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Jon
Nanusiən Təuvɨr Rəha Iesu Krɨsto

Iətəm Jon Təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə

u Jon
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei

nauəuə u. In pia Jemɨs, kəni ilau nətɨ Səpəti mil. In
kəti nətəmimi tueləf rəha Iesu, kəni Iesu tolkeikei
pɨk in. E nauəuəu, Jon təsəniənnərgɨnmɨne. Mətəu
təməni əmə nati tol lanu məmə “iətəmimi kəti mɨn
rəha Iesu,” (Jon 18) uə “suah u iətəmi Iesu tolkeikei
pɨk,” (Jon 13:23; 20:2; 21:7,20) uə “Iətəmi təmiəu-
iəu muva iuəkɨr o Iesu e nian kəməutauən e lafet
rəha Pasova” (Jon 21:20). In təmətei nauəuə mɨn
u: Nanusiən Təuvɨr Iətəm Jon Təmətei, 1Jon, 2Jon,
3Jon, mɨne Nəhan-əhaniən.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei nauəuə u

tatuvən kəmnətəmimiməmə okotəni nɨpəhriəniən
e Iesu. In tolkeikei məmə otasiru e lah mol
nəhatətəiən rəhalah tuva məskasɨk, mətəu-inu
rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨk əhanəhiən.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Jon in

iətəmiasoli kəti rəhaniməfaki, kəni nətəmimi rəfin
rəha niməfaki kautɨsiai in. In tolkeikei məmə
nətəmimi rəfin okotəhrun vivi rəhan nəgətuniən,
kəni nian nəgətuniən eiuə tətan, mətəu nətəmimi
kotəhrun nahtɨpəsɨgiən e nəghatiən eiuə mɨn e
nəghatiən rəha Jon e nauəuə u.
?Təmətei nauəuə u o nak? Jon təmətei nauəuə

u mətəni pətɨgəm vivi məmə Iesu in nətɨ Uhgɨn,
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kəni nətəmimi rəfin nətəm okotəhatətə lan, okotos
nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni Jon tolkeikei məmə otəni
pətɨgəm təhruahru məmə Iesu in nətɨ Uhgɨn, kəni
Iesu in Uhgɨn pəhriən. Kəni Jon tolkeikei məmə
otəni pətɨgəm nanusiən mɨn nəuvein rəha Iesu
iətəmnauəuəmɨnrəhaMatiu,mɨneMak,mɨneLuk
kəmsləniən. Kəni tolkeikei məmə otəgəu əhruahru
nətəlɨgiən mɨn nəuvein iətəm nətəmimi kəutəni e
Iesu.

Nəghatiən Rəha Uhgɨn Təmuva Iətəmimi, in Iesu
1 Aupən agɨn, e nətuəuiniən nian, Nəghatiən*

tɨnatɨg rəkɨs.† Nəghatiən u təmətatɨg ilau Tatə
Uhgɨn, kəni Nəghatiən u, in mɨn, in Uhgɨn. 2 E
nəukətɨ nian, in təmətatɨg rəkɨs ilau Uhgɨn, 3 kəni
Uhgɨn təmol natimnati rəfin e Nəghatiən u, kəni
natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol, nati kəti
tɨkə mɨne məmə Nəghatiən u təsoliən.‡§ 4 Inu,
in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən,* kəni Nəmiəgəhiən
u, in Nəhagəhagiən rəha nətəmimi rəfin.†
5 Nəhagəhagiən əha, tətasiəgəpɨn napinəpuiən,
kəni napinəpuiən ko təsapirəkɨsiən.‡
* 1:1 NianAposɨl Jon təmətei “Nəghatiən” e japtə 1, tətəghati e Iesu
Krɨsto, kəni “Nəghatiən” in təhmen e nərgɨn kəti rəhan. † 1:1 Jen
1:1; 1Jon 1:1; Jon 17:5; Nəh 19:13 ‡ 1:3 Laen e “Nəghatiən”mil u
kətuəni əmə nati kətiəh əmə. Mətəu-inu in noliən rəha Jon o nəniən
nati kətiəh e suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn. § 1:3 Kol 1:16; 1Kor 8:6;
Hip 1:2 * 1:4 Jon 5:26; 11:25; 14:6; Jen 1 † 1:4 Jon japtə 1
tatol məmə kitah kotətəlɨg e Jenesis japtə 1, nian Uhgɨn təmol nəhue
nɨftəni mɨne natimnati rəfin agɨn. Japtəmil u kuəghati e nəghatiən,
mɨne nəhagəhagiən, mɨne nəmiəgəhiən. Kəni Jon japtə 1 tətauɨn
e Iesu Krɨsto məmə in Nəghatiən rəha Uhgɨn, mɨne Nəhagəhagiən,
mɨne Nəmiəgəhiən. ‡ 1:5 Jon 9:5; 12:46
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6 Iətəmimi kəti iətəm Uhgɨn təmahli=pa təmuva,
nərgɨn u Jon Bəptais.§ 7 Təmuva mətəhtul pətɨgəm
məmə otanus pətɨgəm Nəhagəhagiən əha kəm
nətəmimi, pəh ilah rəfin kotəni nɨpəhriəniən
lan. 8 Səniəmə Jon Bəptais in Nəhagəhagiən əha,
mətəu in təmuva əmə məmə otəhtul pətɨgəmməni
pətɨgəm Nəhagəhagiən əha kəm nətəmimi rəfin.*
9 Nəghatiən əha təmətuva e nəhue nɨftəni, kəni
in Nəhagəhagiən pəhriən, iətəm in tətasiəgəpɨn
nətəmimi rəfin.†

10 Nati əpnapɨn məmə Uhgɨn təmol nɨftəni u e
Nəghatiən əha, kəni Nəghatiən u təmətatɨg e nəhue
nɨftəni u, mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u
kəsotəniən nɨpəhriəniən məmə in pəh. 11 Təmuva
iman ikɨn, mətəu nətəmiman mɨn kəutəuhlin=pən
nəmtahlah kəm in, məsotolkeikeiən. 12 Mətəu
nətəmimi nəuvein kəmotos in, kəni ilah rəfin
nətəm kəmotos in, nɨkilah tagiən ohni, kəni
motəhatətə e nərgɨn, kəni in təməfən nepətiən
kəm lah məmə kotəhrun nuvaiən nenətɨ Uhgɨn
mɨn.‡ 13 Nenətɨ Uhgɨn mɨn əha, ilah kəsotairiən
e noliən u iəpəou mɨn kəutair lan, kəni məsəniən
mɨn məmə e nətəlɨgiən rəha iətəmimi, təhmen e
tatə kəti iətəm tolkeikei in otos iəpəou. Mətəu ilah
kəutair vi mɨn e Uhgɨn, e rəhan əmə nəsanəniən.§
§ 1:6 Aposɨl Jon in təmətei nauəuə u. In tətəghati e suah pɨsɨn
kəti e fes mɨn u, nərgɨn u Jon Bəptais. * 1:8 Nətəmimi tepət
kəməutəhtahnin Məsaiə iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəni
ilah tepət, nɨkilah təhti məmə Jon Bəptais u in Məsaiə. Jon 1:19-28
† 1:9 1Jon 2:8; Jen 1:1-5 tətəghati e nəhagəhagiən rəha nian
Uhgɨn təmol nəhue nɨftəni, kəni Jon tətəghati e nəhagəhagiən rəha
NarmənɨgiənRəhaUhgɨn iətəmtətasiə enɨki nətəmimi. ‡ 1:12 Kəl
3:16 § 1:13 Jon 3:5; 1Pitə 1:23
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14 Nəghatiən əha, in təmuva iətəmimi, mətatɨg
kitah min u nətəmimi rəha nəhue nɨftəni. Kəni
itɨmah iəmoteruh rəhannepətiən, kəni nəsanəniən
asoli mɨne nəhagəhagiən rəhan e nəhmtɨtɨmah.*
Inu, in nəsanəniən asoli mɨne nəhagəhagiən rəha
Nəuan Kətiəh Əmə, iətəm in təmsɨpən e Tatə Uhgɨn.
In təriauəh e nəuvɨriən iətəm tətətuati lan kəm tah,
kəni məriauəhmɨn e nɨpəhriəniən.†

15 Jon təmatəhtul pətɨgəm mətəni əfəməh məmə,
“Iətəmi u inu iətəm iəu iəmətəni məmə, ‘Iətəmi kəti
tətuərisɨg lak, mətəu in ilɨs tapirəkɨs iəu, mətəu-
inu, nian iəməsair əhanəhiən, in təmətatɨg itulɨn
rəkɨs.’ ”‡

16 Kəni in təməriauəh e nəuvɨriən iətəm in
tətətuati lan kəm tah, kəni e nəuvɨriən əha rəhan,
nian rəfin in tətəfa, mətəfa, mətəfa, kəm tah rəfin.
17 Tol lanəha mətəu-inu Lou iətəm Uhgɨn təməfa
aupən, Mosɨs in suaru ohni, mətəu Iesu Krɨsto
in suaru rəha nətuatiən e nəuvɨriən əha mɨne
nɨpəhriəniən rəha Uhgɨn kəm tah.§

18 Iətəmi kəti təseruhiən Uhgɨn nian kəti mɨne.*
Mətəu Nəuan Kətiəh Əmə, in Uhgɨn, iətəm in iuəkɨr
o nɨki Tatə Uhgɨn, in təmol əpu Uhgɨn kəm tah kəni
kotəhrun.†

Jon təməni məmə səniəmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təməniməmə otahlipa

(Mat 3:11-12;Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)
19 Kəni nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel

nətəmkautatɨg Jerusɨləm, kəmotahli=pən pris mɨn
* 1:14 Jon tətəghati e aposɨlmɨnnətəmkəmoteruh rəhannepətiən,
mɨnenəsanəniən,mɨnenəhagəhagiən enəhmtɨlah. † 1:14 Fɨl 2:7;
1Tim 3:16 ‡ 1:15 Jon 1:1 § 1:17 Rom5:21 * 1:18 Eks 33:20
† 1:18 2Kor 4:6; Kol 1:19; 2:9; Nəh 22:4
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nəuvein mɨne Lifait mɨn u, nətəm kəutasiru e pris
mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, məmə okəhuva moteh
Jon motətapuəh ohni, məmə, “?Ik iətəmi pəh ko?”
Kəutətapuəhmətəu-inu nətəmimi tepət kəmautəni
məmə Jon in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa. Kəni əmeiko, Jon təməhtulpətɨgəmməni
pətɨgəm in.

20 Nian ilah kəmotətapuəh ohni, in
təməsəhluaigiən, mətəu təməni=pən əhruahru
əmə in kəm lah məmə, “Səniəmə iəu Krɨsto iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.”

21Kəni ilah kəmotəni məmə, “?Nəmə səniəmə ik
Krɨsto, kəni ik pəh? ?Ik Elaijə?”‡
Mətəu Jon təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu Elaijə.”
Kəni ilah kəmotətapuəhmɨnohniməmə, “?Nəmə

səniəmə ik Elaijə, kəni ik pəh? ?Ik iəni rəha Uhgɨn
iətəmi kəmətəni aupənməmə otəpanuva?”§
Mətəu Jon təni məmə, “Kəpə.”
22 Kəni ilah kəmotəni məmə, “? Kəni ik pəh?

Ik onəkeikei məni pətɨgəm ik kəm tɨmah, pəh
itɨmah iəkəhuvən motəni=pən kəm nətəmimi
kəmotahli=pa itɨmah iəkəhuva.”

23Kəni təni=pən kəm lahməmə, “Iəu u iətəm iəni
rəha Uhgɨn Aiseə təməni rəkɨs aupən məmə, ‘Iəu u
nəuia iətəmi kəti tətauɨn əfəməh əpəha ikɨn təpiə-
məpiə ikɨn, mətəni məmə, otol suaru təhruahru
rəha Iərmənɨg.’ ”*

24Nətəmimi nətəm kəmahli=pa ilah, Farəsi mɨn
nəuvein əha ikɨn, 25 kəni ilah kəmotətapuəh o
Jon məmə, “?Nəmə səniəmə ik Krɨsto iətəm Uhgɨn
‡ 1:21 Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13 § 1:21 Dut 18:15
* 1:23 Aes 40:3
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təməniməməotahli=pa, kəni səniəmə ikElaijə, kəni
səniəmə ik iəni iətəmkəmətəni pətɨgəmaupən, kəni
təhro natol bəptais e nətəmimi?”

26Kəni tuhalpɨn mətəni məmə, “Iəu iatol bəptais
e nətəmimi e nəhu, mətəu iətəmi kəti u ikɨn e
nəlugɨn e təmah, iətəm itəmah nəkotəruru in.
27 Iətəmi u tətuərisɨg lak, mətəu in ilɨs, in tepət
mapirəkɨs iəu, kəni iəu ləhtəni lan, kəni iəsəhmen
agɨniən məmə iəkol uək əkəku agɨn kəti rəhan.”†
28 Natimnati mɨn u, kəmol əpəha e lahuənu kəti,
nərgɨnuPetəni, in tətatɨg əpəhaenɨtəni=pənenəhu
Jotən. Ikɨn əha Jon təmatol bəptais e nətəmimi ikɨn.

Iesu in təhmen e nətɨ sipsip rəha Uhgɨn.
29 Kəməni lauɨg lan, Jon təmeruh Iesu tətaliuək

mətuva, kəni in təni məmə, “!Ei! !Oteruh-to! Suah
u inu, in Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn o noliən sakrifais
lan o noliən tərah mɨn rəha nətəmimi.‡ Kəni in
otəpanos rəkɨs noliən tərah mɨn rəha nɨtənimtəni
mɨn.§ 30 Iətəmi u inu, iəu iəmətəni kəm təmah
məmə, ‘Iətəmi kəti tətuərisɨg lak, mətəu in ilɨs
tapirəkɨs iəu, mətəu-inu, nian iəməsair əhanəhiən,
in təmətatɨg itulɨn rəkɨs.’ 31 Nian iəu iəmətəghati
lan, kəni iəu mɨn iəməruru məmə in iətəmi pəh;
mətəu iəmuva matol bəptais e nətəmimi e nəhu
† 1:27 Nəghatiən pəhriən iətəm Jon təməni, tol lanu, “Iəu iəsəhmen
agɨniənməmə iəkos rəkɨs put rəhan.” Nətəmimi aupən kotəniməmə
uək rəha nos rəkɨsiən put rəha iərmənɨg, in uək rəha slef iətəm in
ləhtəni agɨn. ‡ 1:29 Aupən ikɨn, e nian rəhaOltestɨmɨn, nətəmimi
kautohamunətɨ sipsipmautol sakrifais lanməmə otafəl rəkɨs təfagə
tərah rəhalah. Afin-to nəghatiən u “sakrifais” e tiksɨnəri. Jen 22:8;
Aes 53:7; 1Pitə 1:19; Nəh 5:6 § 1:29 Hiprus 9:22,26
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məmə iəkol əpu suah u kəm nətəmimi mɨn rəha
Isrel.”

32-33 Jon təmətəhtul pətɨgəm mətəni məmə,
“Uhgɨn təmahli=pa iəu məmə iəkol bəptais e
nətəmimi e nəhu, kəni nian iəmətəghati lan, iəu
mɨn iəməruru məmə suah u inu. Mətəu Uhgɨn
təməni=pa kəm iəu məmə, ‘Onəkeruh Narmɨn
Rəhak oteiuaiu matɨg e iətəmimi kəti. Kəni suah
u inu, in otol bəptais e nətəmimi e Narmɨn
Rəha Uhgɨn.’ Kəni əmeiko, uərisɨg iəmeruh
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmsɨpəri e neai təhmen e
mak, muva, meiuaiu məharəg-pəri lan. 34 Iəu
əhruahru iəmeruh nati u, kəni iəməhtul pətɨgəm
mətəni pətɨgəm məmə, ‘Suah u inu, in Nətɨ Uhgɨn
pəhriən.’ ”

Iesu təmətuəuinmətauɨn e rəhan nətəmimi
35 Kəməni lauɨg lan, Jon tətəhtul əmə əha ləmen

kətiəh əmə ilahal rəhan keiu iətəmimi mil. 36Kəni
nian nəhmtɨ Jon təməhtul e Iesu taliuək mətuva
kəni təni məmə, “!Ei! !Oteruh-to! !Suah u inu, in
Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn!”

37 Kəni nian rəhan iətəmimi mil kəmuətəu
nəghatiən əha, kəmuəhtul mətiauərisɨg e Iesu.
38Kəni Iesu teirairmeruh suahmil u kətiatəu=pən
in, kəni in təniməmə, “Ei! !Suahmil! ?Nətuəsal lak
onak?”
Kəni ilau kuəmə, “Rapai. ? Ik nətatɨg iə?”

(Nəghatiən u “Rapai,” nɨpətɨn u “Iəgətun.”)
39 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Pəh kɨhluvən

nəkueruh-to.” Kəni ilau kəmiauərisɨg lan
mɨhluvən kueruh ikɨn in tətatɨg ikɨn. Iuəkɨr
mɨtɨgar tiuvɨg ləhnaiuv, ilau kəmətuan ilahal min
mətəuarus tapinəpu.
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40 Suah mil u kəti iətəm təmətəu Jon kəni
muərisɨg e Iesu, nərgɨn u Antɨru, pian u Saimon
Pitə. 41 Kəni rəueiu agɨn mɨn, in təmuvən meh
pian Saimon, kəni məni=pən kəm in məmə, “!
Ei! !Inotafu rəkɨs Məsaiə!” (Nəghatiən u, Məsaiə,
nɨpətɨnuməmə, “Krɨsto,” iətəmUhgɨntəməniməmə
otahli=pa.) 42Kəni təmit Saimonmuva o Iesu.
Kəni nian nəhmtɨ Iesu təməhtul lan, kəni

məni=pən kəm in məmə, “Ik u inu Saimon, nətɨ
Jon, mətəu rəueiu okauɨn ərəg-rəg lam məmə
‘Kefəs.’ ” (In “Pitə” e nəghatiən Kris u nɨpətɨnməmə
“kəpiel.”)*†

Iesu təmauɨn e Fɨlɨpmɨne Nətaniəl
43Kəməni lauɨg lanmɨn, Iesu nɨkin tɨnəhti məmə

otuvən-to Kaləli.
Təməsal e Fɨlɨp kəni meruh. Kəni Iesu

təməni=pən kəm in məmə, “Va-to, mɨtəu=pa iəu.”
44 Fɨlɨp u, in iətəm Petsaitə, ima Antɨru mɨne Pitə.
45 Kəni in təmuvən məsal meruh Nətaniəl, kəni
təni=pən kəm in məmə, “Itɨmah inoteruh suah
əpələ u, aupənMosɨs təmətei rəkɨs rəhan nəghatiən
mɨn iətəm tətəghati lan e nauəuə rəha Lou. Kəni
iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən ilah mɨn kəmotətei
* 1:42 Nətəmimi rəha Kris kəutəni kəpiel məmə “pitə.” Kəni
nəghatiən u pitə tɨnuva nərgɨn kəti rəhalah, kətauɨn e nətəmimi
lan. Kəmətei nauəuə mɨn rəha Niutestɨmɨn e nəghatiən rəha Kris.
Nətəmimi tepət kəməutəghati e nəghatiən rəha Kris, təhmen əmə e
nətəmimi tepət e nəhue nɨftəni rəueiu kəutəghati e nəghatiən mil u
rəha Inglan uə Franis. “Kefəs” in nəghatiənkəti rəhaAramunɨpətɨn
təni məmə kəpiel. Nətəm Isrel kəməutəghati e nəghatiən rəha Aram
təhmenenətəmVanuatukəutəghati enəghatiənuBislama. † 1:42
Mat 16:18
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rəkɨs nəghatiən mɨn iətəm tətəghati lan. In iətəm
Nasərɨt, in nətɨ Josɨp, kəni nərgɨn u Iesu.”

46Mətəu Nətaniəl təni məmə, “!Nati nak! ?Nɨkim
təhti məmə nati təuvɨr kəti otsɨpən e Nasərɨt? !
Kəpə!”
Kəni Fɨlɨp təni məmə, “Intəh, təuvɨr əmə, pəh-to

kian nəkeruh-to.”
47Nian Iesu təmeruh Nətaniəl tətaliuək mətuva,

kəni təni məmə, “!Suah u, in iətəm Isrel pəhriən! !
Neiuəiən tɨkə lan!”‡

48Kəni əmeikoNətaniəl təmauɨtmətapuəh o Iesu
məmə, “?Nəməhra məhrun məmə iəu iətəmi tol
lanu?”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nian ik

nəmətəharəg e nəukətɨ nɨgi fik, kəni Fɨlɨp təsauɨn
əhanəhiən lam, mətəu iəu iəmafu rəkɨs ik.”§

49 Kəni Nətaniəl təni məmə, “!Iəgətun! !Ik Nətɨ
Uhgɨn! Ik Kig rəha nətəm Isrel!”

50 Iesu təməni=pən kəm in məmə, “? Ik
nəməhatətə lak mətəu-inu iəu iəməni əmə məmə
iəmeruh rəkɨs ik nian nəmətəharəg=pən əha
e nəukətɨ nɨgi fik? Ik onəmaneruh nati asoli
mɨn tapirəkɨs inu.” 51 Kəni məni mɨn məmə,
“Nɨpəhriəniənagɨnu iətəni=pɨnəkəmtəmahməmə,
‡ 1:47 Jen 27:30-36; 31:26; 32:28Nərgɨnu “Isrel,” in nərgɨnkətimɨn
rəha iətəmimi u Jekəp. Nərgɨn u Jekəp nɨpətɨn təni məmə “iətəmi
təteiuə.” Mətəu Uhgɨn təmauɨn ərəgrəg e nərgɨn tuva “Isrel” məmə
otəgətun nəmiəgəhiən vi rəhan. § 1:48 Nɨgi mɨn u fik, ilah nɨgi
kəhrun mɨn e nasumiən ikɨn Isrel. Nətəmimi kautun nəualah, kəni
məutəharəg ahgəl nɨmalɨlah. Kəutəharəg ahgəl pɨk nɨgi fik iuəkɨr o
nimə rəhalah kəni məutəfaki məmə nɨkilah otatəhti nəghatiən rəha
Nauəuə Rəha Uhgɨn. Nati iətəm Iesu təməni e fes 47 mɨne 51 in
tətəghati e Nətaniəl məmə nəmə təhro təmətəharəg ahgəl rəhan nɨgi
fik, kəni nɨkin təmatəhti nəmiəgəhiən rəha Jekəp.
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onəpanoteruh negəu e neai otəuag, kəni nagelo
mɨn rəha Uhgɨn kəutəri mautəhuvən e neai, kəni
məuteiuaiu məutəhuva e Nətɨ Iətəmimi u təhmen
e suaru tatɨlpɨn nuvəniən e neai mɨne nəhue
nɨftəni.”*

2
Marɨt kəti əpəha Kenə

1 Kəməni niəh lan, katol marɨt kəti əpəha Kenə,
lahuənu kəti e Kaləli. Kəni mamə rəha Iesu
in əpəha ikɨn.* 2 Kəni ilah kotauɨn=pən mɨn e
Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi, məmə ilah mɨn
okəhuvən e marɨt əha. 3Kautol mautol lafet, kəni
nətəmimi mɨn kotəmnɨm rəfin wain, kəni mamə
rəha Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəhalah wain
təmɨkə.”

4Mətəu Iesu təni=pən kəm inməmə, “?Pətauəhli,
təhro nətələhu=pa nati u kəm iəu? Nian rəhak
təsuva əhanəhiən.”

5 Mətəu rəhan mamə təni=pən kəm noluək mɨn
rəha marɨt məmə, “Itəmah onəkotəkeikei motol
natimnati rəfin iətəm in otəni.”

6 Nɨlosɨ nati asoli ilah sikɨs, kəməlɨn əha ikɨn
əha o nəhu, məmə nətəm Isrel ilah okoteikuas
məutaruətuəh lan e nəhmtɨ Uhgɨn. Nɨlosɨ nati mɨn
u, kəmol e kəpiel, kəni kətiəh təhrun nosiən uan-
hanrɨt litə nəhu.

7 Kəni Iesu təni=pən kəm nətəm kautol uək
məmə, “Otətu=pən nəhu e nɨlosɨ nati mɨn u.” Kəni
kəmotətu ilah kotəriauəh vivi.
* 1:51 Jen 28:12 * 2:1 Nəmə təhro Josɨp u iərman rəha Meri,
mamə rəha Iesu, in tɨnɨmɨs rəkɨs. Mətəu Jon u təmətei nauəuə u,
təməsəniənməmə inəha ikɨn ilahmin ilah.
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8 Kəni təni=pən kəm lah məmə, “Otətu rəkɨs
nəhu kəti motos məhuvən kəm iətəm tətarmənɨg e
marɨt.” Kəni ilah kəmotol lanəha.

9Kəni nian iətəmi u təməmnɨm askəuvɨn, mətəu
nəhu tɨnol rəkɨs wain lan. Mətəu iətəmi u in
tətarmənɨg e marɨt u, in təruru məmə kəmos
iə wain u. Nətəmi mɨn əmə u nətəm kəmotos
nəhu məhuva, ilah əmə kotəhrun. Kəni iətəm
tətarmənɨg e marɨt təmauɨn e iətəm təmol marɨt,
10məni=pənməmə, “Nianrəfinnətəmimikotaupən
motəfətɨgəm wain təuvɨr, kəni uərisɨg nətəmimi
kotəmnɨm tepət ko, kəni kəpanəfətɨgəm inu
təsəuvɨr pɨkiən. !Mətəu ik, nəmaharu kalɨn iətəm
təuvɨr mətəuarus=pa u rəueiu!”

11Kəni inu nəmtətiən iətəmIesu təmətuəuin agɨn
lan mol. Kəni in təmol ikɨn Kenə, lahuənu kəti e
Kaləli. Enəmtətiən əha, in təməgətunnepətiənrəha
Uhgɨn lan, kəni rəhan nətəmimimɨn, kəmotəhatətə
əskasɨk lan.

Iesu təməhgi pətɨgəm nətəmimi nətəm kautol
makɨt e Nimə Rəha Uhgɨn

(Mat 21:12-13;Mak 11:15-18; Luk 19:45-46)
12 Uərisɨg e marɨt əha, in təmeiuaiu muvən e

taun asoli əha Kapeniəm əpəha Kaləli ilah rəhan
mamə mɨne pian mɨn mɨne rəhan nətəmimi mɨn.
Kəni kəmotatɨg nian nəuvein əha ikɨn əha. 13Kəni
tɨnuva iuəkɨr o nian rəha lafet rəha nətəm Isrel
iətəm kətəni məmə lafet rəha Pasova.† Kəni Iesu
təməri muvən əpəha Jerusɨləm.

14 Ihluə lan e Nimə Rəha Uhgɨn kəutəfaki ikɨn,
Iesu təmafu nətəmimi kautol səlɨm e kau, mɨne
sipsip, mɨne mak mɨn, məmə nətəmimi okotos
† 2:13 Eks 12; Dut 16:1-6
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nəhmtɨn o noliən sakrifais lan. Kəni nətəmimi
nəuvein əha ikɨn, ilah kautol senɨs e məni rəha
nətəmi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 15 Kəni in tos təulə
nəuvein, mətəl o nalisiən iətəmi. Kəni in mɨtəu
nətəmi mɨn u ilah kau mɨn mɨne sipsip mɨn məmə
okohiet e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in mauvəregɨn
məni rəha nətəmi mɨn u nətəm kautol senɨs lan,
kəni təmahuvihin-ahuvihin rəhalah tepɨl mɨn.‡
16Kənimahi ilahmɨnunətəmkautol səlɨme iəuein
məni=pən kəm lahməmə, “!Otəmki natimnati mɨn
u mohiet! ! Itəmah məsotoliən Nimə Rəha Tatə
rəhak tuva məmə in nimə rəha noliən makɨt!”
17Kəni nətəmimi rəhan, nɨkilah təməhti nəghatiən
kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn, iətəm tətəni məmə, “Iəu
iəkolkeikei pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn
lan.”§*

18Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel nɨkilah
təmahmə motətapuəh ohni məmə, “? Pəh təmol
məmənəkəhrunnoliənnatiu? !Olnəmtətiənməmə
otəgətun əhruahru kəm tɨmah!”

19 Mətəu Iesu təni məmə, “Nəmə itəmah
nəkotərəkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn, kəni nian kɨsɨl
əmə, iəu iəkuvləkɨnmɨn təhtul.”†

20 Kəni nətəmi asoli mɨn əha kotəni məmə, “!Ei,
nəman! Nətəmimi kəmotol uək asoli o nu ilah
rəfin fote-sikɨs motuvləkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn. !
Onəkəhro lanumuvləkɨn e nian kɨsɨl əmə!”

21 Mətəu Nimə əha Rəha Uhgɨn iətəm Iesu
tətəghati lan, in nɨpətɨn. 22 Kəni uərisɨg, nian in
‡ 2:15 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən na-
timnati nian Iesu təmuvən məhgi pətɨgəm nətəmimi e Nimə Rəha
Uhgɨn. § 2:17 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u tol lanu lan:
“Iəu iəkolkeikei pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn lan, kəni
nətəmimi okotohamu iəu lan.” * 2:17 Sam 69:9 † 2:19 Mat
26:60-61; 27:40; Mak 14:57-59; 15:29
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tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni mɨnəmiəgəh mɨn, kəni rəhan
nətəmimi mɨn, nɨkilah təhti nəghatiən əha rəhan
iətəm təməni. Kəni ilah kəmotəhatətə e Nauəuə
RəhaUhgɨn,mɨnenəghatiən iətəmIesu təməni=pən
kəm lah.

Iesu tɨnəhrun rəkɨs nətəlɨgiənmɨn rəha nətəmimi
23Nian əha Iesu təmətatɨge Jerusɨləmenianrəha

lafet rəha Pasova u, nətəmimi tepət kəmoteruh
nəmtətiən mɨn iətəm in təmol, kəni kəmotəhatətə
lan. 24 Mətəu Iesu in təməhrun nati iətəm tətatɨg
e nɨkilah, kəni məsəhatətəiən e lah. 25 Ko iətəmi
kəti təsəhtul pətɨgəmiən məghati rəha nətəmimi
lan, mətəu-inu Iesu təhrun rəfin nətəlɨgiən rəha
nətəmimi.‡

3
Nikotiməs təmuvənmeruh Iesu

1 Iətəmi asoli kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn u,
Nikotiməs.* In Farəsi kəti. 2Kəni nian kəti lapɨn, in
təmuvən məmə otəghati ilau Iesu. In təməni=pən
məmə, “Iəgətun, itɨmah iəkotəhrun məmə ik
iəgətun kəti iətəm Uhgɨn təmahli=pa ik nəkuva,
mətəu-inu iətəmi kəti ko təsoliən nəmtətiən mɨn u
ik natol nəmə Uhgɨn təsatɨgiən ohni.”

3Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Nɨpəhriəniən
agɨnu iətəni=pɨnəkəmikməmə, nəmə iətəmimikəti
təsair vivi mɨniən,† ko in təseruhiən Narmənɨgiən
Rəha Uhgɨn.”‡
‡ 2:25 Jon 1:47; 6:61; 13:11 * 3:1 Jon 7:50-51; 19:39-42 † 3:3
Nəghatiən u “nair viən,” nɨpətɨn keiu məmə, “iətəmi tətair vivi mɨn”
mɨne “Uhgɨn təmol məmə in tair e nairiən rəha negəu e neai.”
Nəghatiən u in əha ikɨn e fes 5 mɨn. ‡ 3:3 Jon 1:13; 1Pitə 1:23;
Jem 1:18
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4 Kəni Nikotiməs, narmɨn təmiuvɨg pɨk, kəni
mətapuəh ohni məmə, “?Iətəmi tɨnol iahgin rəkɨs,
otəhro mair mətmətɨg mɨn? Ko təsuvən mɨniən e
nərfɨ rəhanmamə kəni mair=pamɨn!”

5Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Nɨpəhriəniən
agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəmə iətəmi
təsair viən e nəhu mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, ko
təsuvəniənmatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.§
6Nɨpətɨtəmi təmair əmə e nɨrə rəha iətəmimi əmə,
mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə u in tatol məmə
narmɨtəmi tətair vi mɨn. 7 Təsəuvɨriən məmə
narməm otiuvɨg nian iəməni=pɨnə kəm ik məmə,
‘Onəkəkeikei motair vi mɨn.’ 8 Təhmen əmə e
nɨmətagi u nəseruhiən məmə tatsɨpən ikɨn kəti,
matelel nati matuvən ikɨn kəti iətəm in tolkeikei
məmə otuvən=pən ikɨn. Natətəu əmə, mətəu ik
nəsoteruhiən məmə təmsɨpən iə, kəni matuvən
iə. Kəni e suaru kətiəh əmə, kitah kəsoteruhiən
Narmɨn Rəha Uhgɨn, mətəu kauteruh əmə rəhan
uək e nəmiəgəhiən rəha iətəmi iətəm təmair vi
mɨn.”*†

9Kəni əmeiko, Nikotiməs tətapuəh o Iesu məmə,
“?Natimnati mɨn u, otəhro lanumuva?”

10 Kəni Iesu təni məmə, “Ik iəgətun asoli rəha
nətəm Isrel. ? Təhro nəkəruru natimnati mɨn
u? 11 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik
məmə, nəghatiən mɨn u iətəm iətəni ilah, iəu
iəkəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iətəni pətɨgəm,
iəu ineruh rəkɨs. Mətəu itəmah nəsotəhatətəiən
§ 3:5 Esik 36:25-27; Efəs 5:26; Tait 3:5 * 3:8 E nəghatiən
rəhaKris, nəghatiənmilu “nɨmətagi”mɨne “narmɨn,” ilaunəghatiən
kətiəhmil əmə. † 3:8 Esik 37:9
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e nəghatiən mɨn rəhatɨmah.‡ 12 Iəu iəməni na-
timnati mɨn iətəm katol e nəhue nɨtəni əmə u,
mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən.
? Kəni nəmə iəkəni natimnati mɨn iətəm katol e
Negəu e Neai, nəkotəhro lanu motəhatətə lan?
13 Iətəmi kəti tɨsuvəniən əpəha ilɨs e Negəu e Neai,
meiuaiu=pa, məni pətɨgəm nian kəti mɨne. Mətəu
Nətɨ Iətəmimi əmə, təmsɨpən iman ikɨn e Negəu e
Neai, meiuaiu=pa, təhrun nəni pətɨgəmiən.§

14 “Aupən, əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, Mosɨs
təmos narmɨ sɨneik kəti, mətu-pəri ilɨs e nɨgi
əfəməh kəti, kəni mɨləfəri.* Kəni e noliən əhmen
əmə lanəha, okəkeikei kətu-pəri mɨləfəri Nətɨ
Iətəmimi lanəha,† 15məmə nətəmimi mɨn u nətəm
okotəhatətə lan, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

16 “Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi
e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan
Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm
kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm
‡ 3:11 Nəghatiən Kris əhruahru rəha fes 11 tətəni məmə,
“Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəghatiən mɨn
u iətəm iəutəni ilah, itɨmah iəkotəhrun vivi, kəni natimnati
iətəm iəutəni pətɨgəm, itɨmah inoteruh rəkɨs. Mətəu itəmah
nəsotəhatətəiən e nəghatiən mɨn rəhatɨmah.” Nəmə təhro, Iesu
təməni məmə, “itɨmah” e fes u mətəu-inu e fes 2, Nikotiməs təməni
məmə “itɨmah.” Uə nəmə təhro Iesu tətəghati e Uhgɨn, Narmɨn
Rəhan, mɨne in; uə nəmə təhro tətəghati e Jon Bəptais mɨne in.
§ 3:13 Nian Iesu təməni “Nətɨ Iətəmimi,” in təməghati aru lan.
* 3:14 Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e aiən sɨneik. Jon 8:28;
12:32; 12:24 † 3:14 Nəghatiənu “okəkeikei kətu-pərimɨləfəri Nətɨ
Iətəmimi lanəha” nɨpətɨn keiu u ikɨnu: məmə nətəmimi okotəfəri
Iesu ilɨs e nɨgi kəməluau məmə otɨmɨs, kəni mɨne Uhgɨn otəfəri mɨn
in təri muvən e neai ikɨn ima nɨsiaiən.
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itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.‡ 17Uhgɨn
in təməsahli=paiən Nətɨn tuva e nəhue nɨftəni u
məmə otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha noliən rəha
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, mətəu in təmahli=pa
məmə Nətɨn otuva in suaru o nosmiəgəhiən
nətəmimi e nəhue nɨftəni.

18 “Nətəmimi nətəm kəutəhatətə lan, Uhgɨn
otəsəniən nalpɨniən rəhalah. Mətəu nətəmimi
nətəm kəsotəhatətəiən lan, Uhgɨn tɨnəni rəkɨs
nalpɨniən rəhalah, mətəu-inu kəsotəhatətəiən e
Nətɨ Uhgɨn Nəuan Kətiəh Əmə. 19 Uhgɨn tətakil
nətəmimi e noliən u məmə, Nəhagəhagiən
tɨnuva rəkɨs e nəhue nɨftəni, mətəu nətəmimi
kəsotolkeikeiən Nəhagəhagiən, mətəu-inu nian
rəfin rəhalah noliən, təsəhruahruiən. 20Nətəmimi
nətəm kautol noliən iətəm təsəhruahruiən, ilah
kəutəməki e Nəhagəhagiən. Kəni ilah kəsəhuvaiən
e Nəhagəhagiən, mətəu-inu ilah kəutəpəh məmə
Nəhagəhagiən əha otasiəgəpɨn pətɨgəm rəhalah
noliən tərahmɨn.

21 “Mətəu nətəmimi nətəmkautohtəu=pən suaru
rəha nɨpəhriəniən ilah okəhuva e Nəhagəhagiən,
məmə Nəhagəhagiən əha, in otasiəgəpɨn rəhalah
noliən, kəni mətəgətun məmə ilah kautol nəuia
Uhgɨn e nəsanəniən əmə rəhan.”

Jon təməghati mɨn e Iesu
22Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iesu mɨne rəhan

mɨn nətəmimi kəmohiet Jerusɨləm motan əmə e
nɨtəni Jutiə. Təmatɨg nuvəh nəuvetɨn ilah min ikɨn
əha, kəni matol bəptais e nətəmimi. 23 Mətəu e
nian əha, Jon mɨn, in tatol bəptais e nətəmimi
‡ 3:16 Esik 18:23,32; 37:9; 1Tim 2:4; 4:10; 1Jon 4:9-10
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əpəha ikɨnkəti iuəkɨr əmə o Salim, nərgɨnu, Aenon,
mətəu-inu, ikɨn əha, nəhu tepət ikɨn. Kəninətəmimi
kautəhuvən ikɨn əha, məmə Jon otol bəptais e lah.
24E nian əha, kəsləfən əhanəhiən Jon e kaləpus.

