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Hiqŋqä&1:&Kukŋuä&naqä.qakuä&iu&qänaknä&iqŋqe,&ne&suqe&änä&iquatuŋque?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:!Ämaqä!eeqänäŋä!iqunenyqe,!kukŋuä!ne!quuvqä!eqiyätuŋquä!
iqu,!neqä!suqä!imäkätuŋqueuŋi,!ämineyän.!!Iiŋqe,!nesaŋä!hui!näqŋqe,!hui!maqŋqä!eŋä.!Goti!Iqueqä!
kukŋui,!aaŋä!yäŋänäqŋqä!naqä7qakuänänji.!Iŋi,!ne!Iqueqä!kukŋuiŋqä!kŋuä!yasämä!indqänätan,!neqä!
quuvqä!heqiyqe,!naqä7qakuätiyä!ä!änändiyä7tanä,!yamäwiqä!iquatuŋque.!Iutaŋi,!ne!quuvqä!yasämä!
eqiyätanä,!Iqueqä!kukŋuä!naqä7qakuä!du!qänaknä!itan!suqä!äŋguinä!iquaniŋque.!Ämaqä!quuvqä!
yasämä!eqiyätä,!qua!täu!suqä!jänänäŋinä!iqä!iqu,!ii!Jisasi!Iqu!kioänänji.!
A. Ämaqä&hŋqua&suqä&naqä5qakuä5täŋä&iquayi.&&Ä&hui&quaŋgä5täŋä&iquayi.&
1. Qokä7apäkä!Goti!Iquenyqä!quuvqä!maeqiyqä!itquŋuwä!di,!qu!quuvqe,!kukŋuä!ä!suqä!quaŋgä!
kuapänäŋä!iuŋqä!eqiyäŋä.!!
Romä!1:18 Ämaqe, suqä Goti Iqu äwinyätaŋgqä iuŋi tuwä äwiyäpu, suqä quvqä
imäkätqätaŋguwitaŋi, Goti Hanjuwä Iqu qäukuä yätu äpme, Iqueqä äwqä-tnäŋi,
ätnäŋiqi itkimäkqiyä. Qu quvqä iiŋä imäkätqäŋuwi, kukŋuä naqäqakuä iqueŋi mändi
äkittqiyätqäŋäuä.

2. Poli!iqu!ämaqä!Kolosi!iu!äpmapu!quuvqä!eqämiŋuwä!iquauŋi,!"Qua!täutaŋä!quaŋgä!iuŋi,!
qänakinä!miqä!pambiyä"!ätukqe.!Ii!ti!hitaŋgi!ätukque:!qu!Kraisi!Iqueqä!yoqe!meqä7qua!qäyä!
epiyä7qe,!qu!kukŋuä!quaŋgä!diŋqe,!'Ii!naqä7qakuiqä'!kŋuä!indqänäpu,!quuvqä!iu!heqäpnä.!
Kolosi!2:8 Suqä quvqä tiŋä timäuqä diŋqä wimasipu! Ämaqä hŋqua näqŋqä eäpnnä,
iquauqä kukŋui quati maeqä hitaŋgi quaŋgä tqaŋguwä iquauŋi, qätä äwiyäpu qänaki
äwivändquwi, guä eŋqä-pa pmetpnuwi. Ämaqä iiŋä iqua, iquauqä kŋuä imŋi, Kraisi
Iquesa mämeqä ipu, suqä kaqä-kawäka imiŋuwä iutä nätmatqä qua iutaŋä iuŋqätä
näqŋqe inä ämapu awä ätätqäŋä.

3. Goti!Iqu!äwinyäŋqe,!ämaqä!qokä7apäkä!qu!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!ämamäupiyäŋgaŋi,!qu!Dŋä!
Äŋguä!Iqueqä!yäŋänäqŋqetä!quwqä!suqä!naqä7qakuänäŋä!itänä!mamäupŋqe.!!
Jonä!4:23724 Iŋäqe hiunji hŋqu timäuätŋqä itŋqe, ai qe ätimäuqi. Iŋi ämaqä Apiqueqä
yoqe haqä iu naqäqakuänäŋä mamäupŋqä iqua, qu Iqueqä Hindŋämeqä Iqueä
yäŋänäqŋqä ditä, suqä naqäqakuänäŋitäŋi, Iqueqä yoqe haqä iu mamäupnä. Apiqu
ämaqe, Iqueqä yoqe haqä iu iŋä mamäuqŋqä äwinyänä. 24 Goti Hanjuwä Iqu huiwä
maeqä quuvqäqu eäŋqä-qai, ämaqä Iqueqä yoqe haqä iu mamäupŋqä iqua, qu Iqueqä
Hindŋämeqä Iqueä yäŋänäqŋqä dutä, suqä naqä-qakuänäŋitä, Iqueqä yoqe haqä iu
mamäupŋqeqä” ätukqe.

4. Kraisi!Iqueqä!yoqä!meqä7qune!yäŋänäqŋqä!timäuqaŋgquäŋgaŋi,!Goti!Iqueqä!kukŋuä!naqä7
qakuä!iqu,!kŋuä!indqŋqä!qäyasäqiŋä!ii!huätä!ämätnämäutä,!ne!Goti!Iquenyqätä!suqä!Iqu!
äwinyäŋqeŋqätä!näqŋqä!qäyunä!ämetuŋquä!nemäkän.!!
Kolosi.!1:!10!!Ye tääqä iiŋi, he Naqä Iqueqä ämaqä aaŋä naqä-qakuä iqua eäŋuwä-paŋä
iŋä eäpu, heyaqä suqä eeqäpnäŋä iutaŋi, he Iqueŋi yeeqä wimäkpŋqeŋqä ätätqäŋue. Ii
tinji. Wäuŋuä äŋguänäŋä huitaŋä-huitaŋä isua kuapänä imäkäpu, hiqä Goti Iquenyqä
näqŋqä kuapänä ämepiyä iuŋi, häkuä witŋqä imäkqäpŋqä.

5. Ämaqä!quuvqä!heqiyqä!iqune,!kukŋuä!naqä7qakuänäŋiŋqä!Goti!Iqueqä!Bukä!iu!qävqä!itan,!
kŋuä!iqä!qäyasäqiŋä!iquau!huätä!matnämäuatuŋque.
2!Timoti!3:16717 Kukŋuä eeqänäŋä Goti Hanjuwä Iqueqä bukä du äqänäŋqe, Goti Iqu
kŋuä äme, pipa ii äqäkuwä iquau äwikqe. Itaŋga kukŋuä iqu, ne qokä-apäkä iquneŋi,
kiqä naqäqakuiŋqä näqŋqä nätapqonä. Neqä kŋuitä suqetä jänä mäwiqä iŋqä duŋi,
ätnäŋiqi ämaitä, jänä inemäkqonä. Itaŋga Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi, suqä
jänänäŋinä imäkquatuŋqueŋqä näqŋqä inä nätapqonä. 17 Iŋi ne Goti Iqueqä wäuŋuä
imäkqä iqune, Iqu iŋä inemäkätŋqe, ne wäuŋuä äŋguä äkikitaŋi eeqänäŋä imäkatuŋquä
näwenyä inemäkän.

B. “Iŋgaŋi, kukŋuä naqä-qakuiŋqä näqŋqä eäpu, ga kukŋuä naqä-qakuä iqu, he huiziqueqä äwiŋqä
iuta huätä ewewqatäŋqiyä.” Jonä&8:32
1. Ämaqä!Goti!Iquenyqä!quuvqä!maeqiyqä!iqua,!kukŋuä!quaŋgä!iquauŋqä!quuvqä!
eqiyätqäŋuwitaŋi,!!suqä!quvqeu!guä!yqänä!äqäyämbu!äpmeŋä.!
2. Ämaqä!Goti!Iqu!aŋgum!imakqeŋqä!quuvqä!änyä7häŋä!eqiyätqäŋuwä!iqua,!kukŋuä!quaŋgi!a!
yäŋänäqŋqä!äqätäpu,!quuvqä!yqänä!eqiyätqäŋä.!I!hitaŋgi!kukŋuä!quaŋgi,!quŋi!gua!
yäŋänäqŋqä!äkiqiyäuätqä.!
3. Ämaqä!qäŋganä!quuvqä!eqämiŋuwä!iqua,!qu7pqe!kukŋuä!quaŋgi!hui!a!yqänä!äqätäŋä.!
Ämaqä!qua!täu,!kukŋuä!quaŋgi!a!maqätqä,!naqä7qakuiŋqä!quuvqä!eqiyätŋqä!iqu,!Jisasi!Iqu!
Kiqä7kionänji.!
C. Goti&Iqueqä&kukŋuä&naqä5qakuiŋqä&qävqä&iqe,&ii&nätmatqä&naqänäŋi.&Tiŋä&hitaŋgi.&Kŋuä&
indqäŋqä&huitaŋä5huitaŋä&iutaŋi,&äŋguätä&quvqätä&qäyän.&
Tapiŋä 
Zä
 Häukuä
Kŋuä 
Äkiŋqä äwiŋqä  Suqetä wäuŋuitä
1. Zä!häukui!äŋguä!qäyqŋqä!ä!quvqä!qäyqŋqe,!zä!tapiŋinä!imäkätqä.!Ii!eŋqä7pa,!ne!Goti!
Iqueŋqe,!kukŋuä!naqäŋqä!ä!quaŋgäŋqä!quuvqä!eqiyätuŋquä!iqu,!ne!änä7änä!äpmeŋquä!iuŋi!
ämineyän.!
2. Kukŋuä!naqä7qakuä!iutatä,!quaŋgä!iutatäŋi,!asänäŋä!ma.!
Kukŋuä!naqä7qakui!! guä!pmeqe,!aŋqä!
äŋguä!pmeqe!! Jonä!10:10&
Kukŋuä!quaŋgi!!!!!!!!!! guä!eŋqe!!!!!!!!!

quvqä!pmeqe! 2!Tesälonaika!2:!9712!!&

Jonä!10:10&&Quwä meqe äpquwi, quwä ämepu, piyqä äpäsäpu, itaŋga qui imäkqä

dinänji. Nyi iŋä maetqe, nyi äpqäqe, qu häŋä-pmeqŋqeŋqe, äwa miqä mapŋqeŋqä iyi.!

2!Tesälonaika!2:!9712!!Ämaqä quvqä iiŋiqu ätnäŋiqi timäuqaŋgaŋi, Setänä iqu yäŋänäqŋqä
vqaŋgi, iqu wäuŋui nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋitä, itaŋga ämaqe yäuŋuä ipu “naqäqakuä Goti Iquesa imäkqiyä” kŋuä mapŋqä diŋqä, quaŋgä imäkäniqe. 10 Iqu iiŋä
imäkätä, suqä quaŋgä eeqäpnäŋi, qokä-apäkä häŋä-pmeqä mämeqä äpäkoŋqe
mapnuwäŋqä äpmeŋuwä iqua, iquenyqä quuvqä wipŋqä imäkäniqe. Iqua kukŋuä naqäqakuä Jisasi Iquenyqä ätäŋqä iuŋi, yeeqä ipu mämeqä itqäŋuwä iutaŋi, äpäkoŋqe
mapnuwäŋqä äpmeŋä. Qu kukŋuä iiŋqe yeeqä ipu ämeqä-säpi, Goti Iqu quŋi häŋä
iqumuatqoninji. 11 Iŋä dutaŋi, qu kukŋuä quaŋgä iunä quuvqä heqiyqäpŋqeŋqä, Goti
Hanjuwä Iqu quŋqä nätmatqä qämqämä iwimäkätŋqä naqänäŋä dowqatäniqe. 12 Iqu iiŋi,
tiŋäŋqä imäkäniqe. Qu kukŋuä naqä-qakui mämeqä danä, suqä quvqenäŋi äŋguä-äŋguä
imäkäpiyiŋqä imäkmitpqe, hiunji Goti Iqu ämaqä iwäsäuqäŋga iwäsäuätqe, iŋgaŋi qu
kimaŋi haŋä-iqä mapnuwi.

a. Ämaqä!quwqä!äpmeqe!jänä!hma!eäŋqä,!quwqä7quwä!yuwä!ätänäpu,!ämaqä!huizä!qutä!
qäqi7iqi!pmetaŋguwä!iuŋä7pqe,!yuwä!inä!täutqätaŋgä!hiŋuä!äyä!äqunätuŋque.!(Ktqä!
hiŋuiqŋä!iqu,!zä!hipa!qunamäqäŋgisa!ätqäuäŋqä!iqueŋqe.)!
b. Ne!Jisasi!Iquenyqä!änyä!quuvqä!eqäyätanäŋgaŋi,!Goti!Iquenyqätä,!suqä!äkitaŋä!Iqu!qokä7
apäkä!iu!wimäkätqätaŋgqeŋqätä!kukŋuä!quaŋgä!iquauŋi!quuvqä!yqänä!eqiyätuŋque.!
(Ktqä!hiŋuiqŋä!iqu,!zä!awä!iqi!ätqäuäŋqä!iqueŋqe.)!
c. Kraisi!Iqueqä!yoqä!qäŋgatqä!ämeŋuwä!iqua,!Goti!Iqueqä!bukä!iu!a!ätäupiyitaŋi,!quaŋgä!
kuapänäŋi!huätä!ämamäupu,!kukŋuä!naqä7qakui!ai!ämequwä7qe,!quaŋgä!hui!yqänä!
ämetqäŋuwi.!Huätä!mamäutŋqä!yätamäkqä!vätŋqe,!Goti!Iqueqä!kukŋuinänji!(Ktqä!
hiŋuiqŋä!iqu,!zä!hipa!ämuaŋgisa!ätqäuäŋqä!iqueŋqe.)!
3. Kukŋuä!naqä7qakuä!Goti!Iqueqä!bukä!iu!äqänäŋqä!iqu,!ämaqä!hŋque!äkunmäkänä.!Iutaŋi,!iqu!
aŋä!himqä7pqe!inä!äkunmäkänä.!
a. Jisasi!Iquenyqä!kukŋuä!äŋguä!we7huŋqä7täŋi,!ämaqä!hŋque!äkunmäkän.!

b. Ämaqä!iŋä!iqu!ämaqä!huizi!iuŋi,!Goti!Iqueqä!kukŋui!awä!tuän.!Itaŋga!quŋi,!näqŋqä!ai!
ämequwä!iqua,!nätmatqä!eeqänäŋä!qu!imäkäpiyä!iuŋi,!Naqä!Ique!qänaki!wivändpŋqe!
ämotquapn.!Wäuŋuä!iŋi,!qänaki!wivändqä7qua!hipŋqä!iwimäkqeyi.!
Matiu!28:18720, Jisasi Iqu qäqi iqi äpätä, iquauŋi tiŋä ätukqe. “Nätmatqä
eeqänäŋä qäukuä iutä qua täutä mimqe, Goti Hanjuwä Iqu Nyi yoqä naqetä
yäŋänäqŋqetä ändapqeqä. 19 Iŋiŋqe, he huiqä himqä eeqänäŋä iuŋqä äwäpu, qokäapäkä iuŋi, Nyaqä suqä du qänaki nyivändpŋqä motquapiyä. He iquauŋi Apiqueqä
yoqä iutatä, Ymeqä Iqueqä yoqä iutatä, Hindŋämeqä Iqueqä yoqä iutatä asŋä
qäpŋqeqä. 20 Itaŋga qu qänaknä ipŋqä diŋqe, kukŋuä eeqänäŋä nyi ‘Iŋä-iŋä
imäkpnuwäŋqeqä’ etqäqe, he motqueqäpŋqeqä. Kukŋuä tiŋiŋqä kŋuä metpŋqänänyä.
Qua täu qäpu heniqeŋqe, Nyi hiunji eeqänäŋi hesä anä pmetmqänä” ätukqe.!

c. Qänaki!wivändqä!iqua,!huizä!duŋi,!!Naqä!Ique!qänaki!wipŋqä!ämotquapŋqe.!
4. Goti!Iqueqä!kukŋuä!yäpä!mäŋi!äqänäŋqä!iquauŋi,!yatŋqe,!si!kima!isŋqä.!
! 7!Kukŋuä!naqä7qakuiŋqe,!Goti!Iqueqä!kukŋuiŋi!änä!ätä?!
! 7!Jisasi!Iquenyqä!näqŋqä!esŋqeŋqe,!Goti!Iqueqä!kukŋuiŋi!änä!ätä?!
! 7!Si!Goti!Iqueqä!kukŋuiŋi,!qänaknä!isŋqe,!si!suqä!äsque!imäkätn,!ä!quami!!änä!pmatŋqe?!
a. Jonä!8:32 Iŋgaŋi, kukŋuä naqä-qakuiŋqä näqŋqä eäpu, ga kukŋuä naqä-qakuä iqu,
he huiziqueqä äwiŋqä iuta huätä ewewqatäŋqiyä.”
b. Jonä!14:6 Jisasi Iqu kimaŋi ti ätukqe. “Nyi Ŋqä-näuä huäŋqeŋqä, naqä-qakuiŋqä,
itaŋga häŋä-pmeqeŋqe, Nyitänänjqä. Apique wimeqe, huäŋqä hŋqu miŋqä inä.
Oeyqä. Nyitanäŋi qe änyänä.
c. Hosea!4:6 Ŋqä ämaqä iqua Nyinyqä maqŋqä eäŋuwitaŋi, qui imäkmbnä. He Nyinyqä
hiqäva imäkqä iquen, näqŋqä yasämä iqueŋqä tuwä ai ävquwitaŋi, Nyi heŋi tuwä
eäm. Itaŋga he Nyaqä kukŋuä suqä iqueŋqä äväsuätqäŋuwitaŋi, Nyi hiqä ymeqeu
heyaqä aŋi mämeqä ipŋqä imäkäm.
d. Galesia!5:7710 He äŋguänä iqa äpätqäŋuwi, täŋgaŋi heyaqä himä heqaŋguwä iqiŋi,
kukŋuä naqä-qakui hii eyowqatätŋqä hiŋuinä mäquŋqä ipŋqe, hoptäwi tqu
heyqaŋgikä? 8 He nätmatqä kŋuä indqäŋqä quvqä iuta timäuqaŋgqeŋqä qänaknä i
iquwi, ii Goti Hanjuwä he tääqä etätmetŋqä Iquesa hmanji. 9 Buayä bretqä
imäkqeŋqä kŋuä indqämbu. Si buayä iiŋi naqänäŋä timäutŋqä kiŋgaŋgutqe, nätmatqä
naqänäŋä imäkqe, wäŋqäpu pŋŋä ämäuesqe, aaŋä qo naqänäŋä von. Ii eŋqä-paŋi,
kukŋuä quvqä wäŋqänäŋä ipu, naqänäŋä imänätä, ämaqeuqä quamä pmeqä, qui
imäkän. 10 Nyi kŋuä tiŋi yäŋnäŋqä indqäŋgä: “Naqä Iqu qu yätamäkqä vqaŋguti,
kŋuä indqäŋqe, hui-mända mindqäŋqä ipŋqäuä.” Iŋäqe, ämaqä heqä kŋuä äŋguä iu
qui emäkqä iquenyqe, nyi maqŋqä eämä-qe, “Iqu iqueqä quvqä ii imäkqŋqä kimaŋi,
haŋä-iqä meŋqiyä” ätqä.

D. Kukŋuä&naqä5qakui,&nätmatqä&äsqueyi?&Ii&tinji.&Nätmatqe&äwitaŋgqeŋqä&awä&jänänä&ätätqäuä.&
&&
E. Kukŋuä&naqä5qakuiŋqä&moqumuetuŋque,&Goti&Iqueqä&Bukä&iu&a&äŋguänäŋä&täuqe,&ii&nätmatqä&
aaŋä&naqänäŋiyi.&
1. Beliya!pmeqä!iqua!imäkkuwä7ma,!näqŋqä!mapŋqeŋqä!näwe!pmapu.!!
Wäuŋuäŋqä!17:10712!!Hia ai eeqaŋga, ämaqä quuvqä heqiyqä iqua, Poli iquesä Silasi
iquesä aŋä-himqä Beliya iuŋqä ändowqatkuwi. Iquaqu Beliya iu ätimävi, Israitqä
iquauqä aŋä aquvä-qŋqä yäpä yäŋgisa qe eikiyi. 11 Ämaqä Israitqä Beliya iu pmeqä
iquauqä suqe, äŋguänä eä, Israitqä Tesoloneka pmeqä iquauqä suqä iuŋi, tiŋi
ämäwqätäumiŋqe. Iqua Poli iqueqä kukŋuä qätä äwipiyi, iqua kiiŋä äwinyätä, hiunji
eeqänäŋä iuŋi, Poli iqueqä kukŋui naqä-qakuätiyä, quaŋgätiyä-tpu, Goti Hanjuwä
Iqueqä kukŋuä bukä iu qänätaŋgqe a ätäuäpu, iwäsäumiŋuwi. 12 Ii imäkpiyitaŋi,
Israitqä kuapänäŋä hui quuvqä heqiyqaŋguwäŋga, itaŋga ämaqä Grikä yoqä-täŋä
iquautaŋi, qokä-apäkä kuapänäŋä-pqe anä quuvqä eeqäkuwi.!

2. Wäuŋui!yäŋä!mäkäqŋqä!itn,!kukŋuä!Goti!Iqueqä!bukä!iu!äqänäŋqe,!awä!jänänä!tquätŋqe.!
2!Timoti!2:15!!Goti Hanjuwä Iqu hiŋuä äkqänätä, tqä wäuŋuiŋqä yeeqä yätŋqe, si wäuŋui
yäŋä mäkäqŋqä iqätŋqe. Iŋiŋqe, si wäuŋuä imäktäŋä iuŋqe, womba miqä itnä, kukŋuä
naqä-qakuiŋqä zä maeqä awä jänänä tqätŋqe.!
3. Kukŋuä!eeqänäŋä!Goti!Iqueqä!bukä!iu!äqänäŋqe,!Goti!Iquesanä!äquvepkqe.!!
2!Timoti!3:16717!!Kukŋuä eeqänäŋä Goti Hanjuwä Iqueqä bukä du äqänäŋqe, Goti Iqu
kŋuä äme, pipa du äqäkuwä iquau äwikqe. Itaŋga kukŋuä iqu, ne qokä-apäkä iquneŋi
kiqä naqä-qakuiŋqä näqŋqä nätapqonä. Neqä kŋuitä suqetä jänä mäwiqä iŋqä duŋi,
ätnäŋiqi ämaitä jänä inemäkqonä. Itaŋga Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi, suqä
jänänäŋinä imäkquatuŋqueŋqä näqŋqä inä nätapqonä. 17 Iŋi ne Goti Iqueqä wäuŋuä
imäkqä iqune, iqu iŋä inemäkätŋqe, ne wäuŋuä äŋguä äkikitaŋi eeqänäŋä imäkatuŋquä
näwenyä inemäkän.

4. Goti!Iqueqä!kukŋuä!naqä7qakuä!Iqueqä!bukä!iu!äqänäŋqe,!ii!yäŋänäqŋqä7täŋiyi.!!
Hibru!4:12!Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, häŋä-täŋä mäkäqŋqä eä, hionaqä ya iŋgiiŋgisa quŋqä duŋi ämäwqätäuä. Kukŋuä iiŋi, ämaqeuŋi zi eŋqä pa huiwiu äpnatäumämä,
qeqä-quuvqä änyäŋqä du huän. Itaŋi yäŋä qunuŋuä gawä äwitqutäŋqä du wimen.
Itaŋga iqu ämaqeuqä kŋuä indqäŋqetä äwiŋqetäŋi ämoqumuetä iwäsäuän.!

5. Si!kukŋuä!naqä7qakuiŋqä!ämoqumuatŋqe,!Dŋä!Äŋguänäŋä!Iqu!yätamäkqä!kiyän.!!
Jonä!14:26 I hitaŋgi Yätamäkqä Vqä Iqu, Dŋä Äŋguänäŋä Iqu eä, itaŋga Ŋqä yoqetaŋi,
Apiqu Iqueŋi ändowqatämepäniqeqä. Iqu nätmatqä eeqänäŋiŋqä ämetquetä, heqä kŋuä
evauqumuatqaŋguti, kukŋuä eeqänäŋä Nyi he etmiŋqe, kŋuä heyäniqeqä.
Jonä!16:13 I hitaŋgi kukŋuä naqä-qakuänäŋä iutaŋä Dŋä Iiŋä Iqu äquvepätä, kukŋuä
ätätqe, Iqueqä kŋuä iutanä matqä, kukŋuä Apiquesa qätä wiyätqä inä awä ätätä,
nätmatqä qänaki timäuäniŋqeŋqä-pqä inä täniqe. Iutaŋi, kukŋuä naqä-qakuä eeqänäŋä
iŋqe ämetqueniqe.!

6. Kukŋuä!naqä7qakuiŋqe,!huiziuŋi!motqua.!Itaŋi!qu7pqe!huiziuŋi!inä!motquapŋqänä.!
2!Timoti!2:2!Itaŋga si nyi ämaqä kuapänäŋä iuqä hiŋuä iqisaŋi, kukŋuä awä tuätqätaŋgä
qätä änyiyätqäŋi, ii si ämaqä quuvqä äwiyäŋä iquau mända awä tquätŋqe. Iwä iqua
ämepu, ämaqä huizi du mända awä inä tquäpŋqä.!

F. Si&Goti&Iqueqä&kukŋuä&naqä5qakuiŋqä&näqŋqä&eänyä,&tqä&äpmeqeuŋi&qänaki&miqä&itqäŋi,&ii&
nätmatqä&aaŋä&qui&imäkŋqeyi.&
1. Ämaqä!äŋguä!pmeqäŋqä!näqŋqä7täŋä!iqua,!qu!Goti!Iqueqä!kukŋuä!naqä7qakuä!diŋqä!
qänaknä!itquŋuwi.!!
Jonä!18:37!I tquaŋga, Pailoti iqu ti ätukqe. “Ai! Si ämiqä naqä iquki, äyämända?”
Itaŋga Jisasi Iqu kima ti ätukqe. “Kukŋuä si ‘Ämiqukuiyqä’ ätŋä iqu, ii tqä kukŋuiqä.
Ŋqä nipai Nyi kukŋuä naqä-qakui awä tumqänä änmikqe. Itaŋga Nyi qua täu wäuŋuä
asänä imäkmqä äquvepkqe. Itaŋga qokä-apäkä, kukŋuä naqä-qakuiŋqä äwinyätŋqä
iqua, qu eeqänäŋi Nyaqä kukŋui qätä änyiyätquŋuwiyi.”
!Lukä!8:16718!E ätuäqe tiŋä ätukqe. “Ämaqä lamqä tä ämäsäuäpu, zä mäpatqiyeqä
ipŋqäuä. Iquvaŋä iquepu, yäpä im maiqä ipŋqäuä. Ämaqä aŋä yäpä iŋgisa äyappiyä
iqua, hiŋuä qumbŋqä diŋqe, qu lamqe, kiqä ätqäuqä ätnäŋä iqi tqäutepŋqäuä. 17 Ii
tinjqä. Nätmatqä eeqänäŋi zä äwämitätqe, ätnäŋäŋgisa witäŋqiyä. Nätmatqä eeqänäŋi
ämaqä iqua zä epqe, ätnäŋä iqi wiqaŋguti hiŋuä äqunäpu näqŋqä hipnuwiqä. 18 He
kukŋui qätä äŋguänä wipŋqä diŋqe, kŋui äŋguänä indqämbiyä. Ämaqä nätmatqä-täŋu
hitaŋgutqe, Goti Hanjuwä Iqu hui inä väŋqiyä. Ämaqä nätmatqä maeqä iqua, ‘Nyi
nätmatqä tä ämeŋqä’ täpu ‘ŋqeqä’ kŋuä vqaŋgutqä-qe, Goti Hanjuwä Iqu huätä
mamäuäŋqiyä” ätukqe.!

2. Ämaqä!näqŋqä7täŋä!iqutä!näqŋqä!maiqä!iqutä!aŋä!imäkqä!diŋqä!Jisasi!Iqu!kukŋuä!änä!ätkqä7
tiyä,!ne!hiŋuä!äqunan.!!
Matiu!7:24727!!Iqu äpakänä ti ätumuiŋqe. “Nyi kukŋuä etqä tä, ämaqä hŋqu qätä
änyiyätä qänaknä imitätqe, ii tiŋiqä. Ämaqä kŋuä äŋguänäŋä indqänätä, aŋi hikä haqä
iu ämätqä-paŋiqä. 25 Piyä äqiyätä, häuakä äpätä yuŋuä naqänäŋä äqunätä aŋä ique
hevqäŋgaŋgutqäŋga, hiki qua buta äknä ique a yäŋänäqŋqä kiqätätaŋgi, qua iqä
mäpnasqiyäuqä yäniqeqä. 26 I hitaŋgi ämaqä hŋqu nyaqä kukŋuä iu qänaknä miqä
imitätqe, ii tiŋiqä. Ämaqä kŋuä mämeqä itä, aŋä weä haqä-iqi ämätqä-paŋiqä.
27
Itaŋga piyä äqiyätä, häuakä äpätä yuŋuä naqänäŋä äqunätä aŋä ique
hevqäŋgaŋgutqäŋga, aŋä iqu äpisäuätä qui eeqänä imäknäniqeqä.”!
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“Iŋgaŋi, kukŋuä naqä-qakuiŋqä näqŋqä eäpu, ga. kukŋuä
naqä-qakuä iqu, he huiziqueqä äwiŋqä iuta huätä
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Hiqŋqä&2:&Goti&Iqu&änäqäqu.tiyä?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:!Goti!Iqueqä!bukä!iuŋi,!Goti!Iquenyqä!änä!ämänetqueqä7
tiyäqe,!ne!hiŋuä!qunatuŋque.!Iqu!ikutäŋgqetä,!ä!qäpu!eniqetäŋi!hmanji.!Iqu!hea!ique7iqueŋi!äpme.!
Iqu!nätmatqä!eeqäpnäŋi!imäkkqe.!Iqu!nätmatqä!eeqäpnäŋä!iu!mitŋqe,!yäŋänäqŋqä7täŋä!Iquvi.!Iqu!
nätmatqä!eeqänäŋiŋqä!näqŋqä!eä.!Iqu!imä7imä!äpme.!Ämäqä7qune!Iqueŋi,!hiŋuä!moqŋqä!eäŋu.!Iqu!
ämaqä!hŋqunä7hŋqunäŋä!iqunenyqe,!huäqä!äwunätqä.!
Ämaqeuŋqä!äwiŋqä!iqu,!Iqueqä!suqä!eeqänäŋä!duŋi,!ävaqumuatätqäuä.!Iqueqä!äŋguänä!
iwäsäuqŋqä!näqŋqetä,!Iqueqä!suqä!qeqä!imäŋqetä,!Iqueqä!suqä!jänänäŋitä,!Iqueqä!suqä!'ii!imqänä'!
ätätä!imäkqetä,!itaŋga!Iqueqä!suqä!kukŋuä!naqä7qakuinä!tqetäŋi,!Iqu!suqä!iŋä!iquauŋi!!wäqiya!miqä!
iqä!Iqueyi.!Iqu!iŋä!imäkqe,!Iqueqä7kionänji.!
Goti!Iqu!naqänäŋä!iŋä!qäyä!eqä7qe,!Iqu!Iqueqä7kio!akiktqänätä,!Kraisi!ne!ämineyätŋqä7qu!ätimäuätä,!
nenyqä!zä!hutatä!iu!äpäkoŋgqe.!Kaniqu!iqueqä!ymeqeuŋqä!kiiŋä!äwinyätŋqä7pa,!Goti!Iqu!nenyqe!
äŋguänäŋä!äwinyä.!Ga!imbqua!äŋguä!äpmeŋuwä7pa,!Goti!Iqu!nesä!äŋguä!pmetuŋqueŋqä!äwiŋgi.!
A. Goti&Iqu&ämaqeŋqä&äwiŋqä&iquvi&
1. Goti!Iqueqä!nenyäŋqä!wiŋqe,!Iqu!zä!hutati!äunätä!ämänätquakqe.!!
Jonä!3:16 Goti Hanjuwä Iqu ämaqä qua täuŋiŋqä huäqä kiiŋä wuŋgaŋgi, Iqu Iqueqä
Ymeqä Kiqä-kiuänäŋä Ique äwikqe. Ga iŋi ämaqä tqu-tqu Iquenyqä quuvqä eqämipqe,
qu eeqänä qui mimäkŋqä danä, häŋä hia ique-ique pmeqe mapnuwi.
2. Goti!Iqu!eeqäpnäŋi!imäkätŋqä!duŋi,!Iqueqä!suqä!äwiŋqä!dutanänji.!!
1!Jonä!4:8,16 Suqä ämaqä duŋqä itä qeeqä tmäkqä iquesaŋä quati, Goti Iquvi. Iŋä
hitaŋgqetaŋi, ämaqä, ämaqä duŋqä miqä danä itä qeeqä matmäkqä itŋqä iqu, Goti
Iquenyqe änyä maqŋqä eä... 16 Goti Iqu ämaqä-qunenyqä itä qeeqä iŋä änatmäkŋqä
iŋqe, ne näqŋqä ämetan quuvqä yäŋänäqŋqä eqiyäŋu. Goti Iqu, suqä ämaqä duŋqä itä
qeeqä tmäkqä iquesaŋä quatä Iquvi. Iwä ämaqä suqä iŋä iu ämuäŋänäŋqä iqu, i iqu
Goti Ique nyätaŋgi ga Goti Iqu ique ämuäŋänä.

B. Goti&Iqu&naqänäŋä&eä,&eeqänäŋä&iu&ämäwqätäuŋqä&Iquvi.&&Ne&täŋqä&änyä&maqŋqä&eŋque,&ne&
qua&iqi&äpäkänätanä,&qui&imäknanä.&
• Jisasi!Iqu!Goti!Iqueqä!yäŋänäŋqä!diŋqä!ätkqe!!
Matiu!22:29 Itaŋi Iqu iquauŋi kimaŋi ti ätukqe. “He Goti Iqueä kukŋuä bukä iu
äqänäŋqeŋqätä itaŋga Iqueä yäŋänäqŋqeŋqätä maqŋqä epu, kukŋuä iuŋqe qämä-qämä
ipu ätqäuä.”

•

Ne!Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!1:12718!a!ätäuätan,!Goti!Iqu!naqänäŋä!hetaŋgi!hiŋuä!äqunäuŋu.!!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!1:12718!!I tqaŋgi äwimi, tqu dqutiyä-tmä äkunmäkŋgqe, golqä

hiqitä hipa hŋgi eeqä hŋgi hŋquaquiŋä hŋqua tqäuätaŋgä äquŋgqe. 13 Hiqitä iquauä awä
iqiŋi, ämaqä eŋqäpaŋä Hŋqu qäkä quäuqä sukä bu eeqä ämäwqätäuqä äyäuä, Iqueqä
quikuä iuŋi, golqä yauqe ipnätaŋgi äquŋgqe. 14 Iqueqä de, qatäwänäŋä aaŋä
yäkuäqänäŋä äui, ga Iqueqä hiŋui, tä äyänätŋqä-paŋä iŋi. 15 Iqueqä sukä iuŋi, ämaqä
hŋqu hikä hiuisqä äyäŋqä, tä tnäŋä du imäkävetqä-paŋä iŋä äyäŋgiyä. Iqueqä kukŋuäpqä ätätäqe, eqä äkakä kuapänä äqŋgq-paŋä iŋi. 16 Iqu Iqueqä hipa ämuaŋgisaŋi,
qätäqueqä huiqä hŋgi eeqä hŋgiŋi hŋquaquiŋä a äqätä, ŋ Iqueqä maŋitaŋi, näpqä
hioänaqä iŋgi-iŋgisa häŋeqäheŋqe ätimäumiŋqe. Iqueqä huiwä hiqumuaŋitaŋi, mäptqä
tnäŋä ätä äyäŋgqä-paŋä iŋä äyänätaŋgi äquŋgqe. 17 Ique e äqunmitaŋi, nyi ämaqä
pizqä eŋqä-paŋunä Iqueuä sukä täŋi iqi päkŋgaŋga, Iqu Iqueqä hipa ämuaŋgisaŋi,
nyaqä huiwä haqeqi änjiyätä ti ändkqe. “Zä miqä manä. Nyi hiŋuiqŋqä qänakŋqä
äpmeŋqä Iqunjqä. 18 Nyi Goti häŋä äpmeŋqä Iqunjqä. Nyi hŋqunä äpäkoŋgqe, ga iŋga-

iŋga häŋä yqänä äpmaka uwqämniqä Iqunjqä. Nyi ämaqä äpäkoŋqeuŋqätä, ai
äpäkombqä iquauqä aŋiuŋqätä qäŋgaŋä hutäuqe, a äqätäŋä.”

1. Goti!Iqu!hea!ique7ique!äpme!(Kitqä!2a)!
a. Goti!Iqu!ikutäŋgqetä,!ä!qäpu!eniqetäŋi!hmanji.!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!22:13!Hiŋuiqŋqä, qänakŋqä, Nyi Ŋqä-näuänjqä. Nyi ganä
äpmam, yäpakäŋqä äpmeŋqä Iqunjqä. Nätmatqä eeqänäŋiŋqä qakuäqunä emä, qäpu
imäkqä Iqunjqä. !

b. Goti!iqu!nätmatqä!eeqäpnäŋi!imäkkqe.!Goti!Ique!imäkkqe,!hmayqä.!
!Kolosi!1:15716!!Ne Goti Iqueŋi hiŋuä mäquŋquä ituŋquä-qe, Iqueqä Ymeqä Jisasi
Kraisi Iqu, Goti eŋqä-paŋäqu eä, Iquenyqä näqŋqä änätapätqäuä. Iqu Goti Iqueqä
Ymeqä Hitmqä eä, nätmatqä eeqänäŋä Goti Iqu imäkekqä iuqä Ämiqä Naqä Iquvi.
16
Ymeqä Iqueqä hipa iutaŋi, Goti Hanjuwä Iqu nätmatqä eeqänäŋi imäkkqe.
Nätmatqä qäukuä haqä yätu äwiŋqetä, qua iu äwiŋqetä imäkätä, nätmatqä ne hiŋuä
äqunätuŋquä itä, hiŋuä mäquŋquä ituŋquä itä imäkätä, itaŋga yoqä naqä-täŋä itä
yäŋänäqŋqä-täŋä itä eeqänäŋi imäkkqä iuŋi, Ymeqä Iqueqä hipaitä imäkätä Ymeqä
Iquenyqänä imäkkqe.!

2. Goti!Iqueqä!suqe,!äwa!miqä!yän.!Ämaqä!hŋqu!Iqueŋqe,!näqŋqä!änyä!maiqä!pa!enä.!
a. Goti!Iqu!yäŋänäŋqä!eeqänäŋä7täŋä7quvi.!Iqu!nätämatqä!eeqäpnäŋi!imäkänä.!
Ipäqäkqeŋqä!17:1 Aplamä iqu quväukuä naintinainqä (99) ai ämäwqätäuqaŋgaŋi, Goti
Hanjuwä Naqä Iqu äwimeqe, “Nyi Goti Hanjuwä Yäŋänäqŋqä Iqun, si quvqä
mimäkqä itn, suqä Nyi änyinyäŋqenä imäkqätiŋäŋqeqä” ätukqe.!
Apqä!89:6713 Bikpela, i no gat wanpela long heven em i wankain olsem yu. I no gat
wanpela ensel i wankain olsem yu. 7 Long miting bilong ol hetman bilong ol ensel, ol
i save pret long yu. Na olgeta arapela ensel i raunim yu, ol i pret long yu. 8 God,
Bikpela I Gat Olgeta Strong, i no gat wanpela i gat bikpela strong olsem yu.
Oltaim yu save bihainim tok bilong yu. Yu no save senis nabaut. 9 Yu save bosim
strongpela biksi. Taim si i kirap, yu save daunim na em i no mekim nais. 10 Yu
brukim pinis bikpela strong bilong Isip na bagarapim olgeta. Na long bikpela strong
bilong yu, yu winim ol birua bilong yu. 11 Heven na graun i bilong yu tasol. Yu bin
wokim graun na olgeta samting i stap long en. 12 Yu bin wokim hap bilong not na
hap bilong saut wantaim. Maunten Tabor na maunten Hermon i amamas na singim
song long yu. 13 Yu gat bikpela strong tumas. Strong bilong yu i moa yet.

b. Goti!Iqu!nätmatqä!eeqäpnäŋiŋqä!näqŋqä!eä.!Nätmatqä!eeqäpnäŋiŋqä!ne!näqŋqä!eatuŋqä!
diŋqä!änenyätŋqeŋqe,!Iqu!näqŋqä!ai!eä.!!
Romä!11:33734!!Täukue! Goti Hanjuwä Iqueqä kŋuä iqä äŋguänäŋitä näqŋqä
äŋguänäŋitäŋi, aaŋä hävemänäqŋqä eä. Ne ämaqune, Iqueqä kŋuä iwäsäuqeŋqätä,
suqä Iqu imäkätŋqeŋqetä, qäquaquiyqä quatiŋqä näqŋqä metuŋque, änä maeqä iŋu.
34
"Naqä Iqueqä kŋuä indqäŋqä iŋqe, näqŋqä ai eäŋqe, tqukä? Ä Iqu suqä
imäkätŋqä iŋqe kŋui tqu äwikqe?"!
Apqä!147:5!Neqä Naqä Iqu yoqä naqä-täŋueqä. Itaŋga yäŋänäqŋqä eeqänäŋätäŋueqä. Iqueqä näqŋqä iŋqe, ne atauŋuä änä miqä yan.!

c. Hea!ique7iqueŋi!Iqu!imä7imä!äpme,!nätmatqä!eeqäpnäŋä!iuŋi!hiŋuä!äqunä.!
Apqä!139:7712 Bai mi go we na mi ken lusim spirit bilong yu? Na bai mi ranawe i go

long wanem hap na mi ken hait long yu? 8 Sapos mi go antap na mi stap long
heven, yu stap long heven. Sapos mi go i stap long ples bilong ol man i dai pinis,
yu stap long dispela ples tu. 9-10 Sapos mi flai i go longwe long hap bilong
sankamap, o sapos mi go i stap long wanpela ples i stap longwe tumas long hap
bilong san i go daun, bai yu stap long dispela ples tu bilong stiaim lek bilong mi na
bilong helpim mi. 11-12 Na sapos mi tok, "Tudak i mas haitim mi, na lait bilong san i

raunim mi, em i mas kamap tudak," maski, long tingting bilong yu tudak em i no
olsem tudak tru. Na nait i save lait tru olsem san. Tudak na tulait i wankain tasol
long ai bilong yu.
Hibru!4:13 Nätmatqä eeqänäŋi, Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi zä mäwiqä,
äutäŋgäwäqäŋga ätnäŋäqi witän. Ne hŋqunä-hŋqunäŋi, suqä imäkätuŋqueŋqe, kiqä
quati Goti Iqueŋi awä tuaniŋque.

3. Goti!Iqu!ne!hiŋuitäŋi,!hiŋuä!maquŋqä!eanä.!Iqu!huiwä!maeqä!quuvqä7quvi.!
Jonä!6:46!Iŋä hitaŋgi, ämaqä-pqä hui Goti Kanique hiŋuä ai äqunätqäŋuwä hmanji.
Ämaqä Goti Hanjuwä Iquesa äpqäqä Iqunä, Kaniqueŋi, hiŋuä äqunätŋqe.
Ipäqäkqeŋqä!1:2 Iŋäqe, ne täŋga witaŋgi äqunätuŋqä-paŋä iŋi mäwiqä danä imiŋqe.
Iŋgaŋi, quae mäwiqä danä eä, eqä hoŋinä ätuä, hia pisqukä witaŋgqä imŋi, Goti
Hanjuwä Iqueqä Hindŋämeqä Iqu, hoŋä haqä-iqi äwämiŋqe.!
4. Goti!Iqu!ämaqä!hŋqunä7hŋqunäŋä!iqunenyqe,!huäqä!äwunätqä.!Iqu!neqä!kŋuä!indqäŋqeu,!

qeqä7quuvqeu,!itaŋga!äwqeu!ämuäŋänä!äpme,!äŋguä!pmetuŋqueŋqä!äwiŋgi.!
Makä!1:11!Iŋgaŋi kukŋuä qäukuä haqä yätutaŋi, "Si Ŋqä Ymeqä naqä-qakuä Iqukiyqä.
Nyi Sinyäŋqä aaŋä kuapänä änyinätqänä" tqaŋga äwqäkqe.

C. Goti&Iqu&Iqueqä&wäuŋuä&imäkätŋqä&eeqänäŋi&duŋi,&Iqueqä&suqä&ämaqeŋqä&äwiŋqe,&ätqä&iqi&
äyä&ätimäukqe.&Ga&suqä&iiŋä&iqu,&Iqueqä&suqä&huiziuŋi,&ävaqumuatätqäuä.&
1. Goti!Iqu!nätämatqä!eeqäpnäŋiŋqe,!naqä7qakuänä!jänänä!ätqä!Iquvi.!
Jonä!14:16717!!Iwä Nyi Apique yatŋqä vqaŋgundi, Iqu heŋi Yätamäkqä huiziqu, hesä

hea ique-ique anä äpme, yäŋänäqŋqä emäkätŋqä iŋqä etapätŋqänänyä. 17 Yätamäkqä
Vqä iiŋä Iqu, kukŋuä naqä-qakuänäŋä iutaŋä Dŋä Iquvi. Qokä-apäkä qua täutaŋi, qu
Ique hiŋuä mäquŋquä ipu, Iquenyqä änä maqŋqä ipiyitaŋi, Iqueŋi mämeqä ipŋqäuä.
Iŋäqe, Iqu hesä anä äpmaka äpätŋqe, qänakŋi he enyäniqeqä. Iutaŋi he Iquenyqe,
näqŋqä äyä eäŋäuä.!

2. Goti!Iqu!kŋuä!qeqä!indqänätä!äŋguänä!iwäsäuqŋqä!näqŋqä7täŋä7quvi.!Iqueqä!näqŋqä!iutatä,!
suqä!ämaqeŋqä!äwiŋqä!iutatä,!wauŋuä!imäkän.!!
James!3:17!Mä ämaqä näqŋqe haqä yätuta pqaŋgi ämepiyä täŋi, kiyä mätqä hnjua
mamäkqä eä. Iwä ämaqä huizi dutä äwqä naqä-hŋqunä iŋqäŋqä imäkäpu, qeqi itquepu,
qätä ipu, ämaqä duŋqä qeqä tquaŋguti äŋguä du iwimäkäpu, ämaqä eeqänäŋä duŋi suqä
asä inä itquepu, suqä äŋguä duŋqä maŋinä matqä ipu, iqäpŋqe.!
3. Goti!Iqu!suqä!jänänäŋä7täŋä7quvi.!Hea!ique7iqueŋi!Iqu!suqä!äŋguä!qäyunäŋi!imäkätqä.!
!Hipru!1:879a!Mä Goti Iqu Iqueqä Ymeqä Iqueŋi, "Goti Iquki, si ämiqä naqä hea iqueique pmeqä iqukiyqä. Si Tqä qokä-apäkä iuŋi, suqä jänänäŋä duta ämiqätŋqinyä. 9 Si
suqä jänänäŋiŋqä, kiiŋä äkinyätä, quvqeŋqä makiŋqä yasämä itŋqä Iqukiyqä.
4. Goti!Iqu!qeqä!imäŋqä!Iquvi.!Ämaqä!quvqä!qäyä!itqätaŋguwä7qe,!Iqu!iquauŋi!suqä!äŋguänäŋä!

dinä!imäkätä!yätamäkqä!ävätqä.!!
Epesäsi!2:475!!Ne piyqä iiŋä äpäkonanä qäyä äwitaŋgqu-qe, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä
huäqä-huŋqetä nenyqä äwiŋqetä äwa miqä eäqä iutaŋi, Kraisi Iqutä guä mänaqiyätŋqe,
aŋgi häŋä inemäkkqe. Iŋi Iqu he häŋä iiŋä emäkäqumuatkqe, ii Iqueqä suqä nätmatqä
hiŋgi vqä iquesanji.
5. Goti!Iqu!'ii!imqänä'!ätätä!imäkqä!Iquvi.!Iqu!kŋui!makunmäkŋqä!yän.!
2!Timoti!2:13!Äyä, ne ätätqu-pa mimäkqä qäyä itaŋgqä-qe, Iqu Iqueqä ätätqä-pa
imäkqoniqeqä; Iqu ätkqä iuŋi, mävquatämäuqä, kŋui yqänä metäniqeqä.

D. Kaniqu&iqueqä&ymeqeuŋqä&kiiŋä&äwinyätŋqä5pa,&Goti&Iqu&nenyqe&hävemänäŋqä&äwinyä.&(Kitqä&
2b&iquesä&2c&iquesäŋi)&
1. 1!Jonä!3:1!!Häe, hiŋuä äqunäŋä? Apiqu nenyqä wiŋgaŋgi, Iqu nenyŋqä kiiŋä itä, “He
Ŋqä ymeqeqä” änatätqäuä. Ga iŋi, aaŋä naqä-qakuänäŋä eä, ne Iqueqä ymeqä eŋu.

Ämaqä qua täu pmeqe, qu Goti Iquenyqe änyä maqŋqä eäpiyä-qae, nenyqä-pqä di,
änyä maqŋqä eäŋä.
2. Jonä!15:9710 Ŋqä Apiqu Nyinyäŋqä kuapänä äwinyätŋqä-pa, ga suqä asä iiŋiutaŋi, Nyi
henyäŋqä-pqe inä änyinätqänä. He Nyaqä änyiŋqeunä pmetpŋqeqä. 10 Nyi Ŋqä
Apiqueuä suqeŋqä ändkqä iu qänaki yasämä itm, ga Nyi Iqueqä äwiŋqeu äpmeŋqä-pa,
He Nyaqä suqeŋqä etätŋqä iu qänaknä ipu pmamitpqe, iŋändi he Nyaqä änyiŋqä iunä
pmapŋqäuä.

Ne!Goti!Iqu!änäŋä7qutiyä7tan,!Lukä!15:11732!a!ätäuätan,!Iqueqä!suqeŋqä!näqŋqä!eatuŋque.!
a. Iqu!nenyäŋqe,!aaŋä!hämänänä!äwinyätqä.!
b. Iqu!neyaqä!suqä!quvqe!huätä!mamäutŋqä!äwinyätqä!
c. Iqu!nenyqä!hiŋuä!äqänä!äpme.!
d. Ne!neqä!suqä!quvqä!diŋqä!awä!tquauŋgaŋi,!Iqu!yeeqä!itqäuä.!
e. Iqu!nenyäŋqä!hui!mimäuqä!itqäuä.!
f. Iqu!nenyäŋqe!hoqä!huŋqä!ämetä!qeqä!ätuätqä.!
Lukä!15:11732 11-12 I ätuäqetaŋi, kukŋuä ktqä hŋqäqiqu tiŋä-pqä inä ätukqe. “Ämaqä hŋqu
ymeqä qokä hŋquaqu-täŋä emitätqe, ymeqä qänakŋä iqu kanäm ti tuäniqe. ‘Apä, saqä
nätmatqe iwäsäuätn, ŋqe täŋga dapiyä.’ Iŋgaŋi kaniqu yuquayi iwäsäuätä, iqueqe äväniqe.
13
Iŋi hŋgaŋqä miqä, yuquayä maqänä ämeqe, aŋä kiŋä nämqä äwäqe, iqueqä mbqä
maqänä-maqänä väniqe. 14 Iqueqä mbqä qäpu eequneqe pmetaŋga, buayä dä naqänäŋä
ätimäuniqäŋga, iqu nätmatqä eeqänäŋiŋqä äwa yäniqeqä” ätukqe. 15 “Iŋgaŋi iqu ämaqä
iqisaŋä hŋqueqä wäuŋuä wiyqäqu hiätŋqä uwqaŋga, ämaqä iqu iqueqä yaqueqä miqotŋqä
dowqatäniqe. 16 Yaqueqä täpqä pa nätqätaŋgä äqunäqe, iqu hui ämetä nmätä yäniqe, -ämaqä ique ymisaŋä wipŋqe, aaŋqä hitaŋgiyä” ätukqe.
17
“Iŋgaŋi iqu kŋuä jänäŋi indqänätä, iqueqä-kiuä ti tnäniqe. ‘Ämaqä apiqueqä wäuŋuä
wiyqä eeqänäŋi, qu buayäŋqä äwa miqä ipu, kuapänä änätqäŋäuä. I iŋäqe nyi täu
äpmamäŋgaŋi, buayä dä naqänäŋä äpäkonätqäŋänä. 18 Nyi täuŋi äväma ŋqä apiquenyqä
aŋgi äumi ti tumqeqä’ tnäniqe. ‘“Apiquki, nyi suqä quvqe Goti Hanjuwä Iqueuätä saqätä
hiŋuä iqiŋi ai imäkqeqä. 19 Täŋgaŋi nyi tqä ymeqä äŋguäqunä hmanjqä. Iŋäŋqe, ‘Si ŋqä
ymequkiyä’ mandqä manä. Nyi tqä ämaqä wäuŋuä kiyqä hŋqunä mända eŋqä-paŋä
pmuatänjitŋqeqä” tumqeqä.’ 20 E ätäqe, iqu aŋä-himqä iuŋi ävämaŋi, kiqä kaniquenyqä
wäniqeqä” ätukqe.
“Iŋgaŋi ymeqäqu kiŋä näm yqänä pätqätaŋga, kaniqu hiŋuä äqunäqe, kiqä ymeqä iquenyqä
huäqä kiiŋä wuŋgaŋguti, tnäŋä äwäqe, atukä ämaitä, quneqä väniqeqä. 21 Iqu i iqaŋga,
ymeqä iqu kanmŋi ti tuäniqeqä. ‘Apiquki, nyi suqä quvqe Goti Hanjuwä Iqueuätä saqätä
hiŋuä iqiŋi ai imäkqe. Täŋgaŋi nyi tqä ymeqä äŋguäqunä hmanjqä’ tuäniqeqä” ätukqe.
22
“Iŋä iäqe, kaniqu iqueqä ämaqä wäuŋuä wiyqä iquau tuäniqeqä. ‘He nyaqä qäkä quäuqe
maqänä äma äpäpu, wiyätäpu, gue iqueqä hipa hituŋä hŋque muäsmepiyi, sukä qutatä
huiqä bu hŋqu muasmepiyä. 23 Itaŋi he äwäpu, bulumäka meqä yäŋänäqŋqä ique äma äpäpu
päkpiyä. Ymisaŋä naqänäŋä imäkätanä, häwä ätätanä, aquvänä yatuŋqunänyä’ tuäniqeqä.
24
‘Quati tinji. “Nyaqä ymeqä tqu ai äpäkonäŋqeqä” tm itŋqe, iqu aŋgu ävauqiyä.
“Mämoqumeqŋqä äukqeqä” tm itŋqe, iqu aŋgi ätimäuqiyä’ tuäniqeqä. Qu iŋä ipiyitaŋi,
himnuŋä ipu aquvänä ipnuwiqä” ätukqe.
25
“Qu e imäkqaŋguwäŋgaŋi, ymeqä hitmqä iqu wäuŋuä imä äpmamitätqe, aŋgi äpätä kiqä
aŋä täŋä qäqi ätimäuäqe, häwä qätä äwiyätä, quvaqä himnuŋi qätä wiyäniqeqä. 26 E
äwiyäqe, iqu ämaqä wäuŋuä wiyqä hŋque tääqä ätuätumetä iqueŋi, ti tuäniqeqä. ‘I sŋqä
imäkätqäŋäuä?’. 27 I tquaŋga, wäuŋuä wiyqä iqu kimäŋi, ti tuäniqeqä. ‘Tqä tuŋguequ
aŋgumä pqaŋgi, tniqu bulumäka yäŋänäqŋqä meqä ique äpäsqiyä. “Nyaqä ymeqä ique äŋguä
äpmeŋqä äpqiyä” kŋuä vqaŋgi, aquvänä itmnjqä’ tuäniqeqä” ätukqe.

28

“Ymeqä hitmqä iqu qätä iŋä äwiyäqe, äwqä-tnäŋä wiŋgaŋguti, aŋä yäpä yäŋgisaŋi
mäpeyqä yäniqeqä. Kaniqu yäpaqäŋgisa ätimäuäqe, ymeqä iqueqä äwqe yuŋuä itmäketŋqe
kukŋuä äŋgui ganä tuäniqeqä. 29 Iŋäqe kaniqueŋi tiŋä tuäniqeqä. ‘Änäŋgä? Quväukuä
kuapänäŋi, nyi wäuŋuä kiyqä heŋgŋqä eŋqä-paŋä äpmamä, saqä kukŋui huätä mämamäuqä
itäŋqeqä. Iŋäqe nyi ŋqä nyämaqä iquatä ymisaŋä naqä imäkätanä himnuŋä yatuŋque, si
yaqueqä meme meqä hŋqu-mändapqä itqäŋiqä’ tuäniqeqä. 30 ‘Täŋgaŋi tqä ymeqä näŋu saqä
nätmatqä eeqänäŋi apäkä qaŋä ikiqä iquau qäpunä äväqe, aŋgu pqaŋga si iquenyqä yaqueqä
bulumäka yäŋänäqŋqä ique äyä päkinyä’ tuäniqeqä.
31
I tquaŋga kaniqu ti tuäniqeqä. ‘Ymeqä iquki, hia ique-iqueŋi si nyitä anä äpmeŋiqä.
Nyaqä nätmatqä eeqänäŋi, sitänä äyä äwinä. 32 Iŋä hitaŋgi täŋgaŋi, ne äwqä yeeqä itanä
pmetuŋqueqä. I tiŋiqä. Tqä tuŋguequ ai äpäkoŋgqe, aŋgu ai ävauqiyä; iqu mämoqumeqŋqä
äukqe, aŋgi äpätä nesä anä äpmenä’ tuäniqeqä” ätukqe.

3. Dŋä!Äŋguä!Iqueqä!yäŋänäqŋqetaŋi,!ne!Goti!Iqueŋi!"Apäqä"!tquatuŋqe.!!
Romä!8:15!!Qokä-apäkä, ämaqä miqä hŋqueqä wäuŋui heŋgi äwiyätqäŋuwä iqua, quwqä
ämiwiyätŋqä iquenyqä zä itqäŋä. Iŋäqe Dŋä Goti Hanjuwä Iqu etapkqä Iqu, Iqu zä
enyätŋqä memäkqä yän. Iqu he Goti Iqueqä ymeqäquen pmapŋqä emäkän. Ga
Iquesaŋi, ne Goti Hanjuwä Iqueŋi “Apäqä” ätuätqäŋu.!

Goti Iqueqä suqeŋqä näqŋqä ai ämenitaŋi, ne quami änä pmetuŋque?
Ne!Goti!Iqueqä!suqeŋqä!näqŋqä!ai!eanitaŋi,!kŋuä!ti!ämetquŋu:!"Ne7pqe!asä!iiŋä!miqä!iatuŋqueqä."!
Etaŋgqä7qe,!Goti!Iqueqä!kukŋui,!ne!ti!änatqi:!Kraisi!Iqueqä!qanyinä!yätamäkqä!iqetatä,!Iquenyqä!
näqŋqä!hävemänäŋqä!ämetuŋquetatäŋi,!ne!yäŋänäqŋqä!eatuŋque!iŋä!imäkatuŋque.!(2!Pitä!3:18a)!
Ne!Goti!Iqueqä!suqeu!qänaknä!itanitaŋi,!ne!iŋi!imäkan.!Ämaqeuŋqä!äwiŋqä!iqu,!Iqueqä!suqä!
eeqänäŋä!duŋi,!ävaqumuatätqäuä.!Iŋi!suqä!iqueŋi,!imäkqa!wqatuŋque.!(Jonä!15:12)!Ne!Goti!Iqueŋqä!
näqŋqä!ämetqätauŋgaŋi,!Goti!Iqu!!neqä!quuvqä!heqiyqetä!suqä!qaŋä!uwqetäŋi!änakunämäkänä.!
2!Pitä!3:18a Jisasi Kraisi neqä Naqäqu eä, ne aŋgumä häŋä inequmuatkqä Iqueyi. He
Iquenyqä näqŋqä änänä ämaka äwätqäŋuwitä, Iqu qanyinä yätamäkqä eyätŋqetä, ga
iquaquisaŋi he yäŋänäqŋqä ämaka uwqäpŋqe.
Jonä!15:12 Nyi suqä tiŋi äyä etapätŋqe. Nyi henyäŋqä kiiŋä änyinmiŋqä-paŋi, he hŋqunähŋqunäŋä iquenä, hiqä-heuäŋqe asä inä hiŋgotŋqe.

