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Мити-Ан GosPÈLï.

LUH L

1 Kîńidî nënu ëh hedë Yisu Kraîsî-äh budi, ВЗЫ

äh yu.

2 'Ebrehäm kâdä Aisäkî; në Ais5.kî kâdä Yäkoho;

ne Yäkoho мы Yëhudä kâ ä bebuhnâ hë.

3 Në Yëhudâ kâdä. Ferësî në Zara, Tema-äh'iru;

ne Ferësî зâdä Ésrâm në Èsrâm kâелâ Eräm.

4 Në Erâm kашâ Ãmînedâbî; në' Ämînedâbî иâдâ

Nг1sonî; në Нâsonî НАШ Sälmonî.

5 Në Быmoм kada Вohиî Rekäbî-äh yu; në Вoäм?

'kâdâ Obëdo Ruti-äl'l.yu; në Obèdo kâdä Yîsäv..'

6 .Në Yîsä kâäâ мbî „â mâ Kình; Në вâш nâ

нâ Kính Еâ Yuraiäähgnîanä hë, oh иâdä Sâlomonî.

7 Në Sâlomonî 'kâdä Rohoäm; në Rohoäm kâdä

ibaiä; në Äbaiä kädä Аsä.

8 Në Хаä kâdä Yosefâtì; në YosefâtîkâdâYoräm;

në Yoräm kâdâ Oéaia;

9 Në Osaiä'kâaâ Yoätäm; në тoмâm kâdä Èkäsî;

në Ekäsî kâлâ Èsekaiä;

10 Në Èsezmiä kada Mänäsë; »ë Mänäsë kâdä

Ãmonî; në Атoм kada Yos'aiä. '

ll Në Yosaiâ kâdâ Yëkonaiä kâ â bcbuhnâ hë, të

nh ba no Bâbîlonî. .

.12 Në të oh bano Bälonî, Ykonaîbëiikâdi Seletiëlî

/
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«të seletië'lî kada sorohebëlî;

13 Në sombebëlî kâdä кишат; në дышат kâdä

Ilailkîm; në I'l'aiäkîm kâdä Еsоrî; .

14 т вэorт kada Sadam; në зыâkтьâаâ Äkîm;

në Äkîm kâdâ Ilaiůdî;

15 Në паша: kada тesâ; në 1li'esä kâça Мäний;

në Мäшuî kâdâ Yäkoho;

. 16 N5 Vlkoho kâdä Yosefi, Мeд-î1h вцеЫyâ, gnâ

nâ. kâdä Yîsu, gnâ. 113. oh dâ Kraìsî. .

17 Krë budi pnpleyinâ wo Ebrehäm eh didë Dâbî,

budi puh-nâ-hůnh; në wo Dâbî didë ti be, të oh badä

no'BäbTlonî, budi' popleyinâ puhnâhânh; në wo ti be,

të oh badä 11o Bë'.bilonî eh 'didë Kraisî, budi Ешь-n5.-

115nh. А '

18 Krë oh nunä, të oh manenâ Yìsu Krajsî, Yoseŕì

pënâ Мerî 17is1l â deh, nëmä â yedä n21 3n1n5ь mâh nu

ple oh yidâ Merî uinä kudî; Kâgnë Shiyu nnn5. në

. 19 Të Yosefi â gnebîyâ â 1nâ h21h gnebwï në â yedä

“(ai ne gnebo biyë bo ibodä në, nëmâ ëh ne â woro

kudî bâ tënâ nâ, gnä' ní.h ibo në.

20 Të â hië te woro n2, â yidâ Gnîssuwäh Engë â

yaye kudî, Engë pla, Ynsea, Dam-äh yu, nah piмнâ;

'nu be nu Merî nih gnînâ mâh, kârì Kâgnë Shiyu tu

nâ kudî.

21 Në â mi yu duh Кâmu, në be dä nâ Yisu; kârî â

mi â gnebo kunâ hän111(1eh kuhkwih oh ninä.

22 Të oh nunä dëh nënu, te ne Gnîssuwäh lelîdü.

Gnîssuwäh gnebo, eh nu bäh te, â plâ.

2B Yi, gnïnä hyäh mi kudî numu, në â mi gnebî yu

'k'.îmu, në oh mi nâ dämu Ímmänyuelî; â gnene ëh

Gnîssuwäh ne' ämu mib..
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.â irädä no no ti be oh yicßdâ neyë n3 nä.

24 Të Yosefi, â wodä 'nyînu, â`nuhä dëhnë 6nî811n

wäh Engë lelîdä nâ, bâ nu, në â nun..1 nä â gnînâ mâh.

25 Në â yedä nâ nâ to, â kâdâ tedë yu; në â dädä

n3 Yisu.

. LUH II.

1 Të oh manënä Yisu Yudiá Bëtlehñm të Hërâdi

mfìnů Kînh, yi', gnebo gno kâ tâ, oh wodä idu luh oh '

did11d6 Yëruselâm. . Y

2 Oh plâ, tëh â ne gni о k3d5. â 1ni nn1nu Kïnh

krë Yua mâh? дyмâ â neyë krë ldu l1lh, në íidididë

n3 wůrshîpîmu.

3 Të Kînh Hërâdî â wânâ te.nenu, eh yähdâ nâ '

krìlh wudî kâ gnebo biyë ne Yërusçlöm'hë.

4 Në të â dâdä priste kâ skraibe l1ë 9h popleyinjâ,

në âiríîdä no n0 tëh be oh mië пsu manëmu.

5 Në 0h lel‘d11 nâ mâh, oh plâ. Yudiä Bëtlehëm.
0h tâdë nä Gnîssuwäh gneрo-{1h k'midî. u

в Në man вëаeьëm gnâ ne dë 'Иннä-1h blih, ye

khîmî koh orâñ'- ne dë mâh; .kârî gůbälgïmio mâh
këh wodëmu, 'në â тunâ nä gnebn k3. ' Y

7 Në Hërfldî û bädäyë didi gnebo gno no k'â tâ; .'

s Ã Tëdadë no Bëtlçhëm, në â pra, bah mu bäh"

pî hyäh n31 nâ hlhkl; në të bih yi nâ, bäh di mu lelï'î

dî, në be mu dënh në 1n3i uli wûrsh?pîmu.

9 Në të oh wânâ Kînh, oh mun'â; në` yi, ueyë nìf

oh yidЁ. idu luhgg munä no gnâh, në â did21 në gnînâo‘

kai nâ hylh bwî ne dënh biyo li1h.

10 Tè oh yidîu ńeyë nâ, oh plâble ne bäkä. .
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11 Në të 6h diôädë kai nâ biyo, oh yldädë hyäh bwî

kâ Merî â deh hë, në oh podë oh yìbwi hudu, në oli'

wůrshîpä nâ, të oh krâ oh ЫЫede yIh,' në oh gninä

nâ dëh; oh gninâ nä seni, në yâhedë nono, në smůrnä..

12 Në oh yädäyñye Gnîssuwúh' lelîd'S. no, äh näh

mun'â Hërâdî mâh, në oh munenä dâ oh munä oh blib.

13 Në të oh munä, Yosefi â yidâ Engë duh â yäyß

kudî, nö Engë â p'lâ, du yůh, du hyäh bwî kâ â deh

hë, n.ë fri be 1nu 131pî, bäh ne dënh ple mîwä ähmu l.elî°'

mu', kârî Hërâdî mi llyäh bwí nä pâlnu lä nä.

14 Në të 'aduda ym, duda päno ka 'â deh hë

lâh ne â munä Ijîpî.

15 Në ânenä dënh në Ней'5dïâ kcdä; në tene

Gnîssnwäh gnebo ti, eh nu hâh te; m3. dàdädë nä y11

bô. wo Ijîpî.

.`16 Në Hërâdî të 'â yмâ, gnebo gno ka'ì tâ, oh sën-á-'

ne'nä nâ ‘ИШЬ; â pedä-yerâ bàkâ, në .â tëdâdî; gnebo,

në oh lädä hyëh iru pëpë no ne Bëtlehëm në bro hyënä

mânâ, hyëh iru pëpë yede s11h, kre yede suh П, wodä'

даâ mâh ti të Hërâdï irâdä gnebo oh kâ tâ hyäh-äh te.

17 Në te ne Yëremniä â ti, eh nu bäh te, â p'lâ,

18 Kre Rämä oh wânïf hedä, 011 11г163, oh tidú dimu

në dimu-äh dëh hwë ne dënh, në Retshël â wîdä koh ' '

l11â im mâb, në oh yedй gëhka ibo, kârì oh ye ne.

19 Nëmä në Hërâdî kodä, Yosefì yidû Gnîssuwäh

.Engë â yäye kudî në â nedà d5nh Ijîpî. .

20 Ã pla, du yah nëЪe du ьyäь bwî ы â deh ьё;

«nu Isreëlî-äh blib; kârî gno no pânä hyůh bwî bâläöâ

mâ, oh kome.

21 Në â duda yah, naa duda ьyаь bw1 -kâ â deh
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hë, në oh didi'`dë I‘`reëlî blih.

22 Nëmà â wânâ Arkelâ.neo â buh-äh tede â mâ

ЕШЬ, â pidäwhîmu b3. mum'.' dënh, në Gníssuwäh lelî

' dä nâ yäye kud., â hi5n3. mâh, â munä Gälíli.

23 Në â did51 në â nenl dënh orâh oh dâ, Nâzerëtî.

Krë te ne Gnïssuwäh gnebo ti, eh nu häh te, oh mi

nâ Nâserinî dàmu. '

LUH III.

' 1 . Gnînnäyede цenu kudî Yoânî Bäptîstâ hlîdâ Gnîs

súwùh k'midî m.'Íh Yudìä wäh kudî.

2 Ã plâ, bäh hi äh worë mâh kârî Gnissuwäh k1n11

dâm kwä mâ.

3 Gnâ hâ nâ â mâ Iseä Gnîssuwäh gnebwî lelîdä

â plâ, Gnebwî duh pedí` hedä nâ â wîd'à. koh dënh

wäh kudi, bäh mlëdionâ Gnîssuwäh mâh, bäh nu 'â

tidë bësiniyë. '

4 Né. Yoäni nâ nâ, â yididl kâmilî pîmli-âh dâro,

në pedâ dekâ woroh mâh në â díbâdî mânä lokůsî kâ

wäh 'doh hë. '

5 Në Yëruselëm në Yudiâ pëpë në bro-äh gnebo

biyë nc Yârdänî oh 'minä Yoänî mâh. '

6 Në 3 bäptîsâdä no гârат kudî, në oh modâ-'

' ne tu oh bunè' kuhkWih oh nunä. .

7 .Nëmá. të â 1'id; Fä1'aise kâ Sâdyuse peplândî ol1›

6i65 â bâptîsëm mìh, â hlidâ no 1n3h, äh nu vaipu hyë

hiru, gnî lelîdä. ähmu bùh kwidi bäh fri blidi hwë mi.

6i1nn? '

8 Bäh pn totnde wo woro irâyedë yë.

9 Äh náh tudë wone äh worë këh, ä kâ Ebrehän's
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â та Ä buh; ne lelî ähmu, Gтяжать wa'ndë bâ nu sie

nenu Ebrehàm äh Эru man. '

10 не tëtinu мы1 pëo al1-m1 be mah; „ë tih biyë .

be ye didide po, në ëh bëe, ëh mi näh numu.

11 Hamвnn mi bapt'aisa 1h1nu11ih, të 1ih hi; ah wo

rë mâh; nëmâ nö. kwë mu mын’ hio тâ} 1113. yedë ä. wï

suhë be blë wë; â mi Шlmu bàptaisímu K.âgnë Shiyu

kâ n¿.h hë.

1°) Оnâ Ыe {ânт kwäh, në ä mi â dëke siuämu hîih

kâ, në â mi â [lипe-5.h popleyinâ hwite kai bìyo yämu;

â mi Ютe.ы1 todi siemu näh neh neh mo.

13 Në Yisu â wodâ СЫНi, âdida Уди'dän1 wìnhë

hoh Yo'ïmî mâh, në Yoánî b1'i bäptaisä nâ. '

14 Yoänî lelídâ mi, onduh, â plâ, тâh miëh mu bäp

taisîmu) në dëhmâh dië dë mыl mâh? ~'

l5 Në Yisu â plî n3. mlh, be bá nůbë ne nâh; kâr1

bä nu deh biyë be nu tëëh. Në â bâdâ nâ.

16 Në Иsа, të â bäptaisâdä nâ, â wodä nih, â seni

näyeh a did'î.; në yi, yau khädäâ 'wah nä. mâh;

n â yid; Gnîssuwäh Shiyu didâ hwönâ ëh wodä düvîë

yë, në'ëh sinäo nâ fai.

17 'Në yi,winh wodâdë yau, ëh plâ, gnâ neo dë nä

-ixowämî yu, gnâ nâ nowänî nä plâ ble ne,

'ЬПH 'IV.

.1 Të Shiyu nânnëńä Yisu yähdîì wäh në tënîi nä.

2 .Në â шlnâ gnînnâ-ah worë-suh, tâh iаi-î1h worë

. .'suh krë â yedâ dëb di, në ple Миш nin5i nî.

З Në të gnû tëâ шâ n3 mâh, эpы, mâh Стssu-

wäh.yu, hië sie цenи mâh, be nu pedo.
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' Wo peбe ë.h ddh, nëmä â rie'o

4 Ñëmü. â wai, â plâ, ëh'nqь'înidilfëhí'gńébwî Нâ‘1

winh bìyë Wo Gnîqsuwäh
. .' . ~ .. '; г

e

wиnâ. . ' . f . . .

5 Të Kuh dudä Yìsu, badä â „âн nâ jkâgnë 'на:

dî, „гâ шаг пâ Ghîsëëuwfáh kaf-.ah мы um, ' .' ' ,

6 Në â plâh3. máh, neh ńìì'fGnîèsuwäh 53u, nyînà;

nede dui hwonâ nâhjk'âi-î ëh’ ne Найти: l:5ll, â mi Еn-

gë lélîmu, 6h mu mâhfyi tu; Еë "'oh 'kwëlf .mâh' .m1

kwall-bn, mah be neh di sia na fo. ` ' ' ” .' °

"1 иs“ pla n'a. ‚Ш, Ы1 'ne' шва: как а, „âн 1ëдâ: '

dâ Míisä näh смeшw511. . г Y ..a Në di., kuh and@ ha, â bдаâ nâ шью ранu.â. щ

yah bäkä luh, në tâdödä ná kmhüâm eh pëpë n'g dënh

.lnmâ mâh, kâ oh noino hë. '

9 Në ŕâ plâ „â mâь, ьeьп biyë nenu, mi mп ' m'ah

‘иimu, nёb wai pio bro mыl në wůrshîp'ìmu mu."- ' '.

IO Në Yisu plâ nä mâh, Setänî, wo dë; kârìx ëh ne"

kîишî këh, beh wůrshîpî Mäsä näh Gnîssuwäh në â duh

nä beh ibo. . ¿.t ’ ~ " ` '

11. Në Kuh этo nâ, n'ë yi, Engë oh шä, 'në' oh

mînîstä nâ. mâhl '’' 'Í ' , .. i 1

19 Në të Уisu-â wânů, oh podâ Yoänî'je'lî, â'tnupä"

dë Gäluili. ’ ' . “ ' l " ..“ "

13 Në â sedîт Näzerëtî, â. didädë në nedë 'K'epůr»1

neům, тede neo iduwìnlgzähulbnî:në Në'pfäPí-âh Blîh.

Ф 14 'Në te ne, Нeä Gnîssuwäli' внeш tîd'ä, ëh'nu'

häh te. ‚ '' "

15 zähulonî-äH blib në ыëptâёг-âь blih, kwa ne id“

winh nâ kre Уйdёт-âh wâhâ. 11р dëph7 gnàh, 'gêptai'lŕ

äh Gamin. ` " ' ‚

. 16 Gnebo no neyónü'dënb heide, Yoh yшёл (e'du' hwë;

në tedu Еwë fränä kre 3:16 дo ' Hïâh, ''gnomnêyo dëäh
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koch-äh blih në ëh ßìbâ.

17 Wodë t1 nënu тâй1, Yisu йowâ Gnîssuwäh blidi

tumu â plâ, bäh hi äh worë; kârî Gnîssuwäh kînhdâm

ëh Ещё` mâ.

18 Në Уisu nänä idu мы1 yë nâ Gälaili, à'. yidä be

buhnâ suh, Sa'lmonî gаâ .nâ oh dä Pitů, në Ändru â

bebuh, oh pedä'tedäh даn mâh; oh mânä niuh pooh.

19 Në â plâ no mâh, bäh kwë mu, mi ne ähmu.

niuh pooh gnebo numи. .

20 VVorëworë oh sedäo oh tedäh në oh kwëdä .nâ

mâh.

21 Ã wodä tëh nënu, në â yidä bebuhnâ suh obe,

Yäkoàio Zëbedi-äh yu, në Yoänî â bebuh, oh në Zëhe

di oh buh nedë kohotonh wudî, oh mlënä oh tedâh, né.

â dädä no.. .

22 Në worëworë oh sedäo oh kobotonh në oh buh,

në oh kwëdä nâ mâh.

23 .Ne Yisu 'wëdä bleh lhh kre сâлат, në â tâdïdä

no Sînegâgî kudî, në â hl'ídä kîаhdâm-ы1 Gâspëlî, në

piänä kwainh deh biyë në dîsise pëpë kre gnebo mâh.

24 Në â gnene мёdä bleh luh Sîriä; në oh yмâ nii,

тâйм, gno no kâdä kwainh deh biyë, në gno nó kâèi

kwih, në gno no häyi nuo në gno no oh be wâнâ; 1-1ë

â piänä no. ’

25 Në gnebo peplï1ndî' wo Gälaili, në wо Dëkäpolî,

në wo Yërugelëm, në wo gnäh Yârdänî oh kwëdâ nâ

A

mah.

LUI-I V.

1' Në të â yidä gnebo pepläńdî, â yädâ. tebwî luh ;

tè â nenï'yo ä d'ísaipe didâ nâ mâh. . . l

Q Në â gadä â wunâ, në 'â tâdidä no, â plâ,
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д. 3. Gnebò no oh plâ blaue; gno no yi выли-Ы1 swë;

'kârî oh kâ Gnîssuwäh-äh мамат. ' ` 13

.' `4' Оno no ni wärî no, 'oh plâ ble ne; kârî oh mi n.oi

gamln. "

5 (311o no mikî, oh plâ Ыe'ne; kärî oh mi bro kâ'

mu. -» ` ."

.6 Gno no kâш ni në oh Шâ häh wore-"ah te','

oh plâ ble ne; kârî oh mi yiëmu. " '' "'

`ï Оno no ponё; worëmânä, oh plâ ble ne.;. МЫ oh .

minâ worëmânä pomâ.. ' .

8 ' Gmo no kâ oh worë pepenâ, oh plâ ble ne; k'ârî

oh mi Gnîssuwäh yimu. ' ~ ' ' .

2 9 Gno no tië tegaoh, oh plâ ble ne; .kârî ¿oh .nlinâ'

no dâdemu Gnîssuwäh im.

510 Gmini» .ni häh bůnä,.no oh pе no.,o'ъ ni bůn.ë

kuh'kwin, :o.nîplâ me' ne; мы bah нâ штâmш‚даn'

' а 11 Äh p15. ble' ne, të дnём.518i11i ähinu, në òh nu äh¢
mu dëh kuhkwih,mâh, oh po ähmu Íseh këhnâ ńäh te.g

12. 1in.pia `ha .ble 'hä'hkä nё Y äh ‘нâ bidi ша; äh

kâ teblî hwë Нe yau; 'kârт o'h ńunäńë (Затащи/5ih gn

_ Ьо mаь bůnë мыть ряд äh wi) ищâ. ' .

13 Äh шâчâь paye kob дышâ mâh; лëmâ täh bë bâ

kédä; .deh mia feblî poimu? ëh ye dëh yë. blëh dëh‚цë

mä we po yë.wädL-:ghiabo' ьo ńä n@ ъëь. ' ' '

14 Äh mâ:tedwkre kunâmâh; orâh nâ ne tebwì' luhf

â neh hudî. . \ и ' ï ' '

15 Gno në bë mläteâm'ńë pòdë" nâ tidu kudîfń«ë

m5. oh podë nä kändëlî-âh tuh këh; në ëh gni peba

gnébo bîyë no ne 1mi biyo. . u' '

..

16 Вы! bâ ä'h tedu Ьё wâne koh gnebo yë', ' budä1m`'

oh yìë äh hähkwowä.,. në oh mi Guîssuwäh nâ nè dënh

yдu bäh gliene gnimu. ` .v . '. . . ,
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11 5l1:11915 n1111111, dil prame në mänh waramâ;

nëmä dio ne yiëmu. 1' '

18. Hähtenu pепьи'1111h. yuu 116111nâ mâh' hë eh

hi ne, ple mîmh dëbwì duh muo, wo plo eh popleyinâ

{_nu yiëmu, g . .

19 Оnâ nâ worä mänh dëhwî në âtâdî gnebe boh nu

gâh,oh mi nâfdâdëmu gnebvuî bwî kre kînhdâm kre

yaun; ëmä gnâ nu ni në tâdì gnebo boh nu no, oh mi nii

dädëmu gnebwî hwë kînhdâm kre yau. '

20 Kârî lelî ähn1u, në äh häh bůnë be yeo Fin'ai

111n5 5111'а1hë h'ë bůnë bine, äh yekînhdâm kref )fau

mu. .

21 Хдч-е’йлйnë në gnekhadëäh.gnînnâ oh yî, näh

lâ ,në gnâ bâ lä, bâ nu judgîmëntî mâh. ..-

22 Nëmä hlî ähmn mâh, ghâ bâ podë â bebuh yчи'11

nä hâ ye dëh nu, në .bâ mu jůjîmëntî mâh; gnâ hâ dädê-

âbebuh Râkä, në bâ mu dënh kaunsëlï; nëmä Еnâ nâ

bâ plâ, mâh kupebuh, bâ mumu Hëlî-äh‘näh. .

. 23 Në neh yä näh däsîdä âltä mâh, në dënh he bi

di kudî, nàh hebuh-äh woro gînnëe koh mâh mâh.

24 Se dënh näh däs'îdä ple âltä, 'në mu; tedë nu nàh

b,ebuh näh bäyitîme, në di, në gni nâh däsîdä.

25 Nu näh gnàâ näh bäyitîme mâh worëworë, mahÉ '

kâ nâ hë äh maineo tide idi; 'heh ye në nu, nâh gnä

âmi mâh gnimujůjî; nëjujî mi mâh gnimu bänh; né

' ьânь po mah jen. .

26 нâшeм, lelî mâh, näh wodä tëh nënu ne, ple

mâh pë lenâbâde wudih,

21 Äh wânänë gnekbadë-äh gnînnä oh yî; äh nih

nîmlë. . ~ ' . 1

28 Nëmä hlî ähmu mâh, gnâ nâ täo gnîuä mâh nа

në â woro pä nîmlë, â pä nîmle [нe 'â 'woz'o wudî â wl
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пë man ¿ma nâ 1nâh.

29 Në n'.ïh didíi ye beyi mâh ka kuhkuh ni, W3. nër

në po në wäh; kârî në mâ -bäh dêh koh mâh mâh

nы. dido duh ha wa, në nah гränььпш-äь 'popleyinâ

ye' dënh Kuh, yëh mu. \

30 Në näh didä kwäh beyi ka kuhkuh ni, këo në,

p0 në wäh; kârî në mâ häh dëh koh máh mâh näh

dädo duh bâ wä, në näh fränkbůnî'äh popleyinâ ye.

dënh Kuh yëh mu. . .'

