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Fas Jon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i

nəkukuə
Jon in aposol riti sə Iesu rokeikei pɨk. In

rɨrai nəkukuə me i Jon, Fas Jon, Seken Jon, mɨne
Namba Tri Jon. In rɨrai nəkukuə me nəha ipaka
tɨ nuk 90. Fas Jon rəvəhaɡ m nakalasia me
mɨni mə irəha tuhaməkeikei mhəsiari tɨ nahatən
eikuə me kamo nahatən eikuə me həkoui irapw
irəha ia suatuk atukwatukw. Nahatən eikuə
me nəha kamhəni mə Iesu rɨpko mhə in Kristo,
Tɨni Kumwesən. Həni mə Kumwesən rɨpkuvehe
mhə mo in iərmama rəmwhen ia kɨtaha. Jon
rokeikei mə nakalasia me tuhəukurən mə Iesu in
Kumwesən mɨne in mwi iərmama. Jon rokeikei
mə truvehi utənətərɨɡien səvəi nakalasiame pwəh
hərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia Iesu
Kristo mamho nokeikeiien. In rɨni mə kɨtaha
tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me, mamhəsiai
nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Trɨni mɨnuə
samo iamɨnha irə, səukurən mə kɨtaha nɨpwnəti
Kumwesənme.

Nəɡkiariien səvəi Nɨmɨruien
1 *Nəɡkiariien i səkɨmaha raməvisau

Nəɡkiariien sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn
tɨprənə ramiwən ihi. Kɨmaha iahəuvəreɡi raka
Nəɡkiariien nəha, mhətoni ia nənimemaha,
mhəspau irə, mhərapi ia rəɡɨmaha. Nəɡkiariien
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nəha in Nɨmɨruien. 2 *Nɨmɨruien i rɨməier pehe
tukumaha. Kɨmaha iahənətoni mhəukurən mə
in nɨpərhienien. Nənə təkwtəkwuni iahaməni
irapw Nɨmɨruien Rerɨn i tukumiaha. Fwe
kupwən in rɨnamarə irau Tata Kumwesən, nənə
marə mier pehe tukumaha. 3 Iahaməni irapw
tukumiaha narimnari me i iahənətoni mhəreɡi
mə kɨmiaha tihəuvehe mho pəri nari kɨtaha
m kɨmiaha. Pərhien kɨmaha iahamo pəri nari
kɨmaha Tata Kumwesən mɨne Tɨni, Iesu Kristo.
4 *Nəɡkiariien me i iahamrai rauvehe tukumiaha
mə tro rerɨmaha raɡien.

Navənien ia nukuraanien
5 *Nəɡkiariien i kɨmaha iahəreɡi in rɨməni pehe

tukumaha, nənə iahaməni pehe tukumiaha, mə
Kumwesən innukuraaniennəpitəvienriwənanan
irə. 6 *Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə samo pəri nari
kɨtaha min, mətə ia navənien səkɨtaha samavən
ia nəpitəvien, nənə sameikuə. Noien səkɨtaha
rɨpkesi pen mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien.
7 *Mətə trɨni mɨnuə ia navənien səkɨtaha samavən
ia nukuraanien rəmwhen in ramarə ia nuku-
raanien, nənəkɨtaha samopəri nari, nɨte Tɨni, Iesu,
ramaikuas raka noien ərəha me pam səkɨtaha,
mo kɨtaha səmher. 8 *Trɨni mɨnuə kɨtaha səni
mə səpko mhə noien ərəha, sameikuə atukw a ia
kɨtaha me, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien
riwən ia kɨtaha. 9Mətə kɨtaha səukurən nətɨɡiteien
ia Kumwesən, noien səvənhi ratukwatukw. Ro
* 1:2: Jon 1:14 * 1:4: Jon 16:24 * 1:5: 1Tim 6:16, Jem 1:17
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iamɨnhi irə, trɨni mɨnuə səni irapw noien ərəha
me səkɨtaha min, nənə in trenouenou noien ərəha
me səkɨtaha, maikuas raka noien me pam i səno
həpkatukwatukwmhə, mo kɨtaha səmher. 10Trɨni
mɨnuəkɨtaha sənimə səpkomhənoien ərəha, samo
Kumwesən mə in ieikuə riti, nənə nəɡkiariien
səvənhi riwən ia kɨtaha.

2
1 *Nɨpwnətɨk me. Iakamrai nəɡkiariien me i

tukumiahamamɨnise kɨmiahamə tihəpwəh noien
ərəha. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ro noien
ərəha, iərmama riti nəha ikɨn trasitu ia kɨtaha,
məɡkiari tukwini səkɨtaha m Tata Kumwesən.
Iərmama nəha in nəha Iesu Kristo, in iəmə atuk-
watukw. 2 *In remhə nɨten raikuas raka noien
ərəha me səkɨtaha. In rɨpkemhə mhə mə nɨten
traikuas raka əpanoien ərəhame səkɨtaha,mətə in
remhəmwimənɨten traikuas rakanoien ərəhame
səvəi nərmamame ia tənəmtənəme pam.

