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Taitəs
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən

kəmTaitəs
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə

u Taitəs
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei

nauəuə u.
? Təmətei tatuvən kəm pəh? Pol təmətei

nauəuə u tatuvən kəm Taitəs. Taitəs in Ianihluə*
kəti iətəm təməhatətə e Krɨsto. Pol təmiuvi=pa
in o Krɨsto, kəni Taitəs təmol uək tepət ilau Pol
təhmen əmə e Timoti. Kauteh nərgɨn nian tepət e
Niutestɨmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Pol

mɨne Taitəs kəmian e nɨtəni u Krit, kəni ilau
kəmuətuəuinniməfaki kəti u ikɨnu. Pol təmietmɨn,
mətəu təməni=pən kəm Taitəs məmə in otətatɨg
mol rəfin uək iətəm tətatɨg ikɨn əha. Krit in
nɨtəni kəti iətəm təriauəh vivi e noliən tərah mɨn,
nətəmimi kauteiuə pɨk nian rəfin, məutauən pɨk,
kəni məutəlpah. Nəuvein kautəhuva e niməfaki
kəni məutəni nəghatiən kəuteiuə tepət məmə oko-
tos məni lan.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol tolkeikei məmə

otasiru e Taitəs e rəhan mɨn uək əpəha e niməfaki
əpəhaKrit. Taitəs otəkeikeiməfəri nətəmimiməmə
okəhuva eldə mɨn o nehiən niməfaki. Kəni Pol
tətəghati e noliən rəha nəghatiən kəm nətəmimi
mɨn u kəsotohtəu-pəniən nətəlɨgiən rəha Taitəs.
Kəni məfən nəgətuniən nəuvein rəha nəhatətəiən
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.



TAITƏS 1:1 ii TAITƏS 1:4

mɨne naliuəkiən əhruahru. Kəni in təməni
məmə Taitəs otasisɨg viviən e nəgətuniən eiuə
mɨn. Naunun nəghatiən təməni məmə otahli=pa
iətəmimi kəti tuva masiru e niməfaki, kəni Taitəs
in otəkeikei muvamɨnmasiru e Pol.

Pol təməni təuvɨr kəmTaitəs
1 Taitəs. Iəu Pol, iətətei nauəuə u kəm ik. Iəu

slef kəti rəha Uhgɨn, kəni iəu aposɨl kəti rəha Iesu
Krɨsto. Təmahli=pa iəu məmə iəkasiru e nətəmimi
nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilahməmə rəhanmɨn,
məfəri nəhatətəiən rəhalah, masiru e lah məmə
okotəhrun nəgətuniən pəhriən. Nian nətəmimi
kəutohtəu=pən nəgətuniən pəhriən əha, kəni
rəhalah nəmiəgəhiən otəhruahru kotəhmen=pən
e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. 2 Kitah kotəhrun
nɨpəhriəniən əha, kəni motəhatətə lan. Kəni e
noliən əha, rəhatah nətəlɨgiən tətatɨg əskasɨk rəkɨs
məmə okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Aupən rəkɨs agɨn
iətəm Uhgɨn təməsol əhanəhiən natimnati rəfin,
mətəu Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nəmiəgəhiən itulɨn əha,
məmə in otol lanəha. Kəni kitah kotəhrun əmə in
təseiuəiən nian kəti mɨne. 3Kəni e nian əhruahru
iətəm Uhgɨn təməni, in təmol məmə nətəmimi
okotəhrun nəghatiən rəhan. Ilah kotəhrun mətəu-
inu Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah təməni mələhu
nəghatiənkətiməmə təməfauəku tətatɨgenəhlmək
məmə iəu iəkəni pətɨgəm nəghatiən əha rəha
nəmiəgəhiən itulɨn.

4Taitəs, rəhalau nəhatətəiən kətiəh, kəni e noliən
rəha nəhatətəiən, in təhmen əmə məmə ik nətɨk
pəhriən.
1:2 Kol 1:27
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Rəhak nəfakiən məmə Uhgɨn Tatə rəhatah ilau
Krɨsto Iesu, Iosmiəgəh rəhatah, pəh okuəfɨnə
rəhalau nəuvɨriən kəm ik, kəni muələhu
nəməlinuiən tətatɨg ohnik.

Uək rəha Taitəs əpəha Krit
5 E nian iəmiet Krit, kəni iəmələhu ik nətatɨg

məmə onəkol rəfin uək iətəm tətatɨg, kəni məmə
onəkəfəri eldə mɨn rəha niməfaki mɨn, e taun mɨn
rəfin e nɨtəni Krit təhmen əməmə inu iəməni mɨne
kəm ik.

6 Eldə mɨn rəha niməfaki, nəmiəgəhiən rəhalah
otəkeikei məhruahru agɨn, kəni noliən tərah kəti
tɨkə lan. Kəni ilah məsotol-pəniən rəhalah mɨn
nɨpətan, kəni rəhalah kəlkələh mɨn okotəkeikei
motəhatətə e Uhgɨn, kəni məsotan əpnapɨniən mo-
tol natimnati təsəhmeniən, kəniməsotəhtiənnəuia
rəhalah tatə mɨne mamə məmə nətəmimi okotəni
rah ilah ohni. 7 Nəmiəgəhiən rəha eldə mɨn rəha
niməfaki otəkeikeiməhruahru vivimətəu-inu ilah
kautos uək asoli rəha Uhgɨn. Ilah nətəm kəuteh
vivi nətəmimi, okotəkeikei motol lanəha məmə
kəsotəfəri aruiən ilah, məutəkeikei kəm nətəmimi
məmə okotohtəu=pənnətəlɨgiən rəhankəni nɨkilah
təsəmei uəhaiən. Kəni okəsotol uəhaiən niəməha.
Səniəmə ilah nətəmimi rəha napɨsiən uə nəməuiən,
kəni səniəmə ilah nəumɨs mɨn nətəm kautolkeikei
pɨkməniməutaiu e noliən tərahmɨnməmə okotos.

8 Mətəu nəmiəgəhiən rəhalah in otəkeikei
mol mɨn lanu. Ilah okotəkeikei mauteruh vivi
nətəmimi nətəm kəutəhuva imalah ikɨn. Ilah
nətəm kotolkeikei məmə okotol əmə natimnati
iətəmtəuvɨr, kəni noliən rəhalah in tətəgətunməmə
ilah nətəm mətəh, kəni koteinatɨg. Ilah nətəmi
1:4 Rom 1:7; 2Kor 8:23; Kəl 2:3
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rəha nɨtəu-pəniən nəghatiən rəha Uhgɨn. Rəhalah
nəmiəgəhiən in otəkeikeiməhruahru vivi e nəhmtɨ
Uhgɨn. Ilah kotəhrun nəni aruiən e nɨkilah məmə
okotəpəhnoliənnatimnati iətəmtərahkənimautol
əmənati iətəmtəuvɨr. 9 Ilah okotəkeikeimotəhatətə
əskasɨk e nəghatiən rəha nanusiən təuvɨr məmə in
nɨpəhriəniən təhmen=pən məmə kəməgətun ilah
lan. Kəni inəha, ilah koteinatɨg vivi o nəgətuniən
nətəmimi e nəgətuniən pəhriəniən iətəm in
təhruahru məmə ilah okotohtəu=pən. Kəni nian
nətəmimi nəuvein okotəni nəghatiən mɨn iətəm
tol pɨsɨn e nəgətuniən pəhriən, kəni nətəmi asoli
mɨn rəha niməfaki okotəgətun əhruahru ilah
motəni=pən kəm lah məmə rəhalah nəgətuniən in
neiuəiən.

10 Iətəghati mɨn lanu mətəu-inu nətəmimi tepət
e niməfaki əpəha Krit kotəməki e nɨpəhriəniən u.
Ilah, nəghatiən rəhalah tətatɨperəh pɨk təhmen e
kaluəluə, mətəu nuhuən lan tɨkə, kəni mautiuvi
rəkɨs nətəmimi nəuvein e nəgətuniən eiuə mɨn
rəhalah. Nətəmimi tepət rəha Isrel nətəm
kəutəhatətə e Krɨsto, ilah kəutəhtul əskasɨk o
Lou rəhalah, məutəni məmə okəkeikei kəhgi=pən
nətəmimi məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. Ilah
nəgətun eiuə mɨn. 11 Ahtɨpəsɨg e nəghatiən
rəhalah məmə okəsotəgətuniən e niməfaki
nəgətuniən əha kotərah iətəm kəsotəhruahruiən
məmə okotəgətun, mətəu-inu nəgətuniən rəhalah
tətərəkɨn-rəkɨn nəhatətəiən rəha nəuanɨləuɨs mɨn
rəfin rəha nətəmimi nəuvein. Ilah kautəgətun
neiuəiən əha mətəu-inu kotolkeikei məmə okotos
məni lan, mətəu kəsotaulɨsiən ohni.
1:9 1Tim3:2-7; 2Tim2:24-26 1:10 1Tim4:7 1:11 2Tim3:5-6;
1Pitə 5:2



TAITƏS 1:12 v TAITƏS 2:2

12 Iətəm Krit kəti aupən, in iəni kəti rəhalah,
in mɨn təməni mɨn lanu məmə, “Nətəm Krit,
ilah nətəmi rəha neiuəiən nian rəfin. Kəni ilah
kotəhmen e kuri arpɨn mɨn. Kəni ilah nəlpah,
nian rəfin ilah kotolkeikei əmə məmə kəutauən.”
13 Mətəu nəghatiən rəha iəni u, in tol əmə
nɨpəhriəniən. Kəni tol lanəha, ahi ilah məni=pən
kəm lah məmə rəhalah nəgətuniən in neiuəiən,
pəh ilah okotəhatətə əmə e nəghatiən pəhriən,
14 kəni ilah okəsotohtəu-pəniən nonagei rəha
nətəm Isrel mɨne nəghatiən rəha nətəm kəutəpəh
nəghatiən pəhriən. 15 Kəni nəkotəhrun məmə
nətəmimi nətəmkotəhruahru e nəhmtɨUhgɨn, nati
tɨkə iətəm otol ilah kotamɨkmɨk. Mətəu nətəmimi
nətəm kəutamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu
ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, kəti noliən kəti tɨkə
iətəm otol ilah kotəhruahru. Kəni tol lanəha,
nətəlɨgiənmɨne nɨkilah pəti kəsuəhruahruiən, kəni
ilah kotəruru nakiliən nati iətəm təuvɨr, mɨne nati
iətəm tərah. 16 Ilah kəutəni məmə kotəhrun Uhgɨn,
mətəu noliən rəhalah tətəgətun məmə kəuteiuə,
ilah kəutəuhlin nəmtahlah kəm Uhgɨn. Nətəmimi
mɨn əha kotərah agɨn, motalməli məutəhti nəuia
Uhgɨn, kəni ko ilah kəsotoliənnati təuvɨr kətimɨne.

2
Nəgətuniən iətəm təhruahru

1 Mətəu ik Taitəs, ik onəkeikei məgətun vivi
nətəmimi enəgətuniən iətəmtətɨtəu=pənnəghatiən
əhruahru e Iesu. 2 Ik onəkəkeikei nəgətun nauəhli
mɨnməmə e naliuəkiən rəhalah, ilah okotanmətɨg,
kəniməsotəmnɨmpɨkiənwain, kəni noliən rəhalah
1:13 2Tim 4:2 1:14 1Tim 4:7 1:16 1Jon 1:6; 2:4
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otəkeikei məhruahru vivi pəh nətəmimi okotɨsiai
ilah, kəni ilahokotəkeikeimautəniaruiənenɨkilah
məmə kotəpəh noliən natimnati tərah kəni mau-
tol əmə nati iətəm təuvɨr. Nəhatətəiən rəhalah
otəkeikei mamnɨm vivi e nəghatiən rəha Uhgɨn.
Kəni ilah okotəkeikei motolkeikei nətəmimi. Kəni
motəkeikei motəhtul tiəkɨs e nian iəkɨs mɨn u
kəutəhuva e rəhalah nəmiəgəhiən.

