: Enolən 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 kəsotərgəhəumɨnən ron, məto-inu nərɨg
əhkəmotən, 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 * 7:1: Jen
14:17-20 † 7:1: Nərgɨn əh, Salem, in nərgɨn oas rəha Jerusalem aupən. Nərgɨn
əh, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuən.”
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nəluagɨnən ilat kigmɨn, kən in təmolwin elat. Kən inmɨnɨtəlɨg
mɨnatuwa. Melkisetek, in təmatuwɨn məplan Epraham e
suatɨp, kən in təməfak mətapəhin-pən məmə Uhgɨn otəhlman
nəwɨrən kəm Epraham. 2 Kən Epraham, təmos-irəkɨs tait e
rəhannatɨmnatmɨn itəmtəmolwin lanenəluagɨnən, kənmos-
ipənkəmMelkisetek. Melkisetek u, nɨpətɨnərgɨnun, “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 əm məmə in təməsɨmɨsən, in tatol əh wək rəha pris.
Tol nəhlan, nəkəplan məmə in tahmen e Nətɨ Uhgɨn u, in pris
lilɨn kit‡

4Nɨkim 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
prismɨn əh, ilat noanolmɨn rəhaEpraham,məto netəmiməlat
ikɨn ilat kotəkəike moatos-ipən tait kəm ilat. 6 Melkisetek
u, in sənəmə noanol kit rəha Lifae. Məto in təmos tait mɨn
u rəha natɨmnat rəha Epraham. Kən in təməfak-pən kəm
Uhgɨnməməotəhlmannəwɨrənrəhan*kəmEprahamu,Uhgɨn
təmos-ipən rəhan nəniəkɨsən kəm in. 7Kən tətuatɨp agɨnməmə
etəmim itəm tatos nərɨg asol otəfak məmə Uhgɨn otəhlman
nəwɨrən tatuwɨn e etəmim itəm ləhau əm lan. 8Kən 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 tatuwɨn kəm Melkisetek nu-
lan, kən kɨtun nənənməmə Lifae u, etəm tatos tait rəha netəm
Isrel, inmɨn təmos-ipən tait kəmMelkisetek. 10Məto-inu nian
Melkisetek təməplan Epraham, Lifae təməsaiirən əh. Məto
nian Epraham təmətou nulan tait tuwɨn kəm Melkisetek, 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
‡ 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 məməMelkisetek 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 kəmUhgɨn məmə otəhlman nəwɨrən kəm Epraham, məto
sənəmə Epraham təməfak oMelkisetek.
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11 Wək rəha pris mɨn u, kəmotɨsɨ-pən e noanol rəha Li-
fae, 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 inpris kit tahmeneMelkisetek. 12Niankəməuhlinnolən
rəha nɨtəpunən pris, kən okəike kəuhlin mɨn Lou. 13Otəkəike
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
təməsəghat-in agɨn-əhən noanol u. 15 Məto təwɨr əm, məto-
inu kitat kɨnotɨtun məmə pris kit mɨn tɨnəmuwa rəkɨs, itəm
tahmen e Melkisetek. 16 In təmuwa pris, məto sənəmə Lou
təmol mak e noanol rəhan məmə noanol u in rəha pris mɨn.
In təmoswək rəha pris e nat kit itəmtəsanənmaprəkɨs-in Lou,
inu nəsanənən rəha nəmegəhən u rəhan itəm namnun tɨkə.§
17Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Ik pris kit tahmen eMelkisetek* aupən,
kən ik onakatol wək rəha pris nian rafin,
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.”

18Kəmələhəu 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. 21 Məto Uhgɨn təmos əm noanawɨl
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,†

§ 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 noanol mɨn rəhan, katən
məmə ilat pris asol agɨn mɨn. ‡ 7:14: Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nol Əpən 5:5
§ 7:16: Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25 * 7:17: Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip
5:6,10; 6:20; 7:1-22 † 7:18: Rom 8:3; 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
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matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə.’ ”
22 Uhgɨn təmos noanawɨl nəhlan, matol mə Iesu tuwa mol
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 wək
matuwɨn matuwɨn, mɨmɨs moatol əm nulan. Ilat kəsotolən
wək lilɨn. 24Məto Iesu, in otos wək rəha pris rəhatat matuwɨn
matuwɨn namnun tɨkə, məto-inun, tətatɨg lilɨn. 25 Tol nəhlan,
in tɨtun nosmegəh lilɨnən§ kitat u, kotɨlpɨn kitat min məmə
koatuwɨn o Uhgɨn, məto-inu in tatəmegəh lilɨn, tatəghat
rəhatat lan kəmUhgɨn.*

26O nat u, inun in pris asol agɨn† itəm in tahmen o nasituən
etat. In tasim, kən mətuatɨp 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 kaupən moatol sakrifais o
nafəl rəkɨsən təfagə rat rəhalat.‡ Uarisɨg lan un, ilat kəpanotol
mɨn sakrifais kit mɨn, o nafəl rəkɨsən təfagə rat rəha netəmim
mɨn.§ Məto nian Iesu tategəhan-inməmə in otol sakrifais atɨp
e rəhan nəmegəhən,* kən mau 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 inprisasolagɨntəwɨrmaprəkɨs-innetəmmɨnunkəmotol

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 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 əmtəmiuw. Sənəmə etəmim itəmtəmiuwNimə Tapolən
əh.§

3 Kəmɨləs-ipər rafin pris asol agɨn mɨn u aupən, məmə
okoatos-ipən natɨmnat mɨn kəm Uhgɨn, kən moatol sakrifais.
‡ 7:22: Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24 § 7:25: Suatɨp kitmɨn əh-ikɨn onənən,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 ‡ 8:2: Hip 3:6; 10:21;
1 Pita 2:5; Nol Əpən 13:6 § 8:2: Hip 9:11, 24
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E suatɨp kitiəh əm, rəhatat u pris asol agɨn, in mɨn otəkəike
mos-ipən sakrifais kit kəm Uhgɨn.* 4 Okəmə in tətatɨg əh
e nətueintən u, kən okol sənəmə in pris kit, məto-inu pris
mɨn əpəh ikɨn koatatɨg itəm koatos-ipən natɨmnat kəmUhgɨn,
tahmen əmmə inu Lou təmən mihin. 5 Pris mɨn u, ilat koatol
rəhalat wək e narmɨ nimə 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 əme rəhakmak itəmemol 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 itəmkotəwɨr motaprəkɨs.§

7Məto-inu okəmə kəsehmən nat tərat kit e nəniəkɨsən oas,*
okol nəniəkɨsən wi təsosən nəmeen. 8 Məto Uhgɨn təməplan
nəratən rəha netəmim, kən təmənməmə,
“Nian əh-ikɨn otəpanuwa,
itəm io, oekol nəniəkɨsən wi rəha nasituən rəha noanol mɨn

rəha Isrel ne noanol mɨn 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 kəməsotaskəlɨmənnəniəkɨsənu itəmioemol kəm

ilat aupən,
kən tol məmə io emapəs ilat, maluin.†
10Kən io, Iərəmərə, iatən-iarəpməmə,
e nian itəmotəpanuwa,
io oekol nəniəkɨsənwi kit rəhanasituən‡ kəmnoanolmɨn 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.’
Kənetəmimkit okol təsuwɨnənmən-ipənnəghatənukəmpian,
məto-inun ilat rafin okotɨtun io,†

* 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
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tətuoun e netəm əpnapɨnmɨn
muwɨnmətoarus-pən netəmkoatos nərɨg asol mɨn.
12 Məto-inun, io, ekasəkitun ilat o rəhalat nolən mɨn itəm

təsətuatɨp agɨn-əhən.
Io oekafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhalat,
kən io oekaluin nolən rat mɨn rəhalat.”‡ §

13Nian Uhgɨn tatəghat-in nəniəkɨsən rəha nasituən u, məmə
in nəniəkɨsən wi, 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

1 Kən e nəniəkɨsən rəha nasituən itəm təmaupən matɨg, ilat
okotəike motətəu-pən suatɨp ətuatɨpmɨn o nəfakən. Kən Nimə
Tapolən Asim, in rəha nətueintən əm u. 2 Netəm aupən,
kəmotiuwNimə TapolənAsim 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.§ 3 Kəmiuwosɨg nɨməhan e noan uarisɨg, kən
noan əh, katən məmə, “Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn.”* 4 Ikɨn əh,
nat kit əh-ikɨn kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, itəm katəmki-
pən nat 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 umana,‡ noanməsɨn ikɨn. Kənu kəmələhəu-pənmɨn
kasɨkɨn rəha Eron e Bokɨs u, kasɨkɨn itəm aupən Uhgɨn təmol
təwiə mɨn.§ Kən kəpiel mil kəiu əh-ikɨn, itəm kuepin-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

‡ 8:12: Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34 § 8:12: Hip 10:16
* 9:2: Eks 25:8,9 † 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
NəniəkɨsənRəhaNasituənu, in “Covenant Box.” Eks 25:10-22 ‡ 9:4: Enian rəha
Moses, Uhgɨn təmos-ipən pɨret təmɨsɨ-pən e neai, nərgɨn umana. Eks 16:31-33; Jon
6:48-51. § 9:4: Nam 17:1-10 * 9:4: Eks 31:18 † 9:5: 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 Uhgɨnmətian əh kit (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam 18:10).
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Ikɨn.‡ § Məto okol esənən natɨmnat mɨn u, məte əlkələh, pəs
ekələhəu əme səpag.

6Nian kəmotəlɨnwɨr rafin natɨmnatmɨn u, pris mɨn kotɨtun
nuwɨnən imə miet e noan itəm tətaupən nian ilat koatol wək
rəha nəfakən.* 7Məto pris asol agɨn, in əm tɨtun nuwɨnən imə
e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Məto okol təsuwɨnən nian rafin.† In
tɨtun nuwɨnən nian kitiəh əm e nup mɨn rafin.‡ Kən nian in
tatuwɨn, in təike mos nɨta, kən mol sakrifais lan o nolən rat
rəhan,§ kən matɨg mol 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 Tasim Agɨn Ikɨn. 9 (In tahmen əm e narmɨ nat kit‡ itəm
tatəgətun e nian u itəm kotatɨg lan roiu.) Natɨmnat mɨn itəm
prismɨnkoatos-ipənkəmUhgɨn,moatol sakrifais lan kəmin,§
natɨmnat mɨn u, kəsotahmenən o nələhəu ətuatɨpən nətəlɨgən
rəha netəmim itəm kotuwa o nəfakən. 10 Məto-inu nəfakən
oas aupən, in tatəgətun əm suatɨp mɨn itəm koatən pɨk nolən
rəha nagwənən* ne nənɨmən† ne naikuasən.‡ Natɨmnat mɨn
u, in nat rəha nɨpətɨtəm əm. Məto nolən mɨn əh, ilat katipa
əfɨgəm əm kit rəha netəmim, matuwɨn mətoarus-pən nian
Uhgɨn otəuhlin natɨmnat rafin tuwamuwiwi.

Nɨta Iesu in sakrifais kit itəm in təwɨrmaprəkɨs agɨn-əh
11Məto roiu əh,Kristo tɨnuwarəkɨs, kən inprisasol 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 sənəmənat kit itəmnetəmimkəmotol,
kənsənəmənat kit rəhanətueintənu itəmUhgɨn 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,
‡ 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 təsuwɨnən nian rafin.
Nian kitiəh əm e nup kitiəh tatuwɨn. Pris asol agɨn tɨtun nuwɨnən imə Ikɨn Tasim
Agɨn Ikɨn, in təmɨknɨta rəha sakrifais kənmuwɨnkən təmorautin nɨta e rəhn-mɨnat
bokɨs u. Nolən əh, in nəmtətin wɨr kit, itəm tatəgətun məmə netəmim okotəkəike
kɨmɨs o rəhalat nolən ratmɨn. Məto e nɨta əh rəha sakrifais, in tatɨlpɨnneməha 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
§ 9:11: Hip 10:1 * 9:11: Hip 8:2; 9:24
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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. 14Məto nɨta
Iesu‡ in tatos nəsanənən asol taprəkɨs-in natɨmnat mɨn u.§
Kristo in təmol atɨp sakrifais lan, e nəsanənən rəha Narmɨn
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
itəm e nɨmɨsən, məmə itəmat onəkotəfak əm kəm Uhgɨn itəm
tatəmegəh.†

15 O 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
nɨmɨsənrəhaKristo in tɨnətourəkɨsnəmtɨ təfagə rat rəhanetəm
mɨn un itəm kəmoatətgəhl Lou rəha nəniəkɨsən rəha nasituən
itəm təmaupənmatɨg.

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, kənu nəniəkɨsən rəhan in
otətatɨg matəmegəh. 17 Nəniəkɨsən kit tol nəhlan, təsatɨgən
məsəmegəhən nian etəm təmən tətatɨg əh. Rəhan nəniəkɨsən
in otətatɨg matəmegəh əm nian in tɨnɨmɨs rəkɨs. 18O 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 rəha Lou kəm
netəmim, kənuarisɨg lan, in təmos nɨməme sipsip kəmol tasiə,
ne nelmɨ nɨg u hisop, meer-pən e nɨta nətɨ kau ne nɨta nəni ne
nəhau, kən təmorautin-pən nɨta e naoa rəha Lou ne netəmim
mɨn.* 20 Kən 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 e Nimə Tapolən Asim ne natɨmnat mɨn itəm kəmos
o nəfakən. 22 Lou tatən məmə pris otəkəike matol-pən nɨta e
natɨmnat tepət, iuəhkɨr natɨmnat rafin, məmə ilat okotasim.
† 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
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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-əh mɨn, itəm ko-
tatɨg 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
kəmUhgɨnenɨganəmtɨn.* 25Kənnian Iesu təmol atɨp sakrifais
e rəhan nəmegəhən, in rəhan nolən tol pɨsɨn e pris asol agɨn
u aupən. E nəniəkɨsən rəha nasituən u aupən, pris asol agɨn
otəkəike muwɨn imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn kən mos nɨta nat
megəh, sənəmə nɨtan atɨp, mol sakrifais lan. Təike matol
nəhlan e nup mɨn rafin. Məto Kristo təmuwɨn e Ikɨn Tasim
Agɨn Ikɨn e nego e neai, təmos atɨp nɨtan kən mol sakrifais
lan mau kitiəh əm kən tɨnahmen. 26 Okəmə Kristo təmatol
sakrifais nəhlan e nupmɨn rafin, tahmen e pris mɨn u aupən,
in otəkəike məto nahməən nian tepət tətuoun e nian Uhgɨn
təmolnətueintən. Məto roiu, kitat kɨnotatɨg enamnunnian, 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 kitiəh məmə 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 iəfakmɨn
itəm kotuwa o Uhgɨn kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inun ilat
‡ 9:22: Lev 17:11 § 9:23: Hip 8:5 * 9:24: 1 Jon 2:1; Rom 8:34 † 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
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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.†

5 Tol 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 nəniəkɨsənwi
rəhanasituənkit. 10KənIesuKristo təmolnətəlɨgənrəhaUhgɨn
tol nulan. In təmol sakrifais atɨp e nɨpətɨn,* mau kitiəh əm,†
məmə otol kitat kotasim, kitat u rəhan netəmimmɨn.‡

11 Nian rafin, pris mɨn ilat koatətul moatol wək rəha
nəfakən, moatol sakrifais, moatol nat kitiəh əm nian 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
† 10:4: Hip 9:12-14 ‡ 10:5: Hip 2:14; Sam 40:6-8 § 10:7: Mat 26:39
* 10:10: Hip 2:14 † 10:10: Hip 7:27 ‡ 10:10: Hip 10:14; Efes 5:26
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tɨnələhəu rəkɨs nəhlan rəhan sakrifais, kən in tɨnatəpələh§ e
nelmɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nepətən ne nɨsiaiiən. 13 Kən
ikɨn əh, in tatəsahgin əm məmə Uhgɨn otol rəhan tɨkɨmɨr mɨn
kotahmenenɨməhan itəmtateguafəl nelkɨn lan,* 14məto-inue
nolən sakrifaismau kitiəh əm əh, Kristo təmol rəhannetəmim
kɨnotətuatɨp e nɨganəmtɨn, matuwɨn matuwɨn, namnun tɨkə.
Netəmmɨn u, ilat un, itəm in tatol ilat koatuwamotasim.

15KənNarmɨn Rəha Uhgɨn, inmɨn tatənwɨr natɨmnatmɨn u
kəm itat. In təmənməmə,
16 “Iərəmərə tatənməmə,
‘Nian itəmotəpanuwa,
oekol nəniəkɨsən wi 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 nolən mɨn rəhalat itəm koatətgəhl

Lou.”‡
18NianUhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat rəhalat, kən tolməmə 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. 20 Roiu 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.§
21 Kən 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
nətəlɨgənmɨnrəhatatməməkitat 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. 24Pəs kotahluiə-ahluiəenətəlɨgənrəhatatmɨn,məməkitat
§ 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.
Əplanmɨn-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
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okotolkeike kitat mɨn, kən moatol təwɨr təwɨr kəm kitat mɨn
tatuwɨn təhmɨn mɨn nəhlan. 25 Təsəwɨrən məmə okotəhlman
nolən rəha nuəfɨmɨnən kitat mɨn. Netəmim neen ilat koatol
nəhlan, məto pəs kitat koatem məha-məha kitat mɨn nian
rafin.† Kənniankotəplanməmənianrəhanuwamənrəha 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.‡
27 Kən okəmə sakrifais 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 əmnalpɨnən əskasɨk, ne nɨgəmasol rəha neməha
rəhaUhgɨn itəmotəkəikemus rəhan tɨkɨmɨrmɨn.§ 28ELou oas
rəhaMoses aupən, okəmə suahkit tatol nat əpnapɨneLou, kən
etəmim kəiu o kɨsɨl okəhalən-iarəp in, kən suah u təike mɨmɨs.
Okol kəsotasəkitunən.* 29 ?Məto təhrol e netəm mɨn un itəm
koteguafəl-eguafəl Nətɨ Uhgɨn?† Uhgɨn təmol nəniəkɨsən rəha
nasituən kəm kitat, kən nɨta Kristo təmol nəniəkɨsən u tətatɨg
matəmegəh.‡ Nɨtan əm un, tɨtun nolən etəmim tasim, kən
in etəmim rəha Uhgɨn.§ ?Məto təhrol e etəmim itəm tatehm
əpnapɨn əm nɨta u, məmə in sənəmə nat iasim kit? ?Narmɨn
RəhaUhgɨn in tatoornəwɨrənrəhankəmnetəmim,məto təhrol
e etəmim itəm tatən rat Narmɨn əh? Suah u, tətuatɨp agɨn əm
məmə nalpɨnən rəhan in otəskasɨkmaprəkɨs-in nalpɨnən rəha
etəm tatətgəhl Lou rəha Moses. 30 Məto-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, itəm nəmotatɨg e nahməən asol.‡ Məto itəmat nəmoatətul
əskasɨk. 33Nian neen netəmim koatən rat itəmat e nɨganəmtɨ
netəmim,§ kənmoatolmɨnnatɨmnat ratmɨnneenkəmitəmat.
† 10:25: Hip 3:13 ‡ 10:26: Hip 6:4-8; 2 Pita 2:20-21 § 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
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Nianneen, itəmat nəmotosmoatətul-pənonetəmmɨnun itəm
katol tərat elat nəhlan. 34 Itəmat nəmotos moatətul-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 rəhatəmat natɨmnat
neen əh-ikɨn tətatɨg, itəm in təwɨrmaprəkɨs, kən natɨmnatmɨn
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 itəm Uhgɨn tolkeike. Kən itəmat
onəpanotos natɨmnat mɨn itəm in təmən-iəkɨs məmə otos-
ipɨnə kəm itəmat.* 37Məto tol nulan, inun Uhgɨn təmənmihin
məmə,
“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.”
39 Məto kitat u, kəsotolən nəhlan. Kitat okol kəsotan təlɨg-
təlɨgən məmə Uhgɨn otərəkɨn kitat. Kəpə. Kitat netəm rəha
nahatətəən e Uhgɨn, məmə kitat koatos nəmegəhən.

11
Nahatətəən

1 ?Nat naka u, in nahatətəən? Kitat kotələhəu-pən rəhatat
nətəlɨgən e natɨmnatmɨn u, itəmotəpanuwa, kənu nahatətəən
rəhatat in tatol məmə kitat okotɨtun wɨr məmə natɨmnat mɨn
u, ilatnɨpahrienən. Nat əpnapɨnməməkəsotehmən*natɨmnat
mɨn u, məto kitat kotɨtun wɨr məmə kitat okotos məto-inun
nahatətəən tatəgətun nəhlan kəmkitat. 2KənUhgɨn 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 itəmkotəplan roiu, in təməsosən nat kit itəm tɨnatɨg
rəkɨs mol ilat lan. 4 Epel in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, tol
nəhlan in təmos-ipənnatkit kəmUhgɨn itəmtəwɨrmaprəkɨs-in
* 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 * 11:1:
2 Kor 4:18 † 11:3: Jen 1
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rəhaKen.‡ Kənməto-inu in təmahatətə əskasɨkeUhgɨnnəhlan,
kən Uhgɨn təmən-iarəp məmə in etəm ətuatɨp kit, kən nɨkin
tagien o nosən rəhan natɨmnat. Kən nat əpnapɨn məmə suah
u təmɨmɨs rəkɨs, məto nolən rəha nahatətəən rəhan in tatəghat
əh kəmkitat.§

5 Kən 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-inu
Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs.* Məto nian Uhgɨn təməsɨləs-irəkɨsən-əh,
Uhgɨn təməgətun kəm inməmənɨkin tagien ron. 6Məto okəmə
etəmim təsahatətəən e Uhgɨn, in təsolən Uhgɨn nɨkin tagien
ron, məto-inu nian suah kit tolkeikeməmə otuwa o Uhgɨn,† in
otəkəikemahatətəməməUhgɨntətatɨg, kənmatətounetəmmɨn
un itəmkotalkut o nɨtunən in.

7 Noah 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 təmiləkɨn nego asol kit§ məmə otosmegəh rəhan mɨn.
E rəhan nahatətəən, tahmen əm məmə Noah 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 in məmə otos-ipən kəm in. Kən Epraham təmiet,
məto in təruru məmə 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 əm e iapɨspɨs kit. Kən Aisak ne
Jekop itəm Uhgɨn təmos-ipən nəniəkɨsən u kəm iləhal kərən,
ilau mɨn kəmətuatɨg əm e nimə tapolən.‡ 10 Epraham 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.‡

‡ 11:4: Jen 4:4-5 § 11:4: Hip 12:24 * 11:5: Jen 5:21-24 † 11:6: Hip 7:19
‡ 11:7: Hip 11:1 § 11:7: Jen 6:13-22 * 11:7: Jen 6:9 † 11:9: 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: Hip11:16 ‡ 11:11: Suatɨpkitmɨnrəhanəuhlinənnəghatənu tolnulan.
‘Epraham təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, nat əpnapɨn Sera tɨnɨpɨtaguɨhl agɨn, məto
Uhgɨn təmos-ipən nəsanənən kəm inməmə otəpɨk-əpɨk. In təmɨləs nətɨn uməto-inu
Epraham təmahatətə e Uhgɨnməmə in otol rəhan nəniəkɨsən tuwamiet-arəp.’
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§ 12Epraham tɨnaguɨhl rəkɨs, otəsuwəhən tɨmɨs,* məto noanol
mɨn tepət kəmotɨsɨ-pən lan. Nat əpnapɨn məmə in etəmim
kitiəh əm, məto noanol mɨn əh rəhan, ilat tepət tepət, tahmen
əmeməhau əpəhenapuənenɨməkləkɨl 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 koatəplan
natɨmnat mɨn u məmə natɨmnat mɨn 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. 15Rəhalat 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 itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs
kəm in tol nulan, “Kən okən Aisak u məmə in noanol ətuatɨp
rəham,‡ kən e Aisak u, oekol rəham noanol otepət otepət.”
Məto e nahatətəən rəha Epraham, nian Uhgɨn təmek asgəwɨn
in, kən in təmətul matɨp o nohamnuən nətɨn noan kitiəh
əm§ u Aisak məmə otol sakrifais lan kəm Uhgɨn.* 19 Məto-
inu Epraham nɨkin tatəht məmə Uhgɨn tɨtun nolən etəmim
təmegəh mɨn e nɨmɨsən.† Kən in təmos mɨn netɨn, iuəhkɨr əm
tahmenməmə in təmegəhmɨn e nɨmɨsən.

20Aisak təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, təməfak
məmə Uhgɨn otəhlman nəwɨrən rəhan tuwɨn kəm Jekop ne
Esao, matən-iarəp natɨmnat mɨn itəmotəpanuwa nian kit.‡

21 Jekop təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol nəhlan, nian
iuəhkɨr əmin tɨmɨs, in təməfakməməUhgɨnotəhlmannəwɨrən

§ 11:11: Jen 17:19; 18:11-14; 21:2 * 11:12: Rom 4:19 † 11:12: Jen 22:17
‡ 11:13: Hip 11:39 § 11:13: Mat 13:17 * 11:13: Jen 23:4; Lev 25:23; 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 Eprahamnətɨn
kit mɨn u Ismael, rəhan slef təmɨləs, məto nətɨn u Aisak katənməmə in noan kitiəh
əmməto-inun Uhgɨn təmən-iəkɨs aupənməmə otos-ipən kəm Epraham, 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
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kəmnətɨ 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 oməwɨg 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 netəmim rəha Uhgɨn,
moatəto tərat ilat min ilat. 26 Nɨkin təmatəht məmə okəmə
netəmim 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 itəm neməha tatol pɨk. In təməseirairən
mɨtəlɨg, in təməkəike matuwɨn, tahmen məmə inu tatəplan
Uhgɨn u, itəm etəmim təsəplanən e nɨganəmtɨn. 28Təmahatətə
əskasɨk e Uhgɨn nəhlan, kən in təmətuoun nolən lafet rəha
Nuhagego-inən. In təmən-iarəp kəm noanol mɨn rəha Isrel
məmə okotəkəikemotorautin-pən nɨta sipsip e toa e niməmɨn
rəhalat. Okotol nəhlan məmə nagelo itəm Uhgɨn otahl-ipa o
nohamnuən itəm,* in otəsohamnuən nenətɨlat mɨn u nəman,†
itəmkəmotaupən kaiir.