31 Oh podä, gnâ bâ hä â guînä hndu, bÃ gni n3.'

daivorsî-äh kínidî. ' '

32 Nëmä hlî ähmu mâh, gnâ bâ hä gnînů hudu, bâ'

ye nîmlë pä, â nu nâ â nîmlë pä; gnâ bâ du* gnîn'ä bâ

ble daivorsë-äh kînidî kwäh, â pä nîmlë.

33 Ãhwâuänë gnekbadë-äh gnînnâ, oh y}, gnâ näh

podë â dui, nëmä. bâ podë Gnîssuwäh.

34 Nëmä hlî ähmu mâh, äh näh podëdë yiduyidu;'
äh näh podë yau, ëh mâ Gnîssuwäh kënede. t

85 Näh bro mâh ëh mâ â bßpîble-äh këhtuhdë; äh

nâh podë Yëruselëm kâri orâh hwë nä kînh hwë nc...

dënh kudî' . . '

36 Äh'näh podë äh dui äh l1lh, kûrî äh näh nu luh

yë duh bâ plu,'bâ idlbo.

37 Nëmä bäh äh hlîhlî winh be nu ähwîh, ähwîh., on- '

du, ondu, dëh hio'nënu, ëh gnînëidu. .

38 Äh wânänë oh plâ, ye koh yc mâh, në gnëh kol1'

gnëh mâh. '

39 Nëmä hlî ähmu mыl, äh näh habe ëh ,bůnè'

kuhlmh; .në gnebwî â hlä mäh dënh did'a. ' gähâ, bäh'

nië âbî mah. . . . ' ., ', ..

40 Në gnebwî duh'ba'ì` suë äh,mú, në hä äh l10171, bäh@

gni nâ äh klpkî wë. ' '
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41 Në gnâ b5. nu ähmu bäh ml; malilî'dqh, bähkwë

' nâ mäh maile suh, д .y ' ' . ' r

42 Bäh gni nä дnâ bâ irädä 1111111n dëh;. në äh näh

hîë'mä wo n3. yë gnâ nä. idä d.ëh, mâh d.ëh.¿ ' i1

43 Äh wânänë, oh plä, nowänî bäh oräh wëh, në.

gnä näh gnäoh. . . ' . _. _ '

'44 Nëmä hlî 'ähmu mâh, bäh novxgäqî äh gnäoh,

ьâь'ыsе gno n.oígididî ähm“, bah nu'hähkäígpo nu'

ghä ähm'u; në bäh hlî Gnîssuwäh kob n.o mâh, guç. no

niähmu bůnelmhkwih. .

'.45' Bäh däde ähmu äh buh gnâ nedë yau.äh iruLkârì

â nu â wënh ëh wedägnebo kuhkwih kâ bäh gnebo hë

n'ë â tëdä 1l11h'- gno oh nu hähdëh në oh ni guînëidu

~ 46 Bäh nowänî gno n0 nowänî ähmu, ëh dëh bë nuë

häh dëh? Půblîkäne oh neh nu ëh bodudu?

47 Bäh bîsë äh bebuhnä duh, dëh äh nié koh gnebq

be n1âh? Рйh1йk5ne oh n'eh nu eh bodudu nënn?

48 B2b nu hähkä bë .wo äh buh â ne yan yë.

. LUH VI.
9' '1

1. 'Bäh mäyo äh näh nâkwäh'kre gnebo yë kär'i oh
yi ähmù;Í Bäh nu në, äh buh gnâ ne dënh yau ne, â

ye ähmu pë.

.2" 'Në bäh nâkwäh nu äh näh bi nyamu kre' n1âh.

mlâh, tënë yeyedeoh ni dënh koh sînegâge, koh tid'e

5111`, gnebo mu no sënh. Hähtenu hlî ähmu mâh, oh

1li.â. peidä.

1s Nëma tl2 ab ni näkwäh, äh'näh ьâ `ah 11n1l1 bf.

'ibo' dëhnë nâh didä ni.

4 Në bäh nu äh nähwäh koh sikrëtî në â.h Вnh gnâ

yi koh sikrëtî, â mi ähmuipëmu koh gnebo biyë yë.
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5 Të bäh hlî Gтssить mâh näh wo yeyedoh yë;

Ícârî oh nowёкu1 boh hlí Gníssuwäh mâh, boh gnînnäo

sînegâge, në'qeowonä kre tide 1di, në gnebo mu no yi;

hähtenn hlî ähmu mâh, oh kâ oh peidä.

6 Nëmä neh hlì Gnîssuwäh mâh pä dënh näh

bro, në ka meyu, hlî näh Buh mâh'gnâ yi koh sikrëtî, â

mi mâh pëmu kuh gnebo biyë yë. ' ‹

7 Të bäh hli G'nîssuwä'h mâh, näh dädë duh ti biyé,

në yeyedeoh ni; kârî oh worë yî, Gnîssu“ äh mi nö

wâmu, kârî oh hlî bäkä. '

8 Äh uäh wo gno no no yë; ‚сârî äh Buh ibo dëhnë

äh idä ple äh irá nâ nâ. ~

9 Dëh'nënu nëka bäh hlîdä Gnîssuwäh mâh. fÃ

.buh gnâ ne dënh yau tede, Boh nu näh gnene he дâg

ne. .

lO Näh kînhdâm be di. Guo no ne dë bro m'âh boh

nu dëh idä boh nu, tënë gno no yau ni. f

11 Gni änluìgnînnäiru nënu ä ghînnäyedë dibädì.

. 12 Në beh grädë äbůnë kuhkwih, të'1rë ä grädë gno

lo ni ämll biìnë МЫШЦ]. _ ' .

13 Näh të ämu, nëmä mäwä ämu mâh debe yi {шт

'tëg ‚сёл'? mâh: kâ Наhdâm në pаnâ kä glorî hë ti hiyë..

Hähtenu. . . ь

14 Kâп'î bäh grädë gnebo-äh bůnë kuhkwih, äh .Buhr

ghâ ne dënh yan, â mi ähmu grädëmu.

15 кеmä bäh ye g1lebo-äh bûnë ныть grädë да!

äh Buh ye Шиnu-â.h bůnë kuhkwih grä. . 't ¿

16 'Hio'dëh nënu, në bah gы1 dëh mah, ab um

ponë yibä nâh wo yeyedeoh yé; 11â1'? oh [1on13 yibwî«

nâh, gnebo munä yi nh gînh dëh' mâh; Нафtenu, hh.

ähmu mâh, oh kâ oh peidä, '
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п Nëmä mah n mah `Ешь dëh тâ11 po hëhah nah

luh në plë näh yibä. '

18 Äh nah вâш ähduî gnebo he hah gîhh dëh mhh,

nëmä koh Bull mäh gnâ yi sikrëtî;.në.äh Buh gnâ yi

sîkrëtî Ä mi ähmu pëmu ple gnebo biyë yë.

19 Äh nâн podë тишl kuh bro mа?!) tëhnë mâй në

täh eh pтâ, në tëh yidioh bënëtië në oh yidi.

20 Nëmä bäh .podë äh ‘шишl Gnîssuwäh yëh, tëlínë

.‘míìtî në täh neh pätä, uë tëhuë yidioh neh bënëtie në,

yidi. ' '

21 Tëhnë näh whdih ne dënh, näh worë be ne dênh

'we.

122 Нânkина-5h pebe ëh mâ ye; në näh ye bä wu

dedë, näh fränkbůnî'äh pëpë yië pebe.

23 Nëmä nâh ye bë krë, në näh fränkbůnî-äh pëpё

yië heide. Në pebe bë ne dënh шт ëh mä heide, .

hänî heide bäkä. .

24 .Gnâhäh kâ buhno suh; дâн â mi duh gnämu; në

âmi äbî nowîт]; â ble duh kwäh në â mi вbî gnäm“;

'äh nâн nu выssать-âh búnë ne mämmânî hë x

25 Në plî.kohähmu mâh, äh worë nä'ilitp.äh,. hänâ

yimu, dëhnë äh mi dimu,' dëhnë äh nähmu;. p.ledoj. ähî

fränkbůnî äh po fai no, ëh ye hânâ hio diьём? nè‘

‘fränkbůnî ëh ye raure hio? , x

26 Вы1 yi nïble ne ne ya“, eh neh dä teblî, eh neh,

‚маe, në.eh neh pädа keyä biyo nemä äh Buh guâ ne .

уаu nä kledë ne, äh ne hi? . . .

'27. Äh gnâ bë mie woro . kâmu nö âY .miâ.: dui numu

à mi yäh шâ mâ kiubî duh?

28 Në dëhmâ äh worë peyë шаre-ы1 te; Bäh po

Ш1 worë mâhnâ koh dënh bâh нâрт eh nc kunhwë, eh

neh nu ‚тoв/Мl, eh neh gnene,
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29 ыëтâ hlî ähmu mah, në 55.lo1n6111, .të â te' aiyë

â yedäo ëh duh hi.

30 Pledo Gnîssuwäh bâ poбä raure kre pidi gne ne

bâh, ne gnînnä idu eh minemu, nëmä gnînnämiägnämu

ëh miä bëëmu në miä'tâh poimu. Hâш raure tië â

ähmu pomu, äh kâ feti kh11111? 1

31 Në äh worënäh plâ 'Hëh ä mi dimu? Në dëh

'ä mi nämu? Në ~dëh ä mi poтu?

32 (KМ'î gëntaile pânâ teblî nenn pëpë) kârî äh

buh gnâ ne dënh yau ibo äh idä teblî nenn pëpë.

33 Nëmä ähmu tedë bäh pадâ Gnîssuwäh-äh kînh

dâm në â häh dë'h, të äh mi teblî n'enu pëpë kâmu.

34 Në äh näh podë te worë mâh gnînnämiägnämu.

Хай'î gnînnämiägnämu miä ehne te kâmu. Gnînnäyedë

“kâ dëh kuhkuh.

LLUH VII.

1 Äh nähjůjî, në ëh nii ye ähmu jůjîmu.

".Q Хârî jůjîmëntî budu äh jůjî, ëh mi ähmu 3113î

mu; Senänenä budu äh senäne, ëh mi ähmu sen'ä

-nemu dî.

'3 Hîmî ni ëh, neh yi krädä bwî ëh ne dënh bebuh

ä'h ye, nëmä näh yi tuh Еwën13 ne dënh näh dui yé?

Y 4 Hänî mic näh bebùh mâh pomu, .bâm be hädë

.lm'ädä'bwî вып ye; në yi, tuh hwë ne dënh näh dui ye'? '

5 Ma'ih yßeyedëâ, tedë hä dënh-tuh hwënäh. dui ye,

në minâ tämu'hähkä be hä dënh krädä bwi hebuh

äh ye.

6 Näh gni dëh he kâgnë bwi, në näh po näh pür.

-le botye mâh, betimu be këh no në eh hiëmâ në eh

kenä mâh. '

`7 Irä, në ëh mi mu gnimu; bäh pânânë äh miyimu,
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hlä, në ëh mi mu hämu. ‚

8 Kârî gnono irä, kâ në; në gnono pânâ, oh yi në;

fnë gnâ nâ hlä, ëh mi nä mâh hämu.

9 Gnebwî be â neo ähmu mâh, â yu bâ iräde nâ

frâh, â miínâ shiâ gnimu ?.

10 Bâ îräde nâ nîh, â mi nâ side gnimu?

11 Äh gnâ gnâ bäh tiy'e gnebo kuhkwih, bäh ibo äh

.

'iru bäh deh gnimu, hänî ëhbë tië äh buh gnâ ne dënh

yau häh deh еnie gnono gno irä nâ nâ. '

12 Në dehne idä gnebo boh nu mu mâh', beh 1111

gnono nâh; ëh mâ tete kâ prâfitî hë.

13 Bäh pä bru bënh; kârî bru boäh në tide hoäh,

ëhnë bë dënh. wëmâh, në gnebo pepländî mi ne dënh

tide nënu idi.

14 Kâri, bru mâ bënh, në fide mâ bënh ëh bë dënh.

kunâhämu, në kbîmî gpo yi në.

15 Mäyo raurî tâdîoh, gnono dio mâh kne blähle-äh

laure, nëmä kre kudî oh mâ känu wuпe.

16 Bäh ibo no oh duhädî; ple gnebo hëde grepe

wìh tih, he fige, tîtëlî tih?

17 Nemâhmâh häh tih bîyë pe bäh duhädî; nëmä tuh

knh pe аuьäа: kuhkwih. '

18 Hä1. tuh näh po duhädî kuhkwih; në tuh kuh’

kuh näh po häh duhädî.

19 Tih biyë ne neh вo häh dubadî ëh bëë ne. në oh

pe në tähl.

2O Nëkä bäh ibo no oh dubädî.

21 Èh ye gnebwi duh gnâ penâ Mäsä Mäsä, ä miè'

bâ pä. kînhdâm koh yau; nëmä gnâ nâ ni dëhnë nä

Buh gnâ ne dënh yau id:` nä bâ nu.

22 Gnebo pepländi minâ mâ mâh hlîmu Mäsä, äh

v

yyadänä tâdikoh näh gaelle? a yedä. näh gnenе ä ninä
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fe hwë pepländî?

23 Në minâ no mâh hlîmu, yedä âhmu ibo; bäh wo

de mâ mâh äh gnâ ni te kuhkwih.

24 Nëkä Ygnä nâ wâ te nenn hlî. në â ni ne, mi nâ

numu wo gnebwî duh gnâ kâ tâ yë, gnâ podë â kai shiâ

këh.

25 Në nuh dыме, në nih hwë didldë, në dаduща

dudä, në bidä kai këh; në â yedä twë; kârî â podëdáo

kai shiâ këh.

26 Në gneтvî biyë gno no wâ te цenu lhlî, në â ye

na ni, mi nä. numu wo kuhpebu gnebwi duh, gnâ podë

â kai pîsů këh. '

27 Në nuh didädë, në nih hwë didädë, në duduidu

dudä, ne bidä kai këh; në â twë; në â twëne bäkä.

.98 Në ëh didä himu, të Yisu â wëdä deh nena-ah

hlîmâh, në gnebo gedidäde te nâ tâdî.

29 Kâп‘î â tâdî no wo gnebwîkduh gnâ kâdä pnuä, në

ye Skraibe' yë wo. '

LUH VIII.

l Të â wodädë tebwî luh, poäh pepländî kwëdä

-nä 1nд/b.

2 Në yi, lëpä duh didädë në wůrshîpîdä. nâ, â plâ,

Mäsä, neh wai ne, neh waidë beh piä mlî.

3 Nè Yisu â podä 'â'kwäh, në ä todä nâ nâ, ä.ую,

wai ne; beh wë; në worëworë â lëprosî мёdä.

4 Në 'Yisu hlîdä nâ mâh, yi, näh lelî gnebwî; në

mä mu näh tide, tâdî dui pristî mâh, në gni .däsî gn'ë.

në Mosî lelîdä. mu beh gni кoh no mâh.

5 Në {ë Yisu päзä Kepûrneúm, Sënturaiönî didä

dë nä mâh, â bädîdä nâ.

6 Në â plâ, Мâsâ, nä leyu pë dënh blih, â krë.ne
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â yi swëh bäkä. . о

7 Yisu plâ nâ mâh, mi ne dimii në mi nâ piämu.

8 Në Sënturaiönî tu nä gnëh në â plâ, yedë ne wë

beh didä nä kai biyo; nëmä hlî winh duh, në nä leyu

mi. pìämu.

9 Kий'î mâ gnebiyâ nänh biyo, kâ sedibo koh mu

biyo; në hlî gnebwî nânâ, bâ mu në â mi` ne; në âbî,

bâ di në â diÀ ne; në nä leyu; bâ nu dëhnu, nä ö. ni në.

10 Të Yisu wânä në, â budä, në â hlîdä no mâh

gnono kwëdä nä mâh, hähtenu blî ähmu mâh, ye' yi

fetl wodë nä yë, ondu, ye“ dënh Ísreëlî ne.

l1 Në hlî ähmu'mâh, gnebo pepländî oh mi woтu

idu-lul’i në ida-sodi në oli` mio Ebrehäm në Aisäkî në

Yäkoho neyo no mâh koh yau-äh kînhdâm.
12 Nëmä kînhdâm-äh hyëhiru. oh miY heidë-äh die

poyë; tëhnë oh wîde në tëlinë ohdide gnëh.

13 Né Yisu hlîdä sënturaiöni mâh, .mu näh tide,

tënë näh woro bli nö kwäh, kre ëh mi mu ńumu. Nië

â leyu kâdäwë auä budu..

1.4 Në të Yisu pädä Pitů-äh kai biyo, â yid'ä ä 8n1

nä-äh deh pëo, khëh nedënh nâ fai nâ.

15 'Ä todä â kwäh nâh; në khëh seo nâ; në â dildä në

â nenä no mâh. ' '

16 Të wideka didë, oh badä nä mâh gnebo peplän

dî gno no kiîdä kwih; në â podäo shuwi kòh â-winh,

në â piänä gno no pëpë oh krëdä.

17 Krë dehne Aiseä Стssnwäh gnebwî â plâ eh mâ

häh te nu; âdui â dudä ä wë fai nâ; â badä ä këkrä.

18 Në të Yisu yidä poäh hwë grädëdë nâ, â gni

mänh boh mu wäh be.

19 Në skraibî duh didädë në â plâ. nâ mâh,~ Mäsä,

' mi mâh kwëmu tëhnë mi.
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20 Në Yìsu hlî nâ mâh, fâkse kâ bidi, në nible ne

ne yau kâ h1ih; nëmä Gnebiyâ-äh yu âye tede kâ bâ

lan'â' lnh'

21 Në dîsaîpï âbî duh plâ nâ mâh, Mäsä, bâm be

mu tedë në be häo nä. buh. .

22 Nëmä Yisu hlî nä mâh, kwë mu; kooh boh häo

oh kooh.

23 Në âmunä kobotonh kudî â dîsaipe kwëdä nâ

mâh. ' . .

24 Në yi, nebo hwë dudä yëh idu këh; ëh mâ, hwë

deh budidä kohotonh, nëmä â moänänä.

25 Në ä dîsaipe oh didädë nâ mâh, oh hädä nânyinu,

oh plâ hä ähmu kunâ; ä milwämu. .

26 Në â plâ no mâh, dëh äh I.iâ hwänu, 0h äh, gnâ

'нâ fetî hhhhî. Të â duda yah, në -a hh'dä duduidn kâ

îdu hë; në eh nunä beh.

27 Në gnebo budä, oh plâ, gnebwî bë nu â neë dëh-

1111, duduidu из idu hë e^h nio â winh?

28 Në â didädë wäh be koh Gůrgîsîni-äh blih, gne-

bo suh oh kädä kwih mwaînenä nâ nä. oh wodädë wu

dîdê yëh, oh sänänë bäkä, krë gnâ näh hinä koh tide.

nënu.'

29 Në yl, oh wîdä, oh plâ, dëh ä kâ bä nuë mâh,

Yisu GnîsQuwäh-äh yu? Didë dë be hä ämu kuh ple‘

t1 nâ.

ho.' Në ëh mana@ h'.zh tide ьotye-äь jiu, ohtëd-.1'neг

31 Krë Kwih bädîdä nâ, oh plâ, behmpodë ämu, bâî

ämu, bä päílë botye-ähjiu'.

32 Në â plâ no mâh, bäh mu. Në të oh wodädë, oh11

pädädë botye-äh jiu; në yi, botye-äh jiu pëpë kwi

didä bäk'ä tebwí hwonâ koh idu; në oh sedä nih.

33 Në gno no tudä no, oh fridä, në oh munädë oh.
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tide koh orëh, në oh lelîdä teblî biyë; në clëhnë шиш

gno no .kädä kwih.

34 Në yi, orâh pëpë didädë oh mwainenä Yisu; në '

. fê oh yidä nâ, oh bädidä nâbâ wodäo oh lilih.

LUH IX.

1 Në â munâ koboйonb wudí në â hinänë, në â di»

dädë âdui blih. '

2 Në yi, oh badä gneтvî duh gnâkâdä wâh, 'â pëo

.kâh këh; në Yisu yidä oh fetî, â plû nî mâh gnâ kâdä

wâh,‘yu, näh plâ bë blc; näh bůnë ИнымгШ, mii grädt*.

uo.

3 Në yi, skraibe boh tudedë oh worë kudî, Сneшу?

n’nâ â tпâne Gnîssuwäh kedidä.

4 Në Yisu "ibodä dehne oh worë hlîdä, Зpю, dëh

'kä äh worë hl:. deh kuhkwih?

5 Dëh pebë be pт näh bůne kukkwih begrä, he eb

hlî, belwduh yäh në beh näй?

6 Nëmä. bäh ibo Gnebiyâ'äh yu ä kâ pauä krë bro

mâh bâ grä bůnë kuhkwih (â pli .nä mâh ‘(âdâ Wâh)

7du yäh, du näh kЫl yëh, në mu dönh näh kai biyo.

7 Në âdudä yäh në â min'ä dënh â kМ biyo.

8 Пëmё. të poäh yidä në, oh budä, në oh gninä

@Gnîssuwäh häh gnenegnâ nû gninä pаnä nënu gnebo

:mâlL .

9 Në krë Yisu wodä â binä tede nënu, â yidä gneb

wwî duh â 2‹з'nene mâ Mättu, â neyonä tëhbe oh yädë

. ..1wudih-äh popleyinâ; ~në â plâ nâ mâh, kwë mâ mâh.

më â dudä‚-yäh në â kwëdä nâ mâh.

IO Në ëh didähimu, krë Yisu neyo ne dibädî kai bi

' jo, yi, půblaikäne peplälrdî kâ gnebo kuhkwih hë oh

‘aidhdë në 0h 'neyonä „а mâh hä â dîsaipe hë.

l
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1`1 Në të Färaise yid'ä në, oh phi â dîsaipe m'Èh,.

hänî äh Mäsä ltâ půblaikäne kâ gnebo kuhkwih hë oh.

di popleyinâ (ВЫШi.

IQ N'ëmä të Yisu wânä në, pIâ no mäh, gno no ne

kähkä oh neh idä deyâ, nëmä gno no krë.

I3 Nëmä bäh mu në bäh khî tëhnë ëh käne, mi mů

rse kâmu, në näh sâты. kârî ye di be dä häh gnebo,

nëmа gnebo kuhkwih.

14 Të Yoänî-äh dîsaipe didädë ша mäh, oh plâ, hä

nî ä kâ Гâraisа hë ä ginh ti pländî, nëmä näh Шsаipа

neh ginh. .

15 Në Yisu hlidä no mâh, ble'h-kai-biyo-äh hyëhirlr

mi dimu tumâ ti ne bleh ne oh mâh? nëmä gnînnäyede

mi dimu, të oh mio bleh yäo no mâh hämu, në no miY

ginh mu. '

16 Сneшvî näh poo däю iräyedë koh— raure däkä

mâh; kârî dëh nu oh poo bë yië, häo raure nâ, nè

ëh kënä ëh wo lî.

17 Gnebwî näh podë wainî iräyвdë sowri däkä kudîï

ëhte sowriwëdä, në wainî bënëtiä, në sowri wëdä;.

nëmä oh pedä 'wаinî iräyedë soт'i iräyedë kudî, në

ehsuh eh tuyio. ' ’

18 Ti ne'ä hlîdä te nenu no mâh, yi, në teдuн duh dil

dädë, në wůrs hî pîd.' nâ, â ‘нâ, nä gnînä yu â ko ne teй—

nu; nä di në po näh kwäh nä mâh, â mi kunâ womu.-

19 Në Yisu dudä yши, në â kâ â dîsaipe hë kwëd'ä»'

nâ mâìh. ' '

20 (Në yi, Змиä gn'Ã мзdä gënh â wedä nyînnâ ye

de puh-nâ-suh, â dídl`dë nâ lî, në todä â mure-äh*A

noäh.