I.
II.

Si!Goti!Iquenyqe,!kŋuä!änä!äkiyqi?!
Epäsäsi!5:1!iuŋi!ti!ätnä:!he!ktqä!Goti!Iqueqä!dunä!timäuqäpŋqänänji.!Ne!kukŋuä!ique!
qänaknäŋi,!änä!iquatuŋque?!Ne!Goti!Iqu!eŋqä7paŋä!asänäŋä!maeqä!yan,!oe.!Ne!Iqu!eŋqä7
paŋä!eatuŋque,!Iqueqä!suqä!äŋguänäŋitä,!Iqueqä!äwiŋqetä,!qänaknä!iquatuŋque.!
Epäsäsi!5:1!!Iŋiŋqe he Iqueqä ymeqä naqäqakuä pmetaŋgä, Iqu henyqä äwinyäŋqe, suqä
eeqänäŋä imäkäpiyä iuŋi, Iqueqä-kiuä imäkätŋqä-pa, asnä imäkqäpŋqe.!
III. Goti!Iqueqä!hiŋuä!iqiŋi,!suqä!ämaqeuŋqä!äwiŋqe,!ii!tiŋi.!Iqu!kŋui,!Iqueqä7kioŋqä!mindqäŋqä,!
huizi!iqua!äŋguä!pmapŋqeŋqä!indqänän.!(Pilipai!2:378)!Ne!asänä!imäkquatuŋque.!Si!tqä!
qeqä7quuvqä!imŋi,!i!äwi?!
Pilipai!2:378.!!He hŋqunä-hŋqunä naqä imänäpu hiqä ämaqä huizi duŋi mändi
äkittqiyäpu, heqä yoqe haqä mämaeŋqä pambu. He hŋqunä-hŋqunä kŋuä e
indqänäpiyäqe, hiqä ämaqä huizi duŋqe, “Qu ämaŋqutäuäŋäuä” kŋuä iiŋä metaŋgpu.
4
He kŋui, quamä pmeqä äŋguä hiqä diŋqänä mindqänätqäqä pambu. He hŋqunähŋqunä ämaqä huizi iuqäpqeŋqä inä indqäŋgaŋgpu. 5 Hiqä kŋuä indqäŋqe, hui hui
mindqäŋqä, Jisasi Kraisi Iqu indqänmiŋqä pa indqäŋgaŋgpu. 6-7 Iqu Goti naqäqakuäqu i
eäqäqe, iqu Goti Iqutä asinä pmeqŋqe kŋuä iiŋi yäŋänäqŋqä mämeqä itä, yoqä naqetä
yäŋänäqŋqetä ävquatämäutä, wäuŋuä wiyqä hiŋgiŋqä etä, ämaqä qua täuŋä iqune
eŋqä-paŋä ekqe. 8 Iqu ämaqäqu eätä, iqueqä-kiuä mändi äkittqänätä, Goti Iqueqä

kukŋuä eeqäpnäŋi qänaknä iqa äpqänjaqänäqe, äpäkonätŋqä iunä ätimäuäqe, yä hutatä
äunätä äyä äpäkoŋgqe.!

IV. Kaniqu!iqueqä!ymeqeuŋqä!kiiŋä!äwinyätŋqä7pa,!Goti!Iqu!nenyqe!äŋguänäŋä!äwinyä.!Kukŋuä!
tquauŋqe,!kŋuä!indqänätanä,!quwqä!quatiŋqä!näqŋqä!yasämä!metuŋquä!täuqä!tuan.!
o Goti!Iqu!atäuŋuä!ae!änatkqe.!!
1!Pitä!2:9!!Iŋäqe, he ämaqä Goti Iqu ätekqä iutaŋä himqe. He ämaqä ämiqä naqä
iqueuätaŋä hiqäva imäkqä yäŋä iquenji. He ämaqä huizi hŋquenä maetqe, Goti
Iqueqä ämaqä yäŋäquenji. Goti Iqu hea wiqä imda Iqueqä we-huŋqä naqänäŋä
iuŋqä etma äpätä, he Iqueqä suqä äŋguänäŋä iuŋqä awä tqäpŋqä i emäkqäqe.
o

Goti!Iqu!ne!Iqueqä!ymeqä!naqä7qakuänäŋä!eatuŋqä!diŋqä!aŋgi!ae!inetämakqe.!!
Romä!8:15717 Qokä-apäkä, ämaqä miqä hŋqueqä wäuŋui heŋgi äwiyätqäŋuwä iqua,
quwqä ämiwiyätŋqä iquenyqä zä itqäŋä. Iŋäqe Dŋä Goti Hanjuwä Iqu etapkqä
Iqu, Iqu zä enyätŋqä memäkqä yän. Iqu he Goti Iqueqä ymeqäquen pmapŋqä
emäkän. Ga Iquesaŋi, ne Goti Hanjuwä Iqueŋi “Apäqä” ätuätqäŋu. 16 Neqä
quuvqä imŋi, “Ne Goti Iqueqä ymeqäqonenjqä” kŋuä indqänätaŋgua, Iqueqä
Quuvqä Äŋguä Iqu asänä änatä, kŋuä iiŋi yäŋänäqŋqä inemäktqäuä. 17 Ga ne
Iqueqä ymeqäqone eŋque, ne neqä Apiquesa nätmatqä äŋguänäŋi, Kraisi neqä
Tasipequtä meniŋquä iquneyi. Itaŋga täŋgaŋi, ne täŋä-huŋqe, Iqu ämakqä-pa
ämetuŋquetaŋi, qänakndaŋi, Iqu yoqä naqä äqoŋgqä-pa äqonätanä, quamä äŋgui,
Iqutä anä pmeniŋque.

o

Ne!äkisqi!äpmeŋque,!Goti!Iqu!hiŋuä!naqänän.!!
Apqä!139:13716 Yu bin wokim olgeta hap bilong bodi bilong mi. Yu wokim mi olgeta
insait long bel bilong mama. 14 Mi pret long yu, olsem na mi save litimapim nem
bilong yu. Olgeta samting yu wokim i narakain na i tru. Mi save gut long dispela
samting na mi pilim tru. 15 Taim mi kamap isi nambawan isi long ples hait insait
long bel bilong mama yu bin lukim olgeta bun bilong mi i kamap na i pas wantaim.
16
Yu lukim mi taim mama i no karim mi yet. Mi no kamap yet long graun, tasol
yu raitim pinis long buk bilong yu olgeta de yu laik bai mi mas i stap long graun.

o

Goti!Iqu!nenyäŋqe,!kŋuä!hui!mimäuqä!eä.!
Asayä!49:14716. Ol manmeri bilong Jerusalem i tok olsem, "Bikpela i givim baksait
long yumi, na em i lusim tingting olgeta long yumi." 15 Tasol Bikpela i bekim tok
bilong ol olsem, "Ating wanpela mama inap lusim tingting long pikinini em yet i
bin karim na em i no sori long dispela pikinini em i bin givim susu long en, a?
Ating wanpela mama inap mekim olsem, tasol mi no inap tru lusim tingting long
yupela. Nogat tru. 16 Jerusalem, mi no inap lusim tingting long yu. Mi wokim
pinis piksa bilong yu na raitim nem bilong yu insait long tupela han bilong mi. Na
oltaim mi save lukim na tingting long yu.

o

Tqä!häŋä!pmeqä!qänaknda!pmatŋäŋqe,!Goti!Iqu!atäuŋuä!itä,!näwenyä!ae!imäkekqe.!
Jeremaia!29:11713 Mi Bikpela, mi tingim pinis ol samting mi laik mekim bilong
helpim yupela. Mi laik mekim gut long yupela. Mi no laik mekim nogut long
yupela. Yupela i ken tingim ol dispela samting mi laik mekim, na yupela i ken
wetim dispela taim i kamap. 12 Long dispela taim bai yupela i kam klostu long mi
na singaut long mi na beten long mi, na bai mi harim beten bilong yupela. 13 Long
dispela taim bai laik bilong yupela na tingting bilong yupela i strong tru long
painim mi. Olsem na bai yupela inap i kam klostu long mi.

o

Goti!Iqu!sinyäŋqe,!yeeqä!naqänäŋä!itqäuä.!
Sepänayä!3:17 God, Bikpela bilong yupela i stap wantaim yupela. Strong bilong en
i helpim yupela na yupela i winim pait. Bikpela bai i amamas long yupela na
mekim song olsem ol manmeri i amamas long bikpela de bilong lotu. Em i laikim
yupela tumas, na em i no mekim wanpela tok.

Poster 2a

Goti Iqu änäqäqu-tiyä?
Ätnäŋiqi. 22:13

Goti Iqu ikutäŋgqetä, ä qäpu
eniqetäŋi hmanji.
Apqä 89:6-13

Kolosi 1:15-16

Goti iqu nätmatqä eeqäpnäŋi
imäkkqe. Goti Ique imäkkqe, hmayqä.

Romä 11:33-34
Apqä 139:7-12
Hipru 4:13

Goti Iqu yäŋänäŋqä
eeqänäŋä-täŋä-quvi.
Iqu nätämatqä
eeqäpnäŋi imäkänä.

Goti Iqu nätmatqä eeqäpnäŋiŋqä
näqŋqä eä. Nätmatqä
eeqäpnäŋiŋqä ne näqŋqä eatuŋqä
diŋqä änenyätŋqeŋqe, Iqu
näqŋqä ai eä.

Hea ique-iqueŋi Iqu
imä-imä äpme,
nätmatqä eeqäpnäŋä
iuŋi hiŋuä äqunä.

Jonä 6:46

Goti Iqu ne hiŋuitäŋi, hiŋuä
maquŋqä eanä. Iqu huiwä maeqä
quuvqä-quvi.

Makä 1:11

Goti Iqu ämaqä hŋqunä-hŋqunäŋä iqunenyqe,
huäqä äwunätqä. Iqu neqä kŋuä indqäŋqeu,
qeqä-quuvqeu, itaŋga äwqeu ämuäŋänä äpme,
äŋguä pmetuŋqueŋqä äwiŋgi.
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Poster 2b

Kaniqu iqueqä ymeqeuŋqä kiiŋä äwinyätŋqä-pa,
Goti Iqu nenyqe hävemänäŋqä äwinyä.
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1 Jonä 3:1
Jonä 15:9-10

Kaniqueqä wäuŋui, iqu, iqueqä
ymeqä iuŋi, Goti Apiqueŋqä
näqŋqä yasämä epŋqä
ämotquetä, injqä-injqä tquätŋqe.

Poster 2c

~ Iqu nenyäŋqe, aaŋä hämänänä
äwinyätqä

~ Ne neqä suqä quvqä
diŋqä awä tquauŋgaŋi,
Iqu yeeqä itqäuä

~ Iqu neyaqä suqä quvqe huätä
mamäutŋqä äwinyätqä
~ Iqu nenyqä hiŋuä
äqänä äpme

~ Iqu nenyäŋqä
hui mimäuqä
itqäuä
~ Iqu nenyäŋqe hoqä
huŋqä ämetä qeqä
ätuätqä

Lukä 15:11-32
1 Pitä 2:9

Romä 8:15-17
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Hiqŋqä&3.&Goti&Iqutä&ämaqä.qunesä&pmeqŋqe,&änä&witäti?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:!Goti!Iqu!ämaqe!änä!pmapnuwä7tiyä!kŋuä!ämetä,!kŋuä!guä!
ämuäsäuäqe,!ne!qakui!iuta!inemäkkqe.!Itaŋga!ne!Goti!inemäkkqä!iqutäŋi,!näueqe!änä!
imakŋguatuŋque?!
Goti!Iqu!sŋqä!inemäkätä,!ä!nenyqe,!'Nätmatqä!äŋguänäŋiqä'!sŋqä!ätätŋqätiyäqe,!kŋuä!
iwosämäkanä.!Goti!Iqu!ne!Iqueqä!ktqä!eatuŋquä!äyä!inemäkkqe.!Ne!veqä7yaqueqä!eŋqä7paŋä!ma,!
ne!ämaqä!kŋuä!iqä7täŋä,!qeqä7quuvqä!imda!imäŋqä7täŋä,!nätmatqeŋqä!neŋqä7täŋä,!iiŋäquneyi.!
Goti!Iqu!iŋä!inemäkkqe,!ii!ne!Iqueŋqätä,!ä!ämaqä!huiziuŋqätä!äneŋguätäŋqä!diŋqä!inemäkkqe.!
Suqä!Goti!Iqutä!näueqä!naqä7qakuä!imaknmqe,!nyi!Iqutä!nätmatqä!hnjua7hnjua!itm!iuta!imäkneŋqe.!
Ii!ämaqä!hŋquaqu!näueqä!imäkŋgiyä!eŋqä7paŋiyi.!Hiunji!hŋqunä7hŋqunä!hiqŋqä!etanä,!Iquenyqä!
kŋuä!indqänätan,!Iqutä!kukŋuä!ätätanä,!Iqueqä!kukŋuä!Bukä!iuŋi!a!täuquatuŋque.!Iŋä!ma,!quuvqä!
heqiyqä!huizi!iquatä!anä!äpmetan,!suqä!iiŋä!anä!imäkquatuŋque.!Suqä!äŋguänäŋä!iiŋiqua!
imäkatuŋque,!kukŋuä!hiqŋqä!tqueŋi,!änevaqumuatän.!
A. Goti&Iqu&ämaqe&änä&pmapnuwä5tiyä&kŋuä&ämetä,&kŋuä&guä&ämuäsäuäqe,&ne&qakui&iuta&
inemäkkqe:&(Ktqä&3a).&
Goti!Iqu!tiŋä7tiŋä!täŋueqe,!ne!Iqueqä!Bukä!iuta!näqŋqä!ämetquŋu:!
1. Goti!Iqu!kŋuä7täŋue.!Qua!tqu!ikutäkqe,!ii!Iqueqä!naqŋqetä!kŋŋuä!äŋguä!iutanji.!
Ipäqäkqeŋqä!1:1!!Hiŋuiqänäŋi Goti Hanjuwä Iqu qäukuitä quaetä nätmatqä eeqänäŋä iu
äwiŋqe, imäkkqe.!
2. Goti!Iqu!äwiŋqä7täŋue.!Äwiŋqä!iqu,!äŋguiŋqätä,!quvqeŋqätä!iwäsän..!!
Ipäqäkqeŋqä!6:7!!E itäqä dutaŋi, Iqu tiŋä ätkqe. “Ämaqä Nyi imäkkqä qua iu äpmeŋuwä
iuŋi, ämaqä qäsä yŋŋä-täŋä veqä-yaqueqä itä, itaŋga nätmatqä eeqänäŋä qua iu
ikitquŋuwä itäŋi, mäpmeqä ipŋqä, eeqäpnä qui imäkmqe. Iŋi ämaqä ai imäkkqä iuta
äwqä haŋä änyätä, sŋqä imäkkqätiyä?” ätkqe.!

3. Goti!Iqu!qeqä7quuvqä!tämda,!imäŋqä7täŋue.!!
Ipäqäkqeŋqä!6:6!!I äqunäqe, “Nyi qua iuŋi ämaqä mimäkqä itm, mäpmuateqä imqä-qe,
inä imäkätm äpmatekqeqä” kŋuä indqänätäqäŋgaŋi, äwqä haŋä äwikqe.!
Jerema!31:20!Mi Bikpela, mi tok, mi laikim tumas Efraim, em pikinini man bilong mi.
Olgeta taim mi save kolim nem bilong en, mi save tingting tumas long em. Mi save
givim bel bilong mi moa yet long em. Olsem na bai mi sori long em na marimari long
em.&

!
Goti!Iqu!kukŋuä!dinä!tqaŋga,!mäptqä,!qaŋuä,!hiŋä7qatäqueqä,!qua,!eqä!pŋä,!veqä7yaqueqä!!yŋŋä7
täŋä!ätimäukuwi.!Iquauŋi,!Iqu!kukŋuä!dutanä!imäkkqe.!!
!

Ipäqäkqeŋqä!1:3 Iŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu “We äunänä” tqaŋga, we äuŋgqe.!

Itaŋgqä7qe!Goti!Iqu!ämaqä!iqueŋi!kukŋuä!dutanä!ma,!qua!hiŋä!eaquvätä!imäkkqe.!Ga!apäkiŋi,!
ämaqä!iqueä!yawä!hui!ämetä,!iuta!imäkkqe.!Ii!tiŋä!ämänetqueqi:!qokä7apäki,!huitaŋä!eäqe,!
nätmatqä!eeqänaŋä!Goti!Iqu!imäkkqä!iuŋi,!aaŋä!ämäwqätäuä.!
Ipäqäkqeŋqä!2:7 Iŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu qua äkitä, ämaqä eŋqä-paŋä imäkkqe.
Imäkäqe, iqueqä yuŋui, ämaqä iqueuä himä himboä iu puqä tqaŋga, ämaqäqu häŋäpmeqä-täŋäqu ävaukqe.
Ipäqäkqeŋqä!2:21722 Iŋi Goti Hanjuwä Iqu ämaqä iqueŋi hiqaqä uŋuänä witŋqä
imäkkqe. I witaŋgaŋi, iqu iqueqä yawä hŋqu äPitä, guwä huisä ämakqe. I ämakqä iuŋi,

aŋgumä yämaqundi ämikqe. 22 Iŋgaŋi iqu ämaqä iqueqä yawitäŋi apäkä hŋqu imäkäqe,
ämaqä iquenyqä ätuma äukqe.

4. Goti!Iqu!ne!Iqueqä!ktqä!eatuŋquä!inemäkkqe.!
Ipäqäkqeŋqä!1:26728 Iŋä imäkäqe, huizi, Iqu, “Ne ämaqä Neqä-neuä eŋqä-paŋä hui
imäkanä. Qu nätmatqä eqä hoŋä bu äwiŋqä itä, yŋŋä haqä yätuŋä itä, nätmatqä qua
iu ikitquŋuwä itä, itaŋga nätmatqä qua iu äwiŋqä eeqänäŋä ämipu pmetpnuwäŋqeqä”
ätkqe. 27 I ätäqetaŋi, Goti Hanjuwä Iqu ämaqe, Iqueqä-kiuä eŋqä-paŋä imäkkqe. Iŋi
Iqu qokätä apäkätä imäkkqe. 28 Iŋgaŋi Iqu ämaqä imäkkqä iuaquiŋi, yäŋänäqŋqä
iwimäkätä, tiŋä ätukqe. “Qesaŋi, aaŋä kuapänä eqiyämanäpu, qua äwitqutŋqä-pa, imimä äpmapu, nätmatqä eeqänäŋä iu äwiŋqe ämipu pmetpnuwäŋqeqä. Nyi nätmatqä eqä
hoŋä bu äwiŋqä iutä, yŋŋä haqä yätuŋä iutä, itaŋga nätmatqä qua iu ikitquŋuwä itäŋi,
qe ämiqiyŋqä äpmuateqänä” ätukqe.!
5. Goti!Iqueqä!hiŋuä!iqiŋi,!ämaqe!natmatqä!aaŋä!äŋguänäŋä!iquayi.!
1!Pitä!1:17719 Goti Hanjuwä Iqu neqä yoqä naqe himä huiwä iuta minewäsäuqä yänä;
Iqu ne hŋqunä-hŋqunä neqä suqä imäkätuŋqueta asänä newäsäuänä. He Iquenyqä
tääqä ätäpiyäŋgaŋi, “Apiqukiyä” äyä ätätqäŋuwi. Iŋä hitaŋgi, he qua täu yakuä
äpmapiyäŋgaŋi, Iqueqä yoqä naqeŋqä kŋuä indqämbu, suqä äŋguä du pmepŋqe. 1819
Suqä äŋguä memäkqä, qui emäkqä hiqä taqä-tawiqukua etapkuwä du pmetaŋguwäŋga
Iqu aŋgum etmetŋqä mbqä iqäqeŋqe, he näqŋqä äyä ämeŋä. Silipa golqä nätmatqä
quvqä qui imäkŋqä iŋä itä maetqe, Kraisi Iqueqä häŋeqä mbqä iqŋqe, mbqä dunä homä
wiqä itäyi. Kraisi Iqu yaqueqä sipsipqä meqä wätaŋqä yuŋguä sqä hnjua maeqä, kiqä
äŋguänäŋä eŋqä-paŋä iŋäquvi.
6. Goti!Iqu!kŋuä!ämetä,!inemäkkqe.!!
Epäsäsi!2:10 Wäuŋuä äŋguänäŋä nenyqä näwinyä ekqä iu imäkquatuŋqä iuŋqe, Goti
Hanjuwä Iqu ne Kraisi Iqutä guä ämänaqiyätä, häŋä inemäkkqe. Iŋi ne täŋga häŋä tä
äpmeŋque, ii Goti Iquesanänji.

B. Goti&Iqu&ämaqe,&kŋuä5täŋä,&äwiŋqä5täŋä,&qeqä5quuvqä&tämda&imäŋqä5täŋä&iwimäkkqe:&
1. Ne!kŋuä7täŋuneyi.!!
Pilipai!1:9!!Nyi henyqä Goti Hanjuwä Iqueŋi yatŋqä tiŋä ävätŋqe. “Suqä ämaqeŋqätä
Siŋqätä wiŋqä iqu naqänäŋä imäŋga wätŋqätä, näqŋqä äŋguänä mapŋqätä, itaŋga suqä
äŋguiŋqätä quvqeŋqätä iwäsäuqäpŋqetäŋi iwimäkiyä."!

a. Kŋuitäŋi,!ne!kŋuä!indqäŋguatuŋque.!
b. Goti!Iqu!kŋuä!änätapkqetaŋi,!ne!näqŋqä!ämeni,!hui!mimäuqä,!ämaqä!huiziu!
motquetuŋquä!a!äqätäuŋu.!
c. Ne!suqä!äŋguiŋqätä!quvqeŋqätä!iwäsäuatan!äŋguinä!imäkatuŋquä!diŋqe,!Goti!Iqu!suqä!
iwäsäuqŋqä!kŋui,!änätapkqe.!!
Romä!2:14715!!Ämaqä Israitqä iqua qäyä hitaŋgi huiziqua, kukŋuä-suqe maeqä
epiyä-qe, quwqä kŋuä indqäŋqä iuta ämepu kukŋuä-suqeu qänaknä ipiyäŋgaŋi, iqua
kukŋuä-suqä ii maeqä qäyä epu, quwqä-quwä kukŋuä-suqä eŋqä-paŋuayi. 15 Iŋä
ipiyä iutaŋi, tiŋiŋqä motquapn: Goti Iqueqä kukŋuä-suqe, ämaqeuqä yäpä iŋgisa
äqiyekqä-pa äwi, kiqä wäuŋui imäkän. Iŋi quwqä suqä iwäsäuqŋqä kŋuä imŋä-pqe,
asänä motquen. Hŋgaŋä-pqe ‘Suqä qäyunä imäkqeqä’ indqänäpu, hŋgaŋi ‘Qäyunä
manä’ kŋuä indqämbn.!

2. Goti!Iqu!kŋuä!äŋguä!änätapkqe,!ii!ne!Iqueŋqä!näqŋqä!mequatuŋqueŋqe.!
3. Ämaqä!hŋqunä7hŋqunäŋä!iquneqä!äneŋqe,!asänäŋä!hmanji.!Ämaqä!iŋä!iqua,!kiqä!äwiŋqä!du!
qänaknä!itä!imäkqon.!
Pilipai!1:10!!Iŋi qu suqä äŋguiŋqä wiŋgaŋgi a ätäupu, nätmatqä eeqänäŋä imäkäpiyä iuŋi,
äŋguinä imäkqäpŋqä iwimäkiyä. Tiŋäŋqäuä. Hia Kraisi Iqu aŋgi äquvepätqäŋgaŋqe, suqä
quvqä hui maiqä, ämaqä aaŋä äŋguänäŋua pmetaŋgpiyä.!

a. Kiqä!qakui:!Neaqä!neo!suqe!atäuŋä!ätäotanä!imäkqua7tuŋqe.!!
Matiu!7:778!!Iqu äpakänä ti ätumuiŋqe. “He tääqä ätuäpu Goti Hanjuwä Ique yatŋqä
vqäpŋqeqä. Iqu etapäŋqiyä. He qävqä iqa uwqäpŋqeqä. Goti Iqu he
ämoqumuapŋqeŋqä yätamäkqä hiyäŋqiyä. He qäŋgaŋi ptqä qiyqäpŋqeqä. Goti Iqu
qäŋgaŋä euteyäŋqiyä. 8 Ämaqä nätmatqäŋqä tääqä ätuäpiyä iqua, qu ämapŋqäuä.
Ämaqä qävqä ipiyä iqua ämoqumuapŋqäuä. Ämaqä qäŋgaŋä ptqä qiyäpiyä iqua, Goti
Iqu qäŋgaŋä äwuäteyäŋqiyä.!

b. Goti!Iqutä!ä!ämaqetä,!näueqä!pmeqä!iŋqe,!kŋui!indqänätm!iwäsäuqämäŋqänänji.!!
Epäsäsi!1:476!!Iqu qäukuä qua mimäkqäŋga, ne Kraisi Iqutä guä mäsäuänaiyäniŋqä
diŋqe, atäuŋuä ai inaikqe. Iqu iiŋä imäkkqe, ii ne Iqueqä ämaqänä ean, Iqueqä
hiŋuä iqiŋi suqä quvqä-täŋä maeqä, äŋguänäŋä pmetaniŋquä diŋqeyi. 5 Iqu nenyqä
aaŋä kiiŋä äwinyätäqä duta, kiŋganä ai ätänaikqe. Quati tinji. Jisasi Kraisi Iqu
wäuŋuä imäkäniqä iuta Iqueqä ymeqänä naqäqakuä eanä pmeqŋqe. Goti Iqu iiŋä
imäkätäqŋqe, Iqueqä yeeqä iŋqetä Iqueqä äwiŋqetäŋi naqänäŋä äwäkqe. Iqueqä
6
Ymeqä Iqu aaŋä kiiŋä äwinyäŋqä Iquesaŋi, Iqu Iqueqä nätmatqä äŋguänäŋä hiŋgi
vqe, ne ai änätapkqe. Iŋiŋqe ne kŋui, äŋguänä indqänätan, Iqueqä yoqe haqä-iqä
mamäuquatuŋqänänji.!

4. Qeqä7quuvqä!imda!imäŋqe.!Yeqä7iŋqä,!huäqä7huŋqä,!äwqä!äŋguä!iŋqä,!yuqu7kŋuä!meqä,!zä!
iŋqä,!ä!äwqä7tnäŋä!iŋqä!meqä.!
Pilipai!4:4,7!He Naqä Iqueqä eäŋuwi, hia ique-ique yeeqänä iqaŋgpu! Nyi aŋgmŋi etm,
“Yeeqänä iqaŋgpiyä!”… 7 Iiŋä imäkquwi, Goti Hanjuwä Iqu heqä äwqe haŋuä imbŋqä
emäkän. Äwqä-haŋuä Goti Iqu ävätŋqe, he Kraisi Jisasi Iqutä naqä-hŋqunä
hiätaŋguwiŋqe, hiqä qeqä-quuvqetä hiqä kŋuä indqäŋqetä äŋguä nyätpŋqä emäkän. Ne
ämaqe, äwqä-haŋuä iqueŋqe, kukŋuä matqä yan. Ii aaŋä äŋguänäŋiqä.!

C. Ne&neyaqä&kŋuitä,&äneŋqetä,&ga&qeqä5quuvqä&yäpä&imda&änemäŋqetäŋi,&qu&anä&yesäwä&
nyätqäŋä.&&
Goti!Iqu!Iqueqä!äwiŋqä!duta!ämaqeuŋqä!kuapänä!äwiŋgqä7pa,!ne7pqe!asä!ii!äneŋguätŋqe.!!
Epäsäsi!5:172!!Iŋiŋqe he Iqueqä ymeqä naqäqakuä pmetaŋgä, Iqu henyqä äwinyäŋqe, suqä

eeqänäŋä imäkäpiyä iuŋi, Iqueqä-kiuä imäkätŋqä-pa, asänä imäkqäpŋqe. 2 Jisasi Iqu nenyŋqä
aaŋä kiiŋä äwinyätä Iqueqä-kiuä äwimäkkqä-ma, he nätmatqä eeqäpnäŋä imäkäpiyä iuŋi,
suqä ämaqeŋqä kiiŋä wiŋqä iqu hiŋuiqä maiqäpŋqe. Iqu iiŋä äwimäkkqe, ii Goti Hanjuwä Ique
yeeqä iwimäkätŋqä diŋqä nätmatqä tä ikeqaŋgä jinaŋä äweqä-paŋi hiqäva äwqäŋgqe.

1. Ne!ämaqä!hŋquenyqä!äneŋgqe,!neqä!äneŋqä!duta,!nätmatqä!äŋguänäŋä,!huizi!iquau!
ämäwqätäuŋqä!ique!atäuŋuä!äteanä,!'I!nyaqä!ma,!ämaqä!nyi!änyinätŋqä!iqueqeqä'!tatuŋque.!
Matiu!10:41742!!Ämaqä hŋque, Goti Iqueqä kukŋuiŋqä hiŋuä-tqä hŋqu ique wimeqaŋga,
iqu iquenyqe ‘Hiŋuätqä-queqä’ kŋuä indqänätä, iqueŋi itumetä äŋguä iwimäkätqä iqu,
Goti Hanjuwä Iqu ämaqä iqueŋi, nätmatqä äŋgui, hiŋuä-tqä iquau ävätŋqä-pa
väniqeqä. Itaŋga ämaqä hŋque, ämaqä jänäŋä hŋqu ique wimeqaŋga, iqu iquenyqe
‘Ämaqä jänäŋä-queqä’ kŋuä indqänätä, iqueŋi itumetä äŋguä iwimäkätqä iqu, Goti
Hanjuwä Iqu ämaqä iqueŋi, nätmatqä äŋguä ämaqä jänäŋä iquau ävätŋqä-paŋi,
väniqeqä. 42 Itaŋgaŋi, ämaqä hŋqu nyaqä ämaqä tquautaŋä yoqä naqä-täŋä maeqä
hŋquenyqe ‘Iqu Jisasi Iquenyqä qänaknä itŋqä-queqä’ kŋuä indqänätä, ique eqä isqä
ävätqä iqu, Nyi iquenyqe, ‘Ämaqä tqueqä wäuŋuä äŋguä iutaŋä kimaŋi, ämeniqeqä’
naqäqakuänäŋä etqänä” ätukque.!

2. Ne!kŋuitä,!äneŋqetä,!ä!qeqä7quuvqä!yäpä!imda!änemäŋqetä!ämeŋquetaŋi,!Goti!Iqueŋi!
atäuŋuä!inä!ätäuätan,!Ique!qänaknä!wiyatuŋqutiyä,!ä!Iqueŋi!tuwä!vatuŋquätiyä,!kŋuä!
indqänätquŋu.!
a. Ämaqä!hŋqua!Goti!Iqueŋi!tuwä!ävätqäŋä.!!
Romä!1:21!!Ii tiŋä hitaŋgiyi. Iquenyqä näqŋqä iiŋä epiyä-qe, qu ‘Iqu Goti naqäqakuä

Iqueqe’ kŋuä mindqäŋqä ipu, Iqueqä yoqe haqeu mävauqumuatqä ipu, Iqueŋi
‘Äŋguiqä’ mätquä imiŋuwi. Oeyä. Iqua kŋuä qämä-qämä ipu, kŋuä indqäŋqetä
näqŋqetä maeqä, hiawiqä iŋgisa äpmeŋuwä-pa ekuwi.!

b. Ne!neqä!äneŋqä!duta,!Jisasi!Kraisi!Ique!atäuŋuä!ätäuätanä,!Iquenyqe!quuvqe!inä!eqiyanä.!!
Romä!3:22!!Hänaqä tä, tiŋi: qokä-apäkä Jisasi Kraisi Iqueŋqä quuvqä eqiyätquŋuwä
iquauŋi, Goti Iqu eeqänäŋi, jänänäŋä wimäkän. Israitqä iquneŋqä, ä huizi iquauŋqä
hoŋqe, qäqunäyi.!

D. Goti&Iqu&ämaqäqune,&sŋqä&inemäkkqe?&
Goti!Iqu!nemäkkqä!iqueqä!qakui!tinji:!Goti!Iqutä,!ä!ämaqetä,!näueqä!äŋguanäŋä!pmetatuŋqä!
diŋqeyi.!
1. Jisasi!Iqu!Kiqä7kioŋi!Goti!Iqutä!aaŋä!näueqä!qäpi7ipinji.!Ga,!nepqe!Goti!Iqutäŋi!näueqä!asä!inä!
imäkŋguatuŋquänänji.!!
Jonä!10:375!!Itaŋga ämaqä täkŋä hovqä miqä iqu, iqueŋi hovqä qäŋqaŋä wuteyqaŋguti,
sipsipqä iqua ämiwiyqä iqueqä quväki, qätä wipnä. Ga iqu iquauqä yoqe, kikiŋä ätuätä,
yäpaqä mäŋgisa ätuma wänä. 4 Iŋi iqu iqueqe, eeqänä ätuma äwätä, hiŋuiqä wimenä.
Sipsipqe, qu iqueä quväkiŋqä näqŋqä epiyä-qae, ique qänaki wivändpnä. 5 Ämaqä
huitaŋä hŋqu tquaŋgutqe, qu iqueqä quväkiŋqä änyä maqŋqä epiyäqae, iqueŋi qänaki
mävändqä danä zä upŋqäuä” ätukqe.!
2. Mäliyatä!Matatäŋqe,!a!ätäuätanä!naqäŋqä!menä.!Eaqu!Jisasi!Iqueqä!näueqä!eaquyi.!!
Lukä!10:38742!!Jisasi Iqutä Iqueqä ämaqä wäuŋuä ämotquamiŋqä iquatä, qu qaŋä äupiyi,
aŋä-himqä hŋque ätimäukuwi. Iqi timäuqaŋguwäŋga, apäkä aŋä-himqä iutaŋä hui
Iquenyqä yeeqä itä, iiyqä aŋiuŋqä ätuma äukqe. Iiyqä yoqe, Mata. 39 Matai känapi
huisäŋiyi. Iiyqä yoqe, Mäliya. Ii Jisasi Iqu täŋä qäqä-iqi Iqueä kukŋui qätä äwiyä
äpmamiŋqe. 40 Ii e pmetaŋga, Matai ymisaŋä sua näwinyä imäkätä, wäuŋuä kuapänä
hitaŋgi kŋuä indqänmiŋqe. Iiŋqe, ii Jisasi Iquenyqä äwätä, “Naqä iquki, ŋqä napi
nyivämeqaŋgi, ŋqä-näuänä ymisaŋä näwinyä imäkätqäŋänä. Si iiŋiŋqe, kŋuä änä kiyqi?
Si ŋqä napiŋi tuvä. I äpätä, yätamäkqä nyiyätŋqäuä” ätukqe. 41 I tquaŋga Iqu kimaŋi
ti ätukqe. “Ŋqä näueqä Mataiki, si nätmatqä kuapänäŋiŋqä kŋuä indqänätnä, haŋä-iqä
ämetqäŋinyä. 42 Iŋäqe nätmatqä hŋqu, huiziquau ämäwqätäuänä. Mäliya nätmatqä
qäyunäŋqä äwinyänä. Ye nätmatqä tä huätä mämatnämäuqä yeŋqueä” ätukqe.

E. Tä,&nätmatqä&ne&Goti&Ique&näueqä&äŋguänäŋä&eatuŋquä&inemäkätŋqeyi&(Ktqä&3b)&
1. Ne!Goti!Iqutä!kukŋuä!anäŋi,!tääqä!tqeta!ätätquŋu.!
a. Ne!tääqe,!ämaqe!yoqä!naqä!netapqäŋqä!indqänanä,!miqä!pa!eanä.!Ä!kukŋuä!hiŋgiŋqä!
iqua!mequtqä!äqäyätanä,!miqä!eanä.!!
Matiu!6:577!!Itaŋga he tääqä ätäpiyäŋgaŋi, ämaqä quwqä-quwäŋä mimäkqä wopqä ipu
tqä iqua imäkätqäŋuwä-pa, mimäkqä pa iqäpŋqä. Ämaqe, iquau hiŋuä qumbŋqä
diŋqä, aŋä aquvqŋqä yäpä iŋgisatä hänaqä äuäktäuqä iutatä pämä ätqäpu, tääqä
tpŋqä äwinyätŋqä iquaiqä. Nyi naqä-qakuä etqänä. Ämaqä tqua, iquauqä suqä
iutaŋi, kima ai ämeqäuä. 6 Iŋi si Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätätŋäŋgaŋi, aŋä
hiqŋqä ämaqä maiqä iŋgisa äwätn, qäŋqaŋä ämäyeŋi, si zä äpman tääqä tqotŋqä. Si
iŋä imäkqaŋgŋäŋgaŋi, tqä Tniqu zä wiqä im hiŋuä äqunäŋqe, Iqu tqä suqä iutaŋi,
kima äktapäniqeqä. 7 He tääqä ätäpiyäŋgaŋi, tääqä kuapänä hiŋginäwa, ämaqä Goti
Hanjuwä Iquenyqä quuvqä maeqiyqä iqua ätätqäŋuwä-pa, matqä iqäpŋqeqä. Ämaqä
iqua kŋuä tiŋä indqänätqäŋuwi. ‘Ne iquenyqä tääqe quäuqänä ätquque, Goti Iqu qätä
neyäŋqiyä.’ Iŋäqe, oeyqä.

b. Jisasi!Iqu!tääqe,!'tiŋä!tqäpŋqeqä'!ätätä,!näqŋqä!äwikqe.!

1) Goti!Ique!äŋguiqä!ätuäpu,!yoqe!haqeu!mamäuqŋqe.!
Matiu!6:9!Iŋi he tääqe tiŋi tqäpŋqä. Neqä Apiqu qäukuä haqä yätu äpmeŋä
iquki, tqä yoqe huiziquau ämäwqätäuä naqänäŋä äqonäŋinyä.!
2) Goti!Iqueqä!äwiŋqe,!ätimäuätŋqeŋqä!yatŋqä!vqäŋqe.!
Matiu!6:10!Tqänä miqe äpänä. Qu qäukuä haqä yätuŋi tqä äkinyäŋqeu qänaknä
itqäŋuwä-pa, qua täuŋä-pqe asä i iqäpŋqeqä.!
3) Nätmatqä!hiunji!tque!häŋä!pmeqäŋqä!äwa!iqeŋqe,!Goti!Ique!yatŋqe!vqäŋqe.!
Matiu!6:11!Täŋgaŋi si buayä hiunji tquenyqe, änätaptŋqeqä.!
4) Neyaqä!quvqe!huätä!änevquatämäuätŋqä,!Goti!Ique!yatŋqe!vqäŋqe.!Nepqe!qu!quvqä!
inetquequwä!iquauŋqe,!äwqä7haŋuä!änenyätŋqe.!
Matiu!6:12!Ne ämaqä quvqä inätquequwä iquauŋqä äwqä-haŋuä änenyätŋqä-pa,
Si nenyqä äwqä-haŋuä imäknätnä, neqä suqä quvqe huätä mänamäuätŋqe.!
5) Peŋqä!iqueqä!suqä!qäyä!hitaŋgi,!yäŋänäŋqä!tqäuatuŋquä!diŋqe,!Goti!Ique!!yatqäŋqe!
vqäŋqe.!
!Matiu!6:13!Yamäwiqä nemetŋqä iqueŋi, Si hiŋuinä mäquŋqä panä. Ämaqä quvqä
imäkqä iqueqä hipa iuta aŋgu inätmetn, metäuku neyä.!
6) Näueqä!iqua!äŋguä!pmapŋqe,!nätmatqä!naqänäŋi!yaŋä!neŋgi7teŋgi!iŋqe,!ii!naqä7
qakuänäŋä!hetätŋqe.!Tääqä!tqäpqe!asä!inj7qae,!ne!Goti!Ique!quaŋgi!mätquä,!naqä7
qakuinä!tquatuŋqe.!
Apqä!139:4713!Na sapos mi laik mekim wanpela tok, yu save pinis long dispela

tok. 5 Yu raunim mi long olgeta hap na yu save was long mi long strong bilong
yu. 6 Save bilong yu i antap tru long mi na i winim tingting bilong mi. 7 Bai mi
go we na mi ken lusim spirit bilong yu? Na bai mi ranawe i go long wanem hap
na mi ken hait long yu? 8 Sapos mi go antap na mi stap long heven, yu stap
long heven. Sapos mi go i stap long ples bilong ol man i dai pinis, yu stap long
dispela ples tu. 9-10 Sapos mi flai i go longwe long hap bilong sankamap, o sapos
mi go i stap long wanpela ples i stap longwe tumas long hap bilong san i go
daun, bai yu stap long dispela ples tu bilong stiaim lek bilong mi na bilong
helpim mi. 11-12 Na sapos mi tok, “Tudak i mas haitim mi, na lait bilong san i
raunim mi, em i mas kamap tudak,” maski, long tingting bilong yu tudak em i no
olsem tudak tru. Na nait i save lait tru olsem san. Tudak na tulait i wankain
tasol long ai bilong yu. 13 Yu bin wokim olgeta hap bilong bodi bilong mi. Yu
wokim mi olgeta insait long bel bilong mama.&

2. Suqä!Goti!Iqu!ne!kukŋuä!natätŋqeŋqä.!(Ktqä!3c)!
a. Goti!Iqueqä!näueqä!eŋque,!ne!kukŋuä!ätuätanä,!Iqueŋi!qätä!äwiyanä.!!
Jonä!10:27!!Sipsipqä nyaqä di, qu nyaqä quväki qätä nyiyqaŋgä, nyi quŋqä näqŋqä
eäŋä. Iŋi qu nyi qänaki nyivändpnä.!
b. Goti!Iqueqä!suqä!ne!kukŋuä!natätŋqä!diŋqe,!hui!tinji.!
1) Goti!Iqu!kukŋui,!Bukä!iuta!änatätŋqe,!aaŋä!yäŋänäŋqä!eä,!ätnäŋänäŋä!iqiyi.!
2!Timoti!3:16717!!Kukŋuä eeqänäŋä Goti Hanjuwä Iqueqä bukä du äqänäŋqe, Goti
Iqu kŋuä äme, pipa du äqäkuwä iquau äwikqe. Itaŋga Iqueqä kukŋuä iiŋi, ne
qokä-apäkä iquneŋi, Iqueqä naqä-qakuiŋqä näqŋqä nätapqonä. Neqä kŋuitä
suqetä jänä mäwiqä iŋqä duŋi, ätnäŋiqi ämaitä jänä inemäkqonä. Itaŋga Goti
Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi, suqä jänänäŋinä imäkquatuŋqueŋqä näqŋqä inä
nätapqonä. 17 Iŋi ne Goti Iqueqä wäuŋuä imäkqä iqune, iqu iŋä inemäkätŋqe, ne
wäuŋuä äŋguä äkikitaŋi eeqänäŋä imäkatuŋquä näwenyä inemäkän.!

2) Goti!Iqu!kukŋui,!äwqä!kŋuä!tämda!natänä.!!
Wäuŋuäŋqä!8:29!!Iŋgaŋi Hindŋämeqä Iqu Pilipä iqueŋi tiŋä ätukqe. “Si yaqueqä
kalisi iqutäŋä qäqä-iqi äwätn, qaŋä anä winyqä” ätukqe.!

3) Ämaqä!Goti!Iquenyqä!wiŋgaŋi!quamä!pmeqeŋqä!näqŋqä7täŋä!iqua,!yätamäkqä!
nepŋqä!yatŋqä!van.!!
Wäuŋuäŋqä!8:34735!!Ämaqä iqu kukŋuä tä a qäpu ätäuäqe, Pilipä ique tiŋä
ätukqe. “Nyi yatŋqä äkiyqänä. Ämaqä hiŋuä-tqä iqu tquenyqä ätkqäwä? Iqueqä
kiuäŋqä ätkqätanä, hŋquenyqä ätkqätanä?” 35 I tquaŋga, Pilipä iqu Jisasi
Iquenyqä kukŋuä äŋguiŋqä awä ätukqe. Iqu kukŋuä ämaqä iqu a ai ätäukqä
quatiŋqä ganä ätuäqe, kukŋuä huiziŋqä-pqä inä ätukqe.!

4) Nätmatqä!neyaqä!äpmeqä!iu!änämetŋqe,!Goti!Iqu!hea!iŋgaŋi!kukŋui!nätmatqä!iuta!
natätqä.!!
1!Korinä!16:879!!Nyi Epäsäsi täuŋi, hiunji “Pentikosiuä” ätmiŋuwä iqu

ätimäuqaŋgaŋqä pmetm. 9 Äpmeŋqä täqiŋi, ämaqä kuapänäŋi, nenyqä mäkäŋqä
käyä itqätaŋguwä-qe, nyi qokä-apäkä huiŋi, Goti Iqueqä ämaqänä epŋqä
yätamäkqä wimqä diŋqe, nyinyqä huänaqä iŋgi. Iŋiŋqe täqi pmetm.!

5) Nätmatqä!ne!iwäsäuätanä!awi!änä!matqä!yan:!Hui!yänaunjqä!iquauŋqe,!ä!wätqänäŋä,!
ä!hiqaqä!mäwiqä!ktqä!eŋqä7pa!äqunäŋä,!ktqä!hnjua.!!
Ämaqä!Jisäsi!Iqu!wäuŋuäŋqä!ändowqatkqä!iqua!guä!pmeqä!aŋä!iu!ävämakuwiŋqä.!!
Wäuŋuäŋqä!5:19720!Heatqä iqueŋi, Naqä Iqueqä eŋätqä hŋqu äpäqe, guä
pmuateqä aŋiuŋi qŋqaŋä äwoteyäqe, iquauŋi yäpaqäŋgisa ätma äpätä, tiŋä
ätukqe. 20 “He äwäpu, Goti Hanjuwä Iqueqä hiqäva imäkqä aŋä qoquawä iu
ätqäupu, qokä-apäkä iuŋi häŋä-pmeqä änyä-häŋiŋqä awä eeqäpnä tupiyä”
ätukqe.!!

Goti!Iqu!Pitä!iqueŋi!ktqä!eŋqä7pa!qunätŋqä!imäkkqe.!
Wäuŋuäŋqä!10:9716!Iqu iquauŋi dowqatqaŋga itaŋga awiŋgaŋi, qu qaŋä
äwqinjaqämbiyi, hiunji quemisqäŋgaŋi, iqua aŋä-himqä Jopa täŋä qäqi
wätqätaŋguwäŋga, Pitä iqu aŋä äteŋä haqä yätqä Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä
tuätŋqä äpeikqe. 10 Iqu e iqetaŋi, buayä dä vqaŋga, iqu buayä nmätä ikqe. Qu
buayä näwenyä imäkätqätaŋguwäŋga, ktqä eŋqä-pa äquŋgqe. 11 Qäukuä haqä
yätuŋi äuätäŋgaŋgi äquŋgqe. Iŋgaŋi nätmatqä hŋqu yuä naqänäŋä eŋqä-paŋä,
kiqä hituŋä hŋquaqui-hŋquaquiŋä iuŋi, qua täuŋqä pätŋqä ävquatowqatŋgaŋgi
äquŋgqe. 12 Yuä iqueqä vawä iuŋi, veqä-yaqueqä-täŋä pmeqä, iwämäqänakukuiqä pmeqä, yŋŋä huitaŋä-pqä vawä hiknätaŋgi äquŋgqe. 13 E äqunäqe,
maŋitaŋi kukŋui tiŋä tqaŋgi äwikqe. “Pitä iquki, si ävauätnä, naŋui äpäsätnä
huinyä!”
14
Iqu kimaŋi, “Ae! Naqä Iquki, nätmatqä kiyä mätqä si hiŋuä äqunäŋi, nenyŋqä
pmua imäknäŋqe, nyi maŋqä itŋqä hitaŋgi, oeyä maŋqä ymqänä” ätukqe.
15
E tquaŋga, maŋä tä aŋgi ätukqe. “Nätmatqä Goti Hanjuwä Iqu kiyä maiqä
imäkqeŋqe, si ‘kiyä mätqeqä’ matqä panä” ätukqe. 16 Hŋquaqui hŋque e
ätäqetaŋi, yuä vawä iqueŋi maqänäŋi, qäukuä haqä yätuŋqä aŋgi äma eikqe.!!

6) Ne!huänaqä!äkisque!watuŋqutiyä!itqätaŋgquäŋgaŋi,!Goti!Iqu!qundqändqä!mändi!
äkittqiyätä,!äwqä7haŋuä!nemäkän.!Iutaŋi!Iqu!Iqueqä!wiŋqeŋqä!mänätquen.!!
Pilipai!4:677.!He nätmatqä hmbinyqä äwawa miqä pambu. Nätmatqä äkikitaŋi he
emetqätaŋgqä iuŋqe, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätuäpu, ‘äŋguiqä’ ätuäpu,
hiqä eŋqeŋqä awä ätuäpu, yatŋqä vqäpŋqe. 7 Iiŋä imäkquwi, Goti Hanjuwä Iqu
heqä äwqe haŋuä imbŋqä emäkän. Äwqä-haŋuä Goti Iqu ävätŋqe, he Kraisi
Jisasi Iqutä naqä-hŋqunä hiätaŋguwiŋqe, hiqä qeqä-quuvqetä hiqä kŋuä
indqäŋqetä äŋguä nyätpŋqä emäkän. Ne ämaqe, äwqä-haŋuä iqueŋqe, kukŋuä
matqä yan. Ii aaŋä äŋguänäŋiqä.!

c. "Goti!Iqu!'iŋä7iŋäqä'!ändqiyä"!kŋuä!indqänätŋäŋgaŋi,!si!ti!iwäsäu.!Nätmatqä!eeqänäŋä!
Goti!Iqu!kukŋuä!ätqäqe,!Iqueqä!Bukä!iu!ätnäŋqä!iutä!qäsä!mŋä7maqäyäukäŋqä!iyäŋqe.!
Kukŋuä!hŋqu,!kukŋuä!Bukä!iu!ätnäŋqä!iutä!qäsä!mŋä7qäyäukäŋqäŋqä!hitaŋgisqe,!kukŋuä!

änyä7häŋä!iqu,!Goti!Iqueqä!kukŋuä!ma.!!
Wäuŋuäŋqä!17:11!!Ämaqä Israitqä Beliya iu pmeqä iquauqä suqe, äŋguänä eä,
Israitqä Tesoloneka pmeqä iquauqä suqä iuŋi, tiŋi ämäwqätäumiŋqe. Iqua Poli
iqueqä kukŋuä qätä äwipiyi, iqua kiiŋä äwinyätä, hiunji eeqänäŋä iuŋi, Poli iqueqä
kukŋui naqä-qakuätiyä, quaŋgätiyä-tpu, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä Bukä iu
qänätaŋgqe a ätäuäpu, iwäsäumiŋuwi.!

3. Ne!Bukä!iu!a!ätäuätanä,!kŋuä!indqänanä,!näqŋqä!ämetquŋu.!Suqä!iŋi,!kukŋuiŋqä!kŋuä!
yasämä!indqäŋga!uwqeyi.!
a. Apqä!1:173!!Ämaqä tqu-tqu, ämaqä quvqä iquauqä kukŋuä iuŋi qänaknä miqä itä, suqä
quvqä imäkqä iquauqä huänaqä iu mäwqä itä, itaŋga Goti Hanjuwä Iquenyqä
äkasuwä tqä iquatä quamä anä mäpmeqä imitätqä iqu, aquyänä kiiŋä iquotŋqe.
2
Ämaqä tqu Goti Iqueqä kukŋuä-suqeŋqä kiiŋä wiŋgaŋgi, mäptqäŋgatä hiatqäŋgatä
kukŋuä iqueŋqä kŋuä indqäŋgotŋqe. 3 Ga iqu zä iqu ämaqä hŋqua eqä maŋä täŋä
qäqi iqi vowä ikepqä eŋqä-paŋä iŋäque. Zä iqu, iqueqä hia qäyunäŋgaŋi, häukuä
qäyunä äqiyätä, kiqä quwqe, nyuäŋä maqiyqä yän. Ämaqä iqu nätmatqä eeqänäŋi
imäkqaŋguti, äŋguänä timäuän.!

b. Kukŋuiŋqä!kŋuä!yasämä!indqäŋga!uwqe,!ii!sque?!!
Pilipai!4:8!!Ŋqä nyämaqä iquen, täŋgaŋi nyi kukŋuä tä qäpu etätäm, tiiŋä-pqä hui inä
etmqe. Hiqä kŋuä indqäŋqä imŋi, kŋui suqä äŋguänäŋä Goti Iqu äwinyäŋqä iquauŋqä
indqäŋgpŋqe. Suqä iiŋä iqua, naqäqakui, jänänäŋi, ikikinyäŋi, itaŋga yoqä naqä-täŋä
eäpu, suqä huiziquauŋi ämäwqätäuäŋqä, iquayi.!

c. Kukŋuiŋqä!kŋuä!yasämä!indqäŋga!uwqe,!änä!itanä!imäkatuŋque?!
1) Quuvqä!Äŋguä!Iqu!naqä7qakuiŋqä!ämäkätquetŋqä!yatqŋqä!wi.!Ga!suqä!kukŋuiŋqä!
kŋuä!yasämä!indqäŋga!uwqeŋqe,!äkivaqumuatätŋqä!yatŋqä!wi.!Hŋgaŋi,!Bukä!iu!a!
ätäumittqeŋqe,!kŋuä!indqäŋgtŋqe.!!
Jonä!16:13!!I hitaŋgi kukŋuä naqä-qakuänäŋä iutaŋä Dŋä Iiŋä Iqu äquvepätä,
kukŋuä ätätqe, Iqueqä kŋuä iutanä matqä, kukŋuä Apiquesa qätä wiyätqä inä
awä ätätä, nätmatqä qänaki timäuäniŋqeŋqä-pqä inä täniqe. Iutaŋi, kukŋuä
naqä-qakuä eeqänäŋä iŋqe ämetqueniqe.

2) Bukä!iu!a!ätäuätŋäŋgaŋi,!si!yatŋqe!ti!indŋqe.!
a) Kukŋuä!hiqŋqä!tqueŋi,!Goti!Iquenyqe!änänyä!dquti?!
b) Kukŋuä!hiqŋqä!tqueuŋi,!nyi!natmatqä!naqŋqä!hui!mamqundi?!
Nätmatqä!hui!imäkmŋqä!dquti?!
Nätmatqä!hui!mimäkqä!imŋqä!dquti?!
Nätmatqä!hui!nyiŋqä!kukŋuä!guä!ämäsänä!äwitäti?!
Nyi!haŋä!iqä!nyimeqŋqä!awä!näwe!dquti?!
4. Goti!Iquenyqä!"Äŋguänäŋueqä"!kŋuä!indqänätä,!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!mamäuqäŋqe.!
a. Goti!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!ämamäuätuŋque,!ne!Goti!Iqueqä!suqeŋqätä!wäuŋuiŋqätä!
"äŋguiqä"!ätuätquŋu.!
b. Ne!Goti!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!ämamäuätuŋque,!kukŋuä!iutanä!ma,!neqä!suqetä!wäuŋuitä!
änä7änä!imäkätuŋque7pqe!qäsäyi.!!
1!Tesälonaika!5:16718!!He hia ique-iqueŋi, yeeqänä ipu, Goti Hanjuwä Iquenyqä
tääqä äpakänä ätuäpu, nätmatqä äki-kitaŋä emeqe, Goti Hanjuwä Iqueŋi “äŋguiqä”
tquaŋgpu. Goti Hanjuwä Iqu, he Jisasi Kraisi Iqueqä ämaqä iquen, suqä iiŋä
imäkqäpŋqeŋqä äwinyätqäuä.

c. Ne!Goti!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!ämamäuätuŋque,!suqä!ämaqeu!iwimäkätuŋque7pqe!qäsä!
guä!ämänä.!!
Matiu!10:42!!Itaŋgaŋi, ämaqä hŋqu Nyaqä ämaqä tquautaŋä yoqä naqä-täŋä maeqä
hŋquenyqe, ‘Iqu Jisasi Iquenyqä qänaknä itŋqä-queqä’ kŋuä indqänätä, ique eqä

isqä ävätqä iqu, Nyi iquenyqe, ‘Ämaqä tqueqä wäuŋuä äŋguä iutaŋä kimaŋi,
ämeniqeqä’ naqä-qakuänäŋä etqänä” ätukqe.!

d. Ne!Goti!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!ämamäuätuŋquetaŋi,!suqä!tiŋä!timäuän:!Goti!Iqueŋqätä!
ämaqeŋqätä!äwiŋqätä,!ä!kukŋui!qätä!äwiyäpu!qänakinä!iqätä,!ä!suqä!Goti!Iqueqä!wäuŋuä!
imäkqätäyi.!
!
Näqŋqä iiŋä ai ämenitaŋi, ne quami änä pmetuŋque!
a. Goti!Iqueqä!Bukä!iutaŋä!hiqŋqä!hŋqueŋi!(Apqä!23)!a!ätäuätn,!kukŋuä!iquesa!ämetn,!Goti!
Iquenyqä!tääqä!tutŋqe.!
Apqä!23!Mi olsem sipsip na Bikpela em i wasman bilong mi. Olsem na mi no inap sot

long wanpela samting. 2 Em i mekim mi i slip long gutpela gras. Na em i bringim mi
i go long ol liklik wara na mi dring na mi malolo. 3 Em i givim mi nupela strong. Na
em i save bringim mi long ol gutpela rot, olsem em i tok bipo long mekim.
4
God,maski mi long ples nogut na bikpela tudak, wokabaut mi no ken pret long
samting nogut, long wanem, yu stap wantaim mi. Mi lukim yu i holim stik ol wasman
bilong sipsip i save holim, olsem na bel bilong mi i stap isi. Mi no inap bagarap.
5
Yu redim gutpela kaikai bilong mi long ples klia na ol birua bilong mi ol i lukim mi.
Yu kisim mi i kam sindaun wantaim yu, na yu lukautim mi gutpela tumas.
6
Bikpela, bai yu lukautim mi gut, na olgeta de mi stap laip bai yu marimari long
mi. Na bai mi stap oltaim oltaim long haus bilong yu.!