29Noanol mɨn rəha Isrel kəmotahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol
nəhlan, ilat kotɨtun neguəfɨmɨnən e Nɨtəhəi Asiə itəm təmoor,
kən kotaliwək lan tahmen əm e nɨtən 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 kotaliwəkmotɨtəlau e fenɨs rəha Jeriko. Fenɨs u,
kəmolekəpiel. Ilat koatɨtəlau,moatɨtəlaue fenɨs əh,mətoarus-
pən nian sepɨn, kən əmun, fenɨs asol un, təmɨtəgɨt mɨsas.§

§ 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 † 11:28: Eks 12:21-23 ‡ 11:29: Eks 14:21-31 § 11:30: Josua
6:12-20
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31Rehap u, pətan e suatɨp, təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn. Kən
tolnəhlan, nɨkin təmagienməməotos suahmilunnoanol rəha
Isrel mil, itəm kəmueia anion məmə okuəplan kən miatun
wɨr natɨmnat ikɨn. Ilau kəmuea e rəhan nimə.* Kən o nat u,
noanolmɨn rəha Isrel ilat kəməsotohamnuənpətanunian ilat
kəmotohamnu netəm ikɨn 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 ien mɨn. 33 Ilat u kəmotahatətə əskasɨk
e Uhgɨn, kən tol nəhlan, ilat kəmotol natɨmnat tepət. Ilat
kəmotit noanolmɨn rəha Isrelmotuwɨnmotəluagɨn ilat netəm
ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən moatol win elat.* Ilat kəmoatol nolən
ətuatɨp mɨn, kənmoatos natɨmnat wɨr mɨn itəmUhgɨn 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 oko-
tohamnu 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.†
35 Nɨpɨtan neen əh-ikɨn itəm kotahatətə 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 koatahatətə məmə Uhgɨn in otol ilat
kotəmegəh mɨn e nəmegəhən kit itəm təwɨr maprəkɨs. 36 Kən
ilat neen, netəmim koatalah əsan elat, kən koatalis-alis ilat.§
Kən ilat neen, netəmimkoatəlis ətain ilat e sen, kənmoatəmki-
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, netəmwɨr mɨn. Nətueintən u, təsahmenən məmə
ilat okotatɨg ikɨn. Məto ilat kəmoatatɨg əpnapɨn əm, əpəh ikɨn
* 11:31: Jos 2:1-16 † 11:31: Jos 2:1,9-14; 6:22-25; Jemes 2:25 ‡ 11:32: Jaj 6-8
§ 11:32: Jaj 4-5 * 11:32: Jaj 13-16 † 11:32: Jaj 11-12 ‡ 11:32: 1 Saml
16:1,13 § 11:32: 1 Saml 1:20; 3:19—4:1 * 11:33: 2 Saml 8:1-3 † 11:33:
Dan 6:22 ‡ 11:34: 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: 1King 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
19:10; Jer 26:23 § 11:37: 2 King 1:8
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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 əhnatu‡ itəmUhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨsməməotos-
ipən kəm ilat,§ 40məto-inu in tɨnol rəkɨs nalpəkauən kit rəhan,
məmə in otol təwɨr maprəkɨs kəmkitat. Kən e nətəlɨgən rəhan,
in tolkeike məmə otɨlpɨn kitat min ilat u aupən, məmə kitat
min ilat əm, okotətoarus ahmen ahmen əm mak 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 rafinnat fɨgəmitəmotaskəlɨm ətain itatməmə kəsotaiu
pɨkən, ne təfagə rat itəm tatəper-ipən e kitat. Kən pəs kitat
kotaiu*məsotəpou-inən†naiuən itəmUhgɨn 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, kən məto 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. 3 Təwɨr məmə nɨkitəmat otatəht Iesu, ne rəhan nətul
əskasɨkən e nian iol təfagə mɨn kəmotərakin-pən nəghatən
rat mɨn kəm in, məmə nɨkitəmat otəsəpouən‡ kən motapəs
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
* 11:38: 1 King 18:4; 19:9 † 11:39: Hip 11:2, 4 ‡ 11:39: E ves
33 kitat kotəplan məmə netəm mɨn u neen kəmoatos natɨmnat wɨr mɨn itəm
Uhgɨn 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 * 11:40:
Nol Əpən 6:11; Hip 2:10 † 11:40: Suatɨp kitmɨn rəha nənən “okotətoarus ahmen
ahmen əmmak,” tol nulan, “kitatmin ilatmɨnun, 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
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təməghat nulan kəm itəmat, tahmen e nenətɨn ətuatɨp mɨn,
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
nenətɨUhgɨnmɨn,molməmə 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 ətuatɨpmɨn, 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.§ 11 Okəmə
Uhgɨn tətəg-ətuatɨp-in kitat, in tahmen e nat kit itəm nian
kitat kəmotun, məto tɨsiu, kən marəp. Məto uarisɨg, okəmə
kotegəhan-in məmə nəg-ətuatɨp-inən əh otiuw asɨlə e rəhatat
nətəlɨgən, kən inotoenoan təwɨr, inunnəməlinuən* itəmtatɨsɨ-
pən e nətuatɨpən.

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
* 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: Nam 16:22; 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 † 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
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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.
16Oatəto 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 təmaupən
maiir, 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 Itəmat nəkotɨtun
məmə uarisɨg, nɨkin otəpanuwɨn mɨn e nepətən rəha nəmtɨ-
nɨpɨn. Kən təmalkut pɨk məmə rəhan tata otəfak məhlman
nəwɨrənkit kəmin. Məto nat əpnapɨnməmə təmətasəkpɨkpap
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 itəm tatuəp, kən napinəpən asol təmeiuaiu mɨrəfin
nat, kən kəmotəto nɨmətag asol ne təwi tətagət əfəməh,† kən
kəmotəto nəwian kit 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, təmən məmə, “Okəmə nat megəh əm kit otuwɨn
e nɨtot u, məto itəmat onəkotəike moataht e kəpiel apɨn mo-
tahtɨmnu tɨmɨs.”* Nian Moses təməplan natɨmnat mɨn u, in
mɨn təməto tərat kənməmə, “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. 23Kən 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
§ 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
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itəmat narmɨ netəm ətuatɨp itəm kɨnotɨmɨs rəkɨs, kən Uhgɨn
tɨnol ilat kɨnotətoarus mak.†‡ 24 Itəmat nəmotuwa o Iesu u,
in suatɨp rəha nəniəkɨsənwi rəha nasituən u itəmUhgɨn təmol
kəm itat. Kən nəmotuwa o nɨta Iesu, itəm in təmorautin-pən§
mol itəmat nakotasim. Nɨta əh in təmən-iarəp natɨmnat mɨn
u itəm kotəwɨr motaprəkɨs-in natɨmnat mɨn itəm nɨta Epel
təmən-iarəp.*†

25 O natɨmnat mɨn u, oatəto wɨr itəmat, məmə itəmat
onəsotəuhlinənməntaatəmatoUhgɨn‡u tatəghat kəmitəmat.§
Məto-inuMoses, in etəmim əm. Kənkitat kotɨtunməmənetəm
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? 26Nian
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 əmekatɨgtɨg lan
tasiəp, məto neai mɨn otasiəp-asiəp məloal.”‡ 27 Nian Uhgɨn
tatəghat-in məmə, “Nian kit mɨn əh-ikɨn,” nɨpətɨn un məmə in
otatɨgtɨg§ e natɨmnat rəha nətueintən əm itəm Uhgɨn təmol,
məmə otoh rəkɨs ilat. Otoh rəkɨs nəhlan natɨmnat, məmə
natɨmnat itəmokəsotəloalən, 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 itəm nɨkin tagien lan, məmə kitat okotɨsiai-in, kən
motəginmɨn,† 29məto-inun Uhgɨn rəhatat, in tahmen e nɨgəm
asol kit itəm tatuwaan ətɨp natɨmnat rafin.‡

13
Namnun nəghatən

1 Təwɨr məmə nəkotəkəike əh moatol nolkeikeən kəm itəmat
mɨn tahmen e piatəmat mɨn.* 2 Sotaluinən nehmən iapɨspɨs
mɨn itəm koatuwa imatəmat ikɨn.† !Okəm-naka ilat nagelo
† 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.” § 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-iarəpməməUhgɨn otol nalpɨnən,məto nɨta Iesu təmən-iarəpməməUhgɨn
otoh rəkɨs nalpɨnən. ‡ 12:25: Hip3:12 § 12:25: Hip1:1 * 12:25: Hip2:2,3;
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
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mɨn! Netəmimneen itəmkəmoatolnulan, ilat kəmoatehmwɨr
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 netəm mɨn un itəm katol
tərat elat, tahmen əmməmə inun ik natəto nahməən e nɨpətɨm
atɨp.

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 etəmaluə ne pətan
əkəku itəmkətuapɨl kələh, kənmakilmɨn iərmannepətan itəm
kətuapɨl kələh, iərman itəm tətapɨl ilau pətan u sənəmə rəhan
pətan, ne pətan itəm sənəmə rəhan ətuatɨp iərman.†

5Ətul-pən isəu o nolkeikeən rəhaməni.‡ Nɨkim təikemagien
əm o rəham natɨmnat u natos tahmen§ məto-inu Uhgɨn tatən
məmə,
“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.”†

7 Nɨkitəmat otəkəike matəht netəm-iasol mɨn u rəhatəmat‡
itəm kəmotaupən motəgətun 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 əm nulan, nəniəp, ne roiu, kən
otəpanətatɨg nulan, namnun tɨkə.* 9 Sotolənməmə nəgətunən
wi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuw rəkɨs itəmat o suatɨp ətuatɨp.† Itəmat
otuag-pən əmoUhgɨn, itəmtətasitu etəmatenɨkinagienməmə
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.

10Rəhatat 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.§

‡ 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: 1Tim3:3 § 13:5: Fil 4:11; 1 Tim6:6-8 * 13:5: Dut 31:6,8;
Jos 1:5 † 13:6: Sam 118:6,7 ‡ 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 u məmə kəsotosən
ron.
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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, kənmos-ipən kəmUhgɨn o nafəl rəkɨsən təfagə rəha
netəmim.* Məto uarisɨg, katɨləs-iarəp nat megəh u əpəh ihluə
ikɨn enimə tapolənmɨn rəhalat,motaan ətɨp.† 12Enolənkitiəh
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 rəhaUhgɨn.* 13Tol nulan, pəs kitat kotolməmə inu okotiet
ihluə imətat ikɨn, motol kitiəh kitat min əpəh ihluə.† Kən
okotəkəikemotətulmatɨpməmənetəmimokotol naulɨsənkəm
itat, tahmen əmmə inun, kəmotol mihin lan.‡ 14E nətueintən
u, rəhatat kit taon ətuatɨp imətat ikɨn tɨkə, itəm otətatɨg lilɨn.§
Məto kitat koategəs-in rəhatat taon ətuatɨp itəmkotɨtunməmə
otəpanuwa.*

15 Tol nulan, e nasituən rəha Iesu, pəs kitat kotos-ipən
sakrifais rəhatat kəm Uhgɨn nian rafin.† Sakrifais mɨn u
rəhatat, inun, okoatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn nian rafin, moatən-
iarəp nərgɨn.‡ 16 Sotaluinən o nolən təwɨr ne nawte-inən nat
rəhatəmat tatɨg kəm netəm rəhalat nat kit tɨkə,§ məto-inun in
mɨn tahmen e sakrifais* itəm nɨki Uhgɨn tagien ron.† 17Otol
nəwia netəm-iasolmɨn e niməfak,‡ kənmotatɨg ahgin ilat. Ilat
u, koatehm wɨr nəmegəhən rəhatəmat,§ məsotamegən, məto-
inu ilat kotɨtun məmə okotəike motən nəmtət lan kəm Uhgɨn
məmə 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 agɨn məmə nian rafin
itɨmat ioatol nolən təwɨr əm. 19 Io ekolkeike pɨk məmə itəmat
onəkotəkəikemotətapəh-inoUhgɨn,məmə io ekɨtunnɨtəlɨg-pa-
mɨnən otəmat uəhai əm.

20 Iatəfak mɨn otəmat mɨn məmə, Uhgɨn otasitu etəmat.
Uhgɨn u, in nəukətɨ nəməlinuən.‡ Kən in təmol rəhatat
Iərəmərə Iesu təmegəhmɨn e nɨmɨsən,§məto-inu nɨtan təmaiu
o nolən nəniəkɨsən lilɨn* in tətatɨg matəmegəh.† Iesu əh, in
* 13:11: Lev 16:15 † 13:11: Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27 ‡ 13:12:
Jon 19:17 § 13:12: Rom 3:25 * 13:12: 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
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etəm təwɨr maprəkɨs o nehmwɨrən sipsip mɨn rəhan.‡ Iatəfak
məmə Uhgɨn u, 21 in otos-ipɨnə natɨmnat wɨr 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.*

22 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Naoa u rəhak təsəfəməh
pɨkən. Məto iakətapəh əskasɨkotəmatməmə, otol-tu rəhatəmat
nətəlɨgən təfəməh mɨn məmə nakotətəlɨg-in rəhak nəghatən
mɨn itəmotɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat.

23 Iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə piətat u Timoti, ilat
kəmotɨləs-iarəp in e kalapus. Okəmə in otuwa uəhai əm, kən
itɨmlaumin, ekiamnə.

24 Itəmatotən təwɨrkəmnetəm-iasolmɨnrəhatəmat, ne iəfak
mɨn u imatəmat ikɨn. Netəm Itali kəmotən təwɨr kəm itəmat.

25 Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.
Əwəh.

‡ 13:20: Jon 10:11 § 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 Iesukəmotiet əpəh Jerusalemmotuwɨne ikɨnpɨsɨnpɨsɨnmɨn.
Məto nian əskasɨkmɨn koatɨləs-pɨkɨn əh ilat.
?Təməte naoauonaka? Jemes təməte naoa uməmə otɨləs-

ipər nətəlɨgən rəhalat məto-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 motuwa motəwɨr. 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
2 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn

koatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, 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 rəhatəmat nahatətəən e Uhgɨn,
kən nian nəkotol win lan, ilat okotol məmə nəkotɨtun nətul
əskasɨkənməsɨnmɨn. 4Kənnian onakoatətul əskasɨk enəratən
mɨn əh, kən onəkotuwa kəmətə e nahatətəən, kən nolən mɨn
ne nətəlɨgən mɨn rafin rəhatəmat okotətuatɨp motəsanən, kən
nakotaskəlɨmnolənwɨr mɨn rafin.

5 Okəmə itəmat kit, rəhan nenatɨgən təsahmenən, kən
tolkeike məmə in otɨtun natɨmnat 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
kəm netəmim rafin e nɨkin agien, kən məsəhaiən ilat o nat

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
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itəm koatətapəh-in. 6 Məto nian suah kit in tatətapəh o
Uhgɨn nəhlan, in otəkəike mahatətə lan, kən rəhan nətəlɨgən
otəsolən kəiu lan, məto-inu etəm itəm rəhan nətəlɨgən kəiu,
rəhan nətəlɨgən tətan əpnapɨn əm, in tahmen e peau-peau
mɨn əpəh itəhəi itəm nɨmətag tatəhig-əhig ilat. 7 Okəm-naka
nɨkin tatəht məmə Iərəmərə otos-ipən nat kit kəm in, məto
kəp, otəsosən. 8Etəmim itəm tatos nətəlɨgən kəiu nəhlan, okol
təsətul əskasɨkən e nat kit itəmnɨkin tatəht məmə otol.

9Piatat kit itəmin ləhau, kənrəhannautə tɨkə, nɨkinotəkəike
magien məto-inu in etəm-iasol e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 10Kən pəs
etəm itəm rəhan nautə tepət, nɨkin tagien mɨn o nat u itəm
in tɨtun məmə in nɨpahrienən, məmə Uhgɨn otos-iəhau, məto-
inu in tahmen e nəguɨ-nɨg itəm otəpanɨkə. 11 Nian mɨt tatər,
tape-ape tape-ape, kən matəhg nagwən nɨg tauke məme, kən
rəhan nəwɨrən təmɨkə. Tahmen əm e etəm rəhan nautə tepət.
Nian tatol rəhan wək mɨn matos nautə tepət lan, kən in mɨn
otəpanɨkə.

12Etəmim 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 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 kit məmə in otol təfagə rat,
okol in təsənən məmə Uhgɨn tatos-ipən-os-ipən o nolən təfagə
rat mɨn, məto-inu okol nat kit təsiuw-pənən nətəlɨgən rəha
Uhgɨnməmə in otol təfagə rat, kən Uhgɨn təsos-ipən-os-ipənən
təfagə rat kəmetəmim. 14Məto 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, kənnian təfagə
rat tɨnuwamɨnepət, kən tatuwa in nɨmɨsən.

16 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat.
Sotegəhan-inənməmə suahkit oteiuə-in itəmatməməUhgɨn in
etəmrəha nos-ipən-os-ipənən kəmnetəmimonolən 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 pɨsɨn e natɨmnat
mɨn u itəm kotaliwək e neai, kən kotol məmə nəghanpɨs
koatətəu-pən. Uhgɨn təsol pɨsɨnən. In tətatɨg tətatɨg. 18 Kən e
rəhan əm nətəlɨgən, Uhgɨn təmɨtəpun məmə kitat kəmotuwa
nenətɨn mɨn nian kəmotahatətə e nəghatən pahrien rəhan.
In təmol nəhlan məmə e natɨmnat rafin itəm in təmol, kitat
pɨsɨn əm rəhan nat keike, kotahmen e nagwənən wi e rəhan
nasumən.

Ətəlɨg-in kənmol nəghatən rəha Uhgɨn
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19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat.
Nɨkitəmat otəkəikematəht nəghatən u. Pəs itəmat kitiəh kitiəh
onəkotəkəike motətul matɨp o nətəlɨgən, məto onəsotafɨg-afɨg
pɨkən o nəghatən, sotolən məmə neməha tatol uəhai əm
itəmat, 20 məto-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 nos-
megəhən 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 tat-
eranəm wɨr e klas matəplan narmɨn, 24 kən nian tɨneranəm
rəkɨsmagɨm,mətaluin uəhai əmməmənɨganəmtɨn tahromin-
nulan. 25 Məto etəmim itəm tatətag-pən əskasɨk e lou itəm
tətuatɨp agɨn u tatɨkɨs netəmim,* kən matol e nian mɨn rafin,
məsaluinənnat itəmtəməto,məto in tatol, inotətatɨgenəwɨrən
pahrien nian in tatol nəhlan.

26Okəmə suah kit nɨkin təht məmə in tatətəu-pən wɨr nolən
mɨn rəha nəfakən, məto tatəghat-pən əm məsətəlɨg-in wɨrən
rəhan nəghatənmɨn, in tateiuə-in atɨp əm in, kən rəhan nolən
mɨn rəha nəfakən in nat əpnapɨn əm. 27 Nolən mɨn rəha
nəfakən itəmrəhatat TataUhgɨn tatəplanməmə in tətuatɨpwɨr
kən nəratən tɨkə lan kotol nulan: iəfak kit tatəkəike matehm
wɨr suakəlh mɨn ne nəutahlɨmɨs mɨn e nəratən mɨn rəhalat.
Kənmatəkəikematehmwɨr nəmegəhən rəhanməmənolən rat
mɨn rəha nətueintən otəsolənməmə 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
məmə in ilɨs, kənmoatehm rat suah kit mɨnmoatol tərat kəm
in. 2 Tol mə inu ne. Suah kəiu katuea e niməfak rəhatəmat.
Suahkit tatuwɨn-innapənwɨrmɨnunəmtɨlat tiəkɨs, nenoanat
mɨnkəmol e iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt. Kən suahkitmɨn tatuwɨn-in
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
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e napən rat mɨn əm. 3Təsəwɨrənməmə nakotos-ipən nɨsiaiiən
kəm etəmim itəm tatuwɨn-in natɨmnat wɨr mɨn, motən-ipən
məmə, “Wa, məpələh u ikɨn təwɨr ikɨn.” Məto etəm tatuwɨn-
in napən ratmɨn, nakotən-ipən kəm inməmə, “Ətul-pən əpəh,”
o “Əpələh əm e nɨsɨp.” 4 Nian nəkoatol nolən tol min-nulan,
nakoatehm netəmim neenməmə ilat ilɨs taprəkɨs-in netəmim
neenmɨn, 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-iəkɨs məmə
rəha netəmim itəmkotolkeike in. 6Məto itəmat nəmotehm rat
ian-rat mɨn. ?Məto netəmim pah mɨn u koatol nahməən kəm
itəmat, kən moatiuw-pən itəmat e kot? ?Netəm rəhalat nautə
tepət, o kəp? Əwəh, ilat əh. 7Kən netəmmɨn 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 əmməmə nakolkeike atɨp ik.” In təwɨr
pɨk otəmat okəmə nəkoatətəu-pən pahrien nəghatən u. 9Məto
okəmə nakoatehm netəmim neen məmə ilat ilɨs taprəkɨs-in
netəmimneenmɨn, nəkoatol təfagə rat, kənnəghatənrəhaLou
tatən məmə itəmat netəm rəha nətgəhlən Lou. 10 Tol nəhlan
məto-inu, etəmim kit itəm təmətgəhl nəghatən kitiəh əm rəha
Lou, təmol təfagə rat tahmen-pən əm məmə in təmətgəhl
nəghatənmɨn rafin rəha Lou. 11Tol nəhlanməto-inu, Uhgɨn u
itəm tatənməmə, “Sakləh-inən pətan,” in Uhgɨn kitiəh əm itəm
tatən məmə, “Sohamnuən etəmim.” Kən okəmə nəsotakləh-
inən nɨpɨtan, məto nəmotohamnu netəmim, itəmat netəmim
itəmnəmotətgəhl Lou.

12Nian nakoatəghat kən motol nat kit, otol nolən mɨn rəha
netəmim itəmkotɨtunməməUhgɨn otakil ilat e lou itəm tatɨkɨs
ilat. 13 Otol nəhlan məto-inu okəmə suah kit təsasəkitunən
netəmim, kən Uhgɨnmɨn otəsasəkitunən suah u nian in otakil
netəmim. Məto okəmə itəmat nakotasəkitun netəmim, kən
Uhgɨn otasəkitun itəmat, kən mən-ipɨnə məmə onəsotosən
nalpɨnən e nian in otələhəu-pən nəghatən rəha nalpɨnən kəm
netəmim.

Nahatətəən newəkwɨrmɨn
14 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Okəmə suah kit tatən məmə

tətahatətə e Iesu Kristo, məto in təsolənwəkwɨr kit, kən rəhan
nahatətəən in təwɨr o nat kit? Kəp. Nahatətəən tol nəhlan, okol
təsosmegəhənsuahkit. 15Tolmə inune. Piatat kit owɨnɨtat kit,

2:5: 1 Kor 1:26-28 2:8: Mat 19:19; Kal 5:14 2:11: Eks 20:13-14; Rom13:9
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rəhan napən tɨkə, kən nɨgɨn nagwənən təsahmenən. 16 Kəm-
naka itəmat kit tatən-ipən kəm in məmə, “Atuwɨn, pəs Uhgɨn
otasitu lam, kən onəsətəpən, onakagwənwɨr.” ?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
məsolən wək 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 tatəgətunməmə nahatətəən rəhak, in nɨpahrienən.” 19 Inu
nəghatənkit itəmnəmənnɨpahrienən lanməmə, “Uhgɨnkitiəh
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 təsolənwək wɨr
mɨn, rəhan nahatətəən in nɨpətɨn tɨkə. Pəs ekəgətun ik e nat kit
itəmotən kəm ikməmə inu nɨpahrienən.

21Nɨkim otəht tɨpɨtat u Epraham. Uhgɨn təməplan məmə in
tətuatɨpenɨganəmtɨnewək itəmtəmol,məto-inu təmosnətɨnu
Aisak, muwɨnmələhəu-pər e olta. 22Kən rəhan nahatətəən ne
rəhanwəkmɨnkətioal nat kitiəh, kən rəhannahatətəən təmoe-
in noan, inu rəhan wək mɨn. 23 Kən nəghatən u rəha Naoa
Rəha Uhgɨn təmuwamol nɨpahrienən, tatənməmə, “Epraham
təmahatətə e Uhgɨn, kən Uhgɨn təmən məmə Epraham in
tətuatɨp e nɨganəmtɨn.” Kən katən məmə in iolɨ Uhgɨn. 24Kən
roiu nəkɨtun nehmən məmə, Uhgɨn tatol suah kit tətuatɨp e
nɨganəmtɨn o natɨmnat itəm tatol, məto sənəmə e nahatətəən
pɨsɨn əm rəhan.

25Kənenolən əh inəh, Uhgɨn təməplanməməRehapu, pətan
rəha suatɨp, in təmuwamətuatɨpenɨganəmtɨUhgɨnowək itəm
təmol, kən wək u məmə in təmatehm wɨr iahləpis anion mil
rəha Isrel, kən mahl-ipən ilau e suatɨp pɨsɨn kiatəlɨg mətian.
26 Nɨpətɨ etəmim, okəmə namegən tɨkə lan, təmɨmɨs. Kən e
nolən əh inəh, kitat kit itəmtatos nahatətəən,məto təsolənwək
wɨr mɨn, rəhan nahatətəən təmɨmɨs.

3
Namɨtəmne rəhanwək

1 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Təsəwɨrən məmə itəmat tepət nako-
tuwa iəgətun mɨn rəha niməfak, məto-inu nəkotɨtun məmə
Uhgɨn in otəplanwɨr kənmakil nəmegəhən rəhatəmat iəgətun
mɨn, taprəkɨs-in netəm əpnapɨn. 2 Nɨpahrienən, kitat rafin
2:15: 1 Jon 3:17 2:18: Kal 5:6 2:21: Jen 22:9-12 2:23: Jen 15:6
2:25: Jos 2, Hip 11:31
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koatəme e nəmegəhən rəhatat nian tepət. Məto okəmə suah
kit təsəmeən e rəhan nəghatən, nat u tatəgətun məmə in etəm
mətə, kən nətəlɨgən rəhan tɨtun nehm wɨrən rəhan mɨn nolən
mɨn rafin.

3 Tol məmə nat mɨn u ne. Katətu-pən pit e nohlɨ hos məmə
otol nəwia etəmim, kətealalin rəhn-kapə hos, kən tatəuhlin
nɨpətɨn rafin. 4Kən 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 nuəpən mus nɨg mətu
tepət. 6 Kən nɨpahrienən, namɨtəm in tahmen-pən e nɨgəm.
Namɨtəm in nolɨ nɨpətɨ etəmim itəm nəratən mɨn rafin rəha
nətueintən u kotərioah wɨr lan. Kən nəratən mɨn rəhan
koatərəkɨn nəmegəhən rafin rəhatat. Kən Setan əm tətahl
nɨgəm e namɨtəm. Kən namɨtəm tətahl nɨgəm rat e suatɨp mɨn
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. 8 Məto etəmim tɨkə otahkul e
namɨtəm təpou. In nat iarupɨn tatol wael, mərioah e nəratən
ne nakonən rəha nɨmɨsən.

9 E namɨtat, kotənwiwi Iərəmərə Tata Uhgɨn rəhatat, kən e
namɨtat kotən rat netəmim lan itəm Uhgɨn təmol ilat kotol
məmə in ne. 10Nohlɨtəm kitiəh 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 e netetən, kənnakoatətəlɨg-in atɨp əmitəmat
o nɨləs-ipərən itəmat, tol nəhlan, nakoateiuə-in atɨp əm itəmat.
Sotəghat ausit pɨkən o nenatɨgən eiueiuə rəhatəmat, məto-inu
kəsənəmənolənu rəha etəmimu tenatɨg. 15Nenatɨgən tolmin-
nəhlan təsɨsɨ-pənən e nego e neai, məto rəha nətueintən əm u,

3:8: Rom 3:13
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ne nətəlɨgən rəha etəmim, ne rəha Setan. 16 Tol nəhlan məto-
inu nian netəmim koatetet motolkeikeməmə koatos-ipər atɨp
ilat, kən netəmim koatətəu-pən əm rəhalat atɨp nətəlɨgənmoa-
tol nəratən, kən nolən tərat rafin kotet-arəp.