21 Kârî'â hlïdä âdui-äh ‘иro kudí, ne. to â rаше‘

nâ, mi weпnu. '

l
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`22 Në Yisu тëтâ në te a yidä „1,1 plâ, gnîha

yu, näh plâbë ble; näh fetî nu'mâh hähkä. Në gnînä

nenä hähkä wo ti nënu n13h.)

23 Të Yisudidädë gne teduh'äh kai biyo, në â yidä

шит-15i0h nе gnebo peаа hmm.

24 Ä hlîdä no mâh, .bäh wo, kârî 'gnïnä yu â ye ko,

nëmâ â moäne. Në oh khädedä nä bäkä.

25 Nëmä të oh wedäde gnebo, â pädâ, në â blidä nä

kwäh, né gnînä yu dudä yëh, '

26 Në të ëh nunä te eh'munäbleh biyë kaino.

27 Në të Yisu wodädë tede nënu, dâh oh suh k11152'-

dä nä mâh, oh wîdä, oh plâ, ЕЩЁ-11h yu.gni ämu mû

rs1.

28 Në të â pädä kai biyo dâh ohdidädë nâ 'mâh, në

Yîsu hlîdä no mâh, äh worë yë, .ne waidëdëh nënu nu

mu ëh? Oh plâ no mâh, ähwîh Mäsä

29 Në â tod'ä oh yi nâh, ô. plâ, krë äh worë yë, bäh

kâ në. а

30 Në oh yi krädä yëh; në Yisu lelidäno, â.plâ

äh näh lelignebo. '

31 Nëmä oh munâ, oh brädä â gnene koh blehfno. `

32 Krë oh wodldë,' yi, oh badä nä mâh .gnebwî

#duh neh po winh, â kâdä kuh.

33 Në të â hädäo kuh, gnâ nih po winh, podä winh.

. Щë poäh bud'ä, eh plâ, дnâ ye dlhnë yi koh Ísreëlë

spie.

.31 Nëmä Färaise pl3, kuh hwë mäo nä mâh bâ ‘hä

fîzwih.

35 Yisu wëdä koh orëh hwë koh orëh bwî hö, 'në â

ì'téididä ko sînegâge, në nä hlîdä kînhdîm'äh Gâspëlî,

iuë piânä këkrä biyë, në wé 'fai no bíye koh gnebo mâh
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''36 Nëmä'të â yidä poäh ne,' wäri ninä nâ mâh koh

no mâh, kârî oh Гeйwâ, në oh piyonâ, wo blähle ne

ye foâh kâ.

37 Të â plâ dîsaipe mâh, harvëstî hähtenu ëh mâ

pepländî, nëmä kwowänuoh ëh mä khîmî.

38 Bäh hlî harvëstî-äh Mäsä, bâ .tödäkwowänuoh

koh harvëstî.

LUH 'Х.

I Në â dädä âdui mâh â dîsaipe puh-nä. suh, â ~

gn'inä no pauä boh nunä deh kuhkwih shiwi boh häo

no, boh piä këkrä deh-äh popleyinâ, ~në kwainh-äh

popleyinâ. .

2 Epâstële puh-nâ-suh-äh gnene цenu. Tedë 8n6h

wî mâ Saimönï, gnâ nä oh dä Pitů, në Ãndru â behuh;

Yäkoho Zëbedi-äh yu, në Yoänî â bebuh.

3 Fîlîpî në Bartölomu; Tâmäsî në Манu päblîkänî

nâ; Yäkoho ХИНЫ-äh yu, në Lëhiůsî gnâ bebuh-äh

gnene Tädiůsî. .

4 Saimönî 1n3. Kenänaitî be, në Yudä Is'käriötî, gnâ

«nä nu yeyede koh .nâ mâh. . э

5 Gno pынnâ-snh Yisu tëdä në gni no.mänh, plâ, äh

näh mu Gëntailî-äh tedeh, në äh näh pâдâ Semäraitä»

nî-äh orëh te kudî .. ..

6 Меmä bäh mu dënh wh bl'ahl'e ïsreëli-äh kai.

7 Në bäh mu, bäh pritye, bäh plâ, yau-äh kînh—

dâm ëh kwäh mâ. '

8 Bäh piä gno no krë, bäh worë lëpe no, bäh du ko

yäh,bäh häo no kwih mâh, äh yi ne yibäh, bäh gnî yibäh

9 Äh näh ba s.eni, sîlvů, bräsî kre äh půrsî kudî.

. 10 Льnы1 ba bädu kre tide idi, 'mure 811h näh neo,

4
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wîsuhe näh neo, tih näh neo (kârî Югом/5111n5 â blé;

за .â ахьаат yë.)

Il Në orâh bë äh pädë kudî, bäh irä no gnä nä ne

dënh ä mâ bäh gnebwî; në bäh ne dënh nâ mâh.bäh

yemi ähmu wo.

12 Në të äh pädë në kai biyo bäh bisî-ne nâ.

13 Në kai bâ nu hähkä, bäh bâ äh bisî bë nu nа

mâh; nëmä bâ ye hähkä, bäh bâ äh bisî bë di ähmu

mâh.

14 Gnâ n6, ye ähmu kwäh ble, në oh neh wâ äh i

. winh, të äh wodë kai» nä biyo bämä orâh, bäh häo Еâ

' deh äh bepible këh no

15 Hähtenu, lelî ähmu, ëh mi numu bäh dëh te wäh

ne dënh Sêdöm në Gomârâ kre jůjîmëntì-äh gnînnä ne

ple kre orâh nâ nâ.

16, Yi, tëdädë ähmu bäh wo blähle yë hwo wulí'e;

bäh kâ (â b.äh wa side'yë, bäh nu bäh wo duve yë.

17 Вäh mäyo gnebo; kârî oh mi ähmu kaunsële ,

gnimu, në ohim-n ähmu sînegâge bimu.

18 Në oh mi ähmu yämu ple Gůvêne kâ kînhe n.ä

'te koh wîtnësî no mâh kâ Gëntaile hë.

19 Nëmä të oh gni ähmu, äh worë näh ponâ hänî ne

dëh në ne hlîmu, kârî ëh mi ähmu gniëmu hänî bädu

du dëhnë bäh hlî.

20 Kärî ëh ye ähmu äh neh h5, nëmä äh Buh-äh '

Shiyu gnâ hlî ähmu kndî.

21 Në bebuh mi bebuh nâ gnimu bâ ko; në huh mi

hyäh gnimu bâ ko; në hyëhiru oh mi. oh buh no yë du

mu në nunë no boh lä no.

22 Në gnebo biyë mu ähmn gnämu nä te; nëmä gnä`

lâ midë miäh yidih, nâ mi kunä hämu.

23 N.ëmä të oh m ähmu bůnë kuhkwih orâh нëм:
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kudî, bäh fri äbî. Kârî hähtenu, Ы? ähmu mâh, äh nâ];

mu wëne luh nâ ne Ísreëlì-äh orëh ple gnebiyâ-äh

gnebë yu didë.

24 Dîsaipî nä â ye hi сâйä. nä në Ieyu ä yвы â mä

sa.

25 Èh hwo ne koh dîsaipî mâh â wo тё1eä yë në .leyu

wo â mäsâ yë; boh dä kai-äh mâзâ Bëlzebůbî, ëhtibe

oh mi no poтu oh kân kai biyo.

26 Äh nä11 pie no; dëhnë bi ne luh ne; ëh wohë luh

нâ dëhnë Ещёî ne , ëh mi në ibomu.

27 Dëh lelî ähmu иre heide, hähbu ne pebe ; dëh

në äh wâ kre noёшь, bäh pritye kai këh.

28 Äh näh pie gno no no boh lä fränkbunî, nëmä oh

yede ne wë boh lä shiyu. Nëmä bäh piwhänu be koй

nâ mыl, gnâ nâ waidê bâ lä Этy“ kâ fränkbunî hë [не

Hëlî.

29 Oh pro sembwe suh koh färtînî duh mâh? ëh

duh ëh neh pio bro mâh äh Buh ye në yi.

30 Äh luhyâ-äh popleyinâ eh kâ yidodä.

31 Äh näh piwhänu, äh hio выньтe pepländ'í

32 Оnâ nä minâ ротu mâ â bäyetîme ple gnebo, nä,

minä poщи nä bäyetîme pie nä Вuн gnâ ne'dënh yeu.

33 Nëmä gnâ nâ minâ poщu 'mâ ye â bäyetîme ple

gnebo, nâ, minâ pomu â ye nä bäyetîme ple nä Búh

гnâne dënh yдu.

34 Äh worë näh plâ didädë he iëdä gäo këh bro

mâh 'g yedädë di be të«dä gäo, nëmä plie пâ.

35 Kârî didë be kokâ gnebiyâ kâ â buh hë yë, në

be kokâ gnînä hyäh kâ â deh hë, në be люkâ gnînä yu

'dâ ha dâ hë yë..

36 Në gnebiyâ-äh Бабoh minâ nemu gno no ne «Лëт!
â kai biyo. I
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'87 Gnâhâ nowänî â buh he 5 deh hío mu, yedo mâ .

îwë. Në gnâ n5 nowäni 5 gnebë yu he â gn'mä yu hio

mu, â yedë mâ wë. '

38 Në gnebwî bâ ye 'ä krâsî du, në hâ ye mu n1â11

kwë, â yedë mâ wë.

39 Gnâ nä yi. â h511â, â minä wämu ; në guâ nâ wä'

â hânfì koh nä te, â 1n1 në yimu.

40 Gnâ nä du ähmu, nâ du mu ; në gnâ nâ du mu,

5 du gnâ nâ tëdä mu. -

41 Gnâ nâ du präfitî kle.prâfit'í'âh gnene, â mi prä

fitî-äh peidä dum-n ; në gnä 11â du häh gnebwî kle häih

gnebwî-äh gnene, â mi häh gnebwî-äh peidä dumu.

42 Gnâ nâ 1ni duh eh dëbwî duh kâpke duh nih wo

ne gnimu kle dîsaipe-äh` gnene mâh, hähtenu, hlî äh

mu mâh, â näh wä ä peidï1.' '

XI.

l' Në ëh hin'ä të Yisu wödä hâ gni mänb 5 dîsaipe

puh-nâ-sllh, â munä bâ tâdî nëbâ pritye oh orëh mâh..

2' Në të Yoänî wânä jelî Kraisî-äli kwowä, â tëdädë

â dîsaipe suh.

3 Në oh plânâ mâh plem'ìh n5 minä dimu, he hä pf

âbî nâ. .

4.. Yis.u “чтeцä në â hlîdä no mâh, bäh mu, në bäh

fâdî Yoänî dî eh be deh tene äh wâ në äh yi.

5 Dâhoh dudä yi yë, në degîdäoh nähnäh, lëpe wë

' dä në suu Wânä te, kooh dudä yäh, swëyu oh kâdä gneп-

wî të bâ pritye Gâspëlî no mâh.

6 Gnâ nâ plâ ble ne, gnâ nâ. neh nu bůnë kuhkuh

koh nä te. '

7 Në të oh munä, Yisu towä bâ hlî poäh n1âh 'Yoä

nî-äh te„äh dëh munädë wäh kudî bäh yi ? sënä duduidn
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sheke' ' .

8 Nëmä dëh ähmu mu bäh yi ? gnebiyâ gnд kâdä

raure yâbä? Yi, gno no pe raure yäbä uh ne dënh

kînh-äh kai biyo. -

6 N'ëmá d'ëh'ähmu mu bäh yi'? prâfitî nû? Ãhwîh,

.hlî ähmu mâh ëh hio prâfìtî. ° '

. 10 Иди'îd2hn(? nu nâ, gnâ nâ â te ëh kîniedîn. yi,

tŕdàdë näleyn ple näh yibä, gni nÃ mi nlh tide mlë

në ple mâh.

11 Hàhtenu hlî ähmu 1n3h, gnebo biyë g'no no 8nî

no mane, gnâ ye yëh duë, gnа hi YolmîB'âptîstâ. Dëh~' .

në 13nînnäo, dëbwî kre yau-äh kînhdâm, hio nâ.

Ш Wodë Yoänî Вäpыsы-1h gnînnë nlâh tetinu, yаn

äh k'ínhdâm weku, në kräko dud'á në yerâkl.

13 Kârî prâfìte pëpë në tête prâfîsaid'.l Yoîknî mâh.

I4 Në bîih dudä në, dëhnë nu Iliä nä mini' dimu.~

L5 Gnâ nâ kû noëh boh каne bì nâ bû wâ.

16 Dëh mie numu budi nënu be wo yë; 11h wo yë

byëhiru пeyo pl nu podä, në däde uh sinuno.

I7 N5 plâ, ä bied'â koìì ähmu mâh, nëäh yвdä yib;

ä шаг. dimu koh .îhmu mâh, në äh yedä dîmu tu.

18 Kâl'îYo'.lnî didä â yedä t:i në yëdú ní1, në äh

hlî â kâ Kuh.

19.Gnebiyâ-äh gnebë yu'â didä,â didldë në â nä

nä në oh plî, yi kënhkrä gnebiyû, në waine näâ, puh-

lîkänî kâ gne kuhkwih hë ohbäyetîme. Nëmä tâ-ähhyëhìru. n0111111? m'ì.

'. 920 Në ä t017211121 orëb hwë äh mâh poplë, tëh'â nuná.

kwowä hwë ëh wëmû, kârî oh nih hîë oh worë mâh :

ne.

5. 2I Blidi hwë Кor5i27n1'! hli111h111'3 Bëfsëfdä! k5.11.

кишä. lшë wëmâ koh`mâh mâh, eh wëdämů koh"
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Taìä në Saidönî, wärî nunй. no t1 hlâ yäh koh pláv

wuп dáro në pumu.

22 шт mî ähm“ mâh, Tais. ka загадuт hë оь mi

ähmu himîjůjîmëntî-lh gnînnä.

“23 Në mâh Kepůrneûm,gnâ du .väh yau тип, m1i

dë bro mâh dimu kuh yëh ; kârî Юнowâ hwë bë учëmâ

koh mâh mâh, eh wëdâmâ Sâdâm, ëh nenädë ne gnïn

nâidu nënu. . '

Q4 Nëmíi hlî mâh mâh, зâdâш-ы; blih mi mâh hio

jůjîmëntî-îgh gnînnä.

‘l5 Ti nënu Yisu wainâ në â plâ, bisî mlî О Buh, yan

kâ bromâ hë eh Mäsä, kârî mâh hudî deh neнu gno

no kâ tâ kâ nähneoh hë yi eh, në им: ne pânëh.

96 Nënu, Buh, kârî mâh yi në ëh mu häh dëh.

2'( Nâ Buh 'gnìnâ teblî biyë koh mâ mâh; në gnâ

ye ibo gnebë yu, nëmä Buh ; në gnâ ye ibo Buh nëmä.

gnebë yu ; në nâ kohgnâ mâh gnebë yu mi tâшню.

28 Вы1 di mâ mâh, gnâ ni Юнowâ në kâ beblîdë

kunkwâ, në mi 'ähmu fofê gnimu. `

29 Bäh ba nä yokî, në bäh khî nä bůnë ; kârî та.

mikëÍ në k3. woro kwä; në äh fofë yimu koh äh Shi

м mâh.

30 Kâп nä yokî nu të në nä beblîdë Гeйwä.

XII.

l Ti nënu Yisu munä sähätî gышlб. bë îbâh tië, në

känu nî â dîsairfe, në oh towäлä .ibàh чини gegedä në

hìboh di ne. .

2 Nëmâ të Färnise yidä në, oh plâ nâ mâh, yi dëhnë

mádîsaìpe ni ëh, ye Нâh dëh boh nu në sâbätî gышlä Р

3 Nëmä nâ hlî no mâh, äh neh hlî Шишî mâh dëhnë
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Dâbï 11ë gno no kwë nä mâh 0h nu t11 k5n11 ninä no.

4 Н ¿nî â pî'dîх Gnîssuwäh kai biyo në did'î`` шип-peбe;

eh ye hlh dëh hâ di në, ple neh gno no kwë nâ.mâh,

nëmä koh priste duh.

5 Äh näh hlî mänh kînidî mâh, hänî sàbLtî-äh 3n1n-

në priste ne Gn'lssuwäh kai biyo, oh nu kwowä säbilt'i.

gn'rînnä në oh ne worä tс. .

6 Nëmä hlî ähmu mlh, kre bro nâ këh gnebwî duh

gnâ hlo Gnîssuwäh kan. '

7 Nëmä b.äh ibodî'L tënë ëh pe, mi murse dumu, në

näh säkrefaisî, :1h n51h podäyerâ gno no nu häh gnebo.

8 Kârî gnebiyâ-äh gnebe yn â mäsä koh sibätî

gnînnä.

9 Në të â wodädë tëh nënu â munä sînegâgi biyo.

10 Në, yi, gnebìyâ duh ne dënh gnâ kâ kx-väh mäh..

Në oh irädä n21, oh plâ, be nu hähkä be piä Säbät1

gninnë, oh idâ boh towä nâ.

Il Në â plâ no mâh, dëh gnebiyâ neo ähmu mâh,'

11â kâ blählë, në bâ bi bidi säbätî gnînnä, â näh podë

kwäh në â nän dudë nâ ne ?

I2Hänî gneblyâ hio bläblë? Nëka be nu hähkä be

nu hïihkä säbâtî gnînnë.

13 Ä plâ gnebiyâ mâh, pedi näh kwäh. Në â'. pe'

didä në; në ëh budä yë ëh wodä ëhbë yë.

14 Në Färuise oh munäo, në oh 5îd11111 towä nâ,

hânî boh lä nâ.

15 Nëmä të Yisu ibodä në, â gididä yë â (lni-5ih tqr,.

11ë poäh hwë kwëdâ nâ mâh, në â piänä no pëpë.

1.6 Në â leìîdä no, oh näh mi gnebo boh ibo nâ. .

17 Kre' te ne Aiseä mâ prâfitî â hlîdä kînidî këh, eh

nu h51h të.

18 171,05). 183111, gnâ nâ ne hä 11ë; nä nowänîâ, gnâ
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'nä n.1 shîyu nnwlnî; 'mi nî ná Shiyu këh poтu, në ¿r

7mi jüjîmentî tâd':mu gëntaile mâh. .

19 Ã näh të, â nIih “й; në gnâ näh w3 â winh krë

' tide mlh. .

20 Ä ye wë bìdî kâdë, né 'â ye moë nlhsnu ne pu-

bi kudî, ple â mudë jfljîmëntî të vтюrî mâh.

2i Në gïntäile mi :î gnene tшeпnu.

. 22 Në oh badä nâ mâh gnebwí duh gnâ 'kâ Kuh,`1'ì

' (l.1h në â neh hlî; në â pilnâ nl, në dâh në gnâ n611

hlî â tänâ në â hlî.

23 Në gne o pëpë oh geüidlüe, në oh plâ, â'ye Вё

: bî-äh gnebë yu? . '

24 Nëmì Färaise wânä në oh plâ, dënu fëllo â yeo

kwih hl, nëmа Bëlzebůbî kwihâh gne tëdu mä nû

mâh.

25 Në Yisu' ìboäâ dehne oh worë yеаâ, nëй plâ no

mâh, kîаhdâm biyë grà. ëh dui, eh m'ì wëm-.й; në orâfh

'hwë bämä kaigrä ëh dui, ëh näh gnînnâo.

26 Në Setänî, bâ hà Setänî, â gri â düi; hänî â

kînhdâm miëo gnînm'io?

27 Në Bëlzebůbî bâ mä mu mâh bû h.1o Kwih; gnâ .

:vm'â. äh hyëhiru mâh oh mâh no hä? Në äh mânâ

.-"boh nu. ,

2a шm; Gnîssuwlh shiyu ьâ тá mu mâh be ьгю

``."Kv’V'ih të смssuшь kinhdîm dìdë ghmu'mâh.

Q9 Hâцî gnebwî duh mi kre gne krïh-äh kai biyo,

.-në hädë â “шаги, nf: bâ mu «Ещë gne kräh ple; .nëtëâ~

mi â wudih hämu.

.. SO вuд „â yedâ m`' ne, â gnlh mlî; në gnâ nа ye

`dû kre тâ mâh, â pûplënâ. .

'31 Në hlî àhmu mâh, Gnîssuwäh mi gnebo búnë

kuhkwih peäpë në 'blàsfimî а31111l11111n; nëmä bläsfim
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gnäh Kâgnë Shiyu, â'ye mi` gn'ebo grädë.

392 Në gnâ bâ hLmâ `gnán winh gnçbiyâ-äh gnëhë

).ruŕGnîssuwähmi n'ë'grämâ; nëmâ gnâ bâ hlîmâ gnâ

winh Kâgnë Shiyu тыl, вышuwый y'è'nê grä, ëh ye

dë kunâ ńënu шаne, ëh ye dënh ku.ńânâini ,dimu 'mâ

ne'. ' ' . . '

33 Dëbe nu tub .hähkä në â bui hïihkl; bämä nu tuh

bâ gnînnáidu,.’në à bui g'nînnïiidu'; oh ibo tuh ëh b'ui.

'34 О vaipä-äh budin hànë, Шпuц nu gnebo'kuhk'wih,

Шт? äh n;. häh, te tutuë? шunâ hlîne tene wor.ë poplân

dî kudî. ' '

зд'нäь gnebiyâ, bäh te be ne dënh â woro kudî, â

yä häh teblî; në gnebiy'â lm'lhlm'h' 'te мыть Ъe нe

dëhh â wkn'o шип; â yä dëh kuhkwih.

36 Nëmäèhlî {шmu mâй, Win'h kůnë-'äh popleyinâ.n'b

gnebo hlî„boh wainejùjîmëntî-.äh гибкuä. '

37 Kârî äh win'h'ne.nu. tëgmé. äh 'мы. ne ëh ye

bäh dëh. `n f "'

38 Të Skraibe' b'e kâ Färaise be 'hë @h wainä, oh

душ; Mäs'ä иidам yi yidßodä.bë Wodëmŕih mâh. . .

39 Nëmä âфганца. цë â plîrnomîh; budi kuhkwih'në

таurî pânâ yidodä në yidodä ye no gnìë, nêmů. Yonä

prâfitî-äh yidodä. -! .A ' '

40 Kârî Yonä n'unä gnînnäyedë tůnh në tâhyecië

tůnh иrе.'(uди Шип,. krë gnebiyâ-üh gnebë yn minlmi“

gnînnäyedë tЕШЬ në tâhyedë tůnh kre bro kudí.

4I штыками lm' .Iiyëh dumu рuф nëìiu тян

kob jůjîmëntî lië oh mi nû кedы; numupklrî dh

hinä oh worë të Youä prityedá. ne;.në, yi, duh gnû hio

Yonâ; â ne dë. "1.2 , ' ' .

42 Idukëhdu-äh Kwinâ mi yëh dumu hudi nënu mâh

{кoh jůjî'mënkî' ш,' nè ä. :mi nä. (kыйdя numu; kаr1 â

' 5
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wodädë bro wäh be tedë pedu, bê wёщâ S1îlolnönî-äh

tâ; në yi, duh guâ hi Sâlomönî â ne dë.

43 Të hënënë Shiyu wodä gnebìyâ, â nâbnä tede „Ъ

mânâ, â pânâ bâ fâ në â ye dëh yi.

. 44 Të â hlî, mi 1î mumu kre nä kaibiyo, tëhnë wodâd

dë dënh, në të â di, â yi kai-äh fro nâ â yie, biyo nâ,

në ëh mlënë.