3 Kɨtaha səfukurən mə səuvəuvehe
mhəuvəukurən pərhien Kumwesən? Trɨni
mɨnuə samo nəɡkiariien me səvənhi, noien
nəha ramahatən pen. 4 *Iərmama sə rani mə in
rukurən Kumwesən mətə rɨpko mhə nəɡkiariien
me səvənhi, in ieikuə, nənə nəɡkiariien sə ro
nɨpərhienien riwən irə. 5 Mətə trɨni mɨnuə
iərmama riti ramo nəɡkiariien səvəi Kumwesən,
in pərhien iərmama i ramokeikei Kumwesən ia
noien sə ratukwatukw pam. Kɨtaha səfukurən
mə səpwit əknekɨn ia Kumwesən? Noien i sə

* 2:1: Hip 7:25, 9:24 * 2:2: Jon 1:29, 11:52, Kol 1:20, 1Jon
4:10,14 * 2:4: 1Jon 1:6,8
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takɨni ramahatən pen. 6 Iərmama sə rani mə in
rəpwit əknekɨn ia Kumwesən traməkeikei mavən
ia navənien kuatia nəha Iesu rɨnavən irə.

Nəɡkiariien vi
7 *Nɨpwnətɨk keikei me. Nəɡkiariien i iakamrai

m kɨmiaha rɨpko mhə nəɡkiariien vi riti, mətə
in nəɡkiariien akuas sə hiəuvəreɡi raka kɨnani
fwe nukunen. Nəɡkiariien akuas i in nəɡkiariien
i sə hiəuvəreɡi raka. 8 *Mətə ia nətoniien riti
mwi, nəɡkiariien i iakamrai rauvehe tukumiaha,
in nəɡkiariien vi. Kɨnətoni ia suatuk vi riti ia
nɨmɨruien səvəi Iesu mɨne səkɨmiaha tɨ nəri nə
mə nəpitəvien rɨnakurau mamevən, nukuraanien
pərhien ruvəuvehemaməhiapw.

9*Iərmamasə ranimə in ramarə ianukuraanien
mətə raməmwəki piəvni, in ramarə ihi ia
nəpitəvien. 10 *Iərmama sə ramokeikei piəvni
in ramarə ia nukuraanien, nənə nari riti riwən ia
narəien səvənhi tro in rapəti mɨmwei. 11 *Mətə
iərmama sə raməmwəki piəvni in ramarə ia
nəpitəvien, mamavən ia nəpitəvien, mɨreirei
kwopun ramevən ikɨn, tɨ nəri nə mə nəpitəvien
rəuiui nənimen.
12 *Nəkwərhakwərha me. Iakamrai nəɡkiariien i

rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnenouenou raka
noien ərəhame səkɨmiaha tɨ nəri Iesu rɨno.

13 *Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tuku-
miaha,

* 2:7: 2Jon 5-6, 1Jon 2:24, 3:11 * 2:8: Jon 13:34, Rom13:12, Jon
1:9 * 2:9: 1Jon 3:10,15, 1Jon 4:20 * 2:10: Jon 11:9, Rom14:13
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tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka
Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn
tɨprənə ramiwən ihi.

Ntəmaruə me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe
tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəuvehi irapw raka
nɨskaiien səvəi iəremhə ərəha Setan.

14 Nəkwərhakwərha me. Iakamrai nəɡkiariien i
rauvehe tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Tata
Kumwesən.

Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumi-
aha,

tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka
Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn
tɨprənə ramiwən ihi.

Ntəmaruə me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe
tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəskai,
nəɡkiariien səvəi Kumwesən ramarə ia
rerɨmiaha,

nənə hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi
iəremhə ərəha Setan.

Tɨprənə i mɨne noienme kamo ia tɨprənə i
15*Tihəpwəhnokeikeiiennoienme səvəi tɨprənə

i uə narimnari me səvəi tɨprənə i. Trɨni mɨnuə
iərmama riti rokeikei noien me səvəi tɨprənə
i, in rɨpkokeikei pərhien mhə Tata Kumwesən.
16 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me
pam nərmama me səvəi tɨprənə i kamho nəfe
noien ərəhanɨpwranraha rokeikei. Nəpɨnmepam
rerɨnraha ramevən ia nəfe nənimenraha rətoni
* 2:15: Rom 8:7 * 2:16: Rom 13:14, Jem 4:16, 1Tes 2:11
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hokeikei mə tuhəuvehi. Irəha kamhərpwi irəha tɨ
nautəmesəvənraha. Noienmepamnəhahəpkuku
pen mhə tɨ Tata Kumwesən, mətə kamhəuku pen
tɨ tɨprənə i. 17 *Noien me səvəi tɨprənə i mɨne
narimnari me nərmama səvəi tɨprənə i hokeikei
hənaməuvehe tuhəiwən, mətə iərmama sə ramo
nəkwai Tata Kumwesən ramarə rerɨn.