17 Məto etəm itəm tatos nenatɨgən itəm tatɨsɨ-pən e nego
e neai, rəhan nolən tol min-nulan. Nat aupən, rəhan
nəmegəhən in tətuatɨpwɨr, kən in tolkeikepɨknəməlinuən, kən
in etəmmətɨg, 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. 18Netəm
rəha nəghat-inən nəməlinuən, kotahmen-pən e netəmim itəm
kəmotəfe nɨkuti nat e nasumən, kən tatəwiə matoe-in noan.
Okəmkotol natɨmnatmɨn əhmotasitu 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. 2 Nɨkitəmat
tatuwɨn o natɨmnat rəha netəm pɨsɨn, məto nəsotosən, kən
nakotərgəhəu moatəmou ron. Nakoatolkeike natɨmnat
neen, məto nəsotosən. Kən məta onəkotohamnu netəmim
ron. Nəməsotosən natɨmnat məto-inu nəsotətapəh-inən o
Uhgɨn. 3 Kən 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 kəpməmə, etəmim itəm tolkeike
pɨknatɨmnat rəhanətueintən, in tatetəhauUhgɨn. Kənetəmim
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 tolkeikepɨkməmənɨkitat itəmin təmos-ipakəm
kitat, otuwɨn əm ron.” 6Məto Uhgɨn tətawte-in rəhan nəwɨrən
tatuwamatahgoaukəmkitat. Onat əh,NaoaRəhaUhgɨn tatən
məmə,
“Uhgɨn tətahtosɨg-in netəmkotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəmim koatos-iəhau

rəhalat nətəlɨgən.”
3:18: Mat 5:9 4:1: Rom7:23 4:4: Rom8:7; 1 Jon 2:15 4:6: Prov 3:34;
1 Pita 5:5



JEMES 4:7 610 JEMES 4:17

7Kən tol nəhlan, otos-iəhau itəmat kənmotatɨg ahgin nelmɨ
Uhgɨn. Otətul əskasɨk nian Setan tatuwa matos-ipən-os-ipən
kəm itəmat, kən in otaiumuwɨn 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 otahmə
məpou, kənnakotasək əfəməho rəhatəmat təfagə rat. Otəuhlin
rəhatəmat nalahən otuwa nasəkən, kən rəhatəmat nagienən
otuwa nɨkin əpou. 10 Otos-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 təsahmenən
məmə in otol rəhan wək, o kəm-naka lou in nat əpnapɨn
əm. Kən nian nakoatəplan lou məmə in təsahmenən, itəmat
nəkəsotətəu-pənən lou, məto nəmotər kəpələh-pər e lou, kən
məsotatɨg ahginən lou. 12 Uhgɨn əm in tatos-ipa Lou, kən in
əm tətakil netəmim matələhəu nəghatən lan. Kən in tɨtun
nosmegəhən, kən mɨtun nərəkɨnən. ?Məto itəmat, nɨkitəmat
təht məmə itəmat Uhgɨn mɨn, məmə nakotakil təfagə rat mɨn
rəha piatəmatmɨnmotuəh ilat? !Kəp!

Nəghatən ausit
13 Otətəlɨg-in-tu, itəmat netəm nakoatən məmə, “Roiu o

olawɨg, kotuwɨn e taon u o taon əh, motatɨg e nup kit, motol
bisnes ikɨn, kən moatargətain məni.” 14 ?Nakotahro kɨtun
məmənaka u otuwa olawɨg? ?Nəmegəhən rəhatəmat in naka?
Itəmat nəkotahmen e nəhaniəm itəm tətatɨg noan məsɨn əm
kən matɨg mɨkə mɨn. 15 Məto nəghatən itəm tətuatɨp məmə
onəkotən in tol nulan, nəkotəkəike motən məmə, “Okəmə in
nəwia Iərəmərəpahrien, kən ekotatɨg kənmotol natɨmnatmɨn
u, o natɨmnat mɨn əh.” 16Məto roiu, nakotəghat ausit moatos-
ipər pɨk itəmat. Kən nəghatənmɨn əh itəmnakoatən, ilat rafin
kotərat.

17 Tol nəhlan, etəmim itəm tɨtun nat kit itəm tətuatɨp məmə
otol, məto təsolən, in tatol təfagə rat.

4:7: Efes 6:12 4:8: Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7 4:10: Job 5:11; 1 Pita
5:6 * 4:11: Nəghatən u rəha Jemes nɨpətɨn təsənənməmə kitat okəsotəgətunən
təfagə rat rəha netəmim. Nəghatən mɨn tepət e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə kitat
kotəkəikemotəgətun təfagə rat rəha etəmimməmə in otiet rəkɨs lan. Məto kotəkəike
motol e nətəlɨgən itəm tətatɨg ələhau. Kal 6:1; Luk 17:3; 2 Tim 3:16; Jem 5:20; Kal
5:21; 1 Tes 5:14; 2 Tes 3:15; Taet 3:10. † 4:11: “Lou” e ves u tatəghat-in ‘lou rəha
nolkeikeən.’ Əplan-tu Jem 2:8 4:12: Rom 2:1; 14:4 4:14: Sam 39:5,11; Prov
27:1 4:17: Luk 12:47
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5
Nəghatən tatuwɨn o netəmrəhalat nautə tepət

1 Itəmat netəm rəhatəmat nautə tepət. Otətəlɨg-in-tu nəghatən
u. Təwɨr məmə nakotəto tərat motasək əfəməh o nəratən itəm
tatuwa otəmat. 2 Rəhatəmat nautə tɨnəmnəmɨt rəkɨs, kən wɨn
mɨn kɨnoaton rəhatəmat napən. 3 Rosta tatus rəhatəmat iaen
u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silfa. Kən rostamɨn okotən-iarəp nolən rat
mɨn rəhatəmat kən motus nɨpətɨtəmat tahmen e nɨgəm. Nian
rəhanamnunnian tatuwa iuəhkɨr,məto itəmatnəmotargətain
rəhatəmatnautəmɨn. 4 !Otətəlɨg-in-tunat u! Rəhatəmat iolwək
mɨn kəmotəulək e rəhatəmat nasumənmɨn,məto nəmotakləh-
in məni məsɨn rəhalat. Kən nətouən itəm nəməsotos-ipənən
kəm ilat, koatən-iarəp rəhatəmat nolən rat mɨn. Iərəmərə
Əsanən Pɨk Agɨn, tɨnatəto nasəkən rəha iolwək mɨn rəhatəmat.
5 E nətueintən u, itəmat nəmotatɨg e nəmegəhən 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 megəh
mɨn itəm kətagwən ilat, kol kotasis-asis o nian rəha nohən
ilat. 6 Nəmotiuw-iarəp netəmim itəm kotətuatɨp e kot, kən
motakilmotuəhmotələhəunəghatənmotohamnu ilat, kən ilat
kəməsotolən nat kit məmə okotən-iəhau itəmat.

Nətəlɨgən əfəməh e nian rəha nəratən
7 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Otol məmə 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 nian
matəsahgin mətoarus-pən tɨnɨmətə, kən matəulək-in rəhan
nagwənən keike. 8 E nolən əh tahmen əm, itəmat mɨn, otol
məmə rəhatəmat nətəlɨgən otəfəməh, kən motətul 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 tuwamol!

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. Nəmotəto namnusən
rəha Jop məmə təmətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən motɨtun
5:2: Mat 6:19 5:4: Dut 24:14-15 5:5: Luk 16:25 5:7: Dut 11:14; Jer
5:24 5:8: Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7
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nalpəkauən wɨr rəha Iərəmərə o Jop, kən uarisɨg e nian tepət
rəhanəratən, Iərəmərə təmol təwɨragɨnkəmin. Kən tolnəhlan,
sotaluinən məmə nɨki Iərəmərə təmər mərioah 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 otən məmə,
“Kəp,” kən rəhan nəghatən otəkəike mol nɨpahrienən. Okəmə
suahkit təsolənnəhlan, kənUhgɨnotələhəu-pənnəghatən rəha
nalpɨnən kəm in.

Nəfakən itəmnoan əh-ikɨn
13 Okəmə itəmat kit tətatɨg e nəratən, təwɨr məmə otəghat

kəm Uhgɨn 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-pən oel lan e nərgɨ Iərəmərə.
15Kən nian ilat koatahatətəməməUhgɨn otol-wɨr suah əh, kən
motəfak lan, rəhalat nəfakən in suatɨp məmə Iərəmərə otol
məmə etəm tatɨmɨs otəto təwɨrmɨn. 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 təməfak məmə otəsəfɨkən, kən nuhuən
təməsəfɨkənmos nup kɨsɨl neməwɨg sikis. 18Kən təməfakmɨn,
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 kit mɨn tatiuw-pa
mɨn, 20 təwɨr məmə nəkotɨtun nat uməmə, etəmu itəmotol iol
təfagə otɨtəlɨg-pamɨn e suatɨp rəha nɨpahrienən, in otosmegəh
suah u o nɨmɨsən, kən otol suatɨp məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs
təfagə rat mɨn tepət rəha suah əh.

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam103:8 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

netəmimrəhaUhgɨn itəmkotatɨg ikɨnpɨsɨnpɨsɨneprofensmɨn
rəhaPontas, neKalesia, neKapetosia, neEsia, nePitnia (1Pita
1:1). Roiu katən nərgɨ nəptənmɨn əhməmə Turke.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, etəm-

iasol rəha Rom, nərgɨn uNero, 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 tolkeike
məmə okotətul əskasɨk e rəhalat nahatətəənkənmoatol 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
itəmatnakotətul pɨsɨnkasimməmə, nəkotol nəwia IesuKristo,
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 nəmegəhənwi, kənmoatələhəu-pən əskasɨk
rəhatat nətəlɨgən lan. Tatuwa min-nəhlan məto-inu Iesu
Kristo təməmegəhmɨn e rəhannɨmɨsən. 4Kən e nəmegəhənwi
u, kitat okotosnatɨmnatwɨrmɨn əpəhenego eneai itəmUhgɨn
təmələhəu pɨsɨn məmə rəhatat. Kən nat u okol təsəmnəmɨtən,
kənokol təsamkɨmɨkən, kənokol rəhannəhag-əhagən təsɨkəən.

* 1:2: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, Uhgɨn “təmorautin nɨta Iesu etat”
u nɨpətɨn məmə tətaikuas etəmat o nolən rat mɨn. Afin mɨn e nəghatən mɨn 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
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5 E nahatətəən rəhatəmat, nəsanənən rəha Uhgɨn tatətulosɨg-
in itəmatmətoarus-pa in otosmegəh itəmat, kən Uhgɨn otol əp
rəhan nosmegəhən e namnun nian.

6 Nɨkitəmat tətagien o nat u, nat əpnapɨn okəmə nian iəkɨs
pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa pap e rəhatəmat nəmegəhən. Məto
koatuwa o nian əkuəkɨr əm. 7 Nian iəkɨs mɨn əh moatuwa
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
təmər mərioah e nagienən itəm in təwɨr agɨn-əh taprəkɨs, kən
okol suah kit təsənən nəwɨrən rəha nagienən əh. 9Nɨkitəmat
tətagien nəhlan məto-inu itəmat noatos nat u itəm nakota-
hatətə lan, inuməməUhgɨnotosmegəh rəhatəmatnəmegəhən.

10 Suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim lan, in nat kit
itəm ien mɨn aupən kəmotolkeike pɨk məmə okotɨtun tuwɨn
təhmɨnmɨn, kən tol nəhlan kəmotafin kategəs-inwɨr nətəlɨgən
mɨn lan. Kən ilat kəmoatəghat-in nəwɨrən u itəm otuwa
kəm itəmat. 11 Narmɨn rəha Kristo təmətatɨg ilat min, kən
matəghat kəm ilat, kən aupən ikɨnmatən-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.
12Uhgɨn təmol əp kəm ien mɨn məmə, nəghatən mɨn itəm ilat
kəmoatən, kəməsotəghat-inən nian itəm ilat kəmotatɨg lan,
məto kəmotəghat-in əm nian 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 agɨnməmə 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.
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 1:10: Mat 13:16-17 1:11:
Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27
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14 Otol nəwia Uhgɨn tahmen-pən əm məmə nɨsualkələh
itəm kotəwɨr koatol nəwia tata mɨn. Aupən ikɨn, itəmat
nəməsotɨtunən nɨpahrienən rəha Uhgɨn, kən nəmoatol nolən
rat mɨn itəm nɨkitəmat əm tolkeike. Məto roiu, otəsegəhan-
inən nətəlɨgən mɨn əh okotiuw rəkɨs mɨn itəmat. 15 Uhgɨn u
itəmtəmaun-in itəmat, in tasimmətuatɨp. Kən enolən əh inəh,
itəmatmɨnonəkotəkəikemotasimmotətuatɨpenatɨmnat rafin
itəm nəkoatol. 16 Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu Naoa
Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nəkotəkəike motasim motətuatɨp
məto-inu Io ekasimmətuatɨp.”

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 tahmenməmə itəmat iapɨspɨs
mɨn əm e nətueintən u. 18 Nəkotəkəike motol nəhlan məto-
inu itəmat nəmotɨtun rəkɨs nat keike itəmUhgɨn təmətou rəkɨs
itəmat lan. Otətəlɨg-in-tu nolən rəha nəmegəhən rəhatəmat
aupən itəm nɨpətɨn tɨkə u təmɨsɨ-pən o tɨpɨtəmat mɨn. Məto
Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs itəmat e nolən rat əh. Kən Uhgɨn təməsos-
nəmtɨnən rəhatəmatnəmegəhənenat kit rəhanətueintən itəm
otəpanɨkə, tahmen e silfa ne iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 19 məto
in təmos-nəmtɨn itəmat e nɨta Kristo itəm in nat keike təwɨr
pɨk agɨn. Kristo in tahmen e nətɨ sipsip wɨr itəm nɨmɨsən
o nəratən tɨkə agɨn lan.† 20 Aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn
təməsolən əh nətueintən u, təmɨtəpun rəkɨs Kristo məmə otol
wək əh. Məto roiu iuəhkɨr o namnun nian, Uhgɨn təmol əp in,
məmə otuwa masitu etəmat. 21 O natɨmnat itəm Iesu təmol,
itəmat nakotahatətə e Uhgɨn, itəm təmosmegəh Iesu Kristo
e nɨmɨsən, kən mɨləs-ipər in mos-ipən nəsanənən itəm təhag-
əhagnenɨsiaiiənkəmin. Kən tolnəhlan, nakotahatətəeUhgɨn,
kənmoatələhəu-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. 23 Otol nəhlan məto-inu,
nəmotaiir wi rəkɨs mɨn, kən nəmegəhən wi rəhatəmat
təməsɨsɨ-pənən o netəmim itəm ilat rafin okəpanotɨmɨs. Məto
nəmegəhən wi u rəhatəmat in otətatɨg namnun tɨkə məto-inu

1:14: Rom12:2; Efes 2:3; 4:17-18 1:16: Lev 11:44,45; 19:2; 20:7 1:17: Rom
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təmɨsɨ-pən e nəghatən kit itəm tatəmegəh mətatɨg namnun
tɨkə, inu nəghatən rəha Uhgɨn. 24 Naoa Rəha Uhgɨn tatən
məmə,
“Netəmim rafin kotahmen ema kɨras,
kən nəwɨrən rafin rəhalat tahmen əm e 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 itəm netəmim
kəmotən-iarəp rəkɨs kəm itəmat.

2
1 Məto-inu o nəghatən mɨn əh, otərakin nolən mɨn u kotiet
rəkɨs e rəhatəmat nəmegəhən: nolən rafin rəha netəhauən
netəmimkənmatolnəratənkəmilat; nolənrafinrəhaneiuəən;
nolən rəha netəm koatən pɨk əm nat, məto kəsotolən; nolən
rəha netetən; nolən rafin rəha nən ratən netəmim. 2-3 Itəmat
nəmotɨtun rəkɨs məmə Iərəmərə təmol təwɨr kəm itəmat.
Tahmen-pən məmə nəmotun asgəwɨn noa nɨg itəm tətehen.
Kənroiunəkotəkəikemotuwakahmenenɨsualkələhmətmətɨg
itəm kotasək o nəməhən. Itəmat nəkotəkəike kolkeike pɨk
nagwənənnenənɨmən itəmtətuatɨpməwɨrməmənakotagwən
nɨkitəmat lan. Kən natɨmnat mɨn əh okotol nakotepət e
rəhatəmat nəmegəhən itəmUhgɨn təmosmegəh itəmat lan.

Kəpiel megəh e nimə rəha Uhgɨn
4 Uhgɨn 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
itəmNarmɨnRəhaUhgɨn tatos itəmatmatiləkɨnNimə lanRəha
Uhgɨn. Kən itəmat pris asimmɨn, itəmnakoatos-ipən sakrifais
mɨn kəm Uhgɨn itəm nɨkin tətagien ron məto-inu o natɨmnat
itəmIesuKristo təmol. 6Tahmen-pəneNaoaRəhaUhgɨn tatən
mihinməmə,
“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-pənenəghatənueNaoaRəhaUhgɨn itəmtatənməmə,

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 2:21-22; Nol Əpən 1:6 * 2:6: Nəghatən Kris ətuatɨp
tatənməmə, “Saeon,” nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem. 2:6: Aes 28:16; Efes 2:20



1 PITA 2:8 617 1 PITA 2:16

“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 itəmUhgɨn təmol olat.

9 Məto Uhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs itəmat məmə rəhan mɨn,
kən itəmat pris mɨn rəha Kig, kən itəmat netəm asim mɨn
itəm Uhgɨn tatərəmərə etəmat, kən itəmat noanol mɨn kit
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 itəmat məmə
onəkotiet e napinəpən məmə nakotuwɨn e nəhag-əhagən wɨr
rəhan. 10Aupən ikɨn, itəmatnetəm əpnapɨnmɨn əm,məto roiu,
itəmat noanol mɨn rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəməsotɨtunən
nasəkitunən rəha Uhgɨn, məto roiu, nəkotɨtun nasəkitunən
rəha Uhgɨn.

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. 12 Nian
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 nolənwɨrmɨn rəhatəmat, kən ilat okotos-ipən
nɨsiaiiən kəmUhgɨn e nian in otuwamɨnmakil netəmim lan.

Nɨsiaiiən netəm-iasol
13 Kitat netəmim rəha Iərəmərə, kən kotolkeike məmə

okotɨsiai-in nərgɨn. Tol nəhlan, nəkotol nəwia netəm-iasol
mɨn rafin itəm netəmim 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.
15Nəkoatol nəhlan məto-inu Uhgɨn tolkeike məmə rəhatəmat
nolən wɨr mɨn okotən-iəhau nəghatən alməl mɨn rəha netəm
mɨn u rəhalat nɨtunən tɨkə. 16 Itəmat sənəmə slef mɨn rəha
təfagə rat mɨn, 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, ekɨtunnolənnat
2:7: Sam 118:22 2:8: Aes 8:14 2:9: Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2;Wək 26:18; Efes
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naka itəm iakolkeike, nat əpnapɨn in təfagə rat.” Kəp. Itəmat
slefmɨn rəhaUhgɨn, kən tol nəhlan, otətəu-pənnolənmɨn itəm
kotətuatɨp. 17 Otos-ipən nɨsiaiiən itəm tətuatɨp kəm netəmim
rafin. Otolkeike iəfak mɨn, inu netəmimmɨn rəha Uhgɨn, kən
onəkotəginmotɨsiai-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 netəmmɨn u koatol nolən əskasɨk mɨn kəm itəmat.
19Okəm-nakanəkoatol əmnat ətuatɨpmɨn əm,məto rəhatəmat
netəm-iasol mɨn koatol tərat kəm itəmat kən nakoatəto tərat
lan. Nɨki Uhgɨn otagien otəmat okəmə nakoatos əmnian 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
nəsotaiuənmotagɨm. Nalpɨnən u, in rəhatəmat atɨp əm. Məto,
Uhgɨn nɨkin tətagien otəmat okəmə nakoatos nahməən məto-
inu nəkoatol nat təwɨr əm, kən nəsotaiuən motagɨm. 21Uhgɨn
təmaun-in itəmat məmə nakoatos nahməən məto-inu Kristo
təmos nahməən otəmat. In təmaupən məgətun nolən ətuatɨp
əhməmə itəmat nəkoatətəu-pən əmnəmenelkɨn. 22NaoaRəha
Uhgɨn tatənməmə,
“In təməsolən təfagə rat kit,
kən in təməsənən nəghatən eiueiuəmɨn nian kit ne.”
23Nian netəmimkəmotəghat rat lan,məto in təməsəhaiən ilat.
Nian in təməto nahməənenɨpətɨn,məto in təməsənənməmə in
otalpɨn nɨtai nəratən. Məto in təmələhəu-pən natɨmnat rafin
e nelmɨ Uhgɨn itəm nian rafin rəhan nakilən in tətuatɨp əm.
24 Nian 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
EtəmTatehm nəmegəhən rəhatəmat.

3
Nolən təwɨr rəha iərman ne pətan itəmkəmioalmarɨt

1Kən 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
2:17: Rom 12:10 2:18: Efes 6:5 2:20: 1 Pita 3:14,17 2:21: Mat 16:24;
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rəhatəmat nolən wɨr mɨn əm okotiuw-pən rəhalat nətəlɨgən
kəmUhgɨn. Nolən wɨr mɨn rəhatəmat kotahmen, motaprəkɨs-
in məmə onakoatəghat kəm ilat. 2Nian 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 in sənəmə
rəha nɨpətɨtəmat, tahmen e nolən rəha nəlisən noanutəm, o
nuwɨnən enatɨmnat kəmol e iaenukol tatɨpɨt-ɨpɨt,* o nuwɨnən
e napən wɨr mɨn. 4 Məto otol malə-malə e nɨkitəmat itəm
nəwɨrən rəhan okol təsɨkəən, inu nolən əpou, ne nolən mətɨg
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, kən mətaun-in
məmə in rəhan etəm-iasol. Kən itəmat nenətɨ Sera okəmə
itəmat nəkoatol nolənmɨn itəmkotətuatɨp, kənməsotəgɨnən.

7Kən itəmatnəman itəmnəmotolmarɨt, e nolən əh inəhrəha
nɨsiaiiənIərəmərə, nəkotəkəikemotosnenatɨgənonehmwɨrən
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
8Namnun 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
nəhlan məto-inu Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə onəkotol
nolən əh, pəs onəkotos nəwɨrən rəhan. 10 Naoa Rəha Uhgɨn
tatənməmə,
“Etəmim itəm tolkeike nəmegəhən təwɨr,
kənmolkeike məmə 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 pɨk məmə otatɨg ilat netəmim rafin e

nəməlinuən.

3:1: Efes 5:22 * 3:3: Nat kətoanin kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o iaring, o
rig, o noanat katəlis nelmɨtəm lan. 3:3: 1 Tim 2:9 3:6: Jen 18:12 3:7:
Efes 5:25
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12 In otəkəike mol nəhlan meto-inu Iərəmərə tatehm wɨr
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 onolən ətuatɨp rəhatəmat, kənnakoatatɨg
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 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 kəsotətuatɨpən məmə otos itəmat muwɨn kəm Uhgɨn.
Kəmotohamnu inkənnɨpətɨn tɨmɨs,mətoUhgɨn təmolməmə in
təmegəhmɨnenɨmɨsən, enəmegəhənkit itəmrəhanegoeneai.
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, itəm kəmotatɨg
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
tahmen məmə nakotətapəh o Uhgɨn məmə in otos-ipa kəm
itəmat nɨtunən məmə rəhatat təfagə rat mɨn kəmotɨkə. Kən
nəsanənən asol itəm Uhgɨn təmol Iesu Kristo təmegəh mɨn
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.
3:12: Sam 34:12-16 3:14: Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14 3:16: 1
Pita 2:12 3:20: Jen 6—7
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4
Suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn

1 O 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 itəmat nəkotatɨg e nətueintən u, nəsotətəu-pənən
suatɨp rəha nolən natɨmnat rat mɨn itəm tətatɨg e rəhatəmat
nətəlɨgən,məto onəkotətəu-pənsuatɨprəhanolənnəwiaUhgɨn.
3Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nətəu-pənən nolən mɨn rəha
netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Aupən, itəmat
nəmoatit əpnapɨnnɨpɨtan; kənnətəlɨgən 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.
4 Netəm əh itəm kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn, narmɨlat
təmiwɨgməto-inu itəmatnəmotapəsnətəu-pənən ilatmotuwɨn
kamnɨm e naruəh rəha təfagə rat rəhalat, kən ilat koatən rat
pɨk itəmat ron.

5 Məto ilat okotəkəike motən-iarəp natɨmnat mɨn rafin e
nəmegəhən rəhalat kəm Uhgɨn 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 əpnapɨnkəmotos nalpɨnən enɨpətɨlatmotɨmɨs,məto Uhgɨn
tɨtun nolən ilat okotəmegəhmɨn e narmɨn, tahmen lan.

7 Kitat koatuwa iuəhkɨr e nian rəha namnun natɨmnat
rafin. Tol nəhlan, otol rəhatəmat nətəlɨgən tətaiir o nɨtun
wɨrən natɨmnat, kən motehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən məmə
nəkotɨtun nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən itəm təsanən. 8Kən
natkeike in ilɨs taprəkɨs-innatɨmnat rafinməmə, nakotolkeike
itəmat mɨn e nɨkitəmat rafinməto-inu, e nian nəkotol nəhlan,
kən nian rafin, nəkoatətul matɨp o naluinən nolən rat mɨn
rəhatəmat. 9 Kən nəkotəkəike motit itəmat mɨn motuwɨn e
latuənu mɨn rəhatəmat məmə nakotagwən 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
4:1: Rom 6:2,7 4:3: Efes 2:2-3 4:5: Wək 10:42 * 4:6:
Kəm-naka nəghatən u, “Netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs,” tatəghat-in netəmim
itəm kəmotahatə e Kristo, kən uarisɨg lan kəmotɨmɨs. O kəm-naka tatəghat-in
netəmim itəm kəmotɨmɨs e nian rəha suah u Noah (əplan-tu 3:19). 4:7: Rom
13:11-12 4:8: 1 Pita 1:22
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əh moatasitu etəmat mɨn. Kən otol wək əh e nolən rəha
iolwək mɨn itəm koatol wək ətuatɨp rəha Uhgɨn nian rafin.
Onəkotoornəwɨrənrəhanesuatɨppɨsɨnpɨsɨnmɨn itəmin 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 rəha Uhgɨn. Okəmə Uhgɨn təmos-
ipən kəm suah kit nəsanənən rəha nasituən, kən təwɨr məmə
in otasitu e netəmim e nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipən
məmə, e natɨmnat rafin, netəmim okotənwiwi Uhgɨn o nat
itəm Iesu Kristo təmol. Pəs kitat 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 itəmat kit otol
nolən rəha nohamnuən itəm, o nakləhən, o nətgəhlən lou,
o təfagə rat əkəku kit tahmen e nəghat tɨpɨkən. Okəmə in
tatos nalpɨnən matəto nahməən ron, kən tətuatɨp əm. 16Məto
okəmə itəmatnakoatos nahməənməto-inu itəmatKristinmɨn,
sotaulɨsən ron, məto nəkotəkəike motənwiwi Uhgɨn məmə
nakoatos nərgɨn u Kristin. 17 Tol nəhlan məto-inu nian rəha
nakilən netəmim rəha Uhgɨn tɨnətuoun. !Kən okəmə nakilən
əh tɨnətuoun e netəmim rəha Uhgɨn, kən awe o netəm mɨn u
itəmkoatəht namnusən təwɨr rəhaUhgɨn! 18Naoa RəhaUhgɨn
tatənməmə,
“Okəmə in tiəkɨs o netəm kotətuatɨp məmə 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
nəmegəhənrəhalat enelmɨUhgɨn itəmtəmolneainenɨməptən
ne natɨmnat rafin, kənnian rafin in tatol rəhannəghatən. Kən
təwɨr məmə ilat okoatəkəike katətəu-pən mɨn əm suatɨp rəha
nolən təwɨr.
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
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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 nehm wɨrən netəmim rəha Uhgɨn itəm
koatatɨg e nelmɨtəmat, tahmen e etəmrəha sipsip itəmtatehm
wɨr rəhan sipsip mɨn. Kən otol e nɨkin agien məto-inu nako-
tolkeike məmə onəkotol. Inu nətəlɨgən itəm Uhgɨn tolkeike.
Məto təsəwɨrən məmə nəkotol e nɨkitəmat təsagienən məmə
nəkotol. Kən sotolən məto-inu nɨkitəmat təht məmə onəkotos
pɨk məni lan. Məto otol əm məto-inu nɨkitəmat tətagien
məmə onəkotasitu. 3 Kən təsəwɨrən məmə itəmat nakotuwa
motahmen e etəm-iasol itəm tatol təskasɨk kəm rəhan iolwək
mɨn, məto itəmat onəkotol nolən itəm in tətuatɨpməwɨrməmə
iəfakmɨn kotɨtun nəplanən kənmotətəu-pən nolən rəhatəmat.
4 Etəm-iasol rəha netəm koatehm sipsip mɨn otiet-arəpa mɨn,
kən e nian əh, in otos-ipɨnə nətouən wɨr rəha nɨsiaiiən kəm
itəmat itəmokol rəhan nəwɨrən təsɨkəən.