45 Të â mi ne, â du Shìwi hmu-le-suh, oh nu bûnë

kuhkwih hio'nâ â dui, në oh pä .në oh ne dënh; në gnâ

nä bâd':le â gnînn'ë bůnë hi dëhnë gnähytedé kenë.

Krë êh mi budi nënu nemu.

46 Né të â hlî gnebo mâh, уз, â .deh në âbebuhnâ oh

gnînnäo kai yëh, oh idä boh hlî nâ mâh.

47Nëwgnebwî duh plâ nâ. mâh, näh deh në näb be

buhnâ oh gninnäo kai yëh, oh idä boh hlî mâh mâh,

48 Nëmî. â ти11â, në â plâ nâ .mâh gnа lèlîdä nä,

'gnâ mâ nä deh? në gno no mâ nä bebuhnâ?

49 Në âpodädë â kwäh â dìsaipe mâh, në â. plâ; yi

n?i deh në n5. hebuhnâ. ~

50 Kârî gnâ nâ ni dëlmë nä Buh nâ ne yдu idä 115,

bâ nu, nä mâ nähebuh, nä noäro, në deh.

LUH XIII. Y v. . .-ì "

.i

l Gnînnäyede budu Yisu wodädë kai biyo në nею

näyo idu winh.

2 Në poáh hwë grädedä nâ nâ, krë â munädë koho

tonh wudî në â nenàyo; në poäh pëpë gnînnäo boho

ëh. '
y 3 Në â hlîdä no te pepländî mâh бâde, â plâ, yi teblî

dâ munâ dâmu.

i. 4 Né te' â dâdä, yâh té pini. tide idi, nê niblë didá
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'dë në eh didä ne.

5 Èhbë pinäo shiâ këh, tëhnë eh ye bro poplândî kâ;

në worëworë eh më, kârî ye bro wuш hlâ kâ.

' 6 Në të wënh yмâ, eh yirudä; në kârî eh yedá be

kâ, eh yërâdä. `z

7 Në ë'hbë pinä nemâ wìh; 11ë wih mënä 11ë eh gno

wä ne. . ''

8 Nëmä ëhbë pinä häh bro këh, në eh pаdä bui, ëh

bë worë-hmu-ů ti, ëhbë worë-tůnh-âh ti, ëhbë игo-ro

nâ-puhäh Н. ' '

9 Ошâ nâ kâ noëh, bâ nâ. bâ wâ.

10 Në dîssipe didädë në oh plâ nä mâh, dëh mâh

hlî no mâh dädë?

11 Ä wainä në â hlîdä no mâh, kâr1 ëh gnië ähmu bäh

ibo yau kînhdâm-àh mîstire, nßëmä gno no ëh y'e gnië.

12 Gnâ nâ kâ, ëh mi nâ mâh gnîëmu, në â mi ehbo

popländî kâmu; nëmä gай. nâ ye kâ, wodë nâ mâh, dëh

â kâ, ëh mio häëmu. . .

13 Në шâ hlî no mâh däde; kârî oh yi nр, oh neh tá

nâ; në wâ ne, oh Yneh 97â; oh neh yidenа.

14 Në kob no mâh Анeä-â.h prâfaise yîë; gnâ nâ

pouâ, koh wâ ne mâh äh mi wâmu, në äh näн yidonâ

në; në yi ne, äh mi yimu në äh näh ibo.

15 Kârî gnebo nono-äh “юro noä ne, oh noëh kun

kwä.bâ wâ, në 0h yi oh kadä; ple ënë ti oh tänâ yi, nä

oh wâ oh noëh, në oh yidonâ oh woro, në oh worë mi '

mâh hiëmâ,. në mâ mi no piämu.

16 Nëmä äh yi plâ ble ne, kёл''í oh tânâ; në äh noëh,

kârî oh wâ. .

l? Kал'1, hähtenn, hlî ähmu mâh, në prâfite peplän-

dî në häh gnebo Мädä boh yi te nenu,eh ne 51h yidä,

né oh neh yidâdë ne 5 në boh wâ te цenu ehne äh wâ, nё
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oh neh wânä no. .. .

' 18 'Bäh wâ teblîdâ-äh däde.

19 Të gnâ nâ wâ kînhdàm-äh winh, në â neh yido

nâ në, të аuh пшышь aidë, nè â Лиâ dëhnê ëh dâë wb

ro kudî. Nâ nâ gnâ dudâ yâh tide idi.

20 Nëmä nâ, gnä nâ dudä yâh .kre Shiâ tedelmâh,

budu mâ nâ gnâ wâ winh, në worëworë â plâ ble ne, tà

â du. në. '5, ~

QI Nëm.ä â ye be kâ âdui-äh te, nëmä ne kunâ 'dë

bwîka; kârî të swëh në dëh kuhkuh du yäh kârî winh,

tëdëähtñdë â ye në nowânî. . '

22 Ã hë двâ nâ dudadë yâh win mâh, nâ n3. wa мuн;

në kunâ nënu-ììh dëh yiëh, në te pländî-âh tudâdebänâ,

oh gnowänë winhnâ, 'në â nапyа' bui.

23 N'ëmä nâ nâ dudîid'ë yûh krë häh bro mâh., nä nа

wâ winh në nâ yidonâ; dëhnë yä bui, ëhbë worë-hmu,L

ëhbë woŕëtůnh', ëhbë woro-nâ-puh. ' .'

24 Dadë ëhbë â podädë, â plâ, Yauläh kîаhdâm ëh

wo gnebiyâ gnâ' nä dâdâ hä'h yâh kre'â ge.

25 Nëmä të gnebo moä, â gnäâ didädë në â dâdä

Иh hwite mâh,.në â munä â tide. '

26 .Nëmîì të benih'ëh mënä ne, né ëh yädä.bui, tё

0h yidä wih hë. ' . '

' 21 Krë~ gllâ'nâ пâтâ ge, â leyiru oh didädë në'oh plâ

nä тâh, yedä h5lhyâh dâ иre nä ge? hänî nuë, äh ki

1-Wih? .I 1

28 Ä plâ no mâh, gnäâ duh nu në. Leyiru plâ nâ

mâh, Нä ämu bä .mu bä hä dehne?

29 Nëmä â plâ, ondu; kârî të äh hä wih, në äh hwi

te idi. ' . ,

30 Bäh bâ eh suh:popleyinâ beh ИШb ple eh mi khe;

në ti eh khe, ml Шlвы1 lelimu, boh yápopleyinâ tede duh
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wih, në boh.moäll eh pliboh.poщёtâ11. Nëmä bah yä

hwite шутe-5h kai biyo. ' .

31 Däde ëhbë â pndädë no mâh,' â plâ; yau-äh kîn

hdâm ëh' wo тúsики-5.h' yëh duh, ëhnë gnebiyâ dndä.'

dë, në â dâdädë kre â ge. ' . .

32 Èh нäшeт. kmmî kre yah mah; nëmä rë bë

kunh, ëh hio dodâdë pëpë, në ëh kunh tub mâh, krë

nîble ne yau didë në oh nedë baba këh.

33 Бäde ëhbë â podädë no mâh; .vau-äh kînhdâm ëh

wo lëvînî yë, dëhnë gnînä dudL1 në à hudidä në lire ibîi

frfih senänë tůnh, ple pëpë lëvîllînä.

34 Yisu â podädë teblî biyë nenu poäh mâh kre dä*

de në â neh seo dadë â neh hlî no mâh.

35 Krë te nenu prâfite ohhlîdä oh yiënä, oh plâ, mi

nä wunä krämu kre (Шdв mí te hlîmu, ehne hudîdä wo- '

dë tëhnë kunâ nuëdä. Y `

36 Në Yisu tedädä poäh tede në â pâdä kai biyo; në

â disaipe didädë nâ mâh; 0h plâ,'lsl,î ämu däde ah wih

kre ge. '

37 Ã wашä â plâ no màh, gnâ'nâ

äh yâh, â mâ gnebiyâ- äh gnabe yu. '

38 Ge mâkunâ nä; häh tgbli-äh yâh eh mÃ hyëhiru

kro kînhdâm; nëmä wih eh mâ kuh-ähiru.

39 Gnäâ nâ dâdä no â mâ Kuh! khekhë t1 ë11 mâ. ku;

nii-äh miäh; në deh kheoh uh mâ Enge.

40 Krë oh yä wih popleyinâ në oh po ne tâh;

mi numu kunâ-äh miäh.

4l Në gnçbiyâ-äh gnebë yu mi â Enge tëdänm,. o_h mi..

ne yä mu koh kînhdâm mâh tebli biyë dëhnë äh ye no-.

wäт; në gno no nu,bůnë kuhkwih.

42 Në oh mi no nähmä kudî pomu; në

n.e wîhmâ në gneh di1nu. ` ., j

kl'ë ëhî

dënh oh mi;

115115111 hah @bm .
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43 Të häh gnebo mi faimu wo wën!‘ yë [не oh buh

äh Манdâm. Gnâ nâ kâ noëh, bâ wâ në,

44 Ne dî, yau-äh Наhdâm ëh wo wudih yë hudî

dënh ge; dëhnë gnebiyâ yi â hudî në, në â plâ ble ne â

mi në â pro teblî biyë â kâ, në â t0 ge nënu.

45 Në dî, yau-äh kînhdâm ëh wo půnopo yë, guâ „â

pâ häh purle no.

46 Gnâ të дyi půrlî duh, 5h yi “пишl pëpländî, â mu

nä në prodl teblî biyë ä kâdâ, në â tönä në.

41 No di, yдu-äн kînhdâm ëh wo tëdàh yë, boh po

nâ idu mâи, në â yä teblî biyë.

48 Dëhnë yìëdë, oh gidi nâ bobo yëh, në oh neyo, oh

pedë häh deh ты: kudî, nëmä oh poede мыши, wZ.h.

49 Krë ëh mi nuщu kre kunâ-äh milh; Enge mi di

mu në oh mi gnebo kuhkwìh hä'h gnebo hämu.

50 Në oh mi n@ пâьщâ kudî pomu: вы. ëh mi ть

mâ në gneh dìmu.

5l Yisu РЕЗ no mâh, äh ibodä teblî biyë nenu ne? oh

plâ nâ mâh, ähwîh, Мäsä. r'

52 Në â plâ no mâh, pledo аkты biyë gnâ nâ khîë

kre yau-äh kînhd'Sm, â wo gnebiyâ nâ yë gnâ ЮЗ. kai,

gnâ yä таiть tede te iräyedë në te däke.

5:3 Èh аidä ëh hi, të Yisu wëdâ däde popoëmâ. â тuт

паâ wndä tëhnë nënu.

54 Në'.të â didädë blih, â tâмâ no wů sînegâge,

nkrë oh gidîdldë, цë oh plâ, tëh gnâ nä â du ëh tî, në

äiwowä hwë neнu.

55 Ä m3. sвёзды: yu? Ädeh, oh neh dä nâ Merî? në

7äkoho në Yosë në Saimönî në Yudâ â bebuhnâ?

56 Në â шитье‘, 5h .yedâi эmо' mâh ne? Tëh gnâ

nâ du teыт Ыyë?

157 Në oh Pedâyerâ .kph да. mâh. Nëmä Yisu Plâ
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no mâh; prâfitï kû hlh gnene tede biyë nëmä hre â blih

11ë hre âkai biyo.

58 Në â yedl [сwoпâ hwë nu krcdë'kârî oh ye â.

winh nu.

LUH XIV.

l Ti në Hërödî gnâ mânä Titrark'í â wânä Yisu-äh

'gnene.

2 Në â plâ leyiru mâh, gnâ nâ â mâ Yoänî Бâpба

tâ; â wo kunа dî; në .â tâdî â dui kwowä hwë.

3 Kârî Hërödi bledä Yoänî kwäh,' moáhnä nâ, në po

dêdë nâ jelî Hëröd'ai-äh te, â bebuh РИФî-äh gnînä.

4 Кâп'î Yoänî plâ nä mâh, ëh ye bäh dëh hâ. du nâ.

5 Ne të â id'.adä bâ lä nâ, â pida pozih.hwanu, kâ» `

rî oh dädä nâ prâfitî.

6 Nëmä të oh wodëdä Hërödî''äh mane gnînnäyedu,

Hëròdaiä-äh gnînä yu yididä no yë, në Hërôdi â plâ

bledä.. '

7 Në â podädë n5 bâ gni nâ dëhnë hâ irä.

8 Në nâ, ä deh лeтâ nâ, plâ, gni mu Yoänî-äh luh.

kre buih Шип. . ' ' J

9 Në wärî nìnä kînh; nëmä kârî â podädë nâ në hai-f'

rî gno ne neyo nâ mâh dibädî, â lelîdä no boh gni në nä'

10 Në â tëdädë në â hädäo Yom-ah luh.

11 Në â luh y-äëdä l1uih kudî, 11ë ëh gnië gnînä Нyд-

äh; në â badä t1ë âdeh mâh.

12 Në â'dïisaipe oh ашäаë në ol1 dudä ä fránkbůnî,

11ë ol1 hähdäo në‚. në oh munänë në oh lelîdä Yisu.

13 Në' Yisu wânä në, â munä â wodä tëh' nënú ko

botonh kudî â mânä tede duh tëh në die. boho dëhnu;

а duh; në të gnebo Wânä në, oh kwëdä nû mâh oh näh
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nä Ьe këh. ' ' '

14 Në Yisu â muni'i, në â yidä poäh hwë, në win'1

111n2i nâ koh no mâh, në â piäu; oh kwainh.

l5 Në të wide tudá, âdísaipe didldë nl mâh, oh

plâ, tëhnp dîe boho dëhnu, në ti hinâ; të poih nâ boh

mu orëh bwî këh në hoh to dibíidë. .

16 Nëmä Yisu plâ no mâh, ëh ye bäh dëh boh mu.

Bäh gni no dihädî boh di. '

17 Në oh pl3 nâ mâh, nëmä ä kâ lofe hmu në ninh

suh. -

18 Ã pla bah y'a dë ne mâ mâh. . . .

19 Në alelídä.poäh ьoь neyo pidi keb, në â мы

lofe hmu, nëninh suh, në â tädë yau nâ, âbisidä, në â

gnidä lofe â dîsaìpe, në disàipe gninä ne poäh.

20 Në oh popleyinâ didänë, në oh kudi yiëdîdädë; në

oh dudä. eh plàmple-äh tebaye puh-nä-suh eh yiëdidädë.

21 Gno no didine' ne ol1 nunähubwî-äh woro-nâ-hmu

ple gnino në hyëhi1ju bwî.' .

22 Në worëworë Yisu â nu â dîsaipe boh mu 110ho

tonh wudî në boh mu .boh.nenä gnàh kre wßh bë, â të

poäh no boh mu. . ' .

23 Në të â tëdâdë poäh no, â mudë tebwë luh â duh

bâ hlî Gnìssuwäh mâh; në të wide ' tudä, â nenä dänh

~â duh. . .. . . .

24 Nëmä kohotonhne dënh idu këhdu, deh hwë ni

1n.ё: nä; kârî duduidu wede nä. gnäh.

' 25 “Шye hänh tâh Yisu munádë no mâh, â nähhä

idu këh.

26 Në të (Пeтpe .yidäjlâ nähnä idu këh, oh pidâh

`wîтu oh plâ, dëhnu ëh mâ:Shiyu; në oh'wîdâ. oh pid5..

' 27 Nëтâ worëworë Yiauhlidä no mâh, â plâ, äh plâ

Ё1151l1111; mâ'nâ; äh'nähpîhvyîinum _. . .. 5,5
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98 Në Pìtú wainä nâ, në â plâ, Mäsä,'bëh nu mâh,

lelî mu be dlo' mu mâh koh nih këh.

29 Në â plâ, di. Në të Pitů wodädë kohotonh kndî,

â шитâ nih këh', bâ mu Yisu lnîh '

30 Nëmä të â yid'ä duduidu dudä bäkä, â pidähwä

nu; ië â yebâ hidededä, â wìdä, С. plâ, Mäsä, hä mu

kun'â.

31 Në worëworë Yisu podädë â kwäh, në krâdä nâ,

në hlîdä nâ mâh, О kâ fetî khîmî ne, dëh n13h hi yë näh

woro nâh? ' '

32 Në të oh didädë kohotonh kudî, duduidu wëdädë.

33 Të gno no ne dënh kohotonh kudî, oh didädë në

0h 'wůrshîpîdä n11, oh plâ, hähtenu, mâh Gnîssuwäh yu.'

34 Në të oh hinä, oh didädë Gënëserëtî-äh blib

35 Në të gno no ne dënh tëhnë oh ibodä nâ, oh tëdä

dë bleh biyë kë'h no, në oh yädä nä. mâh kräoh-äh po- .

pleyinâ. '

36 Në oh bädî nâ, kräóh boh to â mure-ähk noäh;

në gno no oh todä. nâ, oh kwainh wëdä. Í

LUH XV.

1 Të Skraibe kâ Färaise' hë no ne dënh Yëruselëm,

oh didädë Yisu mâh; oh plâ.

2 Hänî näh dîsaipe oh worä gnekbadëäh gidibo?

Идя'î näh disaîpe boh yedä kwëh no plë boh didë.

3 Nëmä â wainä në â plâ no mâh, hänî äh worä.

Gnîssuwäh mänh koh äh gidibo mâh?

4 Хârî Gnîssuwäh mänh yë, â plâ, tuo näh buh né

näh deh; në gnâbâ gididi â buh â deh, bâ nâ bâko.

.. 5 Nëmä äh yë, gnâ nâ hlî â buh mâh nö â deh mâh,

dëhnë idä, ëh mâ yibäh.

6
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6 Në â; neh tuo â buh në â deh, „а nu hà'k dëh. Krë

äh ni Gnîssuwäh mänh krë ëh ye dëh yë kwäh koh äh

gidibo mâh. .

7 Äh kâ yeyedeâ, Aiseä hlîdä ähmumâh häh te, â plâ

8 Gnebo no no oh hlî mâ mâh kre no wiyë, në oh tuo

mû kre oh wunâ bohë;~ nëmä oh worë 'hlàìdë mâ nâh.

9 Në1ñä oh wúrshîpë mu ëh ye häh dëh, të oh tâdî

gnebo-äh mänh koh Gnîssuwäh mânh mâh.

10 Në â dädâ poäh ne, në â plâ no mâh, bäh wâ në

bäh ibo, '

. 11 Dëhnë 'midë wunä, ëh neh gnînë gnebwî idu; në

mä dëhnë wedë wunâ, në gnînë gnebwî idu,

12 Të â dísaipe didädë në oh plâ nâ mâh, ibo Fär

aise-äh worë ye në nowäш boh wâ te nenu?

13 Nëmá. â wainä në â plâ, dodâde-äh popleyinâ ne .

Buh nâ ne dënh yau â ye dâ, ëh mië hâmu.

14 Bâ ne beh neo. Dâhoh näh ni dâhoh. Në dâhoh

boh dâhoh näh ni, oh suh nu oh bi bidi kudî.

15 Të Pitů wamä në â plâ nä mâh, tâdî ämu dadë

nënu. '

16 Yisu â plâ, äh ye ibodäh kâ?

I7 Äh ye ibo, dëhnë midë wunä ëh midë kudî, ëh

Wodë nyenyä Kudî.

18 Nëmä deh nenu wodë wunä, eh Wodë woro kudî;

në eh 115nînë gnebwî idu.

19 Иди'î ibodäh kuhkwih në hunumë në wodäworä në

förnaiketyůne në yiyidiëh, në seh në blâsfime eh wodë

woro kudî. '

20 Te nenu gnînë gnebwî idu; nëmä bäh didë bäh

ye kwëh no yedä, ëh neh gnînë gnebwî idu.

21 Të Yisu wodádë tëh nënu, në â munä Tай nè.

Saidönî oh blih. . ' .

 ч.
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22 Në yi, Kenänî gnînä â wodädë blih duh këh, në

â wîdä nä mâh, â plâ, yi nä wärî, О Mäsä вâbî-5h yu;

Kuh ti nä gnînä hyäh swëh bäkä.

23 Nëmä â ye nâ winh duh po; në â dîsaipe didädë

në oh bädîdä nä, oh plâ, [ë nâ; kârî â wî ämu mâh.

24 Nëmä â wainä në â plâ, näh tëdë' gnâ ye nëmä,

Ísreëlî bebuhnâ-äh wä blählë. '

25 Të â didädë në wůrshîpîdä nâ, â plâ, Mäsä mä

mu mâh, ' ,

26 Nëmä â wainä në â plâ, ëh ye häh dëh bë du

hyëhiru-äh frâh në bë gni në bwi.

27 Në â plâ, hähtenu, Mäsä; nëmä bwi di plämle

ne ble oh Mäsä teblîh këh. .

28 Të Yisu wainâ në plâ nâ mâh, О gnînä, näh fetî

mâ hwë bäkä; bë bio mâh mâh neh' kâ në tënë idä në.

Në â gnînä hyäh wëdä auwä buru duh.

29 Në Yisu wodâdë tëh nënu në â didädë kwäne Gä

laili-äh idu; në â mnnàdë tebwë luh, në ânenäyo dënh.

30 Në poäh hwë didädë nâ mâh, ohkâdä no mâh gî

däne, no dâhoh, nehpowinh, banhbiyo, në ohbe peplän

dî në podädë no Yisu-äh bepible hwonâ; në â piänä no.

3l Krë poäh budä, të oh yidä nehpowình hlîdä, banh

biyo wëdä, 11ë gîdäne nàhnä, në dâhoh yidä; në oh gni

.dä Ísreëlî-äh Gnîssuwäh bäh gnene.

32 Të Yisu dädä â dîsaipe nâ mâh,në â plâ, wärî ni

m“ koh poäh mâh, kârî oh nenädë mâ mâh gnînnäye

dë tůnh në oh ye dibädî kâ boh dine; në nâh mu no

ЦЕНl tëmu,të Шиш ni no, вâr1 yìsau mi no numu tide idi.

33 Në â dîsaipe plâ ná mâh, tëh ä duë frâh pländ'i 

tëhnë gnâ yede ne, be puyë poäh hwë nënu?

34 Në Yisu plâ no mâh, kodu tie ä kâ? në oh plâ, u

hmule-suh në ninh kЫШЕ mäho dëh.
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35 Në â lelîdä poäh boh neyo bro mâh.

36 Në â dudä frâh kodu hmu-lë-suh në niuh ne, në

â gnidä bîse,në â wädä ne, në â gnidä ne dîsaipe mâh,

në dîsaipe poäh mâh,

37 Në oh pëpë didäne, në oh punä; në oh dudä pâ

ne yëh tëbäye hmu-lë-suh yiëdä.

. 38 Në gno no didäne oh nunä gnebo hubwi-äh woro, .

gnînò kâ hyëhiru hë nenäo no wäh.

39 Në â tëdädë poäh, në â dudä kohotonh, në â di

dädë Мägам-äh blih.

LUH XVI.

.1 Färaise hë në Sädyuse oh didädë, në tënä nâ, oh

ir' dä n3. bâ tâdî no yidodä.wo yau.

2 Ä wainä në.â plâ no mâh, të wide ti, äh yë, ëh

mi pebe pomа; kârî yau .huru.

3 Në gnînnäiru, ëh mi gnînëmâ gnînnä; kârî yau

huru në â ne nuh. О äh yeyedëoh, äh w'aidë bäh yi

yau-äh yibä; nëm'ä äh näh waidë bäh yi 111.4äh yidodä.

.4. Budi kuhkwih në rauwreo pânâ yidodä; hë yido

dä ye no ещë, nëmä Тonâ prâfitî-äh yidodä; 11ë â se

däno, në munädë. '

5 Në të â dîsaipe didädë wäh ëhbë, oh Worë hinu

nё boh ba frâ`h.