25 Kəni nətəmimi nəuvein rəha Jon, ilah
kəmotorgəhu ilah iətəm kəti u taskəlɨm vivi lou
rəha Mosɨs, o noliən əhruahru iətəm iətəmimi
otəkeikei maig məmə in otəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn. 26 Kəni ilah kəməhuvən moteruh Jon,
motəni=pən kəm in məmə, “Iəgətun, ik nəkəhrun
iətəmimi kəti u aupən itəlau min əpəha e
nɨtəni=pən ikɨn e nəhu Jotən, kəni ik nəməhtul
pətɨgəm mətəghati lan kəm nətəmimi. Rəueiu
əha, in tɨnatol bəptais e nətəmimi. Kəni ilah rəfin
kɨnautəhuvən ohni.”

27 Kəni Jon təni=pən məmə, “Iətəmimi təruru
noliən nati kətiəh mɨne, nəmə Uhgɨn əpəha e
Negəu e Neai tətəfən uək əha kəm in. 28 Itəmah
u nəutəhtul=pa ohniəu. Itəmah nəkotəhrun
məmə iətəni lanu məmə, ‘Səniəmə iəu Krɨsto iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.’ Mətəu Uhgɨn
təmahli=pa iəu məmə iəkaupən muva, kəni Krɨsto
in otəpanuərisɨg. 29 Iətəm aluə kəti məmə otol
marɨt, in otos pətan vi rəhan. Mətəu iətəmimi u
tətasiru e lafet rəhamarɨt u, nɨkin tagiən pɨkməmə
otəhtul e nɨkalɨ iətəm aluə u mətəlɨg lan. Krɨsto in
təhmen e iətəm aluə, kəni iəu iəkəhmen e iətəm
tasiru. Kəni nɨkik tagiən məmə in təmuva, kəni
nɨkik tagiən mɨn məmə nətəmimi okotuərisɨg lan.
30Krɨsto əha, in otəkeikei muvamə in ilɨs tapirəkɨs
iəu, kəni ko iəu iəkeiuaiu.”

31 Iətəmimi in təmsɨpən ilɨs e Negəu e Neai, in
ilɨs tapirəkɨs nətəmimi ərəfin. Iətəmimi iətəm tətan



JON 3:32 xviii JON 4:2

əmə e nəhue nɨftəni, in iətəmimi əmə rəha nəhue
nɨftəni, kəni in təhrun əmə nəniən natimnati mɨn
u e nəhue nɨftəni u. Mətəu, iətəmimi iətəm tatsɨpən
ilɨs e neai in ilɨs tapirəkɨs nətəmimi rəfin. 32 In
tətəhtul pətɨgəmonəni pətɨgəmiənnatimnati iətəm
in təmeruh kənimɨnətəu rəkɨs, mətəu iətəmimi kəti
mɨne təsəhatətəiən e rəhan nəghatiən. 33 Iətəmimi
iətəm təmos rəhan nəghatiən kəni mətəhatətə lan,
in tətəhtul pətɨgəm məmə nəghatiən iətəm Uhgɨn
təməni, in nɨpəhriəniən. 34 Tol lanəha mətəu-
inu iətəmimi əha iətəm Uhgɨn təmahli=pa tuva,
in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn.
Kotəhrun məmə in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən
mɨn rəha Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn təməfən Narmɨn
Rəhan təriauəh lan, ko kəseuviəhliniən keruh kəni
kəsehiən naunun lan.

35 Əuəh, Tatə Uhgɨn in tolkeikei pɨk Nətɨn əha,
kəni in tɨnələhu=pən rəkɨs natimnati rəfin e
nəhlmɨn. 36 Iətəmimi u iətəm tətəhatətə e Nətɨ
Uhgɨn u, in tatos nəmiəgəhiən itulɨn u, naunun
tɨkə. Kəni mətəu, iətəmi tətəhti nəuia Nətɨn u, in
ko təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn u nian kəti mɨne,
mətəu-inu iətəmimi iətəmtol lanəha, niəməha rəha
Uhgɨn tatuvən ohni naunun tɨkə.

4
Iesu təmətəghati

kəmpətan Səmeriə
1 Farəsi mɨn kəmotətəu nəghatiən, məmə Iesu in
tɨnatiuvi=pa nətəmimi tepət kɨnəutəhuva ohni,
kəni in tatol bəptais e lah tepət. Rəhan nətəmimi
tepət e rəha Jon. 2 (Mətəu nɨpəhriəniən səniəmə
Iesu in tatol bəptais e lah, nətəmimimɨn əmə rəhan
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ilah kautol bəptais e nətəmimi.) 3 Kəni nian Iesu
tɨnəhrun məmə Farəsi mɨn kɨnautətəu nəghatiən
əha, kəni in təmiet Jutiəmɨtəlɨg=pən əpəha Kaləli.

4 Kəni nian in təmatuvən əha ikɨn əha, təməni
məmə otəkeikei muvən=pən Səmeriə ikɨn.* 5 Kəni
in təmuvən=pən e taun kəti e Səmeriə, nərgɨn u,
Saikar. Taun əha, in iuəkɨr o nɨtəni kəti iətəm Jekəp
təməteiməfən aupən ikɨn† kəmnətɨn u Josɨp. 6Kəni
wel rəha Jekəp əha ikɨn. Kəni Iesu tɨnəpəou agɨn,
mətəu-inu in təmaliuək e suaru əfəməh, kəni tuva
məharəg-pəri iuəkɨr o wel, mətəmeig. E nian əha,
mɨtɨgar tɨnəhtul əhruahru.

7-8 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən əpəha
itaun, məmə okotos nəhmtɨ nauəniən. Kəni
təsuvəhiən, pətanSəmeriəkəti, təmuvaməməotətu
nəhu. Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ei. Əfa-to
nəhu nəuan nəuvetɨn kəm iəu. Iəkolkeikei məmə
iəkəmnɨm.”

9Kəni pətan Səmeriəu, təni=pən kəminməmə, “!
Ei! Ik iətəmIsrel ko, kəni iəupətan Səmeriə. ?Təhro
nətətapuəh=pa o nəhu kəm iəu?” Təməni=pən
lanəha mətəu-inu iətəm Jutiə mɨne iətəm Səmeriə
kəsuəmnɨmpətiən nəhu e kap kətiəh.

10Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Ik nəkəruru
nati nak iətəm Uhgɨn tolkeikei məmə otəfɨnə kəm
ik. Kəni ik məruru mɨn iəu, iəu u, iətətapuəh=pɨnə

* 4:4 E nian əha, tiəkɨs o nətəm Isrel məmə okəhuvən ima nətəm
Səmeriə, mətəu-inu e rəhalah neruhiən, nətəm Səmeriə ilah ko-
tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nati əpnapɨn kəməutəni mɨn məmə
kəmotsɨpən e Jekəp, mətəu kəutəməki e lahmɨn. † 4:5 Jen 48:22;
Jos 24:32
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o nəhu kəm ik. Nəmə ik nəkəhrun, ik onəkətapuəh
o nəhu ohniəu. Kəni iəu oiəkəfɨnə nəhumiəgəh.”‡

11 Kəni pətan u, təni=pən kəm in məmə, “Iətəmi
asoli, ik rəham pəkɨt tɨkə kəni wel u, in əpəha
ləhtəni isəu. ?Nəhumiəgəhu, nətəniməmə onəkətu
əhro lanu? 12 Rəhatah kəha Jekəp u aupən, in
təməfa wel u kəm tah, kəni in təmatətu nəhu ikɨn
nɨmɨn, ilah nenətɨnmɨn, mɨne rəhanmɨn kaumɨn.
?Kəni təhro? ?Ik nəkapirəkɨs Jekəp, uə?”

13 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nətəm
kəutəmnɨmnəhu ewel u, ilah okəpanotəuauəmɨn.
14 Mətəu iətəmimi iətəm otəmnɨm nəhu iətəm iəu
iəkəfənkəmin, ko təsəuauəmɨniənniankətimɨne.§
Nəhu iətəmiəuoiəkəfənkəmin, in təhmenenəhmtɨ
nəhu kəti iətəm tətapuəl-apuəl mətaiu əpəha imə e
nɨkin nian rəfin, mətəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm
in, iətəmotəsoliən naunun.”*

15Kəni pətan əha təni=pənkəminməmə, “!Iətəmi
asoli, əui! Əfa-to nəhu u kəti kəm iəu, məmə iəu
iəsəuauə mɨniən nian kəti, kəni məsuvaiən mɨn u
ikɨnu, mətu nəhu.”†

16 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Uvən
mauɨn=pən e rəham iərman, kənimiəuva u ikɨnu.”

17Kəni pətan əha təni=pən kəm in məmə, “M-m-
m. Iəu rəhak iərman tɨkə.”
‡ 4:10 Pətan u təməsəhrun viviən nɨpətɨ nəghatiən iətəm Iesu
təməni=pən məmə otəfən nəhu miəgəh. Nəghatiən əha, nɨpətɨn
əhruahru u nəhmtɨ nəhu kəti iətəm təhlan mətapuəl-apuəl. Mətəu
Iesu in tətəghati aru lan,məməNarmɨnRəhan in tətəfənnəhu itulɨn.
Aes 44:3; 55:1; Jer 2:13; 17:13; Sek 14:8; Jon 7:37-38; Nəh 7:17; 21:6;
22:1,17 § 4:14 Jon 6:35 * 4:14 Sam 42:1-2; 63:1; Aes 12:3;
41:17-18; 44:3; 49:10; 55:1; Jer 2:13; 17:13; Jon 7:38 † 4:15 Jon
6:34
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Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nətəni
pəhriən məmə rəham iərman tɨkə. 18 Mətəu-inu
ik, nəmɨtəu=pən rəkɨs nəman faif, kəni iərman u
iətəm itəlau min nətuatɨg u rəueiu, səniəmə rəham
əhruahru iərman. Nəghatiən rəham u rəueiu, in
nɨpəhriəniən.”

19 Kəni pətan u, təni=pən məmə, “! Ei-i-si!
Iətəmi asoli, iətafu məmə ik iəni kəti rəha Uhgɨn.
20 Tɨpɨtɨmah mɨn aupən, ilah kəmautəfaki kəm
Uhgɨn əpəha ilɨs e nɨtəuət əpəha, mətəu itəmah
nətəm Isrel, nəutəni məmə Jerusɨləm əmə əha,
okəkeikei kətan ikɨn kətəfaki.”

21Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “Pətan, ik
onəkəkeikei məni nɨpəhriəniən e rəhak nəghatiən.
Nian əha ikɨn tətuva, məmə itəmah onəsotəfaki
mɨniən kəm Tatə Uhgɨn əpəha e nɨtəuət asoli əha,
mɨne Jerusɨləm mɨn. 22 Itəmah nətəm Səmeriə,
itəmah nəutəfaki kəm Uhgɨn mətəu itəmah
nəkotəruru in. Mətəu itɨmah iəutəfaki kəm Uhgɨn
u, iəkotəhrun in, mətəu-inu suaru rəha Uhgɨn
o nosmiəgəhiən nətəmimi in təmsɨpa e tɨmah,
nətəm Isrel.‡ 23 Mətəu otəsuvəhiən, Narmɨn rəha
Uhgɨn in otasiru e nəfaki pəhriən mɨn, mol ilah
məmə ilah okotəhrun vivi Uhgɨn məmə Uhgɨn
u, in Uhgɨn pəhriən, kəni mol ilah məmə ilah
okotəfaki kəm in e nɨkilah pəhriən. Mətəu-inu Tatə
Uhgɨn in tətəsal e nəfaki mɨn nətəm kautol lanəha.
Kəni nɨpəhriəniən məmə nian əha tɨnuva rəkɨs.
24 Uhgɨn səniəmə iətəmimi. Kəpə. In narmɨn. Tol
lanəha, kəninətəmiminətəmkəutəfaki kəmin, ilah
kotəkeikei motəfaki kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn u, in
Uhgɨn pəhriən, kəni ilah kotəkeikei motəfaki kəm
‡ 4:22 Rom 3:1,2; 9:4,5; 15:8,9



JON 4:25 xxii JON 4:33

in e nɨkilah pəhriən e nəsanəniən rəha Narmɨn
Rəhan.”

25 Kəni pətan u, təməni=pən kəm in məmə, “Iəu
inəhrun məmə Məsaiə, otəkeikei muva. Inu,
kətauɨn lanməməKrɨsto iətəmUhgɨn təməniməmə
otahli=pa. Kəni nian otuva, kəni in təhrun nəni
pətɨgəmiən natimnati rəfin kəm tah.”§

26 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Iəu u inu,
iətəghati kəm ik.”

27 Kəni əmeiko, nətəmimi rəha Iesu
kəmohtəlɨg=pa mɨn. Kəni narmɨlah təmiuvɨg pɨk
nian kəmoteh in tətəghati ilau pətan kəti. Mətəu
ilah kəti təməsətapuəhiən o pətan əha məmə, “?
Ik nəkolkeikei nak?” uə kəm Iesu məmə, “? Ik
nətəghati kəmpətan əha o nak?”

28 Kəni pətan u, təməpəh rəhan nɨlosɨ nəhu
tətəharəg, mɨtəlɨg muvən əpəha e taun. Təmuvən
mətəni=pən kəm nətəmimi ikɨn əha məmə, 29 “!Ei!
Əhuvən-tomotafu suah kəti əha ikɨn əha. In təməni
pətɨgəm rəfin natimnati mɨn iətəm iəu iəmol. ?
Nəmə təhro in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa?” 30 Kəni ilah kəmohiet e taun əha,
mɨnautəhuvənməmə okotafu to Iesu.

Iesu təməghati əuhlin e nauəniən
31Kəni enian əha, nətəmimi rəha Iesukəmautuh

nɨkinməmə, “Iəgətun, ik auən kəti.”
32Mətəu in təni=pən kəm lah məmə, “Iəu nəgək

əpəha nauəniən iətəm itəmah nəkotəruru.”*
33 Tol lanəha, rəhan mɨn nətəmimi

kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “?Təhro?
§ 4:25 Nətəm Səmeriə kəmotəhrun e nauəuə rəha Dut 18:15-19
məməKrɨsto in otəni əpu kəmlahnəlpəkauiən rəhaUhgɨn. * 4:32
Job 23:12; Jon 6:27
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?Kəmə təhro iətəmi kəti təməfən nauəniən kəti kəm
in, uə?”

34 Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Uhgɨn
təmahli=pa iəu iəkuva, kəni nauəniən u nəgək,
məmə iatol natimnati iətəm in tolkeikei məmə
iəkol.† Kəni iəkol rəfin uək mɨn iətəm in təməfa
məmə iəkol, o nol naununiən rəhan uək.

35 “Itəmah nəkotəhrun-to nəghatiən kəti u
kətəni məmə, ‘Məuɨg kuvət əha ikɨn tətatɨg məmə
okotətəuarus nian rəha nəuləkiən e nauəniən e
nasumiən.’ Mətəu iəu iətəni kəm təmah, oteruh-to
nauəniən u e nasumiən. Rəueiu əha, nɨmalɨlah
tɨnɨmətu rəkɨs. Nian rəha nəuləkiən əha rəueiu.‡

36“Iətəmimirəhanəuləkiəntɨnuva,mɨnətətuəuin
mɨnatos rəkɨs rəhan nətəouiən. Kəni nauəniən
u, in təməulək lan o nəmiəgəhiən itulɨn.§ E
noliən u, iətəmimi iətəm tətasum mɨne iətəmimi
iətəm tətəulək lan mos mətuva, ilau pəti nɨkilau
otagiən. 37 Nəghatiən kəti u kətəni məmə, ‘Iətəmi
kəti təmuvən məmə otərfei kəni mɨsuv nati, mətəu
iətəmi pɨsɨn kəti mɨn otəulək lan mos muva.’
Nəghatiən u, in nɨpəhriəniən. 38 Iəu iəmahli=pən
itəmah məmə onəkəhuvən motəulək e nasumiən
iətəm itəmah nəməsotərfeiən mɨne məsotɨsuviən.
† 4:34 Jon 5:30; 8:29 ‡ 4:35 Nian Iesu tətəghati e nauəniən
e nasumiən iətəm nɨmalɨlah tɨnɨmətu rəkɨs, in tətəni əhruahru əmə
məmə, “!Oteruh-to! Nətəmimi kɨnotəhtul maru rəkɨs. Sotoliən məi
məutapɨli o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn təhmen=pən əmə
e nətəm kautol məi o nəuləkiən, kəni məutəni məmə, ‘Məuɨg kuvət
əha ikɨn, kəni nauəniən təpanɨməhtə.’ Kəpə, nətəmimi kɨnautəhtul
maru rəkɨs o nosiən nəghatiən rəha Uhgɨn.” § 4:36 Nɨpətɨ
nəghatiən u məmə nətəmimi rəha Iesu okotos nətəmimi məhuva
o Uhgɨn təhmen=pən əmə e iətəmimi tatos nauəniən e nasumiən.
Nətəmimimɨn okotos nəmiəgəhiən itulɨn.
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Nətəpɨsɨn mɨn, ilah kəmotasum lan. Kəni itəmah
nɨnəutəhli nəua rəhalah uək.”

NətəmSəmeriə tepət kəmotəhatətə e Iesu
39 Kəni e taun u, nətəm Səmeriə tepət, ilah

kəmotəhatətə e Iesu mətəu-inu pətan əha təməhtul
pətɨgəm mətəni=pən kəm lah məmə, “Iesu təməni
pətɨgəmnatimnati rəfin iətəm iəu iəmatol.”

40 Kəni nian nətəm Səmeriə kəməhuvən moteh,
kəni kəmotəkeikei ohni məmə otuvənmotatɨg ilah
min. Kəni Iesu təmuvən motatɨg o nian keiu.
41 Kəni nətəmimi tepət mɨn kəmotəhatətə lan e
rəhanmɨn nəghatiən.

42Kənimautəni=pənkəmpətan uməmə, “Itɨmah
iəmotəhatətə lanonəghatiənu iətəmiknəməni=pa,
mətəu rəueiu əha, iəkotəhatətə lan mətəu-inu
itɨmah əhruahru iəmotətəu rəhan nəghatiən mɨn,
kəni motəhrun pəhriən məmə in Iosmiəgəh rəha
nəhue nɨftəni.”*

Iesu təmol vivi nətɨ
iətəmi asoli kəti rəha kig

43 Nian Iesu təmatɨg mos nian keiu rəkɨs ikɨn
əha, in təmiet muvən Kaləli. 44Aupən, in təmətəni
məmə iəni mɨn rəha Uhgɨn, nauət imalah mɨn,
ilah kəsotɨsiaiən ilah.† 45Nətəm Kaləli, aupən ilah
* 4:42 1Jon 4:14 † 4:44 Nati əpnapɨn Iesu təmair lahuənuPetle-
hem, e nɨftəni asoli Jutiə, nətəmimi kəuteruhməmə in iətəmNasərɨt
əpəha Kaləli, mətəu-inu təmatɨg nuvəh ikɨn əha (Jon 7:41; 18:5;
19:19). Nətəmi Isrel e JutiəmɨneKaləli tepət kəsotəhatətəpəhriəniən
lan, rəhalah nəhatətəiən təkəku əmə lan, nian kauteruh in tatol nati
apɨspɨs nəuvein (Jon 1:11; 2:18,23-25; 4:45,48; 6:2,41,66). Mətəu
nətəm Səmeriə nətəm kotatɨg e taun u Saikə, ilah kəmotəhatətə
pəhriən lan, məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa (Jon 4:40-42).
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kəməhuvən Jerusɨləm mautol lafet rəha Pasova,
kəni e nian əha, ilah kəmoteruh natimnati mɨn
iətəm in təmol ikɨn əha. Kəni nian Iesu təmuvən
Kaləli, nɨkilah təmagiən ohni.

46 Kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn e lahuənu Kenə,
əpəha Kaləli. Ikɨn əha aupən, in təmol nəhu tuva
mol wain.‡ Kəni e Kapeniəm iuəkɨr əmə, iətəmi
asoli kəti rəha kig tətatɨg ikɨn. Kəni nətɨn kəti
tatɨmɨs. 47 Kəni nian suah u təmətəu məmə Iesu
təmsɨpən Jutiəmɨnuva rəkɨs Kaləli, kəni in təmuva
meruh Iesu. Kəniməni=pənkəminməmə oteiuaiu
muva əpəha Kapeniəmmasiru e nətɨn. Mətəu-inu
suakəku otɨmɨs rəueiu.

48 Kəni Iesu təni=pən kəm suah u məmə, “!
Nəman! Itəmah u, nəkotəni məmə onəkoteruh
əmə nəmtətiən mɨn mɨne natimnati mɨn iətəm
narmɨtəmah otaupən miuvɨg ohni, uərisɨg ko,
nəpanotəhatətə lak. Mətəu nəmə nəsoteruhiən, ko
nəsotəhatətəiən lak.”

49Kəni suah kəha təni məmə, “!Iətəmi asoli, əui!
!Pəh kian uəhai əmə! !Otəsuvəhiən rəueiu nətɨk
tɨmɨs!”

50 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Uvən;
nətɨm otəpanəmiəgəh.” Kəni suah u təməhatətə e
nəghatiən rəha Iesu kəni mɨtəlɨg.

51 Nian in təmatuvən əhanəh e suaru, meruh
rəhan noluək mɨn, kəni ilah kotəni=pən kəm in
məmə, “Rəham suakəku tɨnəmiəgəh rəkɨs.”

52Kəni in təmətapuəh o lah məmə, “?Təməuvɨr e
nian nak?”
Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Nəniuv

ləhnaiuv e uan klok rəhan nəpiapeiən təmɨkə.”
53 Kəni suah u, təməhrun məmə, e nian əhruahru
‡ 4:46 Jon 2:1-11
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əha inəha, Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Rəham
suakəku otəpanəmiəgəh.” Kəni in mɨne rəhan
mɨn, kəmotəhatətə e Iesu. 54 Inu nian tatol keiu
lan iətəm Iesu təmiet Jutiə, muva Kaləli kəni mol
nəmtətiən kəti.

5
Iesu təmol vivi suah kəti əpəha iuəkɨr e nəhu Pet-

seta
1 Uərisɨg e nian əha, Iesu təməri muvən e taun u
Jerusɨləm, mətəu-inu katol lafet kəti rəha nətəm
Isrel əha ikɨn əha.

2 E Jerusɨləm, noan nəhu asoli kəti əpəha ikɨn,
iətəm kətaig lan. E nəghatiən rəha nətəm Isrel
kətəninərgɨnməməPetseta. Kəniniməkəti tətəhtul
iuəkɨr onoannəhu əha. Niməu, fərantə lan, faif. In
iuəkɨr əmə o ket u enɨkalɨ taunu, nərgɨnu, Ket rəha
Sipsip. 3-4Kəni ikɨn əha e fərantə mɨn, nətəm kau-
tohmɨs tepət kəutapɨli əha ikɨn. Nəuveinnəhmtɨlah
tərah, kəni nəuvein nəhlkɨlah tərah, nəuvein mɨn
nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs.* 5 Kəni suah kəti əha
ikɨn tətapɨli. In təmatɨmɨs mɨnos rəkɨs nu tate-
eit. 6 Kəni Iesu təmeruh suah u tətapɨli, kəni in
mɨnəhrun məmə suah u təmɨmɨs nuvəh nəuvetɨn,
kəni tətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Nəkolkeikei
məmə onəkəuvɨr?”
* 5:3-4 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e
nəghatiən Kris aupən, kəmətu=pən nəghatiən rəha fes 3-4 tol lanu
məmə, “3b Ilah kəutapɨli ikɨn əha məutəhtahnin nəuan əha məmə
otəlauəl. 4 Mətəu-inu, nian nəuvein, agelo kəti rəha Uhgɨn tuva,
muvən e noan əha, kəni mol tatəlauəl. Kəni nian nəmə nəhu əha
təlauəl, iətəmimi iətəmtaupənmeiuaiumuvən e nəhu, nati əpnapɨn
tatos nɨmɨsiən nak, mətəu rəhan nɨmɨsiən otəuvɨr.”
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7 Iətəmi tatɨmɨs əha təni=pən kəm in məmə,
“Iətəmi asoli, iətəmi tɨkə məmə otələs iəu meiuaiu
muvən e noan nəhu əha nian nəhu təlauəl. Nian
rəfin, iəu iətalkut pɨk məmə iəkeiuaiu muvən e
nəhu,mətəunətəmiminəuvein ilah kotapirəkɨs iəu
moteiuaiu məhuvən. Kəni ilah motaupən motek
nəhu.”

8Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “!Əhtul! Mos
rəham nɨmahan maliuək matuvən.” 9Kəni rəueiu
agɨnsuahkəha təməuvɨrmɨn. Kənimaiu-aiu rəhan
nɨmahanmosmatuvən.
Nati u kəmol e nian rəha Sapət,† 10 kəni nətəmi

asoli mɨn rəha Isrel kəmotahi suah kəha iətəm
tɨnəmiəgəh e rəhan nɨmɨsiən, motəni məmə, “Nian
u rəueiu rəha Sapət; kəni təsəhruahruiən e Lou
rəhatahməmə onəkos lanko rəham nɨmahan.”‡

11 Kəni in təni=pən kəm nətəmi mɨn u məmə,
“Mətəu suah u təmol vivi iəu, in təməni=pa məmə
iəkos rəhak nɨmahanmaliuəkmatuvən.”

12 Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Suah
pəh ko təməni=pɨnə kəm ikməmə onəkol nati u?”

13 Mətəu suah u təruru nərgɨ Iesu, mətəu-inu
nətəmimi tepət ikɨn əha, kəni Iesu təmɨkə=pən əmə
əpəha e nɨkilah.

14 Kəni uərisɨg, Iesu təmeruh suah kəha e Nimə
Rəha Uhgɨn, kəni təni=pən kəm in məmə, “!Ei! !
Eruh-to! ! Ik nɨnəuvɨr rəkɨs! Mətəu onətətəu ik
məmə nəsol mɨniən təfagə tərah mɨn. Nəmə nəkol,
nərahiən kəti otos mɨn ik, iətəm tərah pɨkmɨn.”

15 Kəni suah kəha təmuvən məni pətɨgəm kəm
nətəmi asoli mɨn rəha Isrel məmə, “Suah u iətəm
təmol vivi iəu, nərgɨn ko, Iesu.”
† 5:9 Sapət— Eruh e tiksɨnəri. ‡ 5:10 Jer 17:21
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16Kəni tol lanəha, nətəmi asoli rəha nətəm Isrel,
ilahkɨnautohtəu-ohtəu Iesuməməokotol nərahiən
kəmin,mətəu-inu ilah kauteruh in tatol natimnati
mɨn tol lanəha e nian rəha Sapət kəni nati u tol ilah
kəutəməki lan. 17Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah
məmə, “Nian rəfin rəhak Tatə in tatol uək, kəni iəu
mɨn iatol uək.”§

18 Kəni nəghatiən u, tol nətəlɨgiən rəhalah
təskasɨk təhmɨn mɨn, məmə okotohamu in tɨmɨs.
Mətəu-inu rəueiu əha, səniəmə məmə tətatgəhli
əmə Lou rəha Sapət, mətəu nati asoli agɨn, in tətəni
məmə rəhan Tatə əhruahru Uhgɨn, kəni tol lanəha,
in matol məmə in təhmen əhruahru e Uhgɨn.*

Iesu in tətarmənɨg
mətəu-inu in NətɨUhgɨn

19 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə,
“Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah, Nətɨ
Uhgɨn təruru noliən nati kəti e rəhan aru əmə
nətəlɨgiən. Təhrun əmə noliən natimnati mɨn
u iətəm tateruh Tatə Uhgɨn tatol, mətəu-inu
natimnati rəfin u iətəm Tatə Uhgɨn tatol, Nətɨn,
in mɨn in tatol.† 20 Nətɨn təhrun noliən lanəha,
mətəu-inu Tatə Uhgɨn tolkeikei pɨk Nətɨn, kəni in
tətəgətun in e natimnati rəfin iətəm in tatol. Kəni
in otəpanəgətun in e natimnati rəfin iətəm in tatol.
Kəni in otəpanəgətun mɨn natimnati mɨn kəm in
iətəm iahgin mɨn kotapirəkɨs in mɨn u, məmə otol
itəmah narmɨtəmah tatiuvɨg pɨk ohni.

21 “Mətəu-inu Tatə Uhgɨn tatol nətəm kəmohmɨs
ilah kotəmiəgəh mɨn, kəni e noliən kətiəh əmə,
Nətɨn təhrun nəfəniən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi

§ 5:17 Jon 14:10 * 5:18 Jon 10:30,33; 19:7 † 5:19 Jon 14:10
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nətəmnɨkin tagiənməməotəfənkəmlah.‡ 22Mətəu-
inu səniəmə Tatə Uhgɨn iətəm in otakil nətəmimi,
mətəu in təmələhu=pən rəfin nakiliən e nəhlmɨ
Nətɨn,§* 23 məmə nətəmimi ilah rəfin okotɨsiai
Nətɨn, təhmen əməməmə inu kəutɨsiai lanəha Tatə
Uhgɨn. Iətəmimi iətəmtəsɨsiaiənNətɨn, ko təsɨsiaiən
Tatə Uhgɨn u iətəm təmahli=pa Nətɨn.†

24 “Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm təmahməmə,
iətəmimi iətəm tətətəu rəhak nəghatiən, kəni
mətəhatətə e Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva,
in tɨnatos nəmiəgəhiən itulɨn. Ko in təsəhtuliən
e nəhmtək məmə oiəkəni pətɨgəm nalpɨniən
rəhan. In tɨnagɨm rəkɨs e nɨmɨsiən, kəni mɨnuva o
nəmiəgəhiən.‡ 25 Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm
təmah, məmə o nian kəti iətəm tətuva, nətəmi
mɨn u kəmohmɨs, ilah okotətəu nəuia Nətɨ Uhgɨn,
kəni nətəmi mɨn u ilah kəutətəlɨg lan, ilah okotos
nəmiəgəhiən. Kəni nɨpəhriəniən, nian əha tɨnuva
rəkɨs. 26 Tatə Uhgɨn in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən, kəni
e noliən kətiəh əmə, in təmol məmə Nətɨn in mɨn
Nəukətɨ Nəmiəgəhiən,§ 27 kəni in təmələhu=pən
nəsanəniənmɨne nepətiən e nəhlmɨNətɨnməmə in
otakil noliənmɨn rəha nətəmimi,mətəu-inu inNətɨ
Iətəmimi.

28 “Təsəuvɨriən məmə narmɨtəmah otiuvɨg pɨk
‡ 5:21 Rom 4:17; Jon 11:25 § 5:22 Kitah koteruh fes 21-22
kəni məhrun məmə Iesu in otakil itah rəfin o nian kəti, kəni in
otəfən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi mɨn u nətəm nɨkin tagiən məmə
otəfən kəm lah. Mətəu Jon 3:17 tətəgətun məmə Iesu təməsuvaiən
e nəhue nɨftəni o nəni pətɨgəmiən nalpɨniən rəhatah, mətəu təmuva
o nəfəniən nəmiəgəhiən kəm tah. * 5:22 Jon 5:26-27; 9:39; Uək
10:42 † 5:23 Luk 10:16; 1Jon 2:23 ‡ 5:24 Jon 3:18 § 5:26
Jen 2:7; Job 10:12; 33:4; Sam 36:9; 42:8; 66:9; Jon 1:1-4
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o nati u, mətəu-inu nian əha ikɨn tətuva iətəm
nətəm kəmohmɨs okotətəu nəuia Nətɨn, 29 kəni
ilah okotəhtul e rəhalah mɨn suvət, ilah mɨn u
aupən kəmautol noliən təuvɨr mɨn okotəkeikei
motəhtul mɨn motos mɨn nəmiəgəhiən, mətəu
nətəmimɨn aupən ilah kəmautol noliən tərahmɨn,
ilah okotəkeikei motəhtul mɨn e nɨmɨsiən kəni
motəhtul e nəhmtɨ Tatə Uhgɨn məmə Nətɨn otəni
pətɨgəm rəhalah nalpɨniən.*

30 “Iəu iəkəruru nol aruiən nati kəti e rəhak əmə
nəsanəniən. Iəu iətakil noliən mɨn rəha nətəmimi
mɨn, mətəu iatol əhruahru əmə məmə rəhak Tatə
tətəni mɨne məmə oiəkol. Kəni nian iəkakil noliən
rəha nətəmimi, iəkəhrun məmə iəkol təhruahru,
mətəu-inu oiəsolkeikeiən məmə iəkol əmə e rəhak
nətəlɨgiən. Iəkəkeikei mol təhmen e nətəlɨgiən rəha
Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva.”†

Nəhtul pətɨgəmiən
o nəruəsaniən Iesu

31Nəmə iəu pɨsɨn əmə iətəhtul pətɨgəmmətəghati
aru lak, kəni rəhak nəghatiən ko təsəhtuliən.‡
32Mətəu iətəmikətimɨn əha ikɨn in tətəhtul pətɨgəm
kəni matol nəfɨgəmiən ohniəu, kəni iəu iəkəhrun
məmə nəghatiən mɨn u rəhan iətəm tətəni lak ilah
nɨpəhriəniən.§
* 5:29 Nətəmimi nətəm kəutəhatətə e Iesu, kəutos nəmiəgəhiən
itulɨn. Nətəmimi nətəm kəsotəhatətəiən lan, ilah okotos nalpɨniən
itulɨn (Jon 3:36; 5:24; Mak 16:16; Efəs 2:8-10). Natimnati mɨn nətəm
nətəmimi kautol, okotol əpu nəmə təhro ilah kəutəhatətə pəhriən
e Iesu o kəpə (Mat 7:17-20; Kəl 5:6; Jem 2:17,26). Uhgɨn tətəfən
nəhatətəiən kəm nətəmimi əpnapɨn əmə, kəni matɨg masiru mɨn e
lahməmə okautol natimnati təuvɨrmɨn. † 5:30 Jon 8:16 ‡ 5:31
Dut 17:6; 19:15 § 5:32 Jon 8:17-18
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33 “Aupən, itəmah nəmotahli=pən rəhatəmah
mɨn nətəmimi məmə okəhuvən motətəlɨg e
nəghatiən rəha Jon, kəni in təmətəhtul pətɨgəm
o nɨpəhriəniən.* 34 Iətəghati lanu lan, mətəu
iəsarəriəiən e nəghatiən rəha iətəmimi əmə kəti
məmə təhrun noliən nəfɨgəmiən ohniəu. Kəpə.
Təsoliən lanəha.† Iətəghati e nəghatiən rəha
Jon lanu mətəu-inu iəkolkeikei məmə Uhgɨn
otosmiəgəh itəmah. 35 Jon u, təhmen e lait kəti.
Tatuəu məhagəhag vivi, kəni nɨkitəmah təmagiən
ohni o nian əkuəkɨr əmə.

36 “Mətəu rəhak uək mɨn,‡ ilah mɨn kautol
nəfɨgəmiən ohniəu. Kəni ilah kotəsanən mo-
tapirəkɨs nəghatiənmɨn u Jon təmatəni. Uəkmɨn u,
rəhak Tatə təməfa kəm iəu mə iəkol naunun e lah.
Kəniuəkmɨnurəhak, ilahkəutənipətɨgəmiəu, kəni
ilahmautol əpu iəuməmə rəhakTatə in təmahli=pa
iəu.§ 37 Kəni Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu,
inəha iətəm tɨnatəhtul pətɨgəm ohniəu. In tətəni
pətɨgəm pau iəu, mətəu itəmah nəsotətəu agɨniən
nəuian aupən mətəuarus=pa u rəueiu mɨne, kəni
itəmah nəsoteruhiən nəhmtɨn. 38 Kəni nəghatiən
rəhan təsatɨgviviənenɨkitəmah,mətəu-inu itəmah
nəsotəhatətəiən lak, iəu u, iətəm in təmahli=pa iəu
iəkuva.
* 5:33 Jon 1:19-28 † 5:34 1Jon 5:9 ‡ 5:36 Uəkmɨn iətəm Iesu
təmol tol lanu lan: in təmol vivi nətəmimi u kautohmɨs; in təmahli
pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi; in təməgətun nətəmimi e
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn; in təmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn e pɨret
faif mɨne nəmu əkəku keiu; in təməniəhu nɨmətagi asoli əpəha e
nəhu Lek Kaləli. Natimnati mɨn tol lanəha kəutəgətun məmə Uhgɨn
inTatə rəha Iesukənimahli=pa enəhuenɨftəni. § 5:36 Jon 10:25;
14:11
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39 “Itəmah nəutafin pɨk nəghatiən mɨn e Nauəuə
Rəha Uhgɨn, kəni motəhatətə e nəghatiən mɨn əha
məmə itəmahonəkotosnəmiəgəhiən iətəmnaunun
tɨkə. Mətəu oteruh-to. Nəghatiənmɨn əha eNauəuə
Rəha Uhgɨn, ilah kəutəghati lak, məutəni pətɨgəm
iəu. 40 Mətəu itəmah nəutəpəh nuvaiən ohniəu
məmə nəkotos nəmiəgəhiən ohniəu.*

41 “Iəsoliən nati agɨn e nəni-viviən rəha
nətəmimi. Kəpə. 42 Mətəu mə itəmah ko, iəu
iəkəhrun vivi itəmah, kəni iəu iəkəhrun vivi
məmə nolkeikeiən rəha Uhgɨn tɨkə e nɨkitəmah.
43 Iəu iəmuva e nərgɨ Tatə rəhak, mətəu itəmah
nəsotosiən iəu e nɨkitəmah, nɨkitəmah təsagiəniən
ohniəu; mətəu nəmə iətəmi kəti tətuva e nərgɨn
aru əmə, kəni nɨkitəmah tos, kəni motagiən ohni.
44 Nian rəfin itəmah nəkotolkeikei məmə nəkotos
nəni-viviən rəhatəmah mɨn, mətəu nəsotalkut
agɨniən məmə onəkotol nati kəti iətəm Uhgɨn u,
in pɨsɨn əmə in Uhgɨn, otəni-vivi itəmah ohni. ?
Onəkotəhatətə əhro lanu lak nian nautol noliən
əha?