3 Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, nəkəkeikei
məgətun vivi nɨpətauəhli mɨn məmə ilah
okotəkeikei motol noliən iətəm təhruahru məmə
otəfən nɨsiaiən kəm Uhgɨn. Kəni ilah okəsotəniən
nɨkalɨ nətəmimi. Kəni səniəmə nɨpətan rəha
napɨsiən. Mətəu ilah okotəkeikei motəgətun
nəmiəgəhiən əhruahru. 4 Inəha, ilah okotəgətun
nɨpətan mɨn e suaru iətəm ilah okotolkeikei
rəhalah mɨn nəman mɨne nenətɨlah mɨn. 5 Ilah
okotəkeikei motəgətun nɨpətan məmə ilah nɨpətan
mətɨg nətəm kotəhrun nəni aruiən e nɨkilah məmə
kotəpəh noliən natimnati tərah kəni mautol əmə
nati iətəm təuvɨr. Kəni ilah kəsotan əpnapɨniən,
kəni mautɨsiai rəhalah mɨn nəman, kəni mauteh
vivi natimnatimɨn rəha lahuənu, kəni ilahmautol
təuvɨr kəm nətəmimi. Nian kautol noliən tol mɨn
lanəha, kəni motəniəhu nətəmimi məmə kəsotəni
rahiən nəgətuniən rəha Uhgɨn.

6 Kəni təhmen əmə mɨn, otəghati əskasɨk kəm
nətəm aluə məmə ilah kotəhrun nəni aruiən e
nɨkilahməmə kotəpəh noliən natimnati tərah kəni
mautol əmənati iətəmtəuvɨr. 7Kəni ik, e natimnati
rəfin, onəkol əmə nati əhruahru mɨn, pəh ilah
okotətəu=pən nati nak natol. Nian onəkəgətun,
nəmiəgəhiən rəham otəkeikei məhruahru, mol

2:3 1Tim 3:11
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nəghatiən rəham təfɨgəm. 8 Ik onəkəkeikei
mətəni əmə nəghatiən pəhriən, məmə nətəmimi
okəsotəniənneiuəiən lan. Pəh inotol rəhamtɨkɨmɨr
mɨn okotaulɨs lan mətəu-inu ilah kəsoteh-pəniən
noliən tərah kəti mɨne lam, kəni məsotəniən nati
tərah kəti e tah.

9 Əgətun vivi slef mɨn məmə ilah okotol nəuia
rəhalah iətəmi asoli mɨn e natimnati rəfin,
məmə nɨkilah otagiən o uək rəhalah. Slef mɨn
okəsotəniən nɨtai nəghatiən rəha nətəmi asoli mɨn
rəhalah, 10 kəni məsotakləhiən kəm lah, mətəu
nian rəfin ilah okotəkeikei mautol natimnati
əhruahru mɨn, məmə rəhalah nətəmi asoli mɨn
okotəni nɨpəhriəniəne rəhalahuək. Kəni okəkeikei
motəhrun məmə nian rəfin uək rəhalah otəkeikei
mətəuvɨr. E noliən iətəm okotol e natimnati rəfin,
otəgətun məmə nəgətuniən rəha Uhgɨn Iosmiəgəh
rəhatah, in təhruahru məuvɨr, kəni nətəmimi
okotolkeikei məutohtəu=pən.

11 Ik onəkəkeikei məgətun natimnati mɨn rəfin
əha mətəu-inu Uhgɨn təmerəh rəkɨs e suaru o
nətəmimi rəfin məmə otosmiəgəh ilah lan nian
otəfən rəhan nəuvɨriən kəm lah. 12 Nəuvɨriən əha
rəha Uhgɨn tətəgətun məmə nian kitah kəutatɨg
əhanəh e nəhue nɨftəni, kotəkeikei motəpəh nɨtəu-
pəniən noliən tərah mɨn mɨne natimnati tərah
mɨn rəha nəhue nɨftəni iətəm kauteviə e nɨkilah,
mətəu okotan mətɨg, kəni nəmiəgəhiən rəhatah
otəhruahru vivi motəhmen=pən məmə kitah
nətəmimi rəha Uhgɨn. 13 Nəmiəgəhiən rəhatah
in otəkeikei matol mɨn lanu lan nian kitah
okautəhtahnin nian Iesu Krɨsto, rəhatah Uhgɨn
2:7 1Tim 4:12 2:8 1Pitə 2:15 2:9 1Tim 6:1 2:12 1Jon
2:16
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əsanən mɨne rəhatah Iosmiəgəh, in otuva mɨn lan
e nepətiən əhagəhag rəhan. Nian əha in təuvɨr
pɨk agɨn, kəni kitah kotəhrun məmə otəpanuva,
kəni matol nɨkitah tətagiən. 14 Iesu nɨkin təmagiən
məmə otɨmɨs o tah, kəni mətəou nəmiəgəhiən
rəhatah mos rəkɨs e nəsanəniən rəha noliən tərah
mɨnrəfin, kənimafəl vivi itahməməkitahokəhuva
rəhan mɨn nətəmimi nətəm kotolkeikei məmə
kautol əmə nati iətəm təuvɨr.

15Natimnati mɨn u, onatəgətun ilah e niməfaki.
Əfəri nətəlɨgiən rəhalah məmə okautohtəu=pən
Iərmənɨg, kəni məghati əskasɨk kəm nətəm
kəutohtəu=pənnəghatiəneiuəmɨn. Uhgɨn təməfɨnə
uək əha kəm ik, kəni əghati mɨn lanu lan. Soliən
məmə iətəmimi kəti otəni rah ik. Segəhaniən
məmə iətəmi kəti otəni məmə rəham nəghatiən
in nati əpnapɨn əmə. Nətəmimi rəfin okotəkeikei
motɨsiai rəham nəghatiən.

3
Noliən rəha nəfaki mɨn

1 Taitəs, əni=pən vivi mɨn kəm rəham nətəmimi
məmə okotɨsiai nətəmi asolimɨne kəpmən rəhalah.
Okotəkeikei mautol nəuialah, kəni mautəhtul
maru e nian rəfin o noliən uək iətəm otasiru
e nətəmimi. 2 Kəni ilah okəsotəghati eiuəiən o
nərəkɨniən nərgɨ nətəmimi, kəni okəsotoliən tɨməti,
mətəu ilah nan mətɨg əmə kəni mautol təuvɨr kəm
nətəmimi, kəni mautosiahu rəhalah nətəlɨgiən
mautɨsiai nətəmimi rəfin.
2:14 Eks 19:5; Dut 7:6; Esik 37:23; Kəl 1:4; 1Pitə 2:9 2:15 1Tim
4:12 3:1 Rom 13:1-7; 1Pitə 2:13-14
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3 Kautol mɨn lanu mətəu aupən kitah kotərah
kəmotəhmen əmə e lah. Kəni Uhgɨn təmasiru e
tah nian kitah mɨn kəmautol noliən tərah mɨn
əha, kitah ianməli mɨn. Kəməsotoliən nəuia
Uhgɨn. Nəfən-əfəniən rəha nərahiən təmərəkɨn
itah. Kəni noliən tərah mɨn rəhatah iətəm ki-
tah kəmautolkeikei, kəmautarmənɨg e tah. Ki-
tah kəmautol əmə nəuialah, kəni kəmautol noliən
tərah rəfin. Kəni kəmautolkeikei natimnati mɨn
rəha nətəpɨsɨn. Noliən tərah rəhatah təmol məmə
nətəmimi kotəməki e tah, kəni kitah kəmautəməki
e tahmɨn.

4 Mətəu nian nolkeikeiən mɨne nəuvɨriən
rəha Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah təmietɨgəm=pa,
5 kəni in təmosmiəgəh itah, mətəu səniəmə təmol
mətəu-inu kitah nətəmi əhruahru. ! Kəpə! In
təmosmiəgəh itah mətəu-inu təmasəkəhruin itah.
In təmosmiəgəh itah nian Narmɨn Rəha Uhgɨn
təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn, kəni kotair vi
mɨn, kəni Narmɨn təməuiək e nɨkitah. 6 Iesu
Krɨsto Iosmiəgəh rəhatah, in suaru iətəm Uhgɨn
tatətəlmɨn nɨkitah tətəri e Narmɨn Rəhan, kəni
tatol e nɨkin agiən. 7 In təmol itah kotəhruahru
e nəhmtɨn e nəuvɨriən rəhan məmə okotəhatətə
e rəhan nəghatiən iətəm təməni kəm tah məmə
o nian kəti, kitah kotatɨg itulɨn kitah min. 8 Inu
nəghatiən kəti in nəghatiən pəhriən.
Kəni iəu iəkolkeikei məmə onəkəgətun vivi

nətəmimi lan məmə okotəhrun vivi. Nəgətuniən
mɨn əha okotasiru e nəfaki mɨn məmə rəhalah
nətəlɨgiən otətatɨg əskasɨk əmə e noliən natimnati
iətəm təuvɨr. Nəgətuniən mɨn u ilah kotəuvɨr
3:3 1Kor 6:9-11; Efəs 2:1-2; 5:8 3:5 2Tim 1:9; Hip 10:22 3:6
Uək 2:17-18
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kəni okotasiru vivi e nətəmimi. 9 Mətəu nəkəpəh
nəghatiən alməli mɨn iətəm nətəmimi kəutəni tol
mɨn lanu lan: kautos nərgɨ lus mɨn aupən mɨn
ikɨn mautol məmə nərgɨ lus mɨn rəhalah təfəməh,
kəni okotəfəri ilah aru lan; kəni mautetet ilah mɨn
kəni mautəniəhu ilah mɨn o nɨpətɨ nəghatiən rəha
Lou rəhaMosɨs. Əpəh əmə nəghatiənmɨn umətəu-
inu ko təsasiruiən e iətəmi kəti mɨne, kəni rəhan
nəuvɨriən tɨkə. 10Nəmə iətəmi kəti tatol nətəmimi
kəutəuəri ilah mɨn o nəghatiən tol mɨn lanəha,
onəkuvən məghati əskasɨk kəm in kəni məniəhu.
Mətəu nəmə tatol mɨn, kəni nəkuvən mɨn məniəhu
mɨn. Nəmə nəməniəhu pau mau keiu, mətəu in
tatəkeikei e rəhan noliən, kəni otəhtul=pən isəu
ohni motəpəh. 11Mətəu ik nəkəhrun məmə iətəmi
kəti tol lanu lan, rəhan nətəlɨgiən tərah kəni tatol
kekəu-ekəu, kəni matol təfagə tərah e nəhmtɨ
Uhgɨn. Rəhan əmənoliən tətəgətunməmə in iol rah
nati.

Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Oiəkahli=pɨnə suah mil u kəti, Ateməs

uə Tikikəs otuvnə meh ik. Nian otuvnə, ik
onəkəkeikeiməsal uəhai əmə e suarumə onəkuvnə
meh iəu əpəha taun Nikopolɨs, mətəu-inu iəu
iəmolkeikei məmə iəkuvən matɨg ikɨn e nian
rəha nətəpuiən. 13 Kəni iətəmimi keiu, Apolos
mɨne Sinəs u in ieinatɨg e lou,* ilau katualiuək
e rəhalau naliuəkiən, mətəu ik onəkasiru e lau
məmə natimnati rəfin rəhalau otəkeikei matɨg.
3:9 2Tim 2:14,16 3:10 Mat 18:15-17 3:12 Efəs 6:21-22; Kol
4:7-8 * 3:13 Ieinatɨg e lou— Suah kəti iətəm təhrun vivi lou rəha
kot, kəni in tətəghati rəhanətəmiminətəmkautəhuvənekot. 3:13
Uək 18:24; 1Kor 3:5-6
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14 Rəhatah nətəmimi okotəkeikei motəhrun
vivi suaru o noliən uək kəni mautol nati iətəm
təuvɨr məmə ilah kotəhrun nasiruiən e nətəmimi
nəuvein nətəm rəhalah natimnati təsəhmeniən.
Təsəuvɨriənməmə ilah kotatɨg əpnapɨn əmə.

15 Nətəmi mɨn u nətəm itɨmah iəutatɨg
kəutahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. Kəni
əni təuvɨr kəm nəfaki mɨn nətəm kotolkeikei
itɨmah.
Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

3:14 Efəs 4:28
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