6 Në Yisu plâ~no mâh, bäh mäyo Färaise në 55.1l-

yuse-äh lëvënî.

7 Në oh hlîhlî no mâh, oh plâ, ëh neo,kârî ä ye

frâh du'dä.

8 Të Yisu yidä në, â plâ .no mâh oh äh gnâ kâ fe~.

tî khîmî, hänî äh hlîhlî ähmu mâh, kârî äh ye fr-âh bà..

9 Äh näh ibo, äh nähhiyë huhwi-äh worо-n6411n1:

а]: kodu hmu, në tëhäye tie äh dudä?
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10 Nëh hubwi-äh woro-äh koduhmlplësuh. në tëbäye f .

tie äh dudä?

11 Hänî äh ye ibo, neh blî ähmu mâh frâh-äh te

nëmä bäh mäyo Färaise kâ Sädyuse-äh lëvënî hë.

12 Të 'oh ibodä â lelidä no bob näh mäyo frâh-äh

lëvënï, nëml Färaise në Sädyuse-äh winb.

13 Të Yisu didädë Sisäriä Рифт-äh blib. â irädä â

dîsaipe, â plâ, gnâ gnebo plâ gnebiyâ-äh yu nedë?

14 Në oh plâ, nhbe plâ, mâb уoâт Bäptîstâ; ohbe'

Ilaiä; në ohbe Yëremaiä bämä prâfitî duh nâ.

15 Ä pl5. no mâh, nëmä hänî äh plâ ne yë?

16 Në Saimönî Pitů waтâ në â plâ, mâh Krainî,'

.kunâ ne стssuть-11h yu.

17 Në Yisu wainä në â plâ nâ mâh, näh woro noi

no, Saimönî ваr-3onä; Kârî fai në nyinâ eb ye mâh

23d1, nëmä nä buh gnâ nedë yau. '

18 Në penâ hë koh mâb mâh, mîih Pitů, në shiâ në-

nu këb mi ne tyůrtye kai pomu; në Hëlî-äh buru-wiyë

ë11 näh worë bro ne. '

19 Në mi ne yau kînbdâm-äb bade gni mu; në dëhnë

mâh mеwäт dëh bro mâh, ëh n1i moäne kre yau; në

dëhnë worë 'dëb bro mâh, ëh mi worëmu kre yau.

2O Të â lelîdä â dîsaipe,.oh näh lelî gnebwî të â

mâ Yisu Kraîsî nä.

21 Wo ti nënu mâh Yisu pledu hâ tâdî â`dîsaipe,.

hänî bâ 1nn Yëruselëm, në â mi swëh yimu tebl`í plän'I .

dî wo gnek'badë, në tedë priste, në skraibe, në bâläë, '

11ë bâ du yähdî wîh tůnb gnînnä.

22 Të Pitů dudä nâ në â pledu â plänä nâ, â plâ,..

hâ bëh hlâdë mâh mâh nâb Mäsä; dëhnu ëh näh nuh mu. `

23 Nëmä â hiëmâ, në â plâ Pitů, bide mâ П, вe- .

tänî; woworё mlî kârî neh po Gnîsuwäh teblî woŕmnâr'1
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nä, nñmä dehnu eh mâ gnebo.

321 Те Yisu plâ â dîsaipe mâh gnâ bâ kwë mâ, bâuâ

bâ po â dui mâh, në bâ du â kinìnî yëh, në bâ kwë

mû mâh.

25 Кârî5n51 „â häo â hânâ kunâ, â mi ne wëmu;

në gnâ nâ wëë â нânâ nä te, â mi në yimu. .

26 Dëh mignebwî hähkâ numu, bâ kâ kunâ biyë,

në bâ wëë â dui-¿h shiyu? Dëh gnebwî mië gnimu bâ

hih'ënë â shiyu mâh? _ ' . .

27 Кâr1 gnebiyâ-ïih yu mi dimu koh â Buh-äh boäh

Enge mîh; të â mi gnebo biyë pëämu oh nu kишâ.

28 Hähtenu, hlî lhmu mâh, gnebo te gnînnàdë dë,

gno no yedä kokwëh wunâ të, ple oh yi gnebiyâ-äh yu

didë kre â kînudâm.

LUH XVII.

l Në gnînnäyede hmu-le-duh eh hinâ, Yisu dudâ.

Pitů, Yâkoho në Yoänî â'bebuh, në â badä no tebwë

pedu luh oh duh.

2 Në âpipledä âdui koh no yë; në â yibà faiuä»~

hwâh wënh, në â raure pludä hwâh pebe.

3 Në yi,.Mose në Пai tâdidä no ohdui, hlî nâ mâh.

4 TëPitů wainâ në â plâ Yisu, Mäsä, ëh nuhäh dëh

bä nedë dë; neh wai, bâ îпnu b9. nu pëmë tůnh; duh

koh mâh 'mâh, duh koh Mose mâh në duh koh Ilai

mâh.

5 Të âhli, yi, wowonë nuh äpopëiro bidä no luh

no; në yi, winh wodä nuh kudî, ëh plâ, dëh nënu nä

nowâт gnebë yu, gnâ nâ Пoиг5.nî ьâkä; bäh 175i нâ

winh.

6 Në të â dîsaipe wânâ në,.oh pinâo oh yibwî hu

du, në pidähwänu bäkä.
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7 Në Yisu didädë në todä no mâh, 11ë â plâ, bäh,

du yäh, äh näh piwhänu.

8 Në të uh dudä oh yi yëh oh yedä gnâ yi, nëmä

Yisu duh.

9 Në të oh wodúdë tebwë lnh oh di bro mâh, Yisu

lelidä no, â plâ, äh näh lelî gnâ yiyidëh-äh te, ple gne

biyâ gnebë-äh yu wo kunâ dî. ’

10 Në â dîsaipe irädä nâ hänî skrnibe pe, Ilaiä mi'

dimu plcdu.

11 Në Yisu wainä në â plâ no míih, hähtenu Ilaiä

nâ tedë mi dimu, në â mi teblî biyë m'lënëmâ.

12 Nëmä hlî ähmu mâh, Ilaiä di ne ëh wëhmâ, në oh

ye nё ibo, në oh nu nâ dëhnë oh nowänînä; wo gnebî

yâ Е‹;nel)ë-î1h yu yi swëh koh no mâh,

. 13 Të dîs'aipe ibodä â hlîdä no mâh Yoäní Bäptîstâ

äh te.

14 Në të oh d.idädë po'áh mâh, gnebwi duh didädë nâ

mâh në po konë hudu koh nâ mâh, â plâ,

15 Mäsä, yi nä gnebë yu äh wärî; kârî häyî ni nâ,

në 'â yi swëh bäkä, ti pepländi â bi tûh nâh, ti pepländi

â bi nih nâ. .

16 Në yädä nâ näh dîsaipe mâh, në oh ye nâ piä

17 Të Yisu wainä në plâ, Okuhkwih-äh budi gnâye'

feti kâ, hânî ti ne yë ne biyo ähmu fai? hänî tine yë nv

yi swëh koh ähmu mâh? Yä dë nâ mâ mâh. .

18 Në Yisu plänenä Kuh, në â wodäo nâ fai; 11ë hy'

äh piänë wodädë auwä duh.

19 Të dísaipe didädë Yisu mâh â duh në oh plâ, dëhs

ä yedä'nâ hä?

2O Në Yisu plâ no mâh, kârî äh worë neh wë; kâr1.

ьäыenu bäh kâ feti wo masa-ah ьъаe yë duh yë, ьыг

pl'î tebwë nënu bä wodë tëh nënu hë mudê tëh be все
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'dënh; në ëh mu dënh ne; në dëh duh näh duh äh mlí.

21 Bëwë, dëh nënu ëh n7ih wodädë nëmä të äh hlî

Gnîssuwäh mâh në 11äh didë.

22 Në të oh nenädë Gâlaili, Yisu plâ no mâh, gne

biyâ-íah gnebë yu â mi gnebo kwëh poëmu.

23 Në oh mi nâ lämu; në gnïnnäyëdë tůnh â mi

ïyëh dumu dî. Në wärî ninä no bâkä.

24 Në të oh didädë Kepůrneum, gno no dudä trîbu

tî-äh wudih, oh .didädë Pltů mâh, në piâ, näh Mäsä ye

.trîbutî-äh 'wudih pëë?

2.5 Ã pla, ähwîh, në të â diam.; kai ыyo, Yisu kâ

dâ nä yë, â plâ, häní näh woro peyë, Saimô1lî? Kinh

ne bro nâ mâh oh ba trîbutî-äh wudih në kůstöm koh

wâ iru mâh he daba mâh?

26 Pitů plâ nâ mâh koh daba mâh. Yisu plâ nâ

' mâh, të hyëhiru mâ sedîidu' .

27 Bëwë, krê ä näh nu no oh ne ti yerâpo, mu idu

' winh po dë wëh nih, në du tedë nîh në krä wunä yë në

mi wudih yimu. Du në be gni no koh mâ mâh në koh

mâh mâh.

LUH XVIII

1 'rianh dîsaipe didädë Yisu mâh, oh pla, gna â

.iteboîrhyi kre yau-äh kînhdîm?

. '52 Në Yisu dädä hyäh bwî koh' nâ mâh, në â tudä

înâ koh no heide.

3 Në â plâ, hähtenu, hlî ähmu mâh, äh worë be ye

hië, në bäh ye hyëhiru yëwo, äh näh mudë yаn

`äh kînhdâm.

'4 Gnâ be khîmî âdui-äh te wo hyäh nënu yë,nâ .

`teboähyi k1'e yall-21h kînhdâm.

5 Në gnâ bâ du hyäh bwì duh nä gllene mâh, â d11
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mlî.

6 Nëmä gn'â hä gnînë dëh duh idu, gnâ nä ni nä winh,'.

13h nu h51l1 dëh koh nä mâh shiâ hwë moänů. 1lâ lâh, në

â hidede ne kre id1l-11h kudí.

7 Blidí kunä n13h kârîdeh kuhkwih! kârî deh kuh»

kwih beh di; nëmä blidi hwë gnâ 11â ni deh kuhkwih!

8 lire n1h kwlh he näh boporâ beh yä ähmu dëh kuh

'kuh ni, bäh kyau n-?, në bäh po në wäh; ëh nu häh dëh

l1oh ähmu mâh ne bäh «mukunâ mâh wowâbo në äh dâ

dch beh kj’au, në ye kwëh snh në bepible suh kâ bäh pe.4

ëde näh në neh mo kudî. .

9 Në nä ye 'bëh nu n1n dëhkuhkuh,'hädë në, po në

wäh; 45h nn häh dëh beh mu kunâ mâh ye duh, në nïrh

kâ yi suh në beh peëdë Hëlí-äh tâh.

10 Bäh mäyo äh näh gnë dëbwî-äh dëh duh; kârî

. hlî ähmumâh, kre yau oh Enge ti biyë oh yi nä buh

äh yibäh gnâ ne yau.

.11 Kâlú gnebiyâ-äh gnebë yu didä gno.no wä kunâ

11511n11. .

12 Hänî äh worrë peyë? Gnebwî bâ ..kâ bläble-äh

worë hmu, në duh bâ w'ä, në â yeo worë hänh-nâ-puh

puh-nâ-seiduh se, në mudë tebwë'luh, në â pânâ â duh

nä. wä?

13 Në bâ yi nâ, hähtenu lelî ähmu, nâ plâ blë ne bâ

yi'blähle nä nâhio blähle-äh worë hänh-nâ-puh-nâ sel

6nh eh ye wä. '

'14 Krë äh Bub gnâ ne yau â neh wai gnâ bwî duh

bâ wä.

15 Bëh nu dënu,'näh bebuh h5 nu mlî dêh kuhknh,

mu lelî nä dëhnë â nn âyediyedi koh ähmu heidë äh

suh; hâ wâ näh winh, nehhähdëh näh bobuh tika ku

Ат .

7
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16 Nïmä hä ye näh winh wâ, nё ba duh hämä suh

kre gnebn suh bämä tůnh äh wunä winh biyë brä ne

eh nu hîhkä. .

17 м bâ plâ â ye 0h winh wâ, lelî në tyůrtyî; në

míl hû plâ â ye tyůrtyi wâ, bâ nâ bâ neo mâh mâh bâ

wышет-11h gnebwî kё pů'blaikanî hë yë.

. 18 Hähtenu hlî ähmu mâh, dëhnë äh moänë kre

bro mâh, ëh mi moämu kre yau. Në dëhnë äh worë

kre bro mâh, ëh mi worëmu kre yau.

19 Dî, hlî ähmu mâh, bäh äh suh poplewinh mâ kre

brn mâh bäh irä dëh duh, nä Buh gnâ ne yau â mi në

numu koh no mâh. .

20 Ней'î euh bämä tůnh dio popleyinâ koh gnene

mâh, dënh mâ nedë koh no yë.

21 Të Pit'ů didl nâ mâh, në â plâ, Mäsä, wîh tie nä

bebuh nu mu bůnë kuhkuh, në be grä nâ? wîh hmu-le

suh? . '

22 Yisu plâ nâ mâh, ye mâh mâh hlî wîh hmu-le

suh; nëmä ple worë túnh-nâ-puh-äh wîh hmu-le-suh.

23 Nëka yau-äh kînhdâm wo kînh duh yë, gnâ nё

dudä heidä â leyidu. 4

24 Në të â towä heidä oh badä duh nâ mâh gnâ kba

krawa tälëntî huhwî worë suh nii-puh.

25 Nëmä â ye dëh kâ 1bâ pë, â Mäsä lelidä hâ proë

në â gninä kâ â hyëhiru hë, në teblî biyë â kâdä, bâ

P

26 Në leyu â pinäo në wůrshîpîdä nâ, â plâ, Mäsä

beh fo mu në mi pëmu.

27 Në leyu nânâ-1h Mäsä wärî ninänâ koh nâ mâh,

në â worëdä nâ, në â gninä nâ wudih nënu.

28 Nëmä leyu buru â wodäo në â yidä â hä î

guâ. nä â kba â krawa worë hmu pënse; në â
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kwëh nâ mâh, â dudä â mlämlâ, â plâ, pë mu dëhnë

krawa kbadä mu. `

29 Në â bäyî leyů pinäo â bepîble wäh, në â bädî

dä nâ, â plâ, beh fo Inu, në mi идтu.

30 Në â yedů. wai; nö nä â тuпâ në '5. рodä nä jelî,

bâ ne dënh bâ pë â wudih.

3[ Krë â b.äyi leyidu yidä d-'îhnë' â mm1, ‘РТ.rî .inä

no, oh didä në oh lelîdl oh Vfäsli popleyinì ne ’ì питä.

32 Të â Mäsä ple â аädа nâ, â pl3 пì тîb, Г) bü

në gnînnë leyu, m3. gninä mn nы'1 wudih poplevinâ,

kârî irädä mlî. '

33 Në bäyî leyu duh-äh wär3 neh nu mâh, tënë nä

wärî nin'ä mu? .

34 Në âMäsä pedäyerâ bäkä, në â gninä 112t6i--

mëntore ple bâ te â wudih-äh popleyinâ pë.

35 Krë nä Buh gnâ ne yan â mi ähmu numu, ne ya

bebuh gni krë näh worë kuй] deh kuhkwih.

LUH XIX. '

1 Në ëh hinä, të Yisu wëdäte nenn, â wodä Стai“,

në â didä Yudiâ-äh blih, kre Yördänî-äh wäh be.

2 Në poм1 hwë kwëdä nä mâh në â piänä no dënh.

3 Färaise hë oh didldë, oh tënâ. nâ, në oh plâ nâ

mâh, ë'h mâ häh dëh gnebiyä. bâ hä gnînä hudu'te biyë

äh te? '

4 Në âwainä në â plâ no mîh, äh neh hl1 kïnidî

mâh, gnâ nâ шlnä no kënänemâh â nunä no gnebëde në

gnînäde. . .

5 Në â plâ, koh te mâh, gnebiyâ bâ seo â buh në â

deh, në bâ ble ä.gnînâ kwäh; në oh sаh boh nu Раi duh.

6 Pledo oh ye suh; në1nä fai duh; dëhnë Gnissuwäh
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popledä, gnâ. näh hßhä në yë. '

7 Oh hlâ nâ mâh, hlnî Mosî gninä mänh hë gni dai?

versî-äh kînidî, në bë hä gnînä hudu?

а Ã pm no mâh, Mesî, lgârî äh kâda worë УШИ'й

bâ ähmu bäh hä äh gninä hudu; nëmä wo kënänemûh

ëh ye ne. .

9 Në hlî ähmu mâh, gni bâ hä â gnînä hudu 11:311

bë äh te nëmä murî.'äh te, në bâ du gnïnä be, në â nu

raurî; .gnâ bâ du gnînä 1151 oh hädä hudu. â ni rauiî

10 Ã dïsaipe plâ nâ mâh, l1ë nënu koh gnebiyâ mâh

në â gnznä, ëh ye häh dëh bâ du gnтä} .

11 Nèlnä ä plâ no mâh, gnebo pëpë oh näh du winh

nënu, nëmä gno no ëh gnië.

I2 Kârî tâbâhäye he' oh типenä näh wodë deh no

kudî; në tâbâhäye be, gno gnebo nunä tâbâhäyuh? nê

tâbáìhäyoh be, gno nunä ohdui tâbâhäyoh mâh yau

kînhdâm-äh te. Gnâ waidë du në bâ uâ bâ du në.

18 Të oh badä hyëhiru bwî nâ mâh hâ po no kwëh

këh në bâ hlî Gnîssuwäh mâh; në d1saipe plänenä nm

14 Nëmä Yisu plâ, hâ hyëhiru bwî, në näh ka no

yë', beh didë mâ mâh; kârî yeu-äh kînhdfâm kre eh ka

ne. .

15 Në â podä no. â kwëh l‹ëh..në â wodädë.

16 Në yi, gnebwî duh didädë në:â plâ nâ mâh, häh

Mäsä, häh dëh be minumu krë mi dabadaba-äh hâ

nâ kâmu. '

I7 Në â plâ nâ mâh, hänî dädë mlî bäh gnebwî?

gnâ ye hähkä ne nëmä Gnîsquwäh â duh; nëmâ beh i

дä bel1 pä hânâ mâh, tu menh yimu.

18 Ä plâ n5 mâh, be? Yisu plâ, näh po hunumä,

näh pä nîmlë, näh yidi, näh ni seh.

19 Nunähbuh kâ näh deh hë hähkä; beh nowän'i'
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näh orâh wë l1ë wo mâh yë.

20 Gnebiyâ irâyedë plâ nâ mâh, teblî bìyë nunä Wc

nä hyäh dëh ti; dëh be ida dí?

2I Yisu plâ n3. 1n1h, neh ye l171n6 kuhkwih gnebwî,

mu në.pro dóhnë l1â, në gni pooh, në. mi wudih kâmu

kre yau; në di në kwë mu mâh. '

22 Nämä të gnebìyâ 'lrâyedë nâ nâ â wânä winh në-..

nu, â munâ, wárí nin5. nâ bäkä, kûrî âkâ teblî peplln

(lî. '

23 Të Yisu plâ â Шатpe mâh, hähtenu hlîíihmu mâh

eh kräne gne teduh bâ pä yau-äh kîndâm. .

Q4 Në hlí lhmu mâh dî, kämelí bâ hi diye-lh ye wu

n.ì në 'pebë l‹oh gne teduh bâ pá Gnîssuwäh Штâт.

25 Të â dßaìpe wânä. në, oh budà bäkä, oh plâ, gnâ

mi kunâ womu? '

26 Nâmà Yisu yidä no,11ë â plâ no mâh, gnebo náh

nu në, nëmä Gnîssuwäh waidë teblî biyë numu wë.

27 Në Pitů wainâ, në plâ nâ mîh, yi, ä sed'.'1o tвыî

' biyë në ä kwëdä mfìh mz'ìh; dëh be ä mi kâmu?

28 Në Yisu plâ no mîh, hähtenu hlî ähmu mâh, né

äh kwödïdä mu mâh kre woro iräyedë kudî, të gnebi~

yâ-¿h gnehë yu bâ neyo l15il1 kënëdëh këh, äh idi mi

kënëdëh puh.nâ-suh këh nemâ, në ähmi Isreëli-älw..

diblë puh-n'â-suh зайmu.

29 не gnebo'popleyinâ sedäo keyë, bämä bebuhnâ;.

bâml noжäть), bâmâ buh, bâmâ deh bämâ gmnä,.

hún151 hyëhi1'u, bämä bro koh nä te, â mi wîh “(orёк

hmu; n651 mi hânâ dabadaba kâmu.

30 Nëmä gno poplândî oh tedë oh mi le nemu; né'

lenâbádî oh mi gnäh nemu.
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LUH XX.

1 Kârî yau-äh kînhdâm ëh wn gnebwî duh gnâ nâ

tiyë kai buh, gnâ йшë gnînnùiru sesenë bâ po kwo

'wânuoh mä nâ kre â ge. . .

Q Në të oh gïdánë â kâ kwoänuoh hë pënî 30ïnn51-

idu, â tëdädë no à- ge. .

3 Në â munä haullůnh, â yidä ohbe gnîimlo nh

neh nunädë kre markëtî-àh tedeh,

4 Në pт. no mâh, blh mu dënh gé wë; dëh bäh ne

hahkä, mi ähmu „ë gnimu, Në 0h mmm ch пае idi.

5 Në â nnnä dí Нашä hmu-1e-duh në . se.i .duh

6 Në â munä hauä pаh-1134lnl1, pânl ohhe gnìmäo

oh neh nu dëh, në plâ no mâh 'dëh äh gnînnâo gnînnáidu

biyë äh neh nu dëh. .

'7 Oh plâ nâ mâh, kârî gnâ ye ähmu mîщâ po; â plâ

'no mâh, bäh mu wë kre ge, dëh bëh ne hähkä, äh mi ;

.në dumu.

'8 Të wideka didädë, ge-äh Мёдä plâ â leyu mâh,

di kwowîmuoh, në ghi no oh pëdí, kînëmî lenìbâdïoh

bâ wo koh tedë gnebwî mâh.

9 Në tè glio no podä mёщâ hauä puh-nâçduh oh di

dädë, oh gnebo popleyinâr'dudä pëni duh duh.

10 Nëmä të tedë gnebo didädë, nh worë yë, oh mio

'îhimâi; në oh (Мdд/“гudih wowodînyë pënî duh duh.

11 Në të oh'dudä në oh pledä. häh gnehiyâ mâh kre

*kai biyo.

12 Oh plâ,. lenebâdioh nenu nunl' kwowä nëmà hauä

'wîh duh, në oh mi ne wo ämu yë, gno no nu kwowä hwë

` gnînnáidu biyë.

13 Nëmä â Wainä gnebiyâ duh, në plâ, bäyetîme, ye

''mu dëh kuhkuh nu; yedä mu wudih te mâh gidä pënî
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duh?

1'4 Du dëhnë kâ, beh mu nä tide idi; mi lenâbâdioh

gnimu wo m'Lh yё. ' '

l5 ÈlLye häh dëh be nu dñhnë nä woro wai be nu nä

kuhkädë? nah ye gnînëidh, мы ne mbk..1?

16 Krë lenâbâdinh mi gniàh nemu, në tedë ne 'le;.

kârî gno peplîmdî mi déemu, nëmа gnebo pënhdë mi

' duëmu..

17 N5 Yisu тunâ Yëruselëm, â «nа; dîsaipe puh

n-.ё-3uh oh duh tide idi, në â plâ no mâh.