Profet eikuəme
18 *Nɨpwnətɨk me. Nəpɨn sampam i samarə

irə. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə iərmama riti
truvehe məmwəki pɨk Kristo. Təkwtəkwuni mɨne
nəha nərmama həpɨk səməme kamhəmwəki pɨk
Kristo həuvəuvehe raka. Noien i ro nukurənien
i tukutaha səukurən mə pərhien nəpɨn sampam
i samarə irə. 19 *Nərmama me nəha hənəpwəh
kɨtaha mhəier, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə irəha
nərmama me pərhien səkɨtaha. Trɨni mɨnuə irəha
nərmama pərhien me səkɨtaha ko kamhərɨpɨn,
mamharə kɨtaha mɨnraha. Mətə irəha hənəpwəh
kɨtaha mhəier, mho nukurənien i mə rɨpko mhə
irəha nərmamame pərhien səkɨtaha.

20 *Mətə kɨmiaha hiəuvəuvehi raka Nənɨmwɨn
i Kristo Ikinan rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha, ro pen
kɨmiaha pam hiəuvəukurən nari. 21 Rɨpko mhə
iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha tɨ
nəri nə mə kɨmiaha hiəreirei nəɡkiariien sə ro
nɨpərhienien, rekəm. Mətə iakamrai nəɡkiariien
i rauvehe tukumiaha tɨ nəri nə mə hiəuvəukurən
raka nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, nənə
hiəukurən mwi mə neikuəien riti ko rɨpkuku
* 2:17: Mat 7:21, 1Kor 7:31 * 2:18: 1Tes 4:7, Mat 24:5,24, 2Jon
7 * 2:19: WokMe 20:30, 1Kor 11:19 * 2:20: 1Kor 2:15, 1Jon
2:27
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pen mhə irə. 22 *Sin in ieikuə? Iərmama sə
rani mə rɨpko mhə Iesu in Kristo in ieikuə.
Iərmama iamɨnha irə in raməmwəki pɨk Kristo,
mani neikuəien ia Tata Kumwesən mɨne Tɨni.
23 *Iərmama sə rani neikuəien ia Tɨni Kumwesən,
Tata Kumwesən rɨpkarə mhə tukwe. Mətə
iərmama sə rani irapw Tɨni Kumwesən, Tata
Kumwesən inmwi ramarə tukwe.

24 Nəɡkiariien nəha kɨmiaha hiəməreɡi kɨnani
fwe nukunen tihətui amasan tukwe pwəh rəpwit
əknekɨn ia rerɨmiaha ia nəpɨn me. Trɨni mɨnuə
nəɡkiariien nəha hiəməreɡi kɨnani fwe nukunen
rəpwit əknekɨn ia rerɨmiaha nəpɨn me, kɨmiaha
mwi tihəpwit əknekɨn ia Tɨni Kumwesən mɨne
Tata səvənhi. 25 *Nənə in i nəri Kumwesən rɨməni
mə traməkeikei muvei pehe m kɨtaha: nɨmɨruien
rerɨn.

26 Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
maməɡkiari ia nərmama me nəha səməme
kamhəmwurmə tuheikuə ia kɨmiaha. 27 *Kɨmiaha
hiəuvəuvehi raka Nənɨmwɨn sə Kristo rɨnətəɡi
pen ia kɨmiaha. Nənɨmwɨn nəha rɨnarə raka ia
kɨmiaha ro pen hiəpkətui mhə mwi iərmama riti
mə trahatən kɨmiaha. Mətə nənɨmwɨn sə Kristo
rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha ramahatən kɨmiaha ia
narimnari me pam. Nənə narimnari me nəha
ramahatən kɨmiaha irə ro nɨpərhienien rɨpko
mhə neikuəien. Ro iamɨnhi irə tihəpwit əknekɨn
ia Kristo rəmwhen ia Nənɨmwɨn nəha rɨnahatən
kɨmiaha irə.