Yamwiqä!ämotqueqä!Apqä!23:1!iquesaŋi,!tinji:!“Nyi!yaqueqä!sipsipqä!i!eŋqä7paŋä!
hiätaŋgä,!Naqä!Iqu!ŋqä!äminyiyqä!Ique.”!Hiqŋqä!iquesaŋi,!tääqe,!ti!tuäm.!"Goti!Iquki,!Si!
ŋqä!äminyiyqä7qukiyqä.!Si!äŋguänä!äminyiyätnä,!hiunji!ique7iqueŋi,!nätmatqä!nyi!äwa!
iqaŋgqe,!ii!ändapätqäŋnä.!Si!yätamäkqä!nyiyätnä,!nyi!qäyasäqi!umuätäm!iqaŋgaŋi,!hoŋqä!
aŋguä!du!ämoŋquatätqäŋnä.!Si!nyinyqä!kiiŋä!kiŋgaŋgi,!atukuä!änjiyätnä,!qeqinyä!
äminyiyätqäŋnä.!
!
b. Pilipai!4:677!iuŋä!a!ätäuätn,!kŋuä!yasämä!indqäŋga!uvä.!Goti!Iqu!kukŋuä!hiqŋqä!tqueŋqä!
änänyä!äktqe,!tuwaŋuä!qiyä.!
Pilipai!4:677!!He nätmatqä hmbinyqä äwawa miqä pambu. Nätmatqä äkikitaŋi he

!

emetqätaŋgqä iuŋqe, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätuäpu, ‘äŋguiqä’ ätuäpu, hiqä
eŋqeŋqä awä ätuäpu, yatŋqä vqäpŋqe. Iiŋä imäkquwi, Goti Hanjuwä Iqu heqä äwqe
haŋuä imbŋqä emäkän. Äwqä-haŋuä Goti Iqu ävätŋqe, he Kraisi Jisasi Iqutä naqähŋqunä hiätaŋguwiŋqe, hiqä qeqä-quuvqetä hiqä kŋuä indqäŋqetä äŋguä nyätpŋqä
emäkän. Ne ämaqe, äwqä-haŋuä iqueŋqe, kukŋuä ätnäŋä iqi änä matqä yan. Ii
aaŋä äŋguänäŋiqä.
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Wäuŋuäŋqä 17:11
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Hiqŋqä&4:&Setänä&iqueŋqätä,&iqueqä&wäuŋuiŋqätä?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi: Kukŋuä!tä!Setänä!iqu!wäuŋuä!änä!imäkätŋqeŋqä!
ämänätqueqi.!Yatŋqä!iquau!kima!ätätan,!kukŋuä!tatuŋque.!Setänä!iqu!tqutiyä?!Iqu!äŋgisa!
timäukqätiyä?!Iqu!neqä!quamä!pmeqä!iu!yuwä!natäuätŋqeŋqä!kŋuä!änä!indqänäŋquti?!Iqu!iiŋä!
imäkätŋqe,!suqä!äsque!imäkätqäuä?!!
A. Setänä&iqu&tqu&eä,&neqä&quuvqä&heqiyqä&yuwä&hänaqä&äkiutä&ätäuätŋqätiyä?&(ktqä&4a)&
1. Goti!Iqu!Setänä!ique!imäkkqe.!I!hitaŋgqä7qe,!iqueqä!suqä!yoqä!naqä!meqä!iutaŋi,!iqu!aŋä!
himqä!äŋguänäŋi!äväma!ai!äpäkŋgqe.!!
Esekiyäli!28:14,15,17!King, mi bin makim yu olsem wanpela ensel bilong was, na yu
sanap na opim wing bilong yu i stap. Na yu bin i stap long maunten bilong mi na
wokabaut namel long ol naispela ston i lait moa yet. 15 Long taim mi mekim yu i
kamap long graun, pasin bilong yu i nambawan tru, na yu no gat asua long wanpela
samting. Tasol bihain yu mekim pasin nogut na yu gat asua long ai bilong mi. ... 17 Yu
bin ting pes bilong yu i naispela, na yu bin hambak na litimapim nem bilong yu yet. Yu
gat bikpela save tumas, na yu ting dispela save i bilong kisim biknem tasol. Long
dispela as tasol mi bin daunim yu tru, bilong ol arapela king i ken lukim yu na ol i ken
lap nogut long yu.!

a. Goti!Iqu!Setänä!iqueŋi!äŋguänäŋä!imäkätä!yoqä!naqä!ävätä,!iqueqä!äwiŋqä!du!imäkätŋqä!
hiŋuinä!äqunäwatkqe.!Iutaŋi,!ique!imäkkqä!Goti!Iqueŋi!hiŋgisanä!ävätä,!wäuŋuä!quvqä!
imäkätŋqä!atäuŋä!ikqe.!
b. Setänä!iqu!qua!täuŋi,!goti!quaŋgä!naqä!iquyi.!Qua!täuŋi,!Goti!Iqu!äŋguänäŋä!imäkkqä!
iutaŋi!quanäŋä!ai!äpäkŋgqe.!!
2!Kolinä!4:4!Setänä, goti quaŋgä qua täu äpmeŋqä iqu, ämaqä quuvqä maiqiyqä
iquauqä kŋuä indqäŋqe qäŋqaŋä wiyqaŋgqetaŋi, kukŋuä äŋguä Kraisi Iqueqä wehuŋqä-täŋi, quŋi mäpatqäyqä itaŋgi, itaŋga Kraisi Goti Hanjuwä Iqu hiwänyqä
Iqueqä ktqä naqäqakuä Iqueŋi hiŋuä mäquŋqä ipn.!!

Itaŋga!iqu!yoqä!tiŋä!täŋue:!qua!täutaŋä!amiqä7quyi.!!
Jonä!12:31! Qua täu äpmeŋuwiu iwäsäuqe, täŋga qe ätimäuqi. Goti Hanjuwä Iqu,
iqueqä mäkä huŋqä qua täu ämitŋqä iqueŋi, täŋgaŋi huätä qe mamäuäŋqiyä.!
Jonä!16:7711!!Itaŋgi naqäqakuänäŋi, ti hetmŋqe. Nyi he evämeqe, ii yätamäkqä
heyätŋqeyi. Itaŋga Nyi mäwqä iqäqe, Dŋä Yätamäkqä Vqä Iqu mapqä yäŋqiyä. Ŋŋ
Nyi äwqäqe, Iqueŋi henyqe, ändowqatmä. 8 Täŋgaŋi, ämaqä qua täutaŋä iqua, suqä
quvqeŋqä, suqä jänänäŋiŋqä ä kukŋuä mitqeŋqä, kŋuä quvqä indqänätqäŋä. Iqu
äpäqe, quwqä kŋuä quvqä iiŋi, jänä iwimäkäniqe. 9 Suqä quvqeŋqä tuäniqe, qakui
tinji: ämaqä Nyiŋqä quuvqä maeqiyqä itquŋuwä iyi. 10 Suqä jänänäŋä imäkqeŋqä
tuäniqe, quati tinji: Nyi Ŋqä Apiquenyqä yqaŋgä, hiŋuä maŋqäŋqä ipŋqä iyi.
11
Itaŋga kukŋuä mitqeŋqä tuäniqe, quati tinji: peŋqä qua täu ämitŋqä iquenyqe,
Goti Iqu Iqueqä kukŋuä mitqeuŋi, ‘Homä iqŋqä’ ai iwäsäukqe.!

c. Setänä!iqu!nätmatqä!eeqänäŋi!yuwä!imäkmätä!wäuŋuä!yäŋänäŋqä!itqäuä.!
1!Pitä!5:8!!Dŋä quvqä henyŋqä äwqä äkasuwätäŋä iqu, hiveqä layonqä eŋqä-pa,
ämaqä hiŋuä äqunäqä duŋi tä ätäuätä äqiyämdäuätŋqä häwaqä yäŋänäqŋqä
ätäkitŋqä iqueŋqe, he wänä-wänä miqä, näwi imäkmbu, hiŋuä äqumbu pmapŋqe.!

d. Setenä!iqueqä!hänaqä!quvqä!hŋqu,!qokä7apäkä!zä!winyätŋqä!iwimäkqä!iqueyi.!!
2!Timoti!1:7!!Si maqŋqäta? Goti Hanjuwä Iqu dŋä änätapkqä ii, ne nätmatqä
hŋquenyqä zä iqŋqä mänätapqä ikqe. Iqu yäŋänäqŋqä inamäkätŋqeŋqätä, suqä
ämaqeŋqä kiiŋä wiŋqä iqu ämetuŋqeŋqätä, itaŋga neqä-neuä suqä quvqä mändi
äkittqiyätan pmetatuŋqeŋqä dŋä ii änätapkqe.!

2. Setänä!iqu!quaŋgä!kukŋuitaŋä!kaniqueyi!(Ktqä!4b)!!
Jonä!8:44!!He Setänä, heqä heniqueqä ymeqäquenji. Ga he iqueqä äwiŋqeunä yäŋä
äqänäpu, qänäknä iquenjqä. Iŋgata ti täŋgaŋqe, iqu ämaqä päsqäŋqä äpmamiŋqeqä.
Itaŋga iqu suqä naqäqakuä iuŋi qänaknä miqe, tiiŋä dutayi: suqä aaŋä naqäqakuä di,
iqutä mäwiqä imiŋqe. Kukŋuä quaŋgä ätmiŋqe, ii aaŋä iqueqä yäŋiyi. Iqu ämaqä quaŋgä
kukŋuä tqäqu eä, itaŋga iqu quaŋgä kukŋuä tqeutaŋä kaniqueqä.!

a. Setänä!iqu!iqueqä7kioŋi,!yänanjquä!tä!äyänätŋqä!iqua!eŋqä7paŋä!timäutŋqä!imäknän.!!
2!Kolinä!11:14!Qu iŋä iqaŋguwiŋqe, he yäuŋuä miqä pa iqaŋgpu. Ii tiŋä ätimäuqi:
Setänä Goti Iqutä mäkä huŋqä iqu, iqueqä suqä di huitaŋä äkunmäkätä, yänanjquä
tä äyänätŋqä iqua eŋqä-paŋä timäutŋqä imäknän.!!

1) Atki!hukä!iu!ipqänätä,!hämapäkiuŋi,!änätŋqä!iwimäkänä.!Iŋäqe!iqu!atki!änätqe,!hukä!
iu!imaknänä.!
2) Ämaqä!qua!naqä!Indiya!iuŋi,!qu!moŋgi!käpŋqe,!quaŋgä!ti!wimäkäpn.!Qu!kokonasi!
huiwä!iuŋi!hävqä!wäŋqä!hmbu!ätäpquväpu,!hikä!häkä!imepu,!guä!iuta!zä7yäŋä!du!
äkiqäyepn.!Moŋki!kokonasi!äwimeqe,!kiqä!yäpä!iŋgisaŋi!squäsa!änyätätiyätä,!hipa!
hävqä!yätu!ävätäuätä,!hikä!a!ämaqätqe,!iqueqä!hipa!aŋgi!mäkäqämätäqe,!änä!
mamäkäqiyqä!iqaŋgi,!qu!ique!äkäpn.!
3) Wulpqä!iqua,!hiveqä!hiqiyqä!naqänäŋä!epu,!aŋä!isqänäŋä!iu!pmeqä7quai.!Ämaqä!
hiveqä!iiŋä!iquau!päkpŋqe,!hionaqe,!kiqä!a!äqätqä7ŋgisaŋi!qua!bu!ikepu,!yaqŋguä7
ŋgisaŋi!haqä!ätnäŋä!iŋgisa!timäutän.!Hionaqä!yaqŋguä7ŋgisaŋi,!häŋeqä!äkinquiyäpu!
epnä.!Hiveqä!hiqiyqä!naqä!iqu!äpäqe,!häŋeqä!hionaqä!iuŋi!tewä!pnmätä!itqe,!hionaqe!
tewi!häuä!ktäunä.!Iutaŋi,!iqueqä!häŋeqe!äkapäqe,!iqu!tewi!häŋeqä!eeqänä!päwätŋqä!
diŋqä!yqänä!äpnenätä,!äpäkonänä.!
b. Suqä!quvqe,!asä!iŋä!hämapäkä!hukä!du!oqä7paŋi.!Ä!guä!moŋki!iu!oqä7paŋi.!Ä!hionaqä!
häŋeqä!heŋqä!hiveqä!hiqiyqä!naqä!ique!äpäsqä7paŋi.!Ii!ktqä!eŋqä7paŋi;!suqä!quvqe!ne!asä!
e!änäkiqiyäuätŋqe.!
Romä!6:23!!Auä, suqä quvqä imäkätqäŋuwitaŋä kimaŋi, äpäkonäpu, Goti Iqutä anä
mäpmeqä iqä iyi. Iŋäqe nätmatqä Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi
änätapätŋqe, ii ne hia ique-ique pmeqŋqeyi. Häŋä pmeqe, ne Kraisi Jisasi, neqä
Naqä Iqutä ämoŋnanä iutaŋi, ämetqäŋu.!

c. Nätmatqä!Goti!Iqu!äŋguä!ikutäkqe,!Setänä!iqu!quaŋgä!imäkätä,!äkunmäkätä,!qui!
imäkätqä.!Kiqä!kimaŋi!tinji:!ne!nätmatqä!äŋguänäŋi,!kiqä!wäuŋui!qäyu!miqä,!quvqä!du7
mända!imäkätqäŋu.!Ii!yuwä!ätänätä!qui!imäknän.!Ga,!qui!nesä!ämaqä!huiziutä!eeqä!
natäunä.!
(Kukŋuä&ktqä)&
Hänaqä&jänänäŋä&
Suqä&quvqä&iqu,&ne&qänaki&jänä&miqä&
yamäwiqä&
qänäkinä&iqeŋqä&
iquatuŋqueŋqä&inemäkätqä&&
Qokätä!apäkätä! Qokä!apäkä!
Hikŋä!hitqä!mämaŋqä!yqänäŋi,!hiqaqä!anä!
hiqaqä!anä!
ämanäŋiyä!dinä!
wiqeŋqä.!Suqä!Goti!Iqu!pmua!imäkkqä!du!
wiqeŋqä!
hiqaqä!anäŋi,!e!
hiqaqä!anä!wiqeŋqä.!Qokäqe!apäkäqe,!tqä!
äwiqŋqe.!
hma!hitaŋgi!hŋquaqä!ditä!imäkqeŋqä.!
Mbqeŋqä!
Mbqe,!qokä7apäkä!
Ämaqe,!mbqeŋqä!kuapä!äwinyätqä.!Ämaqe,!
iuqä!äwiŋqä!di!
ämaqä!huzii!duqä!nätmatqeŋqä!äwinyätqä.!
yätamäkqä!ävqeŋqä.! Ämaqe,!ämaqä!huizi!du!suqä!quvqeŋqä!
mbqä!ävqä.!
3. Tä!Setänä!iqueqä!kŋuä!iqä!zä,!ne!inemäkätŋqeyi.!
a. Setänä!iqu!quwäŋqä!äwinyätä,!piyqä!päsqäŋqä!äwinyätä,!nätmatqä!äŋguä!Goti!Iqu!ne!
änätapkqe,!yuwä!täuätŋqä!imäkmätä!itqäuä.!!
Jonä!10:10! Quwä meqe äpquwi, quwä ämepu, piyqä äpäsäpu, itaŋga qui imäkqä
dinänji. Nyi iŋä maetqe, nyi äpqäqe, qu häŋä-pmeqŋqeŋqe äwa miqä mapŋqeŋqä iyi.!

b. Setänä!iqu!kukŋuä!quaŋgä!kuapänäŋi,!qua!täuŋi!inä!imäkätqä.!!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä&12:9!!Itaŋi Goti Hanjuwä Iqueqä eŋätqä iqua, qämakä iqueŋi,

qua täuŋqä ämatnämepkuwi. Ii qämakä qäŋgatqä qu “Setänä, ämaqeu kukŋuäŋqä
ätuma uwqä iqueyqä” änyuätmiŋuwi. Iqu qokä-apäkä qua täu äpmakäwäŋuwä iuŋi,
quaŋgä tquä iqueyqä. Qu ique qua täu ämatnämeppiyäŋgaŋi, iqueqä eŋätqä
iquauŋäpqe qäsä ämatnämepkuwi.!

B. Setänä&iqu&neyaqä&äneŋqä&kŋuä5äwqä&iuŋi,&yuwä&inä&ätäuätqä.&(Ktqä&4c)&
1. Iqu!huiwi!iqueqä!äwiŋqeu!äkunämäkätä!qui!imäkqaŋgi,!ne!suqä!hiqaqä!anä!wiqä!iuŋi!qänaki!
miqä,!ä!eqä!yäŋänäqŋqä!huitaŋä7huitaŋi!äŋqä,!ŋ!hiopä!huitaŋä7huitaŋi!iqŋqä,!ga!ymisaŋä!
qäyu!maŋqä,!quvqä!ituŋque.!!
1!Jonä!2:16!! Ämaqä qua täutaŋiuqä suqä duŋqe ne näqŋqe. Qu huiwi iqueqä äwiŋqeunä
ipu, hiŋuä aowä äqänäpu, nätmatqä-täŋä epiyiŋqä yoqä haqä ämaenäpu itqäŋä. Suqä
iŋi, Goti Apiquesa mapätqe. I kiqä suqä qua täutaŋi.
1!Pitä!2:11!!Nyi kiiŋä änyinätŋqä iquen, he aŋä-himqä naqä-qakuä hiqä ma hitaŋgi
yakuä aŋä täu äpmapu qaŋä qŋqä iquen, nyi he evauqumuatätmä, ti etqä. Suqä quvqä
duŋqä evauätä heyaqä äwqä imŋi mäkä äqiyäuŋguwi, qu mämaequtäuqä ipŋqä pmua
imäkäqumuatpŋqe.!

2. Ne!nätmatqä!hui!hiŋuä!quŋgaŋgquäŋgaŋi,!iqu!neqä!äneŋqä!änevaqumuatqaŋgi,!ne!mbqä,!
qäkämä,!qua!täutaŋä!äŋguänäŋä!iquau!aquvä!ämaqiyätuŋque.!1!Jonä!2:16!
1!Timoti!6:9710!!Ämaqä mbqä kuapänäŋä täŋä epŋqänä äwinyätŋqä iqua, yamäwiqä
äwimeqäqe, qu kŋui suqä quvqä imäkäpŋqä duŋqänä indqämbu äpmeŋuwi, qui imäkmbnä.
Tiŋä eä: täŋäŋqä guä äquvepqe äueqäqä pa i äuenä. 10 Suqä quvqä eeqänäŋä iuqä
qakui, i mbqeŋqänä wiŋqä iquvi. Ämaqä kŋuä mbqä duŋqänä ämeŋuwä hŋqua quwqä
quuvqä heqiyqe ävquatämäpu, huäqä-huŋqä iqu iquauqä äwqä yäpä imŋi yi eŋqä-pa
äuqaŋgi kŋuä äqäyätqäŋä.!

3. Ne!yoqä!naqä!ämetuŋquä,!ä!nätmatqä!äŋguänäŋä!ämetuŋquä,!ŋ!wäuŋuä!yäŋänäqŋqä!
ituŋquetaŋi,!ne!yoqä!haqe!iuta!ämamänätuŋque.!
1!Jonä!2:15716!!Qua täuŋqätä nätmatqä qua täuŋä iuŋqätä ipu, qeeqä matmäkqä
iqäpŋqe. Ämaqä qua täuŋqä itä qeeqä ätmäkäŋqä iqu, Goti apiquenyqä di näwinyä
qeeqä matmäkqä iä. 16 Ämaqä qua täutaŋiuqä suqä duŋqe ne näqŋqe. Qu huiwi iqueqä
äwiŋqeunä ipu, hiŋuä aowä äqänäpu, nätmatqä-täŋä epiyiŋqä yoqä haqä ämaenäpu
itqäŋä. Suqä iŋi, Goti Apiquesa mapätqe. I kiqä suqä qua täutaŋi.!

4. Suqä!zä!iqeŋqä:!Setänä!iqu!ne!zä!yatuŋquä!inä!inemäkätqäuä.!Iutaŋi,!suqä!Goti!Iqu!ne!
imäkatuŋquä!äwinyätŋqä!di,!ne!mimäkqä!itquŋu.!
Matiu!10:28!! Ämaqä hiqä huiwä iunä päsqä iquauŋqe, zä miqä pambiyä. Qu quuvqe,
pizqä mapäsqä ipŋqäuä. Goti Hanjuwä Iqu huiwitä quuvqetä tä iuŋqä dowqatätä, qui
imäkqä-que hitaŋgi, he Iquenyqänä zä iqäpŋqeqä.!

5. Suqä!äwqä!naqä7hŋqunä!miŋqä.!Imbquaqä7quwä,!ä!ämaqä!kuvämaqä!huizi!dutä,!naqä7
hŋqunä!mäpmeqä!ipŋqä!iŋqe,!Setänä&iqu&suqä&naqä5hŋqunä&pmeqeuŋi,&yuwä&täuätŋqä&
imäkänä.&
Jemisi!3:9710! Tewä asitäŋi, neqä Goti apä ämineyqä iquenyqä ‘äŋguiqä’ ätätanä, ga
aŋgum tewä asitäŋi, ämaqä Goti Iqu iqueqä-kiuä eŋqä-paŋä imäkkqä duŋqe, kukŋuä qui
imäkqä ätätuŋque. 10 Tewä asä iquesaŋi, äŋguiŋqätä qui imäkqeŋqätä qäquaqu
ätimäuätqä. Ŋqä nyämaqä iquen, iiŋi qäyä eä.!

6. Qokä7apäkä!quuvqä!heqiyqä!iqua!äpatŋqeŋqä.&Setänä&iqu&suqä&ämaqä&huizitä&äŋguä&pmeqä&
iuŋi&yuwä&täuätŋqä&imäkänä.!
Jemisi!3:14718!!Mä ämaqä duŋqä äwqä quvqä enyätä, himä quvqä imäkäpu, yoqä naqä
haqä yätuŋi hiqä dinä witŋqä itqäŋuwä iquen, hiqä näqŋqeŋqä naqä-naqä ipu, naqäqakuä duŋi makittqiyeqä iqäpŋqe. 15 Näqŋqä iŋä i, qäukuä yätutaŋä maetqe, kiqä qua
täutaŋi. Goti Iqueqä Dŋä Iqu mävqä danä, ämaqeuqä yäpä imda, dŋä quvqä iquauqä
eŋqä-paŋä eä. 16 Ämaqä, ämaqeuŋqä äwqä quvqä äwinyätä, yoqä naqä haqä yätuŋi
quwqä di, maembŋqä ipiyä täŋä i, quamä yasämä mäpmeqä danä, suqä quvqä äki-

äkitaŋi, imäkqäpŋqe. 17 Mä ämaqä näqŋqe haqä yätuta pqaŋgi ämepiyä täŋi, kiyä
mätqä hnjua mamäkqä eä. Iwä ämaqä huizi dutä äwqä naqä-hŋqunä iŋqäŋqä imäkäpu,
qeqi itquepu, qätä ipu, ämaqä duŋqä qeqä tquaŋguti äŋguä du iwimäkäpu, ämaqä
eeqänäŋä duŋi suqä asä inä itquepu, suqä äŋguä duŋqä maŋinä matqä ipu, iqäpŋqe.
18
Äwqä naqä-hŋqunä iŋqäŋqä imäkätqäŋuwä i, äwqä naqä-hŋqunä imbu, suqä äŋguä
jänänäŋi quuvqä täumŋi imäkqäpnä. Ymisaŋä vowä eŋqä-pa, äŋguänä di mitimäuäun.!

a. Ämaqä!aŋä!aquyäqŋqä!asä!iquesaŋi!qäyä!hitaŋgi!ändmäkmbu!äpmeŋä.!
b. Amaqä!quuvqä!heqiyqä!aŋä!aquyäqŋqä!huitaŋä!iutaŋä!iqua,!äwqä!naqä!hŋqunä!miŋqä,!ä!
wäuŋuä!anä!miqä!äpmeŋä.!
Jemisi!4:11712! Ŋqä nyämaqä iquen, hesaŋä hŋquauŋqe kukŋuä quvqä matqä iqäpŋqe.
Ämaqä hesä quuvqä anä eqiyätŋqä hŋquenyqä kukŋuä quvqä ätätä iqueŋi iwäsäuqe, i
iqu ti iqi. Iqu Goti Iqueqä kukŋuä-suqeŋqä kukŋuä quvqä ätätä, ga suqä iqueŋi
iwäsäuqi. Iŋä iqe, iqu kukŋuä-suqä iqueuä yäpä iqi mäpmeqä, ique iwäsäuqä äpme.
12
Suqäpqä imäkätä, eätä, iwäsäuqäpqe, kiqä hŋqunäyi. Goti ämaqä duŋi häŋä
iqumuatqätä qui imäkqätä iqu, qäquvi. Iŋä eŋqe, ga ämaqä huizi duŋqä kukŋuä
ätätnä iwäsäuqe, tqukuiyi?!
Kolosi!3:12715!Änyä häŋä iiŋä ai imäŋguwita, Goti Hanjuwä Iqu he Iqueqänä
pmetpŋqä atäuŋä ai etetä, henyqä aaŋä kuapänä äwinyätŋqä äsätäti, he tiiŋä
imäkqäpŋqe. Suqä ämaqeŋqä huäqä euŋqä iqutä, äŋguä wimäkqä iqutä, mändi
äkittqänäpu qeiqi pmeqä iqutä, haŋä-iqä ämepu äwqä-haŋuä iŋqä pmeqä iqutä,
iquau imäkqäpŋqe. 13 Heyaqä awä iqiŋi ämaqä hŋqu “Nyi ämaqä äti iquesa äwqä
haŋä-iqä ämeŋänä” ätqäqe, käyä hitaŋguti, käta-käŋgua iiŋä iqueä suqä quvqeŋqä
hui imäuätä äwqä-haŋuä imäknätŋqe. Naqä Iqupqe heyaqä suqä quvqeŋqä hui
imäuätä, äwqä-haŋuä ai äyä imäkŋgqe. Itaŋga hepqe, suqä asä iiŋi
imäkqäpŋqänänji. 14 Suqä tqua e hitaŋgqä-qe, suqä ämaqeuŋqä wiŋqä iqu
ämäwqätäuä. Suqä tqu, suqä äŋguä huiziquatä guä äqänä, ämaqä quuvqä heqiyqä
iquauŋi naqä-hŋqunä pmetpŋqä iwimäkqon. 15 Hiŋuiqänäŋi Goti Iqu he naqä-hŋqunä
epu äwqä-haŋuä imbu pmetpŋqänä ai äyä etekqe. Kraisi Iqueqä äwqä-haŋuä iŋqe,
heyaqä qeqä-quuvqä im käyä pmetätŋqänä hiŋuinä quŋgaŋgpu. Itaŋga Goti Iqueŋi,
nätmatqä eeqänäŋiŋqe “äŋguiqä” tqupŋqe.!

c. Setänä&iqu&suqä&naqä5hŋqunä&pmeqe,&qui&imäkätqä.&Iqu&suqä&'oänä'&tŋqä,&wäuŋuä&aŋgi&
guäyamä&imbu&iqeŋqä,&ä&äwqä&naqä5hŋqunä&imbu&pmeqä&iuŋqe,&mäkä&huŋqä&iquvi.&Si&
tqueqä5quki&pmeŋnä?&
C. Goti&Iqu&ne&inemäkätŋqä&iŋqe,&kŋuä&iqä&zä&näqänäŋä&äŋguänäŋä&täŋue. &
1. Järäma!29:11!Naqä!Iqu!ti!ätkqe.!"Nyi!Naqä!Iqunä,!he!yätamäkqä!emqä!diŋqe,!kŋuä!ai!
indquŋgqeqä.!Nyi!he!quvqä!emäkmqä!ma,!yätamäkqä!äŋguä!emqänä.!He!nätmatqä!nyi!
emäkmqä!iqeŋqe!kŋuä!mapiyä.!Ga!hinjui!ii!timäuätŋqeŋqä!hiŋuä!äqämbu!pmapiyä.!!
2. He!kŋui,!änä!indqänätqäŋäuä?!Mäkä!huŋqä!iuŋi,!tqu!mäwqätäuätŋqäuä?!!
Romä!8:37739!!Iŋäqe nätmatqä eeqänäŋä iiŋä iqua qäyä änemetqätaŋgqä-qe, Kraisi

!

nenyqä kiiŋä äwinyätŋqä Iqueqä yätamäkqeta, ne hämänänä ämäwqätäuque. 38-38 Goti
Iqu nenyqä kiiŋä äwinyätŋqeŋqe, nyi näqŋqä tiŋä ai ämeŋä: Äpäkoŋqä itä, häŋä-pmeqä
itä, yänaunjqä iquatä, dŋä quvqä iquatä, nätmatqä täŋga äwiŋqä itä, nätmatqä
qänaknda timäuäniqä itä, nätmatqä yäŋänäqŋqä-täŋä huizitä, nätmatqä haqä
yätutaŋitä, nätmatqä yäpä butaŋitä, nätmatqä Goti Iqu imäkkqä huizitäŋi, yäŋänäqŋqä
maeqäquayi. Iutaŋi, Goti Iqueqä nenyqä äwiŋqä neqä Naqä Kraisi Jesusi Iqu
ämänätquakqetaŋi, qu huätä mämänatnämäuqä ipŋqe.!

Goti!Iquenyqätä!Setänä!iqueŋqätäŋi!kŋuä!äneyä?!Iquaquiyqä!näqŋqetä!yäŋänäqŋqetäŋi,!
asänäŋäti?!Iquaqu!asänäŋä!eänyä,!yoqä!naqä!asänäŋäta?!Ä!hmanda?!Oeyä!!Iquaqu!asänäŋä!ma.!

Goti!Iqu!Setänä!iqueŋi!ämäwqätäuä,!haqä!yäŋiyi.!Setänä!iquesä,!iqueqä!dŋä!quvqä!ique!qänaki!
äwivändäŋuwä!iquatäŋi,!Goti!Iqu!ämitqäuä!!
!
Si!häsowä!imäkŋä,!ä!paaqä!imäkŋä!ŋ!puuqä!ätätnä!imäkätqäŋä!hitaŋgutqe,!si!Setänä!iqueqä!
wäuŋuä!anä!iqä!iqukiyi.!Suqä!quvqä!eeqänäŋä!iquaqä!kimaŋi,!ii!si!äpäkonätnä,!yuwä!hia!ique7ique!
täŋgätŋi.!
!
Si!Goti!Iqueqä!äwiŋqetä!kukŋuitä!qänakinä!itqäŋä!hitaŋgutqe,!Goti!Iqu!si!äŋguänäŋä!ämikiyätä,!ga!
tqä!huiwi!päkonätŋqä!qäyä!hitaŋgqä7qe,!Iqu!tqä!quuvqe!häŋä!hia!ique7ique!pmetätŋqä!ämikiyän.!
Iŋi,!Setänä!iqueŋqe,!si!zä!miqä!iqätŋqe.!
!

!

Poster 4a

Setänä iqu tqu eä, neqä quuvqä heqiyqä yuwä hänaqä äkiutä ätäuätŋqätiyä?
Goti Iqu Setänä ique imäkkqe: Esekiyäli 28:14,15,17
• Setänä iqu qua täuŋi, goti quaŋgä naqä iquyi: 2 Korinä 4:4
• Iqu nätmatqä eeqänäŋi yuwä imäkmätä wäuŋuä yäŋänäŋqä itqäuä: 1 Pitä 5:8

1 Pitä 5:8 Dŋä quvqä henyŋqä äwqä äkasuwätäŋä iqu, hiveqä layonqä eŋqä-pa, ämaqä hiŋuä
äqunäqä duŋi tä ätäuätä äqiyämdäuätŋqä häwaqä yäŋänäqŋqä ätäkitŋqä iqueŋqe, he wänä-wänä
miqä, näwi imäkmbu, hiŋuä äqumbu pmapŋqe.

Iqu qokä-apäkä zä
winyätŋqä iwimäkqä
iqueyi.
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“Si maqŋqäta? Goti Hanjuwä
Iqu dŋä änätapkqä ii, ne
nätmatqä hŋquenyqä zä iqŋqä
mänätapqä ikqe.”
2 Timoti 1:7

Poster 4b

Setänä iqu
quaŋgä
kukŋuitaŋä
kaniqueyi.
Jonä 8:44

Setänä iqu,
yänanjquä tä
äyänätŋqä iqua
eŋqä-paŋä
timäutŋqä
imäknän.
2 Kolinä 11:14
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Poster 4c

Suqä quvqe nätmatqä eeqänäŋi yuwä imäkän
1 Pitä 2:11

Iqu huiwi iqueqä äwiŋqeu
äkunämäkätä qui
imäkätqäuä.

Ne nätmatqä hui hiŋuä
quŋgaŋgquäŋgaŋi, iqu neqä
äneŋqä änevaqumuatqaŋgi,
ne aquvä ämaqiyätuŋque

1 Timoti 6:9-10

Ne wäuŋuiŋqätä
nätmatqeŋqätäŋi,
yoqä haqe iuta
ämamänätuŋque.

Suqä
zä
iqeŋqä
1 Jonä 2:15-16
Matiu 10:28
Imbquaqä-quwä naqähŋqunä mäpmeqä ipŋqe

Jemisi 3:14-18
Jemisi 3:9-10

Qokä-apäkä quuvqä heqiyqä
iqua äpatŋqeŋqä.
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Hiqŋqä&5:&&Ne&suqä&quvqe&qakui&äsquesa&imäkätuŋque?&Neqä&suqä&
quvqä&iqueqä&kimaŋi&äki&meniqu?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:!Kukŋuä!tqu!täŋgaŋi,!suqä!quvqe!änä!ätimäukqeŋqä!kukŋuä!
tatuŋque.!Kŋuä!iqä!naqänäŋiqu!tinji:!Ämaqä!qokä7apäki!quwqä7quwäŋqänä!kiiŋä!äwinyätqäuä.!Goti!
Iqu!ämaqe!änä!pmapnuwä7tiyä!kŋuä!ämetä,!kŋuä!guä!ämuäsäuäqe,!iqua!qakui!iuta!imäkkqe.!I!
hitaŋgqä7qe,!ämaqe!Goti!Iqu!qu!i!pmapŋqä!wiŋqä!iu!tuwä!äwiyätquŋuwi.!Iutaŋi,!qu!quwqä7quwä!qui!
imäknäpu,!ämaqä!huizi!du7pqä!qui!inä!imäkätquŋuwi.!Ämaqe!suqä!äŋguä!imäkätqäŋuwi,!ii!quwqä!
kŋuä!äŋguä!iutati,!ä!kŋuä!quvqä!iutati?!Ne!iqueŋqe!kukŋuä!tatuŋque.!
A. Suqä&quvqä&iqu,&häŋqä&ti&imäuätä&ikutäŋge.&
1. Suqä!quvqä!iqu!dŋä!iquauŋqe,!häŋqä!ti!imäukqe.!
Asayä!14:12714!!Si qätäqueqä yähiŋuitä qäukuä yätu äyänäŋqä-pa, yoqä naqä-täŋä
emiŋi. Iŋäqe haqä yätutaŋi si ai äpäkŋgŋi. Si ämaqä mäkä itnä, ämaqä huiziu
ämäwqätäumiŋä-qe, Goti Iqu mändi hämänä äyä äkiktqiyekikqe. 13 Ii si kŋui, ti
indqänmiŋitaŋiyi. "Nyi Goti Iqueqä qätäqueqe ämäwqätäuätmä, qäukuä haqä yätuŋqä
äyätm, nyaqä zä hawi huiziu miqŋqe iqi tqätemniqeqä. Ga nyi quqoŋä goti iqua
äyapäpu äpmetqäŋuwä iu, qu mimŋqä pmamniqeqä. 14 Nyi qaquvqä iu äyätm, ga ŋqänäuäŋi, Goti haqä yätuŋä Iqu eŋqä-paŋä iŋäqunä imäknmniqeqä.!

2. Suqä!quvqä!iqu!ämaqä!qokä7apäkä!iuŋqä!hänaqä!ti!ipäqäkqeyi.!
Ipäqäkqeŋqä!3:176!! Goti Hanjuwä Naqä Iqu, yŋŋä-täŋä veqä-yaqueqä hiqiyqä
eeqänäŋä imäkkqä iuŋi, qämakä iqueqä quaŋgä kukŋuä aowi huiziuŋi ämäwqätäukqe.
Hiunji hŋqueŋi iqu apäkä iiŋi, “Naqä-qakuätanä? Goti Hanjuwä Iqu, ‘Qe zä-häukuä
eeqänäŋä wäuŋuä täuŋi änduäsinyä maŋqä pa iqinyqä’ äqeskqätanä?” ätuätä yatŋqä
äwikqe. 2 Yatŋqä e vqaŋga, ii kimaŋi, “Ye zä-häukuä huizi eeqänäŋä wäuŋuä täuŋi,
ämeta änätqäŋue. 3 Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqu ‘Qe zä wäuŋuä awä iqisa ätqäuäŋqä
iqueqä häukui, änduäsinyä maŋqä pa isinyä, a mämiqä pa iqinyqä. Qe a ämiyqe,
äpäkonyinyiyiqä’ äyatkqeqä” ätukqe. 4 Ii i tquaŋga, iqu, “Oe, ‘Qe mapokoŋqä danä
inyä,’ nyi näwinyänä äqesqä. 5 Goti Hanjuwä Iqu näqŋqä eä; qe zä-häukuä iqueŋi
änduäsinyä äŋgiyi, qeqä hiŋui we-huŋqä äqänäsinyä, iqueqä-kiuä eŋqä-paŋä esinyä,
suqä äŋguiŋqätä quvqeŋqätäŋi, näqŋqä heyŋqinyqä” ätukqe. 6 Iŋgaŋi ii zä-häukuä iuŋi
hiŋuä äqunätäqäŋgaŋi, aaŋä äŋguänäŋä, makukuä iŋqä äyä witaŋgi äquŋgqe. Iŋä
äqunäqe, “Nyi änduätm nmqe, näqŋqä aaŋä kuapä-täŋä emqänä” kŋuä vqaŋga hui
änduätä äŋgqe. Itaŋga ii hui änätä, hui iiyqä qokique vqaŋga, iqu-pqä inä äŋgqe.

B. Suqä&eeqäpnä&ikutäŋgqe,&qeqä5quuvqä&yäpä&imdayi.&(Ämaqä&hui&äwqäŋqä,&ä&qämekuäŋqä,&ä&
yäŋä5maŋä&huiziuŋqä&ätätqäŋä)&(Ktqä&5a)&
1. Nätmatqä!äwqä!iuta!ätimäqe,!ii!iqueŋi!suqä!quvqä!äwimäkqi.!Nätmatqä!maŋä!iuta!
äŋgunaiqäqe,!ii!iqueŋi!quvqä!mimäkqä!iqi.!
Makä!7:17723!! Jisasi Iqu ämaqä quapänäŋi äväma, aŋä yäm peyqaŋga, Iqueqä ämaqä

wäuŋuä ämotquamiŋqä iqua kukŋuä ktqä iquenyŋqe, yatŋqä äwikuwi. 18 Yatŋqä i
vqaŋguwäŋga, Jisasi Iqu, "He-pqe iŋqe kŋuä maequenda?" ätukqe. "He maqŋqäta?
Nätmatä eeqänäŋä yäpaqäŋgisaŋi, ämaqä yäpä yäŋgisa äpäyätä, piyaŋäweqä mimäkqä
danä yäŋqiyä. 19 Nätmatqä iŋi, qeqä-quuvqä kŋuä indqäŋqä duŋqä mäpäwiqä iqi, äwqä
duŋqä äwiqi, itaŋgaŋi zä-hiyqä päwätŋqe." (Jisasi Iqu i ätätä, ymisaŋä eeqä äŋguä
imäkkqe.) 20 Jisasi Iqu inä ätukqe. "Nätmatqä ämaqä iquesa yäpaqäŋgisa äpqäqä du,
iqueŋi piyaŋäweqä i imäkätŋqä, täsuwänä. 21-22 Qeqä-quuvqä kŋuä indqäŋqä yäpä
duqumdaŋi, kŋuä quvqä wimenä. Quvqeqä äŋguiqä matqä qaŋä hiŋginäwa ikiqäŋqä, quwä
meqäŋqä, ämaqä päsqäŋqä, qäyä mambiyä-qe hiqaqä hŋqutä huisä wiqä, nätmatqä
eeqä iqueqänä heqäŋqä, suqä quvqä ämaqä hui qui imäkqäŋqä, quaŋgä imäkqäŋqä, suqä

hŋgisa iqäŋqä, hiŋuä-quwä qŋqäŋqä, ämaqä hui äkittqiyeqäŋqä, iqunä naqä heqäŋqä,
itaŋga Goti Iqueä suqe aaŋqe imäkqäŋqä. 23 Itaŋgaŋi suqä quvqä eeqä tä, yäpaqäŋgisa
äpäqe, ämaqä piyaŋäweqä i imäkäŋqiyä" ätukqe.!

2. Goti!Iqu!hiŋui,!ämaqeuqä!huiwä!haqäŋgisa!ma,!äwqä!yäpäŋgisanä!äqunä.!
Lukä!16:14715!!Iŋgaŋi ämaqä Parisi iqua, mbqeŋqä äwinyämiŋqä hitaŋgi, qu kukŋuä

eeqänäŋä tä qätä äwipiyi, tä sisäwqä ipu, Jisasi Iquenyqä äkasuwä ätmiŋuwi. 15 Iqu
iquauŋi “Ämaqä qu henyqe, ‘Ämaqä suqä jänänäŋi imäkqä-quaiqä’ kŋuä vätŋqeŋqe, he
kiiŋä eŋgiyä. Iŋä hitaŋgi nätmatqä eeqänäŋä hiqä äwqä yäpä iŋgisatä hiqä kŋuä
indqäŋqä iutä äwiŋqeŋqe, Goti Hanjuwä Iqu näqŋqä eä. Nätmatqä ämaqä iqua
‘äŋguänäŋiqä’ kŋuä äväŋqe, Goti Hanjuwä Iqu quvqä äqunänä” ätukqe.!

3. Kukŋuä!ktqe,!zä!äŋguiŋqätä!zä!quvqeŋqätä.!
Lukä!6:43745!! Tiŋä-pqe inä ätukqe. “Zä äŋguä di näŋqä ququvqe maqiyqä yän. Itaŋga,

zä quvqä di häkuä äŋgui maqiyqä yäŋqiyä. 44 Ämaqe, zä-häukuä hiŋuä äqunäpu,
‘äŋguätiyä, quvqätiyä?’ kŋuä indqämbŋqäuä. Qu zä yäŋguä maiqä guä yäŋä-täŋä iqiŋi,
zä eaqä häukui dupŋqe mäwqä ipŋqäuä. Qu wainqäŋqänä kŋuä indqäŋga äupqe, guä
yäŋä-täŋä iquauŋi hiŋgi manduqä ipŋqäuä. 45 Ämaqä äŋguänäŋä iqua, kŋuä äŋguänäŋä
indqänäpu, suqä äŋguänäŋä di imäkpŋqäuä. Ämaqä quvqä iqua, kŋuä quvqä huitaŋähuitaŋä indqänäpu, suqä quvqä imäkpŋqäuä. Ämaqä iquauqä kukŋui, ii iquauqä kŋuä
indqäŋqä dutanjqä” ätukqe.
a. Saqä!häŋä!pmeqä!iuŋi,!Goti!iqu!ämikiyqaŋgutqe,!häukui!äŋgui!qiyän.
b. Tqä!häŋä!pmeqe!tqä7täuä!äminyätqäŋi,!häukui!quvqe!qiyän.

C. Ne&suqe,&ämaqä&Goti&Ique&qänaki&äwivändätŋqä&iqueqätä&ä&qänaki&mäwiyqä&itŋqä&iqueqä5pqe,&
hiŋuä&qunanä.&
1. Ne!Goti!Ique!qänaki!äwivändque,!neqä!quuvqä!häŋä!pmeqä!iuŋi,!Dŋä!Aŋguä!Iqu!häukuä!
äŋguä!qiyätŋqä!mitimäuän.
Galesiya!5:22726!! Iŋäqe Goti Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu, ne inemäkqaŋgqetaŋi, suqä tiŋi
imäkquatuŋque. Ämaqä huizi iuŋqe aaŋä kuapänä wiŋqäŋqä, yeeqänä iqŋqä, äwqähaŋuinä iŋqä pmeqŋqä, äwqä-tnäŋi maqänä mimäkqä iqŋqä, ämaqeu yätamäkqä vqŋqä,
suqä äŋguiŋqä ämotqueqŋqä, itaŋga kukŋuä iutaŋi qäyunä imäkqŋqä. 23 Itaŋga quami
qeqinyä pmeqŋqä, neqä-neuä äŋguänä miŋqäŋqe. Iŋi kukŋuä-suqä iutaŋä hŋqu suqä
äŋguä tquauŋi pmua imäkqŋqe, aaŋqe. 24 Qokä-apäkä Kraisi Jisasi Iqueqänä ai eŋuwi,
qu suqä huiwä iqueqä äwiŋqeuta ätimäutŋqe, zä-hutati äuekuwä-pa i ätnämäkuwä eä.
25
Ne häŋä äpmeŋque, Quuvqä Iquesa äpmeŋqu-qai, qaŋi, Iqueqä äwiŋqä iunä
uwquatuŋquänänji. 26 Iŋi ne quikuä ptqä äqänätan, yoqä haqä mämamäuŋqä yatuŋque.
Neqä-neuäŋi quvqä itquatnätan, mäkäŋqä miŋqä pa iquatuŋque. Itaŋga hŋquauqä äŋguä
äpmeŋuwä iuŋqä äwqä quvqä heŋgi mimäkqä pa iquatuŋque.
2!Kolinä!4:4!Setänä, goti quaŋgä qua täu äpmeŋqä iqu, ämaqä quuvqä maiqiyqä iquauqä
kŋuä indqäŋqe qäŋqaŋä wiyqaŋgqetaŋi, kukŋuä äŋguä Kraisi Iqueqä we-huŋqä-täŋi,
quŋi mäpatqäyqä itaŋgi, itaŋga Kraisi Goti Hanjuwä Iqu hiwänyqä Iqueqä ktqä
naqäqakuä Iqueŋi hiŋuä mäquŋqä ipn.!!
2.

Ne!Goti!Ique!mäwivändqä!ique,!ne!nätmatqä!quvqe,!suqä!quvqä!iqu!mitimäuätqätaŋgi!hiŋuä!
äqunätquŋu.!(Ktqä!5b)!
Galesiya!5:19721!!Suqä huiwä iqueqä äwiŋqeuta ätimäuätŋqeŋqä näqŋqä äyä etquŋu.
Iqua, qaŋä hiŋgi ikiqä, suqä kiyämätqä huizi imäkqä, suqä quvqä imäkŋqä äwqä maqänä
äwivauqon. 20 Ita, goti quaŋgä iquau qoŋä woktäuqä, paaqä häsowä huitaŋä-huitaŋä
imäkqä, mäkä huŋqä imäkŋqäŋqä, kukŋuä mäkä huŋqä, himä qui maqänä imäkqä, wiuŋqä
äpakä ikiqä, huiuqä nätmatqeŋqä qeqä-tquä, quwqä-quwäŋqänä wiŋqä, äkasuwä

ätnäpiyitaŋi iväqŋqäŋqä. 21 Itaŋga ämaqä äŋguä pmetaŋguwä iquauŋqä äwqä quvqä
heŋgi imäkqŋqä, waiŋä eqä yäŋnäqŋqe ŋqäŋqä, yeewä iqä iu suqä quvqenä imäkqŋqä,
itaŋga suqä huitaŋä-huitaŋä huizi isuapqe inä imäkqŋqä ätqä. Iŋi nyi qäŋganä ai etkqä
imŋi, aŋgmä tiŋä etqä: “Ämaqe, suqä eeqänäŋä nyi tä etqä tquauŋi imäkmitpqe, Goti
Hanjuwä Iqunä miqä iuŋi, Iqutä anä mapmeqä ipnuwiqä.”

a. Ämaqä!huiqä!nätmatqä!quwä!ämetmäŋgaŋi,!äwqä!haŋä!nyiyqŋqä.!
b. Kukŋuä!quaŋgä!tqŋqä!
c. Kŋuä!quvqä!indqänätä!puuqä!tqŋqä!
d. Äwqä!äkäsuwä,!ä!suqä!mäkä!huŋqä!ä!ämaqä!huizi!du!pizqä!päsqŋqä!
e. Ämaqä!qui!wimäkätŋä!kukŋuä!quvqä!hiŋgi!tqŋqä!
f. Wäuŋuä!iqŋqe!enyqä!iqŋqä.!
g. Tqä7täuŋqänä!kiŋgaŋguti,!ämaqä!huiziuqä!nätmatqä!diŋqä!hiŋuä!aowä!qŋqä!
h. Huiziuqä!yoqä!naqeŋqä!änä!miqä!ipu,!äpatäŋqeŋqä.!
i. Ämaŋqe!äväma,!huitä!hiqaqä!anä!wiqeŋqä.!
j. Suqä!Goti!Iqu!pmua!imäkkqe,!ipu,!hiqaqä!anä!wiqeŋqä.!
k. Kŋuä!indqänätn!suqä!kiyämätqä!imäkqeŋqä.!
l. Tqä!yoqe!haqä!yätu!mamäŋqŋqä,!ä!nätmatqä!huiziuqä!yoqe!haqä!iu!mamäuqeŋqä!
m. Kŋuä!qäyasäqi!ämepu,!hiiqiyqä!timäuqŋqä.!!
Suqä!iiŋä!iqua,!Goti!Ique!yeeqä!mäwimäkqä!itqäuä.!
Asayä!5:174,7!!Mi laik singim wanpela song bilong pren bilong mi. Dispela song i stori long
gaden wain bilong en. Antap long liklik maunten long hap graun i gat gris pren bilong mi
i bin wokim wanpela gaden wain. 2 Em i bin brukim graun na rausim olgeta ston na
planim ol gutpela gutpela han bilong diwai wain. Namel long dispela gaden em i bin
wokim haus bilong em i ken i stap na was long gaden. Na long wanpela ples ston em i
wokim hul olsem tang bilong krungutim na memeim ol pikinini wain. Olgeta wok i pinis na
em i ting olsem, "Ol diwai wain bilong mi bai i karim gut tru, na ol pikinini wain bai i
swit moa yet." Tasol nogat. Ol diwai i no karim gut, na ol pikinini i liklik tru na i pait
long maus. 3 Olsem na pren bilong mi i tok olsem, "Yupela ol manmeri bilong Juda na
Jerusalem, yupela tokim mi. Husat i gat asua? Mi, o gaden wain bilong mi? 4 Mi save,
mi bin mekim gutpela wok bai gaden i ken karim gutpela pikinini wain. Tasol bilong
wanem na ol pikinini wain i kamap liklik tru na ol i pait long maus? I gat wanpela
samting moa bilong mekim, em mi no bin mekim, a?
7
Ol manmeri bilong Israel na Juda, ol i olsem gaden wain bilong Bikpela I Gat Olgeta
Strong. Em i laikim ol tumas na i save lukautim ol gut tru. Em i laik bai ol manmeri i
mekim stretpela pasin, tasol ol i mekim pasin nogut. Em i laik bai ol i mekim gutpela
pasin long ol arapela, tasol ol i save daunim ol arapela na mekim pasin birua long ol.!

D. Häŋä&pmeqeŋqe,&hänaqä&hŋquaquvi.&Hŋqu&naqe,&ä&hŋqu&wäŋqä&änyäŋinyä.&
1. Häŋqä!wäŋqä!iqu,!Goti!Iquenyqä!iŋga7iŋga!äyä.!
Romä!6:23!! Auä, suqä quvqä imäkätqäŋuwitaŋä kimaŋi, äpäkonäpu, Goti Iqutä anä
mäpmeqä iqä iyi. Iŋäqe nätmatqä Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi
änätapätŋqe, ii ne hia ique-ique pmeqŋqeyi. Häŋä pmeqe, ne Kraisi Jisasi, neqä Naqä
Iqutä ämoŋnanä iutaŋi, ämetqäŋu.!

2. Hänaqä!huizi,!iqu!meŋgi!iŋga!qui!imäkŋqä!buŋqä!änyaiqä.!
a. Setänä!iqu!neyaqä!äneŋqä!kŋuä!äwqe!äkunämäkätä,!yuwä!inä!änatäuätqä.!(Ktqä!5c)!
Romä!1:21723!! Ii tiŋä hitaŋgiyi. Iquenyqä näqŋqä iiŋä epiyä-qe, qu ‘Iqu Goti naqäqakuä Iqueqe’ kŋuä mindqäŋqä ipu, Iqueqä yoqe haqeu mävauqumuatqä ipu, Iqueŋi
‘Äŋguiqä’ mätquä imiŋuwi. Oeyä. Iqua kŋuä qämä-qämä ipu, kŋuä indqäŋqetä
näqŋqetä maeqä, hiawiqä iŋgisa äpmeŋuwä-pa ekuwi. 22 Iqua ‘Ne näqŋqä iquneyqä’

ätätqäŋuwä-qe, maqŋqä naqä-qakuänäŋä-qua ätimäukuwi. 23 Qu Goti Hanjuwä qui
mimäkŋqä Iquesä, nätmatqä Iqueqä yoqä naqe motqueqä iquesä tuwä äwipiyi, ktqe,
ämaqä qui imäkŋqäŋqä iquauqetä, yŋŋä iquauqetä, yaqueqä huitaŋä-huitaŋä
iquauqetä, qämakqä huitaŋä-huitaŋä iquauqetä imäkäpu, nätmatqä iquauŋqe, qoŋä
woktäuqäpŋqä ipäqäkuwi.!
Romä!1:29731!! Iŋi suqä Goti Iqu mäwiŋqä iŋqä iu, suqä quvqeu, aquvä maqiyqä ique,
ŋ quvqä iwitqueqä itäŋi, kuapänä imäkätqäŋä. Itaŋga suqä huiziuqä nätmatqeŋqä
qeqä tquä, ämaqä pizqä päsqä, kukŋuä mäkä huŋqä, quaŋgä imäkqä, ä quvqä
iwitquetä, ewiqä tqä-pqe, kuapänä itqäŋä. 30 Huiziuqä suqeŋqä awä ätuäkipu,
hŋqueŋqä tuwäŋgi kukŋuä ätäpu qui imäkqä, m Goti Hanjuwä Iqueŋqä wiuŋqä iqä,
hŋquau hŋgisanä tquä, ämaqä mäŋqe ‘quvqeqä’ ätäpu, quwqä yoqenä haqeu maeqä,
suqä quvqä änyä-häŋiŋqä indqänäpu imäkqä iu, itaŋga känaqä-kanuŋuauqä kukŋui
qätä mäwiyqä ipu, itquŋuwä iquayi. 31 Itaŋga ti-pqä inänji. Kŋuä indqäŋqä äŋgui
mindqäŋqä ipu, quwqä kukŋuä du qänaki miqä ipu, ämaqeuŋqä qeqä mäwutqä, ga
huäqä mäwuŋqä itquŋuwä iquayi.

1) Qu!Goti!Iquenyqe,!"Iqu!neqä!naqä!iquvqä"!matqä!iqä.!
Romä!1:21!! Ii tiŋä hitaŋgiyi. Iquenyqä näqŋqä iiŋä epiyä-qe, qu ‘Iqu Goti naqäqakuä Iqueqe’ kŋuä mindqäŋqä ipu, Iqueqä yoqe haqeu mävauqumuatqä ipu,
Iqueŋi ‘Äŋguiqä’ mätquä imiŋuwi. Oeyä. Iqua kŋuä qämä-qämä ipu, kŋuä
indqäŋqetä näqŋqetä maeqä, hiawiqä iŋgisa äpmeŋuwä-pa ekuwi.!

2) Qu!suqä!hiawiqä!iqu!maŋguä!ätämbiyä!iutaŋi,!suqä!quvqä!iu!qänaki!itqäŋä.!
Romä!2:879!! I hitaŋgqä-qe, ämaqä kŋui quwqä-quwäŋqänä indqänäpu, kukŋuä
naqä-qakuä iu tuwä äwiyäpu, suqä Goti Iqu mäwinyätaŋgqä iu qänaki itqäŋuwä
iquauŋi, Iqueqä äwqä-tnäŋä yäŋänäŋqänäŋi väŋqiyä. 9 Ämaqä eeqänäŋä suqä
quvqä imäkätquŋuwä iquauŋi, haŋä-iqä naqänäŋitä täŋä-huŋqetäŋi wimeŋqiyä.
Israitqä iquauŋganä äwimeqetaŋi, huizi Israitqä käyä hitaŋgi huizi iquau-pqe
inä wimeŋqiyä.!

3) Qu!suqä!quvqä!iqueŋqätä!hiawiqä!iqueŋqätäŋi,!kuapänä!äwinyätqä.!
Jonä!3:19!! We-huŋqä iqu qua täuŋqä qäyä äpqaŋgqä-qe, ämaqe suqä quvqä
imäkpiyiŋqä we-huŋqä iqueŋi tuwä äwiyäpu, hiawiqä imqä äwinyä. Suqä iŋiuta
iwäsäuänä.!
4) Qu!suqä!quvqä!iu!qänaki!itquŋuwi,!qui!imäkmbunuwi.!
Pilipai!3:18719!! Hiŋuiqänä etmiŋqä ma, täŋgaŋi, huäqä nuŋgaŋgi kŋuä äqiyätm iinä
etätqäŋä. Ämaqä kuapänäŋi, Kraisi Iqueqä zä-hutati huŋqeŋqä mäwiŋqä itä,
mändi äkittqiyäpu äpmeŋä. 19 Ämaqä iiŋi, qu quwqä huiwiqueqä äwiŋqä dunä
imäkäpu, kŋui nätmatqä qua täutaŋä iuŋqä indqänäpu, suqä quvqä imäkpŋqäŋgaŋi
womba miqä yoqä haqä ämatnämäunäpiyitaŋi, tä du qui imäkmbŋqä upunuwi.!

Yatŋqä:!Setänä!iqu!neqä!quuvqä!heqiyqä!iu!yamäwiqä!neyqaŋgi,!neqä!huiwitaŋä!äneŋqe!suqä!
quvqä!imäkatuŋquä!äneyqiyqe,!ii!ne!suqä!quvqä!imäkätuŋquäta?!Oeyä.!Ne!Setänä!ique!qätä!
mäwiyqä!itanä,!'oeyä'!tuatuŋquä!diŋqe,!hänaqä7täŋuneyi.!
Hipru!4:15716!!Ne neqä-neuäŋi, suqä quvqä du kittqiyeqŋqä yäŋä-maqŋqä iquneyi. Mä
neqä Ämaqä hiqäva imäkqä naqä Iquenyqe, "Iqu neqä yäŋä-maqŋqä iqeŋqe, näqŋqä
ämetä, nenyŋqe huäqä naumäkäŋqiyä" kŋuä äneyätŋqe. Suqä yamwiqä iqä ne
änemetŋqe, eeqänäŋä Ique-pqä asä ii äwimakqä-qe, Iqu suqä quvqeu mapäkŋqä ikqe.
16
Iutaŋi, yamwiqä nemeqaŋgaŋi,ne zä miqä da pemä itanä, Goti nenyqä qeqä
wutätŋqä Iquenyqä qäqä-iqi watuŋque. Ii Iqu nenyŋqä huäqä äumäkätä, Iqueqä suqä
heŋgi vqä iuta yätamäkqä neyätŋqä diŋqeyi.

Kraisi&Iqueqä&yoqä&ämetquŋuwä&iqua5pqe,&suqä&quvqä&imäkäpiyitaŋi,&häŋä&pmeqe,&qui&imäknäpu&
häukui&mäwiqä&ipŋqäuä.&

Epäsäsi!4:17!! Iŋiŋqe, nyi Naqä Iqueqä yoqetaŋi, kukŋuä yäŋänäqŋqänäŋi tiŋä etmqe.
“Ämaqä quuvqä maeqiyqä iqua imäkätqäŋuwä-pa, imäkqa mäwqä pambiyä” etqä.
Iquauqä kŋuä iqe, quwqä äpmeqä iuŋi häukuä uwqiyqe, aaŋqä eä.!