45 “Təsəuvɨriən məmə nɨkitəmah otəhti məmə,
iəu oiəkəni pətɨgəm noliən tərah mɨn rəhatəmah
e nəhmtɨ Tatə Uhgɨn. Kəpə. Mətəu Mosɨs pəhriən,
* 5:40 E fes mɨn u 31-40, Iesu tətəghati e lou rəha nətəm Isrel u
tətəni məmə, nəmə iətəmi keiu uə kɨsɨl kəutəhtul məutəni pətɨgəm
nati kəti e iətəmi kəti, nətəmimi okotəhrunməmənəghatiən rəhalah
in nɨpəhriəniən. Nətəmi asoli rəha Isrel, kəmotəni=pən kəm Iesu
məmə, ko təsəhtuliən məghati pətɨgəm aru əmə mətəu-inu in pɨsɨn
əmə (fes 31). Mətəu Iesu təni məmə kəpə, in mɨn Jon Bəptais ilau
mɨn (fes 33); mɨne uək mɨn rəhan təmol ilah (fes 36); mɨne Rəhan
Tatə Uhgɨn (fes 37); mɨne nauəuə rəha Uhgɨn (fes 39). Ilah mɨn u
kəutəhtul məutəni pətɨgəm in. Afin-to Jon 8:17-18.
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nian rəfin itəmah nəutəsal=pən ohni,† in otəni
pətɨgəmnoliən tərah mɨn rəhatəmah. 46Mətəu-inu
nəmə itəmah nəmotəhatətə pəhriən e nəghatiən
mɨn rəha Mosɨs, kəni itəmah onəkotəhatətə
mɨn e rəhak nəghatiən mɨn. Mətəu-inu təmətei
nəghatiən mɨn kəutəghati lak. 47 Mətəu itəmah
nasotəhatətəiən e nəghatiən mɨn iətəm in təmətei,
tol lanəha, suaru tɨkə agɨn məmə onəkotəhatətə
lak.”

6
Iesu təmaugɨn nətəmimi tepət
(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmuvən əpəha e
nɨtəni=pən e nəhu asoli nərgɨ u, Lek Kaləli. Kəni
nərgɨn kəti mɨn u, Lek Taipiriəs. 2 Kəni nɨmənin
nətəmimi kəmautuərisɨg lan, mətəu-inu kəutafu
nəmtətiən mɨn rəhan, iətəm tatol nətəmimi kau-
tohmɨs kəmotəsanən. 3 Kəni Iesu təmuvən əpəha
ilɨs e nɨtəuət kəti, kəni mətəharəg ikɨn ilah rəhan
mɨnnətəmimi. 4Enian əha, lafet kəti rəhanətəmIs-
rel u, kətəni məmə lafet rəha Pasova tɨnuva iuəkɨr.

5 Kəni nian Iesu təməsal=pən, kəni meruh
nɨmənin nətəmimi tepət ilah kəməhuva, kəni
in təmətapuəh o Fɨlɨp məmə, “?Okotəhro motos
pɨret tepət təhmen e nətəmimi mɨn u məmə ilah
okotun?” 6 In təməni askəuvɨn əmə məmə oteruh-
to nəhatətəiən rəha Fɨlɨp, mətəu in tɨnəhrun rəkɨs
nati nak iətəm in otəpanol.

7 Kəni Fɨlɨp təni=pən kəm in məmə, “!Ei! Nəmə
okos nəhmtɨ pɨret məni lan təhmen e tu-hanrɨt
† 5:45 Jon 9:28; Rom 2:17
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tənariəs pau,* mətəu ko təsəhmeniən. Nətəmimi
mɨn u rəfin ilah okotun əmə təkəkuməkəku.”

8 Kəni iətəmimi kəti rəha Iesu, nərgɨn u Antɨru
u pia Saimon Pitə, in təməni=pən kəm Iesu məmə,
9 “Suakəku kəti uəha tatos pɨret faif kəmol e pale,
mɨne nəmu keiu. Mətəu ko təsəhmen agɨniən e
nətəmimimɨn əha.”†

10 Kəni Iesu təni məmə, “Otəni=pən kəm
nətəmimi məmə okotəharəg.” Kəni ikɨn əha,
manuvehli tepət, kəni ilah kəmotəharəg. Kəni
nəmpə rəha nəman əmə, təhmen e faif-tausɨn.‡
11 Kəni Iesu təmos pɨret, məni tagkiu kəm
Uhgɨn ohni, kəni məfən pɨret u kəm lah rəfin u
kəutəharəg, kəni matɨg mol mɨn nati kətiəh əmə e
nəmu. Kəni ilah kəmotun təhmen nərfɨlah tasisi.

12Kəni nian kɨnotauən rəkɨs, nərfɨlah tasisi, kəni
Iesu təni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə,
“Əhuvən motəuəri nɨpɨspɨsɨ pɨret mɨn kəutəməhl-
məhli. Təsəuvɨriən məmə okotərəkɨn əmə.” 13Kəni
ilah kəməhuvən motəuəri nɨpɨspɨsɨ pɨret kəni
məhuveipei=pən e kətɨm asoli mɨn ilah tueləf
kotəriauəh vivi. Pɨret u, in nɨpɨspɨsɨ pɨret ilah faif
kəmol e pale,§ iətəmnətəmimi kəmotunmotəpəh.

14 Kəni nian nətəmimi kəmoteruh nəmtətiən
əha iətəm Iesu təmol, kəni ilah kəmotəni məmə,
* 6:7 “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu.
Rəueiu, tu-hanrɨt tənariəs təhmen e tu-hanrɨt-tausɨn vatu (200,000
vatu). † 6:9 2King 4:42-44 ‡ 6:10 Nɨpətan mɨne kəlkələhmɨn
ilahmɨn e nɨmənin əha, mətəu kəmafin əmə nəman. Noliən rəhalah
tol lanəha. !Nəmə təhro, nətəmimi ilah rəfin tuenti-tausɨn! § 6:13
Pale in nati kəti təhmen e rais uəwit.
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“Nɨpəhriəniən. ! Iəni pəhriən u* rəha Uhgɨn
iətəm aupən kəmətəni məmə in otuva e nəhue
nɨftəni!”† 15 Kəni Iesu təməhrun məmə nətəmimi
mɨn u kotəni məmə okəhuva motos in məhuvən
motəkeikei kəminməmə in otuvamol kig rəhalah.
Kəni in təmagɨm mɨn, məpəh ilah muvən əpəha e
nɨtəuət, mətan in pɨsɨn əmə.‡

Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
(Mat 14:22-27;Mak 6:45-52)

16 Nian mɨtɨgar təmeiuaiu, nətəmimi rəha Iesu
mɨn kəmoteiuaiu məhuvən e lek əha. 17 Kəni
tɨnapinəpu, mətəu Iesu tɨkə, təsuva-əhanəhiən.
Kəni əmeiko, ilah kəməhuvən motəri e bot kəti,
kəni mɨnəutasuə lan mɨnəutohapumɨn mɨn e lek,
məmə ilah okəhuvən Kapeniəm. 18 Kəni nɨmətagi
asoli kəti təməhtul mɨnatol nəhu tɨnətərah. 19Kəni
nian ilah kəməutasuə mautəhuvən, təhmen e faif
uə sikɨs kilomitə, kəni ilah kəmotafu Iesu taliuək
e nəhue nəhu§ mətuva iuəkɨr o rəhalah bot. Kəni
ilah kəmotəgɨn pɨk,* 20 mətəu in təməni=pən kəm
lah məmə, “Sotəgɨn pɨkiən, mə iəu əpə.” 21 !
Kəni nɨkilah təmagiən mə kotələs in e bot, mau-
tol əmeiko, rəueiu agɨn, mətəu bot tɨnuvən e
nəve nəhu e nɨtəni=pən ikɨnu kəməutəni məmə
okəhuvən ikɨn!

Nətəmimi kəməutəsal e Iesu
* 6:14 Nətəm Isrel ilah kəmotəhtahnin iəni kəti məmə in otuva
təhmen e Mosɨs (Jon 1:21). E nian rəha Mosɨs, Uhgɨn təməfən pɨret
təmsɨpəri e neai, nərgɨn u mana. Kəni ilah kəmauteruh əmə Iesu
təmol nati apɨspɨs, maugɨn ilah e pɨret. Rəhalah nətəlɨgiən təmuvən
o nauəniən (fes 26) mɨne noh rəkɨsiən ilah o nətəm Rom (fes 15).
† 6:14 Dut 18:15-19 ‡ 6:15 Mat 4:8-10; Jon 18:36-37 § 6:19
Job 9:8 * 6:19 Mat 14:26; Mak 6:49; Luk 24:37
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22 Kəməni lauɨg lan, nətəmimi mɨn nətəm
kəutatɨg əha e ləven=pən=pa ikɨn e lek asoli u,
ilah kəmoteruh məmə aupən, bot kətiəh əmə
tətəhtul. Kəni ilah kotəhrunməmə Iesu təsuvəniən
e bot u ilah rəhan mɨn nətəmimi, mətəu-inu nian
kəmohiet, ilah pɨsɨn əmə məhuvən. 23 Kəni bot
mɨn nəuvein, komotsɨpən e taun u Taipiriəs, ilah
kəməhuva. Ilah kəməhuvari iuəkɨr əmə u ikɨnu
iətəm Iərmənɨg təməhtul ikɨnməfakimətəni tagkiu
o pɨret, kəni nətəmimi kəmotun. 24 Kəni ilah
kəmoteruh məmə Iesu tɨnɨkə u ikɨnu, moteruh
məmə rəhan mɨn nətəmimi kɨnohkə mɨn, kəni
tol lanəha, ilah mɨn kəmotasuə mɨn e bot mɨn,
məhuvən Kapeniəm,mautəsal lan.

Iesu in pɨret rəha nəmiəgəhiən
25 Nian nətəmimi mɨn u kəmoteruh Iesu əpəha

nəve nəhu=pən əpəha e lek u, kotətapuəh ohni
məmə, “?Iəgətun, ik nəmuva u ikɨnu nəhgɨn?”

26 Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Nɨpəhriəniənagɨn iətənikəmtəmahməmə, itəmah
nəutəsal lak, səniəmə nəmoteruh nəmtətiən mɨn
u iətəm iəmol, mətəu itəmah nəmotun əmə pɨret,
nərfɨtəmah tasisi. 27 Mətəu təsəuvɨriən məmə
itəmah nahgitəmah otɨkə o nosiən pɨret iətəm
otəpanəmnəmɨt mɨkə.† Itəmah, nahgitəmah
otəkeikei mɨkə o nosiən pɨret iətəm tətatɨg itulɨn u,
pɨret rəhanəmiəgəhiən iətəmnaunun tɨkə.‡ Pɨret u,
inu, Nətɨ Iətəmimi otəpanəfɨnə kəm təmah; mətəu-
inu Tatə Uhgɨn, in təməgətun məmə nɨkin tagiən o
Nətɨn.”§
† 6:27 Aes 55:2 ‡ 6:27 Jon 6:35,48 § 6:27 Aes 55:2
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28Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Noliən
nak mɨn u iətəm Uhgɨn tolkeikei məmə itɨmah
oiəkotol?”

29 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Itəmah
nəkotəkeikei motəhatətə lak, məmə Uhgɨn
təmahli=pa iəu.* Nati u inu Uhgɨn in tolkeikei.”

30 Kəni ilah kəmotətapuəh mɨn ohni məmə, “?
Mətəu ik onəkol nəmtətiən nak, məmə itɨmah
iəkoteruh kəni iəkotəhatətə lam? ?Ik onəkol nati
nak? 31 Nian rəhatah kəha mɨn u aupən, ilah
kəmautan ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, ilah kəmautun
‘mana.’† Nəghatiənkəti eNauəuəRəhaUhgɨn tətəni
məmə, ‘In təməfən pɨret iətəm təmsɨpən e Negəu e
Neai məmə ilah okotun.’ ”‡

32 Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm təmah məmə,
səniəmə Mosɨs təməfɨnə pɨret u iətəm tatsɨpən e
Negəu e Neai məmə nəkotun. Mətəumə rəhak Tatə
in təməfɨnə. Kəni in u tətəfɨnə pɨret pəhriən iətəm
tatsɨpən e Negəu e Neai, məmə itəmah onəkotun.
33Mətəu-inu pɨret rəhaUhgɨn, inu in iətəmtatsɨpən
e Negəu e Neai, məteiuaiu=pa e nəhue nɨftəni.§
Kəni pɨret u tətəfən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi e
nəhue nɨftəni.”*

34Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Iətəmi
asoli, kəsi, əfa-to pɨret u kəm tɨmah nian rəfin.”†

35 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu
u, iəu‡ Pɨret iətəm tətəfən nəmiəgəhiən. Iətəmimi
otuva ohniəu, in nəumɨs otəsus mɨniən. Kəni
* 6:29 Jon 6:35; 1Təs 1:3; 1Jon 3:23 † 6:31 Nam 11:7-9 ‡ 6:31
Eks 16:4,15; Neh 9:15; Sam 78:24; Sam 105:40 § 6:33 Jon 3:13,31
* 6:33 Dut 8:3; Mat 4:4; Luk 4:4 † 6:34 Mat 6:11; Jon 4:15
‡ 6:35 Jon 8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1
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iətəmimi iətəm otəhatətə lak, in otəsəuauə
mɨniən.§* 36 Mətəu iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm
təmah, məmə nati əpnapɨn nauteruh iəu, mətəu
itəmah nəsotəhatətəiən lak. 37 Nətəmimi nətəm
rəhak Tatə tətəfa ilah kəm iəu, ilah okəhuva
ohniəu. Kəni iətəmimi iətəm otuva ohniəu, ko
iəsahli pətɨgəmiən.† 38Mətəu-inu iəu iəmsɨsɨpəniən
e Negəu e Neai meiuaiu=pa e nəhue nɨftəni
məmə iəkol natimnati mɨn u iəu əmə iəkolkeikei.
Mətəu iəmuva məmə iəkol natimnati mɨn u
iətəm rəhak Tatə təmahli=pa iəu iəkuva ohni.
39 Kəni in tolkeikei məmə iəu iəkaskəlɨm tiəkɨs
nətəmimimɨnunətəmin təməmki=pa ilahkəmiəu,
oiəsəmkarəpəniən e iətəmi kəti mɨne. In tolkeikei
məmə e naunun nian, iəu iəkol nətəmi mɨn u ilah
okotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.‡ 40Mətəu-inu rəhak
Tatə in tolkeikei məmə nətəmimi rəfin nətəm
kəutəsal=pən o Nətɨn, kəni motəhatətə lan, ilah
okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni e naunun nian,
iəu oiəkol nətəmimi mɨn u ilah okotəmiəgəh mɨn e
nɨmɨsiən.”

41 Kəni o nati u, nətəmimi nɨkilah tɨnətuəuin
mətagət, mətəu-inu in tətəni məmə, “Iəu u, Pɨret
iətəmtatsɨpən eNegəu eNeai,meiuaiu=pa e nəhue
nɨftəni.” 42 Ilah kəutəni məmə, “?Təhro? Suah u in
Iesu, nətɨ Josɨp, kitahkotəhrun əmə rəhan tatəmɨne
§ 6:35 Jon 4:14; 7:37-39 * 6:35 E nauəuə rəha Jon, Iesu in
tətəni in məmə in nati səpɨn: in Pɨret iətəm tətəfən nəmiəgəhiən
(6:35); in Nəhagəhagiən rəha nətəmimi u e nəhue nɨftəni (8:12);
in Namtɨhluə (10:7,9); in Iətəmimi rəha Nəsal Viviən Sipsip Mɨn
(10:11,14); in Nəukətɨ Nair=pa Mɨniən e Nɨmɨsiən, kəni in Nəukətɨ
Nəmiəgəhiən (11:25); in Suaru, mɨne Nəukətɨ Nɨpəhriəniən, mɨne
NəukətɨNəmiəgəhiən (14:6); in NəukətɨNɨgi Pəhriən (15:1). † 6:37
Jon 17:2 ‡ 6:39 Jon 17:2,12; 18:9
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mamə. ?Təhro in tətəni lanəhaməmə, ‘Iəu iəmsɨpən
e Negəu e Neai, mətuva e nəhue nɨftəni’?”

43 Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Təsəuvɨriən
məmə nəkotəghati lanko. 44 Nəmə Tatə Uhgɨn
iətəm təmahli=pa iəu iəkuva, in təsiuvi=paiən
iətəmimi kəti tuva ohniəu, kəni ko iətəmimi u
təsuva aruiən ohniəu məmə iəkol otəmiəgəh mɨn
e nɨmɨsiən e naunun nian.§ 45 Nəghatiən iətəm
iəni kəti təmətei aupən e Nauəuə rəha Uhgɨn,
tətəni tol lanu məmə, ‘Uhgɨn in otəgətun nətəmimi
rəfin.’* Iətəmimi iətəm tətətəlɨg e nəgətuniən rəha
Tatə Uhgɨn kəni mos rəhan nətəlɨgiən ikɨn, in
tətuva ohniəu. 46 Iətəmimi kətiəh mɨne tɨkə, iətəm
təmeruh TatəUhgɨn. In pɨsɨn əmə u iətəm təmsɨpən
lan, təmeruh in. 47Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm
təmahməmə, iətəmimi iətəmtətəhatətə lak, in tɨnos
nəmiəgəhiən itulɨn.

48 “Iəu u, Pɨret rəha nəmiəgəhiən.† 49 Nati
əpnapɨn tɨpɨtəmah mɨn aupən, ilah kəmotun pɨret
u ‘mana’ əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, mətəu ilah
kəmohmɨs rəkɨs. 50 Mətəu Pɨret iətəm təmsɨpən e
Negəu e Neai meiuaiu=pa u rəueiu, in tol pɨsɨn.
Pɨret u, təmeiuaiu=pa məmə iətəmi iətəm tatun,
ko təsɨmɨsiən 51 Iəu u, iəu Pɨret iətəm tətəmiəgəh,
təmsɨpən e Negəu e Neai, meiuaiu=pa e nəhue
nɨftəni. Iətəmi otun Pɨret u, in otəmiəgəh matuvən
əmə lanko naunun tɨkə; kəni Pɨret u, iətəm iəu
iəkəfɨnə o nəmiəgəhiən rəha nətəmimi e nəhue
§ 6:44 Hos 11:4; Jon 6:65; 12:32 * 6:45 Aes 54:13; Jer
31:34 † 6:48 Pɨret əpnapɨn əmə tasiru e nɨpətɨtah məmə kitah
okotəmiəgəh kəni məutatɨg, mətəu Iesu, in Pɨret rəha nəmiəgəhiən,
kəni in nəukətɨ nəmiəgəhiən itulɨn, iətəm tətətuəuin u rəueiu.
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nɨftəni, inu nəhuvegək.”
52 Nəghatiən u təmol nətəmimi kɨnautəhtul

mɨnautorgəhu kəm lah mɨn, motəni məmə, “?
Təhro ? Suah u təhrun nəfaiən nəhuvegɨn kitah
kotun?”

53 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah
məmə, nəmə itəmah nəsotuniən nəhuvegɨ
Nətɨ Iətəmimi, kəni məsotəmnɨmiən nɨran, ko
nəsotosiən nəmiəgəhiən itulɨn.‡ 54 Iətəmimi iətəm
tatun əmə nəhuvegək mətəmnɨm nɨrak, in otos
nəmiəgəhiən itulɨn,§ kəni e naunun nian, iəu
oiəkol in otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.* 55 Iəməni
lanəha, mətəu-inu nəhuvegək in pɨret pəhriən nɨg
nətəmimi. Konu nɨrak, in nəmnɨmiən pəhriən nɨm
nətəmimi. 56 Iətəmimi iətəmtatunnəhuvegək, kəni
mətəmnɨm nɨrak, in otatɨg lak. Kəni iəu iətatɨg
lan.†‡

57 “Rəhak Tatə iətəm təmahli=pa iəu iəkuva, in
nəukətɨ nəmiəgəhiən. Kəni iəu iatos nəmiəgəhiən
ohni. Kəni e noliən əhmen əmə, iətəmimi iətəm
‡ 6:53 Iesu tətəghati e nəghatiən əuhlin əha məmə katun
nəhuvegɨn, katənɨm nɨran. Nɨpətɨn u, məmə nətəmimi okotəkeikei
motəhatətə e rəhan nɨmɨsiən kəni motos nəmiəgəhiən itulɨn. (Jon
6:27,29,35,47-48,60). Nati nak in təməni tol nɨkitah təhti nɨpətɨ
Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu; Mat 26:26,28. § 6:54 Fes
54 in suaru kəti mɨn rəha nəniən fes 40. Nɨpətɨlau kuəhmen-əhmen
e lau mɨn. In təhruahru əmə məmə nuniən nəhuvegɨ Iesu
mɨne nəmnɨmiən nɨran in nəghatiən əuhlin o nəhatətəiən rəhatah.
* 6:54 Sam 63:5 † 6:56 Nian kitah kəutəni məmə kəutatɨg
e Iesu, uə kəutəpeir=pən e Iesu, nɨpətɨn u məmə kitah kəutatɨg e
Iesu məsohietiən, məutsɨpən lan, məutəhtul=pən lan, kautos rəfin
nəsanəniən rəhatah ohni, məutarəriə lan, kautɨlpɨn kitah min.
‡ 6:56 Jon 15:4-7; 1Jon 3:24; 4:15
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tatun iəu, inu tatos nəmiəgəhiən ohniəu. 58 Iəu
u pɨret pəhriən, iətəm təmsɨpən e Negəu e Neai,
meiuaiu=pa e nəhue nɨftəni. In təsəhmeniən e
pɨret u, iətəm tɨpɨtah mɨn aupən kəmautun. Nati
əpnapɨn məmə ilah kəmotun pɨret əha, mətəu ilah
kɨnohmɨs rəkɨs. Mətəu iətəmimi iətəm tun pɨret u,
in otos nəmiəgəhiən itulɨn, iətəm naunun tɨkə.”§
59 Iesu təməni pətɨgəm nəghatiən mɨn u, nian
təmətəgətun nətəmimi əpəha e nimə rəha nuha-
pumɨniən* e Kapeniəm.

Nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəpəh nəhatətəiən
lan

60Nətəmimi tepət rəha Iesu kəmotətəunəghatiən
u rəhan, kəni ilah kotəni məmə, “! Nəman! !
Nəghatiən u tiəkɨs agɨn! ? Pəh u təhrun nosiən
nəghatiən tol lanəha?”

61 Kəni Iesu təməhrun aru məmə nətəmimi mɨn
rəhan, kɨnautənimun-mun e nəghatiən əha rəhan.
Kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “?Mətəu təhrol
əha? ?Nətəlɨgiən rəhatəmah təmeiuaiu o nati u?
62 ?Mətəu nəmə təhro nəkoteruh Nətɨ Iətəmimi təri
matuvən mɨn ikɨn əha, in təmsɨpən ikɨn aupən,
təhrol u rəueiu?† 63 Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə
təhrun nəfəniən nəmiəgəhiən kəm iətəmimi.‡
Nəsanəniən rəha iətəmimi təruru noliən nati
u. Nəghatiən mɨn u iəmatəni kəm təmah, ilah
nəghatiən mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm
tətəfən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi. 64 Mətəu
itəmah nəuvein u ikɨnu, itəmah nəsotəhatətə
əhanəhiən lak.” (Iesu təməni lanəha mətəu-inu
§ 6:58 Jon 6:41,51 * 6:59 “nimə rəha nuhapumɨniən” —Afin-to
e tiksɨnəri. † 6:62 Jon 3:31; 17:5 ‡ 6:63 Jon 6:68; 2Kor 3:6
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in tɨnəhrun rəkɨs e nətuəuiniən məmə nətəmi
nɨpəh mɨn u kəsotəhatətəiən lan, kəni pəh u in
otegəhan=pən e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhan.)§
65 Kəni in təməni məmə, “O nati u inu, iəu iəməni
rəkɨs kəm təmah, məmə ko iətəmimi kəti təsuvaiən
ohniəu nəmə Tatə Uhgɨn təsoliən suaru ohni.”*

66Uərisɨg e nəghatiən əha, nətəmimi rəhan tepət
kəmotagɨm,mɨnotəpəh nɨtəu-pəniən.

Pitə təməni pətɨgəmməmə in tətəhatətə e Iesu
67Kəni Iesu təmətapuəh o rəhan nətəmimi tueləf

məmə, “?Təhro e təmah? ?Itəmah mɨn nəkotəni
məmə nəkotagɨmmotəpəh iəu?”

68 Kəni Saimon Pitə təməni=pən kəm in məmə,
“?Iərmənɨg, itɨmah oiəkəhuvən o pəh? Ik əmə u,
rəham əmə nəghatiən in tətəfən nəmiəgəhiən iətəm
naunun tɨkə.† 69Kəni itɨmah inotəhatətə rəkɨs lam,
kəni itɨmah inotəhrun rəkɨs məmə ik Iətəmi Asim
rəha Uhgɨn.”‡

70Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Itəmah
u, nətəmi tueləf rəhak. Iəu u, iəmɨtəpɨn itəmah,
mətəu itəmah kəti u ikɨn, in iərmɨs.”§ 71 In tətəni
Jutəs, nətɨ Saimon Iskariot, mətəu-inu in mɨn in
iətəmi tueləf kəti rəha Iesu, mətəu uərisɨg ikɨn, in
otəpanegəhan=pən in e nəhlmɨ rəhanmɨn tɨkɨmɨr.*

7
Iesu təməghati ilah pianmɨn

1 Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təsolkeikeiən
məmə otuvən lahuənumɨn e Jutiəməmə otol rəhan
§ 6:64 Jon 2:25 * 6:65 Jon 3:27; 6:44; 14:6 † 6:68 Jon 6:63
‡ 6:69 Mak 1:24; 8:27-30; Luk 4:34 § 6:70 Jon 13:2,27 * 6:71
Jon 17:12
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uək əha ikɨn əha, mətəu-inu, nətəmi asoli rəha
nətəm Jutiə kəmotətei nəniən oneuən kəti ohni
məmə okotuhamu in. Kəni tɨtəlɨg muvən lahuənu
mɨn e nɨtəni Kaləli. 2Mətəu nian tɨnəkuəkɨr e nian
rəha noliən lafet kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn ko
lafet rəha NoliənNɨmauvluvl.* 3Kəni pia Iesumɨn
kəmotəni=pən kəm in məmə, “Təuvɨr agɨn konu
məmənəkietmuvən əpəha Jutiə, pəhnətəmimimɨn
rəham əha ikɨn əha, ilah koteruh nati apɨspɨs mɨn
rəham iətəm natol. 4 Mətəu-inu iətəmimi iətəm
tolkeikei məmə nətəmimi okotəhrun in, kəni ko
təsəhluaigiən e rəhan mɨn uək mɨn. Nəmə natol
natimnati mɨn u, uvən mol əpu ik, kəni təuvɨr
agɨn məmə onəkol pəh nətəmimi mɨn e nəhue
nɨftəni koteruh.” 5 Pian agɨn mɨn pau, ilah mɨn
kəsotəhatətəiən lan, kəni mol kəutəni lanəha.†

6 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nian
əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən,‡mətəu itəmah,
nianmɨn rəfin əmə təhruahru o təmah. 7Nətəmimi
rəha nəhue nɨftəni u, ilah ko kəsotəməkiən e
təmah, mətəu iəu, ilah kəutəməki lak,§ mətəu-
inko iəu iatəni pətɨgəm məmə rəhalah noliən
təsəhruahruiən.* 8 Itəmah onəkautəhuvən e lafet,
mətəu ko iəu iəsaupəniənmuvən e lafet əha mətəu
inko, nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən.”†‡
* 7:2 Lafet rəhaNoliənNɨmauvluvl—Eruhe tiksɨnəri. † 7:5 Sam
69:8;Mak3:21 ‡ 7:6 Mat26:18; Jon2:4; 7:30 § 7:7 Jon15:18-21
* 7:7 Jon 3:19-20 † 7:8 Jon 7:6 ‡ 7:8 Kopi əuas mɨn nəuvein
rəha nauəuə u kəutəni məmə, “O iəu iəsuvəniən e lafet əha.” Nɨpətɨ
nəghatiən uməmə Iesu otəsuvəniən e lafet əhamətəu-inu pianmɨn,
nɨkilah təhti məmə in otəkeikei muvən məmə in otol nati apɨspɨs
mɨn, kəni mol narmɨ nətəmimi okotiuvɨg ohni. Mətəu Iesu otuvən
əmə e lafet e nian əhruahru iətəmUhgɨn otəni kəm in.
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9 In təmətəninəghatiənu, kənimətatɨg əpəhaKaləli.
Iesu təmuvənmɨn e lafet rəhaNoliənNɨmauvluvl

10 Kəni pia Iesu mɨn kəmotaupən məhuvən e
lafet əha, uərisɨg ko, Iesu təmuvən mɨn. Mətəu
nian təmuvən, in təmətan oneuən əmə o nətəmimi
məmə okəsotehiən. 11Kəni e lafet əha, nətəmi asoli
rəha nətəm Jerusɨləm, kəutəsal lan məutətapuəh
lan əpnapɨn əmə o nətəmimi məmə, “?Suah əpə in
iə?”

12 Kəni ikɨn əha, nɨmənin nətəmimi
kəməutasiuən-asiuən lan. Ilah nəuvein kotəni
məmə, “In iətəmi təuvɨr kəti,”mətəunəuveinkotəni
məmə, “Kəpə, in təteiuə əmə əpəha e nətəmimi.”
13 Mətəu ilah kəutəgɨn e rəhalah nətəmi asoli,§
kəni kəti təməsəni pətɨgəmiən Iesu e nɨki nətəmimi
məmə nətəmimi okotətəu.

14 Lafet əha, kəmol o nəfakiən apiəpiə kəti, kəni
e nəlugɨ lafet u, Iesu in təmuvən əpəha e Nimə
Rəha Uhgɨn, mətəgətun nətəmimi. 15 Kəni nətəmi
asoli rəha nətəm Isrel, narmɨlah təmiuvɨg pɨk,
kəni kotəni məmə, “?Suah u təməhro məhrun na-
timnati mɨn u e Nauəuə Rəha Uhgɨn? Rəhatah
kəti iətəmi asoli təsəgətuniən lan mɨne.” 16 Kəni
Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Nəghatiənmɨn u
iətəm iətəgətun nətəmimi lan, səniəmə rəhak əmə.
Ilah kautsɨpən e Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu
iəkuva.

17 “Kəni nəmə suah kəti rəhan nətəlɨgiən təskasɨk
məmə otol natimnati mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei,
kəni in təhrun məmə nəghatiən mɨn u rəhak,
ilah kautsɨpən o Uhgɨn, səniəmə rəhak aru əmə.
18 Iətəmimi iətəm tətəghati aru əmə e rəhan
§ 7:13 Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19
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nepətiən, in tətalkut aru əmə ohni, məmə otiuvi
rəkɨs nətəmimi, kəni kotəfəri nərgɨn ohni.* Mətəu
iətəmimi iətəm tolkeikei məmə nətəmimi okotəfəri
nərgɨ iətəm təmahli=pa in tuva, in iətəmimi rəha
nəniən nɨpəhriəniən, in səniəmə iətəm təteiuə.
19 Mosɨs təməfən Lou kəm təmah, mətəu itəmah
kətiəh mɨne təsol viviən Lou əha mɨne. ?Itəmah
nəutalkut məmə nəkotohamu iəu o nak?”†

20 Kəni nɨmənin nətəmimi kotəni məmə, “!
Nəman! !Narmɨn tərah kəti u tətatɨg lam! ?Pəh
təni məmə otoh ik mɨne?”

21 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Iəu iəmol uək kətiəh əmə,‡ kəni itəmah rəfin,
narmɨtəmah tatiuvɨg ohni. 22 Mətəu itəmah mɨn
nautol uək e Sapət, nəutəhgi=pən nəsualkələh
e nian əha, mautohtəu=pən Lou rəha Mosɨs.§
(Nɨpəhriəniən, səniəmə Mosɨs əhruahru in
təmətuəuin noliən əha, mətəu tɨpɨtəmah mɨn ilah
kəmotətuəuin.)* 23 Mətəu nian rəfin, itəmah
nəutəhgi=pən nəsualkələh e nian rəha Sapət

* 7:18 Jon5:41; 8:50,54 † 7:19 NətəmiasolimɨnrəhanətəmIsrel,
kəmautəsal e suaru o nohamuiən Iesu e Jon 5:18 mɨne 7:25. E Lou
rəhaMosɨs, Uhgɨn tətəniəhunohamuiən iətəmi (Eks 20:13). ‡ 7:21
Jon 7:23; Jon 5:2-9 § 7:22 Lev 12:3 * 7:22 Jen 17:9-14; 21:4
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mautol məmə onəsotatgəhliən Lou rəha Mosɨs.†
?Kəni təhro niəməha tatol itəmah mətəu-inu iəu
iəmol vivi agɨn nɨpətɨ iətəmimi e nian rəha Sapət?‡
24Otəpəhnakiliənnoliən rəhaku iətəmnəmoteruh
əməenəhmtɨtəmah,mətəuonəkotəkeikeimotətəlɨg
e natimnati iətəm nəsoteruhiən e nəhmtɨtəmah,
kəni motakil e nətəlɨgiən iətəm təhruahru.”§

Nətəmimi kəmotəghati e Krɨsto
25 Kəni e nian əha, nətəm Jerusɨləm nəuvein

kotəni məmə, “?Təhrol əha? ?Suah u inu, nətəmi
asoli kotəni məmə okotuhamu?* 26Mətəu oteruh-
to. In tɨnatəgətun pətɨgəm əmə nətəmimi əpəha e
nəhmtɨ nətəmimi mətəu suah kəti təsahiən ohni.
? Təhro nəmə nak nətəmi asoli mɨn kɨnotəhrun
rəkɨs məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa? 27 Mətəu kitah kotəhrun ikɨn suah u
təmsɨpən ikɨn. Mətəu nian Krɨsto in otuva, ko

† 7:23 Nətəm Isrel, nətəlɨgiən rəhalah tol lanəha. Nəmə lou
keiu, kəni kuol pɨsɨn e lau mɨn, nəmə natol kəti iətəm tatol ik
nətatgəhli mɨn kəti mɨn, kəni onəkeikei məhrun məmə lou nak u in
iahgin. Nati əpnapɨn məmə kəsegəhaniən noliən uək e nian rəha
Sapət, mətəu nətəm Isrel ilah kɨnotəhrun rəkɨs məmə nəhgi-pəniən
iətəmi, in iahgin e lou rəha Sapət. Tol lanəha, nəmə okəhgi=pən
suakəku kəti e nian rəha Sapət, kəni okəkeikei kəhgi=pən e nian
əha, kəni səniəmə noliən tərah. Nətəlɨgiən rəha Iesu tol lanu məmə,
nəmə ilah kəutegəhan nəhgi-pəniən nəsualkələh e nian rəha Sapət,
kəni kəutəkeikei motegəhan o nol viviən nɨpətɨ iətəmimi kəti nəmə
nɨmɨsiənuənərahiən kəti tətatɨg lan e nian rəha Sapət. ‡ 7:23 Jon
5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6 § 7:24 Aes 11:1-3; Jon
8:15 * 7:25 Jon 7:1
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iətəmi kəti təsəhruniən ikɨn in tatsɨpən ikɨn.”†
28 Kəni e nian əha, Iesu in tətəgətun nətəmimi e

Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in təmagət əfəməh mətəni
pətɨgəmməmə, “Nɨkitəmah təhtiməmənəkotəhrun
iəu, kəni motəhrun mɨn ikɨn iəmsɨpən ikɨn, mətəu
itəmah nəkotəruru. Iəu, iəməsuvaiən e nətəlɨgiən
əmə rəhak. Uhgɨn təmahli=pa iəu iəkuva. Kəni
Uhgɨn, in nɨpəhriəniən. Itəmah nəkotəruru in,
29mətəu iəu iəkəhrun,‡mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan.
Kəni in təmahli=pa iəu iəkuva.”

30 O nati u, nətəmi asoli mɨn kəmotolkeikei
məmə soldiə mɨn okotaskəlɨm Iesu, mətəu kəti
təməsea-pəniən mek, mətəu-inu təsol əhanəhiən
nian rəhan.§ 31 Mətəu e nɨmənin nətəmimi ikɨn
əha, ilah tepət kəmotəhatətə lan, kəni motəni
məmə, “Nəmə Krɨsto tuva, kəni ko in təsoliən
nəmtətiən tepət tapirəkɨs ilah mɨn u suah u Iesu
tatol.”*

Soldiəmɨn rəha
Nimə Rəha Uhgɨn kəməhuva
məmə okotaskəlɨm Iesu

32 Kəni nian Farəsi mɨn kəmotətəu nɨmənin
nətəmimi kəutasiuən-asiuən e Iesu lanəha, ilah
mɨne pris asoli mɨn kəmotahli=pən soldiə mɨn
nətəm kəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn məmə oko-
taskəlɨm Iesu.†
† 7:27 Nətəmimi kotəhrunməmə Iesu təmepət əha Nasərɨt, kəni in
rəhanumaməmɨne tatəu JosɨpmɨneMeri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42;
18:5). Nətəm Isrel nəuvein ilah kotəhrun məmə Krɨsto in otsɨpən
əpəha taunPetlehem(Maeka5:2;Mat2:4-6),mətəunəuvein, nɨkilah
təhti məmə in otuva əmə, nətəmimi ilah okotəruru ikɨn in təmsɨpən
ikɨn. ‡ 7:29 Mat 11:27 § 7:30 Mat 26:18 * 7:31 Jon 2:23;
4:48 † 7:32 Jon 7:45-48
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33Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi
məmə, “Iəu iətatɨg nian təkuəkɨr əmə kitah min
itəmah, kəni uərisɨg, iəkɨtəlɨg=pən mɨn o iətəm
təmahli=pa iəu. 34 E nian u, itəmah onəpanotəsal
lak, mətəu ko nəsotehiən iəu; mətəu-inu ikɨn əha,
iəu iatuvən ikɨn, ko itəmah nəsəhuvaiən ikɨn.”

35 Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel
kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “? In
otuvən iə əha məmə kitah okəsoteruhiən in? ?
Otuvən o nətəm Isrel nəuvein u nətəm kəutatɨg e
nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn ilah Nanihluə‡ mɨn, məmə
otəgətun ilah? 36 In tətəni məmə e nian əha, kitah
okotəsal lan, mətəu kəsoteruhiən in, mətəu-inu
ikɨn əha in tatuvən ikɨn, ko kitah kəsəhuvəniən
ikɨn. ?Nəghatiən nak u, nɨpətɨn tətəni nak?”