5Kən e nolən kitiəh əm, itəmat netəm aluə, otɨsiai-in motol
nəwia elta mɨn rəha niməfak. Kən itəmat rafin agɨn onəkotos-
iəhau rəhatəmat nətəlɨgən teiuaiu moatɨsiai-in itəmat mɨn
rafin. Otol nəhlanməto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatənməmə,
“Uhgɨn təsagienənmətahtosɨg-in netəmkotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəm koatos-iəhau atɨp

ilat.”
6 Kən tol nəhlan, otos-iəhau atɨp itəmat motatɨg ahgin nelmɨ
Uhgɨn əsanən, məmə in otɨləs-ipər itəmat e nian ətuatɨp rəhan.
7 Kən otos rafin rəhatəmat katipa əfɨgəm mɨn ka kələhəu-pən
kəmUhgɨnməto-inu, in tolkeike itəmatmatehmwɨr itəmat.

8Otaiir 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. 9Otətul əskasɨk e nahatətəən
rəhatəmat nian Setan tatuwa otəmat, məto-inu itəmat iəfak
mɨn neen əpəh ikɨn mɨn rafin e nətueintən, koatuwɨn əm e
nahməən kitiəh əm.

10 Məto uarisɨg lan nəmotəto rəkɨs nahməən e nian
əkuəkɨr əm, kən Uhgɨn otol nakotəto təwɨr mɨn e rəhatəmat
nəmegəhən, kən mol nakotəsanən e rəhatəmat nahatətəən,
motətul əskasɨk, kən nat kit otəsiuw rəkɨsən itəmat. Nəwɨrən
5:1: Rom8:17-18; 2 Kor 1:5-7; Efes 3:13; Fil 1:29 5:2: Jon 21:15-17;Wək 20:28

5:3: 2 Kor 1:24; Fil 3:17; Taet 2:7 5:5: Prov 3:34; Efes 5:21; Jem 4:6 5:6:
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1 PITA 5:11 624 1 PITA 5:14

mɨn rafin tatɨsɨ-pən əm o Uhgɨn, kən in təmaun-in itəmat
nakotuwaeKristoməmənakotuwɨnenəhag-əhagənasol rəha
nəwɨrən rəhan, ne rəhan nəsanənən itəm tətatɨg lilɨn. 11 Pəs
koatən-iarəp nəsanənən rəha nərəmərəən rəhan, tatuwɨn
matuwɨn 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 itəmatmɨn tahmenməmə itəmat kitiəh əme Kristo.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəməlinuən kəm itəmat rafin u

netəmim rəha Kristo.

* 5:12: Nəghatən Kris tatən nərgɨn u məmə, “Silfanus” itəm in nərgɨn əkuəkɨr u
“Saelas.” 5:12: Wək 12:2,25; 13:13; 15:22,30 † 5:13: Nəghatən Kris ətuatɨp
tatənməmə, “Pətan itəm tətatɨg Papilon,”məto nɨpətɨnməmə “niməfak əpəh Rom.”
E nian rəha Oltesteman, Papilon in taon asol kit itəm nepətən ne nəsanənən rafin
rəhanətueintən tətatɨg lan, kənnetəmim ikɨnkoatol tɨkɨmɨr kəmnetəmimmɨn rəha
Uhgɨn. Kən tahmen-pən əmenian rəha Jemes, Rom tatərəmərə e latuənumɨn rafin
matetəhau netəmkoatəfak kəmUhgɨn. 5:13: Wək 12:2; 2 Tim 4:11
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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 molkeike məmə otos-ipən rəhan nam-
nun nəghatən kəmniməfak.
?Təməte naoa u o naka? Tolkeike məmə otəhgaiir kən

məgətun netəmim rəha niməfak məmə iəgətun eiuə mɨn oko-
tuwa ilugɨn elat. Məto niməfak otəkəike matətul əskasɨk
matətəu-pən əm nəgətunən itəm tətuatɨp. Kən molkeike
məmə nahatətəən rəhalat e Iesu otəkəikemuwaməskasɨk, 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 itəm nəmotos nahatətəən itəm in təwɨr tahmen e
rəhatɨmat. Nəmotosnahatətəən əhenolən ətuatɨprəharəhatat
Uhgɨn ne Iosmegəh, inu Iesu Kristo.

2PəsUhgɨnotawte-in rəhannəwɨrənnenəməlinuən taprəkɨs
agɨn kəm itəmat məto-inu nəkotɨtun Uhgɨn, ne Iesu rəhatat
Iərəmərə.

Uhgɨn təmaun-in ilat məmə rəhanmɨn netəmim
3 E nəsanənən rəha Uhgɨn, təmos-ipa kəm kitat natɨmnat

rafin itəm okotəkəike kos rəha nəmegəhən ne nolən mɨn itəm
kotətuatɨp kən Uhgɨn 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 nəniəkɨsən mɨn itəm iahgin kən məwɨr pɨk. Təmos-
ipa nəhlan məmə e nəniəkɨsən mɨn əh, nəkotɨtun nuwamən
motol kitiəh e nolən rəha Uhgɨn, kən motagɨm 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
1:6: Kal 5:22-23
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mɨn, kən otolkeike netəmim rafin. 8 Təwɨr məmə nəkotol
nolən mɨn əh, məto-inu nian nəkotol motol motol ilat, kən
rəhatəmatnɨtunəne rəhatat Iərəmərə IesuKristo 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
əskasɨkməmə nəkotol nolənmɨn əh, kən ilat okotəgətunməmə
nɨpahrienən, Uhgɨn təmɨtəpun itəmat, kən maun-in itəmat
məmə rəhan netəmim. Məto-inu okəmə nəkotol natɨmnatmɨn
əh, kən okol nəsotəmeən nian kit, 11 kən Uhgɨn nɨkin otagien
məmə oterəh e toa otəmatməmə nəkotɨtun nuwɨnən ikɨn itəm
Iesu Kristo, rəhatat Iərəmərə ne 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 otəsuwəhən
ekɨmɨs, tahmen məmə rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo təmol
əp ətuatɨp kəm io. 15 Kən ekəkəike malkut pɨk roiu məmə
onəsotaluinən natɨmnat mɨn u nian oekɨmɨs rəkɨs.

16 Nian emotən-iarəp kəm itəmat məmə Iesu Kristo otuwa
mɨn e nəsanənən, eməsənən namsu mɨn itəm suah kit təmol
e rəhan əm nətəlɨgən, məto itɨməhal eməhaləplan ətuatɨp e
nɨganəmtɨtɨməhalməmə rəhannəsanənənne nəhag-əhagən in
ilɨs agɨn. 17-18 Itɨmat min Iesu əpəh ilɨs e nɨtot rəha Uhgɨn nian
Uhgɨn Tata təmos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kən mol in nəhag-
əhagən tasiəmiet 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.

19 Natɨmnat mɨn əh təmol itɨmat ekotɨtun wɨr məmə
nəghatən rəha ien mɨn aupən in nɨpahrienən. Kən təwɨr
məmə itəmatmɨn onəkotəto wɨr nəghatən əh. In tahmen e lait
kit tətasiə e napinəpən, mətoarus-pən tian, kən fetukai tɨnər
e nɨkitəmat. 20 Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike
motɨtunməmə nəghatən rəha ienmɨn e Naoa Rəha Uhgɨn, ien
kit təməsən atɨpən nəghatən mɨn əh,* 21 məto-inu nəghatən
rəha ien mɨn təsɨsɨ-pənən e nətəlɨgən rəha netəmim əm, məto

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 kitmɨnonəuhlinənnəghatənKris e 1:20 tol nəhlan:
“Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike motɨtun məmə suah kit tɨkəməmə, in
pɨsɨn əmotən nɨpətɨ nəghatən rəha ienmɨn itəmkəməte e Naoa Rəha Uhgɨn,”
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netəmim kəmotən-iarəp nəghatən itəm təmɨsɨ-pən e Uhgɨn
nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilat.

2
Iəgətun eiueiuəmɨn

1 Məto 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 itəm otərəkɨn 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.
3Kən məto-inu ilat iaumɨs mɨn o məni, kən okotos rəhatəmat
natɨmnat enoləneko-ekoenoanagemɨn itəmkəmotɨsɨ-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 napinəpən
mətoarus-pa in otələhəu nəghatən o nalpɨnən rəhalat. 5 Kən
Uhgɨn təməsaskəlɨm-əmən nalpɨnən rəha netəmim aupən
itəm kəmoatəht nəwian e nian rəha Noah, məto təmohamnu
ilat e naruəh asol itəm təmaiu. Məto Noah təmatən-iarəp
nəghatən rəha nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən
Uhgɨn təmosmegəh in, ne rəhan netəmim sepɨn. 6Kən Uhgɨn
təmol nalpɨnən o nəratən rəha netəm Sotom ne Komora,
kən təmaan taon mil əh e nɨgəm, kioal nəmtap lan. Inu
tatəgətun nat naka itəm otol kəm netəm mɨn 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, kən matəto 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
itəm kəsotətuatɨpən, Uhgɨn tɨtun naskəlɨmən mol nalpɨnən

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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kəm ilat roiu muwɨn mətoarus nian in otələhəu nəghatən o
nalpɨnən rəha netəmim. 10 Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəm
rat rafin, məto in otol nalpɨnən asol kəmnetəmim itəmkoatol
natɨmnat rəha naulɨsən itəm nɨpətɨlat tolkeike məmə okotol,
kən natɨmnat u koatol ilat tamkɨmɨk, kən netəm mɨn əh
koatapəs nərəmərəən rafin.
Netəmmɨn əhkotausitməsotəginənnatkit, kənməsotəginən

nən ratən natɨmnat e nego e neai itəm koatəmegəh u ilat
ilɨs pɨk. 11 Nat əpnapɨn nagelo mɨn, itəm ilat kotəsanən kən
nahgilat tepət taprəkɨs-in netəm mɨn əh, məto nagelo mɨn
kəməsotəhaiən natɨmnat ilɨs pɨk əh, məsotətu-pənən nəghatən
kit elat e nɨganəmtɨ Iərəmərə Uhgɨn. 12 Məto netəm mɨn əh
koatən rat natɨmnat itəmkəsotɨtunwɨrən. Ilat kotahmen enat
iarupɨn mɨn, 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 iarupɨn mɨn əh.
13 Uhgɨn otətou ilat e nəratən məto-inu ilat kəmotol nəratən
kəmnetəmim.
Kən iəgətun eiueiuəmɨn əh, nɨkilat tagienməmə okotagwən

ne motənɨm pɨk, sənəmə lapɨn əm məto e nərauiəgən. Ilat
kotahmen e napɨnən e nɨməhan, o kotahmen e nɨməgəm itəm
tatol aulɨs itəmat, moatərəkɨn nərgɨ niməfak. Kotuwa mo-
tagwən itəmatmin ilat, məto koateiuə-in itəmat,moatol nolən
tərat. 14 Nian rafin rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn o nakləh-inən
nɨpɨtan itəmrəhalat nətəlɨgən tɨmətɨg əm, kənnian rafinkoatol
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 kotɨtun məmə togki
təsəghatən, məto Uhgɨn təmol məmə togki tatəghat e nɨki
etəmimməmə otən-iəhau nolən eko-eko rəha ien u.

17 Iəgətun eiueiuə mɨn əh kotahmen e nəmtɨ nəhau itəm
təmamɨr, o kotahmen e nɨmal napuə itəm nɨmətag asol
təməmki-rəkɨs, kən nuhuən tɨkə lan, məto-inu nəgətunən
rəhalat kotərat. Uhgɨn təmələhəu kalɨn napinəpən asol məmə
rəhalat. 18 Ilat koatəghat ausit e nəghatən itəm nɨpətɨn tɨkə.
Koatəghat e nəghatənmɨn rəhanolənmɨn itəmnɨpətɨnetəmim
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.

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
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Məto ilat atɨp slef mɨn rəha nolkeikeən rat mɨn rəhalat, məto-
inu suah kit in slef rəha nat naka itəm tatərəmərə lan. 20Məto
okəmə kotagɨm rəkɨs e nəratən rəha nətueintən nian kotɨtun
Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən uarisɨg lan
kotɨtəlɨg enolən 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 matun nat itəm in təmeoa-in rəkɨs,” ne “Pɨkəs itəm
təmaigməruən, kənmɨtəlɨgmɨnmuwɨnmətaig e nəmɨt.”

3
Nian rəha Iərəmərə

1 Iolɨkmɨn, inu rəhak naoa itəm tatol kəiu lan tatɨmnə otəmat.
Eməte ilau kərən məmə nɨkitəmat otəht mɨn natɨmnat mɨn
əh, kən məmə katuəhgaiir itəmat mol nətəlɨgən rəhatəmat
tətuatɨp. 2 Iakolkeike məmə onəkotətəlɨg-in mɨn nəghatən
mɨn itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən aupən, ne nəghatən
rəha Iərəmərə Iosmegəh rəhatat itəm rəhatəmat aposol mɨn
kəmotən-iarəp kəm itəmat.

3Nat kit itəm nakotaupən motɨtun məmə, e nian Namnun
Nian tatuwa iuəhkɨr, netəmim neen okotuwa itəm kotətəu-
pən əm nat 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 nətueintən mətoarus-pa roiu, natɨmnat
rafin kotahmen-ahmen əm.” 5 Koatəghat 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. 6Kən
təmatɨgmosmɨnnəhau əhmau-təlɨminmərəkɨnnəptən 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.

8Məto iomɨnneen, sotaluinənnat kitiəhuməmə, e nətəlɨgən
rəha IərəmərəUhgɨn, niankitiəh in tahmenenupwan-taosan,
kənnupwan-taosan in tahmeneniankitiəh. 9Netəmimneen,

2:20: Mat 12:45 2:21: Luk 12:47-48 2:22: Prov 26:11 3:2: Jut 17
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
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nɨkilat təhtməməUhgɨn təpou onol uəhaiənnəniəkɨsən 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.

10 Məto 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
otusmərəkɨnmɨtgar, neməwɨg, neməhaumɨn, kənnɨgəmotus
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 itəm
nəmegəhən rəhatəmat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən
nəmotələhəu kalɨnməmə rəhan. 12Nɨkitəmat otəkəikemagien
o nian əh itəm tatuwa, kən motol natɨmnat itəm okotol nian
əh otuwa uəhai əm. E nian əh, nɨgəm otus mərəkɨn neai,
kən nəgəpanən otol mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn oko-
taiəh motɨkə. 13 Məto 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 əskasɨk məmə Uhgɨn otəsehmən
napɨnən kit e nəmegəhən rəhatəmat, kən təfagə rat kit tɨkə lan,
kən nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat min. 15Nəkotəkəike motos
e rəhatəmatnətəlɨgənnat uməmə, nolən rəhanətəlɨgən əfəməh
rəha Iərəmərə otat, tatol məmə in otosmegəh netəmim neen
mɨn. Inu tahmen e nəghatən itəm piətat wɨr Pol təməte kəm
itəmat e nenatɨgən itəmUhgɨn təmos-ipən kəm in. 16Tatəghat-
in natɨmnat mɨn əh e naoa mɨn rafin rəhan. E naoa mɨn
əh, natɨmnat neen əh-ikɨn itəm tiəkɨs məmə okotɨtun. Kən
netəm kəsotolən skul məsotɨtunən nat, kən rəhalat nətəlɨgən
tətaliwək-aliwək, ilat koatəuhlin nəghatən mɨn rəha Pol, e
nolənkitiəh əmitəmkoatəuhlin nəghatən rəhanaoa neenmɨn
rəha Uhgɨn. Kən Uhgɨn otərəkɨn ilat ron.

Namnun nəghatən
17 Kən tol nəhlan, io mɨn neen. Məto-inu nəkotɨtun rəkɨs

nat u, otaiir məmə nəghatən alməl rəha netəmim itəmkoatəht
nəwia Uhgɨn, okəsotiuw-rəkɨsən itəmat e ikɨn rəhatəmat na-
hatətəən təskasɨk ikɨn, kənnakoatəmee rəhatəmatnahatətəən.
18 Məto otol rəhatəmat nahatətəən təwiə məskasɨk e nɨtunən
rəha Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən təwiəmɨn
e nəwɨrən itəm tətawte-in kəm itəmat. !Pəs kotənwiwi in nian
rafin, roiu tatuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə! Əwəh.
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 Sepeti mil. In kit rəha netəm tuelef rəha
Iesu. Kən in etəmu itəm Iesu tolkeike pɨk. In təməte naoamɨn
u: NamnusənTəwɨr ItəmJonTəməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, neNol
Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm

netəmim 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 IesuKristo sənəmə inNətɨUhgɨnpahrien itəmtəmuwa
etəmim pahrien kit. Koatən məmə narmɨn rəha Kristo
təmuwa e nɨpətɨ suah əh Iesu nian Jon Baptaes təmol bap-
taes lan. Kən narmɨn rəha Kristo tiet e nɨpətɨ Iesu, uarisɨg
tɨmɨs e nɨg kəməluau. Məto nəgətunən əh in neiuəən. Kən
moatəgətunməmə nolən rat in tɨkə. Ilat neen kotəmə təwɨr əm
məmənetəminokotol əpnapɨn əmnolənratməto-inue rəhalat
nəgətunən, nɨpətɨ etəmim in nat əpnapɨn əm. Nərgɨ nəgətunən
mɨn əh, kətaun-in məmə “Nostisisɨm.”
?Təməte naoa u o naka? Təməte naoa u məmə otəgətun

mɨn nəghatən itəm tətuatɨp, kən məmə otən-iarəp neiueiuə
mɨnənrəha iəgətuneiuəmɨn. Kən təməgətunməmənolkeikeən
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
1 Nəghatən 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. 2Nəmegəhən əh təmiet-arəpa;† emotehm kənmoatətul-
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 natɨmnatmɨn itəm
* 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
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emotehm kən motəto rəkɨs, məmə itəmat mɨn onəkotuwa kol
kitiəh kitat min itəmat. Okotuwa kitiəh kitat Tata Uhgɨn ne
Nətɨn, Iesu Kristo.* 4 Ekoatəte natɨmnat mɨn u məmə otol
nagienən e nɨkitat tər mərioah.

Okotaliwək e nəhag-əhagən
5Nəghatən u inu, itɨmat emotəto ron kən ioatən-ipɨnə kəm

itəmat,məməUhgɨn innəhag-əhagən,†kənnapinəpən tɨkəagɨn
lan. 6 Okəmə 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
kitatmin, kənkitat okotaruətuəh† ‡ e nolən ratmɨn rafin enɨta
Nətɨn, Iesu.

8 Okəmə kitat kotəmə sənəmə kitat nol təfagə rat,§ kitat
koateiuə-in atɨp əm kitat mɨn, kən nɨpahrienən tɨkə etat.*
9Uhgɨn in etəmkɨtun nagɨleən lan, kən rəhan nolən in tətuatɨp
əm.† Tol nəhlan, okəmə kitat kotən-ipən nolən rat mɨn rəhatat
kəm Uhgɨn,‡ kən in otafəl kitat kən maluin rəhatat nolən rat
mɨn, kən maruətuəh rəkɨs in nolən rat mɨn rafin rəhatat mə
okotətuatɨpenɨganəmtɨn.§ 10Okəməkitat kotəməkəsotol agɨn-
əhən nolən rat, kən kitat koatən neiuəən e Uhgɨn, kən rəhan
nəghatən təsatɨg agɨn-əhən e nəmegəhən rəhatat.*

2
Iesu Kristo in etəmim rəha nasituən etat

1 Rəhak nɨsualkələh mɨn,* iatəte natɨmnat mɨn u kəm itəmat,
matən-iəhau itəmat məmə onəsotolən nat tərat. Məto okəmə
suahkit otolnolənrat, rəhatatkit əh-ikɨnetəmtatəghat rəhatat
lan kəm Tata Uhgɨn,† inu Iesu Kristo in Etəm Tətuatɨp. 2 In
un, itəm təmol sakrifais atɨp e rəhan nəmegəhən o rəhatat

* 1:3: 1Kor 1:9 † 1:5: 1Tim6:16 ‡ 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 okotəkəikemotaruətuəh 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 § 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 təfagə mɨn, Uhgɨn in tatol e nətuatɨpən, məto-inu
nɨmɨsən rəha Iesu in təmətou rəkɨs nolən rat mɨn. Tol nəhlan, tətuatɨpməmə Uhgɨn
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
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nolən rat mɨn, kən o nat u, neməha otəsol mɨnən Uhgɨn.‡§
Kən təməsolən o rəhatat pɨsɨn əm nolən rat mɨn, məto rəha
netəmim rafin agɨn-əh e nətueintən.*

3Kitat okotɨtun əsasməməkotɨtunUhgɨn†okəməkitat koatol
nəwian.‡ § 4 Etəm u 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,* otəkəikemətəp suatɨpkitiəh əmitəmIesu təmɨtəp.† Nolən
u tatəgətun əsas‡məmə kitat koatatɨg lan.§

Kitat kotəkəikemotol nolkeikeən kəmkitatmɨn
7 Nɨkik keike mɨn, io esəteən nəghatən wi kit kəm itəmat

məmə onəkotol, kən məto iatəte in oas* itəm nəmotos rəkɨs e
nətuounən, nian nəmotəto namnusən təwɨr;† nəghatən oas u
innəghatənnɨnəmotɨtun. 8Məto enehmənkitmɨn, nəghatənu
itəm iatəte tatɨmnə otəmat məmə onəkotol, in tatəuhlin məmə
nəghatən wi,‡ məto-inu kɨnəplan e suatɨp wi kit 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 tato-
hamɨs nɨganəmtɨn.§
12Rəhak nɨsualkələhmɨn, iatəte naoa u kəm itəmat,
məto-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatəmat o nat u

itəm Iesu təmol.
‡ 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 mɨnən Uhgɨn. Iesu in
sakrifais, kən in pris mɨn itəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapəhən o Uhgɨn məmə
otən məmə kitat kəməsotolən nolən rat kit, məto tətapəh o Uhgɨn məmə 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 tatən məmə suah kit tatəper-ipən
e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietən, 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: Rom 13:12 * 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 təmaupən matɨg 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 təmaupən matɨg e

nətuounən.‡
Netəmaluəmɨn, eməte nat u kəm itəmat,
məto-inu itəmat nakotəsanən,§ kən nəghatən rəha Uhgɨn

tətatɨg e nɨkitəmat, kən nəmotol win e etəm rat, Setan.*

Sotolkeikeən natɨmnat rəha nətueintən
15Sotolkeikeənnətueintən†onatɨmnatmɨnrəhanətueintən.

Okəmə suah kit tatolkeike nətueintən, kən nolkeikeən rəha
Tata Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin.‡ 16 Məto-inu natɨmnat rafin e
nətueintən u, təsɨsɨ-pənən o Tata Uhgɨn, məto rəha nətueintən
əm. Natɨmnat u 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 itəmkoatiuwnətəlɨgənrəhanetəmimotəpanotɨkə.†
Məto etəmim itəm tatol nəwia Tata Uhgɨn,‡ in otətatɨg lilɨn.

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Kristo kɨnotuwa rəkɨs
18 Nɨsualkələh, 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. 19 Netəm mɨn
u, kəmotapəs rəhatat niməfak mɨn§ məto-inun ilat sənəmə
rəhatat agɨn-əhmɨn. Okəmə rəhatat agɨn-əhmɨn, kəməsotietən
etat. Məto ilat kəmotiet etat, məmə otəgətunməmə ilat sənəmə
rəhatat mɨn.

* 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 Jon 1:10 † 2:15: Rom
12:2 ‡ 2:15: Jem4:4 § 2:16: Jen3:6; Rom13:14; Efes2:3 * 2:16: Prov27:20
† 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
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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? Etəmim
u itəm tatən məmə Iesu sənəmə in Kristo itəm Uhgɨn təmən
məmə otahl-ipa. Etəmim u inu, in tɨkɨmɨr rəha Kristo.
In təsənən nɨpahrienən e Tata Uhgɨn ne Nətɨn.§ 23 Etəm
təsənən nɨpahrienən e Nətɨn təruru nosən Tata. Etəm tatən
nɨpahrienən e Nətɨn, in tatos mɨn Tata Uhgɨn.*

24Pəs nat naka nəmotəto e nətuounən, nian nəmotəto nam-
nusən təwɨr, otatəper-ipən əh etəmat tiəkɨs. Okəmə nat naka
nəmotəto e nətuounən otatəper-ipən etəmat, kən itəmat on-
akoatəper-ipən e Nətɨn, ne Tata Uhgɨn.† 25 Kən nat u inu,
nəmegəhən itulɨn, in təmən-iəkɨs məmə otos-ipa kəmkitat.

26 Iatəte nəghatənmɨn u kəm itəmatmatən-iarəp netəmmɨn
u itəm okotiuw rəkɨs itəmat.‡ 27Məto 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.

28 Kən roiu əh, nɨsualkələh, otəper-ipən lan, məmə nian in
otuwa‡ kən kitat kəsotəgɨnən məsotaulɨs-inən nɨganəmtɨn§ e
rəhan nuwamən.

29 Okəmə nəkotɨtun məmə in tətuatɨp,* onəkotɨtun əsas
məmə netəmim rafin itəmkoatol nolən ətuatɨp, ilat u, nenətɨn
mɨn.†

3
Itəmat u nenətɨUhgɨnmɨn

1 !Oteplan-tu! !Nolkeikeən itəm tepət mahgoau kəm kitat,*
itəm Tata Uhgɨn təmos-ipa, inun, məmə tətaun-in kitat məmə

* 2:20: NetəmIsrel kotətəfiə-pən e rəhn-kapə prismɨn e oel, moatol kən tatəgətun
məmə ilat u, sənəmə netəmim əpnapɨn əm, məto ilat u, netəmim rəha Uhgɨn
əm, itəm in təmɨtəpun o nolən wək u. Kən e nolən kitiəh əm, Iesu in tatos-ipa
Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm netəm mɨn un itəm koatən nɨpahrienən lan, matəgətun
məmə Kristo təmɨtəpun ilat mə rəhan əm. Netəm mɨn u itəm koatos nətəfiəən e
Narmɨn Rəha Uhgɨn, in tahmen e nəmtətin kit məmə ilat u, rəhan mɨn netəmim.
Tatətəfiə-in-pən Narmɨn Rəha Uhgɨn elat məmə ilat kotahmen-in nolənwək 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 ‡ 2:26: 1 Jon 3:7 § 2:27: 1 Jon 2:20 * 2:27: 1 Kor 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
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nenətɨn mɨn!† Kən nɨpahrienən məmə kitat əh. Netəmim
rəha nətueintən kəsotɨtunən kitat, məto-inun ilat kotəruru
Uhgɨn.‡ 2 Nɨkik mɨn, kitat nenətɨ Uhgɨn mɨn u-roiu. Kitat
kəsotɨtunən məmə okotəhrol nulan motol pɨsɨn nian Kristo
otɨtəlɨg-pa. Məto kitat kotɨtun məmə nian 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 nolən mɨn 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. 5Kən 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 netəmmɨn un itəm
koatəkəike əh e nolən rat mɨn, tol-pən kotəruru agɨn-əh in,
məsotəplanən in.‡

7Nɨsualkələh, sotətəlɨg-inən suah kit teiuə-in itəmat o nat u.
Etəmtatol nat ətuatɨp, nɨpətɨnuməmə 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 nərəkɨnən
wəkmɨn əh rəha Setan.* 9Netəmmɨn u itəmkəmotaiir wimɨn
motuwa nenətɨ Uhgɨn mɨn,† ilat okol kəsotəkəikeən e nolən
rat,‡məto-inu ilat koatos niamɨtə rəhaUhgɨn. Kənonat u, okol
ilat kəsotəkəikeənenolən rat,məto-inu ilat nenətɨUhgɨnmɨn.§
10Tol mə, kotɨtun nənənməmə pahmɨn u nenətɨ Uhgɨn,* kənu
pahmɨn u nenətɨ Setan.† Etəmimu 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 pian.†
? Kən təmohamnu pian o naka? Təmohamnu məto-inun
† 3:1: Jon 1:12 ‡ 3:1: Jon 15:21; 16:2,3 § 3:2: Kol 3:4; 1 Jon 2:28 * 3:2:
Rom8:29; 2 Pita 1:4 † 3:2: Jon 17:24; 2 Kor 3:18 ‡ 3:3: Tətaruətuəh, nɨpətɨnu,
tɨtafəl rəkɨs. § 3:3: 2Kor7:1; 1 Jon1:7; 2Pita3:13,14 * 3:5: 1 Jon3:8 † 3:5: 2
Kor5:21 ‡ 3:6: 1 Jon3:9; 2:4; 5:18; 3 Jon1:11 § 3:8: Jon8:44 * 3:8: Hip2:14
† 3:9: Jon1:13 ‡ 3:9: 1 Jon5:18 § 3:9: Nɨkuti nat tatəwiənoe-in atɨpənnoan.
E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn tatələhəu-pən rəhan niamɨtə e suah kit, kən in tatəwiə
tahmenenɨkutinat itəmkəməfe enəmegəhənrəhaetəmimun, kənmatoe innoane
nolənmɨn rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, netəmimmɨn u itəmkəmotaiir wi mɨnmotuwa
nenətɨ Uhgɨn mɨn, 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 † 3:12: Jen 4:8
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rəhan nolən mɨn tərat kənu rəha pian, nolən mɨn in tətuatɨp.‡
13 Piak mɨn, narmɨtəmat təsiwɨg pɨkən okəmə netəmim rəha
nətueintənukoatetəhau itəmat.§ 14Okəməkitat kotolkeike pi-
atat mɨn, tatəgətun məmə kitat kɨnotaprəkɨs-in rəkɨs nɨmɨsən,
mɨnotegu-pən e nəmegəhən.* Məto etəm un nolkeikeən tɨkə
lan, in tətatɨg əh e nɨmɨsən.† 15Etəmimun itəmtatetəhau pian‡
in tahmen e etəm tatohamnu itəm,§ kən itəmat nəkotɨtun
məmə iohamnu itəm, in təsosən nəmegəhən lilɨn.*

16 O nat u kitat kotɨtun wɨr məmə nolkeikeən in tol nulan,
məto-inun Iesu təmos-ipa rəhan nəmegəhən otat.† Kən e
nolən kitiəh əm, təwɨr mə 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
nolkeikeənenohlɨtat əm,məto okotol əpnolkeikeənpahrien e
nolənmɨn rəhatat.† 19-20Okəmə kotol nəhlan, kən nat əpnapɨn
okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okotos nalpɨnən, məto kitat
okotɨtun məmə kotatɨg e nɨpahrienən, kən mem məha-məha
nɨkitat e nɨganəmtɨn. Məto-inu Uhgɨn in ilɨs maprəkɨs-in
nɨkitat, kən in tɨtun natɨmnat rafin.

21 Piak mɨn, okəmə kotəto-pən e nɨkitat məmə okəsotosən
nalpɨnən, kitat okəsotagɨnən e nɨganəmtɨ Uhgɨn,‡ 22kənmotos
natɨmnat rafin ron itəm koatətapəhin-pən,§ məto-inu kitat
koatol nəwian* kən moatol nolən itəm in tolkeike.† 23 Kənu
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-iarəp rəhan nəghatən, kən təwɨr pɨk
məmə onəkotehm wɨr motakil mətɨg məmə narmɨn əh tətatɨg
‡ 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; Jem2:15,16
* 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
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lan, in rəha Uhgɨn pahrien, o sənəmə rəha Uhgɨn.* Kitat
okotəkəike motəplan wɨr məto-inun ien eiueiuə mɨn tepət
kɨnotiet rəkɨs moatəghat e nətueintən.† 2 O nat u, itəmat
onəkotɨtun əsas məmə in Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg
e etəmim kit, inun, Narmɨn itəm tatən-iarəp məmə Iesu in
Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, kən in təmuwa e
nɨpətɨn,‡ narmɨn əh in Narmɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn.§ 3 Məto
etəmim kit itəm təsən-iarəpənməmə Iesu in Kristo itəmUhgɨn
təmən məmə 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,
nəghatən mɨn rəhalat koatən, in rəha nətueintən əm, kən
netəm koatətəlɨg-in ilat, ilat mɨn netəm rəha nətueintən u.
6 Məto itɨmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. Tol nəhlan, netəmim itəm
kotɨtun 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
7 Nɨkik 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 Nətɨn
noan 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-
ipa Nətɨn 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
* 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 ‡ 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
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itatmɨn.† 12Suahkit təsehmənUhgɨnniankit ne.‡ Məto okəmə
kitat kotolkeike itat mɨn, kən Uhgɨn tatəper-ipən e nɨkitat, kən
nolkeikeən rəhan tɨnatoe-in nolkeikeən e nɨkitat.§

13Kitat 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 Nətɨn məmə in Iosmegəh rəha
nətueintən.§ 15 Etəmim itəm tatən-iarəp məmə Iesu in Nətɨ
Uhgɨn, kən Uhgɨn tətatɨg lan, kən in mɨn tətatɨg-pən e Uhgɨn.*
16 Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nolkeikeən rəha Uhgɨn kəm
kitat, kənmotagɨle lan.
Uhgɨn in nolkeikeən.† Etəm tətatɨg e nolkeikeən, tətatɨg-

pən e Uhgɨn, kən Uhgɨn mɨn tətatɨg lan.‡ 17 Nian 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
nolkeikeənpahrienu, itəmtɨnatoe rəkɨs e nɨkitat, tatəhg-irəkɨs
nəgɨnən,† məto-inu nətəlɨgən rəha nosən nalpɨnən tatol kitat
koatəgɨn, kən nat u tatəgətun məmə rəhan nolkeikeən təsoe-
inən əh e nɨkitat. 19Kitat kotolkeike itat mɨnməto-inun Uhgɨn
təmaupən molkeike itat. 20 Məto okəmə suah kit təmə, “Io
ekolkeike Uhgɨn,” məto tatetəhau əh pian,‡ in ieiuə.§ Məto-
inu etəm təsolkeikeən pian u in tatehm e nɨganəmtɨn,* okol
təsolkeikeən Uhgɨn, itəm in təsehmən.† 21 Kən in təmos-ipa
rəhan nəghatən kəm itat məmə etəmim pah 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
təmənməmə 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.* 3 Məto-inu
okəmə kotolkeike Uhgɨn, nɨpətɨn un, okotol noan,† kən rəhan
nəghatən otahmen e katipa itəm taluk-aluk əm.‡ 4 Netəm
† 4:11: Jon15:12; 1 Jon3:11 ‡ 4:12: Jon1:18 § 4:12: 1 Jon4:17; 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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kotaiir e Uhgɨn,§ ilat koatol win e nolən mɨn rəha nətueintən.
Kənu nahatətəən rəhatat in tatos-ipa nəsanənən o nolə win e
nolənmɨn rəha nətueintən. 5 ?Pahmɨn un ilat koatətul əskasɨk
motol win e nəluagɨnən rəha nətueintən u? Ilat əmun, netəm
kotatahatətəməmə 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 tətaruəsan
nəghatən mil u rəha nəhau ne nɨta, matən-iarəp məto-inu
Narmɨn Rəha Uhgɨn 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-iarəpnat kit, in iahgin taprəkɨs, kənkitat okotɨtun
nahatətəən təhmɨnmɨn e rəhan nəghatən,məto-inu in Uhgɨn,§
kən in tatətul-arəp o Nətɨn.

10Etəmim itəm tətahatətə e NətɨUhgɨn, in tatən nɨpahrienən
enɨkin o nəghatən rəhaUhgɨn. Məto etəmim itəmtəsahatətəən
e nəghatən u rəha Uhgɨn, tahmen əm məmə in tatən məmə
Uhgɨn in ieiueiuə əm,* məto-inu Uhgɨn təmətul-arəp o Nətɨn,
mən-iarəp kəm in, məto in təsənən nɨpahrienən lan. 11 Kənu
nəghatən itəmUhgɨn təmən-iarəp o Nətɨn, in tol nulan. Uhgɨn
təmos-ipən nəmegəhən lilɨn† kəm itat, kənu nəmegəhən u,
katos o Nətɨn.‡ 12 Etəm tatos Nətɨn, in tatos nəmegəhən. Məto
etəm təsosən Nətɨ Uhgɨn, in təsosən nəmegəhən.§

Namnun nəghatən
13 Iatəte nəghatənmɨn u kəm itəmat netəmkotahatətə e Nətɨ

Uhgɨn, məmə onəkotɨtun məmə itəmat nakotos nəmegəhən
lilɨn.* 14 Pəs kəsotəgɨnən,†məto kotəskasɨk o nətapəh-inən nat
kit e nɨganəmtɨUhgɨn,məto-inu kotɨtunməmənəghatənu 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.§

16 Okəmə kotehm piatat kit tatol nolən rat, məto sənəmə
nolən rat itəm tɨtun nit-ipənən e nɨmɨsən, ik onakəfak ron, kən

§ 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
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Uhgɨn otos-ipən nəmegəhən kəm suah u.* Məto nolən rat kit
əh-ikɨn itəm tatit-ipən itəm e nɨmɨsən,† kən io esənən məmə
onəkotəfak o netəm mɨn itəm koatol nolən əh.‡§ 17Nolən rat
mɨn rafin un, in təfagə rat,* kən məto təfagə rat mɨn əh-ikɨn
itəmkəsotit-ipənən itəme nɨmɨsən.†

18 Kitat kotɨtun məmə etəm tətaiir e Uhgɨn‡ təsəkəikeən e
təfagə rat, məto-inu Nətɨ Uhgɨn tatəmɨk ətain wɨr in, kən etəm
rat u Setan, təruru nekən.§ 19Kitat kotɨtun məmə kitat nenətɨ
Uhgɨnmɨn,*mətonetəmimrəhanətueintənrafin, ilatukotatɨg
e nelmɨ Setan.† 20Kitat kotɨtun mɨnməməNətɨ Uhgɨn təmuwa
kən mos-ipa nenatɨgən kəm itat,‡ məmə kitat okotɨtun in,
u in nɨpahrienən.§ Kənu kitat koatətul-pən e Uhgɨn u in
nɨpahrienən, məto-inu kitat koatətul-pən e Nətɨn Iesu Kristo.
In un, in Uhgɨn pahrien, kən in nəukətɨ nəmegəhən lilɨn.*

21 Nenətɨk mɨn, otagɨm rəkɨs o natɨmnat mɨn itəm okotos
nəme Uhgɨn e nɨkitəmat.†‡

* 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 itəmenɨmɨsən.
Jon tatəghat-in təfagə rat itəm kətəuhlin məntaatəm o Kristo ne netəhauən rəhan
netəmim. Nolənratmɨn əh, tatəgətunməmənetəmkoatol ilatkəsotosənnəmegəhən
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 * 5:20: 1 Jon 5:11 † 5:21: 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9 ‡ 5:21: Nəghatən
Kris ətuatɨp tatən məmə, “onakagɨm o narmɨ 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 nəghatən u “pətan,” nɨpətɨn
təmə niməfak kit. Kən “nenətɨn mɨn,” ilat netəmim rəha
niməfak. Jon təməte nəghatən mɨn əh, tahmen e nəghatən kit
tatəhluaig. Təsolkeikeən məmə otən-iarəp nərgɨn məto-inu,
kol mətan netəmim neen kotol nolən rat elat.
?Nəmegəhən tahronulannian təməte? Enian əh, iəgətun

mɨn 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 niməfakməmə 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 netəmim rəha niməfak okotəkəike kolkeike
netəmim rəha niməfak. Inu nalpəkauən 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 itəm kotɨtun mɨn nɨpahrienən,† kotolkeike itəmat. 2Kən
ekotolkeike itəmat, məto-inun o nɨpahrienən itəm tətatɨg e
nɨkitat‡ kən otatɨg lilɨn e nɨkitat.

3 Pəs Tata Uhgɨn ne Nətɨn Iesu Kristo okuawte-in rəhalau
nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən kəm kitat e
nɨpahrienən ne nolkeikeən.

Kitat okotətəu-pən nəghatən pahrienmɨn
4 Nɨkik təmagien asol nian eməplan nenətɨm mɨn neen

kotaliwək e suatɨp rəhanɨpahrienən,§ tahmen əmməmə 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
* 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
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okotəike motətəp suatɨp rəha nolkeikeən, tahmen əm məmə
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 pɨk wək etəmat.† 9 Okəmə etəm
tatətu-pən atɨp əm nəgətunən kit rəhan e nəgətunən rəha
Kristo, kən məsatəkəikeən e nəgətunən rəha Kristo,‡ nolən
rəhan tatəgətun məmə Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin. Məto etəmim
pah itəmtatəper-ipən əskasɨk e nəgətunən rəhaKristo, in tatos
Tata Uhgɨn ne Nətɨn ilau kərən e nɨkin.§ 10 Okəmə suah kit
tuwaron ik, kənməsənənnəgətunən ətuatɨprəhaKristo, asitən
in muwɨn imam ikɨn, məsənən “təwɨr” kəm in.* 11 Məto-inu
etəm tatən “təwɨr” kəm in, tətasitu lan matol suatɨp o rəhan
nəgətunən rat.†

Namnun nəghatən
12 Iatos nəghatən tepət məmə ekəte kəm itəmat, məto es-

olkeikeən məmə ekəte e mapepe 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.

† 1:7: 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
* 1:10: Rom16:17 † 1:11: 1 Tim 5:22 ‡ 1:12: Jon 3:29 § 1:13: Pia pətan
əh in niməfak kit mɨn, 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 pɨsɨn mɨn, kən
moatəgətun. Netəmim itəmkoatəto rəhalat nəgətunən koatos-
ipən nagwənən kəm ilat, kən moatos-ipən ikɨn rəha napɨlən,
kənmotasitu elat.
?Təməte naoa u o naka? Kaius, in etəmimkit itəm tətasitu

e iəgətun mɨn itəm kotaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Jon təməto
namnusən kit e nolən təwɨr rəha Kaius, kən Jon təməte naoa u
məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhan.

Nətuounən nəghatən
1Kaeas, 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.‡ 4 Nian iatəto məmə nenətɨk mɨn kotaliwək
e nɨpahrienən, kən nɨkik tətagien pɨk mərioah 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, kən məsotosən na-
situən 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.

* 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
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Tiotrefes ne Temitrias
9 Eməte 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 oekam-
nus ətuatɨp natɨmnat mɨn neen itəm in tatol, ne nən anionən
nɨkalɨtɨmat itəm in tatən. In sənəmə təsitən əm piatat mɨn
muwɨn iman ikɨn, məto tatən-iəhau mɨn netəm mɨn 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 netəmim məmə in etəm wɨr, kən nəkotɨtun məmə
itɨmat ioatən nɨpahrienən.§

Namnun nəghatən
13 Iatos nəghatən tepət məmə oekətemən-ipɨnə kəm ik,məto

esolkeikeən məmə oekəte e pen, 14məto-inu nɨkik tatəht pɨk
məmə otəsuwəhən ekəplan ik, kən kilau kuəghat ətuatɨp kəm
kilaumɨn.

15 Iatəfakməmə pəs Uhgɨn otasitu lam e nəməlinuən.*
Ik mɨn neen koatən-ipɨnə “təwɨr” kəm ik. Kən onakən-ipən

“təwɨr” rəhatɨmat kəmpiatat mɨn neen ikɨn-un.

† 1:11: 1 Jon 2:29 ‡ 1:12: 1 Tim 3:7 § 1:12: Jon 19:35; 21:24 * 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
tatuwɨnkəmnetəmIsrel itəmkotənnɨpahrienən e IesuKristo.
?Nəmegəhən tahronulannian təməte? Enian əh, iəgətun

eiuə mɨn neen kəmotuwɨn motaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn,
moatəgətunnetəmim. Məto ilat kəmoatəgətun rat ilat,moatən
məmə təwɨr əm məmə netəmim rəha niməfak koatol nolən
tərat əpnapɨnmɨn. Ilat koatənməmə təwɨr əmo 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 eiuə mɨn 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 uUhgɨn təmaun-in itəmat. Uhgɨn Tata tolkeike pɨk
itəmat, kən Iesu Kristo taskəlɨmwɨr itəmat. 2Pəs 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
nəghatənu tɨmnəotəmatmuəhnɨkitəmatməməonəkotəluagɨn
əskasɨk o naskəlɨmən nəghatən pahrien rəha nahatətəən
rəhatat. Uhgɨn təmələhəu-pən nəghatən u e nelmɨ iəfak mɨn
nian kitiəh əm, kən kol təsos-ipənmɨnən. 4 Iatən nəhlanməto-
inu netəmim neen kəmotuwa anion e nɨkitəmat. Kəməte
aupən agɨn məmə ilat okotos nalpɨnən. Ilat koatəht nəwia
Uhgɨn, kənmotəuhlin suatɨp rəha nəwɨrən rəhaUhgɨnmoatən
məmə tategəhan-in nakləh-inən pətan. Kən kəmotəuhlin
məntaalat e Iesu Kristo itəm in pɨsɨn əm in Kig ne Iərəmərə
rəhatat.
1:1: Mat 13:55 1:4: Kal 2:4; 2 Pita 2:1
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5 Nəghatən 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. 6 Kən otətəlɨg-in-
tu nagelomɨn itəmkəmotəmkarəpən-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 ikɨn mɨn əh kəmotapəs nolən ətuatɨp
motuwɨnenolənrəhanakləh-inənpətannenolənrəhanəman
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.

8Nat 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 əm nulan, kən koatapəs
nərəmərəən rafin, kən koatən rat nagelo mɨn itəm ilɨs pɨk.
9 Məto Mikael, nat əpnapɨn in etəm-iasol rəha nagelo mɨn,
təməsolən nəhlan nian in ne Setan kəmatuərgəhəu o nɨpətɨ
Moses. Təməsəhaiən Setan məsətu-pənən nəghatən kit lan,
məto təmən əm məmə, “!Pəs Iərəmərə otən rəham nalpɨnən!”
10Məto netəmmɨn əh koatən rat natɨmnat itəmkotəruru. Kən
e nolən rəha nat megəh mɨn, ilat koatol natɨmnat mɨn itəm
nɨpətɨlat tolkeike məmə 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
rafin nɨkilat e nolən rat itəm Palam təmol aupən məto-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 rəhanmɨn, Uhgɨn otərəkɨn ilat.

12Niannəkoatol lafetwɨrmɨnməto-inu itəmatnakotolkeike
itəmatmɨn, kən ilat kotuwamotagwən pɨk əpnapɨn əm itəmat
min ilat, nɨkilat təsəhtən netəmimneen, məto ilat kotahmen e
nɨmaskit əpəh ihluə itəmtatəhluaig itəhəi itəmnego tɨtunnɨləs
pɨkənən kən məhap. Ilat netəm kəsotehmən sipsip mɨn, məto
koatunpɨk əmsipsip. Ilat kotahmenemalnapuə itəmnɨmətag
təmɨləs muwa, məto okol nuhuən təsəfɨkən. Ilat kotahmen
e nɨg mɨn itəm tɨnuwa e nian ətuatɨp rəhalat məmə okotoe,
məto kəsotoeən, kən in tahmen əm məmə kəmotɨmɨs, kən
netəmim kotiuw-pər ilat kən kotɨmɨs agɨn. 13 Ilat kotahmen e
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 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
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peau-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 itəm nəghagən tɨkə
agɨn ikɨn.

14 Suah u Inok u aupən, in noanol itəm tatol sepɨn lan
e noanol mɨn rəha Atam, təmən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
itəm təmos-ipən kəm in məmə, “Otəplan-tu, Iərəmərə tatuwa
ilat rəhan nagelo mɨn tepət tepət taprəkɨs, 15 tatuwa məmə
otakil netəmim rafin, kən otən-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 təfagə mɨn əh
kəmotərakin nəghatənmɨn itəm tərat kəmUhgɨn.”

16Nian rafin, netəmmɨn əh kəmoatəghat-əghat kəmilatmɨn
məmə nɨkilat təsagienən o natɨmnat, kənmoatən rat natɨmnat
rafin. Ilat koatətəu-pən atɨp nətəlɨgən rat e nɨkilat itəm ilat
atɨp kotolkeikeməmə okotol, kənmotəghat ausit elatmɨn, kən
koatəghat nəghatən tətehen məmə okotol netəmim okotətəu-
pən rəhalat nətəlɨgən.

Nəghatən o nəhgaiirən elat
17 Məto rəhak mɨn netəmim, nɨkitəmat tatəht nat naka

aposol mɨn rəha rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo kəmotən aupən,
məmə otuwa. 18 Kəmotən kəm itəmat məmə, “E nian 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 itəmokotəhap itəmat. Ilat kotətəu-pən atɨp əm
rəhalat nətəlɨgən rəhanətueintən, kənNarmɨnRəhaUhgɨn tɨkə
elat.

20Məto 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. 21 Kən mo-
tos nolkeikeən rəha Uhgɨn tətatɨg otəmat nian nakoatəsahgin
nasəkitunən rəha Iərəmərə Iesu Kristo məmə in otos itəmat
nakotuwɨn e nəmegəhən lilɨn.

22 Otasəkitun netəm mɨn u itəm rəhalat nətəlɨgən təsətulən
ləmətai kitiəh. 23Motəmki-rəkɨs netəmkotatɨg iuəhkɨr o nɨgəm
motosmegəh ilat. Otasəkitun neen mɨn, məto nəkotəgin pɨk
nolən rat mɨn rəhalat, itəm koatol nəmegəhən rafin rəhalat
tamkɨmɨkmuwɨnmekmɨn nɨməhan rəhalat.

Nəfakən o nənwiwiən Uhgɨn

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. 25 Uhgɨn 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 Sepeti mil. 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 kəmpah? In təməte naoa u tatuwɨn kəm

niməfak sepɨn itəmkoatatɨg e nɨtənmɨn ikɨn Esia, nematuwɨn
mɨn kəmniməfakmɨn ikɨnmɨn rafin.
? Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian u itəm

təməte naoa lan, kapman rəha Rom təmən məmə netəmim
okotəkəike motəfak kəm etəm-iasol rəha kapman 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 iəfak mɨn. Kəmotahl-ipən Jon tuwɨn isəu e nəptən kit u,
katənməmə Patmosməmə otətatɨg in pɨsɨn əm. Uhgɨn tos-ipən
napɨlaiirənwɨragɨnkit kəmJonməməotəplan IesuKristo əpəh
e nego e neai. Kən in məplan mɨn natɨmnat itəm otəpanuwa,
tahmen əmməmə inu: nolən itəmUhgɨnotolwin enəluagɨnən
itəmnetəmim ne Setan okotol ilat min, ne nolən rəha Uhgɨn o
nakilən netəmim e namnun nian.
?Təməte naoa u o naka? In təməte naoa u məmə otol əp

məmə IesuKristo in Iərəmərə, kənuməgətunrəhannəsanənən.
Kən in tolkeike məmə otən kəm iəfak mɨn məmə okotətul
əskasɨk okəmə nian iəkɨsmɨn okotuwa, kənu ilat okəsotəfakən
kəm etəm-iasol rəha Rom məmə in Uhgɨn. Otəsuwəhən, kənu
Setan tol nəratən kəm iəfak mɨn, 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-pamɨn, kən in otɨləs-ipər ilat.

Nətuounən nəghatən
1Naoa u, in tatəghat-in natɨmnat mɨn itəm Iesu Kristo təmol
əp.* Natɨmnat mɨn u, Uhgɨn təmos-ipən kəm Iesu, məmə in
otəgətun kəm rəhan iolwək mɨn natɨmnat itəm otəsuwəhən
təike muwa. Kristo təmahl-ipən rəhan kit nagelo tuwa, kən
məgətunnatɨmnatmɨnukəmrəhan iolwək, Jon. 2 Jon təmətul-
arəp o natɨmnat rafin itəm in təməplan, kən məte rəkɨs ilat
* 1:1: “Təmol əp,” nɨpətɨn u, məmə tatəgətun nat kit itəm aupən, nɨpətɨn
tatəhluaig. E Bislama, katənməmə, “rivilem.”
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e naoa u. Natɨmnat mɨn un itəm in təməplan, in nəghatən
rəha Uhgɨn ne nən-iarəpən rəha Iesu Kristo. 3 Etəm un itəm
tətafin-iarəp nəghatənmɨn u, itəmUhgɨn təmos-ipa, in otatɨg e
nəwɨrən pahrien. Kən netəmmɨn un itəmkoatəto kənmoatos
e nɨkilat kən moatol, okotatɨg mɨn e nəwɨrən pahrien, məto-
inu nian rəha natɨmnat mɨn u, naoa u tatəghat-in, tɨnəkuəkɨr
agɨn.

Jon təməte naoa kəmniməfakmɨn ilat sepɨn
4 Io Jon, etahl-ipən naoa u tatuwɨn kəm niməfak mɨn ilat

sepɨn əpəh e nɨtən Esia.
Pəs Uhgɨn u itəm tətatɨg roiu, təmətatɨg lilɨn, kən otəpanatɨg

lilɨn mɨn, in otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən kəm
itəmat. Kən pəs narmɨn ilat sepɨn† itəm koatatɨg aupən e jea
rəha kig, ilat mɨn okotol nulan etəmat. 5Kən Iesu Kristo mɨn,
in otawte-in mɨn nulan kəm itəmat. Kristo un təmətul-arəp
əskasɨk onɨpahrienən, kənu inəh, in etəmim itəmin təmaupən
məmegəh lilɨn e nɨmɨsən,‡ kən in tərəmərə e kig mɨn rəha
nətueintən.§
Pəs nənwiwiən tuwɨn o Iesu Kristo u, in təmolkeike itat, kən

nɨtan təmaiəhməmə 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-pənmotəplan e nɨganəmtɨlat ətuatɨp, kən netəmmɨn
u kəmotaru in aupən, okotəplan mɨn, kən netemim e noanol
mɨn rafin e nətueintən, nɨkilat otahmə, motasək əfəməhməto-
inu kəmotəplan.†
In otəkəike mol nəhlan. !Əwəh!
8 Iərəmərə Uhgɨn tatən məmə, “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
† 1:4: Narmɨn ilat sepɨn itəmkoatatɨg 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) itəmkoatatɨg aupən e tɨron. Nampa sepɨn u,
kəmehmmau fifti-foa e Nol Əpən. E Naoa Rəha Uhgɨn, nian neen tatən “ilat sepɨn”
məto nɨpətɨn məmə ilat rafin agɨn. ‡ 1:5: Kol 1:18; Sam 89:27 § 1:5: Sam
89:27; Nol Əpən 17:14; 19:16 * 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
ealfabet rəhanəghatənKris, kənOmekaun, in leta itəmtatol namnun lan, tahmen
e A ne Z e Inglis.
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nətul əskasɨkən e nian rəha nahməən. Kəmərakin-pən io e
nəptən u Patmos,§ məto-inun iatən-iarəp nəghatən mɨn un
itəmUhgɨn tatos-ipa, kənmatətul-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 əme təwi, 11kən nəwian u tatənməmə, “Əte
rəkɨs e naoa natɨmnat mɨn rafin itəmnatəplan kənmahl-ipən
kəm niməfak sepɨn. Ilat koatuwɨn kəm Efesas, kən Sɨmana,
kənPekamam,kənTuatira, neSatis, neFilatelfia, neLaotisia.”