18 Yi, ä mi Yëruselëm, në Gnebiyâ-äh gnebë yu mi

g'niëmu priste hwë kâ skraibe hë, në oh mi nâ pomu, bâ

ko.

lië boh bi nâ, në boh krusefai nâ; në gnînnäyedë tůnh

â mi yëh dumu dî.

20 Të Zëbidi hyëhirú-äh deh kâ â gnebë lru l1ë dì

dädë nâ mâh në oh wůrshîpîdâ. nâ, në â irâdä dëh duh

° koh nâ mâh. '

21 Në â plâ nâ mâh, dëh idä? bâ nä gnebë-äh irm

suh bbh neyo, duh bâ neyo nä маäь suh mâh nä âbî.

komlî. mâh .knb n51h kînhdûm. ' '

22 Nëmk Yisu 'типâ nБ i pli, ye në ibo dëhnë irä. Äh.w

waidë bäh Läne kâbnke nënu , nime në bäh bäptaizë dëh

në bäptaizêm blptaizeë? Oh plâ n3 mâh, ä waidë në ne..

2S Në â plâ no 1n:1h, äh mi nä kâboke nänemu, né

äh mi baptajzîmu bâptaizëm dëhnë bâptaizeë; nëmäY

bäh neyo nä didlh suh në komlä, ëh y.e nä be gni në,

~ nëmä nä Buh mi guimu koh gnono ëh nii',.

24 Në të puh wânä në oh pedâyerâ koh bebuhnâ

suh mìh .

§25 Nëmä Yisu dâdä no koh nä mâh, në â plâ, äh ibo.

19 Në oh mi nâ gnimu gëntaile boh senänë â wunä, '
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gëntaile-äh pr'ínse kâ no°, në gno no te boähyi kf; nïmh

koh no mâh.

26 Nëmä ëh ye nâh ne koh ähmu mâh; nëmá gnâ

hâ `dal â te be boähyi koh ähmumâh, bû nâ bâ nu äh

lçyu. Y

27 Në gnâ bâ iiiä â te be boähyì koh. ihmu mâh, bâ

nä bâ nu äh leyu, krë Gnebiyä-îih gncbë yu yedí. di bâ

kâ leyu, nëmä bâ nu leyu, në b3. gni â нânâ bâ bri. koh

pep'lïmdî.

28 Në kl'ë oh wodädë Yëriko, poäh pepl'.lndî kwëdä

nû mâh. '

80 Yi, dâhoh suh neyo tНе wäh, të oh wânä Yisu

hi ne dëdö, oh wídä, oh plâ, yi ä wârî, О Mäsì, тbî

11h yu? '

31 Në poäh piânä no, kârî blëdë boh bâ hedlyë, në

mi; '0h ИШЬ dî, oh plâ, yi Б. walrî,O Mäsä ВЫП-5.h yu.

32 Né Yisu gnïnnlo, në â d5d5i no, ê plâ, dëh {1l1

ídä be nuë .¿hmu? `

33 Oh plâ, Mäsä, ä yi eh krâë yëh.

34 Krë oh wärî ni Yisu, në â todíi oh yi näh; në

worëworë 6h h1'31dä y'i, në óh'kwëdä nâшь.

LUH XXî.

1 Në të oh трёná Yëruselëm mâh 11â në oh didí.dë

Bëîpèjî, Olîve tehwî, Yisu tëdädë dîsaipe suh.

' .2 Ã pla 11o 1113h,'Ъ21h'тu (l6nh (wah bwî këh @h een

âne ähmu yä, në worëworë, lh mi käse.rä yimu, â mo

moänë, në â yu neo nf. mâh; bíih worë no, 'bäh yïídë

no mâ mâh. ` '

3 Në gnebwî bâ tu ¿hmu te mâh, blah .pl'ì,. Mâ.sä Нâ.

mo. Në worëworë â mi no tëmâ.
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4 Në t5. nh nunä teblî nenu pëpë, te nenu prâfitî tu

dä, eh nu häh ie. ' °

5 В h lelîSainnï-:îh gnínä hyäh, yi, nä kînh didê

mîh mlb mikî nè â neyo käserä këh, në kâsнä-{ih yu

këh.

6 N3 d'saipe n111nî1 në oh nunîií dëhnë Yisu lelidîu.

nо mâh' boh nunä. '

‘l Në oh badä kашä në âyu, n5 oh podâ ne oh

raure këh nё oh pod'Z. ne Yisu këh.

8 Në poäh poplímdî brädì oh raure íìde idi nfìh,l

«mbe bada tip-ah babe' në oh brldá ne паe ida „21h.

9 Në polh munïdë nâ gnäh, në poäh kwëdâ. nâ

mah, ch wîdä, oh plâ,нosän1тâ Dam-äh yu. Ã pla

ble ne, gnâ di Gтssnw{1h4h gnene: Hosänä mâ yäh

hlâ. ,

10 Në të â didä Yëruselëm, orâh hwë-äh popleyinâ

nini; no, nh plâ, gnâ neë dëdë?

11 Në p'o'.3h plâ, â mâ Yisu, Näzerëtî â ne 05l(1ili

äh präfitî. .

1:2 Në Yisu munä Gnîssuwäh-äh kai biyo, në â hâ

dlo gnebo pëpё gno no pте]; në tonâ, në ä hionä wu

dih.. h teble mâh, në kënede gno no prodä (Шve.

13 Në â plî no mâh, ëh "6k7ni61 köh, nä kai â mi

dîd'emu G íssuwlih mâ hlì kai, nëmä äh nin'â në yid 

0h.3h tedeh. .

И Në d `hoh në gîdäch oh didaldë nâ mâh; në 21l1i2i

nä no.

I5 NE të priste hwë në skraibe yidâ deh hwë nä. nunâ,

në hyöhiru wzdë. Gnîssuwàh kai biyo, oh plâ, Hos

änä mi Dâbì-.ìh yu; oh pedáyerâ bùkâ.

16 Në'oh pl; nl: mîh, wа dëhnë oh time? Në Yisu

plâ no máih, ähwîh: ёh nah hlí kînidî mâh, we wunâ ì

8 .
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di pâno яë gnähoh mâh, ninâ häh gnene hähkä?

17 Në â sedán no, në â wodädë orâh, â munâ Bët

enî, në â pëdâ dñnh.

18 Në gnînnäiru të â didä lî orâ11 mâh, kânа nìnё'ь

A

Dd.

i9 Në të â yidä 'fige шh tide idi, 'î didâdë në mâh, '

në â yedào dëh yi, nëmíJ. hauwi âduh, në â plâ në mâh,

näh pnë bui dî; në worëworë fige tuh kcdä.

20 Në të dîsaîpe yidä në, oh budä, oh plâ, hänî nuë

worëworë fige tuh â ko! '

21 Yisu wainä, në â plâ no mâh, hählenu hlî ähmu

mâh, bäh kâ fetî, në äh worë beh ye nä tede në' äh mi

dëhnë numu éh nu fige tuh, nemá hë, b5ih hlî tebwë n21

nâ mâh, bäh plâ, woмy}, në bi idu, ëh mi ne numu.

'QQ Nè teblî biyë ¿h irä (Inîssuwäh, ы1 worë bli në

kШИl, äh mi në dumu.

23 Në të â didldë Gnîssuwäh 'kai biyo, priste hwë

nf? gnekbadë oh didldë nâ mâh, të'â tâdidâ no në oh pl5.,

gnâ gni mu âнаша bâ nu deh nenu? Në gnâ gni mu

шаrш n“nu?

24 Në Yisu wainä në â plâ no mâh, mi Нuш) irä

mu dëh duh, dе1. be `ah lelî mu, wo'në yë mi ähmu

lelîmu dëhnë âtат: kâ тâ ni dëh nënu, '

25 Yoänî-äh bäptîsëm, të ëh .woë? ëh wo yau he oh

wodê gnebo mâh? Në oh hl'íhlidägnâ, oh plâ, bů. plâ,

ëh wodë yau, â minä pomu, dëh äh worë neh ble yë

hënëâ ti kwäh?

26 Nëm:'i bä plâ, ëh wodë gnebo mâh; ä pi gneho;

kârî oh yë, Yoîm'? mi prâfitî. .

27 N5 oh -wainä Yisu, në oh plâ, â näh hl1 në.

Në â plâ no mâh, näh lelî ähmu dëhnë тёrШ ne ni

deh nenu.
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28 Nërnä h11nî äh worë pe? Gnebîyâ duh kâdä. gne

bë iru sub, në à didldë tedë yu, në â plâ, nä yu, mu

kwowà nu, mu kre nä ge gnînnä.

99 Ã wainä në â plâ., ye wë; nëmä ëh ti hi, âhi â

тoro nû në â munàdë.

30 Në â didůdë yu nâ kwaio mâh, 1.ë â tudä winh

budu nënu, në â wainâ, në â plâ mine mumu, ähwîh.

Në â yedâdë mu.

31 01l suh nono gnâ nu ëh dëhnë â buh idä nä

bâ nu? oh plâ no mâh, tedë yu. Yiiu plâ no mîh,

hähtenu hlî ähmu mâh, půblaikane në raurî gnîno

oh mi Gnîssuwäh kînhdìm pämu ple 51h1nn.

32 Kârî Yoíinì did..dë ähmu 1n5ih h12h woro-äh tide

'11li, në äh ye â winh kwäh bli: në puhlaikäne në rau

1'1 gïnno oh bli âwinh kwäh: në äh, të yidä në, .vedä '

hi äh worë ël1 ti hi. krë bäh bli â winh kwäh.

33 Bah wâ díidë bë. Kai buh duh dâdä lili-äh bro,

11ë â. hä në bwih yë,në â budidâ waìni bidi, âkâdä tauä,

në â kunhnä në kwowänu gnebo, në â mu bro nä hlâ

mâ këh. _

34 Në të ti kwänâ nië bëh po bui, â tëdâdë â leyiru

kwowânu gnebo mâh, boh hä eh bui.

35 Në kwowänu gnebo dudä â leyiru, në oh bidä

duh, në oh lädä'âbî, në oh hlädä âbî shiâ

36 Në dî â tëdòdë leyiru be bio gno no nenâ. gnäh.

. në nh nunâ no mâh wo gno no nen.â gnäh.

3'? Nëmä bâde oh nâh pë'рë, âtëdдdë no mâh â gne

bë yu; â plâ, oh mi nä yu-äh winh wâmu.

38 Nëmä të kwowä1nu gnebo yidä â yu, nh hlîhlîdä

ma, â kude; Báh di, ha шлâ, ьâ hä nâ wudih kwäh.

39 Në oh krâdà n13.а në oh hâdädë nâ lili-äh bro, në

'oh lädä 11â1
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40 Të lili bro-äh mäsä të â mi dimu, hänî â mië kwо-

wänu 'gnebo nu'mu?

41 Oh plâ nâ mâh, â mi gnebo Ínlhkwih no nolî:mu,

në â mi kwowânu gnebo ohbe kunhmâ oh mâh â lili-äh

bro në, gno no mi nâ lili-äh bui yämu beh hudu.

42 Yisu pl'î ш? mlh, äh näh hlì Шuш; mâh ne, Shiâ

nâ kaipo pedä wäho Shiâ budu ne tie_x hïah shiî kai-äh

gëide: Gnïssuwäh nu dëhnë nënu, në ëh тâ dëh hwë

kre ämu yi.

43 Pledn Ш1 ähmu mîh, Gnissuwäh-äh kînhdâm mi

ähmu kий.1 hëému, në ëh mi gnebo gniëmu, gnono mi

ëh bui poтu.

44 6na1 be pio sыб1 nâ këh, â mi wëmu; nëmà gnâ.

be ямâ Ы këh, â mi uз sumu plîlmple.

45 Në të priste hwë, në Färaise oh wâdä â dádë në

nu. oh yidä âhlî no mâh.

46 Nëmä të oh t'ënânë boh krёdä nâ, oh pidä poäh

hwânu, kârî oh nunä nä. prâfìtî

LUH XXII.

Në Yisu wainâ në â hlîdä no mâh dâdë mâh di,

2 Yau-äh kînhdâm wo Шuн duh yë, gт; nu тäre-

gî koh â gnebë yu mâh. .

‘3 Në â tëdä â leyidu boh dä gno no oh dà märegì

mâh; në oh yedä di.

4 Dî, â “Зад. leyidu ohbe, â plâ, boh leli no gno oh

dâ, yi, ne wë wënhkldi mâh; nä bllë në nä nonoй. dëh

ehlëe, në teblí wèmâ; bäh dimin'egî mâh.

5 Nëmîl eh ye no .worë këne, në oh munâ wä tide,

duh munaïdë â ge, âbï munädë pänoh podäм»
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6 Në obbe seo dudä â leyidu 0h nun',1 no k1rh l11ll1

'шh në oh làdïi no. .

7 Núm; të kình wânä në, â pedâyerâ; në â tëdii â

ledibo në â Lid`- hunumäpooh, në siënä wíl orâh hwë. '

8 Të â plî â leyidu mâh, mlregî wëтâ, në gno no

Íûë, oh ye wë.

9 B3l1 -mudë dikedu idi, gno be äh yi, l151h lelî no

'оoh di màregî mâh. . .

10 Krб leyidu oh munädf. dikedu idi, në elyäd'.ï nh

wpleyinà, gno no 0l1 уеdä h'2h gnebo he gnebo !111l1

:wih 11u; në mlregî kâgfi dienau.

П N5 t5 kînh did.. kai biyn bâ yi dienlu, â yidà

дuebw‘ duh, gnâ. nâ yedä mire î raure po.

1Q Në â plâ n3 1n3h, bбyн'mд, d"h iI13h diñ, dë në

mâh ye märegí raure pn? 1lë â neh hldîi.

13 Të kînh plâ â leyidu ln1l1, bäh molhnlì nâ kwñh

'lâ be hë bäh po n31 heide ldih, tëh oh mi wìmâ në oh

ni gnëh dimu.

14 Kârî peplandî dî`ë, nêmïi khîmî dchäëdë.

15 МЕРЫ'шse oh mцnдdë në oh gîаlаë !1211i oh po

.iädë nâ dëh lî bâ hlîdä.

16 Në oh tëdàdë nä mâh oh dîsaipe në Hërcdaiäne '

)h pl3, Мâгдâ, ä ibo mхîh l1Дhte gnebwî, në tâdí Gnis

‘'iuwäh-¿h tide hähkä; në ye g1iâ. dëyi; kârî yegnâ duh

iiëyi koh ohbe n11h.

17 Lelî âmu hänî nfih woro pe? ëh mâhlh dëh be

.gni trîbutë wlidih Sisä mâh he ëh ye ne?

' 18 Nëmâ Yisu yidâ ch bůnë kuhkwih, në â plâ, dëh

mu äh të, äh yeyedenh?

` 19 тат 1nn п'1bшë wudih. Në oh yàdä n'î pëuï duh.

20 Në â plî no mìh, gnâ kuhswumbé`nië dèdë, nё

`ggâ gllene neo?
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21 Oh pl3. ш? mâh, Sisä kâ në. Në â plâ no mâh,

bllh ,gni' Sisá зisâ-âн tebl'í, në bäh gni Gnîssuwlh,

Gnîssuwäh teblî.

2Q Të oh wânâ te nenu, oh budä, në oh sedän ná, në

oh munàdë oh tide. .

23 аnгunä budu Sàdyuse didádë uз. mâh, gno no

pl1 gnî nih wo kunâ ne dí, në oh {РЫЛ ni nâ.

Q4 Oh plî, Мäsâ, Mosè hlîdí,~ gnehiyî duh ьâ ko, bô. .

ye im kÃ, â bebuh bЭ1 du â gгнцâ, në bì nu l1'u koh â

bebuh mâh. .

25 Tëtmu, oh ne bebuhnî hmu-lesuh kre âmu

mâh, në tedë, të â dudä guтâ, âkodl; në â yedá yu

kâ, â sedíio â gnînä â bebuh mâh. '

26 Èh wo yë lcwaio hë, në gnâ nä wäidë tЕШb kre

hmu-'le-suh.

Q7 Bâdîdíilenâ gnтä kodìl yë.

28 Në gnebo popleyinâ boh wowâ kunâ dî, bebuhnâ

hmu-le-suh no no ëh gnâ be mië nä dumu? Kârî oh

popleyinâ~ dud{i nâ.

29 Yisu wainä në â plâ no mâh, äh wïmë; äh ye Bai

blî ibo në Gnîssuwäh pauä.

30 Kârî gnebo popleyinâ boh wowä kunâ (П, në gnâ.

ye WZi ble ti, në gnâ ye wâ ble tltlë gnie. Në oh wo

wä. Gnîss'uwäh Enge gno ne yall yë.

31 Nëmä г‹;nebo popleyinâ boh ‘нowä kunâ dî, äh

näh hlî te nenu Gnîssuwäh tu ähmu mâh, â plâ.

32 Mâ Gnîssuwähkoh Ebreh Zlm mâh, шâ Gnîssuwäh

koh Аiкâйî mâh, mâ Gnîssuwäh koh Yäkoho mâh? ещe

suwah ye koh ko Gnîssuwäh, nëmä â mâ kunâ ne oh.

33 Të poäh wân'a në, nh budä te nenu âнашä no.

34 Nëmä të Färaise wânâńë â nunâ Sädyuse oh bâ

.hedä, oh didä. oh popleyinâ.
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35 Lâyä. duh irldZ nä nfì, â tënì'i nÃ, â plâ.

36 117:53 deh m1 míinh hwë kre teteh gnëh.

37 Yisu plâ n51112h' be11 n0173nî Gnîssuwlh n1h

Mäsá, kre nùh tai-äh popleyinâ në n5ih shiyu-ůh pople

yiuâ, në n5.h woro pnpleyinâ.

38 Dëhnu në mîtedë 1n21nh hwë.

39 Në kwaio wo në yë; beh nowlinî gnebo biyë wo

dui yë.

40 Teteh-äh popleyinâ në prâfìte eh bë äo inënh suh

цenu mâh. .

4l Ti ne Fâraise nenäo popleyìnâ, Yisu irädâ no no.

42 Ã pla, ham :ih wore pе. кыш-1h te? gna kada

nâ? oh plâ no mâh, БЫЛ-lh yu.

43 Ä plâ uз. mâh,hänî Dâbî kre â shiyu mâh dâdä nâ

mâh Mäsâ, â plâ,

44 Мâsá uâ plä nä Mlsä mâh, neyo didäh suh mâh,

në'nu ní1h gni'Loh bepible-lh këh tudëh.

45 Në Däbî bâ d3 nä Маэа, l13in1 â nunuë â yu?

46 Gnî ye bfi wainä nä wînh duh wë, gnâ yedô. irä

nä nâ gnînnäyedu nenu dî.

XXIII.

l Në Yisu hlïdä poäh në â dîsaipe mâh.

2 Ä plâ skraibe kâ Färaise hë oh neyo Mosë-äh

kënedë këh.

3 'Teblï biyë oh lelî 5.h1l1u bäh nu, bíih nu në; nëmä

äh nih nu dêh eh wo wä bùnë yë; kârî oh yë, nëmä

.oh neh nu në.

4 Kârî oh moähne bîbledë kunkwä, në ëh krä ne bah'

ba në, në oh po ne gnebo wabu, nëmâ oh popo duh oh

näh hä në tânâ ne “(â gie duh.
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5 Матä oh ni kwowä pёpё дnем boh 3in0; oh nu

nh fail'.lklere eh hoî. n1; në c110u0l1 raurc-¿h noäh

bol.. .

6 N?À r.h nnwîn". hîh ke'nedì boh ne këh di dibädî

nö këned'ï, he hl'â yñh kre sînagîge.

'I N' winhoh kre татkиe; në gnebo boh dâ no,

Rähai, Riabai.

8 NémL àh nih (Едe? Rlbai, k'ìrî äh kî M535. duh,

mâ Krnisi; në äh popleyinâ äh mî bebuhnâ. '

9 Në äh näh dâdë gnâ äh buh k1e dënh kunâ mâh;

kârî äh k3 buh duh gnâ. nä ne yau.

10 Në äh nlh (Надe Мäs¿ьо; k31'1 ¿h kil Mäsä duh.,

mâ Kraisî.

1-1 Nëmâ âtebolhyi â ne ähmu gnëh, â mi 2.h leyu

numu.

I2 Na'' gnî be â dui yëh, â mio temu; gnâ be te â.

dui yäh, â~mi yëh dumu. .

13 Nëmä blidi hwë koh ähmu mâh, shraibe kâ Fä

raise hë, äh yeyedinh; Ни'î lh ka yau-äh k'mhdîm koh

gnebn mâh; kärî :1h 1131h mudë në koh äh 11ui-211tä, nè

äh näh bâ gnebo oh ni midë boh pädë.

14 Blidi hwS koh ähmu mâh, skraihe kâ Fùraise hè

.äh yeyedioh; îih di teb1 gnïno-äh keye; koh gnene mâh,

äh hfi Gnîssuwàh mâh ëh hlâ ylh; koh dëhnu mâh äh

mi d¿mnetyůnîih d'ïh hwë yimu. '

l5 Blidi hwë koh ¿hmu mâh skraibe kî Fâraise hë,

äh yeyedinh; kîrîgrI..dê idu !13 wíh hë bäh nu pröselai

tî duh; në të â nuëe, â mi Hëlî-îih îru hio ähmu wîh suh.

16 Blìdi hwë .äihmu mâh, dâh-ih gnî`h pn; gnâ plâ

gni be pode Gnîssuwâh kai, ëh ye te; nëmä gnâ be po

. de Gnissiiwih kai'¿h sine, â ble kwîah tiblb.

11 Äh m3 kupebo, 11l1 mâ däh oh; dëhbë hio seni he
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.Gnîssuwäh kai gn'â nu. seni bëh kâg'në?

18 Ñë gnâ be pode âltä, ëh ye te; nёmä gnâbe po-

дe dëh-äh lëyeda ne ânä keh, â nu bůnë канищ?“

19 mâ kdpebo ne 'äh mâ dâhoh; dëhbë'hio leye
'dä he âlt'â' giië '11n lëyiidä bëh kâgnë? ' ,` ' а ' ,

' 20 Gnâ be pode .âltäfâ.podë në, .në tëhlî biyë ne nё

Tiëb. ,a '' '. ' "1

l 21 Gn6..l›ё1p6&Ё' .("J'î'nîss'uwä.h kai, â pode nё, në gnâ
.nä'lieo kài nënu'biyo'.'i на ' . - '' '. L '22 .Në gnâ be pod.e. yau, â_ p'ode Gnîssuwäh liënedë,

nëâneyia'nëkëhf "' . „. î.' "

23 Blidihwë ahmu'mâh, ¿kraibekâ Färaise ьë', yвl

yedeoh. Kífŕ.' äh pë wäтю plih' äh mînfe mâh, n511nî

эe,.në kйр1îne, nëmä äh sedäo teteh,mâh,nè jnjîmëntî '

1115l1, ńêwórëmânä mâh, në fetî'mâh, .deh'neh'u äh blëdë

bäh wg pe mail, në äh хe per; seo èhbqe'hfnäh wëща

' '24m ââäiiignähpqŕläh роdа на,' xiémä' an' me@
:kämëlî: 1'ч1'112 ‘r  .U . . . . .

25 'B`liáihwë'ähmhiliiiiht'èliraibe Färai'sejhe, ye

, уeаeoы 'äh „y 'kabokëLah ffë:gh wppë .nè pletjë hwë; 11ë

ща щ 1161111d1'1111'. yiёще hnn11 „дыша 11l111111. Í '

' 26 'D'áh Färáièfi.nu k'âbokë-a'h kudì bëh were 11ë ple
.itë'hwê krë'y'äh i-ë‘bëh nfor`ë' yé.. ' я ' . ' ' ' ' ' '

27 Blidi hwë ähmu mâh, skräibe kâ Färaise hë, ye

yedeoh! äh wo wudidäh plu yë, dêhnë ne hähkä kre këh,

nëmä kre kudî eb yiëne ko g'nebo këkrgnë teblî fräkë.

28 Krë äh häh dëhlkre këh .koh '3n11h11 mâh; nemâ.

l'i'r`éfl'illdî' äh yi.ëhèjey'íédîâí'nëlbůnë 'kuhk'wìh.' `

, 29' впал ыеâьщц‘ц.âь; skraibe kaFarqiifse hë yeye- '

1161111:1 kâi55 äЬnu'pгёйюдёb wudidehg äh .beine hah
gnebó-äh wudideh. ‘' ' ' ' 'x ' ' дн .i .i

30 Në äh yë, bä nenä kunâ të ä bilhno nenädë, à

1

9
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yedä nono mâ b.älädä ,щâтке. И ‚ д

' 31 lÄ'hgni дäр,' ählnli g'nebó'g'no no lädä prä

finie-äE im.“ .. . .. n и; .

.I'ìäihyiêge äh .buh'no. qenaned.e. ‚ .

33 Äh side, äh vaipä-.äh iru, цân)' -äh .miëdhë Hç'lî-.äh

'.(,ïä11'lwn'ety{ini-äh'kw'äh wc1iwë numu? ' ' '

' 34' КЭ'ë ëh mi, у}, швамu man, prâшe, në skrai

рез; nёйь mi Qhbe.läzmìu дтёдкшдёф'щщдёдн mi ohbe

bi1nu kre sînegâge, në bäh nu nfi) biú.nië Крыш/ih çrâh

hvyë be i1iéorâh hvyë bg. 1 ¿L ,1 1 д'

35 . në nyînâ pëpë Ini' ähnni dimu,"ç1ehnç häëiiAë kи

дâ mail, щ bäh Ebëlî digg zäkeçaiâïáb .нyтâ, Bärë

Íîgìgèâyi! ähl ‘ââë .Qnîàsúiëë 1i“ .lsâ дана bè

Se нъыънц'шщы Àìâh'feblî'ßiy'ë „выi гиганmу
"'. ' .. `'1Min . “НЧ 1:1 ,::1'7l

' '. " 1' выf) . . .' l и. ч? i.i'i vii . -* ‘и.
3'( Q.Yërusglêtn, Y'Írusglëìm gnâ nfîlä ä. plf'äfiße në

`iso' ¿mijfâ „выдав ì'ëä'„Ld'é àïímäl. hä'1ïï7И1 Не iaá; âн arp

äh Pfënlâìîiëâlâwe 'bpb Изд W9,I1.a.‘?ëkbä,ähl.ir“'yê.i>ë

de ëh'iiléhfäh pâhwé'biyoïn.ëähye yv'ë."" ' ` .

Yi, nâн kaijsèaáëuhânmâh ëнпЪ кафе,
1за Кâ}: hrmhmùf wfâliß'fäh man 'i`mlî'¿iî'; Блеф: ¿B ti,

äh'1'ni polnl'lffgnâî'nâ :plìì hlèìné',Yígnjâ"' didë '(Зййssшлгäдп

äh gnene. '' .' "im “n . 1"

. 'И. - П! `HH

-х - ,. '. ,. ,LUH'XXIV' `....' j `..

~. n"î'нц' . т ','1

l Në Yisu. mnnä në â wpdäilë G.1iîásxliiiähghai; në

.â d.ïsaipeudidâdë ná Yqmail goh рад: nä Gnîgsuwáh kai'.

'if Në Yisu РЕЗ. noдâн, äh heb y; teblî biyë душ?
r

мыт ы: âкт mâng'ëh nанэeo дачnым kan,
éh .näh poë hwonâ.. " L'ft', `

1. ,' .y ' ыд.нг 'wf . 1 v. д; ч

r
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з Ne fee'' f'iiè'y'ldë ism-mf 111151111 мышцы 111d11lë'

. nâ mâh bädä ë, oh plâ, lelî ähmu t1 be te nenu eh 111i

нâ dimu'? në' «iëifyiaoda' mi aim“, në.'krë Кuпâ-{1h :111i

äh yidih. . . ' "

4 Në Yisu wainä n13 â' pl3 nâ mâh, bäh'mâyo gnâ

näh bedë ähmu. ' '

5 Kârî gnebo pepìändî mmâ nä. gnenе yümu, oh mi

.uâ pomu, mâ Kraisî; në 0h nli(18. gnebo peplißndî bed»

mu. '

6 Në äh minâ toh wâmu, në teh-äh gnome/Bib yi 'fh

näh yi swëh. Кâп teblî biyë minâ .himu, ńëmîi milll'

yidih ëh ye në ni. . '

'1 Däkâ'mihä yëh 1l11111u 0h minâ dâl'tâ âbi towêmu,

në kînhdâm 111in5. kînhdlm towi1mu; në ë11 1n1n8. numu

Нâдu-5ih t11', 1i13 k1venl1peрl3n111, në bro minâ nâ númu
lire bleh plepìänd.î'k'ëh. ' ' ' ' И "

8 Teblî pëpë цenu ëh minâ swëh' hdu tu'mu. .

9 Të oh mi ähr'ntl 'gnìm'ú" lŕoh të 1111inn mâh, `në` inh

.

' mi ähmu Iämu. Në diikûbo-äh. popleyìnâ mìnfì {ihmu

gnänlu koh nä'gneneläh te.

10 Në të gnebo pepläddî mi dëh kuhkivihnumu në

gnebwí duh mi âbì gni1nu, në gnebwî duh mi âbî gn5lmu..

. 11 Në raurî 'prâfìte peplândî oh mi yëh dumu; në

oh 111i gnebd pepländî' b:edëŕnu. '

'12' )Ne kârт bůhë .kúhkyvih mi he1nu, gnebo pepщn-7

afán штâт; mma khël1diтn. '. ' ' ' '

13 ыëmä gna be'mqdëmiäh yïdih; â' miwä kama wo

' ' 14 Në 'liîniulïm1-mi 'Gâspën mida liñtyëm'u kie k1111â

rńâhäh'p0pпeyinâ gádë numu lire däkâ-ä1h 'popпeyinâ§

сé тiâь yidih midimü.' ' ë '

j 'r5"Ñë fë'âil yi dëh kuhk'uh hwë Dänyelï шâ prâм
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шdäЬäb gninn'äo tedehkâgnë (gpâ bâ hlfidänenugbâ на

bâ ibo.)' ,. . .

.16 Të bâ no boh ne dënh Yëruselëm boh fri boh mu_l

zebwë luh. ., ..

17 Bâ nâ gnâ ne dënh kgi luh näh di hwoná bâ du

1lë dëh dënh kai biyo. .

.18 Në gnâ nе dënh ge bâ näh di lî bâ du â raure.

19 Në blidi' hw.ë gno no mâh gno no ká kudî, gno nо

mâh gno no gni no gnки gnînnäyede nenu.

.20 Nëmä bäh hlî Gnîssuwäh, äh frifri ëh näh khëh-äh

ti, në ëh näh nu sähäti ti. '

21 Kâri të ël1 mi numu swëh hwë, ëh yedä nënu 1e

dë kënë të lшn3. tuîdä hudu têtinu.; në ëh näh niwä 11â

ne. . . . ' ,Ш

. 22 Në gnînnäyede nenu eh ye nuë beh beh kwä, gneb.î

‘И duh ye kunâ womu; nëm'ä hähîgnebqi-äh te, guînnä-'

yede nenu eh mi kwämu. ' . '

23 Në gnâ bâ plâ ähmu mâh, yi Kraisîne dë bämä

dënh, äh näh nu oh winh. '

24 Kâr: raurî Kraise mi yäh dumu,'n,ëljaurî prâ

fitq, në oh mi yidodä hwë në dëh hwë tûйmа; kgë bëhY

тэmâ, boh bedë häh gnebo.

' Q5 `vi, lema ¿hmu ple. . . . . .

26 Krë boh pia ähmu mah, yi â ne dësìa'rn kudî, à.l»

n'äh-mu dënh; yi, â ne dênh. bum, ähnih ml' oh.Iwinh.

27 'Хârî krë yah-äh yi'popê woglë iduqluh në ëh .f&.1i~.

ne dënhidu sqdi;7kr§ gnçbiyä-äh .gnebë yu mididë. ,

28 Kârî tëhnë pupudë neo, koh mëmë dio popleyinéìn.

. VVorëworëî pl9 Брёдцёхedeгйь sуëь, wënh .minu

muhçidëLnë :hâbo .näh gы; fâfaine, në heyâ miflë )fau

blemâ, në yau-äh pauä minâ numу . '

30 д‘щë w'ßiyê gnebë. wzääyídëâë Xiëëuëimf
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yau; nedîblfê`-âhpopleyinâ ne bro mâh mi (Ниш tumu;

në oh mi gnebiyâ-äh gnebë yu bâ didë yau-äh sibo pauä

кâ glorî hë. .

31 Në â midë â Enge 'tëlnu wofrë-äh worä hwë né

oh mi häh gnebo-äh popleyinâ yämu, wo yau-äh dudu

idu kudî bаnb, wo yau-í1h luh be yidih kre âрî yidih.

32 Bäh kМ fige tuh-äh (Еde, të tuh-äh babe ye

Пишh në eh yâbâ. në eh po tedíi hauwi, äh ibo yidebäh .

мämâ. ~

33 Krë Шпuц hë, të äh yi tвыî biyë nenu, bäh ibo,

ëh kwä nи'). kre тäidi. .

34 Hььгenц hlí 'Iihmu mîh, budi nënu ëh nâн hi, ple

teblí biyë Цenu eh Inu yiò.

35 Yau kâ bromâ hë mi himu, nëmä nä winh ye hi

mu mu. ' .

36 Nëmä gnâ ye ibo, onduh Enge ne yau gnînäyede

nenu kг1 hauä hê nëmâ nl Buh Маh.

37 Nëm'l krë.Noäh-àh gninnäy< de nenu,e krë ëh mil

numu të gneb'iyâ-äh gnebë yu didë.

38 Kârî krë gnînnàyedë лада: ple nih bwë, oh dids'idë

në oh nânä, tinä bleh në oh gninä bleh titi yë ple gnîn

nëyedu NoШ1 pädä Arke kudî. ' '

39 Në oh yedä ibo ple nih hwë didä në ëh badä no

popleyinâ; krë ëh mi numu, të gnebiyâ-äh gnebë yu

didë. ' .

40 Të suh mi ge nemu, duh mine h:'\ëmu, në âbî mi`

ne seëmu. ' ,

4l Gnîno suh mi teblî sыnu; duh mi häëmu, në âbî

mi seëmu.

42 Báh tu në уimu, kârî äh ye ibo dëh hauä äh

Mäsä' mi dimu. ` 'i

“43 Nëmäbáh ibo dëh nënu, häh gnebiyâ gnâ kâ kai.
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bâ'iboda aëů wanye fi neyiyidia mma dimu, mida wa

tye, në â yвdä bâ â kai bâ wë. ' "' ' f

44 Nëmä bäh тëтâ; kârî äh ye ibo hauä bé gnebi

yâ-äh gnebë yu mi dimu. .

45 Gnû nâ mil h3h lёyu 'në gnâ kâ (51,“ gnî â Mäsä

mlnä' nä kai-.lh tëblî foäh, bâ gni no dib'ädî-än' bäh ti?

46 Ley“ nä 'ä plâ ble ne, gnâ, â mas'Ii të âdidë, â mi

nfì yimu dëhne â nu.

47 Hähtenu, hlî ähmu 1n3ll, â mi n3 numu foìh koh

â tebli biyë mâh.. ' "

48 Niîmä ieyu kuhkuh nänu minâ pomu â woro ku

dî, nä mâsä näh di ne worëworë. ' ..

49 Në â ищâ â 1eyidihbe 11 bi 1l0, në â didë â nä gno

no'nâh ni no kâ nfl hë. ' . '

50 Leyu nënu.Äh тäsа n11 dimu gnïnnäyedu n5г111 ku

d: tëfâ neh tú nfi yi:'nu,.në hánä nénu të wor'#Wye гlё po.

51 На â mi n&1i sillí hämu,'në â mi nä ycyedeoh

mâh pomu; të eh mi nemu wîhmâ në oh mi gnëh diinu."
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“да`д `

1 T'ë yail-äh kinhdìm mi yë womu 2дг11nё1'hyëhir1l

puh; gno no h0h (lu1l31 ol1 mlätediä, në ch munä braid

g.rumgnäh gnwainç1nu. . , .) \

Në oh be h1n1 oh kâ tî në oh be hmu ye tâ kâ.

3030o no.yg tâhâ, ohbadä oh 'mlätediä, nëmä' oh

jye kenäh ba no mâh.

ё Gm, n0151tâ, oh bad'.1 k5n5ih O.h мы: kudî ka wä

Íoh mlätediä mâh.

¿5 Ti be braigigrum wonänë lî, oh pëpé nyinu ninä

'110, në oh moänä. '

6 heide hedä'peëdä, yi, braidgru.m dldë; bäh

mu nä. gnäh lnwaiuemu.
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7 Té Ерш; ЦyëЫш dudá yî.h, në oh podë ken'lh oh

тщeта mâh ' .8 Në .,kupebooh plfhno k3 tfi, gni ihmu ken'ih,

. .Iiâri ä 1nlàtediä mi mânâ. .

9 Nëmä gno kâ t3. oh plfì,' onduh; hä .nu nö, në ëh

ye hfwo koh hm“ mah‘koh мu; në1hù. hixh'mu gno .ha

prodë, në bäh to në koh {Шmu mâh..

l() .Të oh Inunädë шmu, braidgxjiml did'Indë; në gno

no wëdâmî munädë nâ mâhígnäregî mäh, në lneyu kga

da yë. . . ' ' .

11 Të gnînä hyëhîru ohbe' digl§dë,.oh plâ, Mäsâ,
lifíïälsíl‘l hä meyu koh ämu mâh'-.‘ ' ' Í . .

. 12 Nëmá â wainl në â plâ, hìhtenu.hlî Шlшu шар y0

ähmu ibo. ' ' í .' ..

’ 13 tu nä yimu, kârî {ф nБb ibo dëhnë gnîhnä he
dëhnë hailä, gnebiyâ-äh 'gnebë yn Шт“, ' Y

'14 Kârî yau-äh .kînhdâm wo gnebiyâ duh yë, Ёnâ

'nìùhadë (мы. hlih ыâ, ha dad'à â my.iam', në a gni

am â шишl. . .

. '15 Ä gni leyu duh tЛënte hmu, ÍÈibí suhuâbî duh;__1;ë

gneho biyë krë oh wënë yë, në worëworë â lnunäаê'.y

1.6 Të gnâ'nâ dudái' Идeтe hmu, mun'adë .në päno pâ
dä, në â n.unâ tщeтe hmu be. .. . 'L

' 1Ш Лёт‘ë gnâ nâ dudä sыl, nёьёлцйё 5uh be.

19 N.ëmä gnâ nâ dudä duh, â nlunâdë në â bru bro;

në â hudîdä â тäsâ-äl1 wudih. .

19 Ti нlâdäyë, мyзамh mäsâ didädë, në â tede no-

20 не kи; nâ ацаâщëщe hm“, did'aah „ë hada

[Мeта hmu'b'e, â plâ,. mäsä, gninâ mu. tтëтe hml1;

yi, nl1ìäftälaënte hn1u . , f ’

21 A mäsäi hlîdâ uâ mâh,'nunä hähkä, mам нâ[1 le

yu'ìnëîln .hähkëfhâfîvte 1u dëh. kЫШЕ bäh
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kä, mië mâh tвыî pèpländï tаmu; pädä nämäsä saunh.

22 Оnâ nä hë dudä tтëтe suh dïdidë,. në й plâ, Mä

'sä, gninä mu tЛёшe suh, yi, nunä tтётe sl'lh be.

23 Ã Masa. шт nâ mâh, nu ьгмkп, rey“ ńë ш '

.n( yimu hähkä; мы tetu dÈh khïmî yi hLhk'á, mië

mâh teblî pepländî ш'm'u? pädä nä Mä'sä-äh тишь.

24 Të gnâ na duda memïduh, акте, në â pla,

Mäsä, ibodä тâh Mäsä gnînëidu, вârт khë tëhnë 'yerlâ.

dâ; në yä pople'yinâ, tëhhë yedä pohä.. ' ' r

25 Në pidäwhänu në munädë në hudidä näh ' wudîh

.bro biyo; yi, näh' “Нитl. ' ` . .. '

26 Ã Mäsä wainä në â pl1'ì',' ИШb lёyu kuhkuh nê

‘тonа, mah аьoаä mâ kьëаä цëьnë ye da, në ya pople

yй1ё1 tëhnë yedä pobä. ' I' '

' 27 Beh gni 'nä шиш. Èkfyengë mln., nаи; ,d.idadŕ,
„dudädë nä чипыl në dï be yë. ' ' ' k '. . i

.28 Вäh нä nâ tälën.fi kwah, në bah. 'gln në nä; да;
kâ tтëтe puh. . ' l .. '. '' '.

29 Хârî Ечeьo Ыyë no kâ, .ëh mi n.â gnиmu; nlë â

mixte pländîkâmu; nëmä gnâ n'â ye në hä, ëh'm'i 623:h5

.im“, аëьnë âkâ, ' . ' Q . '

' 30' Në bäh po'dë wäh lèyu nä yé dñh' yë kwëh diye

1ьeiаë; ш. ëh mi w'îh në'рь mi oh gnпъшmц. 1 l; 1'

31 Të gnebiyíì-äh ènebë yn didë kre â glorî; nё Еn-

gge p'ëpë ьoь kâgnë nâ mah', té â mi gum'mf кашe
»üë këh. . . ' '. " . 'Y ,

. 32 .Në-láre nä g'n1äh däй; pбЫЪyìnâ; n.ë'ä Ею gr.âmu

"duh-wo âы pë ; wo ыаыë-âь гoн], gra' â bläme wo wu

`dëhyël. 1 "1' .Q" '.

, as; 1Ã mi ыäыe ашäь kwaii'fůäh'podeî; ńëmaj'äyudëh
'.kOIIńlä'.mâ.h. ' пгпд wiii.. "ь' 'L- ;

34 "rë kiìnfmrhoeihakńiráe зашагав úwäh man,
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bäh di nä Bub-äh nowänioh bäh du16nh(11111 ëh wëmä

koh 51hmu mâh të kun'â шпânä. '

35 Кâri känu nin'ä mu, në äh gninîi mu dibädî; 11гâ

dá nih, n12 äh gniníi mu be nä; mânâ daba, në '1h dúdä

mu.

36 Khëwodënîfnë äh gninů mu dàro, Мëdâ, në äh

didîidë mu yilnu; nеnä dënh jelí, në äh dìdädë mâmâh.

37 Në h¿h gnebo mi nfi waimu, oh pШ, ti be â 'yidà.

тâh, känu nin51 1n11h, në kledë mâh Р'

38 Ti be ä yidal mâh, té mânä daba, në ä dudZ. mâh

në khëwodënâ, në â po mâh raure?

39 He të ä yidä mâh,të krëdä he ne dënh jelî, hë 5L

didädë mâh mâh.

40 Të Kînh mi ne wajmu në â mi no pomu, hähtenu

hlí ähmu mâh, kârî äh nunä nä bebuhnâ khîmî, :1h nu

nä në mâ mâh. _

4l Të â mi no pomu gno no ne -dënh â komlä kwäh,

bäh wo mâ mâh, ähmu 'kuhkwih, bäh mu nüh näh mo

ne, dëhnë wëdàmâh koh Kuh në â Enge hë.'

42 Kâr1 känu ninä mu,' në äh yedä mu dibâd gni;

wâdä nih, në äh yedä mu gni be nä.

43 Mânä daba në äh yedàdë цыгаn; khëwodënâ, në .

`3h yedîl mu l'aure pomu; krëdà në nenä jelî, në äh ye

dädë mâ mâh di. ' ' .

44 Të oh hë mi nâ waimu, në plâ, Mäsâ, ti be ä yi

díl mâh të kânu ninä mâh, he wâdà nih, he daba, he

khëwodënâ, he krëdâ, he nenâ jelî, nè äh náh mínîstâ

dâ mâh mâh? '

45 Të a mi no waimu, në plâ, hähtenu hlî àhmu mâh,

kârî äh yedà në nu dëhwî ëhtë, äh yвdз, në nu m3 míìh

46 Në gno no mi mumu koh hâdá oh näh bâ ne; në

mä häh gnebo mi hânâ eh neh bâne yimu. и ' .

10
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LUH XXVI.

1 Në ëh hinä, të Yisu wëdä winh nenu pëpë, â plâ

â dîsaipe mâh.

2 Äh ibo ple gnînnë suh, ëh mâ Hiluhńh шьäт,

gnebiyâ-äh gnebë yu, oh minâ yeyedë nu nu, boh Kru

sîfai nâ. .

. 3 Të priste tedë нë skraibe në gnekbade oh di po

pleyinâ pristë teщё--äh kai, gnâ nâ oh dâdâ Keifäsî.

4 Në oh gîdi'dä boh hwudî nâ, në boh lä nâ.

5 Nëтä oh yë, ëh näh nu шьёт-гад gnînnä bëtibli

.di hwë nu koh gnebo mâh.

6 Të Yisu nenä dënh Bëtenî, Saimönî Iëpä-äh kai

biyo.

'7 (Змuä duh didädë nä mâh, gnâ kâdä kâbokë bwî

yië yise, në â podäo në nâ luh, â nenäyo dibâdî.

8 Nëmä të â dìsaipe yidä në, oh pedäyerâ, në oh

plâ, döh mâh wë në?

9 Kârì yise ëh mië promu deh peplandî, në Ещë

swëyiu.

10 Të Yisu 1bodä në, â plâ, dëh äh gnînä-äh hëë

kuh? Kârî â nu mu hähkä.

11 Kârî äh kâ swëyìu ähmu mâh ti biyë; nëmâ mа

äh ye në ti biyë.

12 Kâп të â podädë yise nënu nä fränkbudî këh, â

nu në koh nä heyä. .

l3 Hähtënu hlî ähmu mâh, tëh bë oh pritye Сгos

pëlî nënu kunâ biyë, tëh oh minä boh 'lelî dëhnë gnînä.

nënu nunänë, kudëh nâ mâh_

14'Të puh-nâ-sul., gnâ-Ы! gnebwî duh nâ oh dädä

Yudä Мärаiâн â munädë prist'e tedë. .
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16 Në â plâ no mâh, dëh äh mi mugnimu, në be gni

nä. ämu mâh? në oh wainänâ mâh boh gni nä silvä wo

ro-nâ-puh.

16 Në wodë ti nâ mâh, â tëdä bâ nu nâ yeyedë.

17 Tëtinu, tedë gnînnä dibädî-äh ůnlëvënî pede,

dîsaipe didâdë Yísu mâh, oh plâ nä mâh, tëhdë idä ä

mu mledionâ mâh beh di Hiluh? '

18 Në â plâ, bäh mu dënh orâh hwë gnebwî të, bäh

plâ nâ, Mäsä yë, nä ti kwäh mâ; mâ kâ nä dîsaipe hë

mi Hiluh tumu näh kai biyo.

19 Në dîsaipe nun'â dëh â leli no boh nu; në 'oh mle

dionâ Hiluh.

20 Të wide didä, â nenäyo puh-nâ-suh mâh.

2l Në të oh didë, â plâ, hähtenu hlî ähmu, duh wo

ähmu mâh ml mâ yeyedë.

22 Në wärî ninä no bäkä, 11ë oh towänä boh hlî, ple

mâ nâ?

23 Në â wainä në â plâ, gnâ nâ gnînëdîmâ kwäh

шâ fuh kudî, nâ mi mu yeyedë numu.

24 Gnebiyâ-äh gnebë yu mi ne, krë ëh kînene mâ

â te; тётä blidi hwë gneтv1 nä ml gnebiyâ-äh gnebë

yu yeyedë numu, ëh ne hähkä koh gnebwî nä nä bâ

yedä mane

25 Të Yudâ, gnâ nâ nu nё yeyedë, wашâ në â plâ,

Mäsä mâ nä? â hlî nâ mâh, mâh nâ hlî.

26 Të oh di ne, Yisu dudä frâh, në â bîsidä në, në

â wadä nâ në â gnidä nâ dîsaipe mâh, në â plâ, bäh

du në bäh di në në; ëh mâ nä fai.

27 Në â dudä kâbokë, në â gnidä bise, në â gnidä

no â plâ äh popleyinâ bäh nä në.

28 Kârî ëh mâ nä nyinâ koh winh iräyedë,dëhnë

häëdë koh pepländî boh grä bůnë kuhkwih.
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29 Nëmìyhlî ähmu mâh, näh nä né tëtinu kre lilîh-

bui mâh, gатâ nënu. ple muwä ne nä iräyede ähmu

mâh kre buh-äh kînhdäm.

30 Në të oh bledä hîmî duh, oh munädë tebwë Ölîve

luh. . .

31 Të Yisu pl3. no mâh, äh mio mu semu tâhyedu

' nënu, kari ëh ne kînidî këh, miblähle-äh foâh dëh hl11

mu, në blähle bobënh n3.. '

32 Nëmä të d11(1.1yäh, minä mumu kre'ähmu gnäh kre

Gälaili.

33'P1tů waìnä në â plâ nâ` mâh, gnebo popleyinâ

boh seo mu, ne näh seo mlî.

84 Yisu pl3. no mâh, hlhtenu hlî ähmu mâh, tâhye.`

du nënu,.ple kokä. 1n3. hedä, wîh tůnh mâhnâ po 'ye'mu

ibo. .

35 Pitůplâ n3. mâh, be ko'koh mâh.mâh, näh plâ

ye mu ihn. Në dîsaipe pëpé k1(3 oh po wë.

36''Të Yisu kwëdä no mâh tëhdë n8 oh dä (2ëts172-

menë, â plâ dîsaipe 11121h, bäh neyo dëdë, pledò mi ne

hlî'Gnîssuwäh mâh koh gnäh.

37 Në â dud'ä Pitä kâ Zëhidi-äh gnebë iru- suh hë,

wäri dudä шâ nшшë, në wärî ninä nä bäkä.

38 Тë â plâ no' mâh, wärî ni nä shiyu bäkä kre ko

11ë mâh;,bäh ne (lë, bäh fo mâ. .

39 Në â mu gnäh dëhwî, 11ë â pinä yibä hudu, në â

bedidä â plâ, nä Buh, bëh seo, bâ kâboke nënu bëh wodê

mû mâh; ëh ye te, nehnu dëhnë idä be nu, nëmä dëh

në idà.

40 Në â didädë â dîsaipe mâh, në â yidä oh moänä,

11ë apl'.î Pitú mâh, dëh! äh ye fo hauä duh? '

4l Bäh tu wâtye në bäh hlî Gnîssuwäh mâh krë äh.

näh têënë; shiyu hähtenu ëh wai ne, nëmä fai krokä.
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42 Ã munädê dî ti në kwaio, në â hlîïlîi Gnïssuwäh

mâh â pli'ì, О nä Вuh. kâbokë nënu blä ëh ye hi bë wo

mâ mäh, ple be nä në dëhnë idä bëh wëmâ.

43 Në â didädë në â yid'ä no oh moänä 61: l1511ï oh

yi kunkwä. '

. 44.Në sedäo no, â mnnldë dì, n6 â hlîdä Gnîssuwäìi

mâh w`h 111nh, në â hlfdä winh budu duh nenn.

45 'Fë f` didïadë â dîsnipe mz'ih' nö â plâ no ln.Ãh; 1111:11

mo, 'në bäh'fà, yihaul kwäh míih, në gnebiyâ-äh gne

bë yu gnië gnebokuhkwih-äh kwëh.

46 Bäh du yäh, bä mu; yi gnâ nâ'kwï.h mâh, bâ pro

mu.

47 Në të â hl dä, yi, Yudí duh wo puh-nâ-snh 1113h

(1idld6, në poäh hwë.kwë nä mâh gno bledä pliyä në

tih hë, oh wodädë tedë priste në gnekbade.

48 Tëtinu, gnâ nä prodä nâ, gnidä no yidodä, â plâ,

gnâ n2i kîsî, gnebwî nä nâ,`bäh bli nâ kwäh.

49 Në worëworë â didädë Yisu mâh, në â pl3., Мâw-

io Mäsä; në â kîsîdîi nâ.

50 Në Yisu plâ nâ mâh, bäyetimë, dëh mâh dië? të

oh didädë në oh podä Yisu kwëh fai, në oh du651 nä.

51 .Në yi, gnebwî duh â nenä Yisu mâh, podädë â.

kwäh në â hädä â plih bâh në â hlädä prîstë hwë-äh.'.

leyu, në â khëdä â noäh.

52 Të Yisu plâ nâ mâh, gnînnîidë plih bâh dî; l12rî

gno no pëpë du plih oh mi komu koh plih mâh.

53 Nä woro ye në po, be hlî В11h mâh, nè wolwïworë

ä mi mf. gnimu hio legione puh-niì-suh eh Enge?

54 Nëmä hänî Baiblî muë hähte tutuë wë nu, bë nw

nâh. 1

55 Hauäbudu nënu, Yisu hlîdä poäh mâh, äh di yidi

â mâh plih kâ tih hë bäh d1l тl1?neyo ähmu mâh Gnîs'.

l
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suшâh kai biyo në tâdîdä, në äh yedä m3. kwäh nâ to

ye. .

56 Nëmä te popleyinâ eh wëтâ, krë prâlìte-äh

winh eh nu hähte. Në dîsaipe pëpë sedаю nâ, në oh

kwididä.

57 'Në gno no Мâdä Yisu oh badä nä Kатю1 pristî

hwë mâh, tëhnë skraibe kâ gnebade hë oh dыша po

pleyinâ. .

58 Nëmä Pitä kwëdä nä mâh tedëh pedu pristî hwë

äh kai biyo, në â pädâ, në â nenäyo leyiru mâh bâ yi

miäh. '

59 Në priste tedë, në Gnekbade, në kaunselî pëpë

'oh pё чehno boh po Yisu sekëh, boh lä nâ.

60 Nëmä oh ye gnâ yi; ähwîh sehoh pepländî didä

dë, nëmä oh ye gnâ yi. Dibâdi sehoh suh oh аidä.

6l Në â pl.â, {Нo nënu plâ, ne. waidë be gnînnë Оша

suwäh kai idu; në 'ne waidë be po nâ а: gnînnäyedê

tůnh.

62 Në prîstî hwë dаdâ yäh, në â plâ nä mâh, ye dëh

wai? te nenu gno no ti mâh mâh? '

63 Nëmä Yisu yedä hlî; në pristî hwë wainä nè' â

plâ nâ mâh, irä mlì koh Gnîssuwäh ne kunâ mâh, beh

'lelî ämu, neh nu Kraisî Gnîssuwäh yu.

64 Yisu plâ nâ mâh, mâh tudä në; nëmä bëwë, hlî

mâh mâh; wo ti në mâh, äh mi gnebiyâ gnebë yu yimu

neyo pаnä-Ы': didäh mâh, në didë yвu-ыl sibo.

65 Të pristî hwë kenä â raure, â plâ, â hlîdä bläsfi

.mî mâh. Ä neh idä eh keта heyäo peplandî? Yi, ä

'wânä â bläsfimî.

66 Hâц1 äh worë pë? oh wainâ në oh plâ, bâ Ещë.

. 67 Të oh pe nâ hläh yibäh нâ në'oh bidä nâ; nëоb

¿be hlädä .nâ kwäh bêh.
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68 0h pli., IeIî ämu, beh nu Kraisî, gnâ nâ hlä mâh

dëh?

69 Në Pitů nenäyo мâde kai mâh „â; në gnînä hyäh'

didädë n11 1113h, â plâ, ne Yisu mâh 11oh Gälailî mâh.'

70 Nëmä â nunä seh koh wâ popleyin'â mâh, â piä,

' ye ibo tëhnë pe.

7l Në â wodädë kai biyo, gn'ínä hyäh âbî yidâ nâr

në ä plâ no mâh gno neo denh, fèlo nënu nenâ Yisu màh.

koh Näzerëti mâh. ,

72 Në dî â nunä seh dënh, ye gnebiyâ ibo. '

73 Në worëworë gno no grädedä n6, oh didädë, në

oh plâ Pitů mAh, hähtenu nenä no mâh; kârî näh winh

mi mâh promu. ' .

74 Të pledu â gidididä në â swëidä, â plâ, ye gnebi

yâ nâ ibo; në worëworë kokâ hedidä.

75 Në Pitů podä woro mâh nâ Yisu-äh winh në â tud'ä,

ple kokâ badi, mi mie seh këh pomu. Në â wodädë 11ë,

wîda bake. '

LUH XXVII.

1 Të gnïnnäiru didädë, tedë priste 11ë gnebo-äh.

gnekbade oh gid'„dii boh lä Yisu. .

2 Në të oh moähnä nâ, 0h badä nâ, n21 ol1 gninä nâ

Pöntiûsî Paileti nâ mâ ibädio.

3 Të Yudä, gnâ nä gnidä nâ, yidä b5. ko, wёл'î ni"'

¿iä nâ, né â badä dî sîlvä-äh-tih-äh woro- nâ-pай tedë'Ё

prisle kâ gnekbade hë mâh.

4 Ã plâ, nunä dëh kuhkuh kârî prodä häh nyinâ..

Në oh plâ dëh nuë koh ämu mâh? Beh yi në koh dui.

äh tä.

а Në â t1111io ать-1h tihGnisenwäh'kai bip, 11ë à' .
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тunâ, â 'bâdä с. dui yau.

в Nc. вedе priste dud; эîlvi-:.h un, ná â pla, eh ye

bäh däh bë po ne tm'asurì kîrî nyinfì-äh yë tönhdëh.

7 Në oh gid`ldä, në oh tbnhnä yemlh-¿h ge no

mâh, bé nu dabwa-äh wudidâh.

8 Кrë ge nfmâ oh (Иdёт ni дyшâ-âh ge gnнmâ në- `

nu.

9 Në te nenu Yëremaiä nâ prâfit'l hlîdä, eh nu bäh

dèh, al plâ, në oh dnа; sîlyä-äb tih-äh worn-nà-puh â

“шпат gul1 “ц hedëdä, gnû nâ Ís'reëlfäh iru hedëdä.

1') Nè 0h guinä no koh yemâh-äh gemâh, kl'ë Gnis

suwl'.h grâdë mlî.

11 Në Yisu gnînnäo Ibädio yë; lbädio irädä nâ, â

plâ, mâh Jiu-äh мuм Në Yisu pl1 nä mâh, mâh plâ.

12 Në të tcdë priste k3. gnekbadë hë äkiusidä nâ, â

yedä wai.

13 Të Раileн plâ nä mâh ye wâ Le pepländi wîtnese

ti mâh mâh?

14 Në â .vedä winh duh po; krë lbädio budä bäkä,

15 Dibädi nénu Шатo të jelí poй duh bâ gni nâ gne

bo, guä. nl oh Шâ.

16 Në oh kâdä jelî poй. duh, gnebo biyë ibodä nâ, oh

däd'l Bäräbä.

17 Të oh didädë popleyinâ, Pailetî plâ no mâh, gnâ

.äh idä be të nû? Вârâьâ he Yisu gnâ ohdä Kraisì.

18 Kârî â ibQdä krë oh gым n3. kârî oh вuanä uâ).

lq Тë â nenäyo jäjîmëntî-äh këhnedë, â gатâ tëdä

nâ mâh, â ‚нâ, näh nu dëh koh hlh gnebiyâ mâh, kâl'î

.yi sшеh bnc. kre nyinu yäye ne yшl koh nâ mâh.

20 Nëmä tedë priste në gnekbade lelídä poäh boh

.irä Bäräbä, në boh lä Yisu.

_ 21 IbZ..d.io wainä në â p.lâ no mâh, gno »uh nono дn1?

l
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he :ah 11â koh ähmu mah. oh pla Bärähä

22 Pailetí plâ no mäh', h5n1 be ń1lë Yisu gnâ oh d5

Kraisî? Oh popleyinâ oh plâ, bâ ko;

23 Në Ihädio plâ, hänî! dëh kuhkuh â nuë? Nëmä

oh worä hed'ä, oh plâ, l1â nä bâ krusefaiëdä.

l 24 Të Ранeн yidä në â yed.1 dëh'nu, në gnebo pedä

hed'ä h5kí1, 5 d1ld5 nih, në â yedädîL kwëh nâ koh po

äh yë, â plâ, yeo te kâ koh h5h gnebwî-äh nyînâ nâ

mâh; bäh yi ne.

25 Të gnebo biyë wainä në oh plâ, â nyînâ bi ämu

këh në ä iru këh. .1 '

26 Të â gninäno Bäräbä në të â l11(l5 Yisu, â gninä

no boh krusef-ai nâ. .

27 Të Ibädio-äh sedibo oh du1lâ. Yisu oh didädë tih

bäwäh kai biyo; 11ë sëdibo oh didädë popleyinâ, '.

28 Oh l15dâ. nâ raure, n5 oh podâ. nâ huhuru mure.

29'Në të oh hl5dâ. wih-äh . brëh, oh tudä nâ luh, në

kodu â didäh suh; oh pode oh kone hnru koh nâ yë,

në oh senänenä â wunä, oh plâ, näwlo, Jin-äh K'ín11...

30 Në oh worä n5 l115h 11ë oh d1ldâ. koduJné hlädä

nâ â luh. . .

31 Në ple oh senänenä âwunä, oh hädä ‚1l5 paume, në

oh podä nâ â raure, në oh badä nâ b.oh krnsefai nâ.

32 Në të oh wodädë, oh yidä 5ai1i118. gnebwi 'â gne

ne n1â 85i1n601; oh nu nâ â l111dâ. krâaë. ,

as Tё oh aaah teaeh duh oh aaah Gâlgöpä, ëh 1nâ, '

'luh konh-äh tedeh.

34 Oh gniilä nâ vînegä oh khëhodë .në. dëh khëh b.â

nänë; në të â tänä në wunä, â yedä në nä,

35 Në oh krusefaidä nâ, n6 oh grädä â raure, oh po

dä löti; krë te nenu pröfitî hlidä eh nu häh te,' oh grä

dä nä raure koh .no mâh, në nä raure këh oh podä lötî.

1 l
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36 Në oh nenäyo, oh tidà nâ yi. ' .

37 Në oh podä nâ luh këh â blidi, kînînë, DÈH NU

ÈH MÃ JIU-ÄH KÍNH.

38 Në oh k1‘“s1161105i yidioh suh koh nâ 'mâh; â duh

ne ne didäh mâh në âbî kómlä mâh.

39 Në oh hinä, oh Worädä nä hed'.1, në oh wâdä oh

1i11 110. '

'40 Oh plâ, mâhnâ waidë beh wä бuтsам/51l: kai, 11ë

Ъeh po nâ dî gnînnä tůnh, hä dui kunâ. Ne mâh

Gi1îssuwäh yu, di hwonâ wo kräseß.' .

4l Krë hë priste hwë, në skraibe, 11ë gnekbade se

nänenä'â wunä; oh plâ.

42 Ã hädä ohbe kunâ; â näh hä â dui [кunâ ne. Bâ

tiy

ë

ë

n ä mio â winh këh wëтä. . .

43 Ä trůsídä Gnîssuwäh; bâ nâ bâ hä nä kunâ ëh,

bâ kâ nä; kârî â plâ, â mâ Gтssnw5.h gnebë yn.

44 Yidioh oh krusefaeëdä koh nä mâh; oh podädë

dëh buru â gnënh mâh. '

45 Tëtinu, wo hauä hmu-le-duh be di hauä seiduh,

ël1 nunä heidä koh wäh biyë. mâh..

46 Èh nu hauä seiduh, Yisu wîdä â pedä hedä bä

kä, â plâ, Ilai, Ilai, lämäsähäktänai; ëh mâ, nä Gnîs

suwäh, nä Gnîssuwäh, hänî nuëne seo mu?

. 47 Gnebo të gno no gnînnäo dënh, të oh wânâ 11ë,

oh plâ, gnebiyâ nânâ â dé Ilai.

48 Në worëworë gnebwî duh имаidа, 11ë â dudä

spůngë në oh yiëdä vînigä, 11ë oh.podänë tuh këh, 11ë

ohgninä nâ 11â nä. ' '

49 Ohbe yë, bâ në, bâ ämu 11ё. yi bedäh Ila: mi di

mu hâ hä nâ kunâ. '

50 Yisu, të â wîdä bäkä dî â gninä shiyu.

Ísreëlí-äh Kînh, bâ nâ bâ di hwonâ bâ wo krâsë, , '
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51 Në yi, Gnîs'suwäh kai-äh däro kënänä, éh hädänë

вы. wodë luh koh biyo; bro шинâ, në shië kënänä.

52 Në wudidèh krädä yë, häh gneboläh fränkbudi

pepländî eh moänä, eh dudä yäh.

53 Në oh мама oh wúdidëh ple â dudä yäh, në oh mu

nâdë orâh nâ kâgnë, në oh нишä oh dui gneш pepländî

54 Tëtinu, të Sënturionî në gno no nenäo nä 11яä.ь,

oh tidä Yisu yimn, yidâ bro bedidà. në ieblî nenu eh

wëтû, oh pldähwänu bäkä, oh plä, hähtenu, dыmu nâ

mâu; Gnîss'uwäh gnebë yn. . . '

55 Në gníno pepländí nenäo dënh (oh yidа tedeh pе

du) gno kwëdä Yisu wo Gälaili, oh mînistâ. nä mâh.

56 No таh gno no Merî Mágdelinî, në Merî, Yäkoho'

kâ Yosë hë oh deh, në Zëbedi-äh iru-äh deh.

57 Të wide didä, _gue tedа wo Ärîmätiä didldë, â

gnene тâ Yosefi, .'¿nâ nâ hë mânä Yisu-äh dísaipe.

58 Ã munâ Pailetî mâhLnë â bäd dä Yisu-äh fränk

bndî-äh te. Të Раilыî gninä. mânь â fränkbudî' bâ '

gnië nâ.

59 Të Уoпeй dudä â fränkbudî, â sînänä nâ hinë
Ywä dаю línë. ' ’

60 Në â podä nä â dui-'äh wndшьh iräyedë, dëhnë â '

b.'u'iä s'liâ; 'ì knibîdä ямâ hwë, â tededä wudidäh me

' yu, në à wodädë.

61 Në Merî Mägdelini në Merî âbî oh nenäyo wäh

be wudídäh.

62 Tëtinu, gnînäidu be' kwëdä prëperetyůnî-äh gnтu

nä, priste tedë kâ Färaise hë oh dîdädë popleyinâ Pai

Хetî mâh.

f ~63 oh plâ, eh hiai am kmh, yayeaä ha nâ pia, :ë a

ae kunâ, ple gnînnäyedë Ешь mi ne yëh dumu.

64 Beh gni шâль boh' pu wudiůähple gnîn'äyedë
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tůnh, ple âdîsaipe аidа tâh në yidi nâ, në oh mí gnebo

poтlц.1 wo kunâ, krë lenëbâdî kůnh ëh mi tedë himu.

65 Pailetî plâ. no mâh, à kâ wâtyë. Вы1 mu nä tide,

bäh ('o në dëhnë ah waidë.

66 Krë oh munâ në ohfedä nâ, oh tudä në shiâ idu

'dâ`, në oh podä wâtyë.

LUH XXVIII .,

l Sâbätî-ähluhidi, të ëh kиä ne тыкв-î1h tedë.

guìnnäidu mâh, Merî Mägdilini në Маrî be oh didädë

‘шалаш yimu.

. 2 Në yi, brofäh dëh hwë nunä nâ; kârî Gмssuт/ii1’1

Enge wodâdë.yau, në â didâdë në â kruhîdä shiâ wo

dâo hwìidi në nenäyo në 'këh.

3 Ã vibâh wodäyë bwâ yдu pi) yi, në â raum äh

nuë pты wo sno yë. '

4 Boh pi „â, boh fooh bo pi oh fai bë ni no, né uh
wo ko gnebo yë. '. l

.«5 Nè Engë wаiаä në â hlîdä gnîno mâh, ä näh pl

hwänu; kârî ibo äh pënë Yisu, gnâ nä krusefaidäf.

в Ã ye dë ne. Kârî â duda yah krë â pаdа, выi

di„b,°h yi tëhnë Mâsä pëdäo. ' .

7 Në bäh mu worëworë,. bäh lelî â dïsaipe, krë â

du yäh â wo Пищâ, në yi â mi ähmu gni'jhnemâ kre Gäl

aili; dënh äh mi nâ yimu; yi, lelîdä ähmu.

8 Në ohwodâdë wudîdäh'worëworë, oh pidähwänu

në oh pla ыe ne мы; цë oh имаidâ oh yada â ami

pe winh mâh. ' '

9 Në krë oh munâ boh пeпаâ â dîsajpe, yi, Yisu Н.

no mwainenä, â plâ äh plâ beh ble; në oh didádë oh

ble â be ать, në oh wůrshîpîdï; nâ,
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10 Тë Yisu plê no mîh, äh näh pihwänu; bäh mu

nä bebuhnâ leb', boh mudë. Gäliali, në të oh llli mu

yimu.

11 Në të oh mu'nä, yi ohbe f.idä dîdldë nríìh' hwë.

boh tâdî priste hwë teblí biyë-äh poplevinè ch 'w( тû.

12 Në t5o11 did.-dë popleyinâ gnekdade In 'h, i16 oh

podëdâ winh m'îh, në oh gninä wudih hwê sedibo.

13 o'h pl3, h'.ah pla, û dfsaipe diam@ hah, në oh yзdiт

aa nä të i molnä. '

14 Ne te nenn bâ di Ibädîo-äh noäh, ä mi nâ 'hlîmŕì

nä. ä mi .lhmu kunâ hämn ' ' . '

15 .Kre. 01l.(11ld; wudih nënu, n6 0h nu dëhnë 0ht5-

d:d î. nâ; në winh nënu neo Jui mâh ple gnînnä nënu.

зб`Të dïsaipe [мирnâ-(luh munädë Gälaili, tebwë

luh, tëhnë Yisu podâ no mâh.

17 Në t'ë oh yidä nä, oh wůrshîpîdä 11â} nëmä oh be

ёl1 worë ye në krâ. ' '

18 Në Yisu didä në â hlîdä no mâh, â plâ, pauä-äh

pnpleyinâ gnië mu ne kre yau kё. bro mâh hë.

19 Bäh mu në bäh tâdî däkâbo-äh popleyinâ, bäh

bäptaize no Buh-äh gnene, gnebë yu-äh gnene, në Shi

yn kâgnë-äh gnene. '

20 Bäh tâdî no boh nu teblî-äh popleyinâ ne gninä

ähmu mänh; në yi, ne {Шmu màh ti biyë, krë kunâ-ä11

luh idi. Hähtenu.