Nəhu iətəm tətəfa nəmiəgəhiən pəhriən
37 Naunun nian rəha lafet əha, in iahgin

tapirəkɨs e nian mɨn nəuvein rəha lafet. Kəni e
nian əha, Iesu təməhtul əpəha e nəhmtɨ nətəmimi
magət əfəməh məmə, “! Iətəmimi iətəm tətəuauə,
pəh inotuvaohniəu,məmnɨm!§* 38 Iətəmimi iətəm
tətəhatətə lak, in təhmen e nəghatiən rəha Nauəuə
RəhaUhgɨnu tətəni lanuməmə, ‘Nəhu iətəmtətəfən
nəmiəgəhiən pəhriən, in otsɨpən e nɨkin, təhmen e
nəhmtɨ nəhu iətəm tətapuəl-apuəl mətəri mətaiəh
pətɨgəm.’ ”† 39 Iesu təməni nəghatiən u, mətəghati
‡ 7:35 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. § 7:37
“Nəuauəiən” in nəghatiən əuhlin tətəgətun məmə kitah kotəkeikei
motos Uhgɨn təhmen e iətəmimi iətəm tətəuauə təkeikei məmnɨm
nəhu. “!Əhuva ohniəu, məmnɨm!” in nəghatiən əuhlin iətəm tətəni
məmə, “Əhatətə lak.” * 7:37 Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Nəh22:17
† 7:38 Jer 2:13; Aes 44:3; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35;
Nəh 7:17
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e Narmɨn Rəha Uhgɨn u uərisɨg in otəpanəfən kəm
nətəmi mɨn u kotəhatətə lan.‡ Mətəu e nian əha,
NarmɨnRəhaUhgɨn, təsuva əhanəhiən e nətəmimi,
mətəu-inu Uhgɨn təməsəfəri əhanəhiən Iesu.§

Nətəmimi kəmotəuəri ilahmɨn o Iesu
40 Nian nətəmimi əha ikɨn kəmotətəu nəghatiən

u, kəni nəuvein kotəni məmə, “Suah u, in iəni rəha
Uhgɨn u, aupən kəmatəghati lan.”

41Mətəunəuveinmɨn ilah kotəniməmə, “Suahu,
in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.”
Mətəu in pɨsɨn mɨn nəuvein kotəni məmə, “?

Nɨkitəmah təhti məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni
məmə otahli=pa təhrun nɨsɨpəniən e Kaləli? !
Kəpə!* 42 Nauəuə rəha Uhgɨn tətəni məmə Krɨsto
iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa otəkeikei
mɨsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Tefɨt, e taun u Petle-
hem, imaTefɨt aupən.”† 43Tol lanəha, kəninɨmənin
nətəmimimɨn u, kəmotuəri ilahmɨn o Iesu. 44Kəni
nəuvein kotəniməmə okotaskəlɨm in,mətəu iətəmi
kəti təməsea-pəniənmek.

Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel
kəməsotəhatətəiən e Iesu

45 Kəni soldiə mɨn kəmohtəlɨg məhuvən o pris
asoli mɨn mɨne Farəsi mɨn, kəni nətəmi asoli
mɨn əha kəmotətapuəh o lah məmə, “? Təhro
nəsotələsiən Iesuməhuva?”

46Kəni soldiəmɨn əhakotəni=pənkəmlahməmə,
“!Iəməsotələsiən mətəu-inko suah kəti təsəghatiən
təhmen lan!”
‡ 7:39 Jon 1:33; Uək 2:17,33 § 7:39 Jon 12:23,32; 13:31,32
* 7:41 Jon 1:46 † 7:42 2Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer
23:5; Mat 2:1,22-23; Luk 2:4-7
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47Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm lahməmə,
“?Təhro? In tɨniuvi=pən nətəlɨgiən rəhatəmahmɨn
e rəhan nəghatiən eiuə? 48 ? Nəmoteruh rəkɨs
rəhatah kəti iətəmi asoli uə Farəsi kəti təməhatətə
lan? 49Mətəu nətəmi əpnapɨn mɨn, ilah kotəruru
agɨn Lou rəha Mosɨs, tol lanəha, Uhgɨn otərəkɨn
ilah.”

50Kəni Nikotiməs u in Farəsi kəti, inəha ikɨn ilah
min. Suah u inu aupən təmuvən mətəghati kəm
Iesu.‡ Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, 51 “?
Təhro? ?Təhruahru e Lou rəhatah məmə kitah
okotəni pətɨgəm nalpɨniən rəha iətəmimi iətəm ki-
tah kəsotaupəniən motəhrun vivi, konu, məsoteh
əhruahruiən nati nak iətəm in tatol?”

52 Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “?
Təhro? !?Ik u ik iətəm Kaləli, uə!? Uvən-to mafin
mɨn Nauəuə Rəha Uhgɨn. Ik onəkeruh məmə iəni
kəti ko təsɨsɨpəniən Kaləli.”

53 Kəni nətəmimi kɨnotohtəlɨg=pən mɨn
məutəhuvən lahuənumɨn.§

8
1Mətəu Iesu təmuvən əpəha e nɨtəuət u, nərgɨn u,

Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif.
Pətan iətəm təmapɨli ilau iərman pɨsɨn u səniəmə

rəhan iərman
2 Kəməni lauɨg, ləplapɨn agɨn, kəni Iesu

təmɨtəlɨg=pən mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni
nətəmimi tepət kəməhuva, motuhapumɨn=pən
ilah mɨn ohni, kəni Iesu təməharəg kəni
mɨnətuəuinmətəgətun ilah.
‡ 7:50 Jon 3:1 § 7:53 E kopi əuasmɨn nəuvein rəhaNiutestɨmɨn
iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən u Jon 7:53–8:11
tɨkə.
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3 Kəni nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn
kəmotələs pətan kəti məhuva ohni. Kəni motol in
təhtul aupən e nəhmtɨlah. Pətan əha, nətəmimi
nəuvein kəmoteruh e nəhmtɨlah məmə tətapɨli
ilau iərman kəti səniəmə rəhan əhruahru iərman.
4Kəninətəmiasolimɨn əhakəmotəni=pənkəmIesu
məmə, “Iəgətun, pətan u nətəmimi kəmoteruh e
nəhmtɨlahməmə in tətapɨli ilau iərman kəti, mətəu
səniəmə rəhan əhruahru iərman. 5E Lou rəhatah,
Mosɨs təmələhu nəghatiən kəti tətəni məmə,
pətan tol lanu, kitah kotəkeikei motəhti e kəpiel
apɨn motahtɨmu.* ?Mətəu ik, rəham nətəlɨgiən
təhro?” 6 Ilah kəmotətapuəh lanəha, məmə okotol
nətəlɨgiən ekəu-ekəu, pəh ilahmoteruh=pənnoliən
tərah nəuvein lan, məmə ilah kotəhrun nakiliən
noliən rəhan.† Mətəu Iesu təpnapɨn əmə, məməhli-
əməhli mətətei nati e nɨftəni e nəuanəhlmɨn.

7 Ilah kəməutəhtul məutəhtul məutətapuəh e
nəghatiən u kəm in, kəni in təhtul, kəni məni=pən
kəm lah məmə, “Nəmə itəmah kəti u ikɨnu, in
təsoliənnoliən tərahniankətimɨne, pəh inotaupən
məhti pətan u.”‡ 8 Kəni in məməhli-əməhli mɨn,
mətətei nati e nɨftəni e nəuanəhlmɨn. 9 Kəni nian
ilah kəmotətəu nəghatiən rəhan, kɨnəutan kətiəh
kətiəh,məutagɨm. Nauəhli mɨn kotaupənmotagɨm
kətiəh kətiəh, motəpəh əmə Iesumɨne pətan əha.

10 Kəni Iesu təməhtul əhruahru mɨn lan
məni=pən kəm pətan məmə, “? Pətan, nətəmimi

* 8:5 E Lou rəha Mosɨs pətan mɨne iərman ilau pəti okəkeikei
kahtɨmu ilau (Lev 20:10; Dut 22:22-24). † 8:6 Nɨkilah təhti
məmə nɨki Iesu otasəkəhruin pətan əha, konu ilah okotəni məmə in
təsɨtəu-pəniən Lou rəhaMosɨs. ‡ 8:7 Dut 17:7; Rom 2:1,22
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mɨn u kəmotəhruvən? ?Kəti təsuvaiən məmə otəni
pətɨgəm rəham nalpɨniən?”

11 Kəni pətan əha təməni=pən kəm in məmə,
“Iətəmi asoli, ilah kohkə.”
Kəni Iesu təni=pən məmə, “Iəu mɨn, ko iəsəni

pətɨgəmiən rəham nalpɨniən. Mətəu atuvən, mol
naunun e noliən tərahmɨn.”§

Iesu in nəhagəhagiən rəha nətəmimi e nəhue
nɨftəni

12 Kəni Iesu təmətəghati mɨn kəm lah, mətəni
məmə, “Iəu u, iəu Nəhagəhagiən rəha nətəmimi u e
nəhue nɨftəni.* Iətəmimi iətəm tətɨtəu=pa iəu, ko in
təsaliuəkiən e napinəpuiən nian kəti mɨne, mətəu
in otos nəhagəhagiən e nəmiəgəhiən rəhan.”†

13 Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə,
“! Ik nətəfu pətɨgəm ik lanko, mətəu iətəmi kəti
təsoliən rəhan aru nəfɨgəmiən, kəni tol lanko,
rəham nəghatiən ko təsəhtuliən!”‡

14Kəni Iesu təni=pənməmə, “Əuəh, nɨpəhriəniən
məmə iəu aru əmə iətəni pətɨgəm iəu. Mətəu
rəhak nəghatiən in tətəhtul pəhriən, mətəu-inko,
iəu iəkəhrun ikɨn iatsɨpən ikɨn, kəni məhrun mɨn
ikɨn iatuvən mɨn ikɨn,§ mətəu itəmah nəkotəruru
ikɨn iatuvən ikɨn, kənimotəruru ikɨn iatsɨpən ikɨn.*

15 “Itəmah u, nəutakil noliən rəha iətəmimi
e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə. Mətəu iəu
iəsakiliən noliən rəha iətəmi lanəha, məsakiliən
§ 8:11 Jon 3:17; 5:14 * 8:12 Esik 1:26-28; Jon 1:4-5; Hip 1:3
† 8:12 Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Mat
5:14; Nəh 21:23-24 ‡ 8:13 Jon 5:31 § 8:14 Jon 13:3; 16:28
* 8:14 Nəghatiən rəha Iesu in nɨpəhriəniən mətəu-inu təmsɨpən e
Uhgɨn, kəni mətətəlɨg e Uhgɨn, kəni Uhgɨn in nɨpəhriəniən.
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iətəmi kəti. 16 Mətəu nəmə iəu, iəkakil noliən
rəha nətəmimi, oiəkol e noliən iətəm təhruahru,
mətəu-inu səniəmə iətakil e nətəlɨgiən əmə rəhak,
mətəu itɨmlau Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu,
rəhatɨmlau nakiliən in kətiəh əmə. 17 E Lou
rəhatəmah, kəmətei məmə, nəmə iətəmimi keiu,
katuol nəfɨgəmiən o nəghatiən kəti, kəni nəghatiən
u, in otatəhtul.† 18 Kəni rəueiu əha, iəu iatəni
pətɨgəm iəu, mətəu rəhak Tatə iətəm in təmahli=pa
iəu iəkuva, in mɨn tatol nəfɨgəmiən ohniəu.”‡

19 Kəni tol lanəha, ilah kɨnəutətapuəh ohni
məmə, “?Mətəu Tatə in iə rəham?”
Kəni in təni məmə, “Itəmah nəkotəruru iəu,

kəni itəmah nəkotəruru mɨn rəhak Tatə. Nəmə
itəmah nəkotəhrun mə iəu pəh, kəni nəkotəhrun
mɨn rəhak Tatə.”§

20 Iesu təməni nəghatiən u e Nimə Rəha Uhgɨn
əhruahru, nian in təmətəgətun nətəmimi əpəha
ikɨn kəti iətəm kətəfən məni ikɨn. Mətəu iətəmi
kəti təməsuvəniən maskəlɨm in, mətəu-inu təsol
əhanəhiən nian rəhan.

Iesu təmsɨpən ilɨs
21 Kəni Iesu təmətəni=pən mɨn kəm lah məmə,

“Iəu iəpanagɨm rəkɨs e təmah, kəni itəmah
onəkotəsal lak. Mətəu itəmah onəkohmɨs, kəni
təfagə tərah u rəhatəmah* otatɨg əhanəh e təmah.
Ikɨn əha iatuvən ikɨn, ko itəmahnəsəhuvaiən ikɨn.”

22Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, ilah kotəni
məmə, “?Nəghatiən əha Iesu tətəni məmə, ikɨn əha
† 8:17 Dut 19:15 ‡ 8:18 Mak 1:10-11; Jon 1:33-34; Jon 5:31-40
§ 8:19 1Jon 2:23 * 8:21 Nian Iesu tətəni “təfagə tərah u,” nəmə
nak in tətəghati e təfagə tərah iətəmkəsotəhatətəiən lan (Jon 9:41).
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in tatuvən ikɨn, ko kitah kəsəhuvəniən ikɨn, nɨpətɨn
tətəni nak? ?Nəmə təhro in otohamu aru in, uə?”

23 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Imatəmah u ikɨnu, mətəu iəu, iəu imak əha
ilɨs ikɨn əha, kəni iəmsɨpən ikɨn, meiuaiu=pa.
Itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Mətəu
iəu, səniəmə iətəmi rəha nəhue nɨftəni u.† 24 Tol
lanəha, iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, itəmah
onəpanohmɨs e noliən tərah mɨn rəhatəmah,
mətəu-inu nəmə itəmah nəsotəhatətəiən lak məmə
Iəu U Inu,‡ kəni itəmah onəkohmɨs, kəni noliən
tərahmɨn rəhatəmah okotatɨg agɨn e təmah.”§

25Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “!Ei! ?Ik
pəh konu?”
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu

iəkəhmen əməməmə in konu iəmatəni kəm təmah
aupən, mətəuarus=pa u rəueiu. 26Natimnati tepət
iətəm iəkəhrun nəniən e təmah, kəni məhrun
nakiliən noliən mɨn rəhatəmah ohni, mətəu
iətəmimi iətəm təmahli=pa iəu, rəhan nəghatiən in
nɨpəhriəniən əmə. Iəu iətənipətɨgəm əmənatimnati
mɨn iətəm iəmətəu ohni, məmə nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni ilah okotətəu.”

27 Mətəu ilah kəsotəhruniən məmə Iesu in
tətəgətun Tatə Uhgɨn. 28 Tol lanəha, in təni=pən
† 8:23 Jon 3:31 ‡ 8:24 E kopi əuas mɨn rəha Niutestɨmɨn
iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən u rəha Iesu, “Mə
Iəu U Inu,” təməni u ikɨnu mɨne ikɨn mɨn tepət e nauəuə u, in
təhmen-əhmen əmə e nəghatiən kəti iətəm Uhgɨn təmətəni o nəni
aruiən nərgɨn kəm Mosɨs, mətəni məmə, “Iəu Iətatɨg.” Afin-to e
nauəuə rəha Eks 3:14-16. Iesu tətəni nəghatiən əha, matol əpu in
məmə in Uhgɨn. Iesu in tətəni məmə in Uhgɨn. Jon 8:28,58; 13:19;
18:6 § 8:24 Rəueiu Iesu in təsəghatiən əmə e noliən tərah asoli
iətəm kəsotəhatətəiən lan, mətəu tətəghati e noliən tərah mɨn rəfin
agɨn iətəmnətəmimi əha kəmotol.
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kəm lah məmə, “Nian onəkotləfəri rəkɨs Nətɨ
Iətəmimi,* nəpanotəhrun məmə Iəu U Inu.† Kəni
onəpanotəhrun mɨn məmə iəsol aruiən nati kəti e
rəhak nətəlɨgiən. Iətəni əmə natimnati iətəm Tatə
Uhgɨn təməgətun iəu lan.‡ 29 Iətəmi təmahli=pa iəu
iəkuva, in tətatɨg itɨmlau min. In təsəpəhiən iəu
iəkan pɨsɨn,§mətəu-inu, nian rəfin, iatol natimnati
mɨn iətəmnɨkin tətagiən ohni.”*

30 Nian Iesu təmətəni nəghatiən mɨn əha,
nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən lan.

Nɨpəhriəniən
tateuvi rəkɨs itəmi

31 Kəni Iesu təməni=pən kəm nətəm Isrel
mɨn u kəmotəni nɨpəhriəniən lan məmə, “Nəmə
nəkotaskəlɨm əskasɨk nəghatiənmɨnu rəhak, iətəm
iətəni=pɨnə kəm təmah, itəmah əhruahru konu,
rəhak nətəmimimɨn.† 32Kəni itəmah onəkotəhrun
nɨpəhriəniən, kəni nɨpəhriəniən u, otɨtɨs itəmah
məmə nəsəhuvamɨniənmotol slef.”‡

33Kəni ilah kəmotəni=pən kəminməmə, “Itɨmah
u namipɨ Epraham,§ itɨmah u iəsotol agɨniən slef*
mɨn rəha iətəmi kəti. ?Təhro nəməni nəghatiən u
məmə, ‘Nɨpəhriəniən otɨtɨs itəmah, nəkotəpiə.’?”

34 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə,
“Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah,
nətəmimi nətəm kautol noliən tərah, kəni noliən
tərah u, in tətarmənɨg e lah, kəni mətaskəlɨm
* 8:28 Jon 3:14; 12:32-33 † 8:28 “Iəu u inu” — Afin-to futnot e
Jon 8:24. ‡ 8:28 Jon 14:24 § 8:29 Jon 16:32 * 8:29 Jon 4:34;
5:30; 6:38 † 8:31 2Jon 1:9 ‡ 8:32 Rom 8:2; 2Kor 3:17; Kəl 5:1
§ 8:33 Luk 3:8 * 8:33 “slef” — Afin-to e tiksɨnəri.
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matol ilah kəutəhuva rəhan mɨn slef.† 35Kəni slef,
rəhan iətəmi asoli təsegəhaniən məmə otatɨg e
nimə rəhan. Mətəu iərmənɨg tətegəhan lan məmə
nətɨn tətatɨg e nimə rəhan nian rəfin matuvən
əmə lanko naunun tɨkə. 36 ! Tol lanəha, nəmə
Nətɨ Uhgɨn tatɨtɨs itəmah, kəni tatɨtɨs pəhriən agɨn
itəmah, kəni itəmah nəsəhuva mɨniən motol slef!
37 Iəkəhrunməmə itəmah namipɨ Epraham,mətəu
nəutəsal e suaru məmə onəkotohamu iəu, mətəu-
inu nəsotolkeikeiən məmə onəkotətəlɨg e rəhak
nəghatiən.‡ 38 Iəu iətəni natimnati mɨn u, iətəm
iəmeruh rəhak Tatə təmol. Mətəu itəmah nautol
natimnati mɨn u iətəm rəhatəmah əmə tatə təməni
kəm təmah.”

39Kəni ilah kəmotəni=pənkəminməmə, “!Mətəu
tatə rəhatɨmah, in Epraham!”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə

itəmah namipɨ Epraham əhruahru mɨn, kəni
itəmah onəkotos rəhan noliən mɨn, təhmen lan
təmol aupən. Mətəu itəmah səniəmə namipɨn
əhruahru, mətəu-inu nəsotosiən noliən mɨn
rəhan.§ 40 Iəu iətəni pətɨgəm nəghatiən pəhriən
kəm təmah iətəm iəmətəu o Uhgɨn, mətəu itəmah
nəkotəni məmə onəkotohamu iəu. ? Nɨkitəmah
təhti məmə noliən rəha Epraham tol lanəha?
41 Itəmah nəutohtəu=pən əmə noliən əmə rəha tatə
rəhatəmah.”
Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Itɨmah u

səniəmə kəlkələh mɨn e suaru. Uhgɨn əmə in Tatə
rəhatɨmah.”

Nenətɨ Setən
† 8:34 Rom 6:12-23; 1Jon 3:8-9 ‡ 8:37 Jer 9:25-26; 1Jon 3:10
§ 8:39 Rom 2:28-29; 9:7-9
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42 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nəmə
Uhgɨn pəhriən in Tatə rəhatəmah, kəni itəmah
onəkotolkeikei iəu, mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan,
muva u ikɨnu.* Mətəu in səniəmə rəhatəmah Tatə.
Iəu iəməsuvaiənu ikɨnu e rəhak aru əmənətəlɨgiən,
iəmuvamətəu-inu in təmahli=pa iəu.

43 “?Mətəu təhro nəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiən
rəhak? !Mətəu-inu nəsotolkeikei agɨniən məmə
nəkotətəu rəhak nəghatiən! 44 Itəmah, rəhatəmah
noliən təhmen əmə e noliən rəha tatə rəhatəmah,
Setən. Kəni nian rəfin itəmah nəkotolkeikei noliən
nəuan.† Noliənrəhan iətəmtəmatol enətuəuiniən,‡
tatol əhanəh, in iətəmi rəha nohamuiən itəmi. In
təməki e nɨpəhriəniən, mətəu-inu nɨpəhriəniən tɨkə
lan. Nian in təteiuə, in tatol əmə rəhan noliən,
mətəu-inu in iətəmi rəhaneiuəiən, kəni in tatə rəha
neiuəiənmɨn.

45 “Mətəu iəu iətəni nɨpəhriəniən əmə kəmtəmah,
kəni tol lanəha, itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak
nəghatiən. 46 ?Təhro? Itəmah kəti u ikɨnu təhrun
nəgətuniənməmə iəu iəmol noliən tərah kətimɨne?
? Nəmə iəu iətəni nəghatiən pəhriən mɨn, kəni
təhro itəmah nəsotəhatətəiən lak? 47 Iətəmimi rəha
Uhgɨn, in tatətəlɨg e nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu
itəmah səniəmə nətəmimi rəha Uhgɨn. Tol lanəha,
nəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Uhgɨn.”

Iesumɨne Epraham
48 Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotahi

Iesu motəni məmə, “!Nəman! ! Itɨmah inoteruh

* 8:42 1Jon 5:1 † 8:44 1Jon 3:8 ‡ 8:44 E nauəuə rəha Jen 3:4,
koteruhməmə Setən təmaupənmeiuə e nətuəuiniən. In təməni=pən
kəm Iv məmə, “Ko ik onəsɨmɨs agɨniən.” Mətəu Setən təmətəghati
lanu, məuhlin nəghatiən iətəmUhgɨn təməni e Jen 2:17.
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əhruahru ik! Ik iətəm Səmeriə kəti. !Ik, narmɨn
tərah kəti tətatɨg lam!”

49Mətəu Iesu təni məmə, “Narmɨn tərah tɨkə lak,
mətəu iəu iətəfəri nərgɨ rəhak Tatə, mətəu itəmah,
nəutərəkɨn nərgək. 50 Iəu iəsalkutiən o nərgɨn
asoli, mətəu iətəmi kəti in tətalkut ohniəu. Kəni in
otəpanakil nətəmimi rəfin. 51Nɨpəhriəniən agɨn u
iətəni=pɨnə kəm təmahməmə, iətəmimi iətəm tatol
nəuiak, ko in təsɨmɨsiən nian kəti mɨne.”

52 Kəni nətəmimi mɨn əha kotəni=pən kəm in
məmə, “! Rəueiu inotəhrun məmə narmɨn tərah
kəti tətatɨg lam! Epraham təmɨmɨs, kəni iəni mɨn
kəmohmɨs mɨn, mətəu ik nətəni məmə, iətəmimi
iətəm tatol nəuiam, ko in təsɨmɨsiən nian kəti. ?
Nəghatiən nak u? 53 ?Ik nəkapirəkɨs Epraham u
tɨpɨtɨmah tɨnɨmɨs rəkɨs? ?Kəni mɨne iəni mɨn u
kɨnohmɨs rəkɨs? ?Kəni nəkəmə ik iətəmimi nak?”§

54 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Nəmə iəu əmə
iətəfəri aru iəu, kəni rəhak nɨsiaiən in nati əpnapɨn
əmə. Mətəu rəhak Tatə u itəmah nəutəni məmə
in Uhgɨn rəhatəmah, inəha in tətəfəri iəu mətəfən
nɨsiaiən kəm iəu. 55 Itəmah nəkotəruru in, mətəu
iəu iəkəhrun in. Nəmə iəkəni məmə iəkəruru in,
kəni in otol iəu məmə iəu iətəmimi rəha neiuəiən,
təhmen əmə e təmah. Mətəu iəu iəkəhrun in, kəni
iəu matol nəuian. 56 Tɨpɨtəmah u Epraham, nɨkin
təmagiən pɨkməmə in otəpaneh nian rəhak otuva.
Kəni nian in təməhrunməmə rəhak nian otəkeikei
muva, kəni nɨkin təmagiən-pɨk.”

57Kəni nətəmimi mɨn u kəmotahi motəni məmə,
“! Nəman! ! Ik nəsos əhanəhiən nu fifti mɨne!
Nəməhromafu Epraham?”*
§ 8:53 Jon 4:12 * 8:57 Epraham təmɨmɨs mɨnos rəkɨs nu
tu-tausɨn, uərisɨg Iesu təpanair=pa.
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58 Kəni Iesu təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn
u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, nian Epraham
təməsair əhanəhiən, mətəu Iəu Iətatɨg.”†‡

59 Kəni əmeiko, ilah kəmotəmki kəpiel apɨn,
motəni məmə okotəhti Iesu lan;§ mətəu Iesu
təməhluaig, kənimiet eNiməRəhaUhgɨnmatuvən.

9
Iesu təmol vivi nəhmtɨ suah kəti

1Kəni nian kəti, Iesu təmaliuəkmətan, kənimeruh
suah kəti. Nian təmair, nəhmtɨn təpɨs. 2 Kəni
nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəni=pən kəm in
məmə, “Iəgətun, suah u təmair nəhmtɨn təpɨs. ?O
nak? ?O noliən tərah rəhan, uə noliən tərah rəha
tatəmɨnemamə rəhan?”*

3Mətəu Iesu təniməmə, “Nəhmtɨ suahu təmərah,
mətəu səniəmə e noliən tərah rəhan, uə e noliən
tərah rəha tatə mɨne mamə rəhan. Mətəu, nəhmtɨ
suahu təməpɨs lanəhaməməUhgɨnotəgətun rəhan
uək e nəmiəgəhiən rəhan.†‡ 4Nian tətian əhanəh,§
kitah kotəkeikei motol uək rəha Uhgɨn, iətəm
təmahli=pa iəu iəkuva. Nian lapɨnotəpanuva, kəni
iətəmimi in təruru noliən uək.* 5 Nian iəu iətatɨg
† 8:58 Nian Iesu təməni mɨn məmə, “Iəu Iətatɨg,” tatos nərgɨ
Uhgɨn (Eks 3:14), təhmen e “Mə Iəu U Inu” (Jon 8:24). Tol lanəha,
təhmen=pən əməməmə in təməniməmə in Uhgɨn əhruahru. Afin-to
futnot e Jon 8:24. ‡ 8:58 Jon 1:1; 17:5; 17:24 § 8:59 Lev 24:16
* 9:2 Luk 13:2-3 † 9:3 NətəmIsrel kəutəghati pɨk o nətapuəhiən
mɨn tol lanu, mətəu Iesu in təməsuvəniən pɨk o nəghatiən mɨn tol
lanu,mətəu in təmətəgətun ilahməməkotehnəsanəniənrəhaUhgɨn.
‡ 9:3 Jon 11:4 § 9:4 Nian Iesu tətəni məmə, “Nian tətian
əhanəh,” nəghatiən u tətəgətun rəhan nəmiəgəhiən, mətəu-inu in
Nəhagəhagiən (fes 5). Mətəu lapɨn tətəgətun=pən rəhan nɨmɨsiən.
* 9:4 Jon 12:35-36
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əhanəh e nəhue nɨftəni u, iəu Nəhagəhagiən rəha
nətəmimi e nəhue nɨftəni.”†

6Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əha, təmagəh
nɨftəni, kəni, mol nəmɨt lan, kəni mos nəmɨt əha,
mol=pən e nəhmtɨ suah kəha.‡ 7Kəni Iesu təni=pən
ohniməmə, “Onəkuvən e noan nəhu Sailoam, kəni
məueiu nəhmtəm.” (Nərgɨn u Sailoam, nɨpətɨn
təni məmə, “Kəmahli=pən.”) Kəni suah kəha,
təmuvən, məueiu nəhmtɨn. Nian təmɨtəlɨg=pa,
mətəu nəhmtɨn tɨnəuvɨr, kəni mɨnateruh nati.§

8 Kəni nətəmimi iman ikɨn, mɨne nətəm min u
nətəm kotəhrun in, məmə in iətəmimi kəti nian
rəfin təteasiə o məni o nətəmimi, ilah narmɨlah
təmiuvɨg pɨk ohni. Kəni kɨnautətapuəh-ətapuəh o
lahmɨnməmə, “!Ei! !Oteruh-to! ?Suah u inu, nian
rəfin tətəharəgməteasiə oməni o nətəmimi?”

9 Kəni nətəmimi nəuvein kotəni məmə, “Əuəh,
inəha.”
Kəni mətəu nəuvein kotəni məmə, “Kəpə.

Təhmen əmə lan, mətəu səniəmə in.”
Mətəu suah kəha təni məmə, “!Iəu u inu!”
10 Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?

Nəhmtəm təməhroməuvɨr?”
11 Kəni in təni məmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu,

in təmol nəmɨt nəuvetɨn kəni mol=pən e nəhmtək,
kəni məni məmə, ‘Uvən əpəha Sailoam, məueiu
nəhmtəm.’ Kəni əmeiko, iəmuvən. Nian iəməueiu
nəhmtək, mətəu nəhmtək tɨnəuvɨr, inateh nati.”

12 Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Mətəu
suah tətatɨg iə?”
† 9:5 Jon 1:4 ‡ 9:6 E nian əha, nətəmimi nɨkilah təhti məmə
nagəhiən tatol uək təhmen e mərsɨn. Nəmə təhro, noliən u rəha
Iesu təmasiru e iətəmimi əha məmə otəhatətə e nəsanəniən rəhan.
§ 9:7 Aes 35:5
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Kəni in təni məmə, “Iəu iəkəruru.” 13 Kəni
nətəmimi kəmotələs suah u nəhmtɨn təmərah
aupən, məhuvən kəm Farəsi mɨn. 14Nian u, iətəm
Iesu təmol=pənnəmɨt e nəhmtɨ suah kəha kənimol
vivi, in nian rəha Sapət.

15Kəni Farəsi mɨn kəmotətapuəh ohni məmə, “?
Nəməhro nəhmtəm təuvɨr?”
Kəni suahkəha təməni=pənkəmlahməmə, “Iesu

təmol=pən nəmɨt e nəhmtək, kəni iəkuvən məueiu
rəkɨs, kəni nəhmtək təuvɨr, iateruh nati.”

16Kəni Farəsimɨn nəuvein kəmotəni=pənməmə,
“Suah ko təsɨsɨpəniən o Uhgɨn, mətəu-inu, in
təsɨtəu-pəniən lou rəha Sapət.”
Mətəu Farəsi mɨn nəuvein mɨn kotəni məmə, “?

Mətəu təhro? Suah kəha səniəmə in tatol noliən
tərah. Iətəm tatol noliən tərah təruru noliən
nəmtətiən kəti lanəha.” Kəni ilah kəmotəuəri ilah
mɨn o nəghatiən u.

17 Kəni ilah kəmotətapuəh mɨn ohni məmə, “?
Suah kəha təmol vivi nəhmtəm, kəni nɨkim təhti
məmə in iətəmimi nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “In iəni kəti.”
18Mətəunətəmiasoli rəhanətəmIsrel kəsotəniən

nɨpəhriəniən lan məmə suah u aupən nəhmtɨn
təmərah, mətəu rəueiu əha, tɨnətair. Tol lanəha,
ilah kəmotauɨn=pən e rəhan tatə mɨne mamə
kiəuva, 19kəni kəmotətapuəho lauməmə, “?Təhro?
?Nətɨtəlau u suah u? ? Itəlau onəkuəni-to məmə
nian in təmair=pa, kəni nəhmtɨn təpɨs? ?Okəmə
nɨpəhriəniən, kəni nəhmtɨn təməhroməuvɨr?”

20 Kəni rəhan mamə mɨne tatə kuəmə “Itɨmlau
iəkuəhrun məmə nətɨtɨmlau əha, kəni itɨmlau
iəkuəhrun məmə təmair=pa, nəhmtɨn tərah.
21 Mətəu itɨmlau iəkuəruru məmə, rəueiu əha,
kəməhro nəhmtɨn tair. Kəni itɨmlau iəkuərurumɨn
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məmə iətəmimi pəh təmol nəhmtɨn təuvɨr. Təuvɨr
məmə itəmah nəkotətapuəh ohni. In tɨnepət rəkɨs,
in təhrun nəniən natimnati mɨn rəfin kəm təmah.”
22Rəhan tatəmɨne mamə, kəmuəni lanəha, mətəu-
inu ilau kətuəgɨn e nətəmi asoli mɨn rəha Isrel,
mətəu-inu ilah kɨnotələhu rəkɨs nəghatiən kəti
məmə, iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəmməmə Iesu in
Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəni
ilah okotahli pətɨgəmenimə rəhanuhapumɨniən.*

23 Tol lanəha, rəhan tatə mɨne mamə, ilau
kəmuəni məmə, “In tɨnepət rəkɨs, təuvɨr məmə
itəmah nəkotətapuəh ohni, pəh in təni.”

24O nati u, ilah kəmotauɨn=pənmɨn e suah kəha
iətəmnəhmtɨn təmərahaupən,məməotuvaməhtul
aupən e nəhmtɨlah. Kəni kəmotahi motəni məmə,
“Əni nɨpəhriəniən kəni məfəri nərgɨ Uhgɨn. Itɨmah
iəkotəhrunməmə suah u, in iol təfagə tərah.”

25Mətəu suah u təni məmə, “Iəu iəkəruru məmə
suah u in iol təfagə tərah, uə kəpə. Nati kətiəh əmə
iətəm iəu iəkəhrun. Aupən nəhmtək təməu, mətəu
rəueiu inətair.”

26 Kəni ilah kɨnəutətapuəh mɨn ohni məmə, “?
Təməhro ik? ?Təməhro lanumol nəhmtəm tair?”

27 Mətəu in təni məmə, “Iəməni=pɨnə rəkɨs kəm
təmah, mətəu itəmah nəsotətəlɨgiən lak. ?Təhro
nəkotəni məmə iəkəni mɨn? ?Itəmah mɨn nəkotəni
məmə rəhan u itəmah!?”

28Kəni ilah kəmotahi motəni rah, motəni məmə,
“! Ah! ! Ik u rəhan iətəmimi! !Mətəu itɨmah u,
nətəmimi rəha Mosɨs!† 29 Itɨmah iəkotəhrun vivi
* 9:22 Nəmə kotahli pətɨgəmnətəmimi nəuvein e nimə rəha nuha-
pumɨniən, kəni nətəmimi rəfin okoteruh məmə ilah nətəm kotərah.
† 9:28 Jon 5:45
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məmə Uhgɨn təmətəghati kəm Mosɨs, mətəu suah
ko, iəkotəruruməmə təmsɨpən iə.”‡

30 Kəni suah kəha təni məmə, “! Nəman! !
Narmək təmiuvɨg pɨk! ! Suah u in təmol vivi
nəhmtək, mətəu itəmah nəkotəruru ikɨn təmsɨpən
ikɨn! 31 Kitah kotəhrun məmə Uhgɨn təsətəlɨgiən e
nətəm kautol noliən tərah. !Mətəu iətəmi tatɨsiai
Uhgɨn, kənimatol nəuian, Uhgɨn tətətəlɨg lan!§ 32E
nətuəuiniən nian, mətəuarus=pa u rəueiu, kəsətəu
əhanəhiən iətəmi kəti təmol vivi iətəm nəhmtɨn
təməpɨs kəti iətəm təmair=pa tol lanəha. Mətəu
nəhmtək tɨnəuvɨr. 33Nəmə iətəmi kəti təsɨsɨpəniən e
Uhgɨn, ko təsol agɨniən nati kəti. Mətəu təhruahru
əməməmə in tatsɨpən e Uhgɨn.”*

34 Kəni ilah kəmotahi mɨn motəni məmə, “!
Nəman! Ik iətəmimi rəha noliən tərah nian
mɨn rəfin əmə, tətuəuin e nian nəmair=pa
mətəuarus=pa u rəueiu. ? Nəkəhro məmə
nəkəgətun itɨmah?” Kəni ilah motəraki pətɨgəm
lan.†

Nətəlɨgiən rəha Farəsi mɨn, təhmen e iətəm
nəhmtɨn təpɨs

35 Kəni Iesu təmətəu nəghatiən məmə kəmahli
pətɨgəm suah u e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni
‡ 9:29 Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, təməuvɨr məmə ilah
okotəhrun məmə Iesu təmsɨpən o Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn əmə
təhrun nol viviən iəmnəu. Nəuvetɨn mɨn u, Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəni məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva,
kəni inotol vivi iəmnəumɨnokotəuvɨr (Aes29:18; 35:5; 42:7). Mətəu,
nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nəhmtɨlah təu o natimnati mɨn rəha
Uhgɨn, kəni kəutəpəh nɨtəu-pəniən Iesu. § 9:31 Sam 66:16-20;
Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 * 9:33 Jon 3:2 † 9:34 Jon 9:2; Aes
66:5
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in təmuvən meruh, kəni tətapuəh ohni məmə, “?
Təhro? ?Ik nətəhatətə e Nətɨ Iətəmimi?”