Nɨpwnəti Kumwesənme
* 2:22: 1Jon 4:3, 2Jon 7 * 2:23: Jon 5:23, 15:23, 1Jon 4:15, 5:1,
2Jon 9 * 2:25: Jon 3:15, 6:40 * 2:27: Jon 16:13



Fas Jon 2:28 viii Fas Jon 3:5

28 *Ouəh nɨpwnətɨk me. Tihəpwit əknekɨn
ia Kristo mə nəpɨn in trier pehe irə kɨtaha
tsəpwəh nehekɨrien, ia nuveheien səvənhi kɨtaha
tsəpwəh naurɨsien ia nənimen. 29 *Kɨmiaha
hiəuvəukurən raka mə noien səvəi Kumwesən
ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə hiəuvəukurən mwi
mə nərmama səməme kamho noien atukwatukw
irəha nɨpwnətɨnme.

3
Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha

1 *Hətoni ro Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha!
Nokeikeiien səvənhi rasori pɨk tukutaha ro pen
in raməkwein kɨtaha mə nɨpwnətɨn me. Pərhien
kɨtaha nɨpwnətɨn me. Nərmama səvəi tɨprənə i
həreirei kɨtaha tɨ nəri nə mə həreirei Kumwesən.
2 *Nɨpwnətɨk keikei me. Təkwtəkwuni nəha kɨtaha
səuvəuvehe raka mhəno nɨpwnəti Kumwesən me
ia kɨtaha, mətə rəpwəh ihi noien nukurənien i
mə tsəuvehe mhəfo irə. Mətə nari kuatia kɨtaha
səukurən. Nəpɨn Kristo trier pehe irə, kɨtaha
tsəuvehe mhəmwhen irə, tɨ nəri nəmə nəpɨn nəha
kɨtaha tsətoni in ia nənimetaha. 3 Nərmama me
pam səməme kamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien
səvənraha ia Kristo mə tuhəuvehe mhəmwhen
irə kamho noien səvənraha rəmher rəmwhen ia
noien səvənhi rəmher.

4 Iərmama sə ramo noien ərəha in ramərui Loa
səvəi Kumwesən. Iakani iamɨnhi tɨ nəri nə mə
nəɡkiariien i “noien ərəha” nɨpwran i nəruien Loa
səvəi Kumwesən. 5 *Nənə kɨmiaha hiəukurən mə
* 2:28: 1Jon 3:2, 4:17 * 2:29: 1Jon 3:7,10 * 3:1: Jon 1:12-13,
Jon 16:3 * 3:2: 2Kor 3:18, Fil 3:21 * 3:5: 2Kor 5:21, 1Pit
2:22-24, 1Jon 2:2
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Kristo rɨməier pehe mə truvehi raka noien ərəha
me. Hiəukurən mə noien ərəha riwən irə. 6 *Ro
iamɨnhi irə iərmama sə rəpwit əknekɨn ia Kristo
ko rɨpkəmwur pen mhə ia noien ərəha. Iərmama
sə raməmwur pen ia noien ərəha rɨpkətə rakamhə
Kristo mɨpkukurən rakamhəmwi in.

7 *Nɨpwnətɨk me. Tihəpwəh nəseniien iərmama
riti reikuə ia kɨmiaha. Iərmama sə ramo noien
atukwatukw, in iəmə atukwatukw rəmwhen ia
Kristo in iəmə atukwatukw.

8 *Iərmama sə raməmwur pen ia noien ərəha,
in tɨni Setan, tɨ nəri nə mə fwe ia nukune narəien
mauvehe Setan ramo noien ərəha. Nəri i in i Tɨni
Kumwesənrɨməierpehe tukwemə trourahanoien
me Setan ramo. 9 *Iərmama sə in tɨni Kumwesən
ko rɨpkəmwurpenmhə ia noien ərəha tɨnəri nəmə
nɨmɨruien səvəi Kumwesən ruvəuvehe mɨno raka
kuatia irau nɨmɨruien səvənhi. In trɨpkəmwur
pen mhə ia noien ərəha tɨ nəri nə Kumwesən in
Tata səvənhi. 10Kɨtaha səfukurən mə nɨsɨmə nəha
nɨpwnəti Setan, nɨsɨmə nəha nɨpwnəti Kumwesən?
Noien i ramahatən pen. Iərmama sə rɨpko mhə
noien atukwatukw, məpwəh nokeikeiien piəvni
rɨpkomhə in tɨni Kumwesən. In tɨni Setan.

Sokeikei kɨtahame
11 *Nəɡkiariien i in i kɨmiaha hiəuvəreɡi raka

kɨnani fwe nukunen mə kɨtaha tsaməkeikei
mhokeikei kɨtaha me. 12 *Kɨtaha tsəpwəh
nəmwhenien ia Ken. In iərmama səvəi Setan. In
rousi əpune piəvni anan. Ken rousi əpune piəvni
tɨnəfe? In rousi əpune tɨnəri nəmənoien sə piəvni
* 3:6: Rom 6:1-2,14, 1Jon 3:9 * 3:7: 1Jon 2:29 * 3:8: Jon
8:44 * 3:9: 1Jon 5:18 * 3:11: Jon 13:34 * 3:12: Jen 4:8
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ramo ramasan, mətə noien sə in ramo rərəha.
13 *Piak me, nənimemiaha trəpwəh nierien nəpɨn
tihətoni nərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki
kɨmiaha. 14 *Kɨtaha səukurən mə səuvəier raka ia
nemhəienmhəuvehe ianɨmɨruien. Səukurənnəri i
tɨ nəri nəmə samokeikei piəvtahame. Iərmama sə
nokeikeiien riwən irə in ramarə ihi ia nemhəien.
15 *Iərmama sə raməmwəki piəvni in rəmwhen
ia iərmama sə ramousi əpune iərmama. Nənə
kɨmiaha hiəukurənmə iərmama sə ramousi əpune
iərmama nɨmɨruien rerɨn riwən irə.

16 *Kɨtaha səfukurən nəri nokeikeiien? Iesu
Kristo rɨnahatən kɨtaha irə nəpɨn rɨnəseni pehe
nɨmɨruien səvənhi tukutaha. Nənə ratukwatukw
mwi mə kɨtaha tsəseni pen nɨmɨruien səkɨtaha
tɨ piəvtaha me. 17 *Trɨni mɨnuə iərmama riti
səvənhi narimnari me səvəi tɨprənə i rasori rətə
piəvni riti nari riwən tukwe, mətə in ramo nəri
auər a irə, nokeikeiien səvəi Kumwesən trəfomarə
irə? 18 *Nɨpwnətɨk me. Rərəha mə samokeikei
nərmama ia tərhutaha a. Kɨtaha tsaməkeikei
mhokeikei pərhien irəha, mho narimnari me tr-
asitu ia nirəha. 19 Trɨni mɨnuə samo iamɨnha
irə, kɨtaha səukurən mə kɨtaha nərmama səvəi
nɨpərhienien. Nənə səukurən nuveheien ia nəmri
Kumwesən rerɨtaha fwe imwə rəpwəhnehekɨrien.
20Nəri auər a mə səreɡi ia rerɨtaha mə səno noien
riti rərəha, mətə tsəpwəh nehekɨrien tɨ nəri nə
mə Kumwesən in rasori məpi raka rerɨtaha, nənə
mukurən pam narimnari.
* 3:13: Mat 5:11-12, Jon 5:18-19 * 3:14: Jon 5:24, 1Jon 2:11,
Mat 5:21-22 * 3:15: Rev 21:8 * 3:16: Jon 13:1, Kal 1:4, 1Tes
2:8 * 3:17: Dut 15:7 * 3:18: Jem 2:15-16
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21 *Nɨpwnətɨk keikei me. Trɨni mɨnuə kɨtaha
səreɡi ia rerɨtaha mə səpko mhə noien riti rərəha,
tsəpwəh nehekɨrien ia nəmri Kumwesən. 22 *Nənə
nəfe nəɡhɨn kɨtaha tsəres, in truvehi pehe m
kɨtaha, tɨ nəri nə mə samo nəɡkiariien me səvənhi
mɨne nəfe rerɨn ramaɡien tukwe. 23 *Nənə in i
nəɡkiariien səvənhi sə in rɨməni mə tso. Kɨtaha
tsaməkeikeimhəninɨpərhienien ianəɡhi Tɨni, Iesu
Kristo, nənə mamhokeikei kɨtaha me rəmwhen
in ruvəni raka tukutaha i. 24 *Iərmama sə
ramo nəɡkiariien me səvənhi rəpwit əknekɨn ia
Kumwesən, nənə Kumwesən rəpwit əknekɨn irə.
Kɨtaha səfukurənməKumwesən rəpwit əknekɨn ia
kɨtaha? Nənɨmwɨn sə in rɨməuvei pehe m kɨtaha
ramo kɨtaha səukurən.

4
Nətə sasien ia nənɨmwɨnme

1 *Nɨpwnətɨk keikei me. Tihəpwəh nɨniien
nɨpərhienien ia profet me pam, mətə tihəkupwən
mhətə sas raka ia nirəha mə nənɨmwɨn sə ramarə
ia nirəha rukupenpərhien tɨKumwesənuə rekəm.
Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə profet eikuə me
həpɨk həuvavən pam ia tənəmtənə me. 2 *Noien
nəha sə tro kɨmiaha hiəreɡi sas mə nənɨmwɨn
səvəi Kumwesən ramarə ia iərmama ro iamɨnhi
irə. Trɨni mɨnuə iərmama rani mə nəpɨn Iesu
Kristo rɨməuvehe ia tɨprənə i nipwran rəmwhen
ia nɨpwrai iərmama, iərmama nəha Nənɨmwɨn