12Kən əmun, ekeirair məmə ekəplan-tu, məmə pah tatəghat
kəm io. Kən nian 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.† 15 Nelkɨn
tahmen e pɨrons,‡ itəm kəmaan e nɨgəm məmə otaiəh rəkɨs-
in namtəən, mafəl itəm təwɨr, kən uarisɨg un, kərəpe məmə in
otəwɨrmatɨpɨt-ɨpɨt. Kənnəwian iahgin iahgin tahmenenɨtəhəi
asol kit tatem noanahluəluə; 16 In tatos məhau ilat sepɨn e
nelmɨnmatɨp, kənunaip kit rəha nəluagɨnən in tasɨlə e nɨkalɨn
kərən mil,§ tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan, kən suah un təhag-əhag
mɨtasiə, tahmen emɨtgar əpə e nərauiəgən.

17Nian eməplan suah əh, emeiuaiumorin io əh nelkɨn ikɨn,
tahmen əm məmə 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, kənməto əplan-tu, iatəmegəh lilɨn! Kən io iatos ki rəha
Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən.‡

19 “Tol nəhlan, əte rəkɨs nat naka itəm nəməplan, kən neen
natəplan u-roiu, ne natɨmnat neen mɨn itəm tatuwa. 20Məto
ekuhapɨk e nɨpətɨməhaumɨn ilat sepɨn itəmnəməplan iatos e
nelmək matɨp, ne nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e
iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Məhaumɨn 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.
§ 1:9: 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 tatənməmə, “in təruən
təruənmə 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 rəhaNɨmɨsən 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† kənmətaliwək ilugɨn e nat katəhtu-pər lait mɨn lan,‡
u itəmkəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən ilat sepɨn.

2 Io ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn. Ekɨtun wək pɨk mɨn
rəhatəmat, kən mɨtun mɨn məmə nəkotətul-iəkɨs. Ekɨtun
məmə itəmat nakotahtosɨg-in netəm rat. Nəmotakil netəm
mɨn un itəm ilat kotəmə ilat aposol mɨn, məto sənəmə ilat
pahrien. Kən itəmat nəmotəplan rəkɨs məmə ilat ieiuə
mɨn. 3 Ekɨtun mɨn məmə itəmat nakotos 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. 5Nɨkitəmat tuəh-tu nolkeikeən itəm nəmoatatɨg
lan aupən. Otəuhlin itəmat, kən motol natɨmnat mɨn u
nəmoatol aupən. Okəmə nəsotolən, kən ekuwa, mɨləs-irəkɨs
rəhatəmat nat katəhtu-pər lait lan e nəmeen. 6 Məto nat
kitiəh əm əh-ikɨn, noatol in təwɨr. Itəmat nakotetəhau nolən
rat mɨn rəha netəmim rəha Nikolas,* tahmen əm lak, iatol
mihin.

7 Etəmmatəlgɨn 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

8 Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa kit
tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Sɨmana, mən-ipənməmə,

Nəghatən u rəhan, etəm təmaupən matɨg, kən in otol
namnun agɨn.‡ In təmɨmɨs kənməmegəhmɨn,§ kən in tatən
məmə,

9 Netəm Sɨmana, ekɨtun rəhatəmat nahməən. Ekɨtun
məmə itəmat ian-rat mɨn, məto sənəmə itəmat ian-rat mɨn

* 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: Netəm rəha Nikolas mɨn un, kitat kəsotɨtun wɨrən natɨmnat tepət elat o
rəhalat etəm-iasol. Ilat netəmim neen rəha niməfak, məto ilat koatən məmə kɨtun
nəfakənkəmnarmɨnatmɨn, kənukɨtunnit əpnapɨnən itəm. Ilat koatənməmənolən
mɨn əh, təsərəkɨnən narmɨtəm. † 2:7: Jen 2:9; 3:22-24; Rom 5:12,18; 6:23; Nol
Əpən 22:2 ‡ 2:8: Nəghatən Kris ətuatɨp tatənməmə, “tol namnun agɨn,” nɨpətɨn
u, tətatɨg nian rafin. § 2:8: Nol Əpən 1:17-18
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pahrien. ! Itəmat, rəhatəmat nautə tepət agɨn! Ekɨtun mə
ieiuə mɨn neen itəm koatən nəghatən moatalɨk itəmat lan,
moatən mə 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.

11Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəikemətəlɨg-inwɨr nəghatən
mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak
mɨn. Etəm otol win e nəluagɨnən u, nɨmɨsən otəsuwɨnən e
noanəmnamɨn nɨgəmasol.”§
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Pekamam

12 Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa
kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Pekamam, mən-ipən
məmə,

Nəghatən u rəhan, etəm tatos naip rəha nəluagɨnən kit
itəm tasɨlə e nəwtain kərənmil.*

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, kən kəmohamnu rəhak etəmim Antipas,
itəm təmətul əskasɨk o nən-iarəpən io. Nat əpnapɨn məmə
nian əh təmiəkɨs pap otəmat, məto itəmat nəmotahatətə
əskasɨk lak.

14 Məto in əm un, iatehm nɨpəgnəmtɨn mɨn neen itəm
itəmat noatol itəm təsətuatɨpən 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 sakri-
fais lan tatuwɨn kəm narmɨ nat itəm kəmasgəwɨn e nɨg,
kən moatit əpnapɨn ilat mɨn.† 15 Kən e nolən kitiəh əm
ilat netəm Isrel mɨn əh, itəmat neen u ikɨn nəkoatətəu-
pən nəghatən rəha netəmim rəha Nikolas.‡ 16 !Tol nəhlan,

* 2:9: ?Nəghatən u, “moatən mə ilat netəm Isrel, məto kəp,” nɨpətɨn naka? In
tatəghat-in ətuatɨp netəmmɨn u noanol rəha Isrel. Məto nian Iesu tatənməmə ilat
sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn unməmə 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
* 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.
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onəkotəkəike motəuhlin wəhai əm nətəlɨgən rəhatəmat o
nolən rat mɨn rəhatəmat! Okəmə nəsotolən, otəsuwəhən
oekɨmnə otəmat, kən iakoh netəm mɨn un, kən məte ilat e
naip rəha nəluagɨnən itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoak.

17Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəikemətəlɨg-inwɨr nəghatən
mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak
mɨn. Etəmim itəm tatol win e nəluagɨnən, io oekos-ipən
nagwənən anion u mana§ kəm in. Oekos-ipən mɨn kəpiel
ruən kit kəm in, itəmkəməte-pən nərgɨn wi lan, kən in pɨsɨn
əmun, itəmotos, tɨtun nərgɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Tuatira

18Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa kit
tuwɨn o nagelo rəha niməfak 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,

19 Enɨtun rəkɨs nolən mɨn rəhatəmat, netəm Tuatira.
Ekɨtun rəhatəmat nolkeikeən ne nahatətəən, ne nasituən e
netəmim,kənekɨtunmɨnməmənətəlɨgənrəhatəmat təfəməh
onətul əskasɨkən. Ekɨtunməmənolənmɨn rəhatəmat noatol
roiu, təwɨr maprəkɨs-in nolənmɨn rəhatəmat aupən.

20 Məto iatehm nɨpəgnəmtɨn kit əh-ikɨn noatol itəm
təsətuatɨpən e nɨganəmtək. Itəmat noategəhan-in nolən
rəha pətan əh itəm tahmen e pətan aupən u, Jesepel.‡ In
tatənməmə 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, kən
məsou-in ilat e pet u rəha nahməən. 23Kən ekau kitiəh əm
e nenətɨn mɨn, moh ilat kotɨmɨs. Tol nəhlan, kən niməfak
mɨnrafinokotɨtunməmə io əmun, ekɨtunnətəlɨgənmɨnrəha
netəmim, ne nɨkilat. Kən io ekos-ipən nətouən rəhatəmat
tətəu-pən əm rəhatəmat nolənmɨn itəmnəmoatol.§

§ 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 netəmime suatɨp kitməmə okotol sakrifais kəmnarmɨn
nat mɨn, kənmotətəu-pən nolən rəha nit əpnapɨnən iərman ne pətan. Okəmə naka
in tahmen e Nikolas itəmkəmən e 2:6,15. § 2:23: Jer 17:10
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24 Məto itəmat u, netəm Tuatira itəm nəməsotosən o
nəgətunən rəha Jesepel əh, iatəghat kəm itəmat roiu. Ekɨtun
məmə itəmat nəməsotosən natɨmnat itəm katən məmə nat
agɨn mɨn rəha Setan itəm tatəhluaig-in məntaan. Esələhəu-
pənən nat fɨgəm kit mɨn kəm itəmat, məto iakolkeike məmə
nəkotol nat kitiəh əm, inun, 25otaskəlɨm tiəkɨs əme nat itəm
nɨnotos rəkɨs, mətoarus io ekɨtəlɨg-pa.

26-27 Etəm otol win e nəluagɨnən u, kən tatətul əskasɨk
o nolən nəwiak, matuwɨn, matuwɨn mətoarus namnun,
kən io ekos-ipən nepətən u kəm in, itəm rəhak tata təmos-
ipa kəm io, məmə in otərəmərə e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
Kən in otos rəhan nəlnal itəm in nəmtətin rəha nərɨg
asol rəhan, kəmol e iaen, kən in otatgəhl-atgəhl netəm e
nətueintən, tahmen-pən əm məmə iaen itəm təmohapɨləs-
ohapɨləs sospən kəmol e noanɨsɨp. 28 Kən io ekos-ipən mɨn
məhau u, fetukai kəm in.*

29Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəikemətəlɨg-inwɨr nəghatən
mɨn itəmNarmɨn 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,* kənmatosmɨnməhausepɨn.† Nəghatənurəhan 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 əhnolənwɨr kit itəmnəmotol
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 nəsotɨtunən məmə 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
inotolwin e nəluagɨnən, in otuwɨnnulan enapən ruən. Kən
okol esafəl rəkɨsən nərgɨn e naoa rəha nəmegəhən, kən io

* 2:28: Nol Əpən 22:16 * 3:1: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4 † 3:1: Nol
Əpən 1:16
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ekən-iarəp nərgɨn e nɨganəmtɨ rəhak Tata ne rəhan nagelo
mɨn, məmə in rəhak ətuatɨp etəmim.‡

6 Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən
mɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Filatelfia

7“Ətenaoakit tuwɨnonagelo rəhaniməfak e taonFilatelfia,
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,

8 Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn, netəm Filatelfia. Ekɨtun
məmə rəhatəmat nəsanənən in noan məsɨn əm, məto
itəmat nəmoatol nəwiak məsotapəsən, kən məsotəhluaig-
inən məmə rəhak u itəmat. Otəplan-tu. Emerəh e toa
otəmat. Okol suah kit təsahtosɨg-inən. 9Otəplan-tu. Netəm
mɨn un e Nuəfɨmɨnən rəha Setan, ilat koatən məmə ilat
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.‡ 10 Emən-
ipɨnə kəm itəmat məmə itəmat onəkotos nətəlɨgən əfəməh o
nətul əskasɨkən, tahmen əm lak, kən itəmat nəmoatol rəhak
nəghatən.§ O nat u, io oekatɨpal wɨr* otəmat e nian 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

‡ 3:5: Mat 10:32; Luk 12:8;Mak 8:38; Luk 9:26; 1 Jon 2:23 § 3:7: “Ki rəhaTefɨt”
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 † 3:9: Nəghatənu “koatənməmə ilatnetəmIsrel,mətokəpə,” in tatəghat-in
ətuatɨp netəmmɨn u noanol rəha Isrel mɨn. Məto nian Iesu tatənməmə ilat sənəmə
netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrienən rəha Uhgɨn, inun, itəm
koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn
(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
rəhannətul-iəkɨsən, in otəkəikematehmwɨr o netəmmɨnun itəmkotolkeikeməmə
okotos-irəkɨs olat. Inu, in nuwəhən nimaa nəghatənməmə ilat okəsotapəsən nətul
əskasɨkən məmə ilat okəsotəmɨk-arəpən-inən nətouən rəhalat, inun, nəmegəhən
lilɨn ilat Kristo.
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Nimə əh nian kit. Kən io, oekəte-pən nərgɨ Uhgɨn rəhak lan,
nenərgɨ taon rəhaUhgɨnrəhak lan. Taonu, in Jerusalemwi,
itəmUhgɨn rəhak otahl-ipa, otɨsɨ-pər e nego e neai,meiuaiu-
pa. Kən io oekəte-pənmɨn nərgək wi e suah u.

13Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəikemətəlɨg-inwɨr nəghatən
mɨn itəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəmniməfakmɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfakmɨn ikɨn Laotisia

14“Ətenaoakit tuwɨnonagelo rəhaniməfak e taonLaotisia,
mən-ipənməmə,

! Nəghatən u rəhan, etəm katən məmə in Nɨpahrienən!
In un, in etəm kɨtun nagɨleən lan məmə tatətul-arəp o nən-
iarəpən nɨpahrienən əm, kən in nəukətɨn§ natɨmnat rafin
itəm Uhgɨn təmol.* Nəghatən u rəhan, itəm in tatən-ipɨnə
kəm itəmatməmə,

15 Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn, netəm Laotisia. Ekɨtun
məmə 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, 17 məto-inun itəmat nakotən məmə,
‘Rəhatɨmat nautə tepət, ioatos məni asol, rəhatɨmat
nəmegəhən təwɨr, natɨmnat rafin tatɨg, kən nat kit təsɨkəən
otɨmat.’ Məto itəmat nəkotəruru məmə itəmat nɨnotatɨg
rəkɨs e nəratən, itəmat nəkotol nasəkitunən, rəhatəmat
nautə tɨkə agɨn, nɨganəmtɨtəmat təpɨs, kən nakotaiu piəpiə
əm. 18 O 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,† kən pəs itəmat,
rəhatəmat nautə otepət. Kən onəkotos-nəmtɨn mɨn napən
ruən o nuwɨnən lan, məmə onəkotalpin nɨpətɨtəmat un,
itəm tol naulɨsən. Kən moatos-nəmtɨn mɨn mərɨsɨn ron io,
motol-pənenɨganəmtɨtəmat,məmənɨganəmtɨtəmatotalien,
nəkotəplan wɨr nat.

19Netəmmɨn un rafin itəm iakolkeike pɨk ilat, io iatəghat
əskasɨk kəm ilat matəg-ətuatɨp-in ilat. Tol nəhlan, təwɨr
məmənɨkitəmat otɨmɨs-pa lak, kənmotəuhlin-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 itɨmlaumin.

21 Io emol win e nəluagɨnən kən matəpələh-pər itɨmlau
rəhak Tata e rəhan jea,matuərəmərə. Kən e nolən kitiəh əm,

§ 3:14: “Nəukətɨ natɨmnat rafin itəmUhgɨn 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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etəm otol win e nəluagɨnən, io ekegəhan-in məmə otəpələh
itɨmlaumin e rəhak jea, matərəmərə itɨmlaumin io.

22Etəmmatəlgɨn tatɨg, in otəkəikemətəlɨg-inwɨr nəghatən
mɨn itəmNarmɨn 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-ipaməmə, “Ər-tumuwa 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.* 3 Kən etəm tatəpələh
ikɨn əh, eməplan in təwɨrmatəlɨp,matɨpɨt-ɨpɨt, tahmen e kəpiel
wɨr kəiu nərgɨlau un tiaspa ne kanilian. Kən mɨrai-mɨrai kit
təmuwɨnmɨtəlau e jea rəhan, kənmɨrai mɨrai əh tətasiə təhag-
əhag tahmen e kəpiel wɨr kit u, emɨral.† 4Kənmɨtəlau-ɨtəlau e
jea asol rəha kig əh, jea neen mɨn ilat tuente-fo, koatətul, kən
netəm-iasolmɨn itəmkəmotəwiətən, ilat tuente-fo, koatəpələh-
pər elat. Kəmotuwɨn e natɨmnat ruən, kənmotəfauin hat mɨn
rəhanɨsiaiiən, itəmkəmol e iaenu kol tatɨpɨt-ɨpɨt. 5Kən ikɨn əh,
jea rəha kig tətatɨg ikɨn, tatɨpɨt, kən kaluəluə tɨtatɨperəhmatiet
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, itəm koatəmegəh, 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 tahmen e etəmim, kən
nampa fo lan, tahmen e malɨkɨm itəm tatiwɨg. 8 Nat mɨn əh
itəm koatəmegəh, 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,

* 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 amiəmɨtə mɨn. 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.
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təmətatɨg lilɨn,
otəpanətatɨg lilɨn!”§

9 Kən nat mɨn əh itəm koatəmegəh, koatən nɨpahrienən
e nepətən rəha Uhgɨn, kən moatos-ipən nɨsiaiiən kəm in,
kən moatən tagkiu kəm kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea,
matərəmərə, mətatɨg lilɨn, namnun tɨkə. 10 Kən nian nat
mɨn əh itəm koatəmegəh koatol nəhlan, kən netəm-iasol itəm
kəmotəwiətən, ilat tuente-fo, koteiuaiu moatɨsin nulɨlat kəm
in, itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə, kən moatəfak
kəm in itəm tətatɨg lilɨn, namnun tɨkə. Ilat kotɨsin nulɨlat kəm
in, kən nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kən ilat koatəpeg rəkɨs rəhalat
hat mɨn rəha nɨsiaiiən, kən moatəlɨn aupən-in rəhan jea, kən
moatənməmə,
11 “Rəhatɨmat Iərəmərə Uhgɨn,
Ik nakətuatɨp, mahmen agɨnməmə onakos nənwiwiən rafin,
ne nɨsiaiiən rafin,
ne nəsanənən rafin,
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

1Kən əmun, eməplan kig tatəpələh-pər e rəhan jea, kənmatos
naoakit enelmɨnmatɨp itəmkəmaiu-aiu, kənnaoaunkəməte-
pənnat enɨkalɨnkərənmil, kənkəmaiu-aiukuwaan ətainmau
sepɨn məmə otaskəlɨm tiəkɨs. 2 Kən eməplan nagelo əsanən
kit tətagət əfəməh matən-iarəp məmə, “? Pah u in tahmen
mətuatɨpməmə oteatɨp rəkɨs nat itəmkəmuwaan ətain e naoa
u, kən murapɨk?” 3 Məto etəmim kit tɨkə ilɨs e nego e neai,
o ləhau e nətueintən, o nɨki nɨməptən, kit okol təsətuatɨpən o
nurapɨkən naoa u, mafin. 4Kən emətasəkmətasək, məto-inun
kəsəplanən etəmim kit itəm tahmen mətuatɨp 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 itəm kəmuwaan
ətain lan.”

6Kən əmunekəplanNətɨ 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,

§ 4:8: Eks 3:14 * 5:5: Jen 49:9-10 † 5:5: Aes 11:1 ‡ 5:6: Əplan-tu futnot
e Nol Əpən 1:4
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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 itəm
kəmotos nəwiətən ilat tuente-fo, ilat kotɨsin nulɨlat o Nətɨ
Sipsip,moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat tarunɨsɨp. Ilat rafinkoatoshap§
mɨn ne pesɨnmɨn itəmkəmol 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.*

9Kən natmɨn un itəmkoatəmegəh ilat kuwɨt ne netəm-iasol
itəmkəmotəwiətən, 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.”

11Kən ekətag-pən mɨn məplan, kən məto mɨn nəwia nagelo
mɨn tepət, tepət, okol kəruru nafinən. Kəmotətul, motɨtəlau
e jea rəha kig, ne nat mɨn u itəm koatəmegəh, ne netəm-
iasolmɨn itəmkəmotəwiətən. 12Kən ilat kotan əfəməh napuən
məmə:
“!Nətɨ Sipsip itəmkəmohamnu,
in tətuatɨpmahmen agɨnməmə kotənwiwi in,
məto-inu tatos rafin nəsanənən,
ne nautə, ne nenatɨgən,
ne nahgin, ne nepətən əhag-əhag!
!Təwɨr agɨn-əhməmə koatɨsiai-in!”

13 Kən eməto mɨn natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol e nego
e neai, ne nətueintən, ne Imə Netəm Kəmotɨmɨs Ikɨn, ne e
nɨki nɨtəhəi, ne natɨmnat mɨn rafin itəm kotatɨg 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!”

§ 5:8: “Hap,” in nat kit katoh tətan napuən, tahmen e kitar. * 5:8: Sam 141:2
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14 Kən nat mɨn un ilat kuwɨt itəm koatəmegəh, kotəmə, “!
Əwəh!” kənnetəm-iasolmɨn itəmkəmotəwiətən kotɨsin nulɨlat
ron, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, moatəfak kəm in.

6
Nətɨ Sipsip təmatgəhl nat itəm kəmuwaan ətain naoa itəm

kəmaiu-aiu lan
1 Kən ekatəlkəlɨk o Nətɨ Sipsip nian in təmatgəhl rəkɨs nat kit
itəm kəmuwaan ətain e naoa kəmaiu-aiu. Kən əmun, nat
koatəmegəh u kit ilat kuwɨt tagət əfəməh e nəwian kit 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, kənmatuwɨnmɨnməmə otol mɨnwin.

3 Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa tu lan,
itəmkəmuwaan ətain naoa lan, kən eməto nat tatəmegəh itəm
tatol nampa tu lan təmə, “!Wa-tu!” 4Kənhos pɨsɨn kitmɨn itəm
tasiə, təmaiumuwa. Etəmtɨtasuə lan, kəmos-ipənnisa asol kit
rəhanəluagɨnənkəmin. KənUhgɨn təmegəhan-in-pənnepətən
məmə otos-irəkɨs nəməlinuən itəm tətatɨg e nətueintən, məmə
netəmim koatəluagɨn əmmoatohamnu-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-pərməplan
hos kapɨn kit. Etəm tɨtasuə lan tatɨtol sɨkel* kit. 6Kənu eməto
nəwian kit tatɨsɨ-pən ilugɨn e nat koatəmegəh mɨn ilat kuwɨt,
matən məmə, “Uwɨn, kəmegəhan-in ik məmə nəkɨtun nosən
nəumɨs e nɨtən mɨn, kən ilat okotəkəike motərakin məni asol
o nosənnagwənənnoanməsɨn əm. Məto onəsərəkɨnənnəukətɨ
nɨg olɨf mɨn itəmkatol oel e noan, kən nəsərəkɨnən nəukətɨ nol
u krep itəmkatol wain lan.”

7 Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa fo lan,
itəmkəmuwaan ətain naoa lan, kən ekəto nat tatəmegəh itəm
tol nampa fo lan, tatən məmə, “!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
nenɨmɨsənnenatmegəh iarupɨnmɨn. Kəmiosnepətənnəhlan,
tahmen-in nəwtain nətueintən kitiəh,mapəs əmnəwtain kɨsɨl.

* 6:5: E nian rəha nəumɨs, kən netəmim kotakil natɨmnat o noorən nagwənən.
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9 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol faif itəm
kəmuwaan ətain naoa lan, ekətag-pən əpəh e nəwtain olta,†
ləhau ikɨn, məplan netəm kəmohamnu ilat məto-inu ilat
kəmotətul əskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn. 10 Ilat
kotaun əfəməhmoatən-ipənkəmUhgɨnməmə, “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?”

11 Kəmotən nəhlan, kən kəmos-ipən napən ruən kəm ilat
rafin. Məto kəmən-ipən kəm ilat məmə okotameg mɨn noan
məsɨn əmmətoarus nampa apiəpiə rəha pialat mɨn ne wɨnɨlat
mɨn, otuwa pitən mahmen. Pialat mɨn ne wɨnɨlat mɨn u,
netəmim mɨn rəha Iesu, itəm okəpanohamnu ilat o rəhalat
nahatətəən. 12 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol
sikis itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən əmun, namig asol
kit təməloal. Mɨtgar təmapinəp agɨn, kən məwɨg təmasiə agɨn
tahmen e nɨta.‡ 13Kən məhau mɨn əpəh ilɨs e neai kəmotɨsas-
pən e nətueintən, tahmen e noa nɨg u fik, itəm nɨmətag asol
təmatɨgtɨg e noan pɨkəh tɨsas. 14 Kən neai təmɨkə tahmen e
nɨmɨtiwɨn kəmaiu-aiu kɨləs kagɨm.§ Kən nɨtot mɨn ne nəptən
mɨn 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.* 16 Kən ilat
kəmotasək əfəməh-pən o nɨtot mɨn ne kəpiel asol mɨn məmə,
“Otɨsas, motoh ətain itɨmat, motəhluaig-in itɨmat o nɨganəmtɨ
kig u itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, ne o neməha rəha Nətɨ
Sipsip,† 17məto-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 rafin nɨmətag kuwɨt e
konakuwɨt rəhanətueintən,məmənɨmətag otɨkə enətueintən,
† 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 oUhgɨn. ‡ 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



NOL ƏPƏN 7:2 664 NOL ƏPƏN 7:12

ne nɨtəhəi, ne nɨg mɨn.* 2 Kəmos-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 pitənmak rəha Uhgɨn rəhatat e nɨpɨnəgɨ iolwək
mɨn rəhan.”†

4Kən eməto nampa rəha netəmkəmotos mak u rəha Uhgɨn.
Netəmim wan-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 kantri mɨn rafin, ne noanol mɨn rafin, ne
nəghatən mɨn rafin, kən nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Ilat
koatətul aupən e jea rəha kig, ne Nətɨ Sipsip. Ilat koatuwɨn e
napən ruən mɨn, kən moatos nelmɨ nəmɨl e nelmɨlat. 10 Kən
moatagət əfəməhmoatənməmə
“Uhgɨn rəhatat itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə,

ilau Nətɨ Sipsip, ilau əh kəmioal suatɨp o nosmegəhən
kitat.”

11 Nagelo mɨn rafin ilat kotətul motɨtəlau e jea rəha kig, kən
mɨtəlau mɨn e netəm-iasol mɨn itəmkəmotos nəwiətən, ne nat
koatəmegəhmɨn u, ilat kuwɨt. Ilat moatɨsin-pən nulɨlat aupən
e jea rəha kig, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kənmoatəfak
kəmUhgɨn, 12moatənməmə:
“!Əwəh! !Nɨpahrienən! RəhatatUhgɨn təwɨr pɨk,matəhag-əhag

wɨr.
!In tenatɨg tenatɨg, təsanən, nahgin tepət!