36 Kəni suah u təni məmə, “? Iətəmi asoli,
iətəmimi ko in pəh? ! Əui! Əni=pa-to, pəh iəu
iəkəhatətə lan.”‡

37Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Rəueiu əha,
ik nɨneh rəkɨs in. Suah u, mə inu iəu, iətəghati kəm
ik u rəueiu.”§

38 Kəni suah u təni=pən kəm Iesu məmə,
“Iərmənɨg, iəu inəhatətə lam əha rəueiu.” Kəni
in masiəulɨn=pən kəm in, kəni mətəfaki kəm in.*

39 Kəni Iesu təməni məmə, “Iəu iəmuva e nəhue
nɨftəni u məmə iəkakil nətəmimi məuəri ilah, kəni
tol lanəha, nətəmi nəhmtɨlah təməpɨs, okoteh nati,
kəni nətəmimɨn u kauteh nati, nəhmtɨlah otəpɨs.”†

40 Kəni Farəsi mɨn nəuvein əha ikɨn, kəmotətəu
nəghatiən lan, kəni kotəni=pən kəm in məmə, “?
Təhro? ?Ik nətəni məmə nəhmtɨtɨmahmɨn təpɨs?”‡

41 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə
nəhmtɨtəmah təpɨs, oiəsəniən məmə itəmah
nəkotəkeikei motos nalpɨniən o təfagə tərah
mɨn rəhatəmah. Mətəu itəmah nəkotəni məmə
nəhmtɨtəmah təuvɨr, nəuteh nati, kəni tol lanəha,
təfagə tərah mɨn rəhatəmah tətatɨg əhanəh e

‡ 9:36 Rom 10:14 § 9:37 Jon 4:26 * 9:38 Mat 28:9 † 9:39
Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18 ‡ 9:40 Rom 2:19
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təmah.”§*
10

Iesu təməghati əuhlin
e iətəmi rəha nəsaliən e sipsip
1 Kəni təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm
təmah məmə, iətəmi iətəm tatuvən imə e nɨpai
rəha sipsip, təsuvən-pəniən e namtɨhluə, mətəu in
tətəri kəni matiuvɨgegəu məmə otuvən imə e nɨpai
rəha sipsip,* in iakləh mɨne iohamu itəmi kəti.†
2 Mətəu iətəmimi iətəm tatuvən=pən e namtɨhluə,
in iətəm tətəsal o sipsip.‡ 3 Iətəmimi iətəm tətəhtul
e namtɨhluə, nian rəfin in taterəh e doə o suah
u, kəni sipsip mɨn kotəhrun nəuian. Nian rəfin
in tətauɨn e nərgɨ sipsip mɨn kətiəh kətiəh, kəni
in matit ilah mautohiet. 4 Nian in tatit rəhan
mɨn sipsip mɨn mautohiet e nɨpai, in tətaupən e
lah, kəni sipsip mɨn kautəhuərisɨg lan, mətəu-inu
kotəhrun nəuian. 5Mətəu ilah kəsotohtəu-pəniən
§ 9:41 Nian Iesu tətəghati e noliən rəha nehiən, tətəghati e noliən
rəha nehiən e nəhmtɨ nɨkitəmi. Farəsi mɨn kəutəni məmə kotəhrun
nehiən, kəni nɨpətɨn nati u təni məmə kotəhrun Lou rəha Mosɨs.
Lou tətəgətun ilah məmə noliən mɨn nak ilah təfagə tərah mɨn,
kəni mətəgətun məmə Uhgɨn təkeikei mol nalpɨniən kəm lah o
təfagə tərah mɨn rəhalah. Mətəu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, tol
lanəhaUhgɨn təsafəliən təfagə tərahmɨn rəhalah,mətəu təfagə tərah
mɨn rəhalah tətatɨg əhanəh e lah. * 9:41 Jon 15:22,24; Hip
10:28-31 * 10:1 Nɨpai rəha sipsip əha, təhmen e ikɨn kəti iətəm
kətəhgi=pən sipsipmɨn ikɨn nian rəfin lapɨnməmə ilah okəutəməhli
vivi ikɨn o kuri rarpɨn mɨn mɨne laion mɨn. † 10:1 Jon 10:8,10
‡ 10:2 E fes mɨn u 1-5, namtɨhluəmɨne iətəmi tətəsal o sipsip, ilau
pəti kətuəgətun=pən Iesu, konu nakləhmɨn kautəgətun=pən nətəmi
asoli mɨn rəha nətəm Isrel mɨne məsaiə eiuə mɨn e nian əha. Konu
sipsip mɨn kəutəgətun=pən nətəmimimɨn rəha Uhgɨn.
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iətəmi kəti u iətəm kotəruru, ilah okotəkeikei mo-
tagɨmmotəpəh, mətəu-inu ilah kotəruru nəuian.”

6 Iesu təməghati əuhlin lanu, mətəu ilah
kotəruru nɨpətɨnməmə tətəni nak.

Iesu in iətəmimi əhruahru rəha nəsaliən e sipsip
7 Tol lanəha, kəni Iesu təməni=pən mɨn kəm

lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm
təmah məmə, iəu u, Namtɨhluə rəha sipsip mɨn
iətəm kautəhuvən=pən ikɨn.§ 8 Nətəmi mɨn u
nətəm kəmotaupən lak, ilah rəfin nətəmimi rəha
nakləhiən əmə mɨne nohamuiən itəmi.* Mətəu
sipsip mɨn ko kəsotətəlɨgiən e lah. 9 Iəu u, iəu
Namtɨhluə u. Iətəmi tətuva=pa iəu ikɨn, məmə
otuvən imə, in otos nəmiəgəhiən. In otuva imə,
miet muvən ihluə e iəu, kəni mos nɨmanuvehli
əmemtəh təuvɨr.†‡ 10 Mətəu iakləh, in tətuva əmə
o nati kətiəh əmə. In tətuva məmə otakləh kəni
mohamu itəmi, kəni mərəkɨn-ərəkɨn natimnati
rəfin. Mətəu iəu, iəmuva məmə iəkol suaru o
nosiən nəmiəgəhiən,§ kəni nəmiəgəhiən u otol nɨki
nətəmimi tagiən vivi.

11“Iəuu, Iətəmimi rəhaNəsal ViviənSipsipMɨn.*
Iətəmi təuvɨr u, iətəm tətəsal vivi o sipsip mɨn, in
nɨkin tagiən əmə məmə otəfən nəmiəgəhiən rəhan
o sipsip mɨn.† 12 Sipsip mɨn, ilah rəha Iətəmimi
rəha Nəsal Viviən e Sipsip Mɨn. Mətəu iətəmimi
kəti iətəm kətətəou məmə in otətəsal o sipsip mɨn,
in səniəmə iətəmi əhruahru rəha nəsaliən o sipsip.
§ 10:7 Jon 1:51; 14:6 * 10:8 Jer 12:1; Esik 34:2 † 10:9 Sam
118:20,22-24 ‡ 10:9 Dut 28:6 § 10:10 Jon 1:4; 3:15-16; 5:40;
20:31 * 10:11 Sam23:1; Aes 40:11; Esik 34;Maeka 5:2,4;Mat 2:6;
Mak 6:34; 1Pitə 2:25; 5:2-4; Nəh 7:17; Jon 15:13; 1Jon 3:16 † 10:11
Hip 13:20



JON 10:13 lxvii JON 10:18

Səniəmə in rəhan əha sipsip mɨn. Kəni nəmə tafu
kuri arpɨn kəti tuva məmə otus ilah, kəni in otaiu
magɨm məpəh ilah. Kəni kuri arpɨn u, tuvən mus
sipsip mɨn nəuvein, kəni məhgi atiti ilah kətiəh
kətiəh. 13 Iətəmi tol lanəha, in otagɨm mətəu-inu
kətətəou əmə in o nəsaliən o sipsip mɨn, mətəu e
nɨkin, in təsəniən nati agɨn e sipsip mɨn.

14-15 “Iəu u inu, iəu Iətəmimi rəha Nəsal Viviən
o Sipsip Mɨn. Tatə Uhgɨn in təhrun iəu, kəni
iəu iəkəhrun in,‡ kəni e noliən əhmen əmə, iəu
iəkəhrun rəhak sipsip mɨn, kəni rəhak sipsip
mɨn ilah kotəhrun iəu. Iəu nɨkik tagiən əmə,
məmə oiəkɨmɨs o nosmiəgəhiən ilah. 16 Rəhak
mɨn nəuvein mɨn sipsip əpəha ikɨn, iətəm ilah
kəsotatɨgiən enɨpai u,mətəu iəu iəkəkeikeimitmɨn
ilah kəhuva. Ilah mɨn, okəpanotəhrun nətəuiən
nəuiak. Kəni sipsip mɨn u ilah rəfin u, okəhuva
motuhapumɨn əmə ilah mɨn motol kətiəh. Kəni
iətəmimi kətiəh əmə, in otateruh ilah.§*

17 “Rəhak Tatə in tolkeikei pɨk iəu, mətəu-inu
nɨkik tagiən əməməmə iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən
o nətəmimi, məmə uərisɨg lanko, iəu iəkos mɨn
nəmiəgəhiən rəhak.† 18 Iətəmimi kəti tɨkə məmə
otos rəkɨs nəmiəgəhiən rəhak, mətəu iəu aru əmə
‡ 10:14-15 Mat 11:27 § 10:16 Fes 16 u, in tətɨtəlɨg=pən e fesmɨn
1-5. Ikɨn əha, nɨpai rəha sipsip tətəgətun nətəm Isrel. Iesu tətauɨn e
lah məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn iətəm kəutəməhli əhanəh e nɨpai
kəha, ilah u, nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu. Sipsip mɨn iətəm
Iesu tətəni məmə ilah kəsotəməhliən e nɨpai u, ilah Nanihluə mɨn.
Nian inotauɨne lah, kəni ilahmɨnokotətəlɨg enəuian, kəni ilah rəfin
okəhuvamotol kətiəh, kəni iətəmimi kətiəh əmə, inu Iesu, in otətəsal
vivi ilah. * 10:16 Aes56:8; Jon11:52; Uək10:34,35; Rom1:16; Efəs
3:6 † 10:17 Aes 53:12
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iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən mətəu-inu iəu əmə
iəkolkeikei lanəha. Iəu aru əmə iətos nepətiən
məmə iəkəhlman e rəhak nəmiəgəhiən, kəni iəu
aru əməmatosmɨnnepətiənməmə iəkaskəlɨmmɨn
rəhak nəmiəgəhiən. Nati u inu, iətəm rəhak Tatə
təməni=pa kəm iəuməmə iəkəkeikei mol.”‡

19Kəni nətəm Isrel u, ilah kəmotəhapu mɨn ilah
mɨn. 20 Ilah tepət kəutəni məmə, “!Suah u narmɨn
tərah kəti tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməli! ?Təhro
itəmah nəutətəlɨg lan?”

21 Mətəu nəuvein mɨn, ilah kəutəni məmə,
“Nəghatiən u, səniəmə nəghatiən rəha iətəmi
narmɨn tərah tətatɨg lan. ?Nɨkitəmah təhti məmə,
narmɨn tərah təhrun nol viviən iətəmi nəhmtɨn
təməu, təuvɨr mɨn?”§

Nətəmimi kəmotəməki
e Iesu, mətəu-inu in təməni
məmə in NətɨUhgɨn

22 Tɨnuva e nian rəha nətəm Isrel iətəm kautol
lafet kəti lan əpəha Jerusɨləm. Nərgɨn u, lafet
rəha Nol Viviən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.* 23 Inəha
e nian rəha nətəpuiən. Kəni Iesu təmətaliuək
e fərantə kəti e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u
Fərantə Rəha Kig Solomən. 24 Kəni nətəmi asoli
rəha nətəm Isrel nəuvein kəməhuva motəhtul,
‡ 10:18 Mat 26:53-54; Fɨl 2:8; Hip 5:8 § 10:21 Eks 4:11
* 10:22 Lafet əha kautol nɨkilah tətəhti nian kəti aupən. Nian
kəti, tɨkɨmɨr mɨn rəha Isrel kəməutəluagɨn məhuvən imə e Nimə
Rəha Uhgɨn, kəni mautos nimə kəha. Kəni konu uərisɨg lan, kəni
nətəm Isrel kəmotəhtul kəni motəluagɨn ilah rəhalah mɨn tɨkɨmɨr,
kəni motəhgi pətɨgəm lah. Kəni konu motafəl vivi mɨn Nimə Rəha
Uhgɨn tuva masimmɨn. Lafet əha, kətəni mɨn məmə lafet rəha Lait
Mɨn, mətəu-inu nətəmimi kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalah
lahuənumɨn.
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mohtəlau lan. Kəmotəni=pən kəm in məmə, “?
Onəhgɨn kəni ik nəmanol itɨmah iəkotəhrun ik?
Nəmə ik Krɨsto pəhriən iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa, nəkəni=pa vivi kəm tɨmah.”†

25 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Iəu
iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah,‡ mətəu itəmah
nəsotəhatətəiən lak. Nəmtətiən mɨn u iətəm
iatol e nərgɨ rəhak Tatə, ilah kautol nəfɨgəmiən e
nəghatiən rəhak,§ 26mətəu itəmah nəsotəhatətəiən
lak, mətəu-inko itəmah səniəmə rəhak mɨn sipsip
mɨn.* 27 Rəhak sipsip mɨn ilah kəutətəu nəuiak
kəni motəhrun. Iəu iəkəhrun vivi ilah, kəni ilah
kəutuərisɨg lak. 28 Kəni iəu iətəfən nəmiəgəhiən
itulɨn u naunun tɨkə kəm lah, ilah ko kəsohmɨsiən
nian kəti mɨne. Kəni iətəmimi kəti mɨne ko təsiuvi
rəkɨsiən ilah e nəhlmək.† 29 Rəhak Tatə iətəm
təməfa ilah kəmiəu, in təsanən tapirəkɨs natimnati
mɨn rəfin. Tol lanəha, kəni iətəmi kəti ko təsiuvi
rəkɨsiən ilah e nəhlmɨn.‡ 30 Itɨmlau rəhak Tatə,
itɨmlau kətiəh əmə.”§

31 Kəni nətəm Isrel kəmotəmki mɨn kəpiel apɨn,
məmə okotəhti in lan. 32 Mətəu Iesu təni=pən
kəm lah məmə, “Iəu inol rəkɨs nəmtətiən təuvɨr
mɨn tepət e nəhmtɨtəmah. Nəmtətiən mɨn əha
ilah əha, rəhak Tatə təməfa məmə iəu iəkol. ?
Mətəu nəmtətiən əhro u itəmah nəkotəni məmə
onəkotəhti iəu ohni e kəpiel apɨn?”

33 Kəni ilah kotəni məmə, “Itɨmah iəsotəniən
məmə iəkotəhti ik e kəpiel apɨn o nati apɨspɨs
təuvɨr u ik natol. Itɨmah iəkotəni məmə iəkotəhti
† 10:24 Luk 22:67-71 ‡ 10:25 Jon 8:58 § 10:25 Jon 5:36; 14:11
* 10:26 Jon 6:44 † 10:28 Jon 6:39; Rom 8:35-39 ‡ 10:29 Jon
17:2,6,24 § 10:30 Dut 6:4; Jon 17:21-23
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ik mətəu-inu nətəni rah Uhgɨn. Ik iətəmimi əmə,
mətəu ik nətəni məmə ik Uhgɨn.”

34 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə,
“Kəmətei=pən aupən, e rəhatəmah əhruahru Lou,
məmə Uhgɨn təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah
uhgɨnmɨn.’* 35Kəni kitah kotəhrunməməNauəuə
Rəha Uhgɨn, ko təsəuhliniən, in nɨpəhriəniən əmə.
Uhgɨn təməfa nəghatiən rəhan kəm nətəmimi
nəuvein. ?Tol lanəha, nəmə Uhgɨn təmətəghati e
nətəmi mɨn u, kəni məni ilah məmə uhgɨn mɨn,
36 kəni nəkotəhro məutahi iəu məutəni məmə iəu
iətəni rahUhgɨnmətəu iətəniməmə iəuNətɨUhgɨn?
Iəu u inu, iətəm Tatə Uhgɨn in təmələhu=pən iəu
məmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə iəu,
məmə otahli=pa iəu iəkuva e nəhue nɨftəni.

37 “Nəmə iəsoliən nəmtətiən mɨn iətəm rəhak
Tatə tatol, kəni sotəhatətəiən lak. 38 Mətəu nəmə
iatol nəmtətiən mɨn u rəhak Tatə tatol, kəni nati
əpnapɨn məmə itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak
nəghatiən mɨn, mətəu təuvɨr məmə onəkotəhatətə
e nəmtətiən mɨn rəhak. Kəni tol lanəha, itəmah
onəmanotəhrun vivi agɨnməmə Tatə Uhgɨn tətatɨg
lak, kəni iətatɨg e Tatə Uhgɨn.”† 39 Tol lanəha, e
nəghatiən mɨn u, ilah kəmotolkeikei mɨn məmə
okotaskəlɨm in, mətəu in təmiet e lahmagɨm.
* 10:34 E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmol nəghatiən əuhlin kəti məmə,
nətəmi asoli mɨn rəha nətəmimi rəhan, ilah kotəhmen e uhgɨnmɨn,
mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah məmə ilah okautəhtul o Uhgɨn, kəni
motakil rəhan nətəmimi mɨn. Kəmotakil nətəmimi lanəha, kəni tol
lanəha, kəni təni e lah məmə, “uhgɨn mɨn.” Mətəu kəsi, məmə ilah
kəməsotakiliən suaru əhruahru, kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah. Inu e fes
u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatiən u kəmətei aupən e Sam, kəni
tətəghati kəm nətəmi asoli mɨn rəueiu. † 10:38 Jon 14:10,11,20;
17:21
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40 In təmohapumɨn=pən mɨn e nəve nəhu Jotən,
muvən əpəha Jon təmatol bəptais e nətəmimi
ikɨn aupən. Kəni mətatɨg əha ikɨn əha. 41 Kəni
nətəmimi tepət kəməhuva ohni, kəni motəni
məmə, “Jon təməsoliən nəmtətiən kəti mɨne. Mətəu
nəghatiənmɨn iətəmin təmətəni e suahu, ilah rəfin
nɨpəhriəniən əmə.”‡ 42 Kəni ikɨn əha, nətəmimi
tepət kəmotəhatətə e Iesu.

11
Lasɨrɨs təmɨmɨs

1 IətəmPetəni kəti, nərgɨn u Lasɨrɨs, tatɨmɨs. Petəni,
in lahuənu kəti, ima Meri mɨne pian Matə.*
2Meri u, inu, uərisɨg otəpanəueiu nəhlkɨ Iərmənɨg
rəhatah e səntə, kəni mafəl e nəuanun, tasɨk.† Kəni
pətanu, rəhanukakəLasɨrɨsu tatɨmɨs. 3Tol lanəha,
nəuvɨnɨ Lasɨrɨs mil kuahli=pən nəghatiən o Iesu
məmə, “Iətəmi asoli, ik kəti u iətəm nəkolkeikei
pɨk,‡ in tatɨmɨs.”

4 Nian Iesu təmətəu nəghatiən u, kəni in təni
məmə, “Lasɨrɨs tatɨmɨs, mətəu rəhan nɨmɨsiən əha,
ko təsoliən in tɨmɨs agɨn. Nɨmɨsiən əha rəhan otol
məmə nətəmimi okotəfəri motəni-vivi Uhgɨn ohni.
Kəni nɨmɨsiən əha otol məmə nətəmimi okotəfəri
motəni-vivi Nətɨ Uhgɨn ohni.”

5 Iesu tolkeikeipɨkMatəmɨnepian,mɨnerəhalau
kakə Lasɨrɨs. 6 Tol lanəha, nian tətətəu pau məmə
Lasɨrɨs tatɨmɨs, in təmatɨgmos nian keiu əpəha ikɨn
‡ 10:41 Jon 1:26-27,30,34 * 11:1 Luk 10:38-42 † 11:2 Jon 12:3
‡ 11:3 Jon 11:5,36
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tətatɨg ikɨn.§ 7 Kəni uərisɨg, təni=pən kəm rəhan
mɨnnətəmimiməmə, “Pəh kohtəlɨg=pənmɨn Jutiə.”

8 Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kotəni=pən, kəm
in məmə, “Iəgətun, rəueiu əmə uəha, nətəmimi
asoli rəha Isrel əha ikɨn əha kəmotəni məmə oko-
tahtɨmu ik e kəpiel apɨn. ?Mətəu ik nəkəni məmə
onəkɨtəlɨg=pənmɨn ikɨn əha?”

9 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Itəmah
nəkotəhrun məmə tueləf auə lənian. Nəmə
iətəmimi tətaliuək lənian, ko təsoriniən nəhlkɨn e
kəpiel kəti, mətəu-inu tateruh nati e nəhagəhagiən
rəha nəhue nɨftəni.* 10 Mətəu nəmə in tətaliuək
lapɨn, in təhrun noriniən nəhlkɨn e kəpiel kəti,
mətəu-inu rəhan nəhagəhagiən tɨkə.” 11 Iesu tɨnəni
rəkɨs nəghatiən əha, kəni in məni=pən kəm lah
məmə, “Kitah kəti u Lasɨrɨs, in tətapɨli. Mətəu iəu
oiəkuvən əha ikɨnməhgi-pəri.”†

12 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kotəni=pən kəm in
məmə, “Iətəmi asoli, nəmə in tətapɨli, kəni rəhan
nɨmɨsiən otɨkə. !In otətəu təuvɨr mɨn!”

13 E nəghatiən u rəha Iesu, nɨpətɨn u məmə
Lasɨrɨs tɨnɨmɨs rəkɨs. Mətəu ilah nɨkilah təhti məmə
Lasɨrɨs in tətapɨli əmə. 14Kəni Iesu təməni=pən vivi
məmə, “Lasɨrɨs tɨnɨmɨs rəkɨs. 15 Nian nɨkik tətəhti
itəmah, nɨkik tagiən məmə iəməsatɨgiən itɨmlau

§ 11:6 Iesu in tolkeikei Meri mɨne Matə mɨne Lasɨrɨs, tol lanəha
in tətəhtahnin məmə Lasɨrɨs otaupən mɨmɨs, mətəu-inu in otol
nəhatətəiən rəhalahal təskasɨkmɨnnian inotol Lasɨrɨs təmiəgəhmɨn
e nɨmɨsiən. Afin-to fes 14-15. * 11:9 Jon 8:12; 9:5 † 11:11 E
nəghatiən rəhalah, “napɨliən”nɨpətɨnkeiu. Kətiməmənapɨliən, kəni
kəti mɨn məmə nɨmɨsiən. Nɨmɨsiən rəha nətəm kəutəhatətə e Iesu
in təhmen əmə məmə kəmotapɨli alu əmə mətəu-inu ilah kəmotos
nəmiəgəhiən itulɨn. Jon 3:16; 5:24; 10:28; 11:25-26; 1Təs 4:13-18



JON 11:16 lxxiii JON 11:25

min, mətəu-inu nati u, otasiru e təmah məmə
onəkotəhatətə lak. Mətəu təuvɨrməməpəhkəhuvən
moteh in.”

16 Kəni Toməs u, kətauɨn lan məmə, Mil-Mil, in
təni=pən kəm nətəmimi nəuvein mɨn rəha Iesu
məmə, “Təuvɨr, pəh kitah rəfin kəhuvən, məmə
kitah rəfin okohmɨs əmə kitahmin.”

Iesu in nəukətɨ nairpamɨniən
e nɨmɨsiən

17Nian Iesu təmietɨgəm=pənPetəni, kəni təmətəu
məmə kəmɨtənɨm Lasɨrɨs tɨnos nian kuvət rəkɨs.
18 Lahuənu u, Petəni, in iuəkɨr əmə o Jerusɨləm,
nəmə təhro suaru lan təhmen e kilomitə kɨsɨl,
19 kəni nətəm Isrel tepət kəməhuva məmə okoteh
Matə mɨne Meri o nəfəriən nətəlɨgiən rəhalau
mətəu-inu kətuətəu tərah o rəhalau kakə təmɨmɨs.

20 Kəni nian Matə təmətəu məmə Iesu tətuva, in
təməhtul muvən məmə oteruh. Mətəu Meri, in
təmətəharəg əmə imə.‡

21KəniMatə təməni=pənkəmIesuməmə, “Iətəmi
asoli, nəmə ik nəmətatɨg u ikɨnu, ko rəhak kakə
təməsɨmɨsiən. 22 Mətəu iəu iəkəhrun məmə nati
nak onəkətapuəh lan kəm Uhgɨn, kəni Uhgɨn
otəpanəfɨnə kəm ik.”

23Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Rəhamkakə
otəpanəmiəgəhmɨn.”

24 Matə təni məmə, “Əuəh. Iəu iəkəhrun məmə
Lasɨrɨs otəmanəmiəgəh mɨn e Naunun Nian, iətəm
nətəmimi rəfin kəmohmɨs okotair=pamɨn.” §

25 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Iəu u,
iəu Nəukətɨ Nair=pa Mɨniən e Nɨmɨsiən, kəni iəu
mɨn, iəu Nəukətɨ Nəmiəgəhiən. Iətəmimi iətəm in
‡ 11:20 Luk10:38-42 § 11:24 Dan12:2; Jon 5:28,29; 6:39,40; Uək
24:15
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otəhatətə lak, nati əpnapɨnməmə in təmɨmɨs,mətəu
in otəmiəgəh mɨn. 26 Kəni iətəmi iətəm tətəmiəgəh
kənimətəhatətə lak,* in ko təsɨmɨsiənagɨnniankəti
mɨne.† ?Nətəhatətə e nəghatiən u rəhak?”

27Matə təni=pən kəm in məmə, “Əuəh, Iərmənɨg.
Iəu inəhatətə lam, məmə ik Krɨsto iətəm Uhgɨn
təməni məmə otahli=pa. Ik Nətɨ Uhgɨn. Ik u
inu, aupən kəməni e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə ik
onəpanuva e nəhue nɨftəni.”

Iesu təmasək
28 Nian Matə tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni

muvən məmə otəni=pən kəm pian Meri tuva.
Təmuvən kəni masiuən=pən e matəlgɨn məmə,
“Iəgətun‡ tɨnuva rəkɨs. Tolkeikei məmə oteruh ik.”
29 Kəni nian Meri təmətəu nəghatiən u, təməhtul
uəhai əmə, matuvən məmə oteruh Iesu. 30 Iesu
in təsuvən əhanəhiən lahuənu, in tətəhtul əha ikɨn
Matə təmuvən ikɨn meh. 31 Kəni nətəm Isrel mɨn
u kəməutəharəg imə ilah Meri, məutəfəri rəhan
nətəlɨgiən. Nian kəmoteruh in təməhtul uəhai əmə
matuvən ihluə, kəni ilah kohuərisɨg lan. Nɨkilah
təhti məmə tatuvən e suvət, otasək.

32Meri təmiet=pən u ikɨn Iesu tətəhtul ikɨn, kəni
nian təmeruh Iesu, in təmasiəulɨn məni=pən kəm
in məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmətatɨg u ikɨnu,
kəni ko rəhak kakə təsɨmɨsiən.”

33 Nian Iesu təmeruh məmə pətan u mɨne
nətəmimi mɨn u ilah min kəutasək, in təmətəu
tərahpɨk, nɨkin təfɨgəm. 34Kəni in təmətapuəho lah
məmə, “?Nəmohtənɨm iə?”
* 11:26 Jon 3:15 † 11:26 Mat 25:46 ‡ 11:28 Jon 13:13
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Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Iətəmi
asoli, va-to meruh.”

35 Iesu, nəhu nəhmtɨn təmaiəh.§ 36 Kəni nətəm
Isrel mɨn u, ilah kotəni məmə, “Ei, nətəmimi. !In
təmolkeikei pɨk agɨn suah u tapirəkɨs!”

37 Mətəu ilah nəuvein mɨn kotəni məmə, “Suah
kəha inəhaaupən, təmolvivi iətəmnəhmtɨn təpɨs. ?
Kəni təhroməsəniəhuiənLasɨrɨsməmə təsɨmɨsiən?”

Iesu təmosmiəgəhmɨn Lasɨrɨs
38 Kəni Iesu təmətəu mɨn tərah pɨk, kəni in

təmuvən əpəha e suvət. Ilah kəmohtənɨm Lasɨrɨs
əpəha e nɨpəg kəpiel kəti, kəni motləfənmɨn kəpiel
kəti mɨn motahtɨpəsɨg=pən nɨpəg kəpiel lan. Inu
rəhalah noliən.* 39 Kəni Iesu təni=pən məmə,
“Otahuvihin rəkɨs-to kəpiel.”
Kəni Matə u, nəuvɨnɨ Lasɨrɨs, təni=pən kəm Iesu

məmə, “! Mətəu iətəmi asoli, in tɨnəpien rəkɨs!
Kəmɨtənim tɨnos nian kuvət rəkɨs.”

40 Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Təhro?
?Ik nɨnalu məmə iəməni=pɨnə rəkɨs kəm ik məmə
nəmə nəkəhatətə lak kəni onəkeh nəsanəniən asoli
mɨne nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn?” 41 Tol
lanəha, ilah kəmotahuvihin rəkɨs kəpiel. Kəni
Iesu təməsal-pəri kəni məni məmə, “Tatə, iəu
iətəni tagkiu ohnikmətəu-inu nəmətəu rəkɨs rəhak
nəghatiən. 42 Kəni iəkəhrun məmə e nian rəfin,
natətəu iəu. Mətəu iətəni nəghatiən u, o nətəmi

§ 11:35 Luk19:41 * 11:38 NətəmIsrel enian əhakəsotɨtənɨmiən
iətəmimi e nɨftəni. Ilah kəuteikuas e nɨpətɨlah, kənimotəuveg ilah e
napən u kəmotol=pən nati pien-pien u tətəpien təuvɨr (Afin-to Jon
12:7; 19:39-40), konumotəfən e nɨpəg kəpiel, kənimotahtɨpəsɨg=pən
nɨpəg e kəpiel asoli kəti.
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mɨn u, nətəm kautəhtul tɨtəlau lak, məmə ilah
okotəhatətəməmə ik nəmahli=pa iəu.”†

43 Kəni əmeiko, nian Iesu tɨnəni rəkɨs nəghatiən
u, in təmauɨn əfəməh məmə, “!Lasɨrɨs, əhtul miet!”
44 !Kəni Lasɨrɨs təməhtulmietmətmətɨg əmə, napən
mɨn u iətəm kəmatu-ərain nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn
mɨne nəhmtɨnmɨne lan tətatɨg əhanəh lan!
Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Ohtɨs rəkɨs

napənmɨn əha, pəh in taliuək.”
Nətəmi asoli mɨn rəha Isrel
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Nətəm Isrel nətəm kəməhuva o Meri kəni
moteh natimnati mɨn u iətəm Iesu təmol, ilah
tepət kəmotəhatətə lan. 46Mətəu ilah mɨn nəuvein
kəməhuvən o Farəsi mɨn, kənimotəni pətɨgəmkəm
lah natimnati mɨn rəfin iətəm Iesu təmol. 47 Kəni
o nati u, Farəsi mɨn u mɨne pris asoli mɨn ilah
kəmotaskəlɨm nuhapumɨniən asoli kəti rəhalah,
kəni ilah kəmotəni kəm lahmɨnməmə, “?Okotəhro
lanu? Suah kəha tɨnatol nəmtətiən tepət. 48Nəmə
kotəpəh əmə, tatol lanəha, kəni nətəmimi rəfin
okotəhatətə lan, kəni nətəm Rom ilah okəhuva
motərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn mɨne nɨtəni rəhatah,
kəni motos rəkɨs ilau e nəhlmɨtah.”

49 Kəni ilah kəti u, nərgɨn u Kaiəfəs, in pris
asoli agɨn e nu əha. Tol lanəha, in təməni məmə,
“Itəmah nəkotəruru agɨn nati u. 50 ?Təhro itəmah
nəsotəhruniən? ? Itəmah nəsotəhruniən məmə
təuvɨr nəuvetɨn o təmah məmə iətəmi kətiəh əmə
otɨmɨs o nətəmimi, tapirəkɨs məmə kəntri apiəpiə
otɨmɨs?”‡

51Nian in tɨnəni nəghatiən u, in təməsəni aruiən
e nətəlɨgiən əmə rəhan. In pris asoli agɨn e nu əha,
† 11:42 Jon 3:17 ‡ 11:50 Jon 18:14
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kəni in təmaupən məni pətɨgəm nəghatiən iətəm
Uhgɨn təməfən kəm in. Kəni in təməni məmə Iesu
in otɨmɨs o nosmiəgəhiən nətəm Isrel.§

52 Kəni mətəu rəhan nɨmɨsiən, səniəmə o
nosmiəgəhiən nətəm Isrel əmə, mətəu o nosmiəgəh
mɨniən nenətɨ Uhgɨn mɨn nətəm kəutan atiti e
nəhue nɨtəni mɨn, kəni mol ilah kəhuva motol
kətiəh əmə.*

53 Tol lanəha, e nian əha, ilah kəmotegəhan
lan məmə okotəkeikei motəsal e suaru kəti o
nuhamuiən Iesu. 54 Kəni o nati u, Iesu təsaliuək
pətɨgəmiən mɨn ikɨn mɨn e Jutiə, in təmagɨm ikɨnu,
muvən əpəha e taun kəti, nərgɨn u Efraim. Taun
u, in iuəkɨr əmə o ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. Kəni in
mətatɨg ikɨn əha, ilah rəhanmɨn nətəmimi.

Nətəmimi kəmautol əpenə-penə
o noliən lafet rəha Pasova
§ 11:51 Kaiəfəs tolkeikei məmə okuhamu Iesu mətəu-inu
təsolkeikeiən məmə nətəm Rom okotərəkɨn kəntri rəha nətəm Isrel.
Mətəu, in təmatəni aupən nati kəti iətəm otuva mol nɨpəhriəniən
lan. Uhgɨn təməfənnəghatiənu kəmin e nohlɨnməmə otəni pətɨgəm
mətəu-inu in Pris Asoli rəhan. Mətəu in təruru nati əha in tətəni.
Rəhan nəghatiən, nɨpətɨn tətəgətun məmə Iesu otəkeikei mɨmɨs
məmə Uhgɨn otəsoliən nalpɨniən kəm rəhan nətəmimi o rəhalah
təfagə tərah mɨn. Nɨpəhriəniən agɨn məmə nətəmi asoli rəha Isrel
kəmotolkeikei məmə kotoh Iesu, nati əpnapɨn in təmatol natimnati
mɨn təuvɨr tepət. Nɨkilah təhti məmə məta otəmki nətəmimi mɨn
nəuvein motəluagɨn ilah nətəm Rom, mətəu ko kəsotoliən win.
Kəni nəmə nati u otol lanu, kəni okəmki iahu ilah, kəsəhuvaiən
məmə nətəmi asoli rəha Isrel. Nian Iesu təmɨmɨs rəkɨs nu 30
rəkɨs, nəluagɨniən kəti təməhtul kəni nətəm Rom kəmotol win,
kəmotərəkɨn tepət kəni motohamu nətəmimi tausɨn tepət, kəni
motol nətəmimi tausɨn tepət mɨn kəhuva mol slef e lah kəni kəmki
ilah kagɨm. * 11:52 Aes 49:6; Jon 10:16
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55 Tɨnatuvən iuəkɨr o nian rəha lafet kəti
rəha nətəm Isrel, nərgɨn u, lafet rəha Pasova.†
Kəni nətəmimi tepət kɨnautohiet ikɨn pɨsɨn
pɨsɨn mɨn mɨnəutəhuva Jerusɨləm məmə okotol
natimnati mɨn məmə ilah okotaruətuəh‡ e nəhmtɨ
Uhgɨn, uərisɨg ko, kəmanotətuəuin e lafet əha.
56 Kəni nətəmi mɨn əha kɨnəutəsal e Iesu. Kəni
nian kəmotuhapumɨn e Nimə Rəha Uhgɨn,
kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “?Kəruru
mə Iesu otuva e lafet u, uə kəpə?”

57Mətəu e nian əha, pris asoli mɨn mɨne Farəsi
mɨn kəmotələhu nəghatiən kəti, məmə nəmə
iətəmimi kəti təhrun ikɨn Iesu tətatɨg ikɨn, in
otəkeikei muva məni pətɨgəm kəm lah, pəh soldiə
mɨn kəhuvənmotaskəlɨm.

12
Meri təməueiu nəhlkɨ Iesu

e səntə
(Mat 26:6-13;Mak 14:3-9)

1Nian sikɨs əha ikɨn tətatɨg əhanəh kəpənan e nian
rəha lafet rəha Pasova, kəni Iesu tɨnɨtəlɨg=pa mɨn
Petəni, ima Lasɨrɨs ikɨn. Suah u inu, Lasɨrɨs Iesu in
təmol in təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən. 2Kəni nətəmimi
ikɨnu, kəmotol nauəniən kəti rəha Iesu e nimə
rəha Matə. Kəni in tos nauəniən, muva.* Kəni
Lasɨrɨsmɨn əha ikɨnenauəniən əha, ilah Iesumɨne,
kautəməhli=pən məutauən.† 3 Kəni Meri təmos
† 11:55 Eks 12:13,23,27 ‡ 11:55 Okotaruətuəh, nɨpətɨn u, məmə
ilah okotafəl vivi ilah mɨn, mətəu-inu ilah kotəhrun məmə ilah
kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. * 12:2 Luk 10:38-42 † 12:2
Nɨpəhriəniən məmə ilah kəsotəharəgiən motauən. Mətəu e noliən
rəhalah e nian əha, ilah kotapɨli mautɨsin=pən nəunəlmɨlah e tepɨl,
məutauən.
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səntə kəti təməri e nɨlosɨ nati, muva. Səntə u,
kəmol e nokɨ nard.‡ Səntə əha, nəmiəvɨn təuvɨr,
kəni nəhmtɨn tiəkɨs. Kəni in təməueiu nəhlkɨ Iesu
e səntə u, kəni mafəl e nəuanun. Nəmiəvɨ səntə u,
təməriauəh rəfin e nɨpəgnəuan nimə.§

4 Mətəu iətəmimi kəti rəha Iesu, nərgɨn
u Jutəs Iskariot, suah u inu uərisɨg lanko
təpanegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr
mɨn, in təmahi ohni. In təməni məmə, 5 “? Ik
nəkəruru noliən səlɨm e səntə u, mos məni lan,
kəni məfən kəm nanrah mɨn? Səntə, in təhmen e
məni u, tri-hanrɨt tənariəs.”* 6 In təməni lanəha,
mətəu səniəmə in tatol nati agɨn e nanrah mɨn,
mətəu in təməni əmə, mətəu-inu in iakləh. In tatos
kətɨm rəha məni rəhalah, kəni nian nəuvein, in
tətakləh lan.

7 Mətəu Iesu təni məmə, “Upəh-to pətan u.
Sərəkɨniən rəhan nətəlɨgiən. In təmətələhu vivi
səntə u, məmə otəueiu nɨpətɨk, o nian əha iətəm
okɨtənɨm iəu lan.† 8Nanrahmɨn, nian rəfin itəmah
min ilah nəutatɨg.‡ Mətəu iəu, ko iəsatɨgiən nian
rəfin kitahmin itəmah.”

Pris asoli mɨn kəməutəsal mɨn e suaru o no-
hamuiən Lasɨrɨs

9KəniniannɨməninnətəmJutiəkəmotətəuməmə
Iesu tətatɨg lahuənu Petəni, kəni ilah kɨnəhuvən
ikɨn. Kəsəhuvaiən əmə məmə okoteh Iesu, mətəu
ilah kəməhuva mɨn məmə okoteh-to Lasɨrɨs u
‡ 12:3 Nard in nati kəti nəmiəvɨn tətəpien vivi, təhmen e nɨgipɨsi.
§ 12:3 Mak 14:3 * 12:5 “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen
e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu, tri-hanrɨt tənariəs təhmen e tri-hanrɨt
tausɨn vatu. † 12:7 Afin-to futnot e Jon 11:38 iətəm tətəghati e
noliən rəha nɨtənɨmiən itəmi. ‡ 12:8 Dut 15:11
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təmɨmɨs, kəni Iesu tol mɨn təmiəgəh.§ 10 Kəni
əmeiko, pris asoli mɨn, kəmotegəhan lan mɨn
məmə okəkeikei kohamu mɨn Lasɨrɨs, 11 mətəu-
inu nian nətəm Isrel tepət kəmoteruh Lasɨrɨs
təməmiəgəh mɨn, kəni ilah kəmotəhatətə e Iesu,
kəni mɨnautəpəh rəhalah nətəmimi asoli mɨn.

Iesu təmuva Jerusɨləm
matol əpu inməmə in kig

(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Kəməni lauɨg lan, nɨmənin nətəmimi nətəm

kəməhuva Jerusɨləm məmə okotol lafet rəha
Pasova, kəmotətəuməmə Iesu tətaliuəkmɨnatuvən
e taun. 13 Kəni tol lanəha, ilah kəmohiet e taun
u, mautəmki nati kəti təhmen e nɨmalɨ nəmɨl*
mautəhuvən məmə okoteruh Iesu. Kəni məutagət
əfəməhmautəni məmə,
“!Hosanə!†
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e

nərgɨn!
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u rəha nətəm Is-

rel!”‡
14 Kəni Iesu təmeruh nətɨ togki§ kəti, kəni tasuə

lan maliuək matuvən. Natimnati mɨn u, Nauəuə
Rəha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs məmə,
§ 12:9 Jon 11:43,44 * 12:13 Nɨmalɨ nəmɨl u in nəmtətiən rəha
nɨftəni rəhalah məmə ilah kəmotol win e tɨkɨmɨr mɨn rəha nətəm
Isrel. Ilah kəmautəfəri nɨmalɨ nəmɨl mətəu-inu nɨkilah təhti məmə
Iesu in Krɨsto, kəni in tɨnuvaməmə otəmki rəkɨs ilah e narmənɨgiən
rəha nətəm Rom. † 12:13 “Hosanə,” nɨpətɨn əhruahru məmə,
“Asiru, Uhgɨn, osmiəgəh itɨmah,”mətəu e nian rəha Iesu, nəghatiən
u, ilah kəməutəuhlin məmə nɨpətɨn məmə, “Əni-vivi Uhgɨn!” Fes u
ilahkəutəni təmsɨpəneSam118:25-26. ‡ 12:13 Jon1:49 § 12:14
Togki in nati miəgəh kəti təhmen e əhos əkəku, in nəhmtɨn teiuaiu
əmə e əhos.
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15 “Nətəm Jerusɨləm,* Itəmah sotəgɨniən.
!Oteruh-to! !Kig rəhatəmah tətuva,
in tətasuə e nətɨ togki maliuəkmətuva, mətuva!”†

16 E nian əha, nətəmimi rəha Iesu ilah kotəruru
nɨpətɨ nati u. Mətəu uərisɨg, nian Iesu tɨnəmiəgəh
mɨn e nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn tɨnol əpu rəkɨs nepətiən
rəha Iesu, kəni nɨkilah təpanəhti məmə aupən,
kəmətei rəkɨs nəghatiən lan e Nauəuə Rəha Uhgɨn,
konu nətəmimi kɨnotol nəghatiən mɨn əha, tɨnuva
mɨnol nɨpəhriəniən lan.

17 E nian Iesu təmauɨn e Lasɨrɨs, kəni Lasɨrɨs tiet
e nɨpəg kəpiel məmiəgəh mɨn, nɨmənin nətəmimi
tepət ilah Iesu e ikɨn əha e nian əha. Kəni ilah
kəməutanus natimnati u in təmol. 18 Tol lanəha,
nətəmimi tepət kəməhuva məmə okoteruh Iesu,
mətəu-inu kəmotətəu məmə in təmol nəmtətiən
əha. 19Kəni Farəsi mɨn kɨnautəni-əni kəm lah mɨn
məmə, “!Oteruh-to, ko kitah kəsotol agɨniən nati
kəti. Rəueiu əha, nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni
kɨnautəhuərisɨg lan!”

Nətəm Kris nəuvein kəmotolkeikei məmə
okoteruh Iesu

20 Kəni nian nətəmimi kəməhuvən Jerusɨləm
məmə okotəfaki e nian rəha lafet u, kəni nətəm
Kris nəuvein mɨn əha ikɨn ilah min, kəmautəfaki.
21 Nətəm Kris mɨn u kəməhuva moteh Fɨlɨp.
Fɨlɨp in iətəm Petsaitə əpəha Kaləli.‡ Kəni ilah
kəmotəni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli,
iəkotolkeikei məmə iəkoteruh Iesu.” 22 Kəni Fɨlɨp
* 12:15 Nəghatiən əhruahru ikɨnu tətəni “Nətəm Saion.” Saion
u, in nərgɨ Jerusɨləm kəti mɨn. Kəmauɨn e Jerusɨləm məmə Saion,
mətəu-inu nərgɨn əha rəha nɨtəuət kəti iətəm kəmuvləkɨn-pəri taun
lan. † 12:15 Sek 9:9 ‡ 12:21 Jon 1:43-44
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təhtul muvən məni=pən kəm Antɨru, kəni ilau
kəmianmuəni=pən kəm Iesu.

23Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Rəueiu
əha, Nətɨ Iətəmimi, rəhan nian tɨnuva rəkɨs, məmə
Uhgɨn otol əpu rəhan nepətiən. 24 Nɨpəhriəniən
agɨn u iətəni kəm təmahməmə, iətəmimi otəkeikei
mɨtənɨm nɨkɨtɨ nati e nɨftəni keruh məmə tɨmɨs.
Nəmə təsɨmɨsiən, ko təseviəiən kəni məsəuəiən.
Mətəu nəmə otɨmɨs, kəni otəuə e nəuan tepət.§*
25 Kəni tol lanu, iətəmi nɨkin tətəhti pɨk rəhan
nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u, in otəmkarəpən
lan. Mətəu iətəmi iətəm nɨkin təsəhti pɨkiən
lanəha rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u, in
otaskəlɨm vivi nəmiəgəhiən rəhan o nəmiəgəhiən
itulɨn.† 26 Iətəmi tolkeikei məmə otol uək rəhak, in
otəkeikei muərisɨg lak,‡ kəni nəmə ikɨn pəhruvən
iəu iəkatɨg ikɨn, kəni in mɨn, in otatɨg ikɨn.§ Kəni
iətəmi tatol uək rəhak, Tatə Uhgɨn otɨsiai in.”

Iesu təməghati
e nɨmɨsiən rəhan

27Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Rəueiu
əha, nɨkik tətahmə pɨk.* ?Oiəkəhrol lanu? Ko
iəsəniən məmə, ‘Tatə, oh rəkɨs nahməiən iətəm
tətuvaohniəu.’ Nati u inu, iəu iəmuvaohni. 28Tatə,
ik əfəri aru nərgəm.”
§ 12:24 Iesu in tətəghati aru lan u ikɨnu, məmə otəkeikei mɨmɨs,
kəni nəuanɨmɨsiən rəhanməmənətəmimi tepət okotos nəmiəgəhiən
vi nian Uhgɨn tosmiəgəh ilah. In təmətəghati mɨn e rəhan mɨn
nətəmimi. Rəhatahnəmiəgəhiən əuas e təfagə tərahotəkeikeimɨmɨs,
kəni ko kotəhrun noliən nəuatah vi mɨn tepət. * 12:24 1Kor
15:36 † 12:25 Mat 10:39; 16:25; Mak 8:34-38; Luk 14:26; 17:33;
2Kor 5:14-15 ‡ 12:26 Mat 10:38; Luk 14:27 § 12:26 Jon 14:3;
17:24 * 12:27 Mat 26:38,39; Jon 11:33,38; 13:21
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Kəni əmeiko, rəueiu agɨn ilah kəmotətəu nəuia
iətəmi kəti təmsɨpəri=pən e neai tətəni məmə, “Iəu
inəfəri rəkɨsnərgək, kəni rəueiu əha, oiəkəfərimɨn.”

29Kəni nətəmimi nətəmkəməutəhtul iuəkɨr ohni
kəmotətəu nəuia iətəmi əha, kəni ilah nəuvein
kotəni məmə, “!Nətəmimi! ?Nati nak u? ?Kaluəluə
kəti, uə?” Mətəu nəuvein kotəni məmə, “Agelo kəti
əha tətəghati kəm in.”

30 Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nəuia
iətəmi u, təməsuvaiən məmə iəu iəkətəu. Mətəu
təmuva məmə itəmah onəkotətəu.† 31 Rəueiu
əha tɨnol nian iətəm Uhgɨn otakil noliən rəha
nətəmimi e nəhue nɨftəni. Rəueiu əha, in otoh
iahu nəsanəniən rəha Setən,‡ iərmənɨg rəha nəhue
nɨftəni u.§ 32 Nian kətəfəri iəu ilɨs,* kəni ko iəu
oiəkiuvi=pa nətəmimi rəfin kəhuva ohniəu.”† 33 E
nəghatiən u, in tɨnuahpɨk e nɨmɨsiən rəhan məmə
otəhro lanumɨmɨs.‡

34 Kəni nətəmimi kəmotəni=pən kəm in motəni
məmə, “Itɨmah iəmotətəu rəkɨs e Lou rəhatah,
məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa tuva, in otətatɨg itulɨn əmə, mətuvən
† 12:30 Eks 19:9; Jon 11:42 ‡ 12:31 Nati əpnapɨn məmə
nɨmɨsiən rəha Iesu təmol məmə nəmə təhro Setən təmol win, mətəu
nɨpəhriəniən məmə in təsoliən win. Afin-to Luk 10:18; Hip 2:14-15;
1Jon 4:4; Nəh 12:8-9. § 12:31 Mat 4:8-9; Jon 14:30; 16:11; 2Kor
4:4; Efəs 2:2; 6:12 * 12:32 Enauəuə rəha Jon, tətəghati enəghatiən
u “kɨnatləfəri rəkɨs iəu ilɨs” nian tepət. Kəni in nɨpətɨn keiu. Nian
tətəni “kɨnatləfəri rəkɨs iəu ilɨs,” nɨpətɨn kəti in tətəghati e nɨmɨsiən
rəha Iesu e nɨgi kəməluau. Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e
aiən sɨneik. Kəni nɨpətɨn kəti mɨn, e nɨgi kəməluau əha, in tətəgətun
nəuvɨriən asoli mɨn nepətiən asoli rəha Iesu. † 12:32 Jon 3:14;
6:44; 7:39; 8:28 ‡ 12:33 Fɨl 2:8-9; 1Tim 3:16; Hip 1:3
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əmə lanko naunun tɨkə.§ ?Təhro ik nətəni məmə
nətəmimi okotəkeikei motəfəri Nətɨ Iətəmimi?* ?
Mətəu Nətɨ Iətəmimi u, in pəh?”

35 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Nəhagəhagiənu, tətatɨg o təmahonian əkəku əmə.
Kəni nian nəhagəhagiən u, tətatɨg o təmah, itəmah
nəkotəkeikei motaliuək lan. Nəmə kəpə, kəni
napinəpuiən otətəuarus itəmah. Kəni iətəmimi
iətəm tətaliuək e napinəpuiən, in təruru ikɨn
in tatuvən ikɨn. 36 Nian nəhagəhagiən u tətatɨg
əhanəh o təmah, itəmah nəkotəkeikei motəhatətə
e nəhagəhagiən u məmə itəmah nəkəhuva nenətɨ
nəhagəhagiən.”†

Nətəm Isrel ilah kəməsotəhatətəiən e Iesu
Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən u kəm lah, kəni

magɨm məpəh ilah muvən mətəhluaig. 37 Nati
əpnapɨn məmə in tɨnol rəkɨs nəmtətiən tepət e
nəhmtɨnətəmIsrel, mətəu ilah kəsotəhatətəiən lan.
38 Iəni rəha Uhgɨn u Aiseə, təmaupən mətəghati e
rəhalah noliən. Kəni nati u təmuva məmə otol
nəghatiən rəhan tuva mol nɨpəhriəniən lan. In
təməni məmə,
“?Iərmənɨg, pəh otəhatətə e nəghatiən rəhatɨmah,

uə kətiəh əməmɨne?
?Iəutəni pətɨgəm, kəni pəh otəhatətə lan, uə kətiəh

əməmɨne?
? Kəni Iərmənɨg otol əpu kəm pəh nahgin iətəm

təsanən pɨk o nosmiəgəhiən?”‡
§ 12:34 Nətəmimi nɨkilah tətəhti fes mɨn əha, təhmen e 2Saml
7:16; Sam 72:17; 89:4,35-37; 110:1,4, Aes 9:7; Esik 37:25; Dan 7:14.
Nɨkilah təsəhtiən fes mɨn iətəm kəutəni məmə Krɨsto in otaupən
mɨmɨs. * 12:34 “əfəri” —Afin-to futnot əpəha Jon 3:14. † 12:36
Mat 5:14; Efəs 5:8-9; 1Təs 5:5 ‡ 12:38 Aes 53:1; Rom 10:16
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39Konu ilah kotəruru nəhatətəiən lanmətəu-inu
təhmen=pən əmə məmə Aiseə təməni pətɨgəmmɨn
aupənməmə,
40 “In təmol ilahməmə nəhmtɨlah otəpɨs.
Nəmə təsəpɨsiən, kəni ilah okoteruh nati kəni

motəhrun.
Kəni in tɨnahtɨpəsɨg rəkɨs e nɨkilah.
Nəmə təsoliən, kəni ilah okoteinatɨg kəni

motəhrun nəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah,
kəni motəhatətə lak, iəkol nəmiəgəhiən
rəhalah, otuvi mɨn.”§*

41 Iəni rəha Uhgɨn, Aiseə u aupən, təməni lanu
lan mətəu-inu in təmeruh nepətiən əhagəhag rəha
Iesu, kəni tol lanəha, in tətəghati lan.†

42 Kəni mətəu, nətəmi asoli mɨn tepət nəuvetɨn,
ilah mɨn kəmotəhatətə e Iesu. Mətəu ilah kəutəgɨn
e nəni pətɨgəmiən məmə ilah kəmotəhatətə lan,
mətəu-inu kəutəgɨn e Farəsi mɨn məmə məta ko-
tahli pətɨgəm ilah e nimə rəha nuhapumɨniən,
43 mətəu-inu nətəmi asoli mɨn u, ilah kotolkeikei
pɨk məmə nətəmimi okotəni-vivi ilah, tapirəkɨs
məmə Uhgɨn nɨkin, otagiən o lah.

Nəghatiən rəha Iesu təhrun nakiliən noliən rəha
nətəmimi

44 Kəni Iesu təmagət əfəməh məmə, “Iətəmimi
iətəm tətəhatətə lak, səniəmə tətəhatətə pɨsɨn əmə
lak,mətəu tətəhatətəmɨneUhgɨn iətəmtəmahli=pa
iəu. 45Kəni iətəmimi u iətəm təmeruh iəu, səniəmə
təmeruh əmə iəu. In təmeruh mɨn Uhgɨn u

§ 12:40 Nətəmimi ilah kɨnotəni rəkɨs məmə okəsotəhatətəiən, kəni
Uhgɨn təhlman e lah lanəha. Eruh mɨn to Mat 13:13-15; Uək
28:26-27; Rom 11:8. * 12:40 Aes 6:10 † 12:41 Aes 6:1-4
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təmahli=pa iəu.‡ 46 Iəu u nəhagəhagiən.§ Iəmuva e
nəhuenɨftəniu,məmə iətəmimi iətəmotəhatətə lak,
otəsatɨgiənenapinəpuiən. 47 Iətəmimi iətəmtətətəu
rəhaknəghatiən,məsoliən, ko iəu iəsəni pətɨgəmiən
rəhan nalpɨniən, mətəu-inu iəməsuvaiən e nəhue
nɨftəni u məmə iəkəni pətɨgəm nalpɨniən rəha
nətəmimi. Mətəu iəmuvaməmə iəkosmiəgəh ilah.*
48 Mətəu iətəmimi iətəm tətəuhlin=pa nəmtahn
kəm iəu, məsosiən rəhak nəghatiən, nati kəti əha
ikɨn tətatɨgməmə in otəni pətɨgəmrəhannalpɨniən.
E Naunun Nian, nəghatiən mɨn u rəhak, ilah
okotəni pətɨgəm nalpɨniən rəhan.† 49 Tol lanəha
mətəu-inu nəghatiən mɨn u, səniəmə rəhak pɨsɨn
əmə, mətəu Tatə Uhgɨn u təmahli=pa iəu, kəni
in təməni məmə iəkəkeikei muvən məni lanəha,
kəni məghati lanəha.‡ 50 Kəni iəu inəhrun rəkɨs
məmə nəghatiən mɨn u, iətəm in təməni=pa kəm
iəu, nəmiəgəhiən itulɨn tətatɨg lan. Kəni tol lanəha,
nəghatiən mɨn u iətəni ilah, Tatə Uhgɨn təməni=pa
kəni məgətun iəu lan, məmə iəkəni.”

13
Iesu təməueiu

nəhlkɨ rəhanmɨn nətəmimi
1 Tɨnuva mətəuarus nian nətəm Isrel kotol lafet
lan, lafet rəha Pasova, kəni Iesu tɨnəhrun məmə
rəhannian tɨnuva rəkɨsməməotəpəhnəhuenɨftəni
u, muvən meruh Tatə Uhgɨn.* Nian rəfin in
təmatolkeikei pɨk rəhan nətəmimi u kəutatɨg e
nəhue nɨftəni, kəni mətəu rəueiu in tətəgətun əsas
‡ 12:45 Jon 14:8-9 § 12:46 Jon 1:4 * 12:47 Jon 3:17 † 12:48
Jon 5:45 ‡ 12:49 Jon 14:31 * 13:1 Jon 16:28
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rəhannolkeikeiən kəm lahmuvənmətəuarus nau-
nun nian rəhan.

2 Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi
kəməutauən, kəni Setən tɨnəfən rəkɨs nətəlɨgiən e
nɨki Jutəs Iskariot, nətɨ Saimon, məmə in otətuati
e Iesu tuvən e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn. 3 Iesu
təməhrun məmə Tatə Uhgɨn təmələhu=pən rəkɨs
natimnati rəfin u e nəhlmɨn,† kəni tɨnəhrun mɨn
məmə in təmsɨpəneUhgɨn, kəni inotəpanɨtəlɨg=pən
mɨn o Uhgɨn. 4Tol lanəha, in təməhtul, kəni məpeg
rəkɨs rəhansotasoli, kənimatu ine tauɨl kəti. 5Kəni
mələs pesɨn kəti, mətu=pən nəhu lan, kəni əmeiko
mətuəuin mətəueiu nəhlkɨ rəhan mɨn nətəmimi,
kəni mətafəl e tauɨl, tauɨl u iətəm in tətətəuti lan.

6 Təmol lanəha muvən e Saimon Pitə, kəni
Pitə təni=pən kəm in məmə, “? Iərmənɨg, təhro?
Təsəuvɨriənməmə ik onəkəueiu nəhlkək.”

7 Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəueiu
ik nəkəruru nɨpətɨ nati u iəu iatol, mətəu uərisɨg
nəpanəhrun nɨpətɨn.”

8 Kəni Pitə təni=pən in məmə, “Onəkəpəh agɨn
nafəliən nəhlkək.”
Mətəu Iesu təni məmə, “Nəmə iəsəueiuiən

nəhlkəm, kəni ko ik nəsuvaiən mol rəhak
iətəmimi.”

9 Kəni Saimon Pitə təməni=pən kəm in məmə,
“Iərmənɨg, nəmə tol lanəha, kəni onəsəueiu əməiən
nəhlkək, mətəu əueiu mɨn nəhlmək mɨne rəhk-
kapə!”

10 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “! Kəpə!
Iətəmimiu tɨnaig rəkɨs, in tɨnəruənrəkɨs, tɨnəhmen.
Təuvɨr əməməmə okəsəueiumɨniən nɨpətɨn; mətəu
iəu oiəkəkeikei məueiu mɨn əmə nəhlkɨn. Itəmah
† 13:3 Mat 28:18
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nɨnotəruən rəkɨs. Mətəu səniəmə itəmah rəfin
agɨn.”‡ 11 Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə ilah pəh u
otegəhan=pən lan e nəhlmɨ rəhanmɨn tɨkɨmɨrmɨn.
Tol lanəha, kəni in təni məmə, “Səniəmə itəmah
rəfin agɨn.”

12 Nian Iesu tɨnəueiu rəkɨs nəhlkɨ rəhan mɨn
nətəmimi, kəni muvən mɨn e rəhan napən, kəni
muvən məharəg e nɨmein e tepɨl. Kəni əmeiko
mətapuəh o lah məmə, “? Itəmah nəkotəhrun
nɨpətɨ nati u iəmol rəueiu agɨn e təmah? 13 Itəmah
nəutauɨn lak məmə Nəgətun mɨne Iərmənɨg, kəni
təhruahru əmə lanko, mətəu-inu nɨpəhriəniən
məmə iəu u, rəhatəmah Nəgətun mɨne rəhatəmah
Iərmənɨg.

14 “Mətəu-inu iəu, iəu u rəhatəmah Iərmənɨg
mɨne iəu Iəgətun rəhatəmah, konu iəu iəkəueiu
nəhlkɨtəmah, konu itəmah mɨn, onəkotəueiu
nəhlkɨtəmah mɨn.§ 15 Iəu iəmol məgətun itəmah
lan, məmə itəmah onəkotol kəm təmah mɨn.*
16 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah
məmə, ioluək kəti, in təsapirəkɨsiən rəhan iətəmi
asoli, konu iahli=pən in təsapirəkɨsiən iətəm
tətahli. 17 Rəueiu əha, itəmah nəkotəhrun vivi
natimnatimɨnu. Kəni o nati u, nəmə onautol lanu,
kəni itəmah onəkotos nəuvɨriən o Uhgɨn.†

18 “Iəu iəsəniən itəmah rəfin.‡ Iəkəhrun vivi
itəmah mɨn u nətəm iəu iəmɨtəpɨn itəmah.§ Mətəu
nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn, otəkeikei
‡ 13:10 Jon 13:18 § 13:14 1Pitə 5:5 * 13:15 Iesu təmol uək
rəha slef, kəni molkeikei məmə okotol uək rəha slef kəm kitah mɨn
nəuvein. Suaru mɨn tepət o nasiruiən e kitah mɨn nəuvein lanəha.
† 13:17 Mat 7:24,25; Luk 11:28; Jem 1:25 ‡ 13:18 Jon 13:10
§ 13:18 Jon 15:16
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muva mol nɨpəhriəniən lan. Nəghatiən u tətəni
məmə, ‘Iətəmimi u, aupən itɨmlau iəmatuauən pəti
e pɨlet kətiəh, mətəu rəueiu, in tɨnəuhlin rəhan
nətəlɨgiən, mɨnətələhu nəghatiən tərah ohniəu.’*

19“Iəu iətənipətɨgəmnatimnatimɨnukəmtəmah
u rəueiu, nian okəsol əhanəhiən. Mətəu nian
okatol, kəni itəmah onəkotəhatətə lak, məmə Iəu
U Inu.† 20 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm
təmah məmə, iətəmimi pəh iətəm tatos iətəmi u
iətahli=pɨnə, kəni nɨkin tagiən ohni, təhmen=pən
əmə məmə in tatos mɨn iəu, kəni nɨkin tagiən
ohniəu. Konu iətəmimi iətəm tatos vivi iəu, kəni
nɨkin tagiən ohniəu, təhmen=pən əmə məmə in
tatos vivi mɨn rəhak Tatə, kəni nɨkin tagiən ohni.”‡

Iesu təməni pətɨgəm məmə Jutəs in otegəhanpən
lan
e nəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn

(Mat 26:20-25;Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Nian Iesu tɨnəni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən əha,

kəni nɨkin təməfɨgəm pɨk, kəni in təni məmə,
“Nɨpəhriəniənagɨnu iətəni=pɨnəkəmtəmahməmə,
itəmah kəti u ikɨnu otegəhan=pən lak e nəhlmɨ
tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotəsal=pən
moteruh ilahmɨn,mɨnotəruru agɨnməmə in tətəni
pəh. 23Kəni ilah kəti u iətəm Iesu in tolkeikei pɨk,§
in tətəməhli* iuəkɨr əməo Iesu. 24Kəni SaimonPitə,
* 13:18 Sam 41:9 † 13:19 “Iəu u inu” — Afin-to futnot e Jon
8:24. ‡ 13:20 Mat 10:40; Jon 17:18 § 13:23 Iətəmimi iətəm
nauəuə u tətəni, in Jon u iətəm tətəməhli iuəkɨr o Iesu e tepɨl. In u,
iətəm Iesu tolkeikei pɨk, mətəu in təmətei nauəuə u, kəni məsəniən
nərgɨn. * 13:23 E noliən rəhalah e nian əha, ilah kəutəməhli
lanəhaməutauən.
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in təmasiuən=pən kəm in məmə, “Ətapuəh-to ohni,
məmə iətəmimi pəh kəha in tətəni.”

25Kəni suah kəha təmiəu-iəumuva iuəkɨr o Iesu,
kəni mətapuəh ohni məmə, “? Iərmənɨg, pəh u
nətəni?”

26 Kəni Iesu təni məmə, “Iəu iəkəmkərɨs pɨret
nəuvetɨn, konu məuveri=pən e sup, kəni məfən
kəm in, konu suah u, inko.” Kəni əmeiko, in
təməmkərɨs pɨret kəti, məuveri=pən e sup, kəni
məfənkəmJutəs, nətɨ Saimon Iskariot. 27Kəni Jutəs
təmos pɨret u. Kəni rəueiu agɨn, Setən† tɨnəuveg
rəhan nətəlɨgiən.
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nati u

nəkəmə natol, uvən uəhai əmə mol.”‡ 28Nətəmimi
mɨn u rəha Iesu nətəm kautəməhli tɨtəlau e
tepɨl məutauən, ilah kəsotəhruniən məmə Iesu
təməni=pən nəghatiən u kəm in o nak. 29 Jutəs
in tətaharu kətɨm rəha məni rəhalah, kəni ilah
nəuvein nɨkilah təhti məmə Iesu təməni=pən
kəm in məmə otuvən mos nəhmtɨn nauəniən
nəuvein nɨglah o lafet, uə nəmə təhro tatuvən
otəfən məni kəti kəm nanrah mɨn.§ 30 Kəni nian
Jutəs təmos rəkɨs pɨret u, təməhtul miet uəhai əmə.
Kəni tɨnapinəpu rəkɨs.*

Iesu təməni nəghatiən vi kəti
məmə okotol
† 13:27 Setən— Afin-to e tiksɨnəri. ‡ 13:27 Luk 22:3 § 13:29
Jon12:5-6 * 13:30 Tɨnapinəpumətəu-inu lapɨn,mətəutɨnapinəpu
mɨn e nɨki nətəmimi. E Luk 22:53, Iesu təməni kəm pris asoli mɨn,
mɨne nətəmi asoli rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm
Isrel məmə, “Mətəu rəueiu əha, in nian əhruahru rəhatəmah, kəni
nəsanəniən rəha napinəpuiən in tətarmənɨg.”



JON 13:31 xci JON 13:36

31 Nian Jutəs tɨniet rəkɨs, kəni Iesu təni məmə,
“Rəueiu əha, Uhgɨn tɨnatəfəri nərgɨ Nətɨ Iətəmimi,†
kəni Nətɨ Iətəmimi tɨnatəfəri nərgɨ Uhgɨn. 32Mətəu
nian Nətɨ Iətəmimi tɨnol əpu rəkɨs nepətiən rəha
Uhgɨn, kəniUhgɨnaru əmə in otol əpumɨnnepətiən
rəha Nətɨ Iətəmimi. Kəni in otol əmə uəha rəueiu
əmə.‡

33 “Nenətɨk mɨn, ko iəsatɨgiən tuvəh kitah min
itəmah. Kəni itəmah onəmanotəsal lak, mətəu
iəu iətəni mɨn nəghatiən kətiəh əmə kəm təmah u
rəueiu, iətəm iəməni=pən kəm nətəmi asoli mɨn
rəha Isrel aupən. Iətəni=pɨnə kəm təmah məmə,
ikɨn əha iatuvən ikɨn, itəmah nəkotəruru nuvəniən
ikɨn.§

34 “Iəu iətəni=pɨnə nəghatiən vi kəti kəm təmah
məmə nəkotəkeikei mautol.* Itəmah nəkotəkeikei
motolkeikei itəmah mɨn.† Iəu iəmolkeikei itəmah,
kəni itəmah nəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn
təhmen əmə lanəha.‡ 35 Kəni nəmə nəkolkeikei
lanu itəmah mɨn, kəni nətəmimi rəfin okotəhrun
məmə itəmah rəhakmɨn nətəmimi.”§

Iesu təməni pətɨgəmməmə Pitə otəpanəniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:31-35;Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Kəni Saimon Pitə tətapuəh ohni məmə, “?

Iərmənɨg, ik onəkuvən iə?”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ikɨn əha iəu

iatuvən ikɨn, ik nəkəruru nɨtəu=paiən iəu rəueiu,
mətəu uərisɨg ko, onəpanuva.”*
† 13:31 Jon 12:23 ‡ 13:32 Jon 17:1-5 § 13:33 Jon 7:33-34
* 13:34 Jon 15:12; 1Jon 2:7-11; 3:11 † 13:34 Lev 19:18; 1Təs 4:9;
1Pitə 1:22 ‡ 13:34 Efəs 5:1-2; 1Jon 4:10-11 § 13:35 1Jon 3:14;
4:20 * 13:36 Jon 14:2
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37 Kəni Pitə tətapuəh ohni məmə, “? Iərmənɨg,
oiəsɨtəu-pəniən ik u rəueiu o nak? Iəu, nɨkik tagiən
əməməmə iəkɨmɨs ohnik.”

38 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “? Ik
nəkəmə nɨkim tagiən əməməmə onəkɨmɨs ohniəu?
Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm ik məmə, mənɨg
otəsəkakə əhanəhiən, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl
məmə nəkəruru iəu.”†

14
Iesu in suaru o nuvəniən o TatəUhgɨn

1Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Nɨkitəmah
təsahməiən. Itəmah nəkotəkeikei motəhatətə e
Uhgɨn,* kəni motəhatətə mɨn lak. 2 E nimə rəha
Tatə rəhak, nəuan tepət əha ikɨn. Nəghatiən u in
nɨpəhriəniən. Nəmə təsoliən lanəha, ko inəni=pɨnə
rəkɨs kəm təmah. Rəueiu əha, iəu iatuvən, iəkol
əpenə-penə rəhatəmah.† 3Kəni mətəu-inu iəkuvən
mol əpenə-penə o təmah, kəni iəu oiəpanɨtəlɨg=pa
mɨnmos itəmah nəkəhuvamotatɨg kitah min iəu,‡
məmə itəmahonəkotatɨg ikɨnu iətəmiəumɨn iətatɨg
ikɨn.§ 4 Ikɨn əha iatuvən ikɨn, itəmah nɨnotəhrun
rəkɨs suaru rəhan.”

5MətəuToməs təni=pənkəminməmə, “Iərmənɨg,
itɨmah iəkotəruru ikɨn ko natuvən ikɨn. ?Iəkotəhro
lanu lanmotəhrun suaru tatuvən ikɨn əha?”

6Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Iəuu,* Suaru
ohni.† Kəni iəuu, NəukətɨNɨpəhriəniən,‡ kəni iəuu,
NəukətɨNəmiəgəhiən.§ Iətəmimikəti ko təsuvəniən
† 13:38 Jon 18:27 * 14:1 Sam 4:5 † 14:2 Hip 11:16 ‡ 14:3
1Təs 4:16-17; 2Kor 5:8; Fɨl 1:23 § 14:3 Jon 12:26 * 14:6 Jon
6:35 † 14:6 Jon 10:9; Hip 10:20 ‡ 14:6 Jon 1:14 § 14:6 Jon
1:4
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o rəhak Tatə nəmə iəu iəsosiən in muvən.* 7Nəmə
nəmotəhrun iəu, kəni nəmotəhrun mɨn rəhak
Tatə.† Kəni tol lanəha, tətuəuin rəueiu, nɨnotəhrun
rəkɨs in, kəni mɨnoteruh.”

8 Kəni Fɨlɨp təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg,
əui, əgətun-to Tatə Uhgɨn e tɨmah. Nati əmə u inu,
itɨmah iəkotolkeikei.”‡

9 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Fɨlɨp, iəu
iəmatɨg təfəməh kitah min itəmah. Mətəu ik
nəkəruru əhanəh iəu. Iətəmimi iətəm tateruh
iəu, in tateruh Tatə Uhgɨn.§ Təhro ik nətəni
məmə, ‘Əui, əgətun Tatə Uhgɨn kəm tɨmah?’* 10 ?
Ik nəsəhatətəiən məmə iətatɨg e Tatə Uhgɨn, konu
Tatə Uhgɨn tətatɨg lak?† Nəghatiən mɨn u iəkatəni
kəm təmah, səniəmə rəhak əmə. Tatə Uhgɨn u,
nian rəfin, tətatɨg lak, inu in tatol rəhan mɨn u
uək. 11 Itəmah onəkotəkeikei motəhatətə lak nian
iəu iətəni məmə iətatɨg e Tatə Uhgɨn, konu Tatə
Uhgɨn tətatɨg lak. Mətəu nəmə kəpə, təuvɨr məmə
nəkotəhatətə lak o nəfɨgəmiən rəha uək asoli mɨn
iətəm iəmatol.‡ 12 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm
təmahməmə, iətəmimi iətəm tətəhatətə lak, in otol
noliən uək mɨn u iətəm iəu iəmatol.§ Əuəh, in otol
noliən uək təri təhmɨn mɨn tapirəkɨs uək mɨn u
iətəm iəu iəmol, mətəu-inko iəu oiəkatuvən o Tatə
Uhgɨn. 13 IəuNətɨn, kəni nəmənəkoteasiə enati kəti
e nərgək, nati əpnapɨn nəmə nəkoteasiə e nati nak,
iəu iəpanol,* məmə uək u rəha Nətɨn otəfəri nərgɨ
* 14:6 Uək 4:12 † 14:7 Jon 1:18; 1Jon 2:23 ‡ 14:8 Eks 33:18
§ 14:9 Aes 9:6; Jon 1:14; 12:45; 2Kor 4:4; Fɨl 2:6; Kol 1:15; Hip 1:3
* 14:9 Jon 1:18; 10:30; 12:44-45; 13:20 † 14:10 Jon 14:20; 10:38;
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Tatə Uhgɨn. 14 Kəni nəmə onəkoteasiə e nati kəti
ohniəu, e nərgək, kəni iəu iəkol.”

Iesu təməniməmə
Narmɨn Rəha Uhgɨn otuva

15 Kəni Iesu təməghati əhanəh matuvən, mətəni
məmə, “Nəmə itəmah nəkotolkeikei iəu, konu
itəmah onəkotol nəghatiən rəhak.† 16 Kəni iəu,
oiəkeasiə e Tatə Uhgɨn məmə in otahli=pa Iasiru‡
kəti mɨn o təmah. Kəni in otətatɨg itulɨn itəmah
min. 17 Suah u inu, in Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən.§
Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, ko kəsotosiən
in e nɨkilah,* mətəu-inu ilah kəsoteruhiən in,
motəruru in. Mətəu itəmah, nəkotəhrun in, mətəu-
inko in tətatɨg itəmah min. Kəni in otəpanatɨg e
nɨkitəmah.

18 “Nian iəu iəkiet e təmah, ko iəsəpəhiən
itəmah nəkotatɨg pɨsɨn əmə, təhmen e iətəm
kəmɨmɨs-ərin. Iəu iəpanɨtəlɨg=pa mɨn o təmah.
19Otəsuvəhiən, nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u ilah
okəsoteruhiən iəu. Mətəu itəmah onəpanoteruh
iəu.† Kənimətəu-inu iəu iəpanəmiəgəh, itəmahmɨn
onəpanotəmiəgəh.‡ 20 E nian rəha natimnati mɨn
u, kəni itəmah onəkotəhrun məmə iətatɨg e rəhak
Tatə.§ Kəni itəmah nəkotatɨg lak, konu iəu iətatɨg e
təmah.

21 “Iətəmimi iətəm təmos vivi nəghatiən rəhak,
kəni matol, iətəmimi u inu in tolkeikei iəu.
Kəni iətəmimi iətəm tolkeikei iəu, rəhak Tatə in
† 14:15 Dut 11:13; Jon 13:34; 1Jon 2:3-5,24; 5:3; 2Jon 6 ‡ 14:16
Jon 14:26; 15:26; 16:7 § 14:17 Jon 15:26; 16:13; 1Jon 4:6; 5:6
* 14:17 1Kor 2:14 † 14:19 Jon 16:16 ‡ 14:19 Jon 6:57
§ 14:20 Jon 10:38; 17:21
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otolkeikei mɨn in.* Kəni iəu mɨn oiəkolkeikei in.
Kəni iəu oiəkol əpu iəu kəm in, məmə in otəhrun
vivi iəu.”

22 Kəni Jutəs u, (səniəmə Jutəs Iskariot, mətəu
iahunin kəti u in iətəmi kəti mɨn rəha Iesu), in
təmətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, ik onəkəhro
lanu kəni mol əpu ik kəm tɨmah əmə, mətəu onəsol
əpuiən ik kəmnətəmimi rəha nəhue nɨftəni?”†

23 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə,
“Iətəmimi iətəm tolkeikei iəu, in otatol nəuiak,
kəni rəhak Tatə in otolkeikei in. Konu iəu
mɨne rəhak Tatə, itɨmlau oiəkiəuva mətuatɨg
itɨmahal min. Kəni itɨmlau iəkuol imatɨmlau
əha ikɨn.‡ 24 Iətəmimi iətəm təsolkeikeiən iəu, in
təsoliən nəuiak. Nəghatiən mɨn u iətəm nəmotətəu
iəmatəni, iəməsəni aruiən ilah. Mətəu iəmos ilah o
rəhak Tatə iətəm in təmahli=pa iəu iəkuva.§

25“Iəu iatənipətɨgəmnəghatiənmɨnukəmtəmah
nian iətatɨg əhanəh kitah min itəmah. 26 Mətəu
Narmɨn Rəha Uhgɨn u, in Iasiru, iətəm Tatə Uhgɨn
otahli=pa e nərgək, in otəgətun itəmah e natimnati
mɨn rəfin. Kəni in otol itəmah məmə nɨkitəmah
otətəhti natimnati mɨn u iətəm iatəni kəm təmah,
məsotaluiən lan.*

27 “Rəueiu əha tɨnuəkɨr məmə iəu oiəkəpəh
itəmah. Iəu iətələhu nəməlinuiən rəhak tətatɨg
o təmah.† Konu nəməlinuiən u, iətəm iəkəfɨnə,
təsəhmeniən e nəməlinuiən iətəm nəhue nɨftəni
u tətəfɨnə. Itəmah, nɨkitəmah təsahməiən kəni
məsotəgɨniən.
* 14:21 Jon 16:27; 1Jon 2:5 † 14:22 Uək 10:41 ‡ 14:23 Esik
37:27-28; Sek 2:10; Efəs 3:17; 1Jon 4:12,16; Nəh 21:3 § 14:24 Jon
5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50 * 14:26 Jon 15:26; 16:7,13; 1Jon 2:27
† 14:27 Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fɨl 4:7
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28 “Itəmah nɨnotətəu rəkɨs rəhak nəghatiən,
iəməni=pɨnə kəm təmah məmə, ‘Iəu oiəpanəpəh
itəmah, mətəu uərisɨg, oiəpanɨtəlɨg=pa mɨn o
təmah.’ Nəmə nəkotolkeikei pəhriən iəu, kəni
nɨkitəmah otagiən əmə məmə nəkoteruh iəu
iatuvən o rəhak Tatə, mətəu-inu in ilɨs tapirəkɨs
iəu. 29 Iəu iətəni pətɨgəmrəkɨs əmə natimnatimɨn u
kəm təmah u rəueiu, nian ilah kəsotol əhanəhiən,
məmə nian ilah kɨnəhuva mautol nɨpəhriəniən
lan, kəni itəmah onəkotəhatətə lak. 30 Rəueiu əha,
ko iəsəghatiən təfəməh mɨn kəm təmah, mətəu-
inu Setən u iərmənɨg rəha nəhue nɨftəni u,‡ in
tɨnuva. In təsosiənnəsanəniənməməotolwin lak.§
31Mətəu iəu iatol əhruahru əmə nəuia Tatə Uhgɨn
məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okotəhrun
məmə iəu iəkolkeikei in.*

“Intələh, pəh kotəhtul motagɨm u ikɨnu,
mautəhuvən.”

15
Iesu in təhmen

e nəukətɨ nɨgi pəhriən
1 Kəni Iesu təni məmə, “Iəu u,* iəu iəkəhmen e
nəukətɨ nɨgi pəhriən. Kəni rəhak Tatə in təhmen
e iətəmimi iətəm tətətahlɨn nɨgi u.† 2 Nəhlmɨ nɨgi
mɨn rəfin iətəm kəsotəuəiən, in tətətei rəkɨs ilah,
kəni nəhlmɨ nɨgi rəfin u iətəm kautəuə, in tətafəl
‡ 14:30 Jon 12:31 § 14:30 Otəsuvəhiən kəni nəmə təhro
nətəmimi rəha Iesu nɨkilah otəhti məmə Setən tatol win. Mətəu
Iesu təməni nəghatiən u məmə otləfəri nətəlɨgiən rəhalah məmə
nɨpəhriəniən, nətəlɨgiən rəha Uhgɨn tɨnatuva. * 14:31 Jon 10:18;
12:49 * 15:1 Jon 6:35 † 15:1 Aes 5:1-7
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vivi ilah,‡ məmə ilah okotəuə e nəualah tepət.§
3 Itəmah nəkotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u. Kəni iəu
inafəl vivi rəkɨs itəmah e nəghatiən mɨn iətəm
iəməni=pɨnə kəm təmah.* 4 Otəhtul=pa lak,† kəni
iəu oiəkəhtul=pɨnə e təmah. Nəhlmɨ nɨgi otəsəuəiən
nəmə in təsəhtul-pəniən e nəukətɨn. Təhmen əmə,
itəmah ko nəmiəgəhiən rəhatəmah təsəuəiən e
nəuan nəmə nəsotəhtul=paiən lak.‡

5 “Iəu u, iəu nəukətɨ nɨgi. Kəni itəmah nəhlmɨ
nɨgi mɨn, nəhlmɨ nɨgi mɨn iətəm tatɨlpɨn=pa vivi
lak, mautəhtul=pa. Nəmiəgəhiən rəha iətəmimi
iətəm tətəhtul=pa lak kəni iətəhtul=pən lan, in
otəuə e nəuan tepət. Mətəu itəmah u, nəmə
nəsotəhtul=paiən lak, ko nəsotoliən nati kəti.§
6 Nəmə iətəmimi təsəhtul=paiən lak, in təhmen e
nəhlmɨ nɨgi kəti, iətəm kɨnəraki lan kəni tɨnɨmətu
rəkɨs. Nəhlmɨ nɨgi mɨn tol lanəha, kəhrun
nəmki-pəniən e nɨgəm, kuvan əhtuv.* 7 Nəmə
itəmah nəkotəhtul=pa lak, kəni nəghatiən rəhak
nəmotətəu rəkɨs tətatɨg e nɨkitəmah, nati nak
itəmah nəkotolkeikei, nəkotəhrun neasiəiən lan.
Kəni Uhgɨn otol kəm təmah.† 8 Nian nəmiəgəhiən
rəhatəmah otəuə e nəuan tepət,‡ nati əha in tətəfəri
nərgɨ rəhak Tatə, kəni e noliən u, tətəgətun məmə
itəmah rəhakmɨn nətəmimi.§

9 “Tatə Uhgɨn in tolkeikei pɨk iəu. Təhmen
əmə, iəu iəkolkeikei itəmah lanəha. Otəhtul
e rəhak nolkeikeiən. 10 Nəmə itəmah nautol
‡ 15:2 Hip 12:5-11 § 15:2 Mat 7:20; Kəl 5:22-23; Efəs 5:8-9; Fɨl
1:11 * 15:3 Jon 1:29; 13:10; Efəs 5:26 † 15:4 Jon 6:56 ‡ 15:4
Afin-to e futnot əpəha Jon 6:56. § 15:5 Fɨl 4:13 * 15:6 Mat 3:10
† 15:7 Mat 7:7 ‡ 15:8 Kəl 5:22-23 § 15:8 Jon 8:31
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rəhak nəghatiən,* kəni onəkotəhtul=pa e rəhak
nolkeikeiən, təhmen əhruahru əmə məmə inu
iəu iəmol nəghatiən mɨn rəha Tatə Uhgɨn, kəni
iətəhtul=pən e rəhan nolkeikeiən. 11 Iəu iəmətəni
pətɨgəm nəghatiən mɨn u kəm təmah, məmə
nɨkitəmah otətagiən, təhmen əmə məmə iəu
nɨkik tətagiən. Konu nɨkitəmah otagiən magiən
məriauəh.†

12 “Itəmah nəkotəkeikei mautol nəghatiən u
rəhak. Tətəni məmə itəmah onəkotolkeikei itəmah
mɨn, təhmen əmə məmə iəu iəkolkeikei itəmah
lanəha.‡ 13 Iətəmi kəti tɨkə iətəm tolkeikei pɨk in
kəti tapirəkɨs iətəmimi u iətəm tətegəhan e rəhan
nəmiəgəhiən məmə otosmiəgəh in mɨn nəuvein.§
14Kəninəmə itəmahnəkotol natimnatimɨnu iətəni
kəm təmah, tətəgətun məmə itəmah ko, iəu mɨn
nəuvein.

15 “Iəu oiəsauɨn mɨniən e təmah məmə noluək
mɨn rəhak,mətəu-inu iətəmtatol uək, in təruru na-
timnati mɨn iətəm rəhan iətəmi asoli tatol. Mətəu
rəueiu əha, iəu iəkauɨn e təmah, məmə iəu mɨn
nəuvein, mətəu-inu natimnati mɨn rəfin u iətəm
iəmətəu o rəhak Tatə, inəni pətɨgəm rəkɨs kəm
təmah.* 16 Itəmah nəməsotɨtəpɨniən iəu, mətəu iəu
iəmɨtəpɨn itəmah.† Kəni iəu iəmələhu=pən itəmah
məmə itəmah onəkəhuvən motol uək, kəni uək
rəhatəmah otəuə e nəuan.‡ Kəni nəuan u, in
otətatɨg. Tol lanəha, kəni nəmə nəkoteasiə e natim-
nati mɨn kəm Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə
kəm təmah. 17 Iətəfɨnə nəghatiən kəti kəm təmah in

* 15:10 Jon14:15 † 15:11 1Jon1:4 ‡ 15:12 Jon13:34 § 15:13
Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1Jon 3:16 * 15:15 Jon 8:26 † 15:16 Jon
13:18 ‡ 15:16 Jon 15:5
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tol lanu. Itəmahonəkotəkeikeimotolkeikei itəmah
mɨn.”§

Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, ilah kautəməki e
nətəmimi rəha Iesu

18 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Okəmə nətəmimi
rəhanəhuenɨftəniukautəməki e təmah, nɨkitəmah
otəkeikei məhti məmə aupən, ilah kəmotəməki
lak lanəha.* 19 Okəmə itəmah nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni u, kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni
okotolkeikei itəmah, mətəu-inu rəhalah u itəmah.
Mətəusəniəmə itəmahnətəmimirəhanəhuenɨftəni
u. Iəu iəmɨtəpɨnrəkɨs itəmah, kənimosrəkɨs itəmah
o nəhue nɨftəni. Kəni o nati u inu, nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni, kautəməki e təmah.† 20 Nɨkitəmah
otəkeikei mətəhti nəghatiən u iəməni=pɨnə rəkɨs
kəm təmah məmə, ‘Ioluək əmə kəti, təsapirəkɨsiən
rəhan iətəmi asoli.’‡ Kəni mətəu-inu nətəmi rəha
nəhue nɨftəni u, ilah kautol tərah agɨn ohniəu, kəni
tol lanəha, ilah okotol noliən kətiəh əmə e təmah.§
Nəmə ilah kəmotol rəhak nəghatiən, kəni ilah oko-
tol rəhatəmah nəghatiən. Mətəu ilah kəməsotol
agɨniən rəhak nəghatiən mɨn. 21 Ilah okotol na-
timnati mɨn lanəha, mətəu-inu itəmah rəhak mɨn
nətəmimi.* Ilah okotol lanəha, mətəu-inu ilah
kotəruru Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu.†

22 “Iəmuva kəni məghati kəm lah. Tol lanəha
nəua nəghatiən u, ilah kəmoteruh əsas rəhalah
noliən tərah mɨn. Mətəu kəmotəuhlin matəlgɨlah
ohniəu motəpəh rəhak nəghatiən. Kəni rəueiu,
§ 15:17 Jon 15:12 * 15:18 Aes 66:5; 1Jon 3:13 † 15:19 Jon
13:16; 17:14 ‡ 15:20 Jon 13:16 § 15:20 2Tim 3:12 * 15:21
Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Uək 5:41; 1Pitə 4:14; Nəh
2:3 † 15:21 Jon 16:1-3
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ko kəsotəniən məmə rəhalah noliən tərah tɨkə.‡§
23 Iətəmimi iətəm tətəməki lak, in tətəməki mɨn e
rəhak Tatə. 24 Iəmuva mol uək mɨn u e nəhmtɨlah
iətəm ko iətəpɨsɨn kəti təməsoliən. Tol lanəha, ilah
kəmotəhrun məmə pəh u iəu. Kəni nati əpnapɨn
kəmotəhrun iəu, mətəu kəutəməki lak, kəni tol
lanəha məmə kəutəməki mɨn e rəhak Tatə. Kəni
rəueiu, ko kəsotəniən məmə rəhalah noliən tərah
tɨkə.* 25 Mətəu natimnati mɨn əha otəkeikei mol
lanəha, kəni mol məmə nəghatiən u otuva pəhriən
iətəm nətəmimi aupən kəmotətei rəkɨs e nauəuə
rəha Lou. Rəhalah u Lou iətəm kotolkeikei pɨk
tətəghati e lah mətəni məmə, ‘Iəu iəsoliən nati kəti
e lah, mətəu ilah kotəməki agɨn lak, mautol tɨməti
kəm iəu.’†

26 “Mətəu nian Iasiru otuva, in otəni pətɨgəm
iəu. Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən u, tatsɨpən e Tatə
Uhgɨn.‡ Iəu iəkahli=pa in tuva o təmah. 27 Konu
itəmah mɨn, onəkotəkeikei motəhtul pətɨgəm
motəni iəu,§ mətəu-inu itəmah nautatɨg kitah min
iəu e nətuəuiniən e uək rəhakmuvamətəuarus=pa
u rəueiu.

16
1 Iəu inətəni pətɨgəmnatimnatimɨnukəmtəmah

məmə nəsotəhlmaniən e rəhatəmah nəhatətəiən.
‡ 15:22 Iesu tɨnuva kəni mol əpu rəhalah noliən tərah, kəni
mol suaru o nɨtɨsiən ilah e təfagə tərah. Mətəu nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni kəutəməki məmə inko Iesu tatol əpu noliən tərah
mɨn rəhalah. Tol lanəha, ilah kotəpəh in kəni mautohtəu=pən
napinəpuiən mapirəkɨs nəhagəhagiən, kəni nati u in təfagə tərah
asoli. (Jon 3:19-21; 9:39-41) § 15:22 Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk
11:31-32 * 15:24 Jon 5:36; Mat 11:20-24 † 15:25 Sam 35:19;
69:4 ‡ 15:26 Jon 14:26 § 15:27 Luk 24:48; Jon 21:24; 1Jon 1:2;
4:14
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2 Ilah okəpanotəhgi pətɨgəm itəmah e nimə mɨn
rəha nuhapumɨniən rəhalah;* kəni nɨpəhriəniən
agɨn, nian əha ikɨn tətuva iətəm nətəmimi okoto-
hamu itəmah, kəni nɨkilah təhti məmə ilah kautol
uək təuvɨr kəti rəha Uhgɨn.† 3 Ilah okotol natim-
nati mɨn u, mətəu-inu ilah kotəruru pəhriən Tatə
Uhgɨn, kəni motəruru pəhriən mɨn iəu.‡ 4 Mətəu
iəu iəkaupən məni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm
təmah. Kəni nian ilah kɨnotətuəuin mɨnautol e
təmah, kəni nɨkitəmah otəhti məmə iəu iəməni
rəkɨs natimnati mɨn u kəm təmah.”

Uəkmɨn iətəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol
Kəni Iesu təghati əhanəh matuvən, mətəni

məmə, “Iəu iəməsəni pətɨgəmiən natimnati mɨn
u kəm təmah aupən, mətəu-inu iəmətatɨg kitah
min itəmah. 5 Mətəu rəueiu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o
rəhak Tatə iətəm təmahli=pa iəu, mətəu itəmah
kəti təsətapuəhiən ohniəu məmə, ‘? Ik onəkuvən
iə?’ 6 Mətəu rəueiu, tol lanu lan məmə iəməni
natimnati mɨn u kəm təmah, kəni nɨkitəmah
təmahmə. 7 Mətəu iəu iətəni pəhriən kəm təmah
məmə, otəuvɨr pɨk o təmah məmə iəu iəkagɨm
rəkɨs e təmah. Mətəu-inu nəmə iəsagɨm rəkɨsiən
e təmah, kəni ko Iasiru§ təsuvaiən matɨg itəmah
min. Mətəu nəmə iəu iəkagɨm muvən, kəni iəu
iəkahli=pa in tuva matɨg o təmah.* 8 Kəni nian
in otuva, kəni otəgətun nətəmimi rəha nəhue
nɨftəni məmə ilah nol təfagə tərah, kəni nətəlɨgiən
rəhalah təsəhmeniən o noliən iətəm təhruahru e
* 16:2 Jon 9:22; 12:42 † 16:2 Uək 26:9-10 ‡ 16:3 Jon 15:21;
1Jon 3:1 § 16:7 Jon 14:16 * 16:7 Jon 7:39
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nəhmtɨUhgɨn, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən
o nakiliən noliən rəha nətəmimi. 9 Narmɨn u
otəgətun ilah məmə ilah nol təfagə tərah,† mətəu-
inu kəsotəhatətəiən lak. 10 Narmɨn u otəgətun
ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniən o
rəhalah nəhruahruiən e nəhmtɨUhgɨn,‡mətəu-inu
iəu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə, kəni itəmah
onəsoteruhiən iəu. 11 Narmɨn u otəgətun ilah
məmənətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniənonakiliən
noliən rəha nətəmimi, mətəu-inu Uhgɨn in tɨnakil
rəkɨs iərmənɨg rəha nəhue nɨftəni u, Setən.§

12 “Iəu iatos əhanəh natimnati tepət mɨn məmə
iəpanəni kəm təmah. Mətəu rəueiu əha, ko nəsotos
rəfiniən ilah. Tiəkɨs pɨk o təmah.* 13 Mətəu nian
Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən otuva,† in otit itəmah,
mol məmə itəmah nəkotəhrun nɨpəhriəniən mɨn
rəfin. In ko təsəni aruiən rəhan əmə nəghatiən.
In otəni pətɨgəm əmə natimnati mɨn u in tətətəu o
Tatə Uhgɨn. Kəni in otəni=pɨnəmɨn kəm təmah na-
timnati mɨn u nian kəti okəpanəhuva. 14 In otətəu
nəghatiənpəhriənohniəukənimətənipətɨgəmkəm
təmah. E noliən u, in otəfəri iəu. 15 Natimnati
mɨn rəfin rəha Tatə Uhgɨn, in rəhak.‡ Tol lanəha,
kəni iəu iətəniməmə, Narmɨnu, inotətəunəghatiən
pəhriənohniəukənimatol əpunɨpətɨnkəmtəmah.”

Otəsuvəhiən koteruh Iesu
16 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Otəsuvəhiən

onəsoteruhiən iəu, mətəu uərisɨg ko, təsuvəhiən,
kəni onəmanoteruhmɨn iəu.”§
† 16:9 Jon 15:22 ‡ 16:10 Aes 64:5; Mat 5:20; Rom 1:17; 3:21,22;
10:3; Fɨl 3:6-9; Tait 3:5; 1Pitə 3:18 § 16:11 Jon 12:31 * 16:12
Mak 4:33 † 16:13 Jon 14:17 ‡ 16:15 Jon 17:10 § 16:16 Jon
14:18
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17 Kəni nətəmimi mɨn nəuvein rəhan, ilah
kəutətapuəh-ətapuəh kəm lah mɨn məmə, “?
Nəghatiən u, nɨpətɨn nak? In tətəni kəm tah
məmə, ‘Otəsuvəhiən onəsoteruhiən iəu, mətəu
uərisɨg, otəsuvəhiən, nəmanoteruh mɨn iəu.’ Kəni
in təniməmə, ‘Mətəu-inu iəu iatuvən o TatəUhgɨn.’
18 Nəghatiən u, ‘otəsuvəhiən’ nɨpətɨn nak? Kitah
kotəruru nəghatiənmɨn əha in tətəni.”

19Kəni Iesu tɨnəhrunrəkɨsməmə ilahkotolkeikei
məmə okotətapuəh o nati kəti ohni, kəni təni=pən
kəm lah məmə, “? Təhro? Iəu iəməni məmə,
‘Otəsuvəhiən itəmah nəsoteruhiən iəu. Mətəu
uərisɨg, təsuvəhiən onəmanoteruh mɨn iəu.’ ?
Kəni rəueiu nəutətapuəh o təmah mɨn o nɨpətɨ
nəghatiən u? 20 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni məmə,
itəmah nɨkitəmah otahmə, itəmah onəkotasək
pɨk,* mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, nɨkilah
otagiən. Itəmah onəkotətəu tərah pɨk agɨn, mətəu
nahməiən rəhatəmah otəuhlin=pa e nagiəniən.†
21 Nian nəmə tɨnuəkɨr məmə pətan kəti otemək,
kəni in otətəu tərah, mətəu-inu tɨnol nian rəhan
məmə otətəu nahməiən əha. Mətəu uərisɨg, nəmə
nətɨn tɨnair rəkɨs, kəni in nɨkin təsəhti mɨniən
nahməiən əha. In nɨkin tətagiən pɨk mətəu-inu
nətɨn tɨnair=pa e nəhue nɨftəni. 22 Kəni təhmen
əmə, rəueiu əha itəmah nautətəu tərah. Mətəu
uərisɨg, konu iəu iəkeruh mɨn itəmah. Konu
nɨkitəmah otagiən pɨk, ko iətəmimi kəti təsol
mɨniən itəmah nɨkitəmah tahmə mɨn. 23 O nian
əha, itəmah onəsotətapuəh mɨniən o nati kəti
ohniəu. Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah
məmə, nəmə itəmah nəkotətapuəh e nati kəti o
* 16:20 Mak 16:10 † 16:20 Jon 20:20
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Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah.‡
24 Mətəuarus=pa u rəueiu, itəmah nəsotətapuəh
əhanəhiən e nati kəti e nərgək. Otətapuəh lan e
nərgək, kəni onəkotos, məmə nɨkitəmah otagiən
məri məriauəh.”§

Iesu təmehpahu rəkɨs e natimnati mɨn
rəha nəhue nɨftəni

25 Kəni Iesu tətəghati əhanəh matuvən mətəni
məmə, “Iəu iətəni=pɨnə natimnati mɨn u e
nəghatiən əuhlin, mətəni kəm təmah.* Mətəu nian
əha ikɨn tətuva, iətəm iəu iəsəni mɨniən nəghatiən
əuhlin lan, mətəu oiəkanus=pɨnə rəhak Tatə kəm
təmah e noliən kəti məmə itəmah onəkotəhrun
vivi in lan. 26 E nian əha, itəmah onəkoteasiə e
natimnati kəm rəhak Tatə e nərgək, mətəu iəu
iəsəniən məmə iəu iəkuvən e nərgɨtəmah measiə
e natimnati ohni† 27 mətəu-inu Tatə Uhgɨn, in
əmə tolkeikei pɨk itəmah. In tolkeikei itəmah
mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei iəu, kəni itəmah
nəmotəhatətə məmə iəu iəmsɨpən lan. 28 Iəu
iəmsɨpən e Tatə Uhgɨn, muva e nəhue nɨftəni u.
Konu rəueiu otəsuvəhiən kəni iəkəpəh mɨn nəhue
nɨftəni u, mɨtəlɨg=pənmɨn o Tatə Uhgɨn.”

29 Kəni nətəmimi mɨn rəhan kəutəni məmə, “In
konu! ! Rəueiu əha ik nəsəghati əuhlin mɨniən!
Ik nətəni əhruahru əmə kəm tɨmah. 30 Rəueiu
‡ 16:23 Mat 7:7 § 16:24 Jon 15:7-8 * 16:25 Mat 13:34;
Mak 4:33,34; Jon 10:6 † 16:26 Kitah kotəhrun nuvaiən o Uhgɨn
e nəfakiən, təhmen əmə e kəlkələh mɨn kautəhuvən o rəhalah mɨn
tatə nətəm kotolkeikei ilah. Iesu tətəfaki o nati kətiəh əmə, inu,
məmə Uhgɨn oteruh itah məmə kotəhruahru e nəhmtɨn (Rom 8:34;
Hip 7:24-25; 1Jon 2:1-2). Kəni tol lanəha, kitah kotəhrun nuvəniən
moteasiə e natimnati o Uhgɨn.
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əha inotəhrun məmə ik nəkəhrun natimnati rəfin
agɨn, kəni nati əpnapɨnnəmə iətəmikəti təsətapuəh
əhanəhiən nati kəti ohnik, mətəu ik nəkəhrun
nuhalpɨniən nəghatiənmɨn rəfin iətəmkəsətapuəh
əhanəhiən lan. Kəni nati u, tol kəni itɨmah
iəkotəhrunməmə ik nəmsɨpən e Uhgɨn.”

31 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “?
Nɨpəhriəniən, itəmah nɨnotəni nɨpəhriəniən lak
u rəueiu?‡ 32 Itəmah otətəlɨg-to lan, nian əha
ikɨn tətuva, nɨpəhriəniən məmə nian əha tɨniet
pətɨgəm=pa rəkɨs, iətəm nətəmimi okotəgəu rəkɨs
itəmah, nəkotaiu atiti, məhuvən imatəmah mɨn
ikɨn, motəpəh iəu, iəu pɨsɨn əmə.§ Mətəu ko iəu
iəsan pɨsɨn əməiən, mətəu-inu nian rəfin rəhak
Tatə tətatɨg itɨmlaumin.*

33 “Iəu iəməni pətɨgəm rəkɨs natimnati mɨn
u kəm təmah, məmə otol nəməlinuiən otatɨg e
nɨkitəmahmətəu-inu nəutatɨg lak.† E nəhue nɨftəni
u, nahməiən otepət o təmah,‡ mətəu sotəgɨniən,
motəhtul məha-məha,§ mətəu-inu inehpahu rəkɨs
nəsanəniən rəha nəhue nɨftəni.”*

17
Iesu təməfaki aru ohni

1 Nian Iesu təməghati rəkɨs, kəni məsal-pəri ilɨs e
neai, kəni mətəfaki mətəni məmə,

“Tatə, rəhak nian tɨnuva rəkɨs. Iəu iəkolkeikei
məmə ik onəkəfəri nərgɨ Nətɨm, məmə in mɨn
‡ 16:31 Jon 4:23 § 16:32 Sek 13:7; Mat 26:56; Mak 14:27
* 16:32 Jon 8:29 † 16:33 Jon 14:27 ‡ 16:33 Jon 15:18-21
§ 16:33 Mak 13:9 * 16:33 Rom 8:37; 1Jon 4:4; 5:4; Nəh
2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7
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otəmanəfəri nərgəm,* 2 mətəu-inu ik nəməfən
nəsanəniən mɨne nepətiən kəm in, məmə in
otarmənɨg e nətəmimi rəfin,† kəni məhrun mɨn
nəfəniən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah mɨn u, nətəm
ik nəməfən mɨn ilah kəm in. 3 Kəni nəmiəgəhiən
itulɨn u, nɨpətɨn u məmə nətəmimi okotəhrun ik,
iətəm ik əmə u ik Uhgɨn pəhriən,‡ kəni motəhrun
mɨn Iesu Krɨsto u, ik nəmahli=pa.§ 4 Iəu iəməfəri
nərgəmenəhuenɨftəni u,* kəni inol rəfinuək iətəm
ik nəməfa kəm iəu məmə iəkol.† 5 Tatə, rəueiu əha,
tɨnol nian rəhamməmə onəkos iəu iəkuvnəmətatɨg
kilaumɨn ik. Əfəri iəuməfanepətiən əhagəhagkəm
iəu, təhmen əməməmə inu, iəmos aupən kilaumin
ik e nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh.‡

Iesu təməfaki o rəhanmɨn
6 “Nətəmimi mɨn u nətəm ik nəmos rəkɨs ilah o

nəhue nɨftəni məfa ilah kəm iəu, iəu iəmatol əpu
nərgəmkəm lah,məmə ilah okotəhrun ik.§ Aupən,
ilah rəhammɨn nətəmimi, mətəu rəueiu ik nəməfa
ilah e nəhlmək, məmə ilah rəhak mɨn nətəmimi.
Ilah kəmautohtəu=pən rəham nəghatiən, 7 kəni
rəueiu əha, ilah kotəhrun məmə, natimnati mɨn
u ik nəməfa kəm iəu, ilah kautsɨpən əmə ohnik.
8 Ilah kotəhrun natimnati mɨn u, mətəu-inu ik
nəməni=pa rəkɨs nəghatiən kəm iəu, kəni iəu
iəməni=pən kəm lah, kəni ilah kautos e nɨkilah.
Kəni ilahmotəhrunməmənɨpəhriəniənagɨnməmə
iəu iəmsɨpɨnə lam, kəni məutəhatətə lak məmə ik
nəmahli=pa iəu.
* 17:1 Jon 12:23; 13:31,32 † 17:2 Dan 7:14; Mat 28:18; 1Kor
15:27-28 ‡ 17:3 Jon 17:25,26 § 17:3 Fɨl 3:8 * 17:4 Jon 13:31
† 17:4 Jon 19:30 ‡ 17:5 Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fɨl 2:6-11 § 17:6
Jon 1:18
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9 “Iəu iətəfaki o lah mɨn u. Iəu iəsəfakiən
o nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, iətəfaki əmə o
nətəmimi mɨn u nətəm ik nəməfa ilah kəm iəu,
mətəu-inu ilah u rəham mɨn. 10 Nətəmimi mɨn u
iatos, ilah rəfin rəham, konu ilah rəfin u nətəm ik
natos, ilah rəhak.* Kəni nətəmimi mɨn u, ik nəmol
ilahməmə nəmiəgəhiən rəhalah tətəfəri nərgək.

11 “Rəueiu əha iətuva ohnik, kəni təsuvəhiən iəu
iəsatɨgiən u e nəhue nɨftəni u. Mətəu nətəmimi
mɨn u, ilah okotatɨg əhanəh e nəhue nɨftəni u.
Tatə, ik nəkəhruahru agɨn. Onəkaskəlɨmnətəmimi
mɨn u kotatɨg vivi e nəsanəniən rəha nərgəm u ik
nəməfa kəm iəu, məmə ilah okotatɨg kətiəh əmə,
təhmen e lau, kilau kətiəh.† 12 Nian iəu iəmətatɨg
itɨmah min ilah, kəni mətəpali təuvɨr‡ o lah, e
nəsanəniən e nərgəm əmə iətəm ik nəməfa kəm
iəu. Iəu iəmateh vivi ilah, iəməsairəuauiən e kəti.§
Kətiəh əmə u iətəm nətɨ nərəkɨniən, inko Uhgɨn
otəkeikeimahli=pəneNɨgəmAsoli.* Konunati əha
otol lanəha, məmə otol nəghatiən e Nauəuə Rəha
Uhgɨn otuvamol nɨpəhriəniən.

13 “Rəueiu əha, iətuva ohnik, mətəu iətəni
nəghatiənmɨn u nian iətatɨg e nəhue nɨftəni, məmə
ilah mɨn, nɨkilah otagiən məri məriauəh, təhmen
əməməmə iəu nɨkik tətagiən. 14 Iəu iəməni pətɨgəm
rəham nəghatiən mɨn kəm lah. Kəni tol lanəha,
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən
ilah, kəutəməki e lah,† mətəu-inu ilah səniəmə
* 17:10 Jon 16:15 † 17:11 Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30
‡ 17:12 “Mətəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, iəmateh vivi məmə nati kəti
təsərəkɨniən, məsal vivi o lah. § 17:12 Jon 6:39 * 17:12 Inu
Jutəs. Jon 6:70,71 † 17:14 Jon 8:23; 15:19
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nətəmimi rəha nəhue nɨftəni,‡ təhmen əmə məmə
iəu səniəmə iətəmi rəha nɨftəni u.

15 “Iəu iəsətapuəhiən ohnik məmə onəkos rəkɨs
ilah e nəhue nɨftəni u. Mətəu iəkolkeikei məmə
ik onəkahtɨpəsɨg e iətəmi tərah u Setən, məmə
otəsuvaiənmərəkɨn ilah. Iknəkəpali təuvɨr§ o lah.*

16 “Iəu, səniəmə iətəmimi rəha nəhue nɨftəni u.
Kəni tol lanəha, ilah mɨn səniəmə nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni. 17Rəham nəghatiən in nɨpəhriəniən
rəfin. Onəkol rəham nəghatiənməmə in otol uək e
nəmiəgəhiən rəhalahməmə ilah nətəmimi pəhriən
rəham motasim motəhruahru.† 18 Ik nəmahli=pa
iəu, iəkuva e nəhue nɨftəni u,‡ kəni təhmen
əmə, iəu inətahli pətɨgəm mɨn ilah, kautəhuvən
e nəhue nɨftəni.§ 19 Kəni iəu iətəfɨnə aru iəu
məmə iəkasimonoliənnəlpəkauiənrəham,*məmə
iəkasiru e nətəmimi mɨn u, məmə ilah mɨn oko-
tasim motəhruahru, kəni ilah nətəmimi pəhriən
rəham.†

Iesu təməfaki o nətəmokəpanotəhatətə lan
20 “Iəu iəsəfaki əməiən o nətəmi mɨn u,

mətəu iətəfaki mɨn o nətəmimi mɨn u nətəm
okəpanotəhatətə lak e nəghatiən rəha nətəmimi
mɨn u. 21 Tatə. Iəu iətəfaki o lah, məmə ilah rəfin
okəhuva kətiəh əmə, təhmen=pən əmə məmə inu
kilau kətiəh əmə, kəni iətəhtul=pɨnə lam, kəni
ik nətəhtul=pa lak. Iətəfaki məmə ilah okəhuva
‡ 17:14 1Pitə 2:11 § 17:15 “Onəkəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, oteh
viviməmənati kəti təsərəkɨniən ilah. * 17:15 Mat 24:24; Jon 8:44;
1Pitə 5:8 † 17:17 Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1Pitə 1:16 ‡ 17:18 Jon
3:17 § 17:18 Jon 20:21; Mat 28:18-20 * 17:19 Mak 14:24;
Luk 22:19; Jon 6:51; 1Kor 11:24; Dut 15:19,21; Tait 2:14; Hip 9:14
† 17:19 Hip 10:10
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kətiəh əmə kitah min ik, məmə nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni okotəhatətə məmə ik nəmahli=pa
iəu.‡ 22 Ik nɨnəfa rəkɨs nepətiən§ kəm iəu, kəni
iəu iətəfən pəti nepətiən rəhak kəm lah, məmə
ilah okəhuva kətiəh əmə təhmen əmə məmə kilau
katuol kətiəh.* 23 Iətəhtul=pən e nɨkilah, kəni ik
nətəhtul=pa lak. Tol lanəha, iətəfaki məmə, ilah
okəhuva kətiəh əmə e natimnati mɨn rəfin məmə
nətəmimi mɨn u rəha nəhue nɨftəni, ilah okoteruh
motəhrun məmə ik nəmahli=pa iəu, kəni məmə ik
nəmolkeikei rəham nətəmimi† təhmen əmə məmə
inu, ik nəmolkeikei iəumɨne.

24 “Tatə, ik nəməfa ilah u e nəhlmək məmə
ilah rəhak mɨn, kəni iəu iəkolkeikei məmə ilah
okotəhrun nuvaiən ikɨn ko iətəm iəu mɨn iəkuvən
ikɨn,‡ məmə ilah okoteruh nepətiən əhagəhag
rəhak§ iətəm iəu iatos. Nepətiən əhagəhag u, ik
nəməfa kəm iəu, mətəu-inu ik nəmolkeikei iəu
aupən agɨn nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh.*

25 “Tatə, ik nəkəhruahru agɨn.† Nətəmimi rəha
nɨftəni u, ilah kotəruru ik,‡ mətəu iəu iəkəhrun ik.
Kəni nətəmimi mɨn u rəhak mɨn, ilah kotəhrun
məmə ik nəmahli=pa iəu. 26 Iəu iəmol əpu ik
kəm lah, məmə ilah okotəhrun vivi ik,§ konu
‡ 17:21 Jon 3:17 § 17:22 Jon 1:14 * 17:22 Jon 14:20
† 17:23 Jon 16:27 ‡ 17:24 Jon 12:26 § 17:24 Nətəmkəutəfaki
kauteh nepətiən rəha Iesu nəuvetɨn u rəueiu, (Jon 1:14; 2Kor 3:18).
Mətəukitah kotəhrunməmənəmə otɨtəlɨg=pa, kitah okotəhmen lan,
mətəu-inu e nian əha, okoteruh əsas rəhan nepətiən əhagəhag e
nəhmtɨtah (1Jon 3:2). Nepətiən əhagəhag rəha Iesu iətəm rəhan
nətəmimi mɨn ilah okoteruh, inu rəhan nepətiən məmə in Uhgɨn,
nepətiən əhagəhag əha iətəm in təmos aupən nɨftəni təpənatɨg.
* 17:24 Jon 1:1-3; 1:14; 1Pitə 1:20 † 17:25 Sam 119:137; Rom
3:26 ‡ 17:25 Jon 15:21; 16:3 § 17:26 Jon 17:6
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iəu, oiəkəkeikei matol əpu ik lanəha, məmə
nolkeikeiən rəham otɨnpi vivi nɨkilah,* kəniməmə
iəu aru oiəkatɨg e nɨkilah. Nolkeikeiən u iətəghati
lan, in nolkeikeiən rəham, təhmen məmə inu ik
nəkolkeikei iəu lan.”†

18
Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəməhuvamotaskəlɨm in
(Mat 26:47-56;Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1 Nian Iesu təmaupən məfaki rəkɨs, kəmohiet e
taun u, kəni motohapumɨn=pən e nɨtəni=pən e
nɨpəg ləuahtəni kəti, nərgɨn u, Kitron. Kəni ikɨn
əha, kəmərfei nɨgi olif tepət ikɨn. Kəni Iesu mɨne
rəhan mɨn nətəmimi mɨn kəməhuvən e nɨki nɨgi
mɨn əha.

2 Kəni Jutəs u, iətəmimi u uərisɨg in
otəpanegəhan e Iesu kəm rəham mɨn tɨkɨmɨr, in
tɨnəhrun rəkɨs ikɨn əha, mətəu-inu nian nəuvein,
Iesumɨne rəhanmɨnnətəmimi ilahkəutuhapumɨn
ilah mɨn ikɨn.* 3 Kəni pris asoli mɨn mɨne Farəsi
mɨn kəmotahli=pən soldiə mɨn nətəm kautəhtul o
Nimə Rəha Uhgɨn kəhuva moteh Jutəs. Kəni Jutəs
təmit ilah mɨne soldiə mɨn nəuvein rəha nətəm
Rom, mit ilah məhuvən e nɨki nɨgi olif əha. Ilah
kautəmkinəuanɨsiə,mɨne laitmɨn,mɨnenatimnati
rəha nəluagɨniən.†

4 Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə natimnati mɨn u, in
otuva tol lanu lan,mətəu in təmaliuəkmuvəno lah,
* 17:26 E fes u, nɨpətɨn keiu. Kətiəh, Iesu tətəfakiməmə TatəUhgɨn
otolkeikei rəhan mɨn nətəmimi, təhmen əmə məmə in tatolkeikei
Iesu. Mətəu in tətəfaki mɨnməmə rəhan nətəmimi okotolkeikei ilah
mɨn təhmen əməməməTatəUhgɨn in tatolkeikei Iesu. † 17:26 Jon
15:9; Rom 5:5 * 18:2 Luk 21:37; 22:39 † 18:3 Uək 1:16
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kənimətapuəh o lahməmə, “Itəmahnəutəsal e pəh
u?”

5 Ilahkəmotəni=pənkəminməmə, “IətəmNasərɨt
kəti, nərgɨn u Iesu.” Kəni in təni=pən kəm lah
məmə, “Mə Iəu u inu.”‡§ (Kəni Jutəs, suah u iətəm
təmegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨlah, in tətəhtul
ilah min.) 6 Kəni nian Iesu təməni məmə, “Mə
Iəu U Inu,”* ilah kəmotan e nəmtahlah mohtəlɨg,
moteiuaiumotəmei e nɨftəni.†

7 Kəni Iesu tatɨg mətapuəh mɨn o lah məmə, “?
Itəmah nəutəsal e pəh konu?”
Kəni ilah kotəni məmə, “Iətəm Nasərɨt kəti,

nərgɨn u Iesu.”
8 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Inəni=pɨnə rəkɨs

kəm təmah məmə, ‘Mə Iəu u inu.’‡§ Nəmə itəmah
nəutəsal lak, kəni təuvɨrməmənəkotəpəhnətəmimi
mɨn u, kautəhuvən lahuənu.” 9 In təməni lanəha
məmə nəghatiən u iətəm in tɨnəni rəkɨs in otol
nɨpəhriəniən lan. Nəghatiən u təməni məmə,
“Tatə, nətəmimi mɨn u nətəmnəmələhu=pən ilah e
nəhlmək, ko iəsairəuauiən e kəti.”*

10 Saimon Pitə təmatələs rəhan kəti nau rəha
nəluagɨniən. Kəni əmeiko, in təmeuvi pətɨgəm
uəhai əmə rəhan nau, mauəh lan mohatuv
rəkɨs nɨmatəlgɨ ioluək kəti rəha pris asoli agɨn,
nɨmatəlgɨnmaru. Nərgɨ suah kəha, Malkəs.

11 Mətəu Iesu təni=pən kəm Pitə məmə, “Əfən
rəham nau e nɨmein. Ik onəkəkeikei məhrun
‡ 18:5 “Iəu u inu.” — Afin-to futnot e Jon 8:24. § 18:5 Jon 6:20;
8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 * 18:6 “Iəu U Inu.” —Afin-to futnot e Jon
8:24. † 18:6 Nəh 1:17 ‡ 18:8 “Iəuu inu.” —Afin-to futnot e Jon
8:24. § 18:8 Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 18:6 * 18:9 Jon 6:39;
10:28; 17:12
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məmə nahməiən u rəhak,† iətəm Tatə Uhgɨn in
təməfa kəmiəu, kəni iəu iəkəkeikeimətəlɨg əmə lan,
mol.”‡

Ilah kəmotələs Iesu məhuvən təhtul aupən e
nəhmtɨAnəs

(Mat 26:57-58;Mak 14:53-54; Luk 22:54)
12 Kəni soldiə mɨn rəha nətəm Rom mɨne iətəmi

asoli rəhalah, mɨne soldiə mɨn rəha nətəm Isrel,
kəmotaskəlɨm Iesu, kəni motəlis-ərain nəhlmɨn.
13 Kəni kəmotaupən motələs in məhuvən təhtul
e nəhmtɨ Anəs. Anəs u inu, in rəhn-iəuaniən
Kaiəfəs. Kaiəfəs u inu, in pris asoli agɨn e nu
əha.§ 14 Kəni Kaiəfəs u inu, in aupən təməni kəm
nətəmasoli rəhanətəmIsrelməmə təuvɨrpɨkməmə
iətəmimi kətiəh əmə otɨmɨs o nətəmimi, tapirəkɨs
məmə nətəmimi rəfin okohmɨs.*
† 18:11 Nian Iesu təni məmə, “Ik onəkəkeikei məhrun məmə
nahməiən u rəhak,” nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə,
“?Oiəkəmnɨm-pən e kap u iətəm rəhak Tatə otəfa kəm iəu?” E
nəghatiən Kris, “oiəkəmnɨm-pən e kap” in nəghatiən əuhlin, nɨpətɨn
u, məmə Iesu tətegəhan lan məmə in otos nahməiən u iətəm otuva
ohni nian Uhgɨn otol nalpɨniən kəm in o noliən tərah mɨn rəha
nətəmimi rəfin. ‡ 18:11 Mat 20:22 § 18:13 E nian rəha
Oltestɨmɨn, kətəfəri pris asoli agɨn mɨn kautəhtul mətəuarus nian
ilah okohmɨs. Mətəu e nian Jon təmətei nauəuə u lan, nətəm Rom
kəmotəuhlin nətəlɨgiən əha, motolməmə iətəmi tatol pris asoli agɨn,
okəkeikei kətəfəri nɨtain, məmə iətəmi kəti in otəsarmənɨgiən nian
təfəməh. E nu 6 AD, nətəm Rom kəmotəfəri Anəs məmə in otuva
pris asoli agɨn, konu e nu 15 AD, kəmotosiahu in e rəhan uək, kəni
motəfəri Kaiəfəs məmə tatos nɨmein. Mətəu Anəs in tatos əhanəh
narmənɨgiən e nətəlɨgiən rəha nətəm Isrel, kəni nətəm Isrel kəutəni
əhanəhməmə in pris asoli agɨn. * 18:14 Jon 11:49-51
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Pitə təməniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:69-70;Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15Kəni Saimon Pitəmɨne iətəmimi kəti mɨn rəha

Iesu, ilau kəmiauərisɨg e Iesu. Iətəmimi u kəti
mɨn rəha Iesu, pris asoli agɨn in təhrun vivi. Tol
lanəha, in təmɨtəu=pən Iesu, muvən əpəha imə e
iat rəha nimə rəha pris asoli agɨn u. 16Mətəu Pitə
in təmatəhtul əmə e ket. Kəni iətəmimi kəti mɨn
u rəha Iesu, iətəm pris asoli agɨn təhrun vivi, in
təmiet muva ihluə, kəni məni=pən kəm pətan u
iətəm tətəhtul o ket. Kəni in təmit Pitə mian imə.
17 Kəni əmeiko, pətan mɨtə u iətəm tətəhtul o ket,
təmafu Pitə kəni tətapuəh ohni məmə, “?Ei, ik mɨn
u iətəmimi rəha suah kəha?”
Mətəu Pitə təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu rəhan

iətəmimi.”
18 Kəni e nian əha, in nian rəha nətəpuiən,

kəni noluək mɨn rəha pris asoli agɨn, mɨne soldiə
mɨn, ilah kəmotahli nɨgəm e nəmtahlɨ nɨgəm, kəni
mautəhtul tɨtəlau lan, məutətogəm. Kəni Pitə mɨn,
in təmuvənmatəhtul, matətogəme nɨgəm.

Pris asoli agɨn təməghati
kəm Iesu

(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19Kənipris asoli agɨn tətətapuəhenatimnatimɨn

o Iesu. Tətətapuəh o nətəmimi mɨn rəhan mɨne
nəghatiən mɨn rəhan iətəm təmatəni mətəgətun
ilah lan.†
† 18:19 Nati əpnapɨn məmə Kaiəfəs in pris asoli agɨn e nu əha (fes
13), mətəu Anəs in tatos əhanəh nepətiən rəha pris asoli agɨn kəti,
mətəu-inu in pris asoli aupən ikɨn. Kəni fes u tətəghati e Anəs. (Jon
18:24; Luk 3:2; Uək 4:5-6).
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20 Kəni Iesu tətəni=pən kəm in məmə, “Iəu
iəmətəni rəhak nəghatiən mɨn e nəhmtɨ nətəmimi.
Nian rəfin, iətəgətun nətəmimi lan, əpəha e nimə
mɨn rəha nuhapumɨniən, kəni əpəha e Nimə Rəha
Uhgɨn, iətəmnətəmIsrelkəutəharəg ikɨnnianrəfin.
Iəu iəsəhluaigiən e rəhak nəghatiən mɨn. 21 ?
Təhro nəkətapuəh lanu lan kəm iəu? Təuvɨr məmə
nəkuvən mətapuəh o nətəmimi kəmotətəu rəhak
nəghatiən mɨn. Ilah kotəhrun vivi natimnati mɨn
u iətəm iəməni.”‡

22Nian Iesu təmatəni nəghatiən əha, kəni soldiə
kəti iətəm tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn, in tətəhtul
əha ikɨn, təmemnɨkapɨn, kəniməniməmə, “?Nətəni
lanko e pris asoli agɨn o nak?”

23 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nəmə
iəməni nəghatiən nəuvein kəsotəhruahruiən,
təuvɨr nəkəni pətɨgəm. ? Mətəu nəmə rəhak
nəghatiən mɨn kotəhruahru əmə, təhro nəkem
iəu?”

24Kəni əmeiko Anəs tahli=pən Iesu tuvən o pris
asoli agɨn u Kaiəfəs. Mətəu təmatəmki əhanəh
nɨləuɨs u kəməlis-ərain lan.

Pitə tɨnənimɨnməmə
təruru Iesu

(Mat 26:71-75;Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Kəni Saimon Pitə təhtul əhanəh mətətogəm e

nɨgəm. Kəni kautətapuəh ohni məmə, “?Ei, ik mɨn
u, ik iətəmimi rəha iətəmi əha?”
Mətəu Pitə təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu rəhan

iətəmimi.”
‡ 18:21 Lou rəha nətəm Isrel tətəni məmə iətəmimi kəti ko təsəni
pətɨgəm aruiən in e kot. Mətəu pris asoli agɨn tətətapuəh o Iesu
məmə otəni pətɨgəmaru in.
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26 Kəni əmeiko, ioluək kəti rəha pris asoli agɨn,
in nəuanɨləuɨs kəti rəha suah u Pitə təmətahtuv
matəlgɨn aupən, in təməni məmə, “? Nɨkik təhti
məmə iəmeruh ik itəmahmin əpəha e nɨki nɨgi olif,
uə kəpə?”

27Mətəu Pitə təni məmə, “!Kəpə! Səniəmə iəu.”
Kəni rəueiu agɨnmɨn, mənɨg kəti təkakə.§
Iesu in təməhtul aupən

e nəhmtɨ Pailət
(Mat 27:1-2,11-14;Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Kəni ləplapɨn agɨn, kəmotələs Iesu mohiet e
nimə rəha Kaiəfəs, məhuvən e nimə rəha Pailət.
Pailət in iətəm Rom, mətəu in tatos narmənɨgiən
asoli Isrel. Nətəm Isrel kautos nətuakəmiən kəti
rəhalah, ilah kəsəhuvəniən e nimə rəha Ianihluə
kəti. Nəmə okəhuvən imə, kəni ilah kəutəni məmə
ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah ko
kəsotuniən nauəniən rəha lafet rəha Pasova.*†
29Nətuakəmiən u rəhalah, tol kəni Pailət in təmiet
e rəhan nimə, muva ihluəməmə oteruh ilah. Kəni
in təmətapuəhməmə, “?Nɨpəgnəmtɨn nak u itəmah
nauteh=pən e suah u?”

30 Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “!
Nəmə suah u in təsatgəhliən lou, kəni iəsotələsiən
məhuva ohnik!”

31 Kəni Pailət təni=pən kəm lah məmə, “Təuvɨr
məmə itəmah onəkotələs in məhuvən, kəni itəmah
motakil, tɨtəu=pən loumɨn rəhatəmah.”
§ 18:27 Jon 13:38 * 18:28 E fes u, Jon tətəgətun məmə nətəmi
asoli rəha Isrel ilah kəutalkut pɨk o nɨtəu-pəniən lou əlkələh mɨn
rəhalah, mətəu ilah kautol məmə ilah kəutohamu iətəmi kəti tɨmɨs
mətəu-inu kəsotolkeikeiən in. † 18:28 Jon 11:55
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Mətəu ilah kotəni=pən kəm in məmə, “Mətəu
nətəm Rom əmə ilah kotegəhan məmə kəhrun no-
hamuiən itəmi.” 32 Iesu təmətəni aupən məmə
in otɨmɨs lanəha,‡ kəni natimnati mɨn u kəmol
məmə nəghatiən mɨn u rəhan okəhuva motol
nɨpəhriəniən.

33 Kəni əmeiko Pailət tuvən mɨn imə, kəni
mauɨn e Iesu tuva məhtul aupən e nəhmtɨn, kəni
mətapuəh ohniməmə, “?Təhro? ?Ik kig rəhanətəm
Isrel?”§

34Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “?Ik aru əmə
nətətapuəh lankonu lan, uə nətətapuəh mətəu-inu
nətəmimi kəutəni=pɨnə iəu kəm ik?”

35 Kəni Pailət təni=pən məmə, “? Təhro? !? Ik
nɨkim təhti məmə iəu iətəm Isrel kəti u!? Nətəmimi
imam ikɨn əmə mɨne pris asoli mɨn rəham, ilah
kəmotegəhan=pa lam e nəhlmək. ?Ik nəmol nati
nak?”

36 Kəni Iesu təni məmə, “Iəu, iəsoliən kig rəha
nɨftəni u. Nəmə iəu kig kəti təhmen e kig mɨn
rəha nəhue nɨftəni u, kəni rəhak nətəmimi mɨn
okotəluagɨn, motoh nətəmimi mɨn u kotolkeikei
məmə okotəfən iəu e nəhlmɨ nətəmi asoli rəha
nətəm Isrel. Mətəu iəu səniəmə kig kəti rəha nəhue
nɨftəni u.”*

37Kəni Pailət təməni məmə, “Pəhriən. Ik kig kəti
ko.”
‡ 18:32 Iesu təməni məmə in otɨmɨs e nɨgi kəməluau (Mat 20:19;
26:2; Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Kəni nətəm Rom, ilah kautohamu
nətəmi kautol nərahiən, mautətu-pəri ilah e nɨgi kəluau. Mətəu
nətəm Rom kəsotegəhaniən məmə nətəm Isrel, ilah okotohamu
itəmi iətəmtatol nərahiən. § 18:33 Mat 2:2; Luk 23:2-3 * 18:36
Luk 17:21; Jon 6:51
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Kəni Iesu təni məmə, “Ik nəməni məmə iəu kig
kəti. Iəu iəmair=pa e nəhue nɨftəni u o nati
kətiəh əmə, məmə iətəhtul pətɨgəmmətəni pətɨgəm
nɨpəhriəniən.† Kəni iətəmimi iətəm nɨkin tagiən
məmə otɨtəu=pən nɨpəhriəniən, kəni in tatətəlɨg e
rəhak nəghatiən.”‡

38Mətəu Pailət təni=pən kəm in məmə, “?Nak u,
nɨpəhriəniən?”

Pailət təmakil məmə
Iesu təkeikei mɨmɨs

(Mat 27:15-31;Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Kəni Pailət təmiet mɨn muvən meh nətəmi asoli

mɨn rəha nətəm Isrel, məni=pən kəm lah məmə,
“Iəu iəseruhiən noliən tərah kəti mɨne e suah u,
iətəm tətəni məmə suah u təmərəkɨn lou.§ 39Mətəu
e noliən rəhatəmah, e nian rəha lafet rəha Pasova,
nian rəfin iatɨtɨs suah kətimahli pətɨgəmekaləpus.
? Kəni təhro? ? Itəmah nəkolkeikei məmə iəu
iəkegəhan lan kəni mɨtɨs kig rəha nətəm Isrel?”

40Kəni ilahkotagət əfəməhmotəniməmə, “!Kəpə!
!Itɨmah iəkotəpəh suah ko, iəkotolkeikei Parəpəs!”
Parəpəs u, in iakləh kəti, kəni in təmətəluagɨn
mətohamu itəmi məmə otəhgi pətɨgəm kəpmən
rəha Rom.*

19
1 Kəni Pailət təməfən Iesu e nəhlmɨ rəhan mɨn

soldiəmɨn, kəni ilah kəmotalis.* 2Kəni kəmotəmki
nɨləuɨs iətəm tol nihlɨn nihlɨn, motol kəfəfau lan,
təhmen e kəfəfau rəha kig, kəni motaharu=pən e
rəhn-kapə. Kəni məhuvən=pən e kot əfəməh kəti
† 18:37 Jon 3:32 ‡ 18:37 Jon 8:47 § 18:38 Luk 23:4 * 18:40
Uək 3:14 * 19:1 Aes 50:6; 53:5
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kəm in, tol nəugɨ naris lan, təhmen e kot rəha
kig. 3 Kəni ilah məhuva ohni, məutəuvsan lan,
kəni məutəni məmə, “Ik u inu, kig rəha nətəm
Isrel. Itɨmah iəkotəfən nɨsiaiən kəm ik.” Kəni ilah
mautem=pən əmə nɨkapɨn.

4 Kəni Pailət tiet mɨn muvən ihluə, kəni
mətəni=pən kəm nətəmimi məmə, “Ei, nətəmimi.
Iəu iəkahli pətɨgəm mɨn suah u tuva ihluə, məmə
itəmah onəkoteruh-to məmə iəu iəsehiən noliən
tərah lan mɨne.” 5 Kəni Iesu təmiet mɨn muva
ihluə. In tətəfəfau e kəfəfau u kəmol e ləhi iətəm
tol nihlɨn-nihlɨn, təhmen e kəfəfau rəha kig, kəni
matuvən e kot əfəməh tol nəugɨ naris, təhmen e
kot rəha kig, kəni Pailət təni=pən kəm lah məmə,
“!Nətəmimi! !Oteh-to! Suah u inu!”

6 Mətəu nian pris asoli mɨn mɨne soldiə mɨn
nətəmkəutəhtul oNiməRəhaUhgɨnkəmotafu, ilah
kəmotagət əfəməh mautəni məmə, “!Okətu-pəri e
nɨgi kəməluau! !Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”†

Kəni Pailət təməni=pən kəm lah məmə, “Intələh,
itəmahpɨsɨn əmə, otosməhuvən,motətu-pəri e nɨgi
kəməluau. Mətəu iəu iəseruhiən noliən tərah kəti
mɨne lan.”

7 Mətəu ilah kotəni məmə, “Rəhatɨmah kəti əha
ikɨn lou tətəniməmə in otəkeikei mɨmɨs, mətəu-inu
in tətəni məmə in Nətɨ Uhgɨn.”‡

8KəninianPailət təmətəunəghatiənu, in təməgɨn
pɨk təhmɨn mɨn. 9Kəni in təmatɨg muvən mɨn imə,

† 19:6 Uək 3:13 ‡ 19:7 Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33
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mətapuəh o Iesuməmə, “?Ik iətəm iə?”§
Mətəu Iesu təsuhalpɨniən rəhan nəghatiən.

10 Kəni Pailət təni=pən kəm in məmə, “? Təhro
nəsəni=paiən kəm iəu? ?Ik nəsəhruniən məmə iəu
iətos nəsanəniən məmə iəkahli pətɨgəm ik, kəni
matos mɨn nəsanəniən məmə okəhti=pən ik e nɨgi
kəməluau?”

11Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “NəməUhgɨn
təməsoliən nati u, ko ik onəsos agɨniən nəsanəniən
məmə onəkakil iəu.* Tol lanəha, noliən tərah rəha
iətəmi u iətəm təməfɨnə iəu e nəhlməm, in tərah
mapirəkɨs rəham.”†

12 Kəni tətuəuin e nian əha, Pailət təmolkeikei
məmə otəhlman e Iesu. Mətəu nətəmi asoli mɨn
rəha nətəm Isrel kəutagət əfəməh mautəni məmə,
“Nəmə nəkəhlman e suah u mahli pətɨgəm, kəni
ik səniəmə iətəmimi rəha Sisə. Iətəmi kəti u iətəm
tətəni məmə in kig in tɨkɨmɨr rəha Sisə.”

13 Kəni nian Pailət təmətəu nəghatiən u, kəni
təmit Iesu muva mɨn ihluə. Kəni in təmuvən
əha ikɨn kəti, nərgɨn u, Lou Kəpiel Epin-Epin, e
nəghatiən Isrel, in Kapata,‡ kəni mətəharəg-pəri
e jeə rəha nakiliən. 14 Tɨnuəkɨr mɨtɨgar təhtul
əhruahru, enian əhruahrurəhanol əpenə-penəiən
o noliən lafet rəha Pasova.
§ 19:9 Pailət təmətapuəh lanəha o nəhruniən məmə nəmə təhro
Iesu in uhgɨn əkəku kəti, uə nəmə təhro nɨkin tətəhti məmə Iesu in
iətəm e nɨtəni pɨsɨn kəti kəni iətə-pɨsɨn kəti in otakil noliən rəhan
(Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs nəghatiən rəhan, mətəu Pailət
təməsəniən nɨpəhriəniən lan (Jon 18:36-38a; Aes 53:7). * 19:11
Rom13:1 † 19:11 Jon18:30; Uək3:13 ‡ 19:13 Kapata in ikɨnkəti
kəməlɨn kəpiel iətəm tepin-epinmɨn ikɨn, kol təhmen əmə e sɨmen.
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Kəni Pailət təni=pən kəm nətəm Isrel məmə, “!
Ei, nətəmimi mɨn əpə! !Otafu-to! !Suah u in kig
rəhatəmah!”§

15Mətəu ilah kəmotagət əfəməh,motəniməmə, “!
Ohamu! !Ohamu! !Ətu-pəri e nɨgi kəməluau!”
Kəni Pailət təməni=pən kəm lahməmə, “?Itəmah

nəkotolkeikei mə iəu iəkətu-pəri kig rəhatəmah e
nɨgi kəməluau?”
Mətəu pris asoli mɨn kotəni məmə, “!Sisə əmə u,

in rəhatɨmah kig!”
16 Kəni Pailət təmegəhan=pən e Iesu tuvən e

nəhlmɨlah, məmə soldiə mɨn rəha Rom okəhuvən
motətu-pəri e nɨgi kəməluau.*

Soldiəmɨn kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau
(Mat 27:32-44;Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Kəni ilah kəmotələs Iesu məhuvən. 17 In tatələs

nɨgi kəməluau rəhan,† miet matuvən ikɨn kəti
mɨn, nərgɨn u, Kolkotə e nəghatiən rəha nətəm
Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.” 18 Kəni ikɨn
əha, kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau. Kəni
kəmotatɨg motəhti=pən mɨn iətəmimi mil keiu e
nɨgi kəməluau keiu mɨn, kəti e nɨkalɨnmaru, kəti e
nɨkalɨnməuɨl, kəni Iesu in tətəhkul e nəlugɨn e lau.

19 Kəni Pailət təməni kətei rəkɨs nəghatiən kəti,
kələs kan kəhti=pən e rəhn-kapə nɨgi kəməluau.
Nəghatiən u tətəni məmə,

IESU
IəTəMNASəRƗT

§ 19:14 Jon 19:19,21-22 * 19:16 Pailət in təhrun əməməmə Iesu
nati tərah tɨkə lan,mətəu in təhrunmɨnməmənəmə təsoliənnɨkilah,
okotol nərahiən, kəni Sisə u kig rəha Rom təhrun nərakiən lan e uək
rəhan. † 19:17 Luk 14:27
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KIG RəHA NəTəM ISREL‡
20 Kəni nətəm Isrel tepət, ilah kotafin nəghatiən
u, mətəu-inu ikɨn əha kəmotəhti=pən Iesu ikɨn, in
iuəkɨr əmə o taun.§ Kəni nəghatiənu, kəmətei rəkɨs
e nəghatiən rəha nətəm Isrel, mɨne nəghatiən rəha
nətəmRom,mɨne nəghatiən rəha nətəmKris.

21 Kəni pris asoli mɨn rəha nətəm Isrel,
kəməhuvən motəni=pən kəm Pailət məmə,
“Onəsəteiən məmə, ‘Kig rəha nətəm Isrel.’ Təuvɨr
mə onəkətei məmə, ‘Suah u in tətəni məmə in kig
rəha nətəm Isrel.’ ”*

22 Mətəu Pailət təni məmə, “!Kəpə! Nati iətəm
iəmətei təməhli əmə lanəha.”

Soldiəmɨn kəmotəuəri natimnati rəha Iesu
23Kəni nian soldiəmɨn kəmotəhti-pəri rəkɨs Iesu

e nɨgi kəməluau, kəni motos rəhan napən, kəni
motəuəri nəhmtɨnkuvət,mətəu-inu soldiəmɨn ilah
kuvət. Mətəu kot əfəməh rəhan, iətəmimi iətəm
in təmol napən, təməsɨlpɨniən napən lan, in təmol
apiəpiə əmə napən əha. 24 Kəni soldiə mɨn u
kɨnotəni-əni kəm lah mɨn məmə, “Ei, təsəuvɨriən
məmə okotearɨs nati u. Təuvɨr məmə okotatu
əmə e tais ohni. Kəni iətəmi tol win lan, in tos
rəhan u kot.” Nati u təmiet məmə otol nəghatiən
rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn tuva mol nɨpəhriəniən, u
təməni məmə,
“Ilah kəmotəmki rəkɨs rəhak napən. Ilah

kəmotəuəri e lahmɨn.
Kəni ilahkəmotatu e taisməməotəgətunməməpəh

otos napənmɨn əha.”†
‡ 19:19 Jon 19:14,21 § 19:20 Hip 13:12 * 19:21 Jon 19:14
† 19:24 Sam 22:18
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Kəni tol lanəha, soldiə mɨn kəmotol pəhriən
lanəha.‡

Iesumɨne rəhanmamə
25 Kəni iuəkɨr əmə o nɨgi kəməluau rəha Iesu,

nɨpətan kuvət kəmautəhtul əha ikɨn. Mamə rəha
Iesu, mɨne pia rəhan mamə, mɨne Meri kəti
mɨn, pətan rəha Klopəs, mɨne iahunin kəti mɨn
Meri pətan Maktələ.§ 26 Kəni nian Iesu təmeruh
rəhan mamə mɨne suah u iətəm in tolkeikei pɨk*
kautəhtul e nɨkalɨn, kəni təni=pən kəm rəhan
maməməmə, “!Pətan, nətɨmko!”

27 Kəni məni=pən kəm suah u məmə, “Ik rəham
u mamə.” Kəni tətuəuin e nian əha, suah u təmit
pətan u mian iman ikɨn, kəni in təmateh vivi in,
təhmen e rəhan əhruahrumamə.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 14:33-41; Luk 23:44-49)

28 Kəni uərisɨg lan, Iesu təməhrun məmə uək
mɨn iətəm in təmuva məmə otol, tɨnol naunun
rəkɨs.† Kəni o noliən nəghatiənmɨn e Nauəuə Rəha
Uhgɨn tuva mol nɨpəhriəniən lan, in təməni məmə
“Inəuauə.”‡

29 Kəni nosɨnati əkəku kəti əha ikɨn tətəharəg,
kəmiuvi=pən wain lanu tarfu, məni lan nəhmtɨn
teiuaiu. Kəni ilah kəmotələs nati kəti talus-alus
təhmen e kotɨn, kəni motəfən e wain u, kəni
motətu=pən e nəhlmɨ nɨgi kəti kətəni məmə hisop,
kəni motləfəri tuvən iuəkɨr o nohlɨ Iesu, məmə
otəmnɨm. 30 Kəni nian in təməmnɨm wain u
‡ 19:24 Jon 19:28,36,37 § 19:25 Luk 8:2; Jon 20:1,18 * 19:26
Jon tətəni aru əmə in məmə, “suah u iətəm in tolkeikei pɨk” (Jon
13:23). † 19:28 Jon 17:4 ‡ 19:28 Sam 69:21; Jon 19:29
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nəuvetɨn, kəni məni məmə, “!Natimnati rəfin tɨnol
naunun!”§
Kəni in təmarəg iahu e rəhn-kapə, mehag

pətɨgəme rəhan nehagiən tiet, kəni mɨmɨs.
Suah kəti təməu nɨkalɨ Iesu

31 Nian əha rəha nol əpenə-penəiən, mətəu-inu
okəni lauɨg lan, nian rəha Sapət. (Kəni Sapət u, in
Sapət keikei kəti.)* Kəni nətəmi asoli rəha nətəm
Isrel kəsotolkeikeiən məmə nɨpətɨ suah milahal
əha okəhləhkul e nɨgi kəməluau mətəuarus=pən
nian əha. Kəni o nati əha inəha, ilah kəməhuvən
motətapuəh o Pailət məmə otahli=pən rəhan
mɨn nətəmimi, kəhuvən, motahtɨhli nəhlkɨlahal,
pəh ilahal okɨhlɨmɨs uəhai əmə. Konu ilah
okotələs rəkɨs nɨpətɨlahal. 32 Kəni soldiə mɨn
kəmotaupən motahtɨhli nəhlkɨ suah mil u keiu
iətəm kəmotəhti=pən ilau e nɨgi kəməluau ilahal
Iesu.

33Mətəu nian kəməhuva o Iesu moteruh məmə
in tɨnɨmɨs rəkɨs. Kəni əmeiko, ilah kəsotahtɨhliən
nəhlkɨn. 34 Kəni soldiə kəti təməu əmə nɨkalɨn e
rəhan nɨrəu,† kəni rəueiu agɨn, nɨrə mɨne nəhu
kəmuaiu əhmen-əhmen əmə,‡ mətueiuaiu e
nɨpətɨn.§ 35 (Kəni suah kəti əha ikɨn tətəhtul,*
in təmeh natimnati mɨn u e nəhmtɨn. Kəni
nəghatiən mɨn rəha suah u, in təhruahru, kəni
in təhrun məmə in tətəni pəhriən. Kəni in
§ 19:30 Luk12:50; Jon4:34; 17:4 * 19:31 Sapət u, in Sapət keikei
kəti, mətəu-inu təmuva əhruahru e nian rəha lafet rəha Pasova.
† 19:34 Sek12:10; Nəh1:7 ‡ 19:34 Niannɨrəmɨnenəhukəmuaiu
tətəgətun məmə Iesu təmɨmɨs pəhriən agɨn. § 19:34 1Jon 5:6-8
* 19:35 Aposɨl Jon iətəm təmətei nauəuə u, in tətəghati aru əmə lan
e fes 35 (Jon 19:26; 21:24).
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tətəni pətɨgəm məmə itəmah mɨn onəkotəhrun
motəhatətə lan.) 36 Natimnati mɨn u kəməhuva
məmə okotol nəghatiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn tuva
molnɨpəhriəniən lan,†u tətəniməmə, “Konɨkɨlkɨlin
kəti təsɨtəgɨtiən.”‡ 37 Kəni nəghatiən kəti mɨn e
Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Ilah okoteruh
suah u iətəmkəmotəu.”§

Josɨpmɨne Nikotiməs, ilau kəmiatənɨm Iesu
38Kəniuərisɨg enatimnatimɨnu, iətəmAramatiə

kəti, nərgɨn u, Josɨp. Josɨp u, in iətəmimi kəti rəha
Iesu, mətəu tətəhluaig e nati u, mətəu-inu tətəgɨn e
nətəmi asoli rəha nətəm Isrel.* In təmuvənmeruh
Pailət, kəni tətapuəh ohni məmə otegəhan lan pəh
tos rəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kəni əmeiko, Pailət təmegəhan
lan, kəni in təmuvən mos rəkɨs. 39Kəni Nikotiməs,
u aupən in təmuvənmeruh Iesu lapɨn,† in təmuvən
ilau Josɨp. In tatɨtol kətɨm kəti, təməriauəh e nati
pien-pien mɨn u mɨr mɨne alos. Kətɨm u təfɨgəm
təhmen e tate kilo.

40 Kəni ilau kəmuos rəkɨs nɨpətɨ Iesu, muəuveg
e napən təuvɨr kəti, nərgɨn u linən. Kəni ilau
kəmuol=pən mɨr mɨne alos e napən u, təhmen
əhruahru əmə məmə inu nətəm Isrel kəutəuveg
nɨpətɨ iətəmimi mɨne lan, mautohtənɨm. 41 Kəni
ikɨn əha kəmətu-pəri Iesu ikɨn e nɨgi kəməluau,
nɨmai kəti əha ikɨn, kəni ikɨn əha, nɨpəg kəpiel kəti
† 19:36 Jon19:24,28,37 ‡ 19:36 Iesu in təhmeneNətɨ Sipsip rəha
lafet rəha Pasova kəni nɨran otosmiəgəh nətəmimi rəha Uhgɨn. (Jon
1:29; 1Kor 5:7; 1Pitə 1:19) Təhmen məmə kəməsatgəhliən nɨkɨlkɨli
nenətɨ sipsip mɨn iətəm katoh e lafet rəha Pasova (Eks 12:46; Nam
9:12), e noliən əhmen əmə, nɨkɨlkɨli Iesu kəti, təməsɨtəgɨtiən. Sam
34:20. § 19:37 Sek 12:10; Nəh 1:7 * 19:38 Jon 7:13 † 19:39
Jon 3:1-2; 7:50
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əha ikɨn, iətəm katɨtənim itəmi ikɨn. Kəni ikɨn əha,
kəsɨtənim=pən əhanəhiən iətəmi kəti ikɨn.‡ 42Kəni
ilau kəmuələhu=pən nɨpətɨ Iesu e nɨpəg kəpiel u,
mətəu-inunian əha innian rəhanətəmIsrel kautol
əpenə-penə lan o Sapət,§ kəni nɨpəg kəpiel iətəm
katɨtənɨm itəmi ikɨn, in iuəkɨr əmə.

20
Iesu tɨnəmiəgəhmɨn
(Mat 28:1-10;Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1 E Sante, ləplapɨn agɨn, tətapinəpu əhanəh, Meri
u pətan Maktələ,* təmuvən e nɨpəg kəpiel. !
Kəni meruh məmə kəpiel asoli u kəmahtɨpəsɨg e
nɨpəg kəpiel lan, kəmɨsuə rəkɨs! 2 Tol lanəha,
kəni in təmaiu mɨtəlɨg muvən o Saimon Pitə mɨne
iətəmimi u kəti mɨn rəha Iesu, u Iesu tolkeikei
pɨk, kəniməni=pən kəm lauməmə, “Ilah kəmotələs
rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg əpəha e nɨpəg kəpiel. Kəni
iəkotəruruməmə kəmotələhu=pən iə nɨpətɨn.”

3 Kəni Pitə mɨne iətəmimi kəti mɨn u rəha
Iesu, kəmiaiet mətian məmə okueruh nɨpəg əha.
4 Kəmuaiu əsanən mian, mətəu suah u kəti in
təmaiu maupən mapirəkɨs Pitə, maupən muvən
əpəha nɨpəg u ikɨn. 5 Kəni in təməməhli-əməhli
məsal=pən əpəha imə, kəni meruh napən təuvɨr u
linən tətəməhli, mətəu in təməsuvəniən imə.

6 Kəni Saimon Pitə in təmiet pətɨgəm=pa mɨn,
kəni miuvɨg=pən uəhai əmə imə e nɨpəg kəpiel
u, kəni meruh napən mɨn u kautəməhli, 7 kəni
meruh mɨn napən u kəməuveg rəhn-kapə Iesu lan
‡ 19:41 Afin-to futnot e Jon 11:38 iətəm tətəghati e noliən rəha
nɨtənɨmiən itəmi. § 19:42 Afin-to futnot e 19:31. * 20:1 Luk
8:2; Jon 19:25



JON 20:8 cxxvi JON 20:15

aupən. Napən u, in təsəməhli-pəniən ilah napən
mɨn u nəuvein, mətəu in kəmaiu-aiu vivi kələhu
pɨsɨn. 8 Iətəmimi u rəha Iesu iətəm təmaupən, in
mɨn təmuvən imə e nɨpəg kəpiel, kəni in təmeruh
natimnati mɨn u, kəni in təməhatətə məmə Iesu
tɨnəmiəgəhmɨn. 9 (NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməmə
Iesu otəkeikei məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, mətəu
ilah kəsotəhrun vivi əhanəhiən nəghatiən əha.)†

Meri u pətanMaktələ in təmeruh Iesu
(Mak 16:9-11)

10 Kəni iətəmimi mil u rəha Iesu kəmiatəlɨg
mətian imalau ikɨn, 11mətəuMeri in tətəhtul iuəkɨr
e nɨpəg kəpiel u mətasək. Kəni nian in təmətasək
əhanəh, kəniməməhli-əməhli mətəsal=pən əpəha e
nɨpəg. 12Kəni əmeiko mafu agelo keiu əpəha imə.
Napən rəhalau in təruən vivi. Ilau kətuəharəg əha
kəmələhu=pən Iesu ikɨn. Kətiəh tətəharəg e nɨmei
rəhn-kapə, kəni kətiəh e nɨmei nəhlkɨn.

13 Kəni ilau kəmuətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?
Ik nətasək o nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lau məmə, “Ilah

kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg rəhak, kəni
iəkəruruməmə kəmotələhu=pən iə.”

14Nian in tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni meirair,
kəni meruh Iesu tətəhtul, mətəu in təruru məmə
Iesu.

15 Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?
Nətasək o nati nak? Ik nətəsal e pəh?”
Mətəu pətan u, nɨkin təhti məmə məta iətəmi u

tətafəl nati əha ikɨn əha, kəni in təməni=pən kəm in
məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmələs rəkɨs nɨpətɨn,
† 20:9 Sam16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Uək 2:24-28
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kəni mələhu=pən ikɨn kəti, əui, əni=pa-to kəm iəu,
pəh iəu iəkuvənmos.”

16Kəni Iesu təni=pənməmə, “Meri.”‡
Kəni Meri təmeirair uəhai əmə, məsal=pən

meruh, kəni məni məmə, “! Raponi!” (Inu
nəghatiən rəha nətəm Isrel u, nɨpətɨn təni məmə,
“Rəhak Iəgətun.”)

17 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə,
“Saskəlɨmiən iəu, mətəu iəu iəsuvən əhanəhiən
əpəha ilɨs o rəhak Tatə. Mətəu ik, uvən, meh
piak mɨn kəni məni=pən kəm lah məmə iəu
inatɨtəlɨg=pən ilɨs o rəhak Tatə, kəni in mɨn
rəhatəmah Tatə. In Uhgɨn rəhak, kəni in Uhgɨn
mɨn rəhatəmah.”

18KəniMeri təmuvənmeruh nətəmimimɨn rəha
Iesu, kəni təni=pən kəm lah məmə, “!Nəsuah mɨn
əpə! ! Iəu iəmeruh Iərmənɨg!” Kəni in təməni
pətɨgəm nəghatiən mɨn iətəm Iesu in təməni=pən
kəm in.

Nətəmimimɨn rəha Iesu kəmoteruh in
(Mat 28:16-20;Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19 E Sante ləhnaiuv, nətəmimi mɨn rəha Iesu
kəmotuhapumɨn ilah mɨn əpəha e nimə kəti, kəni
motasisɨg e doə motol lok lan, mətəu-inu ilah
kəutəgɨn e nətəmimi asoli rəha nətəm Isrel. Kəni
əmeiko, Iesu təmuva məhtul e nəlugɨn e lah kəni
məni=pən kəm lahməmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg
o təmah.”§ 20Kəni məgətun nəhlmɨnmɨne nəhlkɨn
‡ 20:16 Iesu təmauɨn e nərgɨ Meri e nəghatiən Aram, u nəghatiən
əhruahru rəhalau, konu in təhrunməmə Iesu. Məta ilau kətuəghati
e nəghatiən Kris kəm lau mɨn e fes 13-15. § 20:19 Jon 20:21,26;
Jon 14:27; 16:33
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kəm lah, kəni nɨkilah təmagiən pɨk mətəu-inu
kɨnoteruh Iərmənɨg.*

21 Kəni Iesu təni=pən mɨn kəm lah məmə, “Pəh
nəməlinuiən tətatɨg o təmah.† Tol mə rəhak
Tatə təmahli=pa iəu,‡ e noliən əhmen əmə, iəu
iətahli=pən itəmah.”§ 22 Kəni nian in tɨnəni rəkɨs
nəghatiən u, kəni in təmehag=pən e lah, kəni məni
məmə, “Itəmah, otosNarmɨnRəhaUhgɨn.* 23Nəmə
nəkotalu e noliən tərah rəha iətