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Ne tqu nemäkkqe? Goti Iqueqä kukŮuä iuŮi ti ätqi.
Iqu ämaqä kiŮganäŮä hŮqu imäkätä, yuŮuä häŮä
pmeqä ävyätä, qua äŮguänäŮä hŮqueu äpmuatekqe.
Iqueqä yoqe, Atamä ique.

Goti Iqu nätmatqä qäukuä yätu äwiŮqä, eqä yäpä
mäŮgisa äwiŮqä, qua iu äwiŮqä, iqua ganä imäkkqe.
QänakŮi Atamä ique imäkkqe. Auä, Iqu nätmatqä
aaŮä eeqänäŮi imäkkqe.

1

2

Qua yeŮuä iqu mimäkqä
yqänä eä, eqä haqä
yätuŮi hea
pisqukuä
äwämiŮqe.

QäŮganäŮi, Goti Iqunä
äpmamiŮqe. Ämaqä, aŮä
himqä, hinjui, heatqäyqe,
huäqi, äwiŮgayqä-tqe
hma hitaŮga, Goti
Iqu wäŮuä ipäqäkqe.
Nätmatqä hui-hui
aaŮqä hitaŮga, ga
ipäqäyätäqäŮgaŮi,
Goti Iqu qäukuitä
quaitä imäkkqe.
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We huŮgaŮga, Goti Iqu we huŮqeŮqe, “hiunjiyqä”
änyuätätä, heawiqeŮqe, “heatqeyqä” änyuätkqe. Tä
hiunji kiŮganäŮä iqueyi.

ItaŮga Goti Iqu ti
ätkqe. “We
hunänä.”

5
Hiunji hŮquaquŮä iqueŮi, Goti Iqu “eqä pŮä, eqä
ewätqä, heqä wäpŮqä iqi wäpiyä” tqaŮga, i imäkŮguwi.
Ita hiunji hŮquaqu-hŮqueŮä iuŮi, Goti Iqu “qua yeŮuä
äwinä” tqaŮga, ätqaŮgqä-pa, qua i äwäkqe.
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Goti Iqu qätaqä-qamqä, zä-yäŮguä, qäuqä iutaŮätä,
qamqä iutaŮätäŮi, “ätimäupiyä”
tqaŮga, ätimäukuwi.
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Huizi Goti Iqu mäptqä, qaŮuä, qätäqueqä
a änä matäqä du imäkkqe. Hea
eätä, zä ävyeqaŮga, ii hiunji
hŮquaqu-hŮquaquŮä iqueyi.

Hea eätä, zä ävyeqaŮga, ii hiunji
hŮquaqu-hŮqueŮä iqueyi.
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ItaŮga huizi, Goti Iqu ti ätkqe. “Qua iuŮi,
nätmatqä hindŮämeqätäŮä huitaŮä-huitaŮä ätimäuä.
Hivyeqä-yaqueqä ämaqä uwqä miqetä, yŮŮä-täŮä
hivyeqä-yaqueqä hiqiyqetä, itaŮga nätmatqä
huitaŮä-huitaŮä qua iu ikitqäŮuwä itäŮi ätimäunä.”

Huizi, Goti Iqu
hämapäkä-sua eqä
iutaŮätä, yŮŮä haqä
iuŮitä imäkkqe. Hea
eätä zä ävyeqaŮga,
ii hiunji, hipa hŮgiŮä
eeqä iqueyi.
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Ga Iqu tqaŮgqä-pa, i ätimäukuwi. Hea eätä zä
ävyeqaŮga, ii hiunji hipa hŮgi eeqä, hŮgi hŮqueŮä
iqueyi.
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Goti Iqu nätmatqä eeqänäŮä imäkkqä iuŮi,
eeqä qäyunä äqunäqe, ti ätkqe: “Ämaqä Neqä-neuä
eŮqä-paŮä hui imäkanä. Iqu nätmatqä eeqä iuŮi
ämitŮqäuä.” ItaŮga,
Goti Iqu Iqueqä-kiuä
iqänätä ämaqä imäkkqe.
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Goti Iqu Atamä iqueŮi
hiqaqä ŮŮuä imäkäwäteqe,
iqueqä yawä hŮqu äpiqe,
iqueqä apäkä hŮqu imäkäma
äwikqe. Ii Atamä iqueqä
aaŮä näueqä qäyunäŮä iiyi.

Goti Iqu ämaqä
ique “Atamäuä”
änyuätätä,
iqueŮi ti ätukqe:
“YmisaŮä eeqä qua
iu äwiŮqe, si hunyä.
Si maŮqä isŮqe, zä
suqä äŮguiŮqätä,
quvyqeŮqätä näqŮqä
ävyqä iqueŮi, maŮqä
isŮqeqä. Si ändqe,
äpäkondŮqinyä.”
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Goti Iqu nätmatqä
eeqänäŮi, Iqu hiunji hipa
hŮgi eeqä, hiŮgi hŮqueŮä
iuŮi eeqänä qäpu imäkeqe,
hiunji hipa hiŮgi eeqä,
hŮgi hŮquaquŮä iqueŮi, Iqu
hapä äpme, IqueqŮqänä
atäuŮuä ikqe.
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IŮgaŮi, Atamä iqutä, Ipä iisä, eaqu Goti
Ique qätä äwisinyä, yeeqä kiiŮä äwiŮgqe.
ItaŮga, Goti Iqu eaquvyqä Naqäqu eä,
äŮguänä miqäqu emiŮqe.
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Goti Iqu nätmatqä eeqänäŮi imäkkqe.
Tiwiqä tä Goti Iqueqä bukä iutayi.
Ii Ipäqäkqä 1-2 iu äqänä.

“Tqä kukŮui äpätä ämaqeu kŮuä äŮguänäŮä
ävyän.” Apqä 119:130

Tiwiqä Goti Iqueqä bukä iutaŮä tqu, neqä Goti ÄŮguänäŮä
IqueŮqä awä änatqi. Iqu änemäkäqe, ga ne IqueŮqä
näqŮqä metŮqä äwinyätqäuä.
Goti Iqu näqŮqä, ne suqä ququvyqe imäkqäqoneyi. Suqä ququvyqä iqueqä
kimaŮi, äpäkoŮqeyi. IŮäqe Goti Iqu neŮqä kuapänä wiŮgaŮgi, Iqueqä
Ymeqä Jisasi Ique, zä-hutatä äunätä päkonätŮqä ändowqatkqe. IutaŮi
Iqu neyaqä haŮä-iqä ämakqe. Iqu ai äpäkonäqetaŮi, häŮi ävyaqumuatätä,
haqä yätuŮqä aŮgum ekqe.
Si quuvyqä eqiyätnä, “Nyaqä ququvyqä huätä manmäyä” tquaŮgtqe, Iqu
imäkänä. Iqu äkimetä, sitä anä pmayäŮqä. Iwä si
Iqutä anäŮi, hea ique-ique pmetnyiyäŮqe.
Si “ququvyqä huätä vyqatämäuqänä” kŮuä äkiyqe, si Goti IqueŮi ti
tutuŮque: “O Goti Iqukiyä. Nyi quuvyqä ti eqiyqänä. Jisasi Iqu nyiŮqä
äpäkonätä, täŮgaŮi häŮä äpmenä. Nyi häŮä pmeqä änyä-häŮä mamqä
diŮqe, Si änyimetnä, nyaqä ququvyqä huätä ämanmäutnä, häkä änyinätnä.
Ga hea hŮqueŮi, nyi Sitä anä pmenyueŮqä yapmäniqe. I hitaŮgi, nyi qua
täu äpmamŮga, Tqä ymeqä äpmam, qänaknä äŮguä kivyämamqä diŮqä,
yätamäkqä nyiyä. Naqä-qakuiqä.”
Hiunji ique-iqueŮi, Goti Iqueqä kukŮui a täuqaŮginyä. Jonä 3:16