* 7:1: Nɨmətag kuwɨt əh, in nɨmətag rəha nərəkɨnən tahmen əm e 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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! Pəs kotənwiwi in, motɨsiai-in, kən motən tagkiu kəm in
matuwɨnmatuwɨn namnun tɨkə! !Əwəh!”

13 Kən əmun, netəm-iasol itəm kəmotos nəwiətən mɨn u kit
tətapəh ron ioməmə, “?Pahmɨn əhkoatuwɨnenatɨmnat ruən?
?Kən ilat kəmotɨsɨ-pən hiə?”

14Kən ekuhalpɨnməmə, “Etəm-iasol. Ik əmnəkɨtun.”
Kən in təmə, “Netəm mɨn əh, ilat un kəmotiet rəkɨs e

nahməən asol; ilat kɨnəmotaikuas e rəhalat napən kən motol
təruən e nɨta Nətɨ Sipsip. 15Kən tol nəhlan,
“ilat kotətul aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəm tatəpələh

matərəmərə,
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

1 Nian 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.†

3 Kən nagelo kit mɨn, in tatɨtol pesɨn kit itəm kəmol e iaen
u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kəməmki-pən nat pien-pien lan. Təmɨtol
muwa mətul aupən e olta. Kəmos-ipən nat pien-pien tepət‡
kəm in, məmə otos-ipən təlmin nəfakən mɨn rəha netəmim
rəha Uhgɨn, kən mos-ipən ilau kəm Uhgɨn, muwaan əpəh
e olta kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, itəm tatətul aupən
e jea rəha kig. 4 Nəhaniəm rəha nat pien-pien mɨn, ne
nəfakən mɨn rəha netəmim rəha Uhgɨn, itəm nagelo tatəmɨk
e nelmɨn, kəmotər motuwɨn o Uhgɨn. 5 Kən əmun nagelo
təmɨtolnatpien-pienuepesɨn, kənməmki-pənnɨgəmlan, itəm
tatuəp e olta, kən məhtəg-iarəpən e nətueintən. Kən əmun,

§ 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 enɨgpɨs,
kən katuwaanməmə okəto nəhaniəme nəmiəwɨn u itəm tatəpien wɨr.
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kaluəluə təmatɨperəh, kənu təmɨpɨt, kənnərkərɨkən, kənnamig
təməloal.§

Təwimɨn
6Kən nagelo sepɨn itəm koatos təwi mɨn, kəmotətul matɨp o

nahlən təwi.
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 əmnəwtain kəiu, kən təmuəpmusma-kɨrasmɨtə
kəmotuəp rafin.

8Kən nagelo itəm tatol nampa tu lan in təmahl rəhan təwi,
kən nat kit tahmen e nɨtot asol, itəm tatuəp, kəmərakin-pən
əpəh itəhəi. Kən nəwtain nɨtəhəi kitiəh təmol nɨta, mapəs əm
nəwtain kəiu. 9 Kən təmərəkɨn nat megəh mɨn itəm kotatɨg
itəhəi nəwtain kitiəh, mapəs əm nəwtain kəiu, kən mərəkɨn
mɨn negomɨn nəwtain kitiəh, mapəs əmnəwtain kəiu.

10 Kən nagelo itəm tatol nampa tri lan, təmahl rəhan təwi.
Kənməhau 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 əm nəwtain kəiu.
Kən netəmim tepət itəmkəmotənɨmnəhau arɨp, kəmotɨmɨs.

12Nagelo 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 məhaumɨn 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, kənmətasək əfəməhmatənməmə, “!Awe! !Awe! !Awe!
!Məto-inun nagelo kɨsɨl mɨn əh-ikɨn okəpanəhlahl mɨn rəhalal
təwi roiu, mol nəratən asol okəpanəhaluwa e netəmim rəha
nətueintən!”

9
Nagelo itəm tatol faif lan təmahl təwi

1 Nagelo itəm tatol faif lan, tətahl rəhan təwi, kən eməplan
məhau kit itəm tɨnəmɨsɨ-pər e neai miet-pən e nətueintən.
Kəmos-ipən ki kit kəmməhau un, o nerəhən e nɨpəg asol itəm
teiuaiu agɨn. 2 Nian təmerəh e nɨpəg əh, nəhaniəm təmər,
§ 8:5: Eks 19:16-18 * 8:12: Aes 13:10; Mak 13:24
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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 Uhgɨn
e nɨpɨnəgɨlat. 5 Kən kəmegəhan-in nəsanənən kəm ilat məmə
okotus netəmim motol nahməən kəm ilat o məwɨg faif, məto
kəsotohamnuən ilat. Kən nahməən əh, itəm ilat okotəto tərat
lan, taprəkɨs-in agɨn nəmenɨpikɨwelau itəhəi, nian tatus itəm,
kətahmə.* 6 E nian mɨn 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 tah-
men 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 agɨn
welau itəhəi. Ilat koatos nəsanənən e nɨpikɨlat o nolən
nahməən kəm netəmim o məwɨg faif. 11 Ilat, rəhalat kit əh-
ikɨn etəm-iasol, in iərəmərə rəha nɨpəg 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 itəm tatol sikis lan təmahl rəhan təwi.
Kən eməto nəwian kit təmɨsɨ-pən əpəh e nɨki rəhnɨpat olta u,†
ilat kuwɨt, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən tatətul aupən e
nɨganəmtɨ Uhgɨn. 14 Kən nəwian əh təmən-ipən kəm nagelo
itəmtatol sikis lanu tatɨləs təwi,məmə, “Ɨkɨs nagelomɨnun ilat
kuwɨt itəmkəməlis ilat kəmki-pən əpəh e nəhau asol Iufretes.”
15 Tol nəhlan, təmɨkɨs ilat. Nagelo mɨn əh, ilat kuwɨt, kəməlɨn
ilat kotətul matɨp u-roiu o aua ətuatɨp u, ne nian ətuatɨp u,
ne məwɨg ətuatɨp u, ne nup ətuatɨp u, məmə okotohamnu
* 9:5: Nəghatən Kris ətuatɨp təməsənən nahməən rəha nɨpikɨ welau 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 nɨpikɨ welau ne
nahməən rəha nəme tɨmar. † 9:13: Olta u, in tepɨl kit tatətul əpəh e Nimə Rəha
Uhgɨn, kən katol sakrifais mɨn ikɨn. Rəhnɨpat mɨn əpəh e konamɨn.
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netəmimrəhanətueintənnəwtain kitiəh,motapəs kəiu. 16Kən
eməto nampa rəha mopael mɨn rəhalat, itəm kotasuə e hos,
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 hos mɨn u, kotahmen e rəhn-kapə laion
mɨn, kənnɨgəmnenəpienən rat‡ne nəhaniəmkatəhalɨsɨ-pən e
nɨpəgnoalat.

18Kənnəratən asolmiləhal u itəmkəməhaliet e nɨpəgnoalat,
iləhal kəməhalohamnu netəmim e nətueintən nəwtain kitiəh,
kapəs əm nəwtain kəiu. 19Nəsanənən rəha hos mɨn əh, tatɨsɨ-
pən e nɨpəgnoalat, ne nɨpikɨlat, məto-inun nɨpikɨlat tahmen e
sɨnek, itəm rəhn-kapə tətatɨg e malnɨpikɨn. Kən hos mɨn 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 narmɨ nat əm,
itəm kəsotəplanən nat, ne məsotətoən nat, ne məsotaliwəkən.
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,
kənmɨrai-mɨrai tɨtəlau e rəhn-kapə. Kən in təhag-əhagmɨtasiə,
tahmen e mɨt, kən nelkɨn tahmen e pos asol mil u kətiauəp e
nɨgəm. 2 In tatos naoa əkəku kit itəmkɨnurapɨk rəkɨs tatəməhl-
pən e nelmɨn. In təməf-ipən nelkɨn matɨp e nɨtəhəi kən məf-
ipən nelkɨn mol e nəptən, 3 kən in təmagət əfəməh, nakəto
nəwian tahmen e laion. Nian təmagət əfəməh, kən kaluəluə
təmatɨpərəh mau sepɨn, matuhalpɨn. 4 Kən nian kaluəluə
təmatɨperəhmau sepɨnmatuhalpɨn rəhannəghatən, kənnɨkik
natəht məmə oekəte rəkɨs nəghatən itəm in tatən. Məto enəto
nəwian kit tatɨsɨ-pər e nego e neai matən məmə, “Əhluaig-in
nəghatən u itəmkaluəluə tatən, səte rəkɨsən.”

5Kən 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

‡ 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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nego e neai ne natɨmnat rafin itəmkoatatɨg 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 əmmə in
təmən-iarəp aupən kəm rəhan iolwəkmɨn u, ienmɨn rəhan.”

8Kən əmun, ekəto mɨn nəwian əh təmɨsɨ-pən e nego e neai,
matən-ipamɨn kəm ioməmə, “Uwɨn,mɨləs naoa kəmurapɨk əh
itəm tatəməhl-pən e nelmɨ nagelo itəm tatətul-pən e nɨtəhəi ne
nəptən.”

9Kən əmun, ekuwɨn mətapəh o nagelo məmə otos-ipa naoa
əkəkukəmio. In tən-ipakəmioməmə, “Osmun. Natuotərəkɨn
nərpəm, məto nian onakun, tətehen tahmen e sukapak.”
10 Kən əmun ekɨləs-irəkɨs e nelmɨ nagelo, kən mun mərge.
Emun məto tətehen tətehen, tahmen e sukapak, məto nian
emərge, təmərəkɨn nərpɨk, nərpɨk təmərat lan. 11 Kən kəmən-
ipa kəm io məmə, “Ik onakəkəike mən-iarəp mɨn nəghatən
itəm Uhgɨn otos-ipɨnə kəm ik u, o netəmim nuwigɨlat pɨsɨn
pɨsɨnmɨn, ne netəm e kantri pɨsɨn pɨsɨnmɨn, ne netəm koatən
nəghatən pɨsɨn pɨsɨnmɨn, ne kig mɨn.”

11
Etəmimmil itəmkəmuətul-arəp o Iesu

1 Kən əmun kəmos-ipa nuwig kit rəha nosən mak e nat, kən
kən-ipa kəm io, 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 asimmotuwɨnmotuwɨnmotos məwɨg ilat
foti-tu.* 3 Kən io ekos-ipən nəsanənən kəm rəhak etəmim
mil itəm katuətul-arəp ron io. Kən okətios əm nəmkapɨn,
muatətul-arəp o nən-iarəpən rəhak nəghatənmɨn o nianwan-
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 Suahmil u, ilau katios nəsanənən o nahtosɨg-
inən napuə məmə nuhuən otəsəfɨkən nian ilau okatuəghat
matuən-iarəp nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Kən ilau matios mɨn
nəsanənən məmə okuəuhlin nəhau mɨn kotuwa nɨta, kənu

* 11:2: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmenmɨn e
nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260).
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miatun mɨn nərəkɨnən netəmim rəha nətueintən e nəratən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn itəm ilau kioalkeike məmə okioal.

7 Kənu nian ilau kɨnuatətul-arəp rəkɨs, kɨnuən rəkɨs
natɨmnat rafin, kən nat megəh† itəmotər e nɨpəg teiuaiu agɨn,
mərioah moh ilau, mol win elau mohamnu ilau. 8Nɨpətɨlau
otatəməhl əpəh e suatɨp rəha taon asol əh, ikɨn əh kəməht-
ipən mɨn rəhalau Iərəmərə e nɨg kəməluau‡ ikɨn, kəməuhlin
nərgɨn, məmə Sotom o Ijip, tatəpsen-pən nolən rat ikɨn əh.
9 Kən netəmim nuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨn mɨn, netəmim e noanol
rafin, ne netəmim e nəghatən 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. 11 Məto 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. 12Kən 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, kəmotəgɨn motasiəp, kən motən nɨpahrienən
məmə Uhgɨn e nego e neai, tatos nepətən.

14 !Awe! Nəratən asol itəm tatol nampa tu lan, tɨnol nam-
nun. Məto, nəratən itəm tatol kɨsɨl lan otəsuwəhən tuwa.

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 itəm nətatɨg roiu, kən
nəmətatɨg aupən,

† 11:7: Dan 7 ‡ 11:8: “Ikɨn əh kəməht-ipən mɨn Iərəmərə e nɨg kəməluau,”
tatəghat-in Jerusalem. § 11:15: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Rəhatat
Iərəmərə ne rəhan Kristo, in tɨnatərəmərə,” tatəgətun-pən məmə Tata Uhgɨn ne
rəhan Kristo, ilau kitiəh əm.
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məto-inu ik nəmos rəham nəsanənən asol, kən mɨnətuoun
matərəmərə.

18 “Kantri mɨn, kotautu pɨk, məto ik rəham neməha asol
tɨnuwa.

Nian tɨnuwa o nakilən netəmkəmotɨmɨs.
Kən onakətou ien mɨn u ilat rəham iolwək mɨn, kən mətou

mɨnnetəmimrəham, nenetəmkoatɨsiai-in ik, ilat rafin,
nat əpnapɨn okəmə ilat koatos nepətən asol o nepətən
əkəku.

Kən nian u rəham, o nərəkɨnən netəm itəm koatərəkɨn
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

1 Kən nəmtətin asol kit təmiet e neai, muha-pɨspɨs lak. Pətan
kit təmuwɨn e mɨtgar tahmen e rəhan napən, kən təməpələh
məf-ipər nelkɨn e məwɨg, kən matəfauin hat rəha nɨsiaiiən
kit, kəmol-pən məhau tuelef lan. 2 In tətasək əfəməh, tatəto
nahməən məto-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 itəm otəsuwəhən temək, məmə okəmə nətɨn
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, itəm Uhgɨn təmol əpen-əpenə lan məmə 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 rəhan nagelo mɨn kɨnoatoh mɨn ilat. 8Məto ialkita,
* 11:19: Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən u, in “Ark of the Covenant.” Eks
25:10-22. * 12:4: Mat 2:13-14 † 12:6: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri
ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260).
‡ 12:7: Dan 10:13,21; 12:1
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nahgin tɨkə, təsahmenən. Kən əmun, Mikael ne kɨnotol win
elat, kən kəmahl-iarəp ilat əpəh e nego e neai. 9 Kəmotɨləs
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.

10 Kən əmun eməto nəwian asol kit əpəh ilɨs e nego e neai.
Təmə,
“!Roiu əh, Uhgɨn rəhatat in tɨnosmegəh itat!
!Roiu əh in tɨnol-arəpməmə in tatos nəsanənən,
kən roiu əh, in tɨnatərəmərə!
Kən roiu əh, Kristo rəhan təmolməmə in tatos mɨn nəsanənən

ne nepətən e natɨmnat mɨn rafin.
Tol nəhlan məto-inu roiu əh, kɨnərakin-iəhau Setan e

nɨganəmtɨUhgɨn. Setan u, itəm tatətu-pən-ətu-pən nat e
piətat mɨn lapɨn ne lenian, mən-iarəp nɨpəgnəmtɨnmɨn
rəhanmatətu-pən elat e nɨganəmtɨ Uhgɨn.

11Kən piətat mɨn kəmotəmou ilat min,
kənmotol win rəkɨs lan e nəsanənən rəha nɨta Nətɨ Sipsip,
motatɨg motol win mɨn lan e nətul əskasɨkən o nən-iarəpən

nəghatən rəha Nətɨ Sipsip.
Motolwinmɨn lanməto-inunɨkilat təməsəhtpɨkənnəmegəhən

rəhalat,
məto kəmotətul matɨp əmməmə okotɨmɨs.
12 !Nego e neai, ne itəmat u notatɨg ikɨn, otagien məto-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.”

13 Nian ialkita asol u, təməplan məmə kɨnərakin-iarəp in
tuwɨn e nətueintən, in tɨnatɨtəp pətan u itəm təmɨləs nətɨn
iərman. 14Kən kəmos-ipən nɨməlməlɨmalɨkɨmkəiu kəmpətan
u,məmə in otosmiwɨg lanmuwɨn əpəh ikɨn kəmol əpen-əpenə
rəkɨs ikɨn taruən-aruən ikɨn. Ikɨn əh, otətatɨg ikɨn, kən in
tɨtagɨmo sɨnek, kən katehmwɨr 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. 16 Məto
nɨsɨp təmasitu e pətan u. Nɨsɨp təmoag kənmərge rafin nəhau
itəm ialkita təmeoa-in e nɨpəgnoan. 17 Kən əmun, ialkita un,
neməha təmol təmol o pətan u, kən in tagɨm muwɨn məmə
otəluagɨn ilat rəhanmɨn neen noanol, ilat u itəmkoatol nəwia
Uhgɨn, kənmoatətul əskasɨk onən-iarəpənməmə ilat netəmim
rəha Iesu Kristo. 18Kən in təmətul əpəh e nɨməkləkɨl itəhəi.

§ 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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13
Natmegəh itəm təməhap nɨtəhəi mər

1 Kənu eməplan nat megəh asol kit təməhap nɨtəhəi mər.
Rəhnɨpat ten, rəhn-kapə təmɨsɨmilat sepɨn, kəməfauin-pənhat
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 nelkɨn mɨn
kotahmen e nat megəh kit u, pea. Kən nɨpəgnoan tahmen e
laion. Kən ialkita u, təmos-ipən rəhan nəsanənən ne rəhan
nərəmərəən ne nepətən asol kəmnat megəh u.

3 Rəhn-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-in nat megəh un. 4Kən ilat rafin kəmotəfak kəm
ialkita, məto-inu təmos-ipən nepətən rəhan kəmnat megəh u.
Kən ilat kəmotəfak mɨn kəm nat megəh u, kən motəmə, “?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.*
6 Kən in təmən nəghatən rat tepət e Uhgɨn, ne nərgɨn,† ne
netəmim itəm kotatɨg e nego e neai,‡ ilat u, rəhan niməfak.
7 Kəmos-ipən mɨn nəsanənən kəm in, məmə otəluagɨn ilat
netəmim rəha Uhgɨn, kən mol win elat. Kən kəmos-ipən
mɨn nepətən kəm in o nərəmərəən e netəmim e noanol mɨn
rafin, ne netəmim nuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ne netəmim e
nəghatən mɨn rafin, ne kantri mɨn rafin. 8 Netəmim rafin
rəha nətueintən, okotəfak kəm nat megəh u, inəh, netəmim
rafin itəm kəməsəteən nərgɨlat e Naoa rəha Nəmegəhən, nian
nətueintən təmatɨkə əh. Naoa u, in naoa rəha Nətɨ Sipsip itəm
kəmohamnu.

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 u məmə netəmim rəha Uhgɨn okotəkəike
motol tɨku, kənmotahatətə əme Uhgɨn.

Natmegəh itəm təməhap nɨsɨpmər
11Kən əmun, eməplanmɨn nat megəh kit mɨn itəm təməhap

nɨsɨp mər. Rəhnɨpat kəiu tahmen e nətɨ sipsip kit, məto

* 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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tatəghat, nəwian tahmen e ialkita kit. 12Natmegəh itəmrəhn-
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. 14Uhgɨn təmegəhan-
in-pən nəsanənən kəmnat 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. 15 Kən Uhgɨn təmegəhan-in-pən nəsanənən
kəmnatmegəh itəmrəhnɨpatkəiu,məməotehag-pənenarmɨn
itəmkəmasgəwɨn e nɨg, pəs təghat. Kən narmɨn itəmkasgəwɨn
e nɨg un, təməghat, mən əskasɨk məmə okəike kohamnu
netəmim rafin itəmkəsotəfakən kəm in. 16Kən in təmatəkəike
kəm netəmim rafin məmə okotos mak kit rəhan e nelmɨlat
matɨp o e nɨpɨnəgɨlat. Netəmim rafin agɨn kotəkəike motos,
ilat u, netəm-iasol mɨn, ne netəm əpnapɨn əm, netəm rəhalat
nautə tepət, ne netəm rəhalat nautə tɨkə, slef mɨn, ne netəm
sənəmə slef mɨn,məmə okotosmak kit rəhan e nelmɨlat matɨp
o e nɨpɨnəgɨlat. 17 Okəmə etəm təsosən mak u, təruru nosən
nəmtɨ nat kit, ne nosalɨm-inən, mətoarus in təkəike mos mak
rəhan. Mak un, in nərgɨ nat megəh itəm rəhn-kapə ilat sepɨn,
o nampa itəm tatəpsen-pən nərgɨn.

18Onat u, onakəkəikemosnenatɨgən tepət o nɨtunənnampa
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 rəhanTata enɨpɨnəgɨlat. 2Kənekətonat kit əpəh ilɨs enegoe
neai tətagət, nəwian tahmen e nɨtəhəi tatem nonahluəluə, kən
mahmen mɨn e kaluəluə tɨtatɨperəh, kən ekəto tahmen mɨn e
nəwia hap* tepət, netəmim koatoh. 3Kən ilat koatan napuən

* 14:2: Hapmɨn un, nat katoh elat o nanən napuən, tahmen e kitar.
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wi 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.
4Netəmmɨn u ilat u, itəm kəmotehm wɨr rəhalat nəmegəhən,
məmə namkɨmɨk tɨkə elat, kən ilat kəməsotitən pətan, ilat
netəm wi.‡ Ilat koatuarisɨg-in Nətɨ Sipsip u, moatuwɨn ikɨn
mɨnrafin itəmin tatuwɨn ikɨn. Uhgɨn tɨnos-nəmtɨnrəkɨs netəm
mɨn əh. Ilat rəha Uhgɨn əm, ne Nətɨ Sipsip u. Ilat kotahmen e
nagwənən itəmkəməfak-in wi əme nasumən, itəmkatos-ipən
kəmUhgɨnneNətɨSipsip. 5 Ilat kəsoteiuəənniankitne, kənnat
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
netəmimnuwigɨlat tol pɨsɨnpɨsɨnmɨn. 7 In tatən əfəməhməmə,
“Otəgɨn motɨsiai-in Uhgɨn, kən motən nɨpahrienən e rəhan
nepətən, məto-inun nian ətuatɨp rəhan tɨnuwa, o nos-ipənən
nalpɨnən kəm netəmim. Otəfak kəm in, etəm təmol 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! !Papilon
Əsanən Nahgin Tepət təməme, meiuaiu! In tahmen e pətan
e suatɨp itəm təmiuw-pa nəman e kantri mɨn rafin kotuwa
motənɨmwain ilatmin. Wain unɨmɨn, inun, nɨtəpənnalmələn
mɨn, məkəike kəm netəmim məmə koatol nolən rat ilat min.
Kənniannəmankotənɨmwainu, ilatkoatiuw-paneməharəha
Uhgɨn olat.”

9 Kən nagelo kit mɨn, itəm tatol kɨsɨl lan, tatuarisɨg-in ilau,
kən matən əfəməh məmə, “Okəmə suah kit təfak kəm nat
megəh rəhn-kapə ilat sepɨn, ne narmɨn itəm kəmasgəwɨn e
nɨg, kən matos rəhan mak e nɨpɨnəgɨn o nelmɨn, 10 kən in
təike mənɨm mɨn wain u inu, in neməha rəha Uhgɨn. 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. 11 Kən nəhaniəm rəha nɨgəm itəm
tatus ilat matol nahməən kəm ilat u, in tatər nian rafin,
namnun tɨkə. Netəm mɨn un itəm kotəfak kəm nat megəh

† 14:3: 1 Pita 1:19 ‡ 14:4: 2 Kor 11:2; Nol Əpən 21:9 § 14:6: Katəghat-in
NamnusənTəwɨrməmənamnuntɨkəməto-inun in tatəghat-innalpəkauən lilɨnmɨn
rəha Uhgɨn, kənməto-inun in tatən nɨpahrienən nian rafin.
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rəhn-kapə ilat sepɨn ne 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, kən moatahatətə e Iesu, ilat
kotəkəike motətul əskasɨk.

13 Kən 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, kən matɨləs naip eko kit
itəm tasɨlə. 15Kən əmunnagelo kitmɨn təmɨsɨ-pən əpəh eNimə
Rəha Uhgɨnmuwa, kənmaun-in əfəməh suah u, tatəpələh-pər
e malnapuə məmə, “Os rəham naip eko mos muwɨn məulək,
məto-inu nian rəha nəuləkən tɨnuwa, kən nagwənən əpəh e
nətueintən tɨnɨmətə.” 16 Kən 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 nɨgəme olta, təmɨsɨ-
pən əpəh e olta, kən maun-in əfəməh nagelo itəm tatɨləs naip
eko məmə, “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 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-eguarɨn netəm mɨn u, kən
nɨtalat itəm tɨtaiəh mətaiu 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

* 14:19-20: Aes 63:1-6
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1 Ekətag-pən əpəh e nego e neai məplan mɨn nəmtətin kit
mɨn itəm tatuha-pɨspɨs lak. Nagelo ilat sepɨn koatos namnu
nalpɨnənmɨn, ilat sepɨn. Nalpɨnənmɨn əh, ilat koatol neməha
apiəpiə rəha Uhgɨn tol namnun lan. 2Kən 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 kotolwin elau, ne nampa itəmtatətul o
nərgɨn. KənUhgɨn təmos-ipənhap*mɨnkəmilat, 3kənkoatoh,
motannapuən rəhaNətɨ SipsipneMosesu, iolwək rəhaUhgɨn,
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 napuənu, emətag-pər enego eneai,məplan
kəmerəh-pən Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, inu, Nimə Tapolən rəha
Uhgɨn. 6Nagelo ilat sepɨn kəmotiet e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn,
koatos nalpɨnən mɨn ilat sepɨn. Ilat kotuwɨn e napən wɨr u,
linen, itəm tatɨpɨt-ɨpɨt, kən kəməlis manɨkɨləhalat e kətəut itəm
kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. 7 Kən əmun, nat koatəmegəh
un ilat kuwɨt kit təmos-ipən pesɨn mɨn itəm kəmol e iaen
u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ilat sepɨn, kəm nagelo mɨn u sepɨn. Pesɨn
mɨn u, kotərioah e neməha rəha Uhgɨn u, itəm tətatɨg lilɨn.
8Kənnəhaniəmtəmɨrəfin IkɨnUhgɨnTətatɨg Ikɨn, nəhaniəm-in
nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn ne nəsanənən rəhan, kən okol
suah kit təsuwɨnən əh imə e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn mətoarus
nalpɨnən mɨn ilat sepɨn itəm nagelo sepɨn koatəmɨk, okotol
namnun.

16
Pesɨn ilat sepɨn, kəmotərioah e neməha rəha Uhgɨn

1 Kən əmun, eməto nəwian kit təmagət əfəməh əpəh e Ikɨn
Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, matən-ipən kəmnagelomɨn u sepɨnməmə,
“Otuwɨn, motəhtəg-iarəp e nətueintən pesɨn ilat sepɨn itəm
kəmotərioah e neməha rəha Uhgɨn.” 2Nagelo itəm tətaupən,
təmuwɨn məhtəg-iarəp pesɨn rəhan e nəptən. Kən əmun,
netəmim itəm koatos mak rəha nat megəh rəhn-kapə ilat

* 15:2: Hap mɨn un, nat katoh elat o nanən napuən, tahmen e kitar. † 15:4:
Jer 10:7; Sam 86:9-10
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sepɨn, kən moatəfak kəm narmɨn itəm kəmasgəwɨn e nɨg,
nɨməgəm təmɨrəfin nɨpətɨlat.

3 Kən 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. 5Kən əmuneməto nagelo itəmtərəmərə enəhaumɨn
təmə,
“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! Iərəmərə Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, rəham

nəghatən nəmuəh netəmim lan, in tətuatɨp agɨn, kən
nɨpahrienən.”

8 Kən əmun, nagelo nampa fo, təhtəg-iarəpən rəhan pesɨn
e mɨtgar, kən kəmos-ipən nəsanənən kəm mɨt məmə otəhg
netəmim tahmen e nɨgəm. 9 Kən nəgəpanən təmus ilat, kən
kotau-iərmɨs-innərgɨUhgɨn, itəmin tatərəmərəenalpɨnənmɨn
u, məto ilat kotapəs nəuhlinən nətəlɨgən rəhalat, kənmotɨsiai-
in rəhan nepətən.

10 Kən nagelo nampa faif təhtəg-iarəpən rəhan pesɨn əpəh
nat megəh tatərəmərə ikɨn, kən əmun, ikɨn mɨn rafin in
tatərəmərə ikɨn in təmapinəp. Kən netəmimkoatəto nahməən,
moatus namɨlat motoatɨp-oatɨp. 11 Kən ilat motau-iərmɨs-in
Uhgɨn əpəh e nego e neai o nahməən mɨn ne nɨməgəm mɨn
rəhalat,məto ilat kəməsotəuhlinənnətəlɨgən rəhalat onat itəm
kəmotol.

12Kən nagelo nampa sikis, təməhtəg-rəkɨs rəhan pesɨn əpəh
enəhau asol, nərgɨnu, Iufretes, kən əmunnəhau təmamɨrmol
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.

15 Kən Iesu təmən məmə, “! Ətag-pa-tu! ! Iatuwa tahmen
e iakləh! Etəmim itəm təsapɨlən mətaiir, məsapegən rəhan
* 16:13: “Ien eiueiuə”u, innatmegəh itəmtəməhapnɨsɨpmər, rəhnɨpat kəiu, itəm
təməghat-in e Nol Əpən 13:11-18.
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natɨmnat o napɨlənməmə in otəsaipiəpiəən kənmaulɨs ron, in
otatɨg e nəwɨrən pahrien.”

16Kən ilat kəmotargətain rafin kigmɨn əpəh ikɨn kit, katən e
nəghatən rəha netəm Isrel, məmə, “Amaketon.”

17Kənnamnunnagelo itəminnampa 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 təməhap
məsɨn 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. 20 Nəptən
əlkələh mɨn rafin kəmahin rəkɨs ilat, kotɨkə, ne nɨtot mɨn,
kɨsəplan mɨnən kit. 21Ais u itəm tahmen e kəpiel asol koatɨsɨ-
pən e malnapuə, kəmotɨsas-pən e netəmim. Ais u, kitiəh əm
tahmen e fifte kilo, kən netəmim kəmotau-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

1 Kən 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,
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.”

3Kən nəsanənən rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm io, kən
nagelo təmit-irəkɨs io ekian əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kən
ikɨn əh, eməplanpətanun tətasuə-pər eməntaanatmegəhasiə
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. 5Kən inəh e nɨpɨnəgɨn, kəməte-pən nərɨg kit əh-ikɨn,
itəmnɨpətɨn tatəhluaig u, tatənməmə,
* 17:1: Pətan ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suatɨp. † 17:4: Perel u, in kəpiel wɨr
əpəh e nɨki iarou.
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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 netəmkəmotətul-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 rəhanəmegəhən, ilat, narmɨlat otiwɨgpɨknianokotəplan
nat megəh u, məto-inu aupən in təmatəmegəh, məto təsatɨgən
roiu, məto in otiet-arəpamɨn.

9 “Etəmimotəkəikemosnenatɨgənonɨtunənnɨpətɨnəghatən
u. Rəhn-kapə natmegəh u, ilat sepɨn, koatəpsen-pən nɨtot mɨn
itəmpətan əh tatəpələh-pər elat.‡ 10Koatəpsen-pənmɨnkig 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, in mɨn in kig kit, itəm tatol nampa eit lan, məto in
mɨn in kig kit rəha kig mɨn u ilat sepɨn, kən tɨnətaiu matuwɨn
məmə Uhgɨn otərəkɨn.

12 “Rəhnɨpat ilat ten itəm nəməplan ilat, koatəpsen-pən kig
ilat ten, itəm ilat kəsotosən əh nərəmərəən rəhalat. Məto
ilat okəpanotos nepətən məmə ilat kig mɨn, motərəmərə ilat
nat megəh, məto o nian təkuəkɨr əm. 13 Nətəlɨgən rəhalat
kitiəh əmo nos-ipənən rəhalat nəsanənən ne nepətən kəmnat
megəh. 14 Ilat okotəluagɨn ilat Nətɨ Sipsip, məto Nətɨ Sipsip
otol win elat, məto-inu Nətɨ Sipsip in Iərəmərə rəha iərəmərə
mɨn, ne Kig rəha kig mɨn. Kən in otuwa ilat min netəmmɨn u,
təmɨtəpun ilat, kən ilat koatətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən.”

15Kən əmun,nagelo tən-ipamɨnkəmioməmə, “Nəhaumɨnu
nəməplan, itəmpətan ionəhan tatəpələh-pər lan, tatəpsen-pən
netəmim nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn, nɨmanin netəmim, kantri
mɨn, ne nəghatən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 16 Nat megəh ne rəhnɨpat
ilat ten itəm nəməplan, ilat okotetəhau pətan ionəhan u. Kən
ilat okotərəkɨn in, motol nat ruən lan, taiu piəpiə. Ilat oko-
tun noanuwəhgɨn kən motan-ətɨp nɨpətɨn e nɨgəm. 17 Okotol
nəhlan, məto-inu Uhgɨn təmələhəu-pən nat u e nɨkilat, məmə

‡ 17:9: Netəmim tepət nɨkilat təht məmə nat u tatəghat-in Rom, in kəmiləkɨn-pər
e nɨtot ilat sepɨn.
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okotol nətəlɨgən rəhan, kən mol nɨkilat kitiəh əm o nos-
ipənən rəhalat nəsanənənkəmnatmegəh,məmə in otərəmərə,
mətoarus nəghatən rəha Uhgɨn tuwamol nɨpahrienən.

18 “Pətan əh natəplan, in taon nahgin tepət itəm tatərəmərə
e kig mɨn rəha nətueintən.”

18
Papilon təməme

1Uarisɨgenatɨmnatmɨnu, eməplannagelokitmɨntəmɨsɨ-pəre
neai. In tatosnepətənasol, kən in tətasiəgəpɨnrafinnətueintən
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-inunkantrimɨn rafinkɨnotapɨs e nɨmɨnwainu, 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 təmərgətainrəhannolənrat tər iuəhkɨr əmtatek

neai,
mol Uhgɨn təsaluinən rəhan nolən rat mɨn.
6Otalpɨn nɨtai nat tahmen itəm in təmol kəmrəhamnetəmim.
Otos-ipən rəhan nətouənmau kəiu.
Otiuw rəkɨs nɨmɨnwain itəm in tarɨpməskasɨk,
rəhan nəsanənən tepət maprəkɨs-in itəm un 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 nɨkinmatənməmə, ‘Io kwinkit. Ikɨn-

u iatəpələh, matərəmərə. Sənəmə io nəutahlɨmɨs. Okol
esasəkən nian kit.’

8Onausitənu rəhan, rəhannalpɨnənmɨnotɨləs in oniankitiəh
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,
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in tatos-ipən rəhan nalpɨnən.”
9 “Kən nian kig mɨn rəha nətueintən itəm kəmoatit kən

moatos kələh nautə mɨn rəhan, kotəplan nəhaniəm e nɨgəm
itəm tatus, kən ilat okotasək, motəto tərat ron. 10 Rəhan
nahməən otol ilat kotəgɨn, kən motətul-pən əm isəu moatən
məmə,
‘!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

okotasək motasək o pətan u, məto-inu etəmim kit mɨn tɨkə
o nosən nəmtɨn rəhalat natɨmnat. 12 Suah kit mɨn otəsos-
nəmtɨnən iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silpa, ne kəpiel wɨr mɨn 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
tatəpien wɨr mɨn, inu sinamon, ne senta, ne insens, ne frank-
insens, ne fomat u mɨr. Netəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən wain
ne oel ne flaoa ne wit rəhalat. Kən etəmim otɨkə mɨn o nos-
nəmtɨnən kaumɨn ne sipsip ne hos ne kat, ne slefmɨn rəhalat,
inu netəmim.

14 “Kən netəm rəha nol-salɨm-inən natɨmnat mɨn, ilat oko-
tasək pɨk, nɨkilat tahmə. Ilat okotənməmə, ‘Noa wək asol mɨn
rəham itəm ik rəham nətəlɨgən təmuwɨn pɨk lan, kən nəmatol,
ilat kɨnotagɨm kapəs ik. Rəham nautə mɨn ne malə-malə mɨn
rəham kɨnotagɨm, okol nəsos mɨnən ilat.’ 15 Netəm koatol-
salɨm-innatɨmnatmɨn rəhalat kəmpətanu,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 itəmtəmuwɨn enatɨmnatwɨrmɨnu

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 kəpielmɨnnəmtɨn tiəkɨs, ne nat
wɨr mɨn u perel ne.

17Məto roiu agɨn-əhhuə, kəmaukitiəh əmlan, kəmərəkɨn rafin
nautə asol mɨn rəhan.’

“Kən əmunnetəmkoatɨləsnegomɨnrafin, netəmkoataliwək
e nego, ne kɨru mɨn rəha nego, ne netəmim rafin itəm koatos
məni rəhalat o natɨgən e nərpɨ nɨtəhəi, ilat okotətul-pən isəu
ron. 18Nian kotəplan nəhaniəm lan tatuəp, kən ilat okotəmə,
‘!Kəsehmən taon kit təsanən tahmen e taon asol u!’ 19Kən ilat
* 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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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-inuUhgɨntəmətu rəkɨsneimotəmatmələhəu-pənopətan

u!”
21 Kən 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.
22Kən okol kəsəto mɨnən nəwiali hap‡mɨn ne napuənmɨn, ne

nəwiali nahlən nau ne 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,
kən okol kəsəto mɨnən nəwia pətan ne iərman itəm kətioal

nəniəkɨsən rəhalau e nian rəhamarɨt,
məto-inu aupən, netəmkoatol-salɨm-in natɨmnat rəham,
ilat koatol win e nətueintən rafin,
kən ik natagwən asim netəmim e kantri pɨsɨn pɨsɨnmɨnməmə

kotuwa o rəham nərəmərəən, e noləmasig rəham.
24 “Taon asol u Papilon in təmos nalpɨnən
məto-inun kəmatiu nɨta ien mɨn ne netəmim mɨn rəha Uhgɨn

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

1 Uarisɨg 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,
2məto-inu nakilən rəhan in tətuatɨp pahrien.
Rəhan nəghatən tɨnuəh rəkɨs pətan ionəhan u, itəm təmit

əpnapɨn netəmim,
‡ 18:22: Hap un, nat katoh lan o nanən napuən, tahmen e kitar.
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kən tɨnətalpɨn nɨta rəhan iolwəkmɨn.”
3Kən kəmotagət əfəməhmɨnmotəmə,
“!Pəs kotənwiwi IərəmərəUhgɨn! Nəhaniəmenɨgəmitəmtatus

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, nəwiankit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kig,matən

məmə,
“!Otənwiwi Uhgɨn rəhatat!
!Itəmat rəhan iolwəkmɨn rafin, otənwiwi in!
!Itəmat u, noatɨsiai-in, moatəgin Uhgɨn, otənwiwi in!
!Nat əpnapɨn okəmə itəmat noatos nepətən asol mɨn, o netəm

əpnapɨn əm,məto otənwiwi Uhgɨn!”
6 Kən əmun eməto nəwia nat kit tahmen e netəmim tepət

koatagət, kən mahmen mɨn 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.”
(Napən wɨr u linen, tatəpsen-pən nolən ətuatɨp rəha netəmim
rəha Uhgɨn.)

9 Kənu 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,

“Nəghatən mɨn u, ilat nəghatən pahrien rəha Uhgɨn.”
10 Təmən nəhlan, kən emɨsin nulɨk 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 nəghatən mɨn rəha ien
mɨn.”

Etəm təmasuə-pər e hos kəruən
11Kən əmun ekəplan nego e neai təmerəh, kən məplan hos

kəruən kit. Etəm tətasuə-pər lan, nərgɨn un, “Etəm Kɨtun
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Nahatətə Əskasɨkən Lan, kən in Nɨpahrienən.” In tatəmou, kən
matos-ipən nalpɨnən kəm netəmim e nolən itəm tətuatɨp əm.
12Nɨganəmtɨn tahmenenəmnamɨnnɨgəm,kənkəməfauin-pən
hat tepət tepət e rəhn-kapə, hatmɨnu, ilat hatmɨnrəhakigasol
agɨn. Kəməte-pənnərgɨnkit lan,məto suahkit təsɨtunənnərgɨn
əh, in pɨsɨn əm tɨtun. 13 In tatuwɨn e napən kit itəm kəmeer
e nɨta,* kən nərgɨn un, Nəghatən Rəha Uhgɨn.† 14Kən mopael
mɨn rəha nego e neai koatuarisɨg-in. Ilat rafin koatəpələh-pər
e hos kəruən mɨn, kən moatuwɨn e napən wɨr u, linen, təruən
məwɨr. 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, kən nəmtətin rəha nepətən u, in nəlnal
itəmkəmol e iaen.”§ In otol təskasɨk agɨn kəm ilat, tahmen əm
məkatol enoakɨrepmɨn itəmnetəmimkəmoteguarɨn-eguarɨn
məmə nahuin otaiəh kən kol wain lan. Nolən əh inəh, Uhgɨn
NahginTepət PɨkAgɨn tatol-arəprəhanneməhapɨk. 16Kəməte-
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 kəm mənɨg mɨn itəm
koatiwɨg əpəh e magoagəp, məmə, “Otuwa, motargətain
itəmat mɨn o nagwənən asol rəha Uhgɨn, 18 məmə itəmat
onəkoton noanuwəhgɨ kig mɨn, ne netəm-iasol rəha mopael
mɨn, ne netəmnahgilat tepət, ne hos mɨn, ne netəmkoatasuə-
pər elat, ne noanuwəhgɨnetəmimrafin, netəmsənəmə 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 kəmotaskəlɨm nat
megəh əh, ne ien eiuə-eiuə itəm təmatol nəmtətin pɨspɨs mɨn
nian təmətatɨg ilau nat megəh. In təmatol nəmtətin mɨn əh, o
neiuə-inən netəmmɨn u itəmkoatosmak rəha natmegəh, 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 kigmɨnnemopaelmɨn rafin e naip
rəha nəluagɨnən itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan kən mənɨg mɨn
rafin kəmoton nɨpətɨlat, moton, nərpɨlat tasis wɨr.

20
* 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 * 19:16: 1 Tim 6:15; Nol Əpən 17:14
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Kristo təmuwa mol Kig kən mərəmərə e netəmim mətoarus-
pən nupwan-taosen
1Kən əmun, eməplan nagelo kit tatɨsɨ-pər e nego e neai, tatos
ki rəha nɨpəg asol itəm teiuaiu agɨn,* ne sen asol kit. 2Kən in
təmaskəlɨmialkita asol u, sɨneknuwəh ilouinaupən, in Iərmɨs,
o Setan, kən məlis ətain o nup wan-taosen. 3 Təmərakin-pən
in e nɨpəg asol itəm teiuaiu agɨn, kənmahtosɨg-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 itəm kəmasgəwɨn
e nɨg, kən məsotosən rəhan mak e nɨpɨnəgɨlat ne nelmɨlat.
Kən roiu ilat kəmotəmegəh mɨn, kən motərəmərə ilat Kristo o
nup wan-taosen. 5 Nat 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 nəwɨrən pahrien, məto-inu ilat netəm asim mɨn
rəha Uhgɨn. Ilat okəsotuwɨnən e noanəmnamɨn nɨgəm asol,
məto ilat okotuwa motol pris mɨn rəha Uhgɨn ne rəha Kristo,
kən ilat okotərəmərə ilat min e nupwan-taosen.

Uhgɨn təmol nalpɨnən kəmSetan
7Nian nup wan-taosen tɨnol namnun, okahl-iarəp mɨn Se-

tan e nɨpəg asol. 8Kən in otuwɨn əpəh o netəmim e kona kuwɨt
rəha nətueintən, itəm katən məmə Kok ne Makok,† 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 isəu
mɨn motɨrəfin nətueintən. Kən ilat kəmotətul kɨtəlau-in ikɨn
netəmim rəha Uhgɨn okotatɨg ikɨn, ne taon asol u itəm Uhgɨn
tolkeike pɨk.‡ Məto nɨgəm kit təmɨsɨ-pər e nego e neai, muwa
mus ilat. 10 Kən kəmərakin-pən Iərmɨs itəm təmatos-ipən os-
ipənkəmilat, kəmərakin-pən əpəhenoanəmnamɨnnɨgəmasol
itəm tatəpien. Ikɨn əh, kəmərakin-pən rəkɨs nat megəh ne
ien eiueiuə. Iləhal okətəhaləto nahməən lilɨn e nərauiəgən ne
lapɨn, namnun tɨkə.

Namnun nakilən
* 20:1: Nol Əpən 1:18 † 20:8: Esik 38:2,9,15 ‡ 20:9: “Taon u, itəm Uhgɨn
tolkeike pɨk,” in tatəghat-in Jerusalem.
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11 Kən əmun ekəplan mɨn jea asol kit, təruən. Kən kig
tatəpələh-pər lan. Nətueintənneneaikəmuagɨmonɨganəmtɨn,
miakə agɨn.

12 Kən 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 kəmuəhlman mɨn ilat, ilat
kɨnotiet rəkɨs elau, kən kɨnatakil ilat kitiəh kitiəh o nat ilat
kəmotol. 14KənkəmɨləsNɨmɨsənneNoanpən, 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 nɨgəm
asol.

21
Jerusalemwi

1Kən əmun eməplan neai wi ne nətueintən wi, məto-inu neai
oas ne nətueintən oas kɨniakə. Kən nɨtəhəi təmɨkə mɨn. 2Kən
əmunekəplan taonasimrəhaUhgɨn, inun Jerusalemwi, tatɨsɨ-
pər o Uhgɨn e nego e neaimateiuaiu-pa. Kəmolmalə-malə lan
tahmen e pətan itəm kəmol malə-malə kəm in məmə otuwɨn
mehm rəhan iərman mioal marɨt. 3 Kən əmun ekəto nəwian
asol kit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kigmatənməmə, “!Əplan-tu!
Roiu əh, Uhgɨn tɨnol latuənu rəhan ilat netəmim. In otətatɨg
ilat min, kən ilat okotuwa rəhan mɨn netəmim. Kən Uhgɨn
ətuatɨp in otətatɨg olat, kən in rəhalat Uhgɨn. 4 In otafəl rəkɨs
rafin nahui nəmtɨlat. Nɨmɨsən ne nasəkən ne nahməən mɨn
okotɨkə. Natɨmnat nuwəh mɨn u, ilat kɨnotuwɨn rəkɨs, okol
kəsotuwamɨnən.”

5 Kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, təmə, “Iatəuhlin
natɨmnatmɨn rafin kotuwamotuwiwi.” Kənməmə, “Əte rəkɨs
natɨmnatmɨn u, məto-inu nəghatənmɨn 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
§ 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 nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol
namnun lan, tahmen eAne Z e Inglis. † 21:6: Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39
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ekos-ipən natɨmnat itəm emən-iəkɨs rəkɨs kəm in. Io ekuwa
rəhan Uhgɨn, kən in otuwa nətɨk. 8Məto netəm koatəgin itəm,
məsotətul əskasɨkənerəhalatnahatətəən, ilat kotamkɨmɨk, kən
moatohamnu itəm, koatit anion əm ilat mɨn, moatol klefa,
moatəmɨk nərɨk, motəfak kəmnarmɨ natmɨn, 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 itəm
kotərioah e namnu nalpɨnən ilat sepɨn itəm Uhgɨn otol kəm
netəmim. In təmuwa mən-ipa kəm io məmə, “Wa-tu, pəs
iakəgətun pətan rəhaNətɨ Sipsip kəmik, itəmokioalmarɨt 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. Kən in təgətun kəmio TaonAsim rəhaUhgɨnu,
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. 12 Rəhan fenɨs
təfəməh mər ilɨs, mɨtəlau e taon, ket lan ilat tuelef. Nagelo
mɨn tuelef koatətul o ketmɨnu. Kəməte-pənnərgɨnoanol rəha
nenətɨ Isrel ilat tuelef eketmɨnu. 13Kənkəməte-pənnərgɨləhal
kɨsɨl e nɨkalɨn pah ikɨn, kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pəhap ikɨn, kɨsɨl e
nɨkalɨn pis ikɨn, kən kɨsɨl e nɨkalɨn par ikɨn. 14 Nəukətɨ 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 ket mɨn ne
fenɨs rəhan. 16 Taon u, kona lan kuwɨt. Mak rəha nɨkalɨn
mɨn rafin kotahmen-ahmen əm. Taon əh kaifəməh, kən mak
rəha nɨkalɨnmɨn rafinne nəfəməhən rəhan ilat rafin tu taosen
tu-hanrɨt-tuente kilomita. 17 Fenɨs u, tɨpɨk-ɨpɨk, mak rəhan
tahmen e sɨkɨste-faef mita. Nagelo əh, təmos mak 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 talien mə kɨlas.
19 Kəpiel mɨn itəm kəmiləkɨn nəukətɨ fenɨs lan, kəmol malə-
malə elat e kəpiel wɨr mɨn. Kəmotaupən motəlɨn-pən kəpiel
wɨr mɨn u tiaspa, kən nampa tu lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr
mɨn u safaia, kən nampa tri lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨrmɨn
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-pən kəpiel wɨr u krisolait, kən
nampa eit lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u malakait, nampa
nain lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u topas. Kən nampa ten
lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u kalsetoni, kən nampa lepɨn
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lan, kəmotolɨn-pənkəpielwɨru takuoes, kənnampa tuelef lan,
kəmotəlɨn-pənkəpielwɨr u ametis. 21Ket asolmɨnu 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-inuUhgɨn əm, itəmNahginTepət PɨkAgɨn, neNətɨ Sipsip,
ilau nimə rəha nəfakən. 23 Kən ikɨn əh, nɨkitəm təsuwəhən
mɨtgar ne məwɨg, məto-inu nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn in
tətasiəgəpɨn rafin taon u, kənu Nətɨ Sipsip un, in lait rəhan.§
24 Kən kantri mɨn e nətueintən okotaliwək e nəhag-əhagən
rəhan, kən iərəmərəmɨn rəha nətueintən okotuwa, kənmotos
rəhalat nautə wɨr mɨn, motuwa e nɨsiaiiən motələhəu e taon
u. 25 Kɨsahtosɨg-inən rəhan ket mɨn nian kit, məto-inu nian
lapɨn tɨkə ikɨn əh. 26 Netəmim e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn e
nətueintən, okotos nautə wɨr mɨn rəhalat, ilat okotəmɨk mo-
tuwa o nɨsiaiiən, motələhəu e taon u. 27Məto natɨmnat mɨn
itəm kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne netəmim itəm koatol
nat itəm tol naulɨsən, ne netəm koateiuə, netəm mɨn u okol
ilat kəsotuwɨnən imə e taon asol u. Netəm mɨn əm un itəm
kəməte-rəkɨs-pən nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən itəm Nətɨ
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, 2 maiu matuwɨn matɨləs nəlugɨ suatɨp asol rəha taon
u. Nɨg rəha nəmegəhən tatətul u e nɨkal-kalɨ nəhau u, in tatoe
mau tuelef enupmɨn rafin, eməwɨgmɨn rafin. Kənnetəmime
kantrimɨn rafin koatol nɨmalɨn onol-wɨrənnɨmɨsən. 3Nat tɨkə
agɨn ikɨn əh itəm təike mos nalpɨnən rəha Uhgɨn. Kən jea rəha
UhgɨnneNətɨ Sipsip in əh-ikɨn əh, katuərəmərə ikɨn. Kənrəhan
iolwək mɨn okotəfak kəm in. 4 Ilat okotəplan nɨganəmtɨn,*
kən okəte-pən nərgɨn e nɨpɨnəgɨlat. 5Nian 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

‡ 21:21: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. § 21:23: Aes 60:19 * 22:4:
Mat 5:8; 2 Kor 4:6
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məmə otəgətun kəm rəhan iolwək mɨn natɨmnat mɨn itəm
otəsuwəhən təike muwa.”

7 Kən əmun, Iesu tən-ipa kəm io məmə, “! Otətəlɨg-tu! !
Otəsuwəhən ekiet-arəpɨnə! Netəm mɨn u itəm kəmotaskəlɨm
nəghatən itəmUhgɨn təmən-iarəp aupən e naoa u, ilat okotatɨg
e nəwɨrən pahrien.”

8 Io Jon, io u eməto kən məplan natɨmnat mɨn u. Kən nian
eməto kən məplan rəkɨs ilat, kən emɨsin nulɨk e nelkɨ nagelo
itəm təmit io muwɨn məgətun ilat kəm io. Kən emeiuaiu,
nɨpɨnəgək taru nɨsɨp, məmə ekəfak kəm in. 9Məto in tən-ipa
kəm io məmə, “!Əsəfakən kəm io! Kilau min ik u iolwək mil
əm rəha Uhgɨn, kitat piam mɨn u ien mɨn, ne netəm mɨn u
itəmkotaskəlɨmnəghatənmɨn e naoa u. !Əfak əmkəmUhgɨn!”
10 Kən in təmən-ipa kəm io məmə, “Suwaan ətainən nat kit
e naoa u məmə otaskəlɨm tiəkɨs, məto-inu natɨmnat mɨn u,
otəsuwəhən, kotiet-arəpa. 11 Netəm koatol nəratən, pəs ilat
kotəkəike moatol nəratən. Netəm rəhalat nətəlɨgən tamkɨmɨk,
pəs ilat kotəkəike e nətəlɨgən tamkɨmɨk rəhalat. Məto netəm
wɨr, pəs ilat kotəkəike enolən ətuatɨp. Kənpəs netəmasimrəha
Uhgɨn, 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.
14Netəm itəm kotaikuas e rəhalat napən təruən, ilat okotatɨg
e nəwɨrən pahrien, məmə inu, okegəhan-in nepətən kəm ilat
məmə kotun noa nɨg rəha nəmegəhən, kənmotuwɨn-pən e ket
mɨn rəha taon u. 15Məto netəmim neenmɨn əh-ikɨn itəm okol
kəsotuwamən imə. Ilat u, netəm kotamkɨmɨk, ne netəm mɨn
un itəm koatol 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 rəhak nagelo məmə otən-iarəpɨnə
natɨmnat mɨn u kəm niməfak mɨn. Io u, Nəukətɨ Tefɨt, məto
Noanolmɨn rəhan. Io ekahmen eməhauu fetukai itəmtətasiə
wɨr.”

17NarmɨnRəhaUhgɨn ilauPətan rəhaNətɨ Sipsip katuənmə,
“!Wa!” Kən pəs 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 əskasɨk matən-ipən kəmnetəmim itəm kəmotəto
nəghatən rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e naoa u. Okəmə etəmim
† 22:13: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in
leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka 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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kit tətu-pən atɨp nəghatən kit rəhan e naoa u, Uhgɨn otos-ipən
nalpɨnən mɨn u naoa u tatəghat-in kən mɨlpɨn-pən e nalpɨnən
rəha etəmim u. 19 Okəmə etəmim kit tos-irəkɨs nəghatən
neen e naoa u, Uhgɨn otos-irəkɨs nəwɨrən mɨn itəm naoa u in
tatəghat-inməmə 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 kəm netəmim rəhan. Pəs
otol nəhlan. Əwəh.
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