* 3:21: Hip 4:16 * 3:22: Mat 21:22 * 3:23: Jon 6:29, 13:34
* 3:24: Rom 8:9, 1Jon 4:13 * 4:1: Mat 7:15, 1Jon 2:18, 2Jon 7,
1Tes 5:21 * 4:2: 1Kor 12:3
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sə raku pen tɨ Kumwesən ramarə irə. 3 *Mətə
nərmamame pam səməme həpwəh nɨni irapwien
Iesu Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rɨpkarə mhə ia
nirəha. Nənɨmwɨn sə ramarə ia nirəha nənɨmwɨn
səvəi iərmama sə raməmwəki pɨk Kristo. Kɨmiaha
hiəuvəreɡi raka mə iərmama nəha truvehe, mətə
təkwtəkwuni nəha nənɨmwɨn səvənhi ruvəuvehe
raka ia tɨprənə i.

4*Nɨpwnətɨkme. Kɨmiaha nənərmamame səvəi
Kumwesən. Hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien
səvəi profet eikuəme nəha tɨ nəri nəməNənɨmwɨn
sə ramarə ia kɨmiaha nɨskaiien səvənhi rasori
məpi raka nənɨmwɨn sə ramarə ia tɨprənə i.
5*Irəhanərmama səvəi tɨprənə, ro pen nəɡkiariien
səvənraha səvəi tɨprənə, nənə nərmama səvəi
tɨprənə kamhətərɨɡ ia nirəha. 6 *Mətə kɨtaha
nərmama me səvəi Kumwesən. Ro iamɨnhi irə
iərmama sə rukurən Kumwesən ramətərɨɡ ia
kɨtaha, mətə iərmama rɨpkomhə in iərmama səvəi
Kumwesən in rəpwəh nətərɨɡien ia kɨtaha. Noien i
ro kɨtaha sətə sas Nənɨmwɨn sə rani nɨpərhienien
mɨne nənɨmwɨn sə rameikuə.

Kumwesən rɨməkupwənmokeikei kɨtaha
7 *Nɨpwnətɨk keikei me. Pwəh kɨtaha sokeikei

kɨtaha me tɨ nəri nə mə nokeikeiien raku pen tɨ
Kumwesən. Iərmama sə ramo nokeikeiien in tɨni
Kumwesən in rukurən Kumwesən. 8 *Iərmama sə
nokeikeiien səvənhi riwən in rɨreirei Kumwesən
tɨ nəri nə mə Kumwesən in nukune nokeikeiien.

* 4:3: 1Jon 2:18, 2Jon 7 * 4:4: Mat 12:29, 1Jon 5:4-5 * 4:5:
Jon 15:19 * 4:6: Jon 8:47 * 4:7: 1Jon 2:29 * 4:8: 1Jon 4:16
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9 *Kumwesən rɨnəfo mo kɨtaha sətoni nokeikei-
ien səvənhi? In rɨnərhi pehe Tɨni anan kuatia
ruvehe ia tɨprənə i mo suatuk m kɨtaha səuvehi
nɨmɨruien irə. 10 *Nəri i in nokeikeiien pərhien.
Rɨpko mhə kɨtaha sənokeikei Kumwesən, mətə
Kumwesən rɨnokeikei kɨtaha, mərhi pehe Tɨni
remhənɨten raikuas rakanoien ərəhamesəkɨtaha.
11 *Nɨpwnətɨk keikei me. Kumwesən rokeikei
pɨk kɨtaha ro iamɨnhi irə kɨtaha mwi tsaməkeikei
mhokeikei kɨtaha me. 12 *Iərmama riti rɨpkətoni
raka mhə Kumwesən. Mətəmə kɨtaha samokeikei
kɨtaha me, Kumwesən rəpwit əknekɨn ia kɨtaha,
nənə nokeikeiien səvənhi ruvehe matukwatukw
pam ia kɨtaha.

13 *Kɨtaha səfukurən mə səpwit əknekɨn ia
Kumwesən in rəpwit əknekɨn ia kɨtaha? Kɨtaha
səukurən tɨnəri nəmə in rɨməuvei peheNənɨmwɨn
səvənhimkɨtaha. 14*Nənəkɨmaha iahənətoni raka
mamhəni irapwmə nɨpərhienien Tata Kumwesən
rɨnərhi pehe Tɨni ruvehe mə truvehimɨru
nərmama ia tɨprənə. 15*Iərmama sə rani irapwmə
Iesu inTɨniKumwesən, Kumwesənrəpwit əknekɨn
irə, nənə in mwi rəpwit əknekɨn ia Kumwesən.
16 *Kɨtaha səuvəukurən raka nokeikeiien i
Kumwesən ramo m kɨtaha, səuvəuvehe raka
mhəni nɨpərhienien irə. Kumwesən in nukune
nokeikeiien. Ro iamɨnhi irə iərmama sə ramarə
ia nokeikeiien in rəpwit əknekɨn ia Kumwesən,
Kumwesən rəpwit əknekɨn irə. 17 *Nəpɨn
* 4:9: Jon 3:16 * 4:10: Rom 5:8-10, 1Jon 2:2 * 4:11: Mat
18:33 * 4:12: Jon 1:18, 1Jon 2:5-6 * 4:13: 2Kor 1:22, 1Jon 3:24
* 4:14: Jon 3:17 * 4:15: 1Jon 5:5 * 4:16: 1Jon 4:8 * 4:17:
1Jon 2:28
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nokeikeiien ruvehematukwatukw pam ia kɨtaha,
noien i tro kɨtaha səpwəh nehekɨrien ia nəpɨn
Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə səvəi
nərmama. Kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien nəpɨn
nəha, tɨ nəri nə mə ia tɨprənə i noien səkɨtaha
rəmwhen ia noien səvəi Kristo. 18 Iərmama sə
ramokeikei Kumwesən ko rɨpkhekɨr mhə in.
Nəpɨn kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən
ramokeikei kɨtaha, kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien.
Iərmama ramhekɨr tɨ nəri nə mə rerɨn ramrhi
nərpwɨnien nəha Kumwesən tro, mətə iərmama sə
ramhekɨr iamɨnhi irə rɨpkukurən amasan mhə ihi
mə Kumwesən ramokeikei in.

19 Kɨtaha samokeikei kɨtaha me tɨ nəri nə
mə Kumwesən rɨməkupwən mokeikei kɨtaha.
20 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni mə ramokeikei
Kumwesən, mətə raməmwəki ihi piəvni, in ieikuə
riti. Iərmama sə rəpwəh nokeikeiien piəvni
sə ramətoni ia nənimen in ko rɨpkokeikei mhə
Kumwesən sə rɨpkətoni mhə. 21 *Nənə nəɡkiariien
i in i Iesu rɨməuvei pehe m kɨtaha. Iərmama sə
ramokeikei Kumwesən traməkeikei mokeikei
mwi piəvni.

5
Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Iesu Kristo

1 *Nərmama me pam səməme kamhəni
nɨpərhienien ia Iesu mə in Kristo sə Kumwesən
rɨmənimə trərhi pehe i, irəha nɨpwnəti Kumwesən
me. Nənə kɨmiaha hiəukurən mə iərmama sə
ramokeikei tata riti in ramokeikei mwi nɨpwnətɨn
me. 2 Kɨtaha tsəfukurən mə samokeikei pərhien

* 4:21: Mat 5:44-45, Mak 12:29-31 * 5:1: 1Jon 4:15
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nɨpwnəti Kumwesənme? Trɨni mɨnuə samokeikei
Kumwesən, nənə mamho nəɡkiariien me səvənhi,
noien nəha ramahatən pen mə kɨtaha samokeikei
pərhien irəha. 3 *Trɨni mɨnuə samokeikei
Kumwesən nɨpwran i tsamo nəɡkiariien me
səvənhi. Nənə nəɡkiariien me səvənhi həpkɨpam
mhə tukutaha, 4*tɨnəri nəməkɨtahapamnɨpwnəti
Kumwesən me saməuvehi irapw nɨskaiien səvəi
noien ərəhame kamo ia tɨprənə i. Nəri sə saməskai
irə rauvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me
kamo ia tɨprənə i in i nahatətəien səkɨtaha. 5 *Sin
ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me
kamo ia tɨprənə i? Iərmama sə rani nɨpərhienien
mə Iesu in Tɨni Kumwesən, iərmama nəha in əpa
ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me
kamo ia tɨprənə i.

6 *Iesu Kristo in iərmama sə rɨməuvehe ko
paptaes irə ia nui marə memhə mwi nɨten
raiu. Rɨpko mhə in iərmama sə rɨməuvehe ko
paptaes əpa irə ia nui, rekəm. Mətə in iərmama
sə rɨməuvehe ko paptaes irə ia nui marə memhə
mwi nɨten raiu. Nənɨmwɨn Ikinan rani irapw mə
nəri nəha ro nɨpərhienien, tɨ nəri nəməNənɨmwɨn
Ikinan in nukune nɨpərhienien. 7 Nəri kahar
hamarni irapw nəri nəha mə ro nɨpərhienien,
8 *Nənɨmwɨn Ikinan mɨne nui mɨne netə. Nənə
nəɡkiariien səvənrahar kwatia. 9 *Nəpɨn me
kɨtaha saməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi
iərmama, mətə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ro
* 5:3: Jon 14:15,23-24, 2Jon 6, Mat 11:30 * 5:4: Jon 16:33
* 5:5: Rom 8:37, 1Jon 4:4 * 5:6: Jon 1:29-34, 19:34 * 5:8:
Jon 15:26 * 5:9: Jon 5:32-37, 8:18
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nəɡsen məpi raka, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien nə
nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Nənə in ruvəuvei
pehe raka nəɡkiariien səvənhi raməɡkiari ia
Tɨni. 10 *Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Tɨni
Kumwesən rauvehi nəɡkiariien nəha ia rerɨn.
Mətə iərmama sə rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia
Kumwesən, in rani Kumwesən mə ieikuə riti,
tɨ nəri nə mə in rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien sə Kumwesən ruvəuvei pehe raka
raməɡkiari ia Tɨni. 11 Nəfe nəha nəɡkiariien?
Nəɡkiariien i in i. Kumwesən rɨməuvei pehe
nɨmɨruien rerɨn m kɨtaha, nənə nɨmɨruien nəha
saməuvehi ruku pen tɨ Tɨni. 12 *Iərmama sə
rauvehi Tɨni Kumwesən rauvehi mwi nɨmɨruien,
mətə iərmama sə rɨpkuvehi mhə Tɨni Kumwesən
rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien.

Nɨmɨruien rerɨn
13 *Iakamrai nəɡkiariien me i rauvehe tuku-

miaha. Kɨmiaha nərmama səməme hiaməni
nɨpərhienien ia nəɡhi Tɨni Kumwesən. Iakokeikei
mə kɨmiaha tihəukurən mə hiəuvəuvehi raka
nɨmɨruien rerɨn. 14 *Nənə təkwtəkwuni, trɨni
mɨnuə kɨtaha səfwaki m Kumwesən, nari riti nəha
ikɨn ramasitu ia kɨtaha mə tsəpwəh nehekɨrien.
Nəri nəha in i Kumwesən ruvəni raka mə trɨreɡi
nəfwakiien səkɨtaha, mətə nəfwakiien səkɨtaha
traməkeikei mhesi pen atukwatukw nətərɨɡien
səvənhi mɨne nəfe in rokeikei mə tro. 15 Trɨni
mɨnuə səukurənmə in trɨreɡi nəfwakiien səkɨtaha,
nəfe nəɡhɨn tsəres in i, nənə səuvəukurən raka mə
tsəuvehi.
* 5:10: Kal 4:6 * 5:12: Jon 3:36 * 5:13: Jon 20:31 * 5:14:
Jon 14:13, 16:23, 1Jon 3:21-22
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16 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rətoni piəvni riti
ramo noien ərəha mətə rɨpko mhə noien ərəha sə
ramiripen inmə tremhə, kɨmiaha tihəfwaki tukwe
pwəh Kumwesən ruvei pen nɨmɨruien min. Mətə
noien ərəha riti nəha ikɨn sə ramiri pen iərmama
mə tremhə. Nənə iou iapkɨni mhə mə tihəfwaki
tɨ nərmama səməme kamho noien ərəha nəha.
17 Nərmama me pam səməme kamho noien sə
rɨpkatukwatukw mhə kamho noien ərəha, mətə
noien ərəhame nepwɨn nəha ikɨn səməme həpkiri
penmhə irəhamə tuhemhə.

18 *Kɨtaha səukurən mə iərmama sə in tɨni
Kumwesən, Tɨni Kumwesən atukwatukw rauvehi
amasan in. Ro iamɨnhi irə iərmama nəha ko
rɨpkəmwurpenmhə ia noien ərəha, iəremhə ərəha
Setan rɨreirei nɨrapiien in. 19 *Kɨtaha səukurən
məkɨtahanɨpwnəti Kumwesənme,mətənərmama
səvəi tɨprənə irəha pam kamharə ia rəɡi iəremhə
ərəha Setan. 20 *Kɨtaha səukurən mwi mə Tɨni
Kumwesən rɨməuvehe, muvei pehe nukurənien
m kɨtaha mə tsəukurən Kumwesən i Kumwesən
pərhien. Nənə kɨtaha səuvəuvehe raka mhəpwit
əknekɨn ia Kumwesən nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nə mə səpwit əknekɨn ia Tɨni, Iesu Kristo. In
nə Kumwesən pərhien. In nə nɨmɨruien rerɨn.

21 *Nɨpwnətɨk me. Tihətui amasan tukumiaha
memhəpwəh nəfwakiienm nənɨmwi nari me.

* 5:16: Mat 12:31 * 5:18: 1Jon 3:9, Jon 17:5 * 5:19: 1Jon
4:6 * 5:20: Jon 17:3 * 5:21: 1Kor 10:14
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