!
Jisasi!Iqu!ämaqä!Parisi!iquaŋi!äkäsuwä!ätukqe.!Qu!"Ne!Goti!Iqueqä!suqä!eeqänäŋä!iuŋi!qänaknä!
itquŋunä"!kŋuä!indqänmiŋuwä7qe,!hŋqueŋi!ätäpu,!hui7mända!imäkmiŋuwi.!Jisasi!Iqu!ti!ätukqe,!
"Ii!qäyu!hmanji."!Parisi!iqua!kukŋuä!äŋguä!Bukä!iu!ätäŋqä!iuŋi,!äsque!ätäpu,!huizi!äkisquau!
imäkmiŋuwi?!
1. Matiu!23:1714! Iŋgaŋi Jisasi Iqu qokä-apäkä iquautä, Iqueqä ämaqä wäuŋuäŋqä
ämotquamiŋqä iquautä, kukŋuä awä tiŋä ätukqe. 2 “Ämaqä suqeŋqä näqŋqä iquatä,
ämaqä Palisi iquatä yoqä naqä ämapu, suqä Mosisi iqu ätkqeŋqä näqŋqä äyä
etapätqäŋäuä. 3 Iŋiŋqe, kukŋuä eeqänäŋi, qu he hitqaŋgpqe, he qätä äwiyäpu
qänaknä iqäpŋqeqä. Iŋäqe qu kukŋuinä kuapänä ätäpu, iquauqä-quwäŋi qänaknä
miqä-qua hitaŋgi, suqä qu imäkquwi, he qänaknä miqä iqäpŋqeqä.
4
Ii tinjqä. Nätmatqä tä aquvä äqiyäpu, qa eŋqä-ma maŋguä ämanyuäpu, ämaqä
iquau haŋä-iqä ävätqäŋäuä; iquauqä-quwäŋi ämaqä haŋä-iqä metaŋguwä iquauŋi
yätamäkqä mävqä-quaiqä. 5 Nätmaqä eeqänäŋi qu imäkätqäŋuwi, ii ämaqe qu hiŋuä
äqumbu yoqä naqä wipŋqä iyqä. Qu tääqä tpŋqä ipiyäŋgaŋi, wäpiqä qatäwä naqänäŋä
imäknätqäŋuwiqä. Itaŋi qu Goti Iquenyqä qänaknä iqä iquaiqä motquapŋqä iŋqe,
quwqä ämuasmäŋqä quähuqä maŋä iu quamŋguä quähuqä ämäsäuätqäŋäuä. 6 Ymisaŋä
naqä imäkqäŋgaŋi, aŋä äŋguäqinyä pmapŋqä äwinyäŋqiyä. Aŋä aquväqŋqä iuŋä-pqe,
zä-hawä äŋguänäŋäqinyä pmapŋqä äwinyätqänä. 7 Qoquawä aquväqŋqä iu
pmetaŋguwäŋga, ämaqe, iquauŋi ‘hiunjiŋganjqä’ tupŋqätä ‘Ämotqueqä naqä iqukiyä’
tupŋqätä äwinyäŋqiyä.
8
Iŋäqe heŋi, ämaqe, ‘He ämotqueqä naqä iquenjqä’ hitpŋqä iŋqe, hiŋuinä mäquŋquä
ipŋqeqä. Oeyqä. Hiyaqä ämetqueqä naqe, hŋqunänjqä; he hiŋguiqueŋqä-hiuänjqä.
9
Itaŋga qua täuŋi, he ämaqä hŋque ‘Apäqä’ hiŋginäwa mätquä pa ipŋqeqä. Hiqä
Hiniqu Hŋqunänjqä; Iqu qäukuä yätu äyä äpmenä. 10 Itaŋgaŋi ämaqe, ‘He
ämineyquenjqä’ hitpŋqä iŋqe, hiŋuinä mäquŋquä ipŋqeqä. He ämeyqe, kiuänäŋä
hŋqunäŋi, qeyqä. Iqu Kraisi, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä ämaqeu ämitŋqä atäuŋä ikqä
Iquvqä. 11 Hesaŋä ämaequtäuäŋqä iqu, hiqä wäuŋuä emäkiyqä pmeniqeqä. 12 Ämaqä
hŋqu iqueqä yoqe haqä-iqä mamäŋgaŋgutqe, Goti Iqu iqueŋi mändi kittqiyäŋqiyä.
Itaŋga ämaqä hŋqu iqueqä yoqe mändi äkittqäŋgqe, Goti Iqu iqueqä yoqe, naqä
imäkäŋqiyä” ätukqe.
13-14
Jisasi Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukqe. “He ämaqä suqeŋqä näqŋqä iquendä,
ämaqä Parisi iquendäŋi, he kukŋuinä tquenjqä. Haŋä iqe tiŋiŋqe emeŋqiyä. Ämaqe,
Goti qäukuä yätutaŋä Iqunä miqeuŋqä yäpä iŋgisa mäpeyqeŋqe, he qäŋgaŋä äyä
ämäyetqäŋäuä. He hiqä-hiuäŋi yäpä iŋgisa mäyqä ipu, ämaqä yäpä iŋgisa yanätpu
iqaŋguwä iquauŋi, qäŋqaŋä äyä äwiyätqäŋäuä.!
2. Matiu!23:15717! Ämaqä suqeŋqä näqŋqä iquendä, ämaqä Parisi iquendäŋi, he kukŋuinä
tquenjqä. Haŋä iqe tiŋiŋqe emeŋqiyä. Ämaqä yäpaqäŋgisaŋä hŋqu, iqueqä kŋuä
äkunmäknätä Israitqä iqune Goti Hanjuwä Iqueqä yoqä haqä-iqä ämamäuätuŋqu-pa
mamäuätŋqä iŋqe, he eqä hituŋä äwitqutäŋqä iutä qua hituŋä äwitqutäŋqä iutä qaŋä
ikiquenjqä. He iŋi äŋguänä imäkpiyä-qe, hŋqu äwqä kunmäkqaŋgutqäŋgaŋi, he iqueqä
suqä quvqe, hiqeuŋi ämäwqäuätŋqä, iwimäkätqäŋäuä. Iŋi iqu-pqä tä maiusqä iuŋqä
wäŋqiyä.
16
Ämaqä hiŋuä pisqä eäpu, hänaqä motquapŋqä itqäŋuwä iquen, he tiŋä
ätätqäŋuwitaŋi, haŋä-iqe emeŋqiyä. ‘Ämaqä hŋqu “Iŋä-iŋä imäkmqänä” ätätäqäŋga,
kukŋui naqä-qakuiqä motquetŋqä Goti Iqueqä hiqäva qiyqä aŋiŋqä ätätqe, ii
nätmatqä heŋgiŋqeqä. Iŋäqe iqu golqä Goti Iqueqä hiqäva qiyqä aŋiu äwiŋqeŋqä

ätätqe, iqu iŋä ätätqä-pa imäkäŋqiyä’ ätätqäŋäuä. 17 He hiŋuä pisqä qämä-qämä
iqä-quenjqä. Golqä Goti Iqueqä hiqäva qiyqä aŋä iu äwiŋqe, ii Goti Iqueqe änä
timäuŋqutiyä? Ii Iqueqä aŋä iutanänjqä. Iŋi, Iqueqä hiŋuiqiŋi, nätmatqä kiŋganäŋi
äsqukä? Ii golqetanä ä, Iqueqä hiqäva qiyqä aŋitanä? Iqueqä hiqäva qiyqä aŋiyqä.!
3. Matiu!23:27728!! Ämaqä suqeŋqä näqŋqä iquendä, ämaqä Parisi iquendäŋi, he kukŋuinä
tquenjqä. Haŋä iqe tiŋiŋqe emeŋqiyä. He ämaqä qua äptepu, haqäŋgisaŋi qätäqua
äqiyequwä-paŋuenjqä. Qua äptepqä yäpaqä iŋgisaŋi, aaŋä äŋguänäŋä äqunätŋä-qe,
yäpä iŋgisaŋi, ämaqä pizqä iquauqä yäŋitä nätmatqä kiyä mätqä eeqänäŋitä witaŋgi
qundäŋqinyä. 28 Hepqe asä iŋäquenjqä. Ämaqä iqua hiyaqä huiwi hiŋuä eqänäpiyi, qu
he ämaqä jänäŋuayqä kŋuä indqänätqätaŋguwä-qe, hiqä yäpä iŋgisaŋi suqä kukŋuinä
tqetä suqä hŋgisa mamäuqetäŋi, kuapänä emnänä.&
4. Lukä!18:9714!! Ämaqä hŋqua, qu hŋqunä-hŋqunäŋi, kŋuä tiŋä indqänmiŋuwi. “Nyi
ämaqä huizi iqua eŋqä-paŋä hmanji. Nyi ämaqä äŋguä-qunjqä. Qu ämaqä quvqäquaiqä.” Ämaqä iiŋä iquauŋi, Jisasi Iqu kukŋuä ktqe tiŋä ätukqe. 10 “Ämaqä
hŋquaqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä siyŋqä, Iqueqä hiqäva qiyqä aŋä Jerusälemä
iu mätnätŋqä yäpä iŋgisa penyiyi. 11 Ämaqä Parisi hŋqutä, ämaqä mbqä motaqä
hŋqutä. Ämaqä Parisi iqu pämä ätqäuäqe, iqueqä äwqä imdaŋi kŋuä tiŋä indqäŋgqe.
‘Goti Hanjuwä Iquki, nyi ämaqä huiziqua eŋqä-paŋäqunä hmanji. Iŋiŋqe, nyi
“äŋguiqä” äktqä. Quwä meqä iquatä, suqä quvqä imäkqä iquatä, ämaqä hŋquauqä
apäkitä ikiqä iquatä, ämaqä mbqä motaqä tqupqä eŋqä-paŋä-qunä, hmanjqä’
tuäniqe. 12 ‘Wikä eeqänäŋä iquauŋi, hiunji hŋquaquiŋi nyi buayä maŋqŋqä imäkätŋqe.
Nätmatqä eeqänäŋä nyi ämetŋqe, hipa iŋgi-iŋgiŋi eeqänä iwäsäuätm, wäŋqä hmbu si
äktapätŋqeqä’ tuäniqe.
13
Itaŋga, ämaqä mbqä motaqä iqu, kiiŋä näŋi ätqäuäqe, hiŋui qäukuä haqä yätuŋi
moquŋqä da yäniqe. Iqu iqueqä suqä quvqeŋqä womba itä, quikuä ptqä äqänätä ti
tuäniqe. ‘Goti Hanjuwä Iquki, nyi ämaqä suqä quvqä imäkqunji. Si nyinyqä qeqä
äkimänänä.’ 14 Nyi tiŋä etqä. Ämaqä tqu aŋämqä aŋgi äwätäqäŋgaŋi, Goti Hanjuwä
Iqueqä hiŋuä iqiŋi aaŋä qäyunäŋä-qu hiäniqe. Itaŋga ämaqä huiziqu hmanji. Quati
tinji. Ämaqä quwqä yoqe haqeu mamäŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu mändi
kittqiyeŋqiyä. Iŋäqe ämaqä iquauqä yoqe mändi kittqŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä
Iqu haqa iqä mamäuäŋqiyä” ätukqe.!

Ne&suqä&jänänäŋi&ämeque,&ii&neqä&hmanji.

a. Suqä!quvqä!iqueqä!kimaŋi,!ii!neqe.!
Romä!3:9711! Änäŋätiyä? Israitqä iqune, ämaqä huiziquauŋi ämäwqätäuŋu? Oeyä, ne
ai äyä ätätuŋque. “Israitqä iqunesä, Grikä iquatäŋi, eequne suqä quvqä iqueqä
yäŋänäqŋqä iqueä yäpä im äpmen, suqä quvqä imäkqämanätquŋunä.” 10 Ii Goti
Iqueqä bukiu äqänäŋqä-payi: “Ämaqä suqä jänänäŋinä imäkqe, aaŋä hma naqäqakuä eänä. 11 Ämaqä näqŋqä äŋguänäŋä-täŋi, hma hitaŋgi, Goti Iqu qutä pmeqŋqe,
qävqä miqä itqäŋä.

b. Suqä!jänänäŋi,!Goti!Iquesa!ätnäŋä!iqi!ai!äyä!ätimäukqe.!
Romä!3:21526 Itaŋgi täŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä hänaqe, qokä-apäkiu
jänänäŋä wimäkätŋqe, ai ämänätqueqe. Ii kukŋuä-suqä iu qänaknä iqeuta,
matimäuqä yän. Hänaqä iquenyqe, kukŋuä-suqä Mosisi iqu äqäkqä iutatä, bukä,
hiŋuä-tqä iqua äqäkuwä iutatä äqänänä. 22 Hänaqä tä, tiŋi: qokä-apäkä Jisasi
Kraisi Iqueŋqä quuvqä eqiyätquŋuwä iquauŋi, Goti Iqu eeqänäŋi, jänänäŋä wimäkän.
Israitqä iquneŋqä, ä huizi iquauŋqä hoŋqe, qäqunäyi. 23 Ne eeqä asänäŋä iqune,
suqä quvqä imäkätuŋquä-qae, Iqueqä ktqä inemäkkqe, a maqätqä iŋu. 24 Itaŋga
Goti Hanjuwä Iqu eeqä asänäŋä iqunenyqe qeqä äwutätä, Kraisi Jisasi Iqu aŋgum

mbqä inemakqetaŋi, jänäŋä inemäkätqäuä. Ii neqä wäuŋuitä, ä mbqetä ma, Goti
Iqu hiŋginä inemäkätqäuä. 25 Iqu, Jisasi Iqu äpäkonätä, Iqueqä häŋeqetä, quuvqä
heqiyqä iquauqä suqä quvqetaŋä kimaŋi, huätä momäuätŋqä atäuŋuä ikqe. Iqu iŋä
imäkkqe, ii Iqueqä suqe jänänäŋä hitaŋgqeŋqä ämänätquetŋqä diŋqeyi. Hiŋuiqänäŋi
ämaqe, suqä quvqä imäkqaŋguwäŋga, Iqu qeqinyä imäkätä, kimaŋi maqänä mävqä
qäyä imiŋqä-qe, Iqueqä suqä jänänäŋä iu qänaknä yqänä imiŋqeqä. 26 Iqu ämaqeuqä
suqä quvqä iutaŋä kimaŋi, Jisasi Ique äwikqetaŋi, ne Iquenyqä näqŋqä tiŋä
ämetqäŋu: Iqu suqä jänänäŋinä imäkqäqu eäqe, ga ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä
eqämipqä iquau jänänäŋä iwimäkqä inäŋäqu eänä.

c. Neqä!änenyäŋqä!du!qänäknä!itanä,!hŋqueŋqä!atäuŋuä!yatuŋque.!
Jonä!3:16718!!Goti Hanjuwä Iqu ämaqä qua täuŋiŋqä huäqä kiiŋä wuŋgaŋgi, Iqu
Iqueqä Ymeqä Kiqä-kiuänäŋä Ique äwikqe. Ga iŋi ämaqä tqu-tqu Iquenyqä quuvqä
eqämipqe, qu eeqänä qui mimäkŋqä danä, häŋä hia ique-ique pmeqe mapnuwi.
17
Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä Ymeqä Iqueŋi, ämaqä qua täuŋä iuqä suqä quvqe
iwäsäuätŋqä ändowqatkqä mäetqe, Iqu iquauŋi, häŋä iqumuatätŋqä ändowqatkqe.
18
Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iquenyqä quuvqä eqämitpqe,
iquauŋi suqä quvqeŋqä miwäsäuqä yäniqe. Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti Hanjuwä
Iqueqä Ymeqä Kiuänäŋä Iqueqä yoqeŋqä quuvqä maeqiyqä imitpqe, iquauŋi iuta suqä
quvqeŋqä ai iwäsäuänä.!

d. Jisasi!Iqu!suqä!quvqä!maiqä7qu!hitaŋgi,!Goti!Iqu,!neyaqä!suqä!quvqeŋqä!haŋä7iqä!ämetä,!
Ique!äwikqe.!Ii!tiŋiŋqeyi:!ne!Jisasi!Iqueqä!suqä!jänänäŋi!ämetuŋqueŋqä.!
2!Korinä!5:21!!Ne näqŋqe, Kraisi Iqu suqä quvqä mimäkqäqu hitaŋgqä-qe, Goti Iqu
ne yätamäkqä äneyätä, neyaqä quvqä eeqänäŋi ämetä, Ique äkiqumuaseqaŋgi, Iqu
suqä quvqä imäkqä-quŋi, i ekqe. Iqu iiŋä imäkkqe, ii ne Kraisi Iqutä ämuoŋunanä,
Iqueqä yäŋnäŋqetaŋi, Goti Iqueqä ämaqä jänänäŋä inemäkätŋqeyi.!

e. Neyaqä!suqä!quvqeŋqä!haŋä7iqä!quvqä!nemetŋqä!äwiŋqä!eeqänäŋi,!Jisasi!Iqu!ämakqe.!
1!Pitä!2:24725!!Ne häŋi, suqä quvqä iqueqä yäŋänäqŋqä yäpä im mäpmeqä danä, suqä
jänänäŋä imäkaniquŋquä iunä pmeqŋqe, Kraisi Iqu Iqueqä-kiuä neyaqä suqä quvqe
ämiwätä, zä hutati äyä äuäŋgqe. He yaqueqä sipsipqä eŋqä-ma, im-imä qaŋä hiŋgi
dumetaŋguwäŋgaŋi, Iqu ämaqeuqä hipa iuta tmi-tmiqä ämetä, he aŋguänä pmetpŋqä
emäkqi. Iŋi he yaqueqä miqä itaŋga heqä quuvqepu ämitŋqä Ique aŋgi äyä
äwimequwi.!

f.

Kraisi!Jisasi!Iqu!haŋä7iqä!ämakqe,!ii!ne!häŋä7pmeqä!ämeniŋqueŋqeyi.!
Galesiya!3:13!!Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, tuwaŋuä tiŋäpqe äqänä: “Ämaqä tqutqu zä-hutati äunätqä iqu, iqu Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi qui imäkŋqäqu hiän.” Iŋi,
Kraisi Iqu Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi qui imäkŋqäqu etä, ämaqäqune, kukŋuä-suqä iu
qänaknä miqeuta qui imäkŋqäŋqä, aŋgumä häŋä äyä inequmuatkqe.!

g. Ne!Goti!Iqueqä!suqä!äŋguä!itqueqä!iŋqätä,!suqä!tnäŋä!iŋqätä!kŋuä!neyqotŋqe.!
Romä!11:22!! Iutaŋi ne Goti Iqueqä suqä äŋguä itqueqä iŋqätä, suqä tnäŋä iŋqätä
näqŋqä ämequ. Ämaqä Iqueqä suqe ävqatämäukuwä iquauŋi, Iqu suqä tnäŋi
ämotquakqe. Iŋäqe Iqu heŋi, suqä äŋguä etquakqe. He Iqueqä suqä iŋqä quuvqä
heqiyqaŋgpqe, Iqu änänä etquaka uwqoniqe. He i miqä hiqaŋgpqe, Iqu hepqe i
etevämäuäniqe.!

!
Goti!Iqueqä!kukŋuä!hmbu!a!ätäutanä,!tääqä!tqä!iu7mända!äkunmäkäwatanä.!
Epäsäsi!3:16718!!Nyi iiŋä itmäŋgaŋi henyqä tääqä tiŋä ätuätŋqe. “Iyä, neqä Apä, Si
nätmatqä aaŋä kuapänäŋä-täŋä eän, yäŋänäqŋqä aaŋä naqänäŋä-täŋä eäŋä Iqukiyä.
Si iquauŋi nätmatqä ii ävätn, iquauqä äwqä yäpä imŋi, Tqä Dŋä Äŋguä Iquesa
yäŋänäqŋqä hipŋqä iwimäkiyä. 17 Ŋqä Apä, qu Kraisi Iquenyqä quuvqä

eqiyätqätaŋguwitaŋi, Iqu iquauqä äwqä yäpä imŋi aŋä näweqä imäkäqämetŋqänä
yätamäkqä wiyä. Ga suqä ämaqeŋqä wiŋqä iqu, zä eäŋqä-pa hukä tapŋä yäŋänäqŋqä
äuä ätqäuäŋqä-pa, iiŋä tqäuätpŋqänä iwimäkiyä. 18 Iyä Apä, iquatä Tqä ämaqä
eeqänäŋä itäŋi, qu Kraisi Iqueqä suqä ämaqeŋqä wiŋqe, aaŋä naqänäŋänäŋä eä,
quaPitä hiqutitä, itaŋga haqä yätqätä mänäqä mämdä, im-imqä iquvaŋä iptänäŋqä
iquenyqe, näqŋqä ämepu, a yäŋänäqŋqä kiqätätpŋqä inä iwimäkiyä.!

Yamwiqä!ämotqueqä!kukŋuä!iquesaŋi,!tinji:!
Apiquki,!nyi!Tqä!nätmatqä!aaŋä!kuapänäŋiŋqätä,!yäŋänäqŋqä!aaŋä!naqänäŋiŋqätä!kŋuä!
ämetm,!tääqä!ti!äktqä.!Si!Tqä!Dŋä!Äŋguä!Iquesa, nyaqä!quuvqe,!yäŋänäŋqä!nyimäki.!Ii!Kraisi!
Iqu!nyaqä!äwqä!häŋä!pmeqä!eeqänäŋä!iu!äpmetätŋqänänyä.!Nyi!tääqe!ti!inä!ätqänä:!Tqä!
suqä!ämaqeŋqä!äkiŋqe,!zä!eŋqä7pa!ŋqä!qeqä7quuvqä!imŋi!vowä!ikenjiyätnä,!yäŋänäqŋqä!
nyimäkiyä.!Iŋä!iutaŋi,!nyaqä!suqe!äŋgunmäkqaŋgäti,!ga!nyi!Naqä!Iqueqä!suqä!ämaqeŋqä!
wiŋqeŋqä!naqŋqä!emqänänyä.!Ŋqä!Naqä!nyi!aŋgi!indmakŋä!Jisasi!Kraisi!Iquki,!Tqä!suqä!iiŋä!
iqu,!aaŋä!naqänäŋä!hitaŋgi,!nyi!ique!miwäsäuqä!imqänä.!

Poster 5a

Suqä eeqäpnä ikutäŋgqe, qeqä-quuvqä yäpä imdayi
Häukui äŋgui

Makä 7:17-23
Lukä 6:43-45

Tqä häŋä pmeqe tqätäuä äminyätqäŋnä

Saqä häŋä pmeqä
iuŋi, Goti iqu
ämikiyqi
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Häukui quvqe

Goti%Iqu%hiŋui,%ämaqeuqä%
huiwä%haqäŋgisa%ma,%äwqä%
yäpäŋgisanä%äqunä.
Lukä%16:14=15

Tä suqä quvqä
yäpä imdaŋiyi

Poster 5b

“Suqä quvqä eeqä tä, yäpaqäŋgisa äpäqe,
ämaqä piyaŋäweqä i imäkäŋqiyä.” Makä 7:23
Ne nätmatqä quvqe,
suqä quvqä iqu
mitimäuätqätaŋgi
hiŋuä äqunätquŋu
Galesiya 5:19-21

2 Korinä 4:4

Quwä meqe
Yoqe haqä yätu
mamäŋqäeKŋuä qäyasäqi
meqe
Quaŋgä tqe
Kŋuä quvqe
Hiqaqä heŋgi wiqe

Pizqä päsqe

Suqä kiyämätqä imäkqe

Hiŋuä
aowä
qŋqä

Qui wimäkqä kukŋui
Wäuŋuä miqe

Suqä iiŋä iqua miqä,
suqä Dŋä Aŋguä Iqu
ämitimäuätŋqä iinä
imäkqautiŋque.
Galesiya 5:22-26
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Poster 5c

Setänä iqu neyaqä äneŋqä kŋuä äwqe äkunämäkätä,
yuwä inä änatäuätqä. Romä 1:21-23, 29-31
1. Qu Goti Iquenyqe, "Iqu neqä
naqä iquvqä" matqä iqä
3. Qu suqä quvqä iqueŋqätä
hiawiqä iqueŋqätäŋi, kuapänä
äwinyätqä
4. Qu suqä quvqä iu
qänaki itquŋuwi, qui
imäkmbunuwi
2. Qu suqä hiawiqä iqu
maŋguä ätämbiyä iutaŋi,
suqä quvqä iu qänaki itqäŋä
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Hiqŋqä&6&&Goti&Iqueqä&suqä&ämaqä&qui&imäknanätpu&iqaŋguwä&iquau&
häŋä&iqumuatätŋqe,&Iqueqä&suqä&qeqä&imäŋqeta&hiŋgi&vqe&ämänätqueqi.&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:& Goti!Iqu!ne!Iqutä!anä!qäqi!iqi!äpmetatuŋqä!diŋqä!
äwinyätaŋgqä7qe,!neyaqä!suqä!quvqä!iquesaŋi,!ne!Goti!Iqueqä!mäkä!huŋqä!äpmeŋu.!Goti!Iqu!
Iqueqä!qeqä!imäŋqä!di!ämänetquetä,!neyaqä!suqä!quvqe!huätä!mamäuätŋqä!diŋqä!äwinyä.!Iqu!i!
imäkätä!häŋä!inequmuatätŋqe,!ii!Goti!Iqueqä!suqä!yätamäkqä!hiŋgi!vqe!ämänätqueqi.!
Goti!Iqueqä!qeqä!imäŋqä!iutaŋi,!Kraisi!Iqu!neyqä!suqä!quvqä!huätä!mamäuätŋqä,!kukŋuä!kuti!
imäsäkqe.!Ne!Ique!yeeqä!wimäkqaŋgu,!Iqu!kima!i!inekqe,!aaŋä!hma!naqä7qakui.!Hiqŋqä!tqueuŋi,!
tiŋäpqe!hiŋuä!äqunätanä!näqŋqä!men.!Goti!Iqu!neqä!haŋä7iqä!iquesa!häŋä!inequmuatätŋqä!diŋqe,!
ne!änä!itanä!metuŋque.!Ne!tiŋä!iuta!menä:!"Goti!Iqueqä!kukŋuä!kuti!imäsäukqä!du!imäkäŋqiyä"!
kŋuä!ämetanä,!Iquenyqä!quuvqä!eqiyatuŋque.!Itaŋga,!ne!kukŋuä!tquau!hiŋuä!äqunan:!Suqä!äwqä!
kunmäkŋqäŋqä,!quuvqä!heqiyqŋqä,!suqä!quvqä!iuta!aŋgi!häŋä!iŋqumuatqŋqä,!ga!suqä!Goti!Iqueqä!
ymeqä!naqä7qakuänä!timäuqŋqä.!
A. Goti&Iqueqä&qeqä&imäŋqeta&yätamäkqä&heŋgi&änä&mänätapqäŋga,&ne&änä&äpmamiŋque?&
Iqueqä&qeqä&imäŋqeta&yätamäkqä&hiŋgi&äneikqeŋqä&näqŋqä&yasämä&eatuŋque&diŋqe,&ne&neqä&
hiŋuiqä&äpmeŋqueŋqe,&kŋuä&ganä&äneyätŋqe.&
1. Ne!kŋuä!ti!äneyätqä:!"Neyaqä!suqä!quvqe,!ii!wäŋqä7piyqä."!Kŋuä!iŋi,!qäyu!ma,!aaŋä!quaŋgiyi.!
2. Ne!neqä7neoŋi,!suqä!quvqä!neyaqä!yäpä!imä!äwiŋqä!di!huätäŋi,!änä!mämatnämäuqä!yanä.!
Oe,!ne!neqä7neoŋi!äŋguä!mimäkŋqä!yan.!
Järäma!17:9!!Naqä Iqu ti ätkqe. "Ämaqeuqä äwqä-kŋuä indqäŋqe, ii suqä quaŋgä tqä di
maŋguä ätänänä. Ique äŋguä wimäkäŋqe, aaŋqe. Kiqä qakuiŋqä näqŋqe, tqu eä?!!
3. E!hitaŋgqä7qe,!Goti!Iqu!nätämatqä!äŋguä!nemäkätŋqä!netapän.!Iqu!äwqä7kŋuä!indqäŋqetä!
quuvqetä,!änyä!häŋä!netapänä.!
Esekiyäli!36:26!!Nyi äwqä-kŋuä änyä häŋi etapätmä, ga quuvqä änyä-häŋi heyaqä yäpä
im emä. Tqä äwqä-kŋuä hikä eŋqä-pa äkänäŋqe, huätä ämamäuätm, he Nyi qänaknä
änivändpŋqeŋqe, änyä-häŋä hŋqu etapm.!!!!

B. Goti&Iqu&nenyäŋqä&aaŋä&kuapänä&äwinyä.&Iqu&ne&Iqueqä&näueqä&pmetatuŋquä&äwinyä.&(Ktqä&
6a)&
1. Goti!Iqu!nenyäŋqe,!hävemnäŋqä!äwinyätqä.!Iutaŋi!Iqu!haŋä7iqä!ti!ämakqe.!!
Matiu!27:26730!!I tquaŋguwitaŋi, iqu Baläpasi iqueŋi, iquauŋqä hiŋuinä qe äqunäwqatkqe.
Itaŋga Jisasi Iqueŋi mäkä iqä iqua täuatä täu iqaŋguwäŋga, iqu ämaqä zä-huätatä
huepŋqä iquau äwikqe. 27 Kiyapitqä kiŋganäŋä iqueqä ämaqä mäkä iqä iqua, Jisasi
Iqueŋi kiyapitqueqä aŋä iuŋqä ätma äwäpu, mäkä iqä huizi iquau mända ique qäuiqä
mamäupŋqä tääqä ätuätumakuwi. 28 Iŋgaŋi iqua Ique mändi äkittqiyäpu, quaŋgä ämaqä
miqä eŋqä-pa hiätŋqä ti imäkkuwi. Iqueqä ämuasmäŋqe huätä äquvätäpu, ämuasmäŋqä
häŋesqä hŋqu ämaqä ämiqä naqä iqua ipnmiŋuwä itaŋi ämepu, äwiptkuwi. 29 Itaŋga
qopeqä yäŋä-täŋi äkuiyäpu, nätmatqä ämaqä ämiqä iquauqä yŋŋa eŋqä-pa imäkäpu,
Iqueqä nyuäŋiu ämuasmäwiyäpu, jävqä hŋqu ämepu, Iqueqä hipa äŋua iŋgisa a
ämuätäpu, qoŋä äwoktäuäpu, “Israitqä iquauqä ämiqä iquki, ne haqä-iqä
ämakmäuqunä” ätuäpu, tä sisäwqä äwimiŋuwi. 30 Qu quaŋgä e iwimäkpiyitaŋi, Ique
makukuä äquväuqutäpu, jävqä Iqueqä hipa iu a ämuätukuwi ämuätaupu, Iqueqä nyuäŋiu
äpäkmiŋuwi.
Matiu!27:!35744!Ämaqä mäkä iqä iqua Ique zä-huätatä ai äuepiyi, Iqueqä
ämuasmäŋqeŋqä tqu meŋqutiyä-tpu häŋä ikuwi. 36 Iqi häŋä ämiqämanäpu, Ique ämaqä
hui äpäpu yätamäkqä vqŋqä hiŋuä äqumbu äpmamiŋuwi.
37
Iqueqä nyuäŋä haqeqäŋi, qu kukŋuä ämitukuwä iqu ätäpu äqiyekuwi. “Tä Jisasi

ämaqä Israitqä iquauqä ämiqä naqä iqueqä.” 38 Jisasi Iqu täŋä qäqi iqiŋi, ämaqä
äpäsäsinyä quwä meqä hŋquaquiŋi, zä-huätatä äuekuwi. Hŋqueŋi hipa äŋua iŋgisa
äuepu, hŋqueŋi qunamäuqä iŋgisa äuekuwi.
39
Ämaqä iqi äpäwäpiyi, qu nyuäŋä ptqä äqiyäpu, Iqueŋi tä sisäwqä äväpu, ti ätukuwi.
40
“Si, ‘Nyi Goti Hanjuwä Iqueqä hiqäva qiyqä aŋi äpnetmä, hiunji hŋquaqui hŋquenyä
aŋgi mätqunjqä’ tqukiyqä. Iŋi si tqä-täuä yätamäkqä yqä inyä. Si Goti Hanjuwä
Iqueqä ymeqä iquki hitaŋgutqe, zä-huätatä äunäŋitaŋi, äyaqäsqäŋga biyä” ätukuwi.
41
Ämaqä Goti Iquenyqä hiqäva imäkqä naqä iquatä, suqeŋqä näqŋqä iquatä, qokäapäkä miqä huiziquatäŋi, qupqe Ique tä sisäwqä inä äväpu, ti ätŋguwi. 42 “Iqu ämaqä
hŋquau yätamäkqä vqäqu qäyä hitaŋgi, iqueqä-kiuäŋi yätamäkqe, änä miŋqä iqiyä. Iqu
Israitqä iquauqä ämiqä naqäqu hitaŋgutqe, ga iqu zä-huätatä äunäŋqetaŋi,
äyaqisqäŋga pqaŋguti, ne iquenyqä quuvqä hiäqiyatuŋqunänyä. 43 Iqu ‘Nyi Goti Hanjuwä
Iqueqä ymeqä iqunjqä’ ätätŋqeqä. Iŋi iqu Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqiyätŋqä
iquvqä. Goti Iqu iquenyqä äwiŋgaŋgutqe, täŋga yätamäkqä vätŋqänänjqä” ätŋguwi.
44
Ämaqä quwä meqä Jisasi Iqutäŋä qäqi iqi äuekuwä iquaqupqe inä itquesin, kukŋuä
quvqä ätukiyi.!

2. Ne!ämaqe!Goti!Iqueqä!näueqä!pmetuŋquä!diŋqe,!nenyqä!hoptäwä!äneyqe,!huätä!ganä!
mamäuatuŋque.!Ii!neqä!suqä!quvqeyi.!Iŋi!ne!neyaqä!suqä!quvqeŋqä!womba!itanä, Goti!Iqu!
huätä!mamäuätŋqä!diŋqä!yatqŋqä!vatuŋque.!
Wäuŋuäŋqä!2:38!!Iqu kimaŋi ti ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqu hiqä suqä quvqe huätä
maemäuätŋqä diŋqe, he eeqänäŋi hŋqunä-hŋqunä äwqä äkunmäknäpu, Jisasi Kraisi ne
ämineyqä Iqueuä yoqeta asŋä mapiyä. He iŋä imäkqaŋgpqe, Goti Hanjuwä Iqu Hindŋämeqä Ique etapäŋqiyä” ätukqe.!!!

C. Neyaqä&suqä&quvqä&di&huätä&mamäuätäŋqä&diŋqe,&Goti&Iqu&näwi&äpme.&
1. Goti!Iqu!neyaqä!suqä!quvqä!huätä!mamäuätäŋqä!diŋqä!naqänäŋä!äwinyänä.!Kukŋuä!tqua!
ämänetquenä.!!
a. 2!Korinä!5:21!Ne näqŋqe, Kraisi Iqu suqä quvqä mimäkqäqu hitaŋgqä-qe, Goti Iqu ne
yätamäkqä äneyätä, neyaqä quvqä eeqänäŋi ämetä, Ique äkiqumuaseqaŋgi, Iqu suqä
quvqä imäkqäquŋi, i ekqe. Iqu iiŋä imäkkqe, ii ne Kraisi Iqutä ämuoŋunanä, Iqueqä
yäŋnäŋqetaŋi, Goti Iqueqä ämaqä jänänäŋä inemäkätŋqeyi.!
b. Galesiya!3:13!!Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, tuwaŋuä tiŋäpqe äqänä: “Ämaqä tqutqu zä-hutati äunätqä iqu, iqu Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi qui imäkŋqäqu hiän.” Iŋi,
Kraisi Iqu Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi qui imäkŋqäqu etä, ämaqäqune, kukŋuä-suqä iu
qänaknä miqeuta qui imäkŋqäŋqä, aŋgumä häŋä äyä inequmuatkqe.!
c. 2!Pitä!3:9!!Iŋä hitaŋgi, Iqu “iŋä timäuäŋqiyä” ätetŋqä-pa timäuätŋqeŋqe, ämaqä hui
“Iqu hŋgaŋqä itqänä” ätätqäŋuwä-qe, Iqu hŋgaŋqä miqä itqäuä. Iqu hui qui
imäkŋqäŋqe mäwinyätaŋgi, ämaqä eeqänäŋi suqä quvqe huätä vqatämäupŋqä
wiŋgaŋgi, maqänäŋi mimäkqe, i itqäuä.!

2. Jisasi!Iqu!neyaqä!aŋi!ai!ämakqe.!Iutaŋi,!Goti!Iqu!neyaqä!suqä!quvqä!ai!ävquatämäuäqetaŋi,!
aŋgi!kŋuä!mävqä!danä!yänä.!(Ktqä!6b)!
a. Ne!aŋä!qui!imäkŋqäŋqä!iuŋqä!äwämiŋque.!
b. Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!1:5b76!!Iqu nenyŋqä kuapänä wiŋgaŋgi, Iqueqä häŋeqetä

neyaqä suqä quvqä eeqänäŋä iutaŋi huätä äyä ämänatnämäukqeqä. 6 Iqu Kanä Goti
Hanjuwä Iquenyqä hiqäva imäkquatuŋqä Iqueqä ämaqä inemäkkqe. Iŋitaŋi, yoqä
naqetä yäŋänäŋqä nätmatqä eeqänäŋä iu miniqŋqetä, ä hea ique-ique Iqutänä
witäniqe. Aaŋä naqäqakui.!

c. Suqä!quvqä!huätä!mamäuqä!iŋqä!qakui,!tinji:!
1) Quvqä!imäkqeuqä!suqä!quvqe,!hui!hämänä!imäuqi.!
2) Quvqä!imäkqä!ique!kima!vqeŋqä,!huätä!ämamäuqi.!
3) "Quvqä!indqueqä!iqu!nätmatqä!hui!kima!nyiyäqe",!mätquä!iqä.!

d. Goti!Iqu!neyaqä!quvqä!huätä!ämamäuäqetaŋi,!Iqu!aŋgiŋi!kŋuä!mävqä!yänä.!!
Hipru!8:12!!I tiŋä hitaŋgi ätqä. Nyi quŋqä qeqä dqaŋgi, quwqä suqä quvqä
imäkätqäŋuwä iuŋqe kima mävqä itäm, iuŋqe, aŋgi kŋuä mindqäŋqä iqämqänä.!

!
D. Goti&Iqueqä&suqä&qeqä&imäŋqeta&hiŋgi&vqä&iqu&metuŋqueŋqe,&ne&neqä5neuä&äkiktqänätanä,&
suqä&quvqeŋqä&äkunmäknatuŋque.&
1. Suqä!hŋqu!Goti!Iqueŋi,!Iqu!neyaqä!suqä!quvqä!di!huätä!ämamäutä,!aŋgi!netmeqä!diŋqe,!
motquä!eä.!Oe.!Iqu!Iqueqä!suqä!äwiŋqeutatä,!suqä!äŋguä!itqueqeutatäŋi,!Kraisi!Ique!zä7
huätatä!hunätŋqä!iuŋqä!ändowqatätä,!neyaqä!suqä!quvqä!huätä!ämamäutä,!aŋgi!netmetŋqä!
kukŋuä!kuti!ämäsäukqe.!
a. Goti!Iqueqä!qeqä!imäŋqeta!hiŋgi!vqä!iqu,!ii!ne!nätmatqä!äŋguä!hui!imäkqaŋgu,!iŋqä!mbqä!
änätapqä7paŋä!hmanji.!
b. He!Iquenyqä!quuvqä!hiqiyqaŋguwitaŋi,!Iqu!aŋgi!häŋä!emäkäqumuatkqe,!ii!Iqueqä!suqä!
hiŋgi!yaŋä!iqä!iquesayi.!
Epäsäsi!2:879!!He Iquenyqä quuvqä hiqiyqaŋguwitaŋi, Iqu aŋgi häŋä emäkäqumuatkqe,
ii Iqueqä suqä hiŋgi yaŋä iqä iquesayi. Nätmatqä iiŋi, hiqä-hiuä imäkŋgaŋguwita
emakqä hmanji; Goti Iqu hiŋginäwa etapkqe. 9 Ii he wäuŋuä yäŋämäkäqŋqä ipiyä
iuta ämepinj-qae, heqä quikui ptqä äqänäpu hiqä yoqe haqä-iqä ämamäŋquwä ma,
oe.!

E. Suqä&qui&imäkŋqäŋqä&iuta&häŋä&inequmuatätŋqe,&ne&suqä&quvqeŋqä&äkunmäknätanä,&wäuŋuä&
Jisasi&Iqu&ne&aŋgi&netämetŋqä&diŋqe&imäkkqeŋqä&quuvqä&eqiyatuŋque.&
Goti!Iqueqä!suqä!äŋguä!itqueqä!di,!ne!suqä!quvqä!ävämetanä,!Ique!hiquamaŋä!wiyatuŋquä!
inemäkän.!(Ktqä!6c)!
Romä!2:4 Goti Hanjuwä Iqu äŋguä ikitquetä, hia quäuqä sinyqä hiŋuä äqänä äpme, tqä
suqä quvqeŋqä kima maqänä mäktapqä itŋqe. Iqu äŋguä kuapänä e käyä
ikitqueqaŋgqeŋqe, ii nätmatqä heŋgiŋqä eŋqä-paŋä äqunäŋnä? Iqu, si tqä suqä quvqä iuta
kunmäkndŋqä äktma äwätŋqä, äŋguä iiŋä ikitquetŋqeŋqe, maqŋqä eŋn?!

1. Suqä!quvqeuŋi!huätä!ävämetä,!kŋuä!äkunmäkŋqeŋqeyi.!
a. Kukŋuä!qakui!tinji:!kŋuä!äkunmäknätanä,!neqä!äneŋqeunä!tuwä!äwiyätan,!Goti!Iqueqäŋqä!
hiqumuaŋä!wiyatuŋque.!
b. Neqä!suqä!yäuä!iuŋi!ämipokonanä.!!
2!Korin!5:17!Ämaqä hŋqu Kraisi Ique guä eŋqä-ma äkiuäŋqiyäŋqe, iqu ämaqä änyähäŋäqu eqi. Iŋi suqä yäuä iqu hma etä, änyä-häŋä iqunäŋqä ipäqiyqi.!
c. Goti!Iqu!suqä!änyä7häŋä!imäkqetäŋi,!aaŋä!huitaŋä!kimäkänä.!
Epäsäsi!4:20724!Ämaqä Kraisi Iqueŋqä näqŋqä etapäpiyä iqua, he suqä iquau
imäkqäpŋqänä mämetqueqä ikuwi. 21 Itaŋgi nyi henyŋqe, “Iqua kukŋui qätä ai
äwiyäpu, Ique guä eäŋqäma kiuäŋqäŋgaŋguwäŋga, Iqueqä kukŋuä naqä-qakuä
Iqueqä-kiuäŋqä ätääŋqä iŋqe, qu näqŋqä ai etapkuwiqä” näqŋqä iŋä eäŋänä. 2223
Iqueqä kukŋui tinji. “Suqä yäuä, huiwä iqueqä äwiŋqä iuta, hikänäŋä iu
ämequatätä, yätamäkqä mämeqŋqä qui emäkqä iqueŋi, he huätä vquatämäupu, kŋuä
iqä änyä-häŋä iqu im mänätŋqe, heqä äwqe aŋä qŋqaŋä eäŋqä-pa hutepiyä.
24
Itaŋga he suqä änyä-häŋä Goti Hanjuwä Iqu Kiqä-kiuä eäŋqä-paŋä imäkätä ekqä
iqueŋi, a maqätpiyä. Suqä tqu, Goti Iqueqä kukŋuä naqä-qakuä iutaŋä eä, jänänäŋä
ikikinyäŋä eäŋqä iiyi.”!

2. Quuvqä!heqäyqeŋqä!
a. Kukŋuä!qakui!tinji:!neqä!häŋä!pmeqä!äŋguä!nemäktŋqe,!Kraisi!Iqueqä!hipa!iqi!äwinyanä.!
b. Suqä!qui!imäkŋqäŋqä!iuta!häŋä!inequmuatätŋqe,!neqä!wäuŋuä!iuta!ma,!Kraisi!Iqueqä!
wäuŋuä!imäkkqe!iutayi.!!
Epäsäsi!2:879!(Yäŋi!a!tävä)!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!1:5b76!!Iqu nenyŋqä kuapänä wiŋgaŋgi, Iqueqä häŋeqetä

neyaqä suqä quvqä eeqänäŋä iutaŋi huätä äyä ämänatnämäukqeqä. 6 Iqu Kanä Goti
Hanjuwä Iquenyqä hiqäva imäkquatuŋqä Iqueqä ämaqä inemäkkqe. Iŋitaŋi, yoqä
naqetä yäŋänäŋqä nätmatqä eeqänäŋä iu miniqŋqetä, ä hea ique-ique Iqutänä
witäniqe. Aaŋä naqä-qakui.

c. Si!Jisasi!Iqueŋi,!tqä!ämikiyqä!naqä7que!äqunänä,!Iqueqä!kukŋui!qänaknä!iqaŋgnä.!Qakui!
iquesaŋi,!ne!Iqueŋi,!"Naqäqukiyqä"!ätuätqäŋu.!
d. Ne!wäuŋuä!äŋguä!hui!ai!imäkqaŋgqu!Iqu!!iuta!inetmakqä!hmayi.!Oe.!Iŋäqe,!ne!wäuŋuä!
äŋguänäŋä!inä!imäkquatuŋquä!diŋqe,!Iqu!aŋgi!iŋqä!änetmakqe.!!
1) Goti!Iqu!nenyäŋqä!wäuŋui!näwi!ai!imäkekqe.!!
Epäsäsi!2:10!Wäuŋuä äŋguänäŋä nenyqä näwinyä iekqä iu imäkquatuŋqä iuŋqe,
Goti Hanjuwä Iqu ne Kraisi Iqutä guä ämänaqiyätä, häŋä inemäkkqe. Iŋi ne
täŋga häŋä tä äpmeŋque, ii Goti Iquesanänji.!!

2) Iqu!atäuŋuä!ai!änatäukqe,!ii!ne!Iqueqä!ymeqä!naqä7qakuänäŋä!eatuŋquä!diŋqeyi.!
Romä!8:28729!Itaŋga ne tiŋiŋqe näqŋqe. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä Iquenyqä
kiiŋä äwinyätŋqä iquau äŋguä iwimäkätŋqä iŋqe, nätmatqä eeqänäŋi wäuŋuä anä
imäkpŋqä imäkätqäuä. Ämaqä iŋä iqua, Goti Iqueqä äwiŋqe wimeniqä iŋqä tääqä
ätuätumakqä iquayi. 29 Iqueqä ämaqä iŋä iquauŋqe, Iqu aiŋgaŋi näqŋqä eätä,
atäuŋuä äväqe, Iqueqä Ymeqä Iqutä asänäŋä hitaŋgä, ga Ymeqä Iqueŋi,
kuapänäŋä iŋä iquauqä kätequ pmeniqŋqä, kŋuä guä ämäsäukqe.!

3. Ne!quuvqä!eqiyqaŋgua,!Goti!Iqu!neyaqä!suqä!quvqä!eeqänäŋi!huätä!ämamäuätä,!äwqä7kŋuä!
änyä7häŋä!ikikinyäŋä!di!netapänä.!
a. Neyaqä!suqä!quvqä!di,!Kraisi!Iqueqä!häŋeqe,!asiŋä!äqäyämänä.!
1!Jonä!1:7!Mä Goti Iqu itŋqä-pa, ne we-huŋqä iu äwquque, naqä-huinyä hetaŋguati,
Goti Iqueqä Ymeqä Jisasi Iqueä häŋeqe, neyaqä suqä quvqä duŋi, eeqänäŋä asŋä
änaqiyämäuätä hmbupqä iqä mamäkqä inamäkqŋqe.!

b. Ämaqä!Goti!Iqu!häŋä!iqumuatkqä!iquauŋi,!Iqu!kukŋuä!mitqeuŋqä!ätuma!äwätä,!“He!suqä!
quvqä!imäkqaŋguwitaŋi,!haŋä7iqä!meqäpnuwiqe”!matqä!yän.!
Romä!8:1!Goti Iqu ämaqeu yätamäkqä iiŋä ävätäqetaŋi, qokä-apäkä Kraisi Jisasi
Iqutä ämoŋnäŋuwä iquauŋqe, Iqu “He suqä quvqä imäkqaŋguwitaŋi, haŋä-iqä
meqäpnuwiqe” matqä yän.!

c. Goti!Iqu!äwqä7kŋuä!änyä!häŋä!di!änätapätqä.!
Epäsäsi!4:22724!22-23!Iqueqä kukŋui tinji. “Suqä yäuä, huiwä iqueqä äwiŋqä iuta,
hikänäŋä iu ämequatätä, yätamäkqä mämeqŋqä qui emäkqä iqueŋi, he huätä
vquatämäupu, kŋuä iqä änyä-häŋä iqu im mänätŋqe, heqä äwqe aŋä qŋqaŋä eäŋqäpa hutepiyä. 24 Itaŋga he suqä änyä-häŋä Goti Hanjuwä Iqu Kiqä-kiuä eäŋqä-paŋä
imäkätä ekqä iqueŋi, a maqätpiyä. Suqä tqu, Goti Iqueqä kukŋuä naqä-qakuä
iutaŋä eä, jänänäŋä ikikinyäŋä eäŋqä iiyi.”!

4. Goti!Iqu!ne!Iqueqä!ymeqä!qokä7apäkä!eatuŋquä!diŋqä!inemäkätqäuä.!
a. Täŋgaŋi!ne!Goti!Iqueqä!ymeqä!qokä7apäkä!äpmeŋu.!
Galesiya!4:476!!Iŋi hiunji qäyunäŋä iqu eqaŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä Ymeqä
Iqueŋi ändowqatämepkqe. Iqueŋi, apäkä ne eŋqä-maŋä ii änyueqaŋga, Iqu Israitqä
iquauqä suqä iuŋi yäpä iqi äpmamiŋqe. 5 Iqu iiŋä ikqe, ii ne ämaqä kukŋuä-suqä
iqueqä ämineyqä yäpä iqi äpmeŋquä iqune, mbqä neyämetŋqätä, itaŋga Iqueqä
ymeqä naqä-qakuä hiatuŋquätänji. 6 Iŋi täŋgaŋi, he Goti Iqueqä ymeqänä ai
äpmeqaŋguwitaŋi, Iqu, Iqueqä Ymeqä Iqueqä Quuvqe, heyaqä äwqä yäpä im
äpmuatekqe. Itaŋga Quuvqe, ii qäqu kanmqä tääqe, ‘Apäqä’ ätätŋqä Iquvi.!

b. Nätämatqä!eeqäpnäŋä!Kraisi!Iqu!ämetä!miniqä!eŋqä7pa,!ne7pqe!asä!inji.!!
Galesiya!4:7!!Iutaŋi he wäuŋuä wiyqä hiŋgiŋqä mäpmeqä epu, Goti Hanjuwä Iqueqä
ymeqä äpmeŋä. He iiŋä äpmeŋuwi, Iqu Iqueqä nätmatqä äŋguä eeqänäŋi etapän.”!

c. Ne!Kraisi!Iqutäŋi!zä!huätati!anä!äuŋgque,!ii!häŋä7pmeqä!änyä7häŋä!metuŋquä!diŋqeyi.!
Galesia!2:20!Itaŋga nyi häŋä pmeqä änyä-häŋi ämakqe, ii Kraisi Iqu nyaqä yäpätäm häŋä yqänä pmetaŋgi, nyi häŋi iuta äpmeŋä. Itaŋgi täŋgaŋi nyi qua täu
äpmeŋqe, ii Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iqueŋqä quuvqä naqä-qakuä heqiyqä
iutanji. Iqu qäqu nyinyqä aaŋä kuapänä äwinyätä, Iqueqä häŋä-pmeqe nyi aŋgi
indmetŋqä ävquatämäukqe.!
d. Jisasi!Iqu!äquvepätä!nesä!äpme,!Iqueqä!Dŋä!Äŋguänäŋä!Iqueŋi!änätapätqäuä.!
John!14:16718,!23!Iwä Nyi Apique yatŋqä vqaŋgundi, Iqu heŋi Yätamäkqä Huiziqu, hesä
hea ique-ique anä äpme, yäŋänäqŋqä emäkätŋqä iŋqä etapätŋqänänyä. 17 Yätamäkqä Vqä
iiŋä Iqu, kukŋuä naqäqakuänäŋä iutaŋä Dŋä Iquvi. Qokä-apäkä qua täutaŋi, qu Ique hiŋuä
mäquŋquä ipu, Iquenyqä änä maqŋqä ipiyitaŋi, Iqueŋi mämeqä ipŋqäuä. Iŋäqe, Iqu hesä
anä äpmaka äpätŋqe, qänakŋi he häkä eŋga wätäniqeqä. Iutaŋi he Iquenyqe, näqŋqä äyä
eäŋäuä. 18 Nyi he ymeqä kanä-käna maiqänäŋä eŋqä-paŋä, änä mevquatämäuqä imqänä.
Oeyä. Nyi he emamniqeqä... 23 I tquaŋga, Jisasi Iqu kimaŋi ti ätukqe. “Ämaqä Nyiŋqä
kiiŋä äwinyätŋqä iqu, Nyaqä kukŋuä iuŋi qänaknä äŋguänä iqaŋguti, Ŋqä Apiqu iqueŋqe
kiiŋä winyäŋqiyä. Itaŋga Yemätqiye iquenyqä äpäta, iqutä näweqä pmetenyueqä.

e. Goti!Iqueqä!Dŋä!Äŋguänäŋä!Iqu,!Jisasi!Iqueŋi!qänäki!äwivändatuŋquä!diŋqä!
änevauqumuätätqä.!
Galesiya!5:16!Nyi ii tiŋiŋqä etqä. Hiqä huiwi quvqä imäkqŋqä äwinyätŋqä iu qänaknä
miqä ipŋqe, Quuvqä Äŋguä Iqueqä äwiŋqä iunä qänaknä ipu pmetaŋgpiyä.!
F. Suqä&quvqeuŋi&huätä&ävämetä,&kŋuä&äkunmäkŋqä&iuŋi,&squä&timäuniqi?&
1. Suqä!quvqeŋqä!awä!tqä.!
1!John!1:879!!“Ne suqä quvqä maequneyqä” ätquque, quaŋgä kukŋuä iŋi neqä-neuä

ätnätan, ga kukŋuä naqä-qakuänäŋi nesä mäwiqä danä iqi. 9 Mä “Ne suqä quvqä
iquneyqä” ätätan awä ätquque, iqu ätkqä-pa itä, suqä äŋguänäŋä dunä iqäqu eä, ti
yänä. Neyaqä suqä quvqä di qäpu huätä ämänamäuätä, äwqä-haŋuä änyä, neyaqä suqä
quvqä eeqänäŋi, asŋä änaqiyämäuätä hmbupqä iqä mamäkqä inamäkänä.!

2. Suqä!quvqeŋqä!mäwiŋqä!itä,!tuwä!ävätqä.!
Esekiyäli!18:30732!Nau mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela Israel. Long taim mi
kotim yupela bai mi skelim pasin bilong yupela wan wan. Olsem na yupela i mas tanim
bel na givim baksait long olgeta pasin nogut yupela i bin mekim. Sapos yupela i mekim
olsem, orait pasin nogut bilong yupela i no ken bagarapim yupela. 31 Bilong wanem
yupela Israel i laik i dai? Mobeta yupela i lusim olgeta pasin nogut yupela i wok long
mekim, na senisim olpela tingting na bel bilong yupela na kisim nupela bel na nupela
spirit. 32 Mi God, Bikpela, mi no save amamas long taim wanpela man o meri o pikinini
i dai. Olsem na yupela i mas lusim sin na tanim bel na bai yupela i stap gut.!

3. Suqä!Goti!Iqu!äwinyäŋqä!dunä!imäkätŋqä!kŋuä!guä!ämäsäuqä.!!
Wäuŋuäŋqä!26:20!Kiŋganäŋi ämaqä Dämaskusi iquau ätuätm, qänakndaŋi ämaqä
Jerusälemä pmeqä iquautä, ämaqä qua eeqänäŋä Jutiya iuŋä iquautä, itaŋga ämaqä
Israitqä iqua qäyä hitaŋgi ämaqä huizi iquautä, awä tiŋä ätumiŋqeqä. ‘He heqä äwqä
äkunmäknäpu, Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä heqäpiyä. Iŋi ämaqe, he äwqä ai
äkunmäkŋguwiŋqä näqŋqä mapŋqe, suqä ii ämuätquapiyä’’ ätumiŋqeqä.!

4. Goti!Iqu!Kiqä7kioŋi!nakunmäkätŋqä!yäŋänäqŋqä7täŋä!Iqueŋqä!quuvqä!heqäyan.!!
Pilipai!1:6!!He suqä iiŋä imäkätqätaŋguwitaŋi, Goti Hanjuwä Iqu heyaqä quuvqä yäpä im
wäuŋuä ai emäkätqätaŋgqä iuŋqe, nyi näqŋqä tiiŋä ämeqä. “Iqu wäuŋuä ii imäkqäqe,
mävquatämäuqä, yqänä imäkqa äwätŋqe, qäpŋi Kraisi Jisasi Iqu aŋgumä quvepätqäŋga
hiäniqeqä.”!

!
G. Tiwiqä&ämaqä&äwqä&äkunmäkŋguwiŋqä.&

1. Ämaqä!mbqä!motaqä!iqueqä!tiwiqeyi.!
Lukä!18:13714 Itaŋga, ämaqä mbqä motaqä iqu, kiŋä näŋi ätqäuäqe, hiŋui qäukuä haqä
yätuŋi moquŋqä da yäniqe. Iqu iqueqä suqä quvqeŋqä womba itä, quikuä ptqä äqänätä
ti tuäniqe. ‘Goti Hanjuwä Iquki, nyi ämaqä suqä quvqä imäkqunji. Si nyinyqä qeqä
äkimänänä.’ 14 Nyi tiŋä etqä. Ämaqä tqu aŋämqä aŋgi äwätäqäŋgaŋi, Goti Hanjuwä
Iqueqä hiŋuä iqiŋi aaŋä qäyunäŋäqu hiäniqe. Itaŋga ämaqä huiziqu hmanji. Quati tinji.
Ämaqä quwqä yoqe haqeu mamäŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu mändi
kittqiyeŋqiyä. Iŋäqe ämaqä iquauqä yoqe mändi kittqŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä
Iqu haqa iqä mamäuäŋqiyä” ätukqe.!

2. Ämaqä!hiunji!naqänäŋä!'Pendikosiuä'!ätmiŋuwäŋga,!Pitä!iqu!kukŋuä!tqaŋgi!äwikuwä!iquauqä!
tiwiqe.!
Wäuŋuäŋqä!2:37738!Qokä-apäkä iqua Pitä iqu kukŋuä tqaŋgqe qätä äwipiyi, quwqä äwqä
du uwqätäumauqaŋga, yäuŋuä ipu, kŋuä kuapänä indqäŋguwi. Iŋgaŋi qu Pitä iquesä
ämaqä wäuŋuäŋqä ändowqatkqä huizi iquautä yatŋqä tiŋä äwikuwi. “Tatqaŋguäkenyä,
ne änä imäkatuŋquwä?” 38 Iqu kimaŋi ti ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqu hiqä suqä quvqe
huätä maemäuätŋqä diŋqe, he eeqänäŋi hŋqunä-hŋqunä äwqä äkunmäknäpu, Jisasi
Kraisi ne ämineyqä Iqueuä yoqeta asŋä mapiyä. He iŋä imäkqaŋgpqe, Goti Hanjuwä
Iqu Hindŋämeqä Ique etapäŋqiyä” ätukqe.!

!
H. Suqä&quuvqä&heqiyqä&iu&a&yäŋänäŋqä&äqätqe,&suqä&tiŋä&tqua&ätimäuänä.&
1. Kukŋuä!kiŋganäŋä!iqu,!quuvqä!heqiyqe,!kiqä7kiuänä!matqäuqä!yän.!
Jemisi!2:18719!Itaŋga ämaqä hŋqu, “Ämaqä hui quuvqä eqiyäpiyitaŋi, häŋä pmapŋqe.
Hui suqä äŋguä du imäkäpiyitaŋi, häŋä pmapŋqä” ätqä-qe, nyi kimaŋi ti tumä. “Si,
suqä äŋguä du mimäkquki eŋqe, si quuvqä eqiyätqäŋiŋqe, nyi näqŋqe änä itmä hemqe?
Mä quuvqä heqiyqä nyaqe, suqä äŋguä iqu qäsä eŋqe, ii ämäkätqueŋqiyä.” 19 Si quuvqe
ti äyä eqiyätqäŋnä, “Goti Kiqä-kiuänäŋä Iquvqä.” Ii äŋguä hitaŋgqä-qe, dŋä quvqä
iquapqe, quuvqä asä i eqiyäpiyä-qe, iqua zä kiiŋä ipu, yäuŋuä-yäuŋuä itqäŋä.!

2. Kraisi!Iqu!sinyäŋqä!äpäkuänätä!häŋä!aŋgum!ävaukqeŋqä!näqŋqä!ämetn,!Iquenyqä!quuvqä!
naqä7qakuä!eqiyätqäŋnä.!
Romä!10:9710!Si ätnäŋä iqi "Jisasi Iqu Naqäqueqä" awä ätuätn, Goti Iqu Jisasi Ique
qua äptekuwiuta aŋgumä naqä-qakuä ävauqumuatkqeŋqä näqŋqä ämetn, Iquenyqä
quuvqä naqä-qakuänäŋä heqiyqaŋgtqe, Goti Iqu, si häŋä pmatŋqä aŋgum ikitmen.
Goti Iquenyqä quuvqä naqä-qakuänäŋä heqiyqaŋgquetaŋi, Goti Iqu jänänäŋune
inemäkän. Itaŋga neqä quuvqä heqiyqŋqä ätnäŋä iqi awä tquaŋguati, Iqu aŋgumä
inetmen.!
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3. Täŋgaŋi!tqä!Ämikiyqä!änyä7häŋä7täŋä7qukiyi.!
2!Korin!5:15!Iŋi Kraisi Iqu iŋä ikqä iuŋqe, ämaqä häŋä äpmapiyä di, kŋui quwqäquwäŋqänä indqämbu mäpmeqŋqe. Ämaqä iqua-qäuquauŋqä äpäkonätä qua buta aŋgi
ävaukqä Iquenyqänä indqämbu pmepŋqe.!

4. Tqä!Ämikiyqä!Iqueuä!yäpä!iqi!äpmanä,!Iqueqä!kukŋui!qänaknä!wiqaŋgnä.!
Romä!6:16719!Änäŋäŋqäwä? He änyä maqŋqä eŋä? He ämaqä hŋqueqä kukŋui qänaknä
ipŋqä hiqä-hiuä äwimbqe, he iqueqä wäuŋuä hiŋgi wiyqä pmepŋqäuä. Ämaqä suqä quvqä
iqueqä wäuŋuä wiyqä äpmamipqä iqua, iuta pizqä päkombn. Iŋäqe ämaqä Goti Hanjuwä
Iqueqä kukŋui qänaknä iqä äpmamipqä iqua, iutaŋi qokä-apäkä jänäŋä timäupŋqäuä.
17
Nyi Goti Hanjuwä Iqueŋi ‘äŋguiqä’ ätqä. Hiŋuiqänäŋi, he suqä quvqä iqueqä wäuŋuä
wiyqä äpmamiŋuwi. Itaŋgi qänakndaŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, ämaqä hŋquauqä
maŋä iuta qätä äwikuwi, he qänaknä iqäpŋqä quuvqä äyä eqäkuwi. 18 He suqä quvqä iqu
guä eŋqä-pa ekiqiyämiŋqä iuta, Goti Iqu hiŋuinä eqänäwqatätä, suqä jänäŋä iuqä
wäuŋuä wiyqä äyä epmuatekqe. 19 Hiqä huiwi yäŋänäqŋqä maeqä eäpu, kukŋuä

yäŋänäqŋqe mämeqä iqaŋguwitaŋi, nyi suqä ne näqŋqä ämeŋquä iuta ämetm, kukŋuä
ktqä etqänä. Hiŋuiqänäŋi he suqä kiyämätqetä kukŋuä-suqeu hiŋgisanä iqetä, hiqä
huiwä iutaŋä eeqänäŋiu ämitŋqä hiŋuinä äqunäpu, kukŋuä-suqe ävasuäpu äyä
äpmamiŋuwi. Itaŋgi täŋgaŋi, hiqä huiwi, suqä jänäŋä iqueqä wäuŋuä wiyqä pmetŋqä
hiŋuinä qumbiyä. Iutaŋi, he Goti Iqu eŋqä-pa jänäŋuen eäpu, Iqueqä qokä-apäkäquenä pmapŋqänä.!

5. Quuvqä!heqiyqä!a!yäŋänäŋqä!qätqe,!ii!kiqä!häkui!äqiyänä.!Häukui!iiŋi,!suqä!Goti!Iqu!
äwinyäŋqeyi.!
Jemisi!2:14717!Ŋqä nyämaqä iquenä, ämaqä hŋqu “Nyi Kraisi Iquenyqä quuvqä
eqiyätqäŋänä” ätätä, iqu qäyunä miqä itŋqe, iqueqä Kraisi Iquenyqä quuvqä eqiyqe,
qäyuta? Quuvqä heqiyqä iŋä iqueŋi, aŋgumä häŋä iqumuatäniqäta? 15-16 Tasiuŋgua
nanyinapi hui qäkämä aaŋqä eä, ymisaŋä däŋqä itqätaŋguti, ga hesaŋä hŋqu kukŋuinä,
“Goti Iqu äŋguä ikimäkqaŋguti, si äwqä qeqä iŋqä äpman, dŋä eŋqä, ymisaŋä däŋqä
miqä pmetätŋqä änyiŋgi” ätuätä, äwa itaŋgqeŋqe mävqä iqäqe, iiŋi qäyuta? Oeyä.
17
Quuvqä heqiyqäpqe, iŋi. Quuvqä eqiyqä duŋiŋqä wäuŋuä mimäkqä danä iqäqe, quuvqä
eqiyqä ii pizqe.!
6. Si!kŋuä!quvqä!indqänätnä,!hikänäŋä!du!äuŋuä7qe,!Goti!Iqu!si!mäkiuvquatämäuqä!itä,!si!

quanŋä!äpaknätnä!yuwä!tändŋqä!diŋqä!hiŋuinä!makqäŋqä!yän.!
Pilipai!1:6!He suqä iiŋä imäkätqätaŋguwitaŋi, Goti Hanjuwä Iqu heyaqä quuvqä yäpä im
wäuŋuä ai emäkätqätaŋgqä iuŋqe, nyi näqŋqä tiiŋä ämeqä. “Iqu wäuŋuä ii imäkqäqe,
mävquatämäuqä, yqänä imäkqa äwätŋqe, qäpŋi Kraisi Jisasi Iqu aŋgumä quvepätqäŋga
hiäniqeqä.”

Poster 6a

Matiu 27:26-30; 35-44

Goti Iqueqä suqä ämaqä qui imäknanätpu
iqaŋguwä iquau häŋä iqumuatätŋqe, Iqueqä
suqä qeqä imäŋqeta hiŋgi vqe ämänätqueqi.

2 Korinä 5:21
Galesiya 3:13
2 Pitä 3:9
Romä 2:4
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Poster 6b

Jisasi Iqu…
neyaqä aŋi ai ämakqe!
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Suqä qui imäkŋqäŋqä iuta häŋä änä inequmuatätŋqe?
Poster 6c

Suqä quvqeuŋi huätä
ävämetä, kŋuä
äkunmäkŋqeŋqeyi

Epäsäsi 2: 8-9
2 Korinä 5: 15
Romä 6: 22-23

Neqä suqä
yäuä iuŋi
ämipokonanä

1 Jonä 1:7
Romä 8:1
Epäsäsi 4:22-24

Neqä häŋä pmeqä äŋguä
nemäktŋqe, Kraisi
Iqueqä hipa iqi
äwinyanä

Jisasi Iqueŋi, tqä
ämikiyqä naqä-que
äqunänä, Iqueqä
kukŋui qänaknä
iqaŋgnä

2 Korinä 5:17
Epäsäsi 4:20-24

Goti Iqu neyaqä suqä
quvqä eeqänäŋi huätä
ämamäuätä, äwqäkŋuä änyä-häŋä
ikikinyäŋä di netapänä

Quuvqä heqäyqe

Goti Iqu ne Iqueqä
ymeqä qokä-apäkä
eatuŋquä diŋqä
inemäkätqäuä
Galesiya 4:4-6
Galesiya 4:7
Galesiya 2:20

Jisasi Iqu
äquvepätä nesä
äpme, Iqueqä Dŋä
Äŋguänäŋä Iqueŋi
änätapätqäuä
Jonä 14: 16-18, 23

Goti Iqueqä Dŋä
Äŋguänäŋä Iqu,
Jisasi Iqueŋi qänäki
äwivändatuŋquä
diŋqä
änevauqumuätätqä.
Galesiya 5:16
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Hiqŋqä&7:&Kraisi&Iqueqä&yoqe&meqä.quvqe,&ne&näqŋqe&änä&heatuŋquäwä?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi: Kukŋuä!tqueŋi,!ämaqä!Kraisi!Iqueqä!yoqä!meqä!iqua!suqä!
qäyunä!imäkqäpŋqä!diŋqeyi.!Bukä!1!Jonä!iuŋi!ti!ätnä:!suqä!huizi!iquauŋqä!äwiŋqä!iqu,!ii!ämaqä!Kraisi!
Iqueŋqä!quuvqä!heqiyqä!iquauqä!suqä!hiŋuiqäŋä!iqueyi.!Goti!Iqu!iquauqä!äwqä7kŋuä!häŋi!
äwokunmäkätŋqetaŋi,!huiziuŋqä!wiŋgaŋgi!äŋguä!itquetqätaŋguwäŋga,!ämaqe!hiŋuä!uwqämbn.!
Iqua,!suqä!quvqä!iuŋi!anä!mamoŋäŋqä7pa!ipŋqä!oe,!ikikinyäŋä!pmetäpŋqe.!Goti!Iqueqä!yäŋänäŋqä!
iutaŋi,!qu!Setänä!iqueqä!mäkä!huŋqä!iuŋi!ämäwqätäupu,!suqä!quvqä!yäŋänäŋqä!iquauŋi!
ävämepiyitaŋi,!Jisasi!Iqu!eŋqä7pa!yasämänäŋä7qua!timäupŋqänänyä.!!
Goti&Iqu&neyaqä&suqä&quvqe&huätä&ämamäutä,&ti&änatätqä:&"Qu&huiziquatä&asänäŋä&ma,&qokä5
apäkä&Ŋqänäŋä&iyi."&Iŋi&ne&suqä&quvqä&iqutäŋi&anä&mamoŋäŋqe&sŋqä&heatuŋquäwä?&
1. Ne!suqä!quvqä!iqutäŋi!anä!ämoŋänäŋque,!neqä!Naqä!Iqu!nenyäŋqe,!änä!miwimäŋqä!yän.!Ne!
suqä!quvqe!yqänä!imäkqa!äwätuŋque,!ii!tiŋä!ämänätqueqi:!ne!Goti!Iquenyqe!!änyä!maqŋqä!
yqänä!eŋu.!!
Hipru!10:26729!!Harim. Sapos yumi kisim save pinis long tok tru bilong Krais, na
bihain, long laik bilong yumi yet yumi wokabaut long pasin bilong sin, orait i no gat
narapela ofa moa i stap bilong rausim dispela sin. Nogat. 27 Bai yumi pret nogut tru
na wetim de bilong bikpela kot na dispela paia i hat tumas na i redi pinis long kukim
ol birua bilong God. 28 Yumi save, sapos wanpela man i kalapim lo bilong Moses, na
tupela o tripela man i lukim na ol i autim tok long rong em i mekim, orait ol i no ken
sori long dispela man. Nogat. Ol i mas kilim em i dai. 29 Orait yupela i ting wanem
long man i givim baksait long Pikinini Bilong God? Dispela man bai i kisim bikpela hevi
moa yet. Blut bilong Krais i strongim nupela kontrak, em i bin mekim dispela man i
kamap man bilong God stret na em i stap holi. Tasol nau dispela man i mekim olsem
dispela blut em i samting nating. Na em i mekim pasin nogut tru long Spirit bilong
marimari.!

2. Ämaqä!hui!kŋuä!ti!äwikqe:!Poli!iqu!iŋqä!änyä!maqŋqä!enä.!
Romä!6:174!Iŋä hitaŋgqetaŋi, ne änä tatuŋquwä? “Goti Hanjuwä Iqueqä nenyqä qeqä

wutqe, aaŋä yändiqä vätŋqä iŋqe, suqä quvqä imäkatuŋqueqä” tatuŋquäta? 2 Aaŋä
oeyqä, änä matqä yan. Suqä quvqä imäkqä iuŋqe, ne ämaqä pizqä äpäkoŋguwä eŋqäpaŋune eätan, huätä ai ävquatämäukque. Iŋi ne qänaknäŋi, suqä täunä änä
iquatuŋque? 3 Asŋä ämetanä Kraisi Jisasi Iqutä ämoŋnäŋquä iqune, iŋä dutaŋi, Iqutä
anä äpäkoŋgque. He täŋqe änyä maqŋqä eŋä? 4 Itaŋi ne asŋä ämetanä, Kraisi Iqutä
anä äpäkoŋgque, Goti Kaniqu neŋi, Kraisi Iqutä qua anä äptänaikqe. Iŋi Iqu Iqueqä
yäŋänäqŋqä naqänäŋä itäŋi, Kraisi Ique qua äptekuwä iuta ävauqumuatkqäŋgaŋi, nepqe,
häŋä pmeqä änyä-häŋä iquenyä ämetan, suqä qäŋganä imäkmiŋquä-pa mimikqä
yatuŋqe, inä änevauqumuatkqe.!

3. Ne!suqä!quvqä!iqutäŋi!anä!mamoŋäŋqe,!tiŋä7pqeŋqä!heatuŋque.!Bukä!Jemisi!iuŋi!ti!ätnä:!ne!
Goti!Iqueŋqä!qäqi!uwqaŋgquäŋgaŋi,!Iqu!nenyaŋqä!qäqi!quvepäŋqiyä.!
Jemisi!4:8!He Goti Iquenyqä qäqä-iqi ppŋqe. Ga Iqu henyŋqä qäqä-iqi pätŋqänä. Kŋuä
hŋquaqu-hŋquaqu ämapu, suqä quvqä iqä iquenä, hiqä hipaiŋi asŋä huätä äqiyämäupu, hiqä
qeqä-quuvqä imŋi ikikinyäŋä imäkmbu.!

!
Suqä!quvqä!ämaqä!huizi!imäkätqäŋuwä!di,!ne!qutä!anä!mimäkqä,!ikikinyäŋä!änä!äpmeŋu?!
A. Ne&mäkä&itanä,&Setänä&mäkä&huŋqä&iqueŋi&ämäwqätatuŋque.&&
1. Goti!Iqueqä!yäŋänäŋqe!yätämäkqä!äkiyänä!(Ktqä!7a)!
1!Jonä!4:4!!Ŋqä ymeqä isuenä, he Goti Iqueqäsuenä eäpu, hiŋuä quaŋgä tqä iquauŋi qe

ämäwqätäuätqäŋä. Dŋä heyaqä yäpä im äpmeŋqä Iqu, dŋä yäŋänäqŋqäqu eä, dŋä
ämaqä qua täutaŋä iu änyäŋuwä iuŋi ämäwqätäuätaŋgqä-qae, he iŋä i, i itqäŋä.!

a. Setänä!iqu!ätimäukqe,!ämaqä!ne!eŋqä7paŋä!asänäŋi.!Iqu!Goti!Iqutäŋi!asänäŋä!hma!eä,!
iqueqä!yäŋänäŋqä7pqe,!Goti!Iqueqe,!iqueuŋi!ämaäwqätäuä.!
b. Ne!yätamäkqä!neyätäŋqe,!kŋui!Goti!Iqueqä!yäŋänäqŋqeŋqänä!indqäŋquatuŋque.!
Kolosi!1:13!!Hiawiqä iu miqä iqueqä yäŋänäqŋqä iu pmetauŋgua, Goti Iqu aŋgi
inetmetä, iqueqä ymeqä iquenyqä aaŋä kuapänä äwinyätŋqä iqueqä ämiqä iu
äpmuatänaikqe.!

!
2. Setänä!neqä!quuvqä!iqueqä!mäkä!huŋqä!iquenyqe,!mäki!änä!eatuŋquäwä?!
1!Pitä!5:879!!Dŋä quvqä henyŋqä äwqä äkasuwä-täŋä iqu, hiveqä layonqä eŋqä-pa,
ämaqä hiŋuä äqunäqä duŋi tä ätäuätä äqiyämdäuätŋqä häwaqä yäŋänäqŋqä ätäkitŋqä
iqueŋqe, he wänä wänä miqä, näwi imäkmbu, hiŋuä äqumbu pmapŋqe. 9 Iŋi he
iquenyqe, hiqä quuvqä heqiyqä duŋi a yäŋänäqŋqä äqätpu, hiŋuinä mäuquŋgä qäŋqaŋä
hipŋqe. Ämaqä qua äwitqutŋqä-pa, quuvqe he eqiyätqäŋuwä-pa eqiyätqäŋuwi, qu-pqe
tmi-tmiqä tqe, he ämetqäŋuwä-pa i metqätaŋguwiŋqe, he näqŋqä äyä eätqäŋä.!

a. Neqä!mäkä!iqä!iqu!yämwiqä!neyätŋqeŋqe,!ne!hui!mimäuqä!yan.!!
1) Si!tqä7täuäŋqä!kŋuä!äŋguä!indqänyä.!Si!suqä!quvqä!huitaŋä7huitaŋä!äkisquau!tuwä!
wisŋqä!yäŋänäqŋqä!maiqä!hitaŋgŋiŋqä?!Suqä!quvqä!duŋi!äkŋga!maqänä!
ämikŋquatätŋqäwä?!
2) Wahu!!Neqä!huiwä!iqueqä!äwiŋqä!iutaŋi,!suqä!quvqä!iuŋqä!yamwiqä!nemen.!
Jemisi!1:14!!Ne neqä suqä quvqä imäkqä duŋqä neŋqä iqu, ne quaŋgä
ämäneqäpimä suqä quvqä imäkatuŋquä yamwiqä neyqonä.!
b. Mäkä!iu!qui!mimäkŋqeŋqe,!ne!Goti!Iqueqä!qäkämä!ämimäknanä!(Ktqä!7b)!
Epäsäsi!6:10713!!Nyaqä kukŋuä yäpaki, tiinji. He Naqä Iqutäŋi guä eŋqä-ma
äkiuäŋqänäpu, Iqueqä yäŋänäqŋqä aaŋä naqänäŋä iutaŋi, yäŋänäqŋqä yändi-yändi
imäkmbŋqe. 11 Setänä Goti Hanjuwä Iqutä mäkä huŋqä iqueqä kukŋuä quaŋgitä
yamäwiqä iqetä emeqaŋgutqäŋgaŋi, he yäŋänäqŋqä tqäupnuwä diŋqe, ämaqä mäkä
iqä iqua imäknäŋuwä-paŋi, Goti Hanjuwä Iqu heqä etapätŋqe imäkŋgäpn. 12 Nyi ii
etqe, tiiŋäŋqä etqä. Ne mäkä äunätuŋque, ämaqä nesä asänäŋä iquautä hmanji. Ne
mäki, dŋä quvqä yäŋänäqŋqä huitaŋä-huitaŋä-täŋä, awä yeqä äpmeŋuwä ä qua tque
hiawiqä im qotäuämä itqäŋuwä iquatä äuänätqäŋu. 13 Iŋiŋqä nyi tiiŋä etqä. Goti
Hanjuwä Iqu nätmatqä mäkäŋqä imäkŋqä etapätŋqe, eeqänä äŋguänä imäkmbu
näwinyä pmetaŋgpiyä. Iŋi mäkä ätimäuqäqe, pämä ätqäupu, mäkä yäŋänäqŋqä
ipŋqä. Itaŋga mäki qäpu äpäwätqä-qe, yäŋänäqŋqä äpakänä e tqäuätpŋqe.!

1) Äwqä!qonaqe,!ii!kukŋuä!naqä7qakuiŋqä!ktqeyi.!
2) Zä!mŋäqŋqä!neyaqä!quikuä!iu!ktqä!pmuätäŋqe,!ii!suqä!jänänäŋä!imäkqŋqä!ktqeyi.!
Epäsäsi!6:14!!Yäŋänäqŋqä iiŋä tqäuätpŋqe, suqä kukŋuä naqä-qakuä iqueŋi qätä
äŋguänäŋä äwiyäpu qänaknä iqe, aquvä eäŋqä-pa heqä quaŋuä iqi yäŋänäqŋqä
ämäsänäpu, itaŋga suqä jänänäŋä iu imäkqe, nätmatqä ktqä pmuätäŋqe, quikuä
iqi äpmuätänäŋuwä-pa, iiŋä pmuätänätaŋgpu.!

3) Sukiu!ämuasmäŋqe,!ii!ne!Goti!Iqueqä!kukŋuä!äwqä7haŋui!iŋqä!diŋqä!awä!
tuäkiquatuŋquä!näwinyä!imäknätuŋquä!iutaŋä!ktqeyi.!!
Epäsäsi!6:15!!Itaŋga Goti Iqueqä kukŋuä äwqä-qeqi imbu pmeqŋqä imäkqä iqueŋi,
sukä ämuasmäŋqe ämuasmäuŋuwä-paŋi, a yäŋänäŋqä äqätpu, näwi imäkmbu
pmetaŋgpu.!

4) Zä!mŋäqŋqä!hipa!iu!a!äqätqe,!!ii!quuvqä!heqiyqä!iutaŋi!ktqeyi.!Jisasi!Iqu!tqä!häŋä7
pmeqä!iuŋi!tqä!Naqäquyi.!Iqueqä!yäpä!iqi!äpmanä,!qanakinyä!iqaŋgnä.!!
Epäsäsi!6:16!!He iiŋä imäkmbu, ga tiiŋä-pqä iqueŋi, inä imäkŋgäpŋqe. Suqä
quuvqä heqiyqä iqueŋi, nikŋqä eŋqä-ma ktqä ämäqumuätänäpu, Setänä Goti

Iqutä mäkä huŋqä iqueqä zi tä hänaqä sqee, heyaqä huiwiuŋqä äumepqaŋgutqe,
huätä epmäkpŋqä.!!

5) Nyuäŋä!iu!ämuasmäuqe,!ii!honaqä!Goti!Iqu!ämaqeu!häŋä!aŋgi!iqumuatätŋqä!iutaŋä!
ktqeyi.!
Epäsäsi!6:17!!Goti Hanjuwä Iqu he häŋä ai emäkäqumuatekqä iiŋqe, hiqä kŋuä
indqäŋqä imŋi, nyuäŋä ktqä pmuätäŋqä ii eäŋqä-pa ämuämuasmäupu, Goti
Hanjuwä Iqueqä kukŋui Dŋä Äŋguä Iqu etapätŋqe, ii ipäqäyuŋuä eäŋqä-paŋäqae, a yäŋänäqŋqä qätätpŋqe.!!

6) Dŋä!Äŋguä!Iqueqä!hionaqä!yaqŋquä:!i!Goti!Iqueqä!kukŋuä!äŋguänäŋiyi.!
Epäsäsi!6:17!!Yäŋi!a!tävä.!
7) Goti!Iqueqä!Dŋi!Iqueqä!yätamäkqetä,!Goti!Ique!tääqä!ätäpu,!nätämatqä!eqänäŋiqä!
hea!ique7iqueŋi!yatqŋqä!vqaŋgpu.!!
Epäsäsi!6:18!!Suqä iquau imäkpŋqä ipiyäŋgaŋi, Dŋä Äŋguä Iqu emäkqaŋguti, suqä
Goti Hanjuwä Iqueqä yätamäkqeŋqä tääqä tqä iqueŋi mävquatämäuqä pa ipu, a
yäŋänäŋqä qätätaŋgpu. Tääqä ätäpiyäŋgaŋi, enyqä eŋgaŋguti ävquatämäupu
matqä, Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä eeqänäŋä iuŋqä-pqe, inä äpakänä tqaŋgpu.!

8) Pämäŋi,!quuvqä!heqiyqä!dutanä!tqäuätaŋgpu!
Epäsäsi!6:13b!Iŋi mäkä ätimäuqäqe, pämä ätqäupu, mäkä yäŋänäqŋqä ipŋqä.
Itaŋga mäki qäpu päwqaŋgqä-qe, yäŋänäqŋqä äpakänä e tqäuätpŋqe.!
9) He!hea!Setänä!iqu!yamwiqä!eyqaŋgaŋi,!quuvqä!eqiyäpu!yäŋänäŋqä!ätqäupŋqä!diŋqe,!!
Goti!Iqueqä!qäkämä!eeqänä!mimäkŋgaŋgpu.!
Epäsäsi!6:11!!Setänä Goti Hanjuwä Iqutä mäkä huŋqä iqueqä kukŋuä quaŋgitä
yamäwiqä iqetä emeqaŋgutqäŋgaŋi, he yäŋänäqŋqä tqäupnuwä diŋqe, ämaqä
mäkä iqä iqua imäknäŋuwä-paŋi, Goti Hanjuwä Iqu heqä etapätŋqe imäkŋgäpn.!

c. Ne!aquvä!anä!äqänätanä,!mäkä!eanä!!
Galesiya!6:2!Heyämaqä hŋqua haŋä-iqä äkiki ämequwi, he heqäänä imäkmbu,
yätamäkqä imbŋqe. Iŋi he iiŋä imäkquwi, ii Kraisi Iqueä suqeuŋi, qänaknä qäyunä
iqä.!!

3. Suqä!quaŋgä!iqua!he!hiŋuä!pisqä!emäkqeŋqe,!wimasipu!!
Hipru!3:12714!!Ol brata, yupela i mas was gut. Nogut wanpela brata namel long yupela
em i gat tingting nogut long bel bilong en na em i lusim bilip na i givim baksait long
God i gat laip. 13 Olgeta de yumi save kolim "Nau" tasol. Olsem na long olgeta de
yupela wan wan i mas givim gutpela tok long ol arapela manmeri bilong God, na
kirapim tingting bilong ol, nogut pasin bilong sin i giamanim wanpela bilong yupela na
em i pasim strong bel bilong en. 14 Taim yumi stat long bilip long God, yumi bilip
strong tru. Na yumi mas mekim bilip bilong yumi i stap strong tru i go inap longtaim
bilong yumi dai. Sapos yumi mekim olsem, orait yumi stap ol poroman tru bilong
Krais.!

!
4. Mäkä!huŋqä!ique!ämäwqätäuqŋqä!yäŋänäqŋqe,!änä!itan!ämetquŋu?!
a. Jisasi!Iqueqä!yoqe!iutaŋi.!
Luke!10:17!Qänakŋi ämaqä Jisasi Iqu ändowqatkqä iqua aquvänä ipu aŋgum äpkuwi.
Äppiyi, ti ätukuwi. “Naqä iquki, ne saqä yoqe tquaŋgua, dŋä quvqä iqua neyaqä
kukŋuiu qänaknä iquwiqä.”!!
b. Apqä!ätäpu,!Goti!Iqueqä!yoqe!haqä7iqä!mamäuatuŋque.!Suqä!iquesaŋi!ne!Goti!Iqueqä!

suqeŋqätä!yätamäkqeŋqätä!kŋuä!yäŋänäqŋqä!ämetquŋu.!
Kolosi!3:16!Kraisi Iqueä kukŋui hiqä kŋuä-äwqä imŋi meaŋqä maŋguä emnätätŋqe,
tiŋä imäkqäpŋqe. He näqŋqä äŋguänäŋi, Kraisi Iqueqä kukŋuä iuta ämepu, quuvqä
heqiyqä iquau näqŋqä mapŋqänä yasämä ämotquepu, suqä äŋguänäŋinä imäkqäpŋqä

ämotquepu, apqä huitaŋä-huitaŋä ätäpu, näqŋqä vqäpŋqe. He apqe, Goti Hanjuwä
Iqueqä bukä iu äqänäŋqetä, apqä Goti Iqueqä yoqä haqä-iqä ämamäupu
ätätqäŋuwitä, itaŋga apqä huizi iquatä ätäpiyäŋgaŋi, hiqä äwqä imŋi Goti Hanjuwä
Iquenyqä yeeqä ipu tqäpŋqe.

c. Goti!Iqueqä!kukŋuä!iutaŋi.!Ne!Iqueqä!kukŋui!näqŋqä!ämetan,!yäŋänäqŋqetä!tatuŋque.!
Matiu!4:8711!Iqu iŋä tquaŋga Setänä iqu aŋgumä itmetä qoqoŋä haqä naqä yimäŋä
hŋquenyqä ätuma äyäqe, aŋä-himqä eeqänäŋä qua täuŋitä iquauqä nätmatqä äŋguä
eeqänäŋä itä ämotquakqe. 9 Itaŋi iqu tiŋä ätukque. “Si qoŋä änäuktäuätnä nyaqä
yoqe haqä-iqä ämamäuqaŋgtqe, nyi eeqänäŋätä si ktapmqänä.” 10 Iŋäqe Jisasi Iqu
“Setänä iquki, huätä nyivämayä. Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi ti äqänänä”
ätukque. “‘Si Goti Hanjuwä tqä Naqä Iquenyä, äwoktäuätnä yoqä haqä-iqä
ämamäuätn, Iqueqä wäuŋuinä iqaŋginyä,’ ätä äqänänä” ätukque. 11 Iŋgaŋi Setänä
iqu Ique ävämeqaŋga, eŋätqä iqua äpäpu Ique yätamäkqä äwikuwi.!

d. Ymäsaŋi!maŋqä!ipu,!Goti!Iquenyqä!täuqä!ätqaŋgäpu.!
Wäuŋuäŋqä!13:273!Hiunji hŋqueŋi, iqua Naqä Iqueqä yoqä haqä-iqä ämamäuäpu
buayä maŋqä pmetaŋguwäŋgaŋi, Hindŋä-meqä Iqu iquau tiŋä ätukqe. “Nyi Banäpasi
iquesä Soli iquesä wäuŋuiŋqä äteqäqeqä. Wäuŋuä tä imäkäyŋqä, he iquaqui Nyinyqä
atäuŋuä inä ipiyä” ätukqe. 3 Iqu e tquaŋga, iqua buayä maŋqä ipu, Goti Hanjuwä
Iquenyqä tääqä ätuäpu, iquaqui hipa haqä-iqä äwiyäpu, wäuŋuäŋqä ändowqatkuwi.!

e. Kraisi!Iqueqä!häŋeqätä!neyaqä!quuvqä!heqiyqä!hea!ique7ique!awä!ätuätŋquetä!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!12:11!!Ga neqä tasi-ŋguäka, iqua Sipsipqä Meqä Iqueqä
häŋeqetatä, Iquenyqä kukŋuä awä ätmiŋuwitatäŋi, yäŋänäqŋqä ämepu, mäkä huŋqä
iqueŋi ämäwqätäuäpu, quwqä häŋä-pmeqä diŋqe kŋuä mämeqä ipu, quwqä mäkä
huŋqä iqua pizqä päsqeŋqe zä miqä danä ikuwi.!

!
B. Ne&suqä&quvqä&a&yäŋänäqŋqä&änakiqitätŋqä&iquauŋi&huätä&ätnämäuätanä,&suqä&äŋguänäŋä&
iuŋqä&äkunämäknatuŋque.&
1. Setänä!iqu!neqä!quuvqä!heqiyqä!du!yamwiqä!äneyätä,!suqä!quvqä!imäkatuŋquä!
äneyqiyqaŋga,!iŋä!imäkatuŋque.!
Epäsäsi!6:10717!!Ai!imäkqa!äpquä!yäŋgi!hiŋuä!äqänätanä,!a!täuatuŋquä.!
2. Ämaqä!huiziqua!neqä!quuvqä!heqiyqä!du!yamwiqä!äneyäpu,!suqä!quvqä!imäkatuŋquä!
äneyqiyqaŋguwäŋga,!iŋä!imäkatuŋque.!
Ipäqäkqeŋqä!39:6712!!Orait Potifar i larim Josep i bosim olgeta samting bilong en. Na
em yet i no wari long wanpela samting. Nogat. Em i tingting tasol long wanem ol
samting em i mas kaikai. Josep i gat strongpela bodi na em i luk nais tru. 7 Olsem na
i no longtaim na meri bilong Potifar i aigris long Josep na i tokim em olsem, "Yu kam
slip wantaim mi."
8
Tasol Josep i no laik na i tokim em olsem, "Bos bilong mi i makim mi long bosim
olgeta samting long dispela haus, olsem na em i no save wari long wanpela samting.
9
Mi gat wankain namba long dispela haus olsem em yet. Em i no tambuim wanpela
samting long mi. Nogat. Tasol em i no tokim mi long slip wantaim yu, long wanem, yu
meri bilong en. Olsem wanem bai mi mekim dispela pasin nogut tru? Sapos mi mekim
olsem bai mi mekim sin long ai bilong God." 10 Na long olgeta de meri i wok long askim
Josep long slip wantaim em. Tasol Josep i no harim tok gris bilong em, na em i no
slip wantaim em, na em i no i go klostu long em.
11
Long wanpela de Josep i go insait long haus, bilong mekim wok bilong em. Na i no
gat wanpela wokman i stap. 12 Orait meri bilong Potifar i holimpas saket bilong Josep
na em i tok olsem, "Yu kam slip wantaim mi."Tasol Josep i lusim saket bilong em long
han bilong dispela meri na em i ranawe i go ausait long haus.!

3. Neqä!äneŋqe,!neqä!quuvqä!heqiyqä!du!yamwiqä!äneyäpu,!suqä!quvqä!imäkatuŋquä!
äneyqiyqaŋguwäŋga,!iŋä!imäkatuŋque.!(Ktqä!7c)!
a. Jisasi!häŋä!ikqumuatätä!Ämikiyqä!Naqä!Iquenyqä!näqŋqä!äŋguä!matŋqä!!
yätamäkqä!äkiyqä!suqä!imäktŋqä!iŋqe,!yäŋä!äqäŋgaŋgn.!Suqä!iŋi,!Goti!Iqueqä!kukŋui!qätä!
wiyqe,!ä!Iquenyqä!tääqä!tqe,!itaŋga!quuvqä!heqiyqä!iquatä!aquvä!äqŋqä!iquayi.!
1!Korinä!9:24727!!Häŋä qaŋä tnäŋä iuŋi, ämaqä hŋqua qaŋä tnäŋä äwäpiyä-qe,
nätmatqä hiŋuiqä timäutqä iquenyqä näŋi epqe, hŋqunä hiŋuiqä ätimäuätä ämen. He
iŋqe, näqŋqä-qae, hepqe nätmatqä iŋi, inä mapŋqänä yäŋä mäkä qäŋgaŋgpu.
25
Ämaqä häŋä huitaŋä-huitaŋä itqäŋuwä iqua, qu kiqä suqä iuŋi qänaknä ipu, yäŋä
mäkäqŋqe. Nätmatqä häŋä iu hiŋuiqä e ätimäupiyä iuta ämapqe, ii qui imäknäniqe.
Iŋäqe nätmatqä äŋguä ne näŋi metuŋqueŋqä kŋuä indqänatuŋquä ii, qui mimäkŋqä
yäniqe. 26 I hitaŋgi nyi qaŋä tnäŋi, hiŋgi uwqämqä miqä itqäŋä. Ämaqä hŋqu
nätmatqä hmbinyqä, ipu metŋqä kŋuä indqänätä imäkätŋqä-pa, imäkätqäŋä.
Tiŋäŋqä hmanji. Ämaqä häŋiu mäkä iqä hŋqu huiziqueŋqä hipai, squŋi yuŋuinä
ämeqäqä-paŋä iŋäŋqä miqä itqäŋä. 27 Nyi ŋqä huiwä iqueŋi, iqu nyaqä änyiŋqä iuŋi,
qänaknä nyätŋqä diŋqä ptqä hämänä äpäsätqäŋä. Nyi iŋi mimäkqä itm, kukŋuä awi,
ämaqä huizi dunä ätumuitmqe, mä nyi nätmatqä äŋguä näŋi äwiŋqä di mämeqŋqä.!
b. Goti!Iqueqä!Dŋä!Äŋguä!Iqu!tqä!häŋä!äpmeqä!iuŋi!ämikiyätŋqä!hiŋuinä!qunyä.!Iqu!neyaqä!

yäpä!täŋgisaŋi!nakunmäkänä.!
Galesiyä!5:16!!Nyi ii tiŋiŋqä etqä. Hiqä huiwi quvqä imäkqŋqä äwinyätŋqä iu qänaknä
miqä ipŋqe, Quuvqä Äŋguä Iqueqä äwiŋqä iunä qänaknä ipu pmetaŋgpiyä.

c. Kŋui!suqä!äŋguänäŋä!Goti!Iqu!äwinyäŋqä!iquauŋqä!indqäŋgtŋqe.!
Pilipai!4:879!!Ŋqä nyämaqä iquen, täŋgaŋi nyi kukŋuä tä qäpu etätäm, tiiŋä-pqä hui
inä etmqe. Hiqä kŋuä indqäŋqä imŋi, kŋui suqä äŋguänäŋä Goti Iqu äwinyäŋqä
iquauŋqä indqäŋqäpŋqe. Suqä iiŋä iqua, naqäqakui, jänänäŋi, ikikinyäŋi, itaŋga yoqä
naqä täŋä eäpu, suqä huiziquauŋi ämäwqätäuäŋqä, iquayi. 9 Wäuŋuä nyi
imäkätqätaŋgä he hiŋuä äŋqänäpu, kukŋuä nyi awä etätqätaŋgä qätä änyiyäpu,
näqŋqä nyita ai ämetqäŋuwi, hepqe yamäwiqä inä imäkqäpŋqe. He iiŋä
imäkätqäŋuwi, Goti Hanjuwä äwqä-haŋuä Imäkqä Iqu hesä anä pmetän.&

!
Ne&ququvqä&eeqäpnäŋi&ävämetanitaŋi,&Jisasi&Iqu&eŋqä5pa&yasämänäŋä5qune&timäuatuŋquänänyä.!!
2!Korinä!3:18!!Iŋi neŋi, yuä neqä hipeŋui, ktqä mänaqumätäuqä pa iä. Naqä Iqueqä wenyähuŋqe nenyŋqä äpätäqetaŋi, ne hiŋuä yäqŋqä eŋqä-paŋä eanä, we-huŋqä nesaŋi, ämaqä
huiziuŋi äwiyänä. Ne we-huŋqä iqueŋi aaŋä hävemänäŋqä ämetanita, änakunmäkätqetaŋi,
Naqä Iqueqä ktqä eŋqä-paŋä iŋä eanä, suqä Iqu imäkätŋqä-pa imäkätqäŋu. Wäuŋuä iiŋi,
Naqä Iqu, Dŋä Iqu eä, i imäkätqäuä.!

Jisasi!Iqu!eŋqä7paŋä!eqeŋqe,!ne!Iqu!imiŋqä7pa!qe7qeqi!ii!iqa!uwqatuŋque.!Iqu!neyaqä!häŋä!pmeqä!
iuŋi,!Iqueqä!jänänä!etŋqä!diŋqä!inemäkätqä.!!
Jonä!10:10!Quwä meqe äpquwi, quwä ämepu, piyqä äpäsäpu, itaŋga qui imäkqä dinänji. Nyi
iŋä maetqe, nyi äpqäqe, qu häŋä-pmeqŋqeŋqe äwa miqä mapŋqeŋqä iyi.!

Ne!Jisasi!Iqu!eŋqä7paŋä!eatuŋqä!neŋgaŋgutqe,!Iqueŋi!anä!ämoŋnätatuŋque.!
1!Jonä!2:24!!Kukŋuä änyäŋäŋga ai qätä äyä äwiyäŋuwi, hiqä kŋuä duŋi a yäŋänäqŋqä qätpŋqe.
He iŋä itqäpi, hea ique-ique Ymeqäquesä Kaniquesä ämoŋämbu, naqä-huinyä pmeŋqe.!
Kraisi!Iqutä!ämoŋäŋqe,!ii!tinji:!Ique!mävquatämäuqä,!Iqutä!näweqä!anä!pmetatuŋque.!E!äpmenitaŋi,!
ymisaŋä!häukui!kuapänä!äqäyätäŋqä7paŋi,!ne!suqä!äŋgui!kuapänä!i!imäkquatuŋque.!
Jonä!15:477!!He Nyi nyinätaŋgpi, Nyi he hinyätmqeqä. I hitaŋgi guä wainqä hutäkŋi kiqä
känäu mauqŋqä eŋqe, hutäkŋä iiŋi häukui maqiyqä yäŋqiyä. Ga asä inji, he Nyi manuqŋqä
iŋuwi, häukui maqiyqä ipnä. 5 Nyi Ŋqä-näuäŋi guä wainqä iqunä hitaŋgi, he hutäkŋä iquenjqä.

Ämaqä tqu-tqu Nyi nuqänätaŋguti, Nyi ique äuqänmitmqe, iqu häukui kuapänä qiyäŋqiyä. Iwä
he Nyi änivquatämäuquwi, nätmatqä hŋqu he änä mimäkqä ipŋqäuä. 6 Ga ämaqä hŋqu Nyi
manuqŋqä iŋqä iqu, guä hutäkŋä huätä tävämäuqaŋgä yäuä äpiqä-paŋä iquvi. Iwä hutäkŋä e
ätävämäpqä iquauŋi, ämepu tä bu tnämäuqaŋgpi, tä näŋqiyä. 7 He Nyi nuqänätaŋgä, Nyaqä
kukŋui he euqänätaŋguti, ga he heqä eŋqeta yatŋqä iqaŋguwäŋga, ii ätimäuäŋqiyä.!

Poster 7a

HEA WIQE

WE HUŊQE

Jonä 8:44
2 Korinä 11:14

Kolosi 1:13
1 Jonä 4:4
1 Pitä 5: 8-9

(Hiqŋqä 4 A2 hiŋuä qunyä.)

Miqä iqu: Setänä
Qakui: quaŋgä tqe
Suqä naqe: tqä-täuäŋqä äkiŋqe
Iutaŋi: qui imäkŋqeyi

Miqä iqu: God
Qakui: naqä-qakuä tqe
Suqä naqe: Goti Iqueŋqätä huizi
iquauŋqätä äkiŋqe
Iutaŋi: äwqä yeeqätä äwäqä haŋuitäyi
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Poster 7b

Setänä neqä quuvqä iqueqä mäkä huŋqä iquenyqe,
mäki änä eatuŋquäwä?
Epäsäsi 6:10-18
Tääqä tqe:
Nyuäŋä iu ämuasmäuqe:
Goti Iqueqä
Dŋi Iqueqä
yätamäkqetä,
Goti Ique tääqä
ätäpu,
nätämatqä
eqänäŋiqä hea
ique-iqueŋi
yatqŋqä
vqaŋgpu

Goti Iqu ämaqeu häŋä aŋgi
iqumuatätŋqä

Zä mŋäqŋqä:

quuvqä heqiyqe –
Jisasi Iqu tqä häŋäpmeqä iuŋi, tqä
Naqäquyi. Iqueqä
yäpä iqi äpmanä,
qanakinyä iqaŋgnä

Quikuä iu mipŋqe:
suqä jänänäŋä
imäkqe

Dŋä Äŋguä
Iqueqä hionaqä
yaqŋquä:

Äwqä qonaqe:

Goti Iqueqä kukŋuä
äŋguänäŋi

kukŋuä naqä-qakui

Sukiu ämuasmäŋqe:
Goti Iqueqä kukŋuä
äwqä-haŋui iŋqä

“Setänä Goti Hanjuwä Iqutä mäkä huŋqä iqueqä kukŋuä quaŋgitä yamäwiqä
iqetä emeqaŋgutqäŋgaŋi, he yäŋänäqŋqä tqäupnuwä diŋqe, ämaqä mäkä iqä iqua
imäknäŋuwä-paŋi, Goti Hanjuwä Iqu heqä etapätŋqe imäkŋgäpn."
Epäsäsi 6:11
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Poster 7c

Ne suqä quvqä a yäŋänäqŋqä änakiqitätŋqä
iquauŋi huätä ätnämäuätan5ä
Apqä%119:11.%%Nyi Tqä hiŋuä iqi suqä quvqä

mimäkqä ymqä iŋqe, Tqä kukŋui nyaqä
kŋuä indqäŋqä iu ämaekqe.%

Quamä äŋguä pmeqeŋqä 4: 14-15. Yu no ken

wokabaut long rot bilong ol man nogut,
na yu no ken bihainim pasin bilong ol.
Yu mas abrusim tru dispela rot na yu
mas i go i stap longwe long en.

Jonä%15:5.%%Nyi Ŋqä-näuäŋi guä wainqä

iqunä hitaŋgi, he hutäkŋä iquenjqä;
he Nyi änivquatämäuquwi, nätmatqä
hŋqu he änä mimäkqä ipŋqäuä.
2%Korinä%6:18,7:1 ““Naqä Yäŋnäqŋqä

Eeqänäŋä-täŋä Iqu tiŋä ätätqänä:
‘Nyi heqä Heniqunä hitaŋgundi, he
Ŋqä ymeqä etpŋqänänyä.’” Iutaŋi
Iqueŋqä zä neŋgaŋguti, Iqueŋi neqä
Naqä eŋqä-pa äqunätan, suqä
ikikinyäŋinä imäkquatuŋquänänji.”%
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Hiqŋqä&8:&Ne&ämaqä&quvqe&inetqueqaŋguwitaŋä&äwqä.tnäŋi,&qakui&
äkiuta&muätnämäuatuŋque?&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:!Hiqŋqä!tqueŋi,!suqä!quvqä!iquesaŋä!äwqä7tnäŋä!
ävquatämäuqe,!ätnäŋä!iqi!ämainä.!Suqä!iiŋä!iqueŋqe,!Jisasi!Iqu!kukŋuä!ätmiŋqeŋqä!hiŋuä!
qunatuŋque.!Ga!ämaqä!ne!quvqä!itquakquä!iquauŋi,!"oänä"!ätuätanä,!quwqä!nenyqä!äwqä7tnäŋä!
äwinyäŋqe,!huätä!mänatnämäupŋqä!yatŋqä!vatuŋqueŋqä!tatuŋque.!!Itaŋga!ne!huiziuŋqä!äwqä7
tnäŋä!änenyäŋqe,!huätä!änä!itanä!muämuatuŋquä!iuŋqä7pqä!qäsä!tatuŋque.!
A. Äwqä5ikuäŋuä&iŋqe&(Ktqä&8a)&
1. Äwqä7ikuäŋuä!iŋqä!ätimäuätŋqe,!ii!ne!neqä!äwqä7tnäŋi!makittqŋqä!iutanji.!
2. Ktqä!näqŋqä!nätapqŋqä:!si!yuki!hui!ätävesqe,!huäqä!äuätätnä!äŋguänä!mämiqä!imittqe,!
äŋguä!makimäŋqä!yän.!Kimaŋi,!yukä!quvqä!kuapä!eqaŋga,!duta!iqua!huätä!qe!
ätävämäuäŋqiyä.!Iŋä!dutaŋi,!hui!ai!äpäkuäŋguwi.!Äwqä7tnäŋä!imäkqä7pqe,!asä!inji.!Si!äwqä7
tnäŋi,!tqä7täuä!makittqŋqä!iŋi,!iutaŋi!äwqä7ikuäŋuä!iŋqe!timäuänä.!Suqä!äwqä7ikuäŋuä!iŋqä!
ii,!äpäkuäŋqe!ämitmäuänä.!Ne!näqŋqä!äyä!eŋu,!atqä7awukauqä!suqä!iuŋiŋqe:!qu!äkasuwä!
kima!ätäpu,!mäkä!äunäpu,!ämaqä!pizqä!äyä!äpäknmiŋuwi.!
a. Goti!Iqu!suqä!äwqä7tnäŋä!iŋqetä!ä!äwqä7ikuäŋuä!vqetä,!huätä!tnämäuqŋqä!ätätqä.!
Epäsäsi!4:31732!Itaŋga huizi, tinji. Äwqä tptawä esqaŋguti, äkasuwä ätäpu, maŋä
täqŋqä ätäpu, kukŋuä quvqä ämaqä mändi kittqäyeqetä, suqä quvqä huizi iquatäŋi,
ävquatämäupŋqä etqä. 32 Ga hiqä-hiuäŋqä huäqä äumäknäpu, qeeqi itquatnäpu, hŋqu
quvqä etqueqe, äŋguä iwimäkäpu, iqueqä quvqetaŋä äwqä-tnäŋi huätä muämuäpŋqe.
Goti Hanjuwä Iqu he Kraisi Iqutä guä eŋqä-ma kiuäŋqäŋgaŋguwäŋga, hiqä quvqetä
Iqueqä äwqä-tnäŋitä huätä ämaemäukqä-paŋä iŋi.!

b. Ämaqä!Kraisi!Iqueqä!yoqä!ämeŋuwi,!äwqä7tnäŋä!imäkmbiyitaŋi,!äwqä7ikuäŋuä!vän.!
Tuwaŋuä!Epäsäsi!iuŋi,!Poli!iqu!ämaqä!Kraisi!Iqueqä!yoqä!meqeuŋqä!ätätä!äqäkqe.!
Epäsäsi!4:17!Iŋiŋqe, nyi Naqä Iqueqä yoqetaŋi, kukŋuä yäŋänäqŋqänäŋi tiiŋä etmqe.
“Ämaqä quuvqä maeqiyqä iqua imäkätqäŋuwä-pa, imäkqa mäwqä pambiyä” etqä.
Iquauqä kŋuä iqe, quwqä äpmeqä iuŋi häukuä uwqiyqe, aaŋqä eä.!

3. Äwqä7tnäŋitä,!ä!ikuäŋuitäŋi,!ne!näueqä!äŋguänäŋi!pmeqe,!yuwä!natäuänä.!Ii!quvqä!
inetquequwä!iquatänä!ma,!huizi!iquatä7pqe!inänji.!Ii!neqä!qeqä7quuvqä!tämŋi!änakunmäkätä,!
neqä!yeqä!iŋqe!yuwä!änatäuätä,!naueqä!imäknanä!pmeqä!iuŋi,!haŋä7iqä!nätapän.!
B. Ne&äwqä5ikuäŋuä&neyqaŋgi&äpmeŋqueŋqe,&ktqä&tiŋä&isua&natänä.&
1. Äwqä!äŋguä!miŋqä!itanä,!huiwä!yeqä!miqä!itquŋu.!
2. Ne!ämaqe,!'Iŋä7iŋä!inetqueqä'!ätätanä,!hiŋgi!qakuä!maiqä!ätätquŋu.!
3. Ne!nätmatqä!äki7äkitaŋä!imäkatuŋque,!huizi!iquauqä!äwiŋqä!qäyä!hitaŋgi,!neqä!äneŋqä!
iutanä!imäkätquŋu.!
4. Ne!kŋui!"Suqä!wäuŋuä!tä!qäyunä!imäkätqäŋunä"!neyqaŋgi,!huiuä!kŋuä!iuŋi,!qätä!mäwiyqä!
itquŋu.!
5. Äwqä7tnäŋä!imäkqa!äwätquŋu.!
6. Goti!Ique!qänakiŋi,!neqä!qeqä7quuvqetä!hämänä!mävqä!itquŋu.!
!
C. Ne&äwqä&ikuäŋuä&neyqaŋgaŋi,&änä&imäkatuŋqe?&
1. Suqä!quvqä!iquesaŋä!äwqä7tnäŋä!ävquatämäuätan,!äwqä7ppinjqä!mäneŋgaŋguti!pmetuŋquä!
iŋqe,!Goti!Iqu!yätamäkqä!neyätŋqä!yatŋqä!van.!
2. Äwqä7ppinjqä!äkinyäŋqe,!Goti!Iqu!huätä!mamäuätŋqä!tääqä!tutŋqe.!
3. Ämaqä!si!äwqä7tnäŋä!kimäkätŋqä!iquenyqe,!"quvqe!qakuä!äkiuta!indqueqä7tiyä7täm!itmä,!si!
Goti!Iqu!ämäkutquetŋqä!yatŋqä!wisŋqe.!Si!ämaqä!iqueŋi!quvqä!hui!itqueqaŋgnä!itanda?!
!

D. Äwqä&äkasuwä&ätimäuätŋqä&imäkätŋqe&(ktqä&8b)&
1. Ne!eeqänäŋi,!näueqä!iquauqä!awä!iqiŋi,!haŋä7iqä!timäuqaŋgi!äqunätuŋque.!Haŋä7iqä!iŋä!
iqueqä!qakui,!huitaŋä7huitaŋi.!Iŋäqe,!änemeqaŋgaŋi,!hoŋqä!hŋquaquisa!iwäsäuätanä!
imäkatuŋque.!
Matiu!18:21!Iŋgaŋi Pitä iqu Jisasi Iqu-täŋä qäqä-iqi äpäqe, yatŋqä ti äwikqe. “Naqä
Iquki, ŋqä näueqä hŋqu suqä quvqä indquamitätqe, iqueqä suqä quvqeŋqe äwqä-haŋui
squmä änä imäknmniŋqäwä? Hipa hŋgiŋi eeqä hŋgiŋi hŋquaquiŋi, ii äŋguätanä?”!

2. Hoŋqä!hŋquaquŋi!tinji:!
a. Äwqä7tnäŋä!imäkätanä!kima!vqä!iquyi.!Hoŋqä!iquesaŋi,!äwqä7ikuäŋuä!neyätŋqä!timäuän.!
b. Äwqä7tnäŋi!ävquatämäupu,!oänä!ätnäpu,!äwqä!naqä7hŋqunä!iŋqä!iquvi.!
E. Ne&äwqä5tnäŋi&imäknätanä&äwqä5ikuäŋuä&miŋqeŋqe,&änä&imäkatuŋquäwä?&
1. Ne!suqä!äwqä!äkasuwä!maqä!imäkqä!iqunesa?!Ŋŋqä!hitaŋgutqe,!ne!Goti!Iqu!
änakunmäkätŋqä!äneŋguätŋqäta?!Äwqä!äkasuwä!imäkqe,!ii!suqä!quvqä!ämaqä!kuapänä!a!
yäŋänäqŋqä!äkiqitätŋqä!iquvi..!
2. Ne!äwqä7tnäŋä!änenyätŋqe,!ii!suqä!quvqä!imäkätuŋquä!ma,!mä!iqu!äpakänä!äwi!yqänä!
imäkqa!uwqeŋqe,!hiŋuinä!mäqŋquä!yan.!
Epäsäsi!4:26727!Itaŋga he äwqä-tnäŋä eŋgqe, suqä quvqä imäkqä diŋqä wimasipu.
Äwqä-tnäŋä äpakänä, mäptqe känäwä äwqä mäm mŋgaŋgqäŋgaŋqä mimäkqä pambu;
iŋga-qäŋganä qäpu hiätŋqe. 27 Äwqä-tnäŋi yqänä äwiŋqe, Setanä Goti Hanjuwä Iqutä
mäkä huŋqä iqu ekittqäyätä ämaequtäqŋqä.!

a. Ämaqä!hŋqu!quvqä!änetqueqe,!ne!"nyi!änä7imäkmqundiyä"!indqänätan,!honaqä!hŋquaqu!
ganä!iwäsatuŋque.!
1) Äwqä7tnäŋä!imäkätanä!kima!vqä!ique!atäuŋuä!iqaŋguatqe,!ti!timäuän:!
a) Äwqä7tnäŋä!iqu!äwqä7ppinjqä!iŋqe!ämitimäuänä.!
b) Äwqä7tnäŋä!itä!ppinjqetäŋi,!kima!eatuŋquä!diŋqä!inemäkänä.!
c) Iutaŋi,!neqä7neuä!yuwä!imäknätanä,!neqä!näueqä!iquatä!äŋguä!anä!mäpmeqä!yan.!
2) Äwqä7tnäŋi!vquatämäuqä!ique!atäuŋuä!iatque,!ti!imäkqŋqe.!
a) Qokä7qe!apäkä7qe!quvqä!ikitquetqä!iquenyqä!äwqä7tnäŋi!ävqatämäuätnä,!äwimetn,!
kukŋuä!anä!siyŋqe.!
b) Suqä!iŋi!ae!imäkŋi,!iqu!qätä!äkiyqä7qe!ä!makiyqä!iqä7qe,!iqueqä!quvqeŋqe,!kŋuä!
aŋgi!mindquŋquä!pa!isŋqe.!
c) Tqä!iqueŋqä!äwqä7tnäŋä!imäkqä!iuta!ewewatnätnä,!qäpu!eätŋqe.!
F. Ne&ämaqä&huiuqä&suqä&quvqeta&äwqä5tnäŋä&änenyätŋqe,&sŋqä&vquatämäuatuŋque?&(Kttqä&8c)&
1. Ii!tinji:!Goti!Iqu!neyaqä!quvqeta!äwqä7tnäŋä!äwinyätŋqe!ävquatämäuätä,!neyaqä!quvqe!
huätä!änevquatämäukqe.!
Kolosi!3:12717!Änyä häŋä iiŋä ai imäŋguwita, Goti Hanjuwä Iqu he Iqueqänä pmetpŋqä
atäuŋä ai etetä, henyqä aaŋä kuapänä äwinyätŋqä äsätäti, he tiiŋä imäkqäpŋqe. Suqä
ämaqeŋqä huäqä euŋqä iqutä, äŋguä wimäkqä iqutä, mändi äkittqänäpu qeiqi pmeqä
iqutä, haŋä-iqä ämepu äwqä-haŋuä iŋqä pmeqä iqutä, iquau imäkqäpŋqe. 13 Heyaqä
awä iqiŋi ämaqä hŋqu “Nyi ämaqä äti iquesa äwqä haŋä-iqä ämeŋänä” ätqäqe, käyä
hitaŋguti, käta-käŋgua iiŋä iqueä suqä quvqeŋqä hui imäuätä äwqä-haŋuä imäknätŋqe.
Naqä Iqupqe heyaqä suqä quvqeŋqä hui imäuätä äwqä-haŋuä ai äyä imäkŋgqe. Itaŋga
hepqe, suqä asä iiŋi imäkqäpŋqänänji. 14 Suqä tqua e hitaŋgqä-qe, suqä ämaqeqŋqä
wiŋqä iqu ämäwqätäuä. Suqä tqu, suqä äŋguä huiziquatä guä äqänä, ämaqä quuvqä
heqiyqä iquauŋi naqä-hŋqunä pmetpŋqä iwimäkqon. 15 Hiŋuiqänäŋi Goti Iqu he naqähŋqunä epu, äwqä-haŋuä imbu pmetpŋqänä ai äyä etekqe. Kraisi Iqueqä äwqä-haŋuä
iŋqe, heyaqä qeqä-quuvqä im käyä pmetätŋqänä hiŋuinä quŋgaŋgpu. Itaŋga Goti
Iqueŋi, nätmatqä eeqänäŋiŋqe “äŋguiqä” tqupŋqe. 16 Kraisi Iqueä kukŋui hiqä kŋuääwqä imŋi meaŋqä maŋguä emnätätŋqe, tiŋä imäkqäpŋqe. He näqŋqä äŋguänäŋi, Kraisi

Iqueqä kukŋuä iuta ämepu, quuvqä heqiyqä iquau näqŋqä mapŋqänä yasämä ämotquepu,
suqä äŋguänäŋinä imäkqäpŋqä ämotquepu, apqä huitaŋä-huitaŋä ätäpu, näqŋqä
vqäpŋqe. He apqe, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu äqänäŋqetä, apqä Goti Iqueqä yoqä
haqä-iqä ämamäupu ätätqäŋuwitä, itaŋga apqä huizi iquatä ätäpiyäŋgaŋi, hiqä äwqä
imŋi Goti Hanjuwä Iquenyqä yeqä ipu tqäpŋqe. 17 He kukŋuä ätäpiyäu, wäuŋuä ipiyäu,
nätmatqä äki-äkitaŋä imäkpŋqe, Naqä Jisasi Iqueqä yoqe ämeŋuwä iutaŋi qäyunä
imäkqaŋgpu. Iiŋä imäkäpiyäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Apiqueŋi, Jisasi Iquesa “Äŋguiqä”
ätuäpu imäkqaŋgpu.!
2. Wäuŋuä!wiyqä!hŋqu!qeqä!mäwutqä!itä,!mbqä!iquesa!heŋginäwa!muätakqeŋqe!

mäwivquatämäuqä!yäniqeŋqä!kukŋuä!ktqe,!si!a!täu.!
Matiu!18:21735!Iŋgaŋi Pitä iqu Jisasi Iqu-täŋä qäqä-iqi äpäqe, yatŋqä ti äwikqe.
“Naqä Iquki, ŋqä näueqä hŋqu suqä quvqä indquamitätqe, iqueqä suqä quvqeŋqe äwqähaŋui squmä änä imäknmniŋqäwä? Hipa hŋgiŋi eeqä hŋgiŋi hŋquaquiŋi, ii äŋguätanä?”
22
I tquaŋga kimaŋi, ti ätukqe. “Suqä quvqeŋqä äwqä-haŋuä imäkŋqeŋqe, nyi hipa
hŋgiŋi eeqä eäqe hŋgiŋi hŋquaquŋä iuŋqe, maktqä da iqänä. Si suqä quvqeŋqä äwqähaŋui imäkŋga imäkŋga äwätnä, aaŋä kuapänäŋä (490) iuŋi ämäwqätäutŋqeqä.
23
Nyi e äktqe, Goti Hanjuwä Iqunä miqe kukŋuä ktqe tiŋä hitaŋgiyqä. Aŋä himqä naqä
miqä hŋqu iqueqä wäuŋuä wiyqä iqua mbqä heŋginäwa ämequwi, aŋgi wipŋqä winyäŋqiyä.
24
Iqu aŋgi metŋqä ipäqiyqaŋgaŋi, qu wäuŋuä wiyqä hŋque iquenyqä ätma ppŋqäuä.
Iqueqä hiŋginäwa meqe, mbqä aaŋä kuapänäŋä (10,000,000) kinaiqä. 25 Iŋäqe, iqu
kima vätŋqe hma hitaŋgutqe, ämaqä ämiqä iqu ti tuäŋqiyä. ‘He ämaqä tquesä, iqueqä
ymeqä-apäkä iutä, iqueuä nätmatqä eeqänäŋä-pqe, ämaqä hŋqua mbqä ipŋqä qäsä
ätma upuiyä. Iŋi imbqua ämaqä iquauqä wäuŋuä hiŋginäwa wiyqäpŋqänänyä. Itaŋga he
mbqä kimaŋi, iuta mapŋqänänyä.’ 26 Ämaqä wäuŋuä wiyqä iqu kukŋuä tä qätä äwiyäqe,
iqu ämaqä ämiqä iqu-täŋä qäqi iqi äpäknätä, qoŋä äuäsäuä, ti tuäŋqiyä. ‘Yää, si
nyinyqä huäqä kuŋgaŋguti, hiŋuä äqänänä pmayä. Itaŋga nyi si heŋginäwa ämäktaukqe,
kimaŋi äktapmqänä.’ 27 Itaŋi ämaqä ämiqä naqä iqu iquenyqä huäqä wuŋgaŋgi, iqueŋi
ävquatäwqatätä, iqueqä heŋginäwa ämamiŋqä-pqe, pipa iuŋi yoqe huätä kutäŋqiyä.
28
Itaŋi ämaqä wäuŋuä imäkqä iqu yäpaqä mäŋgisa äpäwäqe, iqueqä wäuŋuä anä isinyä
ten kina heŋginäwa ämotaukqä hŋque wimeŋqiyä. Iqu ique a äkiqätätä, hiiŋuä qo iu a
kiyamäkätä, ti tuäŋqiyä. ‘Si heŋginäwa ämakŋä eeqänäŋi, täŋga maqä dapiyä!’
29
Iutaŋi wäuŋuä anä imisiyqä iqu quanŋä äpäknätä, ‘Yää, nyinyqä huäqä kuŋgaŋguti,
hiŋuä äqänänä pmayä’ tuäŋqiyä. ‘Nyi si heŋginäwa ämäktaukqe, eeqänäŋi kima
ktapmqänä.’ 30 I tquaŋgaŋi, kiŋganäŋä iqu iŋiŋqe mäwiŋgaŋgi, ‘Oeyqä’ ätuätä, iqueŋi
guä pmuateqä aŋä iuŋqä ätma wäŋqiyä. Iqueqä heŋginäwa ämotaukqe, kimaŋi qäyunä
äyä hiqaŋgaŋqe, iu yqänä pmetäŋqiyä.
31
Ämaqä wäuŋuä anä imipqä huizi iqua, ämaqä iqu i imäkqaŋgi äqumbiyi, qu qeqä
utqaŋguti äwäpu, iquauqä ämiqä naqä ique, suqä e timäuqaŋgi äqunäŋuwiŋqä tupŋqäuä.
32
Iŋgaŋi ämaqä ämiqä naqä iqu iqueŋi tääqä ätuätmetä, tiŋä tuäŋqiyä. ‘Si wäuŋuä
imäkqä ququvqä iqukiyqä. Kiŋganäŋi si zääqä dqaŋgnä, tqä hiŋginäwa naqänäŋä
ämändakŋi nyi pipa iuŋi huätä äyä äkuteqeqä. 33 Nyi sinyqä huäqä änuŋgqeqä. Iŋi
sŋqäwä? Si tqä wäuŋuä anä imäkqä iquenyqä huäqä makuŋqä iqeuä’ tuäŋqiyä. 34 Itaŋi
iqu äwqä-tnäŋä wiŋgaŋguti ämaqä täŋä-huŋqä vqä iquauqä hipa iu väniqeqä. Iqueqä
heŋginäwa ämotaukqe, kimaŋi qäyunä äyä hiqaŋgaŋqä, iu yqänä pmetäŋqiyä.
35
He hiqä näueqä hŋqu suqä quvqä etqueqaŋgaŋi, iqueqä suqä quvqeŋqä äwqä-haŋuä
mimäkŋqä iqaŋgpqe, nyaqä Apiqu qäukuä yätu äpmeŋqä Iqu-pqe, ämaqä ämiqä iqu iqäpa iŋä emäkäŋqiyä” ätukque.

a. Aŋä!himqä!ämiqä!iqu,!!iqueqä!wäuŋuä!wiyqä!iqu!mbqä!hävemänäqŋqä!(10!milliyen!kina)!
qanyä!ämotakqeŋqe,!ämiqä!iqu!äwivquatämäukqe.!

b. Wäuŋuä!wiyqä!asä!iiŋä!iqueqä!näueqä!huizi!iqu,!K10!iquesa!ämotakqeŋqe,!wäuŋuä!wiyqä!
iqu!iqueŋi!mäwivquatämäuqä!danä!ikqe.!
3. Goti!Iqu!wäuŋuitä,!kukŋuitä!änätapätqä.!
2!Korinä!5:16720!Iŋi täŋgata-tiŋi ne ämaqä hŋqueqä suqe, kŋuä indqäŋqä qua täutaŋä
iuta miwiwäsäuqä pa itqäŋu, oe. Hiŋuiqänäŋi, neyaqä äwqe, ämaqä qua täutaŋä iuqä
äwqe yqänä änyan, Kraisi Iqueŋi käyä äwiwäsäukquä-qe, täŋgaŋi ne äwqä iŋi yqänä
mänyqä iŋu. 17 Ämaqä hŋqu Kraisi Ique guä eŋqä-ma äkiuäŋqiyäŋqe, iqu ämaqä änyähäŋäqu eqi. Iŋi suqä yäuä iqu hma etä, änyä-häŋä iqunäŋqä ipäqiyqi.
18
Hiŋuiqänäŋi ne Goti Iqutäŋi, mäkä huŋqä äpmamiŋque. Iwä Kraisi Iquesaŋi Goti Iqu,
ne Iqutä äwqä naqä-hŋqunä iŋqäŋqä inemäkätä, nätmatqä äŋguä eeqänäŋä nyi ai ätqä
ii nemeqotŋqe, Kiqä-kiuä inemäkkqe. Iŋä inemäkätä, ämaqä huizi iuŋi, Iqutä äwqä
naqä-hŋqunä iŋqäŋqä wäuŋuä tque änatapkqe. 19 Kukŋui ti äyä äwi. Goti Hanjuwä Iqu
Kraisi Iqueŋi guä eŋqä-ma äkiuäŋqänätä, ämaqä eeqänäŋi, qu mäkä huŋqä äpmeŋuwi
äwukunmäkätä, quvaqä quvqeŋqä kŋuä mindqŋqä, Iqueqä-kiuätäŋi äwqä naqä-hŋqunä
imbu pmetpŋqä imäkkqe. Itaŋga ne kukŋuä awi, ämaqe, iŋä epŋqä diŋqä tquatuŋqueŋqä
wäuŋui, änätapkqe. 20 Itaŋgi ne Kraisi Iqueä maŋi ämetan, kukŋui awä äsuiyätqäŋu.
Iŋi, ii Goti Iqu Kiqä-kiuä ämaqä eeqänäŋä iuŋqä tääqä ätätŋqä-paŋiyi. Ne Kraisi, I
Qäuqueqä kukŋui ämaqä eeqäpnäŋä iuŋi awä äsuiyätan, yäŋnäŋqä tiŋä ätuätqäŋu: “Iyä,
he suqä heqä-hiuä mäkä huŋqä äpmeŋuwä iqueŋi ävquatämäupu, Goti Hanjuwä Iqutäŋi
äwqä naqä-hŋqunä imbiyä.”!

a. Goti!Iqu!ne!Iqueqä!kukŋui!awa!suiyatuŋquä!nandowatkqe.!2!Korinä!15:20!
b. Kukŋuä!näqŋqe,!tinji:!Goti!Iqutä!ämaqetä!äwqä!naqä7hŋqunä!imbŋqe.!Iŋi!ämaqe!!quwqä7
quwäŋä7pqe!inä!imbŋqe.!2!Korinä!15:18719!
4. Ne!suqä!quvqä!hui!maeqä,!äŋguänäŋä!pmeqŋqe.!Poli!iqu!kukŋuä!häŋä7pmeqä7täŋi!a!
yäŋänäqŋqä!qätqeŋqä!ätkqe.!
Pilipai!2:14716!Iŋi nätmatqä eeqänäŋä imäkäpiyä iuŋi, hmbinyqä maŋä ätnäpu kukŋuä

mäkä maqäyäuŋqä, qeqinyä äpmapu imäkqaŋgpu. 15-16 He iiŋä äpmeŋuwi, ii he Goti
Iqueqä ymeqä jänäŋuen epu, suqä quvqä hui maeqä, äŋguänäŋä hiätpnä. Itaŋga he
kukŋuä häŋä hia ique-ique pmeqä-täŋä iqueŋi, mävquatämäuqä a yäŋänäqŋqä
äqätäŋuwi, ii he ämaqä qua iuŋi suqä äŋgui ävquatämäupu quvqä du mända äwätqäŋuwä
iuqä awä iqiŋi, he we-huŋqä-täŋä pmetpnä. Iŋi hiunji Kraisi Iqu qua iuŋqä aŋgmä
äquvepätqäŋgaŋi, nyi heyaqä suqä iiŋiŋqä yeeqä aaŋä kiiŋä itm, näqŋqä tiiŋä heqäm,
“Nyi qutä äpmam wäuŋuä dŋä huqä iqa äpätŋqe, hiŋgi yeemqä itŋqä manä.”!

G. Si&huiu&quvqä&itquetnäŋgaŋi,&suqä&ti&imäkqätnä.&
1. Goti!Iqueŋqä!tääqä!ganä!tquätnä.!
2. Suqä!imäkätqäŋiŋqä!Goti!Iqueŋi!awä!ätnäŋä!iqi!ätuätnä,!Oänä!tutŋqe.!
3. Ämaqä!quvqä!äwitquatqä!iquenyqä!äwätnä,!oänä!tutŋqe.!Si!e!imäkätŋäŋga,!tqä!quvqä!ique!
mändi!kittqätŋqeŋqä!quatiŋqä!awä!matqä!itn,!ä!suqä!iqu!ii!änä7änä!ikitqueqä7pqeŋqä,!
mätquä!pa!iqätnä.!Tqä!quvqä!iqueŋqe,!oänänä!tqutn.!
Matiu!5:23724!Iŋiŋqe, si hiqäva imäktŋqä äma äutqe, hiqäva imäkqä iu ätqäuätŋäŋgaŋi,
si tqä sämaquenyqe ‘Iqu nyinyqä kukŋuä-täŋueqä’ kŋuä indqäŋgŋi, si tqä hiqäva iqi
pŋqä eätnä, iquenyqä äwätnä, äwqä naqä-hŋqunä ganä nyiyŋqeqä. E ai imäkniyi, si
äwätnä, tqä hiqäva Goti Hanjuwä Ique iŋganä wisŋqeqä.!
Matiu!7:375!Si hinoqukä wäŋqä hmbu tqä tta-tuŋguequeqä hiŋuä iu witaŋgi äqunätŋäqe, zä naqänäŋä tqä hiŋuä iu äwiŋqe, si hiŋuä mäquŋqä iŋinyä. I sŋqäwä? 4 Zä
naqänäŋä iqu, tqä hiŋuä iu yqänä witaŋguti, si tqä tta-tuŋgueŋi ‘hinoqukä tqä hiŋuä iu
änyäŋqe, huätä mäkmäumqänäqe’ änä tutŋqäwä? 5 Si kukŋuä iquaunä ätuätnä tqätäuŋi e miqä tqukiyqä. Si zä tqä hiŋuä iu äuwiŋqe, huätä ganä mamänyä. Itaŋi iŋganä
hiŋuä äŋguänä äqänätnä, hinoqukä huiziqueqä hiŋuä iu änyäŋqe, huätä mamäutŋqeqä.!

4. Ämaqä!quvqä!iwitquatqä!iqutä!äwqä7haŋuä!imäknäsinä,!naqä7hŋqunä!pmayŋqeŋqe,!iqueŋi!

äŋguä!itquatŋqe.!Si!iqueqä!nätmatqä!hui!ämuätatqe,!aŋgi!kima!wisŋqe.!
Lukä!19:879!Iquaqu aŋä du äpmayitaŋi, Sakeusi iqu pämä ätqäuäqe, “Naqä Iquki, qätä
nyi. Ŋqä nätmatqä eeqänäŋi hŋquaqu iwäsämi, hŋqu ämaqä nätmatqä maeqä iquau
äwimä, itaŋga nätmatqä huizi ämaqä iu quaŋgä ätuätmä ämotauätŋqe, nyi hŋquaqui
hŋquaquiŋi iwäsäuätmä, aŋgumä wimqänä” ätukqe. 9 I tquaŋga, Jisasi Iqu kimaŋi,
“Täŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu ämaqä aŋä täu äpmeŋuwä iquauŋi, aŋgu ai itmeqiyä. Ämaqä
tqu-pqe, iqu Aprähamä iqueqä ymeqeqä ämänätqueqi.

5. Qu!quvqä!asä!ikitqueqaŋguwäŋgaŋi,!si!quwqä!quvqetaŋä!äwqä7tnäŋi!huätä!momuä.!Si!quŋi!
oänä!tquaŋgŋi,!mämeqä!ipu!änä!iquwi,!ii!quwqäŋgisanji.!Si!tqä!imäkätqäŋä!iuŋqänä!Goti!
Iqueŋi!iŋqänä!ätquaŋgnä.!Iŋi!si!qutä!äwqä7haŋuä!imbŋqä!diŋqä,!yäŋä!yqänä!qändŋqe.!Ti7pqä!
inänji:!Si!tqä!suqä!quvqä!änä!imäkätqäŋä!iutaŋä!äwqä7tnäŋi,!ipqä!ävquatämäutŋqe.!
Romä!12:18!Hiqä-hiuäŋi, ämaqä eeqänäŋä iquatäŋi, äkasuwi tqetä mäkä iqetä mimäkqä
ipu, äwqä naqä-hŋqunä imbŋqä yäŋä qäŋgaŋgpu.!
H. Quuvqä&heqiyqä&aŋä&asä&iu&aquvä&äqänätqäŋuwä&iuqä&awä&iqisa&haŋä5niqä&hui&ätimäuqe,&ne&
änä&imäkatuŋquäwä?&
1. Hiqä!suqeŋqä!yäsämä!iwäsäuäpu,!Goti!Iqu!iiŋqä!ätnäŋä!iqi!metquetŋqä!tääqä!tupuiyä.!Neqä!
suqä!quvqe,!neqä7neuäŋi!hiŋuä!änä!mäqŋguä!eanä!oe.!Mä!ämaqä!huizi!iuqä!suqä!quvqä!
diŋqe,!ii!ne!näqŋqä!maqänä!eanä.!Nepqe!suqä!quvqä7täŋi,!neqä!suqä!quvqä!iu!ganä!hiŋuä!
qunatuŋque.!
Matiu!7:375!Si hinoqukä wäŋqä hmbu tqä tta-tuŋguequeqä hiŋuä iu witaŋgi äqunätŋä-

qe, zä naqänäŋä tqä hiŋuä iu äwiŋqe, si hiŋuä mäquŋqä iŋinyä. I sŋqäwä? 4 Zä
naqänäŋä iqu, tqä hiŋuä iu yqänä witaŋguti, si tqä tta-tuŋgueŋi ‘hinoqukä tqä hiŋuä iu
änyäŋqe, huätä mäkmäumqänäqe’ änä tutŋqäwä? 5 Si kukŋuä iquaunä ätuätnä tqätäuŋi e miqä tqukiyqä. Si zä tqä hiŋuä iu äuwiŋqe, huätä ganä mamänyä. Itaŋi iŋganä
hiŋuä äŋguänä äqänätnä, hinoqukä huiziqueqä hiŋuä iu änyäŋqe, huätä mamäutŋqeqä.!

2. Kraisi!Iqueqä!yoqä7täŋä!hŋquŋä7qe!huiŋä7qe,!suqä!quvqä!imäkätqätaŋgaŋi,!si!wäuŋui,!ti!
imäktŋqe.!
a. Si!äwimetnä,!kukŋuä!injqä!tutŋqe.!
Matiu!18:15!I ätuätäqäŋgaŋi, iqu kukŋuä huipqe inä ätukqe. “Tqä nyämaqä iqu si
quvqä ikitqueqaŋgutqe, si iquenyqä äwätnä, qeqä-qeuänä äpmanyä, iqueqä suqä
imäkätqeŋqä kukŋuä ätäsinyä, kukŋuä jänä imäkiyäŋqä yamwiqä inyqä. Iqu saqä
kukŋui qätä kiyqaŋgutqe, si tqä näueqä iqueŋi aŋgum itmenyä."!

b. Iquŋä7qe!iiŋä7qe!qätä!makiyqä!iqäqe,!hŋqueŋä7qe!hŋquaquiŋä7qe!itmetnä,!kukŋuä!anä!
aŋgi!tupŋqe.!
Matiu!18:16!Iqu saqä kukŋui qätä makiyqä iqaŋgutqe, si Goti Hanjuwä Iqu kukŋuä
ätkqä-pa qänaknä itnä, ämaqä hŋqueŋä-qe hŋquaquiŋä-qe itmetnä, iqutä kukŋuä
anä tpŋqeqä. Goti Iqu ti ätkqe. ‘Ämaqä hŋquaquiŋä-qe hŋquaqui-hŋqueŋä-qe kukŋuä
asänäŋä dinä tqaŋgpqe, he qätä iunä wiyqäpnä.’!

c. Kukŋuä!qätä!maeyqä!yqänä!iqe,!quuvqä!heqiyqä!äquyä!äqänätqäŋuwä!eeqänäŋä!iquau!
awä!tutŋqe.!Itaŋi,!eeqänäŋä!iqua!kukŋuä!anä!tupŋqe.!
Matiu!18:17!Itaŋgi iqu iquauqä kukŋui qätä mawiyqä iqaŋgutqe, si ämaqä Goti
Hanjuwä Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä iquauŋi, iqueqä suqeŋqä tutŋqeqä.
Itaŋi iqu iquaupqe qätä mäwiyqä iqaŋgutqe, suqä si ämaqä quuvqä maeqiyqä iquautä
mbqä motauqä iquautä itquetqäŋä-pa, ga si ique-pqe asä inä itquatŋqe.!

d. Quuvqä!heqiyqä!iquauqä!aquyä7qŋqä!iuŋä7pqe!kukŋuä!qätä!mawiyqä!iqe,!he!hiŋuä!ti!
qumbŋqe:!Ämaqä!quuvqä!heqiyqä!maeqä7qua!eŋqä7paŋä7queyqä.!Iŋäqe!he!suqä!
ämaqeŋqä!äwiŋqeu!mävquatämäuqä!ipu,!iqueŋqä!yqänä!enyätŋqe.!Kraisi!Iqu!ti!ätkqe:!
heqä!mäkä!huŋqä!iquauŋqe,!he!tääqä!yqänä!tqaŋgpiyä.!
Matiu!5:44746!I hitaŋgi nyi he tiŋä etqänä. He hiqä mäkä huŋqä iquauŋqe, qeqä-

quuvqä imda enyätä, ämaqä suqä quvqä emäkquwä iquauŋqe, Goti Hanjuwä Iqu iquau
äŋguä itquetŋqä tääqä tpŋqeqä. 45 He iŋä ipqe, Hiniqu qäukuä haqä yätu äpmeŋqä
Iqueqä ymeqäquen eäpu, Iqu imäkätŋqä-pa imäkpŋqeqä. Iqu Iqueqä mäptqe
ätimäuätä, ämäqä äŋguitä quvqetä asänä tuätŋqä iwimäkätŋqeqä. Itaŋga piyä-pqe,
ämaqä jänäŋä iquauŋqätä suqä qäyunä mimäkqä iquauŋqätä qiyätŋqä iwimäkätŋqeqä.
46
Nyi kukŋuä iŋä etqe, kiqä quati tiŋiqä. He äwqe, ämäqä heŋqänä äwinyätŋqä
iquauŋqänä hiŋgaŋgutqe, kimaŋi Goti Hanjuwä Iqu nätmätqä sqä hitapäniŋqäwä?
Ämaqä mbqä gapmanqä iquauŋqä ämotatqäŋuwä iquapqe, Goti Hanjuwä Ique qätä
mäwiyqä ipiyä-qe, asä inä imäkätqäŋuwiqä.!
I.

Huizi,&ämaqä&quuvqä&heqiyqä&aŋä&hŋquesaŋä&iquatä,&aŋä&huiziutaŋä&iquatäŋi,&quwqä&awä&
iqisaŋi&haŋä5niqä&hui&ätimäuqe,&ne&änä&imäkatuŋquäwä?&
Epäsäsi!4:11716!Ämaqä Iqu Qäqu, Iqueqä ämaqä iqune, nätmatqä äŋguänäŋi ti
änätapqäukqe: Hŋqua ämaqä wäuŋuäŋqä dowqatqŋqä epŋqä, hŋqua kukŋuä awä suiyqŋqä
epŋqä, hŋqua kukŋuä äŋgui awä tqŋqä epŋqä, itaŋga hŋqua quuvqä heqiyqä iquau ämipu
näqŋqä vqŋqä epŋqä, äwikqe. 12 Iqu iiŋä imäkkqe, ämaqä Goti Iqu Iqueqŋqä atäuŋuä ikqä
iquau, Iqueqä wäuŋui qäyasäqi miqä qäyunä iqŋqä iwimäkqŋqä eä. Wäuŋui qäyunä
ämipiyitaŋi, Jisasi Iqueqä huiwi naqä-hŋqunäŋqä yändi-yändi imäkqa peyqŋqe. 13 Iqua
wäuŋuä iqueŋi imäkqaŋguwitaŋi, ne quuvqä eqiyätan Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä
Iquenyqe näqŋqä etan, huiwi naqä-hŋqunä nyäqŋqe. Iŋgaŋi, ymeqä nandqä naqä
hiätŋqänä imäŋga imäŋga äpeyqäma, ne Iqu eäŋqä-paŋä naqä hianä. 14 Ne iiŋi ai
ätimäuququäŋgaŋi, ymeqä wäŋqä isua iqäma miqŋqe. Ämaqä kukŋuä quaŋgä ätuäpu
huiziquau qui imäkpŋqä näqŋqä huitaŋä-huitaŋä-täŋä iqua, neqä quuvqä heqiyqe yuuwä
natäpŋqä diŋqe, yuŋui iŋgi-iŋgisa äqunätä, nätmatqä näŋi-mäŋi ätpekiqä-paŋi, ne iiŋi
minemäkqŋqe. 15 Iiŋi maeqä itan, ämaqeuŋqä äneŋqä iutaŋi, kukŋuä naqä-qakuinä
tquatuŋque. Ne iiŋä imäkqaŋguatqe, neqä quuvqä heqiyqe yäŋänäŋqä eätä, neqä nyuäŋä
Kraisi Iqutä naqä-hŋqunä hian. 16 Wikä qäpaiqä isua imäkätaŋgi yäŋi äŋguä
äuqätänäŋqä-pa, Iqu Iqueqä huiwä iqune iiŋä inemäkän. Ne qokä-apäkä iqune, suqä
ämaqeuŋqä wiŋqä iqueŋi, qänäknä itan, neqä wäuŋuä hŋqunä-hŋqunä imäkätuŋquä iuŋi, ne
huiwi naqä-hŋqunä änyanitaŋi, naqä-naqä imäŋga peyän.!
1.

Kraisi!Iqueqä!huiwi!hŋqunänji.!Ii!qokä7apäkä!Iquenyqä!quuvqä!heqiyqä!eeqänäŋä!iquneyi.!
Qäkuä!haqä!yätuŋi,!ne!naqä7hŋqunä!eanique.!
Rom!12:5!Ii eŋqä-pa, ne Kraisi Iqutä guä ämänäŋquä iqune kuapänä eanä-qe, Iqueqä
huiwä naqä-hŋqunä eŋu. Iwä ne asänäŋi maeqä eaqä-qe, näueqä imäknätan, ne
hŋqunä-hŋqunä haqä-iqä mämamäŋqä yatuŋque.!

2. Tqä!yukä!hŋgiŋä!iqu!täŋä!huŋqä!äktapqe,!si!ti!mätquä!pa:!"Si!wänä7wänänjqä!tqukiyä."!Si!e!
tquaŋgnäŋgaŋi,!yätamäkqä!ävätä,!äŋguä!mimäkqä!yän.!Tqä7täuä!qäyu!ämiŋi,!ii!äŋguä!
timäuän.!Ne!tasi7ŋgua!quuvqä!heqiyqä!hŋqueŋqä!äwqä!naqä7hŋqunä!miŋqä!iquque,!ne!suqä!
Goti!Iqueqä!Bukä!iu!äqänäŋqe!qänaknä!eatuŋque.!Haŋä7iqä!änemeqä!iqueŋqä!Bukä!iqu!
näqŋqä!ätnäŋä!iqi!ämänetquetŋqä!hitaŋgutqe,!ne!Matiu!18:15717!qänaknä!eatuŋque.!Bukä!
iqu!näqŋqä!ätnäŋä!iqi!mämänätqueqä!iqäqe,!kukŋuä!Romä!14:1715:7!iu!äqänäŋqe,!qänaknä!
eatuŋque.!
Matiu!18:15717!I ätuätäqäŋgaŋi, Iqu kukŋuä huipqe inä ätukqe. “Tqä nyämaqä iqu si
quvqä ikitqueqaŋgutqe, si iquenyqä äwätnä, qeqä-qeuänä äpmanyä, iqueqä suqä
imäkätqeŋqä kukŋuä ätäsinyä, kukŋuä jänä imäkiyäŋqä yamwiqä inyqä. Iqu saqä kukŋui
qätä kiyqaŋgutqe, si tqä näueqä iqueŋi aŋgum itmenyä. 16 Iqu saqä kukŋui qätä
makiyqä iqaŋgutqe, si Goti Hanjuwä Iqu kukŋuä ätkqä-pa qänaknä itnä, ämaqä
hŋqueŋä-qe hŋquaquiŋä-qe itmetnä, iqutä kukŋuä anä tpŋqeqä. Goti Iqu ti ätkqe.
‘Ämaqä hŋquaquiŋä-qe hŋquaqui-hŋqueŋä-qe kukŋuä asänäŋä dinä tqaŋgpqe, he qätä
iunä wiyqäpnä.’ 17 Itaŋgi iqu iquauqä kukŋui qätä mawiyqä iqaŋgutqe, si ämaqä Goti

Hanjuwä Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä iquauŋi, iqueqä suqeŋqä tutŋqeqä. Itaŋi
iqu iquaupqe qätä mäwiyqä iqaŋgutqe, suqä si ämaqä quuvqä maeqiyqä iquautä, mbqä
motauqä iquautä itquetqäŋä-pa, ga si iquepqe asä inä itquatŋqeqä.

Romä!14:1715:7!Si!tqä!Bukä!Baipolqä!iu!a!täu.!
3. Hea!hŋgaŋi,!ne!quuvqä!heqiyqä!aŋä!hŋquesaŋä!iqune,!aŋä!huiziutaŋä!iquauŋqe,!!qu!nesä!
asänäŋä!maeqä!hitaŋguwitaŋi,!kukŋuä!tuwäŋgisa!ätätuŋque.!Ne!ti!ätätuŋque:!"He!quuvqä!
qäyunä!maeqiyqä!itqäŋäuä,"!ää!"Hesä!aquvä!äqänätqäuwä!hui!quvqä!iqä7quaiqä."!Suqä!
qäyunäŋi,!tinji:!ne!qutä!wäuŋuä!anä!itanä,!yätamäkqä!iŋquatuŋque.!Ii!tqä!yukä!qui!imäkŋä!du!
ämitqŋä7paŋä,!asä!iŋi.!Goti!Iqueqä!ymeqä!eŋuwi,!qu!eeqänäŋi!Goti!Iqueqä!hvä7ymeqeyi.!
4. Ne!quuvqä!heqiyqä!huizi!iquauŋqe,!kukŋuä!tuwäŋgisa!tqaŋgquetaŋi,!!Goti!Iqutä,!Kraisi!Iqueqä!
huiwiutaŋä!iqunesäŋi,!täŋä!huŋqä!kuäpänä!ämetquŋu.!Ne!quuvqä!heqiyqä!iqua!kukŋuä!mäkä!
äuänäpu,!äqiyäpatŋgaŋguwi,!hiŋuä!äyä!äqunätquŋu.!Ne!iŋi!sŋqä!itquŋu?!Ne!i!imäkque,!yoqe!
häqeu!ämamäŋgu.!(Suqä!yoqä!haqeu!ämamäŋqe,!Setänä!iqueqä!äwqä!yäpä!iŋgisa!
äwiqaŋgqetaŋi,!qu!iqueŋi,!qäkuä!haqä!yätuta!ämamepkuwi.)!Ne!quuvqä!heqiyqä!iqune!täŋä!
äumäknätanä,!äqiyäpatnätuŋque,!ii!quvqä!inetquequwitaŋä!äwqä7tnäŋi!mävquatämäuqä!
itanä!äwqä!naqä7hŋqunä!mäpmeqä!ituŋquetaŋiyi.!
Aquyä&äqäŋgäwäpu,&kukŋuä&tiŋäŋqä&tmbŋqä:!
Ne!änä!imäkatuŋque?!Quuvqä!heqiyqä!täŋä!äumäknäpu!äqiyäpatnätquŋuwä!iquauŋi,!quwqä!
äwqä7tnäŋä!ävquatämäupu!äwqä!naqä7hŋqunä!pmapŋqä!diŋqe,!yätamäkqä!änä!vatuŋque?!
Qupqe,!Kraisi!Iqueqä!huiwä!iutaŋi!iqua!hitaŋguwiŋqe.!
Neqä&häŋä5pmeqe,&hŋqunä5hŋqunäŋi&änä&äkunmäknatuŋque?!
Si!äwqä7ikuäŋuä!kiyqaŋgita?!Si!ämaqä!quvqä!ikitqueqaŋguwä!iutaŋä!äwqä7tnäŋi!vquatämäuätnä,!
iquatäŋi!äwqä!naqä7hŋqunä!imbŋqä!yamwiqä!isŋqäta?!Iiŋi!änä!imäktŋqe?!E!imäktŋqe,!qeqinyä!
iwäsäuätnä,!kŋuä!gue,!täŋga!ämäsäuätŋqe.!
!

!

Poster 8a

Äwqä-ikuäŋuä iŋqä ätimäuätŋqe, ii ne neqä
äwqä-tnäŋi makittqŋqä iutanji
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Epäsäsi 4:31-32
Epäsäsi 4:17
Epäsäsi 4:26-27

(Ämaqä quvqä
äkitqueqä iqu)

Äwqä-ikuäŋuä iqu, ne
näueqä äŋguänäŋi
pmeqe, yuwä
natäuänä. Ii quvqä
inetquequwä
iquatänä ma, huizi
iquatä-pqe inänji. Iqu
neqä yeqä iŋqäpqe
yuwä natäuänä.
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Poster 8b

Ne#hoŋqä hŋquaquisa iwäsäuätanä imäkatuŋque#
Ämaqä hŋqu
quvqä
änetqueqe

Matiu 18:21

Äwqä-tnäŋi
ävqatämäuätn
ä, äwimetn,
kukŋuä anä
siyŋqe
Äwqä-ppinjqä
iŋqe
Kima
eatuŋquä

Iqueqä quvqeŋqe,
kŋuä aŋgi
mindquŋquä pa isŋqe
Neqä-neuätä neqä
näueqä iquatä
yuwä imäknän

Cop yright © 2000 -2007 The SALT Project. All Rights Reserved.

Äwqä-tnäŋä
imäkqä iuta
ewewatŋqe

Poster 8c

Ne ämaqä huiuqä suqä quvqeta äwqä-tnäŋä
änenyätŋqe, sŋqä vquatämäuatuŋque?
Kolosi 3:12-17
Matiu 18:21-35

Aŋä himqä ämiqä iqu, iqueqä wäuŋuä wiyqä iqu mbqä
hävemänäqŋqä (K10 milliyen) qanyä ämotakqeŋqe,
ämiqä iqu äwivquatämäukqe.
2 Korinä. 5: 16-20
Pilipai 2:14-16a

Wäuŋuä wiyqä asä iiŋä iqueqä näueqä huizi iqu,
K10 iquesa ämotakqeŋqe, wäuŋuä wiyqä iqu iqueŋi
mäwivquatämäuqä danä ikqe.
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Hiqŋqä&9:&&Kraisi&Iqueqä&yoqe&ämeŋuwä&imbqua&änä&pmapnuwi?&
Hiqŋqä tqueqä qakuä naqänäŋi, ii tiŋi: Hiqŋqä!suqä!äŋguänäŋä!qokä7apäkä!Kraisi!Iqueqä!yoqe!
ämeŋuwä!iquauqä!aŋiutä,!aŋä!himqeutä!timäuätŋqä!iiŋqä!natätŋqänänji.!Ga!Goti!Iqu!Iqueqä!bukä!
iuŋi,!qokä!iquatä!apäkä!iiuatä!wäuŋuä!äsque!imäkqäpŋqä!äwikiqeŋqä!hiŋuä!äqunanä.!Goti!Iqueqä!
äwiŋqe,!tinji:!imbquauqä!aŋiä!iu!äpmeŋuwi,!quwqä7quwä!mimbŋqe.!Quwqä!qeqä7quuvqä!imŋi,!aaŋä!
yäŋänäqŋqä!hepŋqe,!quwqä7quwä!yätamäkqä!imbŋqe.!
A. Kraisi&Iqueqä&yoqe&ämeŋuwä&imbqua,&änä&pmeqŋqe?&
1. Imbqua!Jisasi!Ique!äwivändqaŋgpi,!ga!suqetä!wäuŋuitäŋi,!Iqueŋqänä!kŋuä!ändupu!
imäkqäpŋqe.!
2. Imbqua!wäuŋuä!anä!ipu,!näueqä!pmepŋqä!yäŋä!qämbŋqe!
3. Kaniqutä,!känaisäŋi,!iiaqu!suqä!jänänäŋä!iuqä!ktqä!eŋqä7paŋiyi.!Iiyaquiyqä!suqetä,!wäuŋuitä,!
qeqä!ymeqeuŋi,!quuvqä!heqiyqe!ämotquayäŋqe.!
4. Imbquaqä!suqä!näueqä!imäkŋqe,!ii!Goti!Iqueqä!ktqä!motqueqä7paŋi.!
B. Goti&Iqu&imbquautaŋä&hŋqunä5hŋqunäŋi,&wäuŋuä&kui5kui&imäkpŋqä&äwikqe.&(Ktqä&9a)&
1. Ämaqä!apäkä7täŋä!iquen,!Kraisi!Iqu!nenyäŋqä!äwiŋgqä7pa!hiqä!apäkiŋqe!eŋgotäŋqe.!
Epäsäsi!5:25!!Qokä iquen, Kraisi Iqu Goti Iqueqä qokä-apäkä iuŋqä kiiŋä äwinyätä,
yätamäkqä vätŋqänä Iqueqä-kiuä hipa iu äwiŋgqä-paŋi, hiqä apäkä iiuauŋqe kiiŋä iiŋä
eŋgotŋqänänji.!

2. Kaniqukuenä,!heqä!ymeqä!iquauŋi!äkasuwä!miwimäkqä!pambiyä.!He!ii!iwimäkpqe,!qu!
"wäuŋuä!äŋguä!iiŋi!mimäkqä!eanä"!kŋuä!vän.!
Kolosi!3:21!!Kanuŋuen, hiqä ymeqä isuauŋi nätmatqä hmbinyqä jän-jänä ätuäpu enyqä
miwimäkqä pambu. He iiŋä imäkquwi, isuauqä quuvqä heqiyqe qui iwimäkpn.!
3. Apäkä!qokä7täŋä!eänä,!hiqä!qokiquauqä!yäpä!iqi!äpmepu,!iquauqä!kukŋuä!iunä!qänaknä!
ipŋqe.!
Epasusi!5:22!!Hiqä-hiuä yäpä iqi iŋgäpŋqä ätqäqe, ii tiiŋi. Apäkä iiuen, neqä Naqä
Kraisi Iqueŋi yäpä iqi ävätqäŋuwä-paŋi, heqä qokä iquauŋä-pqe asinä e vqäpŋqänänji.!
4. Ymeqä!iquen,!he!Naqä!Iqueqä7quenj7qae,!heqä!heniqukuaqätä,!henaqaqätä!yäpä!iqinyä!ipiyä.!
Suqä!qätä!wiyqe,!äŋguänäŋiqä.!
Epäsäsi!6:1!!Ymeqä iisuen, he Naqä Iqutäŋi naqä-hŋqunä eäŋuwä-qae, hiqä hinaqähinuŋuauŋi hiŋgisa mitqueqä, qänaknä vqäpŋqe. Suqä tqueŋi, he imäkqä di, Goti Iqueqä
hiŋuä iqiŋi, äŋguänäŋi.!

C. Kraisi&Iqueqä&yoqe&ämeŋuwä&imbqua,&nätmatqä&äŋgui&äki&mapŋqäwä?&
1. Ymeqä!iuqä!kunaqä7kunuŋua!quwqä!ymeqä!ämipu,!Goti!Iqueqä!kukŋui!qänaknä!ipiyä!iutaŋi,!
qu!Goti!Iqueqä!suqeŋqä!ämoqumuetqäŋä.!Iqueqä!ymeqe!hŋgisanä!ipu,!näqŋqä!maqänä!
mämeqä!käyä!iqaŋgä,!Iqu!quŋqä!yqänä!äwinyätä,!äwqä7haŋuä!änyä!pmetän.!
2. Iwä!ymeqe,!imbquaqä!tä7ttawä!iuŋi,!suqä!imbquaqä7quwäŋqä!äwiŋqä!iqu!äŋguänäŋä!
ätimäuqe,!qu!iŋgaŋi!Goti!Iqueqä!ämaqeŋqä!äwiŋqeŋqä!näqŋqä!epu,!ga!suqä!Goti!Iqu!qu!
imäkpŋqä!äwinyätŋqeŋqä,!näqŋqä!yasämä!ämetqäŋä.!
2!Timoti!1:5!!Si quuvqä naqäqakuänä eeqiyätqäŋiŋqä nyi kŋuä yqänä indqänätqäŋä.
Quuvqä naqäqakuä iiŋi, tqä tai Loisisä itaŋga tqä tnai Yunisisä imbaqi eeqämiŋiyäpaŋi, täŋgaŋi si-pqe asä i inä hitaŋgi, näqŋqä ämeŋä.!

D. Kaniqueqä&wäuŋui,&iqu,&iqueqä&ymeqä&iuŋi,&Goti&Apiqueŋqä&näqŋqä&yasämä&epŋqä&
ämotquetä,&injqä5injqä&tquätŋqe.&
Epäsäsi!6:4!!Kunuŋuen, hiqä ymeqä iuŋi quvqä itquepu, äwqä-tnäŋä miwimäkqä ipŋqe. He
isuauŋi, suqä Naqä Iqu äwinyäŋqä iuŋqä näqŋqä äväpu, “Iiŋi imäkäpu, iiŋi mimäkqä
pambiyä” ämotquepu, äŋguänäŋä miqäpŋqe.!

Kunaqä7kunuŋua!hui,!qu!suqä!qäyunä!mimäkqä!ipu,!Goti!Iqueŋqä!ktqä!quvqä!äpmeŋä.!
(Kukŋuä!näqŋqe:!Goti!Iqu!ne!inetmeqaŋgaŋi,!ne!neqä!nipaqä7apkautä,!ä!ämaqä!huizi!iquatä!
inätquetquŋuwiŋqä!kŋuä!ämetanä,!Goti!Iqu!asä!ii!inätquetŋqe!kŋuä!indqänatuŋque.!Ne!Goti!
Iquenyqä!näqŋqä!yasämä!eatuŋquä!iuŋqe,!Iqu!Kiqä7kiuä!kŋuä!yändquäŋqätä!näqŋqätä!jänä!
nemäkatŋqä!hiŋuinä!äqunatuŋque.)!
1. Apiqu!äkasuwä7tqä!iqueŋqe:!Ne!kŋuä!ti!äneyätqä:!"Ne!suqä!iqaŋgquetaŋi,!iqu!äkasuwi!iuta!
ämunätqäuä."!
2. Apiqu!nätmatqä!ymeqä!äkiŋqä!wiŋgaŋgqe,!ii!äŋguä!miqŋqä!maqŋqä!qäyä!hitaŋgä,!ävqä!iquvi.!
Suqä!iutaŋi,!ne!kŋui!ti!äneyätqä,!"Nätmatqä!äki7äkiŋqä!änenyätŋqe,!ämeŋqunä."!
3. Apiqueqä!kŋui!nesäŋi!qäqi!iqi!mäwiqä!eä.!Ne!kŋuä!ti!äneyätqä:!"Hea!ique7iqueŋi,!iqueqä!
kiuäŋqänä!indquänätä,!neyaqä!äneŋqeuŋi!hiŋuä!moqŋquä!itqäuä."!
4. Apiqu,!iqueqä!ymeqä!iquneŋi,!quvqä!hŋjua7hnjua!iqŋqä!mäwiŋqä!eä.!Ne!kŋuä!ti!äneyätqä:!!
"Ne!imäkque,!iqueŋi!äkasuwä!änyuewiyätan,!yeeqä!iŋqä!miwimäkqä!iqu."!
!
Apiquka!qua!täutaŋä!iqua!suqä!qäyunä!minetqueqä!iqaŋgä,!ga!ne!iuta!Goti!Iqueŋqä!hiŋuä!
qäyasäqi!äqunätanä,!kŋuä!quvqä!indqäŋgaŋguatqe,!kŋuä!quvqä!iŋi!huätä!änä!mamäuatuŋque?!
Ne!Goti!Iqueqä!suqe,!Iqueqä!bukiuta!ämoqumuen.!Iŋä!hitaŋgi,!ne,!neqä!kŋuä!quvqä!nipaqätä!
apiqukua,!qu!Iqueqä!ktqä!quvqä!äpmeŋuwä!iuta!ämetuŋque,!jänänä!nemäkätŋqe,!tääqä!
tquatuŋque.!
E. Kanä5känayaquiyqä&wäuŋuä&sikisqe:&(Ktqä&9b)&
1. Ymeqä!iqua!quwqä!kaniqueqätä!känäwqätä!iyaquiyqä!äwiŋqe!änä!witaŋgi!äqunäŋuwi,!iutaŋi!
Goti!Iqu!Iqueqä!ymeqeuŋqä!aaŋä!kuapänä!äwinyätŋqeŋqä!näqŋqä!ämetqäŋä.!
• Kraisi!Iqutä!!Iqueqä!ämaqetä!anä!ämoŋänäŋuwiŋqe,!ktqä!eŋqä7paŋi,!kaniqutä!
känaisäŋi,!ämuätquayŋqe.!
2. Nätmatqä!eeqänäŋä!si!imäkätqäŋi,!ämaqä!huizi7pqä!näqŋqä!eäpu,!qänaknä!kipŋqe,!si!suqä!
äŋguä!iquesaŋä!ktqä!esŋqe.!!
• Ymeqä!iqua,!huiziqua!änä!itqätaŋgä!äqunätquŋuwä!iu,!qänaknä!itqäŋä.!
3. Suqä!Goti!Iqu!äwinyäŋqe,!si!imbqua!hiŋuä!äkqänätaŋguwä!iqi!imäkätqiŋi,!ii!Goti!Ique!yoqä!
naqä!vätqäŋnä.!!
4. Tqä!ymeqeŋqe,!aaŋä!kuapänä!kinyätŋqe.!Si!tqä!ymeqe!ämitnä,!itaŋga!quwqä!suqä!quvqä!
imäkmipqe!jänä!iwimäkŋi,!qu!iutaŋi!!tqä!quŋqä!aaŋä!kuapänä!kiŋqeŋqe!näqŋqä!mapn.!!
5. Kukŋuä!ätätnäŋgaŋi,!kŋuä!yasämä!indquänŋäŋga!ti.!!
• Huiziqua!suqä!qäyunä!ipŋqeŋqä!yäŋänäŋqä!wimäktŋqe,!kukŋuä!äŋguänäŋinä!ti.!
6. Qeyaŋgui!qeqä!ymeqä!iqua!Goti!Iqueŋqätä!Iqueqä!kukŋiuŋqätä!quuvqä!yäŋänäŋqä!
eqiyqäpŋqä!wimäkinyä.!!
a. Imbqueŋqä!aŋä!äpmapiyä!iqiŋi,!suqä!Goti!Iqueŋqä!tääqä!tqätä,!Iqueqä!kukŋui!a!täuqŋqätä!
iqaŋgiti,!ga!ymeqä!iqua!maqänä!äkkäpŋqänänyä.!
b. Ymisaŋä!bŋqäŋgaŋi,!hŋqunä7hŋqunäŋi,!Goti!Iqueŋqä!tääqä!tupŋqänänji.!
c. Tqä!ymeqeuŋi,!Goti!Iqueqä!kukŋuä!Bukiu!äqänaŋqe!a!ätäuätnä,!tiwiqä!vqätŋqänänji!
d. Heqä!ttawä!iuŋi,!hiqä7hiuäŋqe,!Goti!Iqueŋqä!tääqä!tqäpŋqänänji.!
e. Si!suqä!äŋguitä,!kŋuä!äŋguitä,!tqä!ymeqeu!motquatŋqä!ii,!yäŋänäŋqä!mivau.!
F. Kraisi&Iqueqä&yoqe&ämeŋuwä&imbqua,&wäuŋuä&äki&imäkqäpŋqänänji.&
1. Quwqä!äpmeqä!iuŋi,!ymeqe,!Goti!Iqueqä!suqeŋqä!näqŋqä!meqä!imäkqäpŋqänäyi.!
2. Iqiŋi!ymeqe,!quwqä!suqä!huitaŋä7huitaŋiŋqä!näqŋqä!ämepu,!ämiŋgpŋqänäyi.!
3. Kraisi!Iqutä!!Iqueqä!ämaqetä!anä!ämoŋänäŋuwiŋqe,!ktqä!eŋqä7paŋi,!imbqua!huiziu!
ämuätquapŋqänäyi.!

4. Kraisi!Iqueqä!yoqe!ämeŋuwä!imbqua,!quuvqä!heqiyqä!huizi!iquatä!aquvä!äqänätquŋuwä!
iquauŋi,!yäŋänäŋqä!wimäkqäpŋqe.!Iŋä!dutaŋi!Kraisi!Iqueqä!huiwi!yäŋänäqŋqä!timäuän.!!
5. Kraisi!Iqueqä!yoqe!ämeŋuwä!imbqua,!aŋä!himqä!iutä,!ämaqä!iqi!äpmeŋuwä!iutäŋi,!
yätamäkqä!vqäpŋqänäyi.!
G. Qokä5apäkä&ämaŋqä&iyaqu,&nätmatqä&äki&imäkiyäŋqe.&
1. Nätmatqä!qokiqu!imäkquätŋqe!
a. Kraisi!Iqu,!Iquenyqä!quuvqä!heqiyqä!iuqä!nyuäŋä!äpmeŋqä7pa,!qokiqu!imbquaqä!nyuäŋä!
asä!iiŋä!pmetätŋqe.!
Epäsäsi!5:23!!Tiŋä hitaŋgi ätqä. Kraisi Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä qokä-apäkä iuqä
nyuäŋäqu eä, iqua Iqutäŋi huiwi naqä-hŋqunä hitaŋgi, Iqu huiwä iqu häŋä
pmetätŋqänä aŋgi vauqumuatqäqu eä. Ii eäŋqä-paŋi, qokiqu apäkiyqä nyuäŋäqu eä.

b. Iqu,!iqueqä!apäkinyqä!äwinyätä,!wäuŋui,!ii!yeqä!itä!äŋguä!pmeqä!inä!imäkqotŋqe.!
Epesusi!5:25!!Qokä iquen, Kraisi Iqu Goti Iqueqä qokä-apäkä iuŋqä kiiŋä äwinyätä,
yätamäkqä vätŋqänä Iqueqä-kiuä hipa iu äwiŋgqä-paŋi, hiqä apäkä iiuauŋqe kiiŋä
iiŋä eŋgotŋqänänji.!
Epäsäsi!5:28730!!Kraisi Iqu Iqueqä ämaqäŋqä aaŋä kiiŋä e äwinyätŋqä-paŋi, qokiquen
heqä huiwiŋqä kuapänä enyätŋqä-paŋi, heqä apäkiuauŋqä-pqe, asänä iiŋä eŋgotŋqe.
Ämaqä iqueqä apäkinyqä aaŋä kiiŋä äwinyätä, äŋguä iwimäkätŋqä iqu, iqueqäkiuäŋqä äwinyäŋqä iquvi. 29-30 Tiiŋä hmanji. Ämaqä hŋqu iqueqä huiwiŋqä wi
äuämäkätä, ymisaŋä miŋqä ma miqä yän. Oe, iqu äŋguä äminyätä, ymisaŋä iŋgonä.
Suqä iiŋi, i tiŋä eäŋq-äpaŋi. Ne naqä-hŋqunä äuqätänäqäŋga, Iqueqä huiwä hŋqunä
etaŋgquetaŋi, Kraisi Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä qokä-apäkä iqune äŋguä
ämineyätŋqä-paŋä asänäŋä iiŋi.!
Kolosi!3:19!!Qokä iquen, he heqä apäkä iiuauŋi, quvqä mitqueqä pa ipu, iiuauŋqe
kiiŋä eŋqotŋqänänji.!

c. Iqueqä!apäkiŋi,!suqä!mändi!äkiktqŋqetä!äŋguänäŋä!wimäkquätŋqe.!
1!Pitä!3:7!!Asä i eŋqä-pa, he qokiquenä, hiqä apäkiyqa qu yäŋänäqŋqe heyaqetäŋi
asänäŋä maetqe, häŋä hea ique-ique pmeqe, hesäŋi iiuapqe inä mapnuwä hitaŋgi,
he iiuauŋqä kŋuä äŋguänäŋä ämepu, suqä jänänäŋä du itquepu, iiuatä quamä qeqinyä
pmetpŋqe. Iŋä iquwi, hiqä Goti Iqutä kukŋuä tqä duŋi, nätmatqä huiu maeqŋqä
yänä.!

2. Nätmatqä!apäki!imäkquätŋqe!
a. Ii!qokiqueqä!yäpä!iqi!äpme,!qänaknä!iqotŋqe.!
Epäsäsi!5:22!!Hiqä-hiuä yäpä iqi iŋgäpŋqä ätqäqe, ii tiiŋi. Apäkä iiuen, neqä Naqä
Kraisi Iqueŋi yäpä iqi ävätqäŋuwä-paŋi, heqä qokä iquauŋä-pqe asinä e
vqäpŋqänänji.
Kolosi!3:18!!Apäkä iiuen, hiqä qokä iquauŋi yäpä iqi vqaŋgpu. Suqä iiŋi, Naqä iqueqä
hiŋuä iqiŋi jänänäŋiyi.!

b. Ii!äpmeqäŋgaŋi,!ii,!iqueqä!amiqeuŋi!yäpä!iqi!vqotŋqe.!
Epäsäsi!5:22!itaŋga!Kolosi!3:18.!Hiqŋqä!asäquaquvi.!!
3. Ne!ämaqä!quuvqä!heqiyqe,!neqä7neuä!äkiktqänätan,!neqä7neuätaŋä!huizi!iquauä!yäpä!iqi!
vquatuŋque.!
Epäsäsi!5:21!!Itaŋga, heqä kŋuä iqä imŋi, Kraisi Iquenyqe, “Iqu neqä Naqäquvqä; ne
Iqueŋi yäpä iqi vquanä” kŋuä iiŋä indqänäpu, hiqä-hiuäŋä-pqe, yäpä iqinyä iŋgäpŋqe.!
Kolosi!3:12717!!Änyä-häŋä iiŋä ai imäŋguwita, Goti Hanjuwä Iqu he Iqueqänä pmetpŋqä
atäuŋä ai etetä, henyqä aaŋä kuapänä äwinyätŋqä äsätäti, he tiiŋä imäkqäpŋqe. Suqä
ämaqeŋqä huäqä euŋqä iqutä, äŋguä wimäkqä iqutä, mändi äkittqänäpu qeiqi pmeqä
iqutä, haŋä-iqä ämepu äwqä-haŋuä iŋqä pmeqä iqutä, iquau imäkqäpŋqe. 13 Heyaqä
awä iqiŋi ämaqä hŋqu “Nyi ämaqä äti iquesa äwqä-haŋä-iqä ämeŋänä” ätqäqe, käyä
hitaŋguti, käta-käŋgua iiŋä iqueä suqä quvqeŋqä hui imäuätä, äwqä-haŋuä imäknätŋqe.

Naqä Iqu-pqe heyaqä suqä quvqeŋqä hui imäuätä, äwqä-haŋuä ai äyä imäkŋgqe.
Itaŋga he-pqe, suqä asä iiŋi imäkqäpŋqänänji. 14 Suqä tqua e hitaŋgqä-qe, suqä
ämaqeŋqä wiŋqä iqu ämäwqätäuä. Suqä tqu, suqä äŋguä huiziquatä guä äqänä, ämaqä
quuvqä heqiyqä iquauŋi naqä-hŋqunä pmetpŋqä iwimäkqon. 15 Hiŋuiqänäŋi Goti Iqu he
naqä-hŋqunä epu äwqä-haŋuä imbu pmetpŋqänä ai äyä etekqe. Kraisi Iqueqä äwqähaŋuä iŋqe, heyaqä qeqä-quuvqä im käyä pmetätŋqänä hiŋuinä quŋgaŋgpu. Itaŋga Goti
Iqueŋi, nätmatqä eeqänäŋiŋqe “äŋguiqä” tqupŋqe. 16 Kraisi Iqueä kukŋui hiqä kŋuääwqä imŋi meaŋqä maŋguä emnätätŋqe, tiŋä imäkqäpŋqe. He näqŋqä äŋguänäŋi, Kraisi
Iqueqä kukŋuä iuta ämepu, quuvqä heqiyqä iquau näqŋqä mapŋqänä yasämä ämotquepu,
suqä äŋguänäŋinä imäkqäpŋqä ämotquepu, apqä huitaŋä-huitaŋä ätäpu, näqŋqä
vqäpŋqe. He apqe, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu äqänäŋqetä, apqä Goti Iqueqä yoqä
haqä-iqä ämamäupu ätätqäŋuwitä, itaŋga apqä huizi iquatä ätäpiyäŋgaŋi, hiqä äwqä
imŋi Goti Hanjuwä Iquenyqä yeeqä ipu tqäpŋqe. 17 He kukŋuä ätäpiyäu, wäuŋuä ipiyäu,
nätmatqä äkikitaŋä imäkpŋqe, Naqä Jisasi Iqueqä yoqe ämeŋuwä iutaŋi qäyunä
imäkqaŋgpu. Iiŋä imäkäpiyäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Apiqueŋi, Jisasi Iquesa “Äŋguiqä”
ätuäpu imäkqaŋgpu.!
H. Nätmatqä&kunaqä5kunuŋua&imäkqäpŋqe&(suqä&quuvqä&naqä5qakuä&heqiyqä)&
2!Timoti!1:5&&Si quuvqä naqä-qakuänä eeqiyätqäŋiŋqä nyi kŋuä yqänä indqänätqäŋä. Quuvqä
naqä-qakuä iiŋi, tqä tai Loisisä itaŋga tqä tnai Yunisisä imbaqi eeqämiŋiyä-paŋi, täŋgaŋi
si-pqe asä i inä hitaŋgi, näqŋqä ämeŋä.

1. Kunaqä7kunuŋuaeyqä!ätnäŋqe,!ii!qu!imbquaqä!aŋiu!ämitquŋuwä!iyi.!
2. Ne!ymeqeuqä!natmatqä!tiŋä!täsua!yasämä!miquatuŋquänäyi:!
a. quwqä!huiwitä,!
b. kŋuä!yändquäŋqetä,!
c. quuvqetänji.!
3. Ne!neqä!ymeqeuŋi,!quwqä!wäuŋuiŋqä!näqŋqä!ämepu,!iu!imäkqäpŋqeŋqä!
ämotquetuŋquänäyi.!
a. Tqä!ymeqeuŋi,!suqä!qätä!wiyqeŋqätä,!qänaknä!iqeŋqätä,!motqueqätŋqe.!Suqä!iiŋi,!guä!
kiwqäyäuqeŋqä!ma,!häukuä!äŋguä!qiyqeŋqeyi.!
b. Suqeŋqä!ämotquetnäŋgaŋi,!hŋgisanä!iqeŋqe!ämotquetnä!ti!tutuŋque:!"Ii!suqä!häukui!
quvqä!äqiyätä,!guä7pqe!inä!kikiqiyäuŋqiyä."!
4. Ne!ymeqeuŋi,!Goti!Iqu,!Iqueqä!ymeqeu!jänä!iwimäkätä,!suqä!äŋguä!ämotquetŋqä7pa,!nepqe!
asä!ii!motquetuŋque.!Iqu!i!itquetŋqe,!!ii!Iqu!Iqueqä!ymeqeŋqe!wiŋgaŋgqetanji.!
Hipru!12:5711!Ating yupela i lusim tingting pinis long dispela tok God i mekim long
yupela bilong strongim bel bilong yupela? Em i kolim yupela pikinini bilong em yet, na
em i tok, "Pikinini bilong mi, sapos Bikpela i mekim wanpela samting long yu bilong
stretim yu, yu no ken ting dispela em i samting nating, na tu, yu no ken bel hevi
tumas. 6 Long wanem, Bikpela i save stretim ol man em i laikim tumas. Na sapos em i
kisim wanpela man na i kolim em pikinini bilong en, orait em i save givim kanda long
en tu."
7
Yupela i mas sanap strong na larim God i stretim yupela. God em i mekim pasin long
yupela olsem papa i save mekim long pikinini bilong en. Wanem pikinini i stap na papa
bilong en i no save stretim em? Nogat. 8 God i save stretim olgeta pikinini bilong en.
Sapos em i no stretim yupela, orait nau yupela i save, yupela i no pikinini tru bilong
en. Nogat. Yupela i olsem ol pikinini bilong rot tasol. 9 Yupela tingim dispela tu. Ol
papa bilong yumi long graun ol i bin stretim yumi, na yumi save givim biknem long ol.
Orait mobeta yumi aninit moa yet long Papa bilong ol spirit, na bai yumi kisim laip.
10
Ol papa bilong yumi long graun ol i bin stretim pasin bilong yumi sotpela taim tasol,
inap long laik bilong ol. Tasol God i save stretim yumi bilong helpim yumi tru, bai
yumi ken kisim pasin holi bilong em yet. 11 Taim Papa i givim hevi long yumi bilong

stretim yumi, yumi no save amamas. Nogat. Bel bilong yumi i pilim hevi tasol. Tasol
taim em i stretim yumi pinis, yumi bai kisim gutpela pasin tru. Yumi bai mekim ol
stretpela pasin, na bel bilong yumi bai i stap isi.!

I.

Nätmatqä&hikŋä5hitqä&qu&imäkqäpŋqe.&
1!Jonä!2:14b!!Itaŋga hikŋä iquenä, he yäŋänäqŋqä ätqäupu, Goti Iqueä kukŋuä di hesä
yäŋänäqŋqä witaŋgi, ga he quvqä iqä iqueŋi ai ämäwqätäuquwiŋqä, nyi henyŋqä tuwaŋui i
äqiyqä.!

1. Hikŋä7hitqe,!suqä!äŋguä!iuŋi!änä!uwqäpŋqänänji?!Qu!Goti!Iqueqä!kukŋui!qänaknä!ipu,!
äŋguänä!pmetpŋqe.!
Apqä!119:9!Hikŋä iqua suqä ikikinyäŋä iu qaŋä änä upŋqäwä? Ii Tqä kukŋuä iu qänaknä
iqä dutayi.!
2. He!suqä!äŋguänäŋinä!iqaŋgpti,!ga!ämaqä!huiziqua!suqe!hiŋuä!eqänäpu,!qänaknä!ipŋqänä!
ämotquapŋqe.!He!qaŋä!äwäpiyäŋga,!kukŋuä!ätäpiyäŋga,!ä!huiuŋqä!äwiŋqä,!ä!quuvqä!
heqiyqä,!ŋ!Goti!Iqueä!hiŋuä!iqi!kiyämätqä!mapmeqä!iqäŋqe,!iu!ipu,!ämotquapŋqe.!
1!Timoti!4:12!!Ämaqä hui, si ymeqänäŋä-quki äkqänäpu mändi mäkikittqäyqä pa ipŋqe.
Qu iŋä mimäkqä ipŋqä diŋqe, si ämaqä-quki eän, ämaqä quuvqä eqiyätqäŋuwi iquauŋi,
tqä kukŋuä tqä, quamä pmeqä, suqä ämaqeŋqä wiŋqä, quuvqä heqiyqä, itaŋga suqä
jänäŋinä imäkqä-quki eäŋi, qu saqä suqä iuŋi hiŋuä äqunäpu, saqä maŋi qänaknä ipu,
näqŋqä meqŋqe.!
3. He!eeqänäŋi,!suqä!heqä!heuä!mändi!äkiktqäŋqä!iquenyä!ipu,!Goti!Iqueqä!ämaqä!huizä!iquauä!

yäpä!iqinyä!qänaknä!vqäpŋqe.!
1!Pitä!5:5!!I eŋqä-paŋi, hikŋä iquenä, he ämaqä Goti Iqueqä ämaqeuŋqä hiŋuiqä
ätqäuäŋuwä iquau qätä äwiyäpu, iquauä yäpä iqinyä iqäpŋqe. Goti Iqueä ämaqä
eeqänäŋuen, he yäŋi-yäŋi miquenä äkittqiyenäpu, yäpä iqinyä iqäpŋqe. Goti Iqueqä
bukä iquauŋi, kukŋui, “Ämaqä yäŋi-yäŋi ipu yoqä naqä ämaenämipqeuŋi, Goti Iqu mäŋgi
äkittqiyetä, ämaqä äkittqiyenmipqeuŋi, nätmatqä äŋguänäŋi väŋqiyä” äyä ätnä.

4. Goti!nätmatqä!eeqänäŋä!inemäkkqe.!Iŋi!he!hikŋä7hitqä!yqänä!eŋuwi,!Iqueŋqe!kŋuä!
indquaŋgäpŋqe.!
Näqŋqä7täŋä!12:1!God i bin wokim yumi olgeta. Olsem na long taim yupela i yangpela
yet, yupela i mas tingim em. Nogut yupela i lusim tingting long em, na bihain yupela i
kamap lapun na taim nogut i painim yupela, na bai yupela wan wan i tok olsem, "Mi no
amamas long laip bilong mi."!

5. Nätmatqä!quvqeŋqä!eŋqe!hiqä!huiwiuta!ätimäuqä!ii,!he!äwimasiyäpu,!tuwä!wipŋqe.!
2!Timoti!2:22!!Timoti iquki, hikŋä-hitqä iqua suqä quvqä imäkqäpŋqänäŋä itqätaŋgä
äqunäŋi, si-mända tä eŋqä-pa kmänyämäqŋqä wa äunäŋga pmetaŋgnä. Ämaqä aaŋä
jänänäŋuki, quuvqä naqäqakuä heqiyquki, suqä ämaqeŋqä kiŋqä iqu meqäquki, itaŋga
quamä pmeqä äŋguänäŋi meqäquki hisŋqe, yäŋä mäkä qäŋgaŋgnä. Sitä aŋäŋi, ämaqä
quwqä kŋuä-äwqä yäpä imŋi äŋguänäŋä imbu, Naqä iquenyqä tääqä ätätqäŋuwä iquatä
iqäpŋqe.!

6. He!hiqä!eŋqä!du!imäkäpu!yeqä!ipn.!I!hitaŋgqä7qe,!Goti!Iqueqä!kukŋuä!mitqäŋgaŋiŋqe,!wa!
huqäpnä.!
Naqŋqä7täŋä!11:9!Yupela yangpela manmeri, yupela i mas amamas long taim yupela i
yangpela yet. Yupela i ken bihainim tingting na laik bilong yupela yet. Tasol lukaut,
God bai i skelim pasin bilong yupela long kot bilong en.!

!

!
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Imbquaqä suqä näueqä imäkŋqe, ii
Goti Iqueqä ktqä motqueqä-paŋi.
Ämaqä apäkä-täŋä iquen, Kraisi Iqu nenyäŋqä äwiŋgqä-pa hiqä apäkiŋqe
eŋgotäŋqe.
Epäsäsi 5:25
Apäkä qokä-täŋä eänä, hiqä qokiquauqä yäpä iqi äpmepu, iquauqä kukŋuä
iunä qänaknä ipŋqe.
Epäsäsi 5:22

Ymeqe, suqä imbquaqä-quwäŋqä äwiŋqä
iqu äŋguänäŋä ätimäuqe, qu iŋgaŋi Goti
Iqueqä ämaqeŋqä äwiŋqeŋqä näqŋqä
ämetqäŋä.
2 Timoti 1:5

Kaniqukuenä, heqä ymeqä
iquauŋi äkasuwä miwimäkqä
pambiyä. He ii iwimäkpqe, qu
"wäuŋuä äŋguä iiŋi mimäkqä
eanä" kŋuä vän.
Kolosi 3: 21

Ymeqä iuqä kunaqä-kunuŋua
quwqä ymeqä ämipu, Goti
Iqueqä kukŋui qänaknä ipiyä
iutaŋi, qu Goti Iqueqä suqeŋqä
ämoqumuetqäŋä.
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Kanä-känayaquiyqä wäuŋuä sikisqe
Ymeqä iqua quwqä
kaniqueqätä
känäwqätä iyaquiyqä
äwiŋqe änä witaŋgi
äqunäŋuwi, iutaŋi Goti
Iqu Iqueqä ymeqeuŋqä
aaŋä kuapänä
äwinyätŋqeŋqä
.näqŋqä ämetqäŋä.

Nätmatqä
eeqänäŋä si
imäkätqäŋi, ämaqä
huizi-pqä näqŋqä
eäpu, qänaknä
kipŋqe, si suqä
äŋguä iquesaŋä
ktqä esŋqe.

Kraisi Iqutä Iqueqä
ämaqetä anä ämoŋänäŋuwiŋqe,
ktqä eŋqä-paŋi, kaniqutä
känaisäŋi, ämuätquayŋqe.

Himbquen Goti
Iqueqä
ämaqeŋqä
kiiŋä
winyätŋqeŋqä
ktqä eŋqä-paŋi
pmetaŋgpu.

Kukŋuä
ätätnäŋgaŋi,
kŋuä yasämä
indquänŋäŋga
ti.

Huiziqua suqä qäyunä ipŋqeŋqä
yäŋänäŋqä wimäktŋqe, kukŋuä
äŋguänäŋinä ti.

Ymeqä iqua, huiziqua
änä itqätaŋgä
äqunätquŋuwä iu,
qänaknä itqäŋä.

Suqä Goti Iqu
äwinyäŋqe, si
imbqua hiŋuä
äkqänätaŋgu
wä iqi
imäkätqiŋi, ii
Goti Ique
yoqä naqä
vätqäŋnä.

Tqä ymeqeŋqe, aaŋä
kuapänä kinyätŋqe.

Qeyaŋgui qeqä
ymeqä iqua Goti
Iqueŋqätä Iqueqä
kukŋiuŋqätä
quuvqä yäŋänäŋqä
eqiyqäpŋqä
wimäkinyä.
Ymisaŋä bŋqäŋgaŋi, hŋqunä-hŋqunäŋi, Goti
Iqueŋqä tääqä tupŋqänänji.
Tqä ymeqeuŋi, Goti Iqueqä kukŋuä Bukiu
äqänaŋqe a ätäuätnä, tiwiqä vqätŋqänänji.
Hiqä-hiuäŋqe, Goti Iqueŋqä tääqä
tqäpŋqänänji.
Si suqä äŋguitä, kŋuä äŋguitä, tqä ymeqeu
motquatŋqä ii, yäŋänäŋqä mivau.

Hiqŋqä&10:&Ne&änä&pmetuŋqueŋqe.&
Hiqŋqä&tqueqä&qakuä&naqänäŋi,&ii&tiŋi:&&
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!7:9710!Ii äqunmi qänakŋi, hiŋuä aŋgi äquŋgqe, ämaqä kuapänäŋä hŋqua,
zä hawä iqueuä hipeŋuä iqisä, ä Sipsipqä Meqä Iqueä hipeŋuä iqisä tqäuätaŋgä äquŋgqe.
Ämaqä iiŋä iuŋi, ämaqä hŋqu a änä matäuqänäŋä hävemnäŋqe. Iqua qua eeqänäŋä iutatä,
hueqä-himqä eeqänäŋä iutatä, ä huiwä huitaŋä-huitaŋä änyäŋuwä iutatä, ŋŋ aŋä kukŋuä
eeqänäŋä iutaŋä iquayi. Ga ämuasmäŋqe, quäuqä qäpaiqä ämuasmämbu, quwqä yeeqä
motuquapŋqe, zäwqä tuwä hiiki a qätätaŋgä äquŋgqe. 10 Qu iiŋä ätqäupiyäŋgaŋi, maŋä
yäŋänäŋqä ti ätmiŋuwi. “Neqä Goti zä hawä iu äpmeŋqä Iqutä, Sipsipqä Meqä Iqutä, aŋgi
inetmesinyä äŋguä pmetuŋquä inemäkqe, iquaqunänjqä.”!

Näqŋqä!meqä!tä,!ii!ämaqä!quuvqä!heqiyqä!iqunesä,!quuvqä!maeqiyqä!iquatä,!qänaknda!aŋä!
äsqueŋqä!nandowqatäniqä!iuŋqä!natän.!Ii!ne!äpäkonätaqäŋgaŋi,!nätmatqä!äki!nemeniqä!iŋqätä,!
iwäsäuqä!yäpakäŋgaŋqätä,!itaŋga!nätmatqä!yäpakäŋga!nemeniqä!iuŋqä!zi!eŋqä7pa!äuänä.!Näqŋqä!
meqätä,!i!ne!näqŋqä!yäŋänäqŋqä7täŋä!nemäkätä,!Kraisi!Iqueŋqä!kŋuä!iqä!yäŋnäŋqä!ävan!hiŋuä!
äqunanä!pmeqä!iuŋqätä,!äpäkoŋqeŋqä!zä!iqä!ique!mändi!mittqiyeqŋqätä!yätamäkqä!neyän.!Itaŋga!
“hiunji!yqänä!äquvepätŋqäŋgaŋqe”!neqä7neuä!kukŋuä!naqä7qakuiŋqä!ätandnatuŋquä7pqä!diŋqe!
yätamäkqä!neyän.!!
A. Ne&äpäkonätanäŋgaŋi&äŋgiŋqä&äwätqäŋunä?&
Goti!Iqueqä!bukä!iu,!kukŋui!aŋä!hŋquaquiŋqä!äqänäŋqe.!Jisasi!Iquenyqä!quuvqä!eqiyätqäŋuwä!!
iquauqä!aŋi,!qäukuä!!haqä!yätuvi.!Iquenyqä!quuvqä!maeqiyqä!iquauqe,!tä!maiusqä!äsäŋqä!iuvi.!
1. Qäukuä!haqe!i!nätmatqä!sque?!
Ii!Goti!Iqueqä!za7hawiyi.!!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!4:1711!Nätmatqä tä qäpu ai äpäwqaŋga, qäukuä haqä yäŋiŋi


qäŋgaŋä hŋqu hutänätaŋgi äquŋgqe. Itaŋga maŋä nyi qäŋganä häwä eŋqäpaŋä tqaŋgi
äwikqä iqu ti ändkqe. “Si täqinyqä yapiyä, ga Nyi nätmatqä eeqänäŋä qänaki
timäuniŋqe, ämäktquamqänänyä.” 2 Itaŋga Goti Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu yäŋänäŋqä
maqänä nyimeqaŋga, qäukuä haqä yätuŋi, ämiqä iqueqä zä hawä hŋqu tqäuätaŋgi, ga
iqi äpmeŋqä Iqu tiŋä hitaŋgi äquŋgqe. 3 Zä hawä iu äpmeŋqä iquesaŋi, qoqiyqä
hioätqätä häŋesqätä yänätaŋgi, ga wäpinyiqukuä hŋqu zä hawä ique awä iqi
ämamäuäqe, kiqä we-huŋqe aaŋä naqänäŋä hunätaŋgi äquŋgqe. 4 Ämiqä iqueqä zä
hawä iiŋiqu, hawä huizi kuapänäŋä (24) iquauä awä iqi ätqäumiŋqe. Itaŋga zä hawä
iquauŋi, ämaqä naqä iqua hŋqunä-hŋqunä äpmakäumiŋuwi. Iqua ämuasmäŋqä
qäpaiqätäŋäqua, itaŋga quwqä nyuäŋä iuŋi golqä yŋŋa mäuqäquayi. 5 Zä hawä iiŋä
iquesaŋi, we-huŋqe we-huŋgäwqaŋga, mmqä ätätä käkaqä tqaŋgi äwikqe. Zä hawä
iqueqä hipeŋuäŋgisaŋi, tä hänaqä hipa hŋgiŋi eeqä hŋgiŋi hŋquaqu äsmiŋuwi. Tä
hänaqä iqua, ii Goti Hanjuwä Iqueqä dŋiyi. 6 Zä hawä iŋä iqueqä hipeŋuäŋgisaŋi,
nätmatqä hŋqu äwämiŋqe; ii eqä huäŋä naqänäŋä eŋqäpaŋä iqueyi. Nätmatqä iiŋiqu
aaŋä quvanyäqŋqä kiiŋi.
6b
Itaŋga nätmatqä häŋä-pmeqä-täŋä hŋquaqui hŋquaquiŋä (4) zä hawä hituŋuä
hŋquaqui hŋquaquiŋä iu pämä ätqäumiŋuwi. Iqua quwqä hiqumuaŋäŋgisatä
tuwäŋgisatäŋi, hiŋuä kuapänä äqäŋgäumiŋuwi. 7 Iquautaŋä hiŋuiqäŋä iqu, ii naŋuä
hiqiyqä laiyonqä eŋqäpaŋä iquvi. Ga huiziqu, yaqueqä bulumäka qokä eŋqäpaŋä
iqueyqä. Itaŋga huiziqu, iqueqä hiqumuaŋi, ämaqeuqä eŋqäpa änyänä. Iwä aaŋä
yäpakä äpmeŋqä iqu, ymäuäkä aaŋä naqänäŋä haqeu äväwa ikitŋqä iŋä eŋqäpaŋä
iqueyi. 8 Nätmatqä hŋquaqui hŋquaquiŋä häŋä-pmeqä-täŋä iqua, huqä huiqä hŋgi
eeqä, hŋgi hŋqunäŋätäŋä iquayi. Itaŋga hiŋuä kuapänäŋi, quwqä huiwiu, ä quwqä
huqeuŋipqe inä ämuäpmuämiŋqe. Iiŋä iqua heatqäŋgatä, hiunjiŋgatä ti tqäpŋqäuä.

“Naqä Iqu, ii Goti aaŋä yäŋänäŋqä eeqänäŋätäŋä Iqu, hŋqutä eŋqäpaŋä manä, Kiqäkiuänä, Kiqä-kiuänä, Kiqä-kiuänänjqä. Iqu qäŋganä äpmamiŋqä, täŋga äpmeŋqä,
itaŋga qänaki pmetäniqeqä.”
Qu kukŋuä iiŋä-ndi, mamäwäŋqä danä iqäpnä.
9
Nätmatqä iŋä iqua, zä hawä ique äpmeŋqä, ga hea ique-ique pmetäniqä Iquenyqä
yeeqä ipu, Iqueqä yoqe haqeu ämamäuäpu, ‘äŋguiqä’ tqäpŋqäuä. 10 Iŋä
itqätaŋgpqäŋga, ämaqä naqä kuapänä (24) iqua, zä hawä iu äpmeŋqä ga hea iqueique pmetäniqä Iqueuä hipeŋuä iqi qoŋä äqutasepäpu, Iqueqä yoqe haqeu ämamäuäpu,
quwqä yŋŋai equväpu, zä hawä iqueä hipeŋuä näŋi eäpu, ti tqäpŋqäuä.
11
“Naqä Iquki, Si neqä Goti Iqukiyqä. Tqä-täunänjqä eeqänä ämowqätäuŋiuä.
Itaŋga ämaqä eeqänäŋi, Sinyqä yeeqä ipu, Tqä yoqe haqeu ämamäuäpu, ‘Si
yäŋänäqŋqäkuiyqä’ tqäpŋqäuä. Ii tiŋä hitaŋgiyi. Nätmatqä eeqänäŋi Si imäkätnä,
itaŋga äkiŋqä Tqä dutanä imäkqaŋgnä, ätimäuätä, täŋgaŋi äyä äwinä.”

Asaiah!66:1.!Bikpela i tok olsem, "Heven em i sia king bilong mi na graun em i ples
mi putim lek bilong mi antap long en. Olsem na bai yupela i wokim haus bilong mi
long wanem hap? Na wanem hap bai i stap ples malolo bilong mi?"
!

Wäuŋuäŋqä!7:49!Naqä Iqu ti ätqe, “Ämaqä naqä iqua zä-hawä iu quamä äpmeŋuwäpa, Nyaqä zä-hawi, qäukuiqä. Itaŋga quai, Ŋqä suki qutati haqä-iqi äumä
äpmeŋänä. He nyinyqä aŋi äkitaŋi mätpŋqäwä? Ŋqä aŋä hapä pmeqe, äŋgi
mätnänä?"
&


Ii!Goti!Iqueqä!aŋä!ikikinyäŋä!Iqueqä7kiuänä!ämitä!äpmeŋqeyi.!
Deut!26:15.! Iŋi Si qäukuä iu äpmanä, Tqä ämaqä ikikinyäŋä iqune hiŋuä änaqänepnä
äpman äŋguä inemäkiyä. Si Tqä ämaqä Israitqä iquneŋi äŋguä inemäkätn, qua aowä
äŋguänäŋä-täŋä ii, neqä awiqukuau kukŋuä guä ämäsäukŋä ne änätaptŋqä iqueŋi,
äŋguä imäkiyä.
&



Ii!Goti!Iquenyqä!hiqäva!qiyqä!aŋiyi!.!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!11:19!! Ämaqä naqä iqua kukŋuä iŋi ai ätqaŋguwäŋga, Goti
Hanjuwä Iqueä aŋä qäukuä haqä yätu ämätnäŋqe, qŋqaŋä hutäŋgaŋga, itaŋgaŋi qu
Goti Iqueuä kukŋuä guä mäsäŋqä ipŋä iqu hiŋuä qumbŋqä, ätnäŋä iqi ätqäumiŋqe.
Itaŋga qaquvqetaŋä we-huŋqe, im-imä ändakka weqaŋguwäŋga, hŋŋqä naqänäŋä
ätimäuätä, qaquvqe osqaŋga, quai eekä itä, piyä hiwiyä häkuätäŋi, kuapänä
äpäkŋge.
&

 Ii!aŋä!Kraisi!Iqu!eyätä!äpmeŋqä!iuvi.!
Lukä!24:51 Iqu e ätuäqe ävämeqaŋga, Goti Hanjuwä Iqu qäukuä haqä yätuŋqä ätuma
qe eikqe.
!

Hipru!9:24!Yumi save, Krais i no bin i go insait long haus lotu ol man i wokim long
han na em i piksa tasol bilong haus lotu tru bilong God. Nogat. Em i go insait long
heven stret. Na nau em i stap klostu tru long God, na em i wok long helpim yumi.!

Jisasi&Iqu&Iqueqä&ymeqä&sua&qe&päkoŋgaŋguwäŋgaŋi,&qäukuä&yäŋi&pmetpŋqä&ätumua&yäniqe.'
Lukä!12:32734!Jisasi Iqu tiŋäpqä inä ätukqe. “Yaqueqä sipsipqä iquenyä, he zä miqä

ipŋqe. Hiqä Hiniqu aquvänä itä Iqueqä-kiuänä miqe etapätŋqä ai ätkqe. 33 Nätmatqä
he ämeŋuwi, eeqänäŋi mbqäŋqä imäkpu, mbqä ämapiyi, ämaqä äwa itqäŋuwä iquau
wipŋqeqä. Itaŋga he qua täuŋi nätmatqä qui imäknäŋqä di aquvä maqiyqä ipŋqe, ŋqe.
Nätmatqä eeqänäŋi aquvi, qäukuä haqä yätuŋqe qäpŋqeqä. Yäŋiŋi, nätmatqä
eeqänäŋi qui mimäkŋqä itä, ämaqä quwä mämeqä ipu, imätauŋä maquvqä yäniqeqä.
34
Iŋäqe, he aŋä hiqä nätmatqä äŋguänäŋä pŋqä witäŋgqä iuŋqänä hiŋguäŋqiyä”
ätukqe.!

!

Jonä!14:173!Jisasi Iqu tipqe ätukqe. “He iŋqä äwqä haŋä heyqaŋguti, qundqundqä

miqä ipu, Goti Hanjuwä Iquenyqätä, Nyinyqätä quuvqä heqäpŋqeqä. 2 Nyaqä
Apiqueä aŋiuŋi, hiqŋqe, quapänä imäknänä. Iŋi maetaŋgutqe, Nyi heŋi ‘Henyqä aŋä
näwi imäkmqä äumqeqe’ maetqä iqämninji. 3 Nyi äumi, henyqä aŋi näwi imäkemi,
aŋgumä äpmqe, he Nyitä anä pmetuŋquä etma umniqeqä. Iwä aŋä Nyi äpmeŋqä iuŋi,
hepqe anä pmeniqueqä.!
!

2!Korinä!5:178!! Ne näqŋqä tiŋi ai äyä eŋu: “Neqä huiwi, namnä aŋä ne qua täu täŋga
äpmeŋquä eŋqä-paŋä iyqä. Namnä aŋä iqu, qui imäknätqä hitaŋgutqe, Goti Hanjuwä
Iqu kiqä tŋäŋqe, änyä-häŋä äŋguänäŋä hŋqu nätapäniqeqä. Huiwä iŋiqu, ämaqä
hipaitä imäkqä manä, qäukuä haqä iu qui mimäkŋqä hia ique-ique witäniqeyi.” 2 Ne
aŋä täŋga ämätnäŋqä ique äpmenäŋgaŋi, aŋä äŋguä qäukuä iu ämätnäŋqä iqueŋi,
gquä eŋqä-ma mipnatuŋquä änenyätqätaŋgi kuapänä ivqänätqäŋu. 3 Ne gquä iŋi ai
ämipnatqä eŋqe, tpqäyoqä mänaqŋqä ipnä. 4 Ne namnä aŋä qua täuŋä ique yqänä
äpmenäŋgaŋi, haŋä-iqä ämetan kuapänä ivqänätqäŋu. Ii ne äpäkonätan tpqäyoqä
eŋqä-pa mäpmeqŋqä, huiwä änyä-häŋi gquä änyä-häŋä eŋqä-paŋä mipŋqäŋqä
änenyätqäuä. Iŋi nätmatqä hŋqu hŋque-mända ämanyuäqäqä-pa, häŋä-pmeqä iqu
äpäkoŋqä iqueŋi ämanyuänä. 5 Ne änyä-häŋä iŋä hiatuŋque, Goti Iqu Kiqä-kiuä
näwinyä imäkekqä iyi. Itaŋga Iqu Hindŋämeqä Ique änätapkqetaŋi, ne näqŋqä tiŋä
eŋu: nätmatqä äŋgui änätapäniqŋqä diŋqe, pŋqä ämänaiyätqänä.
6
Iŋi ne nätmatqä ii meqŋqe, neyaqä äwqä di zä miqä itä, pemä kiiŋä itqäuä. “Ne
namnä aŋä ique yqänä äpmeŋquäŋgaŋi, Naqä Iqu täŋä qäqä-iqiŋi mäpmeqä kiŋänäm
äpmeŋunä” näqŋqä iŋä ämetuŋque. 7 Ii neqä hiŋuitä hiŋuä äqunätanä iuta ma, quuvqä
eqiyätanä iuta äpmeŋu. 8 Nyi ätqäqä-pa, neyaqä äwqe pemä kiiŋä itä, huiwä iqueŋi
ävämetan, Naqä Iqutä näweqä pmeqŋqä äneŋgi.!
!

Pilipai!3:20721!!“Nyi imäkätŋqä iiuŋi asänä imäkqaŋgpiyä” etqäqe, ne qutäŋi asänäŋä
ma, neqä quae qäukä haqä yätu hitaŋgiyi. Iŋi ne häŋä inamäkäqumuatqä qäukuä
yäŋisa quvepäniqä iquenyqä, Naqä Jisasi Kraisi Iquenyqä hiŋuä äqänan äpmeŋu.
21
Iqu neqä huiwä quvqä tä änyäŋque änakunmäkätä, iqueqä huiwä äŋguänäŋä qua
buta äväuätä ämakqä eŋqä-paŋä iiŋä inemäkäniqe. Iqu nätmatqä eeqäpnäŋi iqueqä
ämiqä yäpä iqi hiäniqä diŋqä yäŋänäqŋqä täŋä eä, itaŋga yäŋänäqŋqä asä iutaŋi, iiŋä
inemäkäniqe.!
!

1!Pitä!1:475!! Nätmatqä äŋguänäŋä iŋi, Goti Hanjuwä Iqu hiyaqäŋqä qäukuä haqä yätu
ämitqäuä. Qäukuä yäŋiŋi, nätmatqä iŋi qui mimäkŋqä itä, piyqä miqä itä, qäpu maiqä
yäniqe. 5 Heŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä yäŋänäqŋqä iqu, hiqä quuvqä heqiyqä duŋi, qui
mimäkŋqä danä ipŋqä häŋä iqumuatqä duŋqä ämeyänä. Häŋä iqumuatqe, ai näwi,
ätnäŋäqi yäpakäŋga timäuänä!

2. Tä!maiusqä!äsäŋqe,!ii!sqäwä?!!
 Ii!tä!maiusqä!äsäŋqä,!Setänä!iqutä!iqueqä!enjotqä!quvqä!iquatä,!quvqä!imäkkuwitaŋä!kima!
meqä!iuvi.!
Matiu!25:41!!Iŋgaŋi iqu ämaqä hipa-qunamäuqä iŋgisa tqäuätaŋguwä iquau tuäniqeqä.
‘Henyqe, Ŋqä Apiqu “Qu qui imäkmbŋqäuä” ai ätkqeqä. He tä maiusqänäŋä
äsäŋqeuŋqä huätä upuiyä. Tä äsäŋqä iqu, Setänä iqueŋqätä iqueqä eŋätqä
iquauŋqätä näwenyä äsänä.!

 Ii!hovqä!naqänäŋä!hikä!piyaŋäweqä!tä!nätqätaŋgqä!iuvi.!Iqinyqe,!ämaqä!hiŋgisanä!ipu!
quvqä!iqä!iquatä,!kukŋuä!äŋguä!we7huŋqä7täŋi!väqiyqä!iquatä!upnuwäŋqe.!!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!21:8!!I hitaŋgi, ämaqä pemä miqä itqäŋuwä iquatä, quuvqä
maiqiyqä itqäŋuwä iquatä, suqä aaŋä quvqänäŋä imäkätqäŋuwä iquautä, ämaqä pizqä
äpäsqätqäŋuwä iquautä, hiqaqä heŋgi äwäyäkitqäŋuwä iquatä, paqä imäkätqäŋuwä, ä

goti quaŋgä iquauŋqä quuvqä eqiyätquŋuwä iquatä, itaŋga kukŋuä quaŋgä ätätqäŋuwä
iutäŋi, qu hovqä naqänäŋä hikä piyaŋäweqä tä nätqätaŋgqä iuŋqä upnuwiqä. Ii
äpäkoŋqä huizi (2) iquvqä.”!

 I!tä7hänaqä!aaŋä!naqänäŋä!äsäŋqä!iyi.!Iqi!pmapnuwäŋqä!iqua,!kŋuä!äqiyäpu!hiquaŋi!
maŋgätäsqukä!mäuqäpnuwi.!
Matiu!13:41742!!Ämaqeuqä ymeqä ekqä iqu iqueqä eŋätqä iquau dowqatqaŋga,
nätmatqä ämaqeuqä quuvqä heqiyqä qui imäkätqäŋuwä iutä ämaqä suqä quvqä
imäkätqäŋuwä iquautäŋi, Goti qäukuä yätutaŋä iqunä miqä iutaŋi, eeqänäŋi huätä
mamäupnuwiqä. 42 Itaŋi qu tä naqänäŋä iu tnämäupnuwiqä. Tä iu tnämäuqaŋguwäŋga,
qu kŋuä naqänäŋä äqiyäpu, hiquaŋä maŋgätäsqukä mäuqäpnuwiqä.!
!

Matiu!13:47750!!Jisasi Iqu kukŋuä ktqä äpakänäŋi ti ätukque. “Goti qäukuä yätutaŋä
iqunä miqe, ii tiŋiqä. Hämapäkä qa, qu eqä huäŋä bu ätnämäpu, hämapäkä huitaŋähuitaŋä äqupuiquwä eŋqä-paŋiqä. 48 Hämapäkä qa mŋqä iuŋi maŋguä mŋgaŋga, qu
hikä weä aŋqä täŋgisa eyqiyäma äyapäpu, quamä äpmapu, itaŋga hämapäkä
äŋguänäŋä iquauŋi qondä hevqä ämaipu, hämapäkä quvqä iquauŋi, bi tnämäupnuwiqä”
ätukque. 49 “Itaŋga qua täuŋi iqueqä yäpakäŋga, asä iŋäŋqeqä. Yänaunjqä (Eŋätqä)
iqua äpäpu, ämaqä quvqä iqua jänäŋä iquauqä awä iqi pmetaŋguwä iquauŋi
itmapnuwiqä. 50 Itaŋi qu tä naqänäŋä iu tnämäupnuwiqä. Tä iu tnämäuqaŋguwäŋga,
qu kŋuä naqänäŋä äqiyäpu, hiquaŋä maŋgätäsqukä mäuqäpnuwiqä” ätukque.!

 Iqiŋi!huiwä7qesä!ä!quuvqä7qesä!qui!hämänä!imäkŋqä!iqiyi.!
Matiu!10:28!!Ämaqä huiwinä päsqä iquauŋqe, zä miqä pambiyä. Qu quuvqe pizqä
mapäsqä ipŋqäuä. He zei, Goti Hanjuwä Iquenyqänä ipŋqeqä. Iqunä eänä huiwitä
quuvqetä tä iuŋqä dowqatätä qui imäkqueqä.!


Tä!iuŋi!quvqeŋqä!kimaŋi,!haŋä!iqä!äpakänä!meqätŋ.!Ga,!Naqä!Iqueqä!hiŋuä!iqiŋi!
matimäuqä!itn,!!Iqueqä!yäŋnäqŋqe!aaŋä!naqänäŋä!iqueŋi,!mämeqä!isŋi.!
2!Tesälonaika!1:9!!Iqua, Jisasi Iqu-täŋä qäqä-iqi mäpmeqä, iqueqä yäŋänäqŋqä aaŋä
naqänäŋä iqueŋi mämeqä, kiiŋä näŋi qui imäkmbu hia ique-ique pmetpnuwi.

 Ii!tmi7tmiqä!naqänäŋä!meqä!iqiyi.!
Lukä!16:23!!Iqueqä quuvqe ämaqä piyqä iquauqä aŋä iu äpme, haŋä-iqä naqänäŋä
ämakmanmiŋqe. Iqu iŋä itäqä imdaŋi, hiŋuä haqä yätu äqunaŋgqe, Aprähamä iqu
kiŋä yämä, Lasarusi iqutä anä äyä pmetaŋginyä äquŋgqe.!

 I!hea!mämanä!äwiŋqä!iuvi.!
Jude!13!Ol i man bilong trabel nabaut, olsem bikpela si i bruk. Na ol pasin nogut ol
i no save sem long mekim, ol i kamap ples klia olsem spet bilong biksi i kamap antap
long wara. Na ol i stap olsem ol sta i no save bihainim rot bilong ol long skai.
Olsem na God i redim pinis ples tudak tru i blak nogut tru, na ol bai i go i stap
long en oltaim oltaim.!

Ämaqä&Jisasi&Iquenyqä&quuvqä&maeqiyqä&äpmeŋuwä&iqua,&tä&maiusqä&äsaŋqä&iu&tä&bnuwi.!
Lukä!16:23726!!Iqueqä quuvqe ämaqä piyqä iquauqä aŋä iu äpme, haŋä-iqä naqänäŋä
ämakmanmiŋqe. Iqu iŋä itäqä imdaŋi, hiŋuä haqä yätu äqunaŋgqe, Aprähamä iqu
kiŋä yämä, Lasarusi iqutä anä äyä pmetaŋginyä äquŋgqe. 24 Iŋgaŋi iqu, ‘Iyä apä
Aprähamä iquki, nyi tä täu äpmami, täŋä-huŋqä naqänäŋä ämetqäŋä. Si nyinyqä
huäqä äkunänä! Itaŋga Lasarusi ique dowqati, iqu iqueqä hipa hituŋä hŋqu eqä du
äyämetä ŋqä tewä täu ptqiyenjiyätŋqäuä’” ätukqe.
25
“Iŋä tquaŋga Aprähamä iqu kimaŋi, ti ätukqeqä. ‘Ŋqä ymeqä iquki, kŋuä
äŋguänäŋä indqänä. Si qua bu äpmamiŋäŋgaŋi, nätmatqä äŋguänäŋi
äŋgmanätqätaŋgŋäŋga, itaŋga Lasarusi iqu nätmatqä quvqe ämanmiŋqe. Iŋäŋqe
täŋgaŋi, aŋä täuŋi, iqu äŋguä pmetaŋga, si täŋä-huŋqä naqänäŋä iŋä makmaŋgtŋqe.
26
Tiŋäpqe hiŋuä qunyä. Hesäŋä nesäŋä awä iqiŋi, suwä naqänäŋä iqu äptnä, ämaqä

täŋgisaŋä hŋqu henyŋqä iŋgisaŋqä pätŋqä wiŋgaŋgutqe, änä mapqä yänä. Itaŋga
ämaqä hesaŋä hŋqu nenyŋqä täŋgisaŋqe, änä mapqä yäŋqiyä’ ätukqeqä” ätukqe.

Phil!3:18720!!Hiŋuiqänä etmiŋqä ma, täŋgaŋi, huäqä nuŋgaŋgi kŋuä äqiyätm iinä
etätqäŋä. Ämaqä kuapänäŋi, Kraisi Iqueqä yä hutati huŋqeŋqä mäwiŋqä itä mändi
äkittqiyäpu äpmeŋä. 19 Ämaqä iiŋi, qu quwqä huiwiqueqä äwiŋqä dunä imäkäpu, kŋui
nätmatqä qua täutaŋä iuŋqä indqänäpu, suqä quvqä imäkpŋqäŋgaŋi womba miqä yoqä
haqä ämatnämäunäpiyitaŋi, tä du qui imäkmbŋqä upunuwi. 20 “Nyi imäkätŋqä iiuŋi
asänä imäkqaŋgpiyä” etqäqe, ne qutäŋi asänäŋä ma, neqä quae qäukä haqä yätu
hitaŋgiyi. Iŋi ne häŋä inamäkäqumuatqä qäukuä yäŋisa quvepäniqä iquenyqä, Naqä
Jisasi Kraisi Iquenyqä hiŋuä äqänan äpmeŋu.
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!21:8!!I hitaŋgi, ämaqä pemä miqä itqäŋuwä iquatä, quuvqä
maiqiyqä itqäŋuwä iquatä, suqä aaŋä quvqänäŋä imäkätqäŋuwä iquautä, ämaqä pizqä
äpäsqätqäŋuwä iquautä, hiqaqä heŋgi äwäyäkitqäŋuwä iquatä, paqä imäkätqäŋuwä, ä
goti quaŋgä iquauŋqä quuvqä eqiyätquŋuwä iquatä, itaŋga kukŋuä quaŋgä ätätqäŋuwä
iutäŋi, qu hovqä naqänäŋä hikä piyaŋäweqä tä nätqätaŋgqä iuŋqä upnuwiqä. Ii
äpäkoŋqä huizi (2) iquvqä.”

B. Hiunji&yäpaki,&ii&sqäwä?&
1. Ii!Jisasi!Iqu!qua!täuŋqä!aŋgi!päniqä!inji.!
Matiu!24:!29744!!Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukque. “Haŋä-iqä näqänäŋä ai etqä iqua
qäpu hiqaŋgaŋi, maqänäŋi mäptqä iqu hia äwitä, qaŋuä iqu mäyäŋqä itä, qätäqueqä iqua
qäukuä yätuŋi äväma qua täu qiyäpäkŋgaŋguwäŋga, ga nätmatqä yäŋänäqŋqä qäukuä
yätu äwiŋuwi ämeŋä ipnuwiqä. 30 Iŋgaŋi Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu eqä hiqŋqe, qäukuä
iu timäuqaŋga qokä apäkä eeqänäŋä qua täu äpmeŋuwi, zä ipu zääqä ätäpu, hiŋuä tiŋä
qumbnuwiqä. Ämaqeuqä ymeqä ekqä iqu qaquvqä iu äpme, iqueqä yäŋänäqŋqetä iqueqä
yoqä naqe motquetŋqetä pqaŋgi qumbnuwiqä. 31 Itaŋga häwä naqänäŋä tqaŋga, iqu
iqueqä eŋätqä iqua qua maŋä eqiyäŋqä pa äwäpu, qokä apäkä iqueqäŋqä atäuŋuä ikqä iu
aquvä maqäpŋqä dowqatäniqeqä” ätukque.
32
Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukque. “He zä eaqä iquesa näqŋqe mapiyä. Kiqä äpa iuŋi
eqä yqänä änyä, quwqä mŋi änyä-häŋä iŋgqäqe, näqŋqä tiŋä iqäpŋqä. Mäptqä dŋä
hinätŋqe, qäqi hitaŋgiyqä. 33 Asä iŋi, he haŋä-iqä huitaŋi-huitaŋitä nätmatqä qäukuä
yätu timäuäniqeŋqätä awä ai etqä timäuqaŋgi äqunäŋuwi, he näqŋqä tiŋä hipnuwiqä.
Ämaqeuqä ymeqä ekqä iqu äpätŋqä aŋä huänaqä iu näwe tqäuätaŋgiyqä. 34 Nyi he
naqä-qakuä etqänä. Ämaqä hia iŋga pmapnuwä iqua, qu mapäkoŋqä yqänä
pmetaŋguwäŋga, nätmatqä eeqänäŋä tä timäuäniqeqä. 35 Qäukuitä quaitä qui
imäknäniqeqä. I hitaŋgi nyaqä kukŋui qui mimäkŋqä yäniqeqä” ätukque.
36
Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukque. “Nätmatqä iŋi äkŋga timäuäniqä iŋqe, ämaqä
hŋqu änyä maqŋqä eenä. Ämaqä ynaunjqä qäukuä yätutaŋä iquatä nyi ymeqä iqundäŋi,
ne änyä maqŋqä eŋunä. Apiqu iqueqä kiuänänjqä. 37 Noa iqu pmetaŋga, häuakä
naqänäŋä ätimäukqä paŋä iŋi, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu äpätŋqäŋgaŋi, asi iŋä
timäuäniqeqä. 38 Häuakä naqänäŋi matimäuqä änä hitaŋgaŋi, qu ymisaŋä änäpu, eqä
änäpu, apäkä ämepu, apäkä yaŋä änyäpu, Noa iqu yimba paquvqaŋgaŋqä imäkqa
äumiŋuwi. 39 Qu nätmatqä timäuätŋqä iŋqe maqŋqä epu, iŋä iqa wätqätaŋguwäŋga,
häuakä naqänäŋä ätimäuätä ämaqä eeqänäŋä iŋä iuŋi pizqä äpäkkqeqä. Ämaqeqä Ymeqä
Ekqä Iqu äpätŋqäŋgaŋi, asi iŋä timäuäniqeqä. 40 Ämaqä hŋquaqu qeqä wäuŋuä iu
äpmamisiyqe, iwä Goti Hanjuwä Iqu hŋque itumetä, ga hŋqueŋi hiŋuinä qunäniqeqä.
41
Itaŋga apäkä hiuaqu siŋgumetqä quqowä äqämisiyqe, iwä Goti Hanjuwä Iqu hui
itumetä, ga huiŋi hiŋuinä qunäniqeqä. 42 Iŋi hiqä Naqä iqu äŋga päniqätiyä maqŋqä
eäŋuwitaŋi, he näwenyä imäknäpu äŋguänä mimbiyä. 43 Itaŋga he tiŋäpqeŋqä kŋuä

indqämbiyä. Ämaqä aŋä täŋä hŋqu, ämaqä quwä meqä hŋquenyqe, ‘Iqu hiatqä äsqueti
päŋqutiyä’ tä näqŋqä ai eätqe, iqu hiŋuä äŋguä äqunätä, quwä meqä iqu iqueqä aŋä
qäyä pnasqiyätä yäpä yäŋgisa päyätŋqe, hiŋuinä mäquŋqä yäŋqiyä. 44 Iŋiŋqe, hepqe
näwinyä imäkmbu pmapiyä! Hia hŋqueŋi, he ‘Täŋgaŋqe mapqä yäŋqiyä’ kŋuä
indqänätqätaŋguwäŋgaŋi, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu äpäŋqiyä” ätukque.!

Kolosi!3:!4!Kraisi Iqu hiqä häŋä-pmeqä naqäqakuä iutaŋä qakuäquvi. Iqu aŋgi äquvepätä,
yoqä naqä motqueqetä ätnäŋäqi timäuqaŋgaŋi, hepqe asänä iiŋä timäupnuwi.
!

1!Tesälonaika!1:!9710!!Ne he emeqaŋgua he yeeqä änänä ipu äneyätmeqaŋgä qätä
äwikuwiŋqe, qu kukŋuä ti ätätqäŋä. “Ämaqä Tesalonaika pmeqä iqua goti quaŋgä iquauŋi
ävquatämäupu, Goti naqäqakuä häŋä-pmeqä iqueqä yäpä iqinyä äväpu, itaŋga iqueqä
ymeqä qäukuä yäŋiŋä iquenyqä hiŋuä äqumbu äpmeŋäuä” ätätqäŋä. Ymeqä iqu, ii Jisasi
Iquvi. Iqu päkoŋgaŋga, Goti Iqu ique aŋgi ävauqumuatkqe. Itaŋga iqu Goti Iqueä
äwqä-tnäŋi, suqä quvqä imäkqä iquauŋqä äpäŋqä ii, ne mänemeqä yätŋqä yätamäkqä
neyqä ique.
!

1!Tesälonaika!3:!13!!Iiŋä iutaŋi, tiŋä timäuätŋqänä. Goti Iqu heqä qeqä-quuvqä yäpä
imŋi, yäŋänäŋqä emäkquätŋqe. Itaŋga hia neqä Naqä Jisasi Iqu iqueqä ämaqä suqä
jänänäŋä imäkqä iquautä aŋgi anä quvepäpqäŋgaŋi, he Goti Apiqueä hiŋuä iqiŋi suqä
quvqä hui maeqä jänänäŋä imäkquen pmetaŋguwäŋga quvepäniŋqä.
!

1!Tesälonaika!4:!1375:11!!Neyämaqä iquen, he ämaqä Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä
maeqiyqä iqua eŋqä-pa pmeqŋqe, he “ämaqä quuvqä eqiyäpu quwqä aŋä näweqämqä
äwätqäŋuwä iquauŋi, sqä wimeniqätiyä” tpiyä di, näqŋqä metpŋqä äneŋgi. Ämaqä Goti
Hanjuwä Iquenyqä quuvqä maeqiyqä iqua, ämaqä ai äwekuwä iqua aŋgi vauqŋqe, kŋui
mindqŋqä ipu hiŋuä äqämbu mäpmeqä, huäqä-huŋqä ämepu kŋuä äqiyätqäŋuwä iquayi.
14
Iiŋä iqŋqe, ne eeqäpnä quuvqä tiŋä äyä eqiyätqäŋu. “Jisasi Iqu äpäkonätä aŋgmä
ävaukqeqä. Iŋä dutaŋi, iqueä yäŋämäkŋqetaŋi, ämaqä quuvqä eqiyäpu äpäkonätqäŋuwä
iquauŋi Goti Hanjuwä Iqu aŋgi ävauqumuatätä, Jisasi Iqutä ätuma quvepäniqeqä.”
15
Iŋiŋqä, ne Naqä iqueä kukŋui ämetan, awi tiŋä etätqäŋu. “Naqä iqu aŋgi
äquvepätqäŋgaŋqä, ne häŋä yqänä äpmamitatqä iqune, ne ämaqä ai äpäkonätqäŋuwä
iquauŋi, hiŋuiqä mäwimeqä yaniqueqä.” 16 Ii tiŋä timäuäniqe. Naqä Jisasi Iqu, kiqä kiuä
maŋä yäŋänäqŋqä tqaŋga, iqueqä enjotqä huizi iquautaŋä naqä iqupqe maŋä inä tqaŋga,
Goti Hanjuwä Iqueä häwi äkakä inä tqaŋga, Naqä iqu qäukuä yäŋisa quvepäniqe. Iŋgaŋi
ämaqä iquenyqä quuvqä eqiyäpu äpäkonätqäŋuwä iqua, quŋganä aŋgi vaupnuwi. 17 Iŋgaŋi
qutä ämaqä häŋä yqänä äpmamitatqä iqunesä Jisasi Iqutä qaquvqä yätqä minatuŋquänä
yanique. Itaŋga ne Naqä iqutä häŋä hia ique-ique anä pmetanique. 18 Iŋä hitaŋgi,
hiqä-hiuä kukŋuä tque ätnäpiyitaŋi, yäŋänäqŋqä imäkŋgaŋgpu.
1
Neyämaqä iquen, hiunji nätmatqä iiŋi timäuqŋqe, ne pipa maqiyqä yan. 2 Iiŋqe, heqä
hiuäŋi näqŋqä äŋguänä tiiŋi ai ämakuwi. Hiunji Naqä iqu äquvepqŋqe, “Ämaqä quwä
meqä hŋqu maquvepqä yäŋqiyä” kŋuä ämen pmetaŋgua, maqŋqä äquvepqä paŋi maqänä i
timäuäniqe. 3 Ämaqe “Ne täŋgaŋi haŋä-iqä mänemeqä äŋguä äpmeŋunä”
tätqätaŋguwäŋga, apäkiqua ymeqä mipŋqänä täŋä-huŋqä naqänäŋä maqänä äwimeqä
paŋi, qui iwimäkätŋqäpqe maqänä ii wimeniqe. Iŋgaŋi qu haŋä-iqä naqä iqueŋqe, yä
mäpmeqä ipnuwi.
4
Iŋäqe, neyämaqä iquen, he suqä hiawiqä qua täutaŋä iu äpmapinjqae, hiunji iqu ämaqä
quwä meqä hŋqu äquvepqä pa, äyä quvepqaŋgi hiŋuä äqunätmepu, iquenyqä yäuŋuä
iquwä pa, ipnuwä ma, oe. 5 Ne hia witaŋgi pisqä im asuäsua itan imäkätuŋquä iqune
maetqe, oe; ne hiunji imänätaŋgi nätmatqä eeqäpnä we-huŋqä iqi hiŋuä äqunan
imäkätuŋquä iquneyi. 6 Iŋi, ne hiaqäqe, ämaqä huizi äwiŋuwä paŋi mäwiqä itan, neqä
Naqä Jisasi Iqu aŋgumä quvepqeŋqä hiŋuä äqänan, kŋuä yasämä ämetan pmetatuŋque.

7

I tinji. Ämaqä hiaqäqeŋqänä äwinyätŋqä iqua, qu hiatqäŋgaŋi hiaqäqä witpn. Itaŋga
ämaqä waiŋä eqä yäŋänäqŋqeta kŋuä iqe qämqämä iwimäkätŋqä iqua, qu hiatqäŋgaŋi i
imäkpn. 8 Iŋäqe ne iiŋä ma, we-huŋqä iutaŋä eanitaŋi, ne kŋuä yasämä ämetan tiŋä
pmetatuŋque. Ämaqä mäkä iqä hŋqu nätmatqä quiukuä iqi ktqä äqumuätänäŋqä paŋi, ne
suqä quuvqä heqiyqä iqutä, ämaqä huizi iuŋqä neqä qeqä-quuvqä imda änenyätŋqä iqutä,
iquaqu mävquatämäuqä a yäŋänäqŋqä äqätan. Itaŋga ämaqä mäkä iqä hŋqu nyuäŋä
ämuasmäŋqe nyuäŋä qui imäkŋqŋqä ämäuäŋqä paŋi, ne Jisasi Iqu aŋgmä änyä-häŋä
imäkäqumuatänaiyäniŋqä diŋqe, kŋuä iqä yäŋänäŋqä ämenä hiŋuä äqänan äpmen. 9 I
tinji. Goti Hanjuwä Iqu iqueqä äwqä-tnäŋiŋqä yä iquatuŋquä mänatänaiyqä ikqe; iqu ne
neqä Naqä Jisasi Kraisi Iquesa häŋä inemäkäqumuatäniqä diŋqä ätänaikqe. 10 Jisasi
Iqu, ne häŋä yqänä pmetaŋgquŋga ä ai äpäkonatquŋga äpätqe, ne iqutä hia ique-ique
anä pmetaniqueŋqä äpäkoŋgqe. 11 Iŋi he suqä täŋga tä itqäŋuwä paŋä tiiŋi, Goti
Hanjuwä Iqueqä ämaqä huizi iquauŋi kukŋuä äŋgui yäŋänäqŋqä ätuäpu yäŋänäqŋqä
iwimäkqaŋgpu.!
!

Hipru!9:28!Asä iŋi, Kraisi Iqu Iqueqä-kiuä Goti Iqueŋi, hämä äwinätä hiqäuya eŋqä-pa
äwqäŋgqe, ii qokä-apäkä iuqä suqä-quvqe quamä ämiwäuqe. Iqu qänakŋi ätnäŋä-iqiŋi
hŋqä quŋiqu inä itikimäknän. Iŋgaŋi Iqu suqä-quvqe huätä mämamäuqä itä, ämaqä
Iquenyqä hiŋuä äqämbu äpmeŋuwi itumuen.!
!

2!Pitä!3:!1718!!Ŋqä näueqä nyi kiiŋä änyinätŋqä iquenä, tuwaŋuä hŋqu ai äqäkqä, ga tä
huizi iqu äqiyqä. Tuwaŋuä äqiyätmŋi, kukŋui, nätmatqä tiŋä duŋqä kŋuä iqä äŋguänäŋä
mapŋqä evauqumuatätmä äqiyqä. 2 Goti Iqueqä ämaqä hiŋuä tqe tä hiŋuä ätäŋuwä
iuŋiŋqätä, neqä naqä ämineyqä, neŋi aŋgumä häŋä inequmuatqäqä iqueä kukŋuiŋqätä
hiqä kŋuä iqä imŋi, kŋuä mapŋqä nyiŋgaŋgi ivi. Iqueqä kukŋui, ämaqä iqu wäuŋuäŋqä
ändowqatkqä iquauä maŋä iuta qätä äwikuwi. 3 Nätmatqä naqänäŋä tiŋä iquenyqä
näqŋqä yasämä mapŋqe. Hiunji yäpakäŋgaŋi, ämaqä, ämaqeuŋqä häŋätamqä tqe
ätimäupiyi, qänaknäŋi huiwä iqueqä äwiŋqä du ipu, henyŋqä häŋätamqä ätäpu, tä säwqä
ipu, ti tpnuwi. 4 “Iqu ‘Nyi aŋgumä pmniqeqä’ ätkqäqe, kiqä häkui äŋgi qäyqiyä? Iqu
mapqä danä yäŋqiyä” tpnuwi. “Nätmatqä eeqänäŋä atqä awäka äpmetaŋguwäŋga
äwämiŋqe, ga iŋi qäukuä qua imäkätäqäŋga eŋqe, ii yqänä äwinä” tpnuwi. 5-6 Aiŋga
aiŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu kukŋuinä ‘Qäukuä eänä’ tqaŋgi, qäukuä eätä, itaŋga iqu eqä
ämetä qua imäkätä itaŋga quai eqä awä iqi äwätetä, itaŋga aŋgumä qänakndaŋi “Eqä
ätimäuänä” tqaŋgi, eqä häuakä naqänäŋä hŋqu qua täu ätimäuätä, qua tqueŋi qui
imäkkqeŋqe, näqŋqä epiyäqe, qu täwäsi e tpnuwi. 7 Itaŋga Goti Iqu “Tä näniŋqeqä”
ätekqŋqä, qäukuitä quaitä täŋga tä äwiŋqä tä, iŋqä pŋqä äwi. Ämaqä Goti Iquenyqä
hma imäkätqäŋuwä i, qu iqueä hiŋuä iqi ätqäupu kukŋuä naqänäŋä ätäpu näwinyä qui
imäkmbnuwäŋgaŋqä äwi.
8
Ŋqä näueqä nyi kiiŋä änyinätŋqä iquenä, qu täwäsi i itqätaŋgpqäqe, nätmatqä tiŋä
iquenyqe, hui imäpi. Naqä iqutäŋi, hiunji kiuänäŋä hŋqutä quväukuä wan täusenqetäŋi,
hŋqu huitaŋä maetqe, qäquaqu asänäŋi. 9 Iŋä hitaŋgi, iqu “iŋä timäuäŋqiyä” ätetŋqä pa
timäuätŋqeŋqe, ämaqä hui “iqu hŋgaŋqä itqänä” ätätqäŋuwäqe, iqu hŋgaŋqä miqä
itqäuä. Iqu hui qui imäkŋqäŋqe mäwinyätaŋgi, iqu ämaqä eeqänäŋi suqä quvqe huätä
vqatämäupŋqä wiŋgaŋgi, maqänäŋi mimäkqe, i itqäuä. 10 Iŋäqe, Naqä iqueqä hiunji iqu
ämaqä quwä meqä eŋqä-pa timäuäniqe. Hiunji iqueŋi qäukuä iqu hŋŋqä hoaqä naqänäŋä
ätätä, tä änätä, qäpu hiäniqe. Itaŋga nätmatqä qäukuä haqä yätu äwäkäwoŋqe, te
eeqänäŋi qui imäkäniqe. Nätmatqä qua täu äwiŋqetä qua iqutäŋi aaŋqä heniqe.
11
Nätmatqä eeqänäŋi quiŋä di, i itä imäknäniqä eŋqe, he ämaqe, suqä änäqe iqäpŋqe?
He hiqä häŋä-pmeqä ipu Goti Hanjuwä Ique äväpu, itaŋga he ämaqä huizi pmetaŋguwä
pa mäpmeqä, Goti Iqueqä suqä eeqänäŋi qänaknä iqäpŋqe. 12 Suqä iŋä ipu Goti Iqueqä
hiunji iquenyqä hiŋuä äqämbu äpmapu, hiunji iqu maqänänä timäuätŋqänä, wäuŋuä tnäŋä

iqäpŋqe. Hiunji qäukui te qäpu änätä, itaŋga nätmatqä qäukuä haqä yätu äwäkäwoŋuwi
tä dŋi täqŋgaŋga eqä nyeniqe. 13 Iŋäqe, ne Goti Hanjuwä Iqu “Nyi qäukuätä quatä
änyä-häŋä imäkmqäqänä” ätekqä iuŋqä hiŋuä äqänan äpmeŋu. Aŋä iu pmapqä i, suqä
jänänäŋä dunä ipu pmapnuwi.
14
Iwä ŋqä näueqä iquenä, he nätmatqä i timäuqŋqä hiŋuä äqämbu äpmapiyäŋgaŋi, he
suqä kiyä mätqä hui maeqä äŋguänäŋä eäpu, iqutäŋi äwqe naqä-hŋqunä iŋqä äyä
hetaŋgpi mequmueniqä duŋqä yäŋä qäŋgpŋqe. 15 Naqä iqu maqänä mimäkqä hiŋuä äqänä
äpmeŋqäŋqe kŋuä tiŋä mapŋqä. Iqu iŋi ne aŋgumä häŋä inequmuatätŋqä duŋqä itqäuä.
Goti Iqu neqä tasiŋgua kiiŋä änenyätŋqä Poli iqueŋi näqŋqä vqaŋgi, ga iqu henyŋqä
tuwaŋuä asä i inä äqiyätŋqe. 16 Iqueqä tuwaŋuä eeqä iquauŋi, iqu tuwaŋui nätmatqä iŋqä
ätätä äyä äqiyätŋqe. Tuwaŋuiuŋi kukŋuä hŋqua yäŋänäqŋqä hetaŋgä, iquauqä quatiŋqä
näqŋqä änä yasämäŋä di, maqänä mämeqä äyä ituŋque. Iŋäqae, ämaqä näqŋqä maeqä
eäpu quwqä quuvqä heqiyqäpqe, yäŋänäqŋqä maeqiyqä ipiyä i, kukŋui wäŋgima näŋi täqi
ätätqäŋä. Inä maetqe, kukŋuä Goti Iqueä kukŋuä tuwaŋuä äqänäŋqe äkunmäkätqäŋuwä
pa iyi. Iŋäqae qu näwinyä qui imäkmbnuwi. 17 Näueqä iquenä, he iŋqä ai näqŋqä äyä
ämeŋuwäqae, hiqä quuvqä heqiyqe äŋguänä mimbŋqe. Ämaqä Goti Iqueä suqä duŋi
hŋgisa iqä i, näŋi täqi etuma uwqaŋgpqe, he hiqä quuvqä heqiyqä yäŋänäqŋqä eŋqe, zä
tqŋqä. 18 Jisasi Kraisi neqä Naqäqu eä, ne aŋgumä häŋä inequmuatqäqeŋqätä itaŋga
qanyinä yätamäkqä vqeŋqätäŋi, he näqŋqä äŋguänäŋä eäŋuwitaŋi, yäŋänäqŋqä iqa
uwqäpŋqe. Täŋgapqä hea ique-iqueŋäpqe, iqueä yoqe naqänäŋä äwi; itaŋga ne iqueä
yoqe, haqä yätu matnmäuquatŋqe. Iŋi quaŋgä maetqe, aaŋä naqäqakuänäŋi.
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!1:!7!!Hiŋuä qumbuiyä! Iqu qaquvqeu pmeqä quvepätŋqä itqäuä.
Itaŋi ämaqä eeqänäŋi, Iqu äquvepqaŋgutqe, hiŋuä qumbuŋqäuä. Ämaqä Ique zi
äumiŋuwä iquapqe, hiŋuä anä qumbunuwi. Iŋgaŋi qokä apäkä quaitaŋi, Iqu aŋgi
quvepqaŋgaŋi, kŋuä kuapänä qäpunuwi. Naqäqakui. Iŋi ätimäuniqe!!
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!16:!15!!“Ga he qätä änyipiyä. Nyi henyqä äquvepätmäŋgaŋi, quwä
meqä iqua äquvepätquŋuwäpa iiŋä quvepmqänä. E hitaŋgi ämaqä hŋqu hiqaqä mäwiqä
itä, ga qokä apäki iqueqä womba iiŋqe, ätnäŋäqi iŋga ikiqaŋguti hiŋuä quŋquä iŋqe,
iqueqä ämuasmäŋqe, kiuätä qäqi iqi emitätqe, itaŋi ämaqä iiŋä iqu yeeqä iquäŋqä.”
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!22:!12!!Jisasi Iqu ti ätqiyä. “Qätä nyipiyä. Nyi maqänä
quvepmqänä. Ga maqänä äquvepätmäŋgaŋi, ämaqä hŋqunä-hŋqunäŋä iuŋi, quwqä suqä
imäkätquŋuwäpa, kimaŋi wimqä iŋqe, Nyi qäsä äma quvepmqänä.!
!

2!Tesälonaika!2:!174!!Neyämaqä iquen, neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqu aŋgi äquvepätqäŋga

iqutä yätqä minaniquä iuŋqe, ne kukŋuä hui inä etqu. 2 Ämaqä hŋqu quaŋgä, “Hia qäyu
timäuqaŋgi neqä Naqä iqu aŋgi ai äquvepqeqä” etqaŋgqä iuŋqä yäuŋuä ipu kŋuä kuapänä
mindqäŋqä iqäpn. Ämaqä iiŋä etätqä iqu nenyqe, “Hindŋä-meqä Iqu kukŋuä iiŋä iquau
äwikqeqä” käyä etqaŋgqäqe, ä “Iqua kukŋuä iiŋi awä ätkuwiqä” käyä etqaŋgqäqe, ä
“Iqua tuwaŋuä e äqäkuwiqä” käyä etqaŋgqäqe, qätä mäwiyqä pa iqäpna. 3 Ämaqä hŋqu
he hiŋgimända etma wätŋqä iqäqe, wimasiyqäpn. Naqä iqu aŋgi mapqäŋga, ti ganä
timäuäniqe. Ämaqä aaŋä kuapänäŋi, Goti Hanjuwä Ique tuwä äwiyäpu, häŋgisanä
itquetqätaŋgua, ämaqä suqä eeqänäŋä iuŋi mändi äkittqiyätä tä du qui imäknäniŋqä
äwätŋqä iqub ätnäŋiqi timäuäniqe. 4 Iqu ätnäŋiqi ai ätimäuätäqäŋgaŋi, Goti Hanjuwä
Iquesä, goti quaŋgä ämaqe qoŋä äwoktäumipqä iutä, itaŋga nätmatqä huizi iutäŋi,
eeqäpnä mändi äkittqiyätä, ämaqeuŋi, “Nyi nätmatqä eeqänäŋä ämäwqätäuäŋänä”
tuäniqe. Aaŋä ququvqäŋgi inä timäuätŋqänä, Goti Iqueqä hikä aŋä iuŋi inä äpeyätä, yä
hawä iu äpme, “Goti hŋquŋqu maetqänä, nyi tä qäqunjqä” tuäniqe.!
!

1!Jonä!3:!173!!Häe, hiŋuä äqunäŋä? Apiqu nenyqä wiŋgaŋgi, iqu neyŋqä kiiŋä itä, “He ŋqä
ymeqeqä” änatätqäuä. Ga iŋi, aaŋä naqäqakuänäŋä eä, ne iqueqä ymeqä eŋu. Ämaqä

qua täu pmeqe, qu Goti Iquenyqe änyä maqŋqä eäpiyäqae, nenyqäpqä di, änyä maqŋqä
eäŋä. 2 Ämaqä nyi henyŋqä itm qeeqä etmäkätŋqä iquenä, täŋgaŋi ne Goti Iqueqä
ymeqä eŋu; qänakŋi ne änäqä pmeniquti? Iŋqä di ätnäŋäqi ätiŋi, matimäuätqe. Mä ne
tiŋiŋqe näqŋqä eŋu. Kraisi Iqu ätnäŋäqi äti timäuqaŋgaŋi, ne iqueŋi hiŋuä äqunätanä, ga
iqu eŋqä-paŋä heanique. 3 Ämaqä iŋä timäuäniqŋqä hiŋuä äqämbu äpmapiyä di, qu quwqä
quwä Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi kiyä mitumäkŋqä pmepŋqä itqäŋä. Ga iŋi, qu Kraisi Iqu kiyä
mamätqä äpmeŋqä pa, i äpmeŋä.!!

2. Iŋgaŋi!iwäsäqä!yäpakiqu!timäuqaŋga,!ämaqä!eeqänäŋi!Goti!Iqueqä!hiŋuä!iqi!tqäupnuwi.!
Ämaqä!quuvqä!maiqiyqä!iquauŋi,!Iqu!iwäsäuäniqe.!Quuvqä!heqiyqä!iquauŋi,!Jisasi!Kraisi,!
quwqä!häŋä!iqumuatqä!Iqueqä!yätamäkqeta,!qui!mimäkäŋqä!ipu,!häŋä!pmapnuwi.!
Matt!7:!21723!!Ämaqä nyi ‘naqäqukiyä’ ändätqäŋuwä iquauŋqe, he kŋuä tiŋä maeyqä pa
inä, ‘Qu eeqänäŋi Goti Hanjuwä Iqunä miqeuŋqä eipnuwiqä.’ Ämaqä nyaqä apiqu qäukuä
haqä yätu äpmeŋqä iqueqä äwiŋqä iunä qänaknä imitpqä iquanä hipnuwiqä. 22 Hiunji Goti
Iqueqä kukŋuä mitqä naqä iŋgaŋi, ämaqä kuapänäŋi ti dpnuwiqä. ‘Naqä iqukiyä, ne
hiŋuä-tqä wäuŋui imäkätanä, dŋä quvqä iquau huätä ändowqatätan, ämaqä mimäkqänäŋä
iuŋi imakätanäŋgaŋi, tqä yoqetanä imäkmiŋqueqä.’ 23 Iquauŋi nyi kimaŋi ti tumniqeqä.
‘Nyi tutqä qäpu henyŋqe änyä maqŋqä eeŋänä. He ämaqä suqä quvqä kuapänä
imäkquenjqä. Huätä upiyä!’”
!

Matt!12:!36!!Itaŋgi nyi he etqänä. Hiunji Goti Hanjuwä Iqu ämaqeu kukŋuä
mitäniqŋqäŋgaŋi, iqu quwqä kukŋuä hiŋgi ätmitpqeŋqä kŋuä indqänätä, iuta
iwäsäuäniqeqä.
!

Matt!25:!31746!!Jisasi Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukque. “Ämaqeuqä ymeqä ekqä iqu
aŋgu äpätqäŋgaŋi, yoqä naqä täŋä äpätä eŋätqä eeqänäŋä iquatä anä ppnuwiqä. Itaŋga
iqu iqueqä yoqä naqe motquetŋqe, ämiqä iqueqä zä hawä iu pmeniqeqä. 32 Iŋgaŋi huiqä
himqä eeqänäŋi iqueqä hiŋuä iqi tqäuqaŋguwäŋga, iqu iquauŋi iwäsäuätä hŋquaqu
mäqäqasäuäniqeqä. Yaqueqä miqä iqu sipsipqä iquatä meme iquatä ämäqäqasäuetŋqä pa,
i imäkäniqeqä. 33 Iqu yaqueqä sipsipqä iquauŋi äŋuaŋgisa, itaŋga yaqueqä meme iquauŋi
qunamäuqäŋgisa mäqäqasäueniqeqä.
34
I imäkäqetaŋi, ämaqä ämiqä iqu ämaqä iqueqä hipa äuŋa iŋgisa tqäuätaŋguwä iquauŋi
tiŋä tuäniqeqä. ‘Ŋqä Apiqu he äŋguä emäkätŋqä ai etkqeqä. Iqu nätmatqä äŋguänäŋi
quai änä imäkätäqäŋga henyŋqä näwenyä imäkekqe, he mapŋqe, iqunä ämitŋqä yäpä
täŋgisa yappiyä. 35 I tiŋä hitaŋgiyä. Nyi buayä dä pmetaŋgaŋi, he buayä äyä
ändapmiŋuwiqä. Nyi eqä maŋqä pmetaŋgaŋi, he eqä äyä ändapmiŋuwiqä. Nyi ämaqä
huiqä himqä huitaŋunä hitaŋga, he nyiŋi hiqä aŋä iuŋqä ändma äumiŋuwiqä. 36 Nyi qäkä
mäyäuqä itaŋga, he qäkä äyä ändapmiŋuwiqä. Nyi yaqä witaŋgaŋi, he äyä
äminyimiŋuwiqä. Nyi guä pmetaŋgaŋi, he äpäpu hiŋuä äyä ämaŋqänmiŋuwiqä’ tuäniqeqä.
37
I tquaŋga, qokä apäkä jänäŋä iqua kimaŋi tiŋä tupnuwiqä. ‘Naqä iqukiyä. Si buayä dä
pmetaŋgnä hiŋuä äkqänätan äkŋga äktapmiuŋquwä? Si eqä maŋqä pmetaŋgnä, eqä äkŋga
äktapmiuŋquwä? 38 Si ämaqä huiqä himqä huitaŋänäŋuki äkqänätan neqä aŋä iuŋqe,
äkŋga äktma äumiuŋquwä? Si qäkä maiquki hitaŋgnä qäkä äkŋga äktapmiuŋquwä? 39 Si
yaqä witaŋgnä ä guä pmetaŋgnä, äpätan hiŋuä äkŋga ämakqänmiuŋquwä?’ tupnuwiqä.
40
Itaŋga ämaqä miqä iqu kimaŋi tiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi aaŋä naqäqakuänäŋä etqänä.
Nätmatqä eeqänäŋi he nyaqä guäkautä napqautä iwimäkmipqe, qu yoqä maeqä käyä
hitaŋgqäqe, he iŋi nyi nyimäkmiŋuwiqä.’
41
Iŋgaŋi iqu ämaqä hipa qunamäuqä iŋgisa tqäuätaŋguwä iquau tuäniqeqä. ‘Henyqe, ŋqä
Apiqu “Qu qui imäkmbŋqäuä” ai ätkqeqä. He tä maiusqänäŋä äsäŋqeuŋqä huätä upuiyä.
Tä äsäŋqä iqu, Setänä iqueŋqätä iqueqä eŋätqä iquauŋqätä näwenyä äsänä. 42 I tiŋä
hitaŋgiyä. Nyi buayä dä pmetaŋgaŋi, he buayä mändapqä äyä imiŋuwiqä. Nyi eqä
maŋqä pmetaŋgaŋi, he eqä mändapqä äyä imiŋuwiqä. 43 Nyi ämaqä huiqä himqä

huitaŋunä hitaŋga, he nyiŋi hiqä aŋä iuŋqä mändma mäwqä äyä imiŋuwiqä. Nyi qäkä
mäyäuqä itaŋga, he qäkä mänyiyätqä äyä imiŋuwiqä. Nyi yaqä äwitmä ä guäpqä
pmetaŋgaŋi, he mäminyqä da äyä imiŋuwiqä’ tuäniqeqä.
44
I tquaŋga iquapqe kimaŋi tiŋä tupnuwiqä. ‘Naqä iqukiyä. Si buayä dä pmetaŋgnä, ä
eqä maŋqä pmetaŋgnä, ä, huiqä himqä huitaŋänäŋuki hitaŋgnä, ä qäkä maiquki
hitaŋgnä, ä yaqä witaŋgnä ä guä pmetaŋgnä, hiŋuä äkqänätan yätamäkqä makiyqe,
äkŋga imiuŋquwä?’ tupnuwiqä.
45
Itaŋga ämaqä miqä iqu kimaŋi tiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi aaŋä naqäqakuänäŋä etqänä.
Nätmatqä eeqänäŋi he nyaqä guäkautä napqautä yoqä maeqä inäsquauŋi miwimäkqä
imiŋuwi, he iŋi nyipqe mänyimäkqä äyä imiŋuwiqä’ tuäniqeqä. 46 Ämaqä tqua äwäpiyi,
haŋä-iqä qäpu maiqä eniqä di ämepu pmepnuwiqä. Iŋä hitaŋgi qokä apäkä jänäŋä iqua
häŋä hia ique-ique pmeqe ämepu pmetpnuwiqä” ätukque.!
!

John!3:!18721!!Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti Hanjuwä Iqueqä ymeqä iquenyqä quuvqä
eqämitpqe, iquauŋi suqä quvqeŋqä miwäsäuqä yäniqe. Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti
Hanjuwä Iqueqä ymeqä kiuänäŋä iqueqä yoqeŋqä quuvqä maeqiyqä imitpqe, iquauŋi iuta
suqä quvqeŋqä ai iwäsäuänä. 19 We-huŋqä iqu qua täuŋqä qäyä äpqaŋgqäqe, ämaqe suqä
quvqä imäkpiyiŋqä we-huŋqä iqueŋi tuwä äwiyäpu, hiawiqä imqä äwinyä. Suqä iŋiuta
iwäsäuänä. 20 Ämaqä suqä quvqä imäkätqäŋuwä iqua, suqä quvqe ätnäŋäqi äti witŋqä
hitaŋgqeŋqä, qu eeqänäŋi we-huŋqä iquenyqä mäwiŋgaŋguti iquenyqä mapqä ipnä.
21
Iŋäqe, Goti Hanjuwä naqäqakuä iqueä suqeu qänaki itqäŋuwä iqua, quwqä wäuŋui Goti
Hanjuwä Iquesa imäkqaŋgpqe ätnäŋäqi äti motquetŋqänä, we-huŋqä iquenyqe äppnä”
ätukqe.!
Jonä!5:!24730!!“Nyi naqäqakuänäŋä etqä. Ämaqä nyaqä kukŋui qätä äwiyäpu, nyi
änändowqatqäqä iquenyqä quuvqä eqäyquwä iqua, häŋä hea ique-ique pmeqätäŋä iquayi.
Iqua äpäkoŋqä duŋi ämäwqätäuäpu, häŋä hea ique-ique pmeqe ämequwäqae, iquauŋi
miwäsäuqä danä yänä. 25 Nyi naqäqakuänäŋä etqä. Hiunji hŋqu timäuätŋqä itŋqe ai qe
ätimäuqi. Ämaqä piyqä äpäkonätqäŋuwi, Goti Hanjuwä Iqueqä ymeqä iqueä maŋä
tqaŋgqe, qätä wipŋqeqä. Itaŋga qätä i äwipiyä iqua häŋä huvaupŋqeqä. 26 Apiqu
iqueqä-kiuä häŋä-pmeqäŋqä quatiquvi. Ga iqu iqueqä ymeqä iqueŋäpqe, häŋä-pmeqäŋqä
quati asä inäŋäqu hetaŋgi imäkkqeqä. 27 Ymeqä iqu ämaqeuqä ymeqä eqäqä hitaŋgi,
apiqu iqueŋi iqu ämaqä iwäsäuätŋqä yoqä naqä ävqe. 28-29 Kukŋuä täŋqe, he qämqämä
ipu miiqä yäŋä miqä danä ipŋqeqä. Ämaqä qua äptnäŋuwi, qu ymeqä iqueä maŋä tqaŋgi
äwipiyäŋgaŋi, qua äptŋgäwäŋuwä iutaŋi aŋgumä häŋä vaupŋqä hiunji iqu äpqiyä. Suqä
äŋguä imäkätqäŋuwä iqua aŋgumä häŋi, häŋä hea ique-ique pmeqeŋqä vauqaŋgpi, itaŋga
suqä quvqä imäkätqäŋuwä iqua aŋgumä häŋi, iquauqä suqeŋqä iwäsäuätä haŋä-iqä
meqŋqä vaupnuwiqä.!!
30
Nyi nätmatqä hŋqu ŋqä näuänäŋi mimäkqä danä ymä. Nyi Goti Hanjuwä Iqu dqaŋgqä
dunä iwäsäuätqäŋänä. Nyi änyiŋqä ŋqä duta mimäkqä itmä, ämaqä nyi änändowqatqä
iqueqä äwiŋqä dunä imäkätŋqä qae, nyaqä ämaqä iwäsäuqe wäqiyä maitqenä” ätukqe.!
!

Wäuŋuäŋqä!17:!30731!!Hiŋuiqänäŋi, ämaqä iqua iquenyqä maqŋqä hitaŋguwäŋga, iqu
quwqä suqä quvqeŋqe, kukŋuä matqä imiŋqe. Iŋäqe täŋgaŋi, ämaqä qua eeqänäŋä iuŋi
suqä quvqeŋqä womba ipu ävquatämäupŋqä diŋqe, iqu kukŋuä yäŋänäqŋqä ätätqänä. 31 Ii
quati tinjqä. Qokä-apäkä iuqä suqe iwäsäuäniŋqe, iqu hiunji hŋque ai ätekqeqä, iqueqä
suqä jänänäŋä iutayi. Ii iwäsäuäniqä diŋqe, ämaqä hŋque ai ätekqeqä. ‘Ämaqä täqu,
qäqueqä’ ämänätuqetŋqä diŋqe, ämaqä iqu äpäkoŋgaŋgi qua äptekuwi, Goti Hanjuwä Iqu
aŋgumä ai ävauqumuatkqeqa” ätukqe.!
!

Romä!2:!1711!!Iŋi he huizi iquauŋqe, “Quvqä-quaiqä” ätäpu iwäsäuätquŋuwä eeqänäŋä
iquen, suqä quvqä iqua imäkätqäŋuwi, he asä inä imäkätquŋuwitaŋi, “Ne quvqä
maequneyqe” matqä ipn. He iquauŋqe, “Suqä quvqä iiŋä imäkqä-quaiqä” ätäpiyäŋgaŋi,

hiqä-heoŋqä-pqe inä tmbŋqe. 2 Ne näqŋqe. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä suqä quvqä iiŋä
iquau imäkätquŋuwä iquauŋi, kima ävätäqäŋgaŋi, qäyunänä vän. 3 Si huizi iquauŋqe,
“Iqua suqä iiŋä imäkquaiqä” ätätn asänä imäkqä iquki, “Goti Iqu ämaqeu kukŋuä
mitqeuŋi, ämäwqätäumniqeqä” kŋuä kiyä? 4 Goti Hanjuwä Iqu äŋguä ikitquetä, hia
quäuqä sinyqä hiŋuä äqänä äpme, tqä suqä quvqeŋqä kima maqänä mäktapqä itŋqe. Iqu
äŋguä kuapänä e käyä ikitqueqaŋgqeŋqe, ii nätmatqä heŋgiŋqä eŋqä-paŋä äqunäŋnä?
Iqu, si tqä suqä quvqä iuta kunmäkndŋqä äktma äwätŋqä, äŋguä iiŋä ikitquetŋqeŋqe,
maqŋqä eŋn?
5
Si tqä kŋuä iuŋi qäŋqaŋä äyetnä, suqä quvqä iuta makunmäkŋqä itnäŋgaŋi, Goti
Iqueqä äwqä tnäŋi, aquvä ämaqiyätqäŋinyä. Hiunji Goti Iqu, Iqueqä äwqä tnäŋi ätnäŋä
iqi ämaetä, kukŋuä jänä imäkätäqäŋgaŋi, tqä kima qäyunäŋi, iŋga matŋi. 6 “Goti Iqu
qokä-apäkä hŋqunä-hŋqunäŋi, suqä qu imäkätquŋuwä iuŋqe kima äväniqeqä.” 7 Ämaqä
yäŋä äqänäpu wäuŋuä äŋguä imäkäpiyitaŋi, yoqä naqä ämepu, mapäkoŋqä ipŋqä, Goti
Hanjuwä Iqutä quamä anä pmepŋqä hänaqeŋqä qävqä itqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu häŋä
hea ique-ique pmeqä väŋqiyä. 8 I hitaŋgqä-qe, ämaqä kŋui quwqä-quwäŋqänä
indqänäpu, kukŋuä naqä-qakuä iu tuwä äwiyäpu, suqä Goti Iqu mäwinyätaŋgqä iu qänaki
itqäŋuwä iquauŋi, Iqueqä äwqä tnäŋä yäŋänäŋqänäŋi väŋqiyä. 9 Ämaqä eeqänäŋä suqä
quvqä imäkätquŋuwä iquauŋi, haŋä-iqä naqänäŋitä täŋä-huŋqetäŋi wimeŋqiyä. Israitqä
iquauŋganä äwimeqetaŋi, huizi Israitqä käyä hitaŋgi huizi iquaupqe inä wimeŋqiyä. 10
Iŋä hitaŋgi ämaqä eeqänäŋä suqä äŋguä imäkätquŋuwä iquauŋi, quamä pmeqä
äŋguänäŋitä, yoqä naqetä, itaŋga äwqä haŋuä iŋqä itänyä, Israitqä iquauŋganä
äwimeqetaŋi, huizi Israitqä käyä hitaŋgi huizi iquaupqe inä wimeŋqiyä. 11 Ii tiŋä
hitaŋgiyi: Goti Hanjuwä Iqu qokä-apäkä eeqänäŋä iquauŋi, suqä asitaŋinä iwäsäuän.!
!

2!Tesälonaika!1:!5710!!He iiŋä imäkätqäŋuwiŋqe, ämaqe näqŋqä tiiŋä ämetqäŋä. Goti Iqu
ämaqä eeqäpnä iwäsäutäqäŋgaŋi, suqä jänänäŋä iuta iwäsäuäniqeqä. He haŋä-iqe hiŋgŋi
mämeqä itqäŋä; Goti Iqunä miqeuŋi naqänäŋä imäkpŋqeŋqä ämetqäŋä. Iutaŋi iqu
henyqe, “He nyaqä ämaqä naqäqakuä epu, nyaqä miqeu pmetpŋqe, qäyunäŋuenjqä”
etäŋqiyä. 6 Goti Hanjuwä Iqu suqä jänänäŋi, tiiŋä imäkäniqe. Iqu ämaqä he haŋä-iqä
etapätqäŋuwä iuŋi, qupqä kimaŋi inä väniqe. 7 Itaŋga iqu he haŋä-iqä e ämetqäŋuwä
iquendä nesä, haŋä-iqe huätä ämänamäuätä, hapä pmeqä nätapäniqe. Nätmatqä iiŋi,
iqu Naqä Jisasi Iqutä iqueqä enjotqä yäŋämäkäqŋqä iquatä qäukä yätutaŋi ätnäŋäqi tä
hänäqä sqä äquvepäpiyäŋganä imäkäniqe. 8 Iŋgaŋi iqu ämaqä Goti Hanjuwä Iquenyqä
maqŋqä epu itaŋga neqä Naqä Jisasi Iquenyqä kukŋuä äŋgui qätä mäwiyqä itqäŋuwä
iuŋi, kima ävätä haŋä-iqä tiiŋä väniqe. 9 Iqua, Jisasi Iqutäŋä qäqä-iqi mäpmeqä,
iqueqä yäŋänäqŋqä aaŋä naqänäŋä iqueŋi mämeqä, kiiŋä näŋi qui imäkmbu hia ique-ique
pmetpnuwi. 10 Haŋä-iqä ii, Naqä Jisasi Iqu aŋgi quvepqaŋganä wimeniqe. Iqu ämaqä
iquenyqä quuvqä eqiyäpu iqueqä ämaqänä äpmeŋuwä iqua yäuŋuä naqänäŋä ipu, miqä
yäŋä ikipu, iqueqä yoqe haqä-iqä mamäupnuwäŋqä quvepäniqe. Iŋgaŋi, he kukŋuä ne
awä etmiŋque ämepu, quuvqä naqäqakuä eqiyätqäŋuwitaŋi, hepqä qutä anä i ipnuwi.
!

1!Pet!4:!376!!He suqä ämaqä Goti Iquenyqä quuvqä maeqiyä ipiyä i imäkätqäŋuwä i, ai
imäkqa äpmiŋuwi. Suqä tiŋä isua äyä imiŋuwi. Hiyqe hiveqänä äunäpu, suqä quvqä huiwi
iqueqä äwiŋqä du ipu, eqä pupqä iqe änäpu pupqä ipu, ymisaŋä eqä yäŋänäqŋqä
naqänäŋä imäkäpu ga suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä ipu, iwä iutaŋi suqä Goti Iqu pmua
imäkkqe imäkäpu, goti quaŋgä iquauä yoqe haqä-iqä ämamäuäpu äyä imiŋuwi. 4 Iwä he
täŋgaŋi, suqä quvqä iŋi qutä anä mimäkqä itqätaŋguwäŋgaŋi, henyqe qu tä “änä änäŋqä
itqäpiyä?” tpu ipu, qu henyŋqä qui kukŋuä quvqe i ätätqäŋä. 5 Iŋäqe, Goti, ämaqä häŋä
äpmeŋuwitä pizqä äwiŋuwitä iwäsäuäniqŋqä näwinyä imäknä äpmeŋqä iqueä hiŋuä iqiŋi,
qu ätqäuäpu, “Ne suqä iŋi, iŋqä iŋqä imäkmiŋqueqä” ätuäpu kukŋuä tpnuwi. 6 Iŋä
hitaŋgqeŋqä ämaqä pizqä eäŋuwi, Goti Iqueä kukŋuä we-huŋqä-täŋi qätä äwikuwi. Qu

täkä ämaqä epiyiŋqä ämaqä eeqänäŋä suqä iwäsäuqeuŋqä äwätqäŋuwä pa, qu iu äupiyi,
iwä dŋä epiyäŋgaŋi Goti Iqu äpmeäŋqä pa, i pmepŋqä diŋqä qätä äwikuwi.

!
2!Pitä!2:!1710!!Hiŋuiqänäŋäŋgaŋi ämaqeuä awä imdaŋi, ämaqä hiŋuä quaŋgä tqe hŋqua inä
ätimäumiŋuwi. Ga i eŋqä-pa, heyaqä awiqisaŋi, Goti Iqueqä kukŋuä duŋqe, quaŋgä
ätäpu motqueqä hŋqua timäupnä. Qu imä zä imäkäpu, kukŋuä quaŋgä heyaqä quuvqä
heqiyqä du qui imäkqäŋqä tpnä. Quwqä Naqä aŋgumä mbqä imeqä iqueŋäpqe, tuwä
äwiyäpu, iwä iŋä dutaŋi qui imäkŋqä maqänänäŋi quwqä quwä maembnä. 2 Iwä, ämaqä
quuvqä heqiyqä kuapänäŋi, quvaqä suqä quvqä hiveqänä huiwi iqueqä äwiŋqä du
itqätaŋguwä iu äqumbiyi, qupqe suqä inä imäkpn. Iwä, iŋä imäkqaŋguwitaŋi, ämaqä huizi
di qu hänaqä naqä-qakuänäŋä iquenyqe, kukŋuä quvqä tpnuwi. 3 Ämaqä, Goti Iqueä
kukŋuiŋqä quaŋgä ätäpu motqueqä iqua, quwqänä hiätŋqä wiŋgaŋgi, nätmatqä naqänäŋi
hesa quaŋgä mapnä. Iŋäqe, Goti Iqu qu iqueä hiŋuä iqi ätqäupu kukŋuä ätäpu qu
mämäuwqätäuqä ipnuwiŋqe, qäŋganä imäkeŋqe. Ga quŋi qui imäkäniqä iqu, hiqaqä
mäwitqe, hiŋuä äqänä äpme.
4
Tiŋä äyuwä. Aaŋä hiŋuiqänäŋäŋgaŋi, Goti Iqueqä eŋätqä hŋqua suqä quvqä
iqaŋguwäŋga, iqu käyä ipŋqä hiŋuinä mäquŋqä itä, huätä ändowqatkqe. Iŋä ikqe, iqu
quŋi kukŋuä mitqäŋgaŋqä, qua hovqä hea naqänäŋä wiqä iu guä äpmuatekqe. 5 Tipqä
inäyi. Ämaqä hiŋuiqänäŋäŋga, Goti Iquenyqä hma imäkätqätaŋguwä iuŋi, iqu hiŋuinä
mäquŋqä itä, quŋi eqä metŋqä eqä huakä naqänäŋä ätnämäuätä, ‘Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi
jänänŋänä pmapiyä’ awä ätumiŋqä Noa iqutä ämaqä sevenpela itä, quŋi iqu häŋä
iqumuatkqe. 6 Tipqä inä äyuwä. Goti Iqu, “Aŋä himqä Sotomätä Gomoratäŋi haŋä-iqä
mayiŋqeqä” ätätä, aŋä-himqä iquaqu wätakinä witäniŋqä äniqäkqe. Iŋä imäkkqe, ämaqä
Goti Iquenyqä hma imäkätqäŋuwä i, qupqe qui imäkmbnuwä diŋqä ämaqe näqŋqä
meqäpŋqä imäkkqe. 7-8 Iŋäqe, ämaqä jänänäŋä Loti iqueŋi, iqu huätä itumetä häŋä
imäkäqumuatkqe. Sotomä pmeqä iuä awä im äpmeqe, ämaqä iu pmeqe suqeu qänaknä
miqä qokä apäkiŋqänä i itqätaŋguwä iuŋi, iqu hea ique-ique hiŋuä äqunätä, qätä
äwiyätäqetaŋi, iqu ämaqä jänänäŋäqu eä, iqu qundqändqä itä, äwqä tmimiqä ämamiŋqe.
9
Neqä naqä ämineyqä iqu i imiŋqeŋqä, kŋuä ti metŋque. Ämaqä ique qänaknä vqä di,
qu ämaqä huiziuqä suqä duta haŋä-iqä yäpä im pmetaŋguwä iuŋi, huätä yätumeqŋqä
hänaqe, iqu näqŋqä eä. Itaŋga ämaqä suqä quvqä iqä duŋi, iqu quŋi kukŋuä mitqäŋgaŋqä
haŋä-iqä du mäqumuateqŋqä hänaqäpqe, iqu näqŋqä eä. 10 Ämaqä suqä kiyä mätqä ipu,
Goti Iqueqä miqä du yäpiqi miqä imipqä i, iqu quŋi haŋä-iqä quvqänäŋä du
mäqumuateqonä. Ämaqä Goti Iqueä kukŋuä iuŋqä quaŋgä ätäpu motqueqä iqua, qu zä
miqä danä hŋgisanä ipu, haqä yätu äpmeŋuwä iquauŋqe kukŋuä quvqä ätäpu
äkittqiyätqäŋä.!
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!20:!11715!!Itaŋi nyi zä hawä qäpaiqä naqänäŋä hŋqu witaŋgi, ga
Zä Hawä Iu Pmetaŋgqä Iquepqe, äquŋgqe. Iwä quaitä qäukuitäŋi, Iquenyqä zä
äwäsinyä, qäpu ekiyi. 12 Itaŋga, qokä-apäkä ai äpäkoŋguwä, yoqä täŋitä yoqä
maeqätäŋitä, eeqänäŋi, qu zä hawä iqueä hipeŋuä iqi tqäuätaŋgä äquŋgqe. Iqi
tqäuätaŋguwäŋga, eŋätqä iqua quwqä suqä imäkmiŋuwä buki ävatäpu, itaŋga häŋäpmeqä bukä iqupqe inä ävatkuwi. Ga Zä Hawä Iu Äpmeŋqä Iqu, kukŋuä bukiu
qänätaŋgeuŋi hiŋuä äqunäqe, Iqu ämaqä ai äpäkoŋuwä iquauqä suqe iwäsäukqe. 13 Ämaqä
eqä pŋiu äpäkoŋguwä iquauŋi, eqä-pŋä iqu a äkiqätmiŋqe, ewasqiyäwqatkqe.
Äpäkoŋquesä, Wavä iquesäŋi, iquaqupqe, qokä apäkä ai äpäkoŋguwäŋga iquaquiyqä hipa
iu äpmamiŋuwäpqe inä ewasqiyäwqatkiyi. Itaŋga qu eeqänäŋi, Zä Hawä Iu Äpmeŋqä
Iqueä hipeŋuä iqi tqäuätaŋguwäŋga, Iqu ämaqä hŋqunä-hŋqunä quwqä suqä
imäkmiŋuwiuŋqä iwäsäukqe. 14 Ga äpäkoŋqä iqutä, ä Wavä iqutä hovqä tä naqänäŋä
äsätaŋgqä ique ämatnämäukuwi. Hovqä tä naqänäŋätäŋä iqu, äpäkoŋqä huizi (2) iquvi.
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Itaŋga ämaqä quwqä yoqe, häŋä-pmeqä bukä iu mäqŋqä iŋqä iqua, qupqe hovqä tä
naqänäŋä äsäŋqä ique inä ämatnämäukuwi.!
!

2!Korinä!5:!9,10!!Iŋi ne huiwi äkisque ti äpmeŋque, neqä kŋuä yäŋänäqŋqänäŋi, Naqä

Iqueŋi yeeqä iwimäkqeŋqä indqänätqäŋu. 10 Ii tiŋä hitaŋgiyi. Ne eeqäpnä huiwä yäuä
ique yqänä äpmenä, suqä äŋguä quvqä imäkmitatquä iuta, Kraisi Iqueqä änewäsäuqä
iqiŋi, neqä suqeta hŋqunä-hŋqunä iwäsäutä, kima nätapäniqe.!

3. Iŋi!Goti!Iqueqä!ymeqe,!Iqueqä!hiŋuä!iqi!hia!ique7ique!pmetpnuwäŋqe,!qäukuä!änyä7häŋä!
iqutä!qua!änyä7häŋä!iqutä!äwiŋinyä.!
Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!21:!173!!I iqaŋgi äqunmi huizi, qäukuä änyä-häŋä hŋqutä, qua
änyä-häŋä hŋqutä äquŋgque. Qäukuä qua hiŋuiqä wämiŋiyä iquaqu, hma ai eqaŋgiyäŋga,
ga eqä pŋäpqä iqu yqänä matuqä ikqe. 2 Itaŋga nyi aŋä-himqä Goti Hanjuwä Iqu
Iqueqŋqä atäuŋuä ikqä, Änyä Häŋä Jelusälemä iiŋi, hiŋuä äquŋgqe. Ii Goti Hanjuwä
Iqutä äwiŋqe, apäkä hŋqu kiqä qokique ämuanätŋqä qeqätqä näwi imäkŋgqä pa, qäkämä
qeqätqä iŋä imäkŋqä, qäukuä haqä yätutaŋi, äväma quvepqaŋgi äquŋgqe. 3 Itaŋgqäŋga,
zä hawä iutaŋi, maŋä yäŋänäŋqä hŋqu ti tqaŋgi äwikqe. “Qätä nyipiyä! Täŋgaŋi Goti
Hanjuwä Iqueqä aŋi, qokä apäkitä äpmeqi. Iŋi Iqu quwqä awä iqi pmetäŋqiyä. Ga qu
Iqueqä qokä apäkä heqaŋgpi, Iqu Iqueqä-kiuä qutä anä äpme, quwqä Gotiqu pmeŋqiyä.
Tä maiusqä äsäŋqä iuŋi, ii ämaqä Goti Iqueŋqä mäwiŋqä itä, Iqueqä Ymeqä Iqueŋi,
quwqä häŋä iqumuatqä hiätŋqä mitmeqä itqäŋuwä iquauqä hia ique-ique pmeqä iuvi.
!

Ätnäŋiqi!itikimäkqäŋqä!21:!8!!I hitaŋgi, ämaqä pemä miqä itqäŋuwä iquatä, quuvqä
maiqiyqä itqäŋuwä iquatä, suqä aaŋä quvqänäŋä imäkätqäŋuwä iquautä, ämaqä pizqä
äpäsqätqäŋuwä iquautä, hiqaqä heŋgi äwäyäkitqäŋuwä iquatä, paqä imäkätqäŋuwä, ä
goti quaŋgä iquauŋqä quuvqä eqiyätquŋuwä iquatä, itaŋga kukŋuä quaŋgä ätätqäŋuwä
iutäŋi, qu hovqä naqänäŋä hikä piyaŋäweqä tä nätqätaŋgqä iuŋqä upnuwiqä. Ii äpäkoŋqä
huizi (2) iquvqä.”

!
Näqŋqä&iiŋä&ai&ämenitaŋi,&ne&änä&imäkatuŋque?&
A. Ne&qäukuä&iuŋqä&yaniŋqueŋqe,&näqŋqä&änä&metuŋque?&
Ne!Naqä!Jisasi!Kraisi!Iquenyqä!quuvqä!heqiyquatuŋquänänji.!
1!John!5:!11713!!Goti Iqueqä ymeqä iquenyqä kukŋui, tinji. Goti Iqu häŋä hea ique-ique
pmeqe, äyä änätapkqe. Itaŋga häŋä-pmeqä iŋi, iqueqä ymeqä iquesanji. 12 Iŋi Goti
Iqueqä ymeqä iqu ämaqä hŋque häkä änyätaŋgutqe, ämaqä iqu häŋä hea ique-ique
pmeqä-täŋä-quvi; Goti Iqueqä ymeqä iqu häkä miŋqä hitaŋgutqe, ämaqä iqu häŋä hea
ique-ique pmeqe maeqä-quvi. 13 He Goti Iqueqä ymeqä iqueä yoqä duŋqä quuvqä
eqiyätqäŋuwä iquenä, nyi tuwaŋuä tä, he häŋä hea ique-ique pmeqä täŋuenä
hetaŋgqeŋqä näqŋqä hipŋqä, henyqä äqiyqä.

Goti!Iqu!ne!atäuŋuä!iŋqätä!äneyätä,!tääqä!änatätmetŋqänänji.!
2!Pet!1:!10,11!!Iŋä hitaŋgi tasiŋgua iquenä, Goti Iqu heŋi ai tääqä etätumuetä he
iqueqŋqä eteqäqä iuŋqä näqŋqä yasämä hepŋqe, wäuŋuä tnäŋä iqäpŋqe. He suqä iqua
iqäpi, qua iqi mapäkŋqä danä ipnä. 11 Iwä i imipqeŋqe, henyqe, neqä naqä Jisasi Kraisi
ne häŋä inequmuatqä iqu, ämaqe hea ique-ique miqä iu paquvqeŋqä, iqu qäŋqaŋi
naqänäŋäqu euteyäniqe.

Ne!aŋgumä!änyä7häŋä!hiatuŋquänänji.!
John!3:!5!!I tquaŋga, Jisasi Iqu ämavauäqe, “Nyi naqä-qakuänäŋä ktmqä. Ämaqä hŋqu
eqetä itaŋga hindŋämeqetä ymeqä-däŋä hayuqä eŋqä-paŋä mimäŋqä itqe, iqu Goti
Hanjuwä Iqueqä ämaqä miqä duŋi mäpeyqä danä iqoŋqiyä” ätukqe.!

Ne!Goti!Iquenyqätä!Jisasi!Iqueŋqätä!quuvqä!heqiyquatuŋquänäyi.!
John!14:!1,2!!Jisasi Iqu tipqe ätukqe. “He iŋqä äwqä-haŋä heyqaŋguti, qund-qundqä

miqä ipu, Goti Hanjuwä Iquenyqätä, Nyinyqätä quuvqä heqäpŋqeqä. 2 Nyaqä Apiqueä
aŋiuŋi, hiqŋqe, quapänä imäknänä. Iŋi maetaŋgutqe, Nyi heŋi ‘Henyqä aŋä näwi
imäkmqä äumqeqe’ maetqä iqämninji.!

Ne!ämaqä!jänänäŋä!hiatuŋquänänji.!
1!John!2:!28,29!!Ŋqä ymeqä iquenä, he Kraisi Iqutä yqänä i pmetaŋgpu. Iwä iqu ätnäŋäqi
äti timäuqaŋgaŋi, ne iqueqä hiŋuä iqi tqäuqŋqe, womba itanä, zä miqä danä, pemä itan
tqäuqŋqä. 29 Kraisi Iqu ämaqä jänänäŋäqu hitaŋgi, he näqŋqä äyä eäŋä. Iwä hepqe,
näqŋqä ti hipŋqe. Ämaqä suqä jänänäŋä imäkätqäŋuwä i, qu Goti Iqueqä ymeqeqä.!

B. Ne&qäukuä&iu&timäuatuŋqueŋqe&kŋuä&änänä&ineyqotŋqe?&
Ne!nätmatqä!äŋguänäŋi,!näŋiŋi!meqŋqä!kŋui!qäqi!maequatuŋque.!
Matiu!6:!20!!Iŋiŋqe he nätmatqä äŋguänäŋä aquvi, qäukuä yätutaŋi qäpŋqeqä. Yätuŋi,
imätauŋä maquvqä itä, ququiŋuä miqä itä, itaŋga ämaqä quwä meqe, täkŋä mäpnasqä
ipu, quwä mämeqä da ipnuwi.!!

Ne!neqä!nätmatqä!eeqänäŋä!ii,!hiŋuinä!qunatuŋque.!
Matiu!13:!44746!Jisasi Iqu kukŋuä äpakänä ätätä tiŋä ätukque. “Goti qäukuä yätutaŋä
iqunä miqe, mbqä pŋqä wiqä ipŋä imäkäpu wäuŋuä iu qua zä äptequwä eŋqä-paŋiqä.
Ämaqä hŋqu mbqä ipŋä ique ämoqumuetä hiŋuä äqunäqetaŋi, iqu ‘Nätmatqä iŋi mbqeŋi
ämäwqatäuänä’ kŋuä indqänätä, hiŋuä qunämapenä yeeŋqiyä. Iŋgaŋi iqu aquvänä itä,
iqueqä nätmatqä eeqänäŋi aquvä ämaqiyätä, ämaqä hŋquququa mbqä ipŋqä imäkäŋqiyä.
Mbqä iŋi ai ämeqe, iqu äwätä wäuŋuä iqueŋi mbqä iŋqiyä” ätukque. 45 Itaŋga kukŋuä
ktqä hŋquququ, iqu ti ätukque. “Goti qäukuä yätutaŋä iqunä miqe, ämaqä hŋqu mbqä
wäuŋuä imäkätä wimŋä äŋguänäŋiŋqä qävqä ikitŋqä paŋiqä. 46 Iqu äŋguänäŋä hŋque
ämoqumueqe, iqu äwätä, iqueqä nätmatqä eeqänäŋi aquvä ämaqiyätä, ämaqä huiziqua
mbqä ipŋqä imäkäŋqiyä. Mbqä iŋi ai ämeqe, iqu wimŋi mbqä yäŋqiyä” ätukque.!!

Neqä!nätmatqä!äŋguänäŋä,!qui!mimäkŋqä!ique!metuŋque,!ne!Goti!Iqueqä!äwiŋqeuŋi!qänaknä!
itan,!yäŋä!mäkä!quŋguatuŋque.!
1!Cor!9:!24727!!Häŋä qaŋä tnäŋä iuŋi, ämaqä hŋqua qaŋä tnäŋä äwäpiyäqe, nätmatqä
hiŋuiqä timäutqä iquenyqä näŋi epqe, hŋqunä hiŋuiqä ätimäuätä ämen. He iŋqe,
näqŋqäqae, hepqe nätmatqä iŋi, inä mapŋqänä yäŋä mäkä qäŋgaŋgpu. 25 Ämaqä häŋä
huitaŋä-huitaŋä itqäŋuwä iqua, qu kiqä suqä iuŋi qänaknä ipu, yäŋä mäkäqŋqe.
Nätmatqä häŋä iu hiŋuiqä e ätimäupiyä iuta ämapqe, ii qui imäknäniqe. Iŋäqe nätmatqä
äŋguä ne näŋi metuŋqueŋqä kŋuä indqänatuŋquä ii, qui mimäkŋqä yäniqe. 26 I hitaŋgi nyi
qaŋä tnäŋi, hiŋgi uwqämqä miqä itqäŋä. Ämaqä hŋqu nätmatqä hmbinyqä, ipu metŋqä
kŋuä indqänätä imäkätŋqä pa, imäkätqäŋä. Tiŋäŋqä hmanji. Ämaqä häŋiu mäkä iqä hŋqu
huiziqueŋqä hipai, squŋi yuŋuinä ämeqäqä paŋä iŋäŋqä miqä itqäŋä. 27 Nyi ŋqä huiwä
iqueŋi, iqu nyaqä änyiŋqä iuŋi, qänaknä nyätŋqä diŋqä ptqä hämänä äpäsätqäŋä. Nyi iŋi
mimäkqä itm, kukŋuä awi, ämaqä huizi dunä ätumuitmqe, mä nyi nätmatqä äŋguä näŋi
äwiŋqä di mämeqŋqä.

2!Ti!4:!778!!Nyi Goti Iqueä wäuŋuiŋqä mäkä yäŋänäqŋqä iqa äquvepätŋqä qae, täŋgaŋi nyi
wäuŋuä iuŋi äpakä mimäkqänäŋi, nyi kiqä hiqŋqä iuŋi ai ätimäuqä. Hiqŋqä iu timäumqe,
Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä yäŋänäqŋqä eqäka äquvepätŋqe. 8 Täŋgaŋi nätmatqä
ämaqä hiŋuiqä timäuqaŋgqä iquenyqä äwiŋqä iuŋi, nyi ämamqänä näwinyä äwi. Naqä iqu
ämaqeqä suqeŋqä jänänäŋä iwäsäuqäqu hitaŋgi, hia iwäsäuqäŋgaŋi, iqu nätmatqä iŋi nyi
ändapätä “Ämaqä jänänäŋueä” däniqe. Nätmatqä iiŋi, iqu nyinä mändapqä yäniqe, oe.

Ämaqä, iqu ätnäŋäqi timäuäniqeŋqä äwinyätä, hiŋuä äqämbu pmamitpqä iquauŋi, iqu inä
väniqe.!!

Iu!timäuatuŋqueŋqe,!ne!haŋä7iqä!qäyä!nemeqaŋguti,!wäuŋuä!yäŋänäqŋqä!iquatuŋque.''
2!Timoti!2:377'Si Kraisi Jisasi Iqueqä mäkä yäŋänäqŋqä iqä eŋqä-paŋäquki eäŋi, sipqe

haŋä-iqe qäyä kimeqaŋguti, wäuŋuä yäŋänäqŋqä iqätŋqe. 4 Ämaqä wäuŋui mäkä iqä iu
imitätqä hŋqu, iqueqä wäuŋuä iuŋi äväma huiyä iqua imäkätqätaŋguwä iu anä miqä yän;
iqu iqueqä ämiqä ique yeeqä iwimäkätŋqe, iqu wäuŋui iqueqä itäqä iunä iqonä. 5 Itaŋi,
ämaqä hŋqu häŋä qaŋä tnäŋä uwqä iuŋi, häŋä iqueqä suqä iuŋi qänaknä miqä iqäqe, qu
nätmatqä ämaqä hiŋuiqä timäuqaŋgqä iquenyqä epqe, iqu mämeqä yän. 6 Ämaqä hŋqu
enyqä miqä wäuŋuä itä ymisaŋä äqutätä ämimitätqe, ämaqä huizi duqe änyä qäyä
etaŋgi iquee ganä yäuä iqaŋga ämetä äŋgonä. 7 Iŋiŋqä, nyi si kukŋuä tä äktqäqä iquauŋi
mävquatämäuqä kŋuä yqänä metaŋgnä. Iŋi Naqä iqu kŋuä iqä äŋguä huisä kiqä quatitä
inä ktapqon.!!

Ne!iŋqe!kŋuä!indqäŋga!äwätan,!aaŋä!kiiŋä!neŋguätŋqe.!
2!Korin!5:2!Ne aŋä täŋga ämätnäŋqä ique äpmenäŋgaŋi, aŋä äŋguä qäukuä iu ämätnäŋqä
iqueŋi, gquä eŋqä-ma mipnatuŋquä änenyätqätaŋgi kuapänä ivqänätqäŋu.!!
Ne!neqä!kŋuä!indqäŋqä!äneŋqe,!nätmatqä!äŋguänäŋä!Goti!Iqutä!qäukuä!iu!äwiŋqe!meqŋqe,!zi!
eŋqä7pa!äuätatuŋque.!
Phil!3:!13714!!Ŋqä nyämaqä iquen, nyi iiuŋi matimäuqä iqäqä hitaŋgqeŋqä näqŋqä eämäqe,
tiiŋinä iqämä. Nyi nätmatqä hiŋuiqändqäŋqe, kŋui aŋgmä mämewqä itm, hiŋuiqäŋä näŋi
äwiŋqä iuŋqä yäŋä äqäŋga umqe. 14 Ämaqe qaŋä tnäŋä äwätqäŋuwä ma, nyi hiqŋqä du
ätimäuätm nätmatqä Goti Iquesa mamqä diŋqe, yäŋä äqäŋga äwätqäŋä. Goti Hanjuwä
Iqu, nyi häŋä-pmeqä qäukuä yäŋi mamqä diŋqe, Kraisi Jisasi Iqueqä wäuŋuä iuta tääqä
ändätmakqe.!!

Yatŋqe,&ämaqä&hŋqunä5hŋqunäŋä&iquauqä&ämeŋämiqä&pmeqŋqe.&
•

•

•

Nyi!qäukuä!iu!timäumqeŋqe,!kŋuä!änänä!änyiyqi?!
Kolosi!3:2!He kŋui nätmatqä qua iutaŋä äkikiŋqä maiyqä pa iquä; qäukuä haqä
yätutaŋiŋqänä eyquätŋqänänji.!
Ämaqä!huizi!iuŋi,!nätmatqä!qänaknäŋi!naqäqakuä!äpätŋqä!iuŋqä!kukŋuä!tupŋqe,!hia!yqänä!
äwi.!Nyi!iŋqe!änänyä!imäkätqäŋänä?!Nyi!ämaqä!huizi!iquauŋi,!neqä!aŋä!hia!ique7ique!pmeqä!
iuŋqe!änä!tumqäwä?!
Nyi!täŋga!päkonmqä!hitaŋgutqe,!ŋqä!aŋmqä!umqe!näwi!äpmeŋä?!
1!Korinä!3:10715!!10-11!He iqueqä aŋä ämätnäŋuwiŋqe, tinji. Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä
Ymeqä Jisasi Kraisi Iqueŋi, aŋä siyaundqä eŋqä-maŋi hiätŋqä ai ätekqetaŋi, ämaqä
hŋqu änyä-häŋä hŋqumända ämetä, haqä-iqi maquteqä yäŋqiyä. Iŋi Goti Iqu Iqueqä
nätmatqä äŋguänäŋi hiŋgi vqä iuta nyimäkqaŋgi, nyi kukŋuä äŋguä Jisasi Kraisi
Iqueŋqä awä ganä etkqe, ii nyi aŋä imäkqŋqe näqŋqä kuapänäŋätäŋun eäm, aŋä
siyaundqä yäŋnäŋqänäŋä äqutekqä eŋqä-paŋiqä. Itaŋga ämaqä heŋi näqŋqä haqä-iqi
etapätqäŋuwä iqua, qu ämaqä siyaundqä iquesa aŋä ämätäqisätqäŋuwä paŋä iŋäquai.
Iŋi, iqua hŋqunä-hŋqunäŋi, quvqäpqä mätqŋqä, hiŋui äŋguänä äqunäpu mätqäpnä.
12
Ämaqä aŋä siyaundqä tqueqä haqä-iqi aŋä ämätäpiyäŋgaŋi, hŋqua golqetä silipaitä
hikä mbqä naqŋqä imäkätqäŋuwitä mätäpnä. Nätmatqä iŋä iqua äŋguänäŋä eä,
äpakänä witäniqe. Itaŋga hŋqua zä yäŋitä, qoetä, kuä witqä yäŋitä mätpnä. Iŋä iqua
äpakänä mäwiqä, qui maqänä imäkmbn. 13 Qänakŋi, hiunji Goti Iqu atauŋä ikqä iqu
timäuqaŋgaŋi, quwqä wäuŋuä iiŋä imäkmitpqe ätnäŋäqi timäuän. Hiunji iqu tä eŋqäpaŋä ätimäuätä, ‘wäuŋui äŋguä imäkätqäŋuwiqä, ä quvqä imäkätqäŋuwiqe’, tä iqunä

iqunänä. 14 Ämaqä aŋä e imäkmitpqetaŋä hŋqu iqueqä aŋi tä maŋqä äŋguä ämätnäŋqe,
iqu iqueqä wäuŋuiŋqe, kimaŋi ämenä. 15 Iŋä hitaŋgqä-qe, ämaqä hŋqu iqueqä aŋi quvqä
hitaŋgi, tä hämänä äŋgqäqe, ii tinji. Iqu iqueqä wäuŋui aŋgi mimäkqä yäniŋqä qui
hämänä qe imäkŋgi. Iŋäqe iqu iqueqä kiuäŋi, tä maŋqä itä quuvqenä äkitqä eŋqä-paŋä
iŋäqu eä, häŋä yqänä pmetänä.
Wäuŋuäŋqä!3:19721!!19-20!Goti Hanjuwä Iqu hiqä suqä quvqe huätä maemäuätäŋqä
eŋgaŋgutqe, womba ipu ävquatämäupu, iqu täŋä qäqi iqinyqä aŋgi bpiyä. Iŋä iquwi,
Naqä iqu hiqä hapä pmeqä änyä-häŋä etapätä, Jisasi Kraisi neqä ämineyätŋqä ätekqä
iqueŋi, nenyqä aŋgu dowqatäŋqiyä. 21 I hitaŋgi täŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu nätmatqä
eeqänäŋi aŋgu imäkätqäŋgaŋqä, Jisasi Iqu qäukä haqä yätu pmetätŋqe. Hia iŋgaŋqe,
Goti Hanjuwä Iqu hiŋuä-tqä iqueqä wäuŋuäŋqä ätekqä iqua awä tpŋqä hiŋuiqänä
ätuäŋqeqä.!

•

Jisasi!Iqu!täŋga!pätŋqä!hitaŋgutqe,!nyi!Iqutä!ämineŋqe!näwi!äpmeŋä?!
Matiu!25:1713!!Jisasi Iqu kukŋuä äpakänäŋi tiŋä ätukque. “Ämaqeuqä ymeqä ekqä iqu
äpätŋqäŋgaŋi, Goti qäukuä yätu äpmeŋqä iqunä miqe, apäkä hitqä hipa eeqäŋä iiuauqä
tiwiqä eŋqä-paŋi hiäniqeqä. Ämaqä apäkä metŋqä imäknätä äpätŋqä iqaŋgi iiua iqutä
ämimbŋqä hiqitä ämäsäuäpu upnuwiqä. 2 Apäkä iiuataŋä hipa hŋgiŋä iiua kŋuä maiqe.
Itaŋga huizi iiua kŋuä äŋguä meqä iiuai. 3 Apäkä kŋuä maiqä iiua hiqitä ämäsäupiyi, ga
eqä hiqitä aŋgi iquatimepu ämäsäuqe qäsä mäma mapqä ipnuwiqä. 4 Iŋäqe näqŋqä epiyä
iiua eqä häkä iu eequatimepiyi, quwqä hiqitä mäsäuqetä qäsä äma ppnuwiqä. 5 Ämaqä
apäkä meqä iqu maqänä mapqaŋgi, iiua hiŋuä hiqaqäŋqä ipiyi, hiqaqä wopnuwiqä. 6
Hiatqä quaisqäŋgaŋi, tääqe, ‘Ämaqä apäkä metŋqä iqu äpqiyä. Iqutä mimbŋqä ppiyä’
tuäniqeqä. 7 Itaŋi apäkä hitqä iiua eeqänäŋi ivatuwämbiyi, iiuauqä hiqitä näwenyä
imäkpnuwiqä. 8 Apäkä maqŋqä iiua näqŋqä iiuau mända ti tupnuwiqä. ‘Neyaqä hiqite
esuätŋqä iqaŋgi, eqä hui nätappiyä.’ 9 Iŋä tquaŋguwäŋga näqŋqä iiua kimaŋi, ‘Oeyqä’
tupnuwiqä, ‘Eqä tä, nenyqätä henyqätänä qäyunä maiqä inä. Eqä miqä iquauŋqä äwäpu,
hiqe mbqä ipiyä.’ 10 Itaŋi apäkä maqŋqä iiua eqä mbqä ipŋqä uwqaŋguwäŋga, apäkä
metŋqä iqu timäuqaŋga, apäkä näwenyä imäknmipqä iiua aŋä yäpä iŋgisa iqutä anä
ymisaŋä naqänäŋi mbŋqä paquvqaŋguwäŋga, qu qäŋqaŋä mäyepnuwiqä. 11 Qänakndaŋi
apäkä hitqä huizi iiua äppiyi, tupnuwiqä. ‘Naqä iqukiyä. Si äpätnä, qäŋqaŋä nauteyä.’
12
I tquaŋguwäŋga, iqu kimaŋi tiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi henyqe, tutqä qäpu änyä maqŋqä
eäŋänä.’”!
13
Tiwiqä e ätuäqetaŋi ti ätukque. “Iŋitaŋi, hiqä naqä iqu äkŋgati päniqeŋqe maqŋqä
eäŋuwäqae, he näwenyä imäknäpu äŋguänä mimbiyä.”!

Tä!maiusqä!äsäŋqe,!täŋga7pqe!qui!inemäkän;!tewä!iqu!quvqe!iuta!ämen.!
Jemisi!3:6!!Ga tewä ipu, tä piyi. Ipu neyaqä hiukä hipa iutaŋä hmbu eäqäqe, suqä quvqä
huitaŋä-huitaŋä imäkätä, huiwä duŋi eeqänaŋä quvqä kiyä imätmäkätä, ga quuvqä häŋäpmeqä iuŋi, tä eŋqä-pa ivätäuätqäuä. Tä ii, kiqä peŋqä iqueqä tä mäeqäpusqä sqä dutaŋä
te.!

•

Nyi!nyaqä!kukŋuä!iuta,!ä!nyaqä!wäuŋuä!iuta,!tä!maiusqä!äsäŋqä!duŋqä!umniqä!itqäŋnä?!
Matiu!5:22,!27730!!Itaŋgi nyi he tiŋä etqänä. Ämaqä hŋqu ämaqä hŋququque äkasuwä
ätuätqe, iqueŋi kukŋuä wimeniqeqä. Itaŋi, ämaqä hŋqu hŋquququeŋi ‘Heŋgiŋqukiyqä’
ätuätqä iqu, kukŋuä iwäsäuqä naqä iquau wimeniqeqä. Itaŋi ämaqä huizi ique mända
‘Si ämaqä kŋuä maeqä häŋgisanä iqä iqukiyqä’ ätuätqä iqu, tä quvqä iqu äsäŋqä iuŋqä
wäniqeqä.
27
Iqu äpakänä ti ätumuiŋqe. “Qu tiŋä ätätqäŋuwiŋqä, he qätä ai äyä äwiyätqäŋuwiqä.
‘Qokä-apäkä ämanämipqä iqua, apäkä huisäŋäqe, qokä hŋqutäŋäqe, hiqaqä mäwiqä
iyäŋqeqä!c’ 28 Itaŋgi nyi he tiŋä etqänä. Ämaqä hŋqu apäkä hui hiŋuä äqunä ‘Iisä anä

womqeqä’ kŋuä ävqäqe, iqu suqä quvqe iqueqä äwqä iutaŋi ai imäkqeqä. 29 Tqä hiŋuä
äŋuaŋgisaŋi suqä quvqeŋqä äkiyqiyämeqaŋgutqe, huätä ätquoätnä bi tnämävä. Si iŋä
imäkqaŋgtqe, tqä huiwitaŋä hmbu yuwä ätänäŋqäqe, si suqä quvqä iŋä mimäkqä
iŋäqae, saqä huiwi tä quvqä iqu äsäŋqä iu matnämäuqä ipŋqäuä. Huiwä hmbi yuwä
ätänäŋqe, ii haŋä-iqä wäŋqäpiyqä; tä duŋqä uwqe, haŋä-iqä naqänäŋiqä. 30 Itaŋga
tqä hipa äŋuaŋgisaŋi suqä quvqeŋqä äkiyqiyämeqaŋgutqe, huätä ätävätnä bi tnämävä.
Si iŋä imäkqaŋgtqe, tqä huiwitaŋä hmbu yuwä ätänäŋqäqe, si suqä quvqä iŋä mimäkqä
iŋäqae, saqä huiwi tä quvqä iqu äsäŋqä iu matnämäuqä ipŋqäuä. Huiwä hmbi yuwä
ätänäŋqe, ii haŋä-iqä wäŋqäpiyqä; tä duŋqä uwqe, haŋä-iqä naqänäŋiqä” ätukque.!

Poster 10 Optional

“Ii äqunmi qänakŋi, hiŋuä aŋgi äquŋgqe, ämaqä
kuapänäŋä hŋqua, zä hawä iqueuä hipeŋuä iqisä, ä
Sipsipqä Meqä Iqueä hipeŋuä iqisä tqäuätaŋgä
äquŋgqe. Ämaqä iiŋä iuŋi, ämaqä hŋqu a änä
matäuqänäŋä hävemnäŋqe. Iqua qua eeqänäŋä iutatä,
hueqä-himqä eeqänäŋä iutatä, ä huiwä huitaŋä-huitaŋä
änyäŋuwä iutatä, ŋŋ aŋä kukŋuä eeqänäŋä iutaŋä
iquayi.” Ätnäŋiqi 7 :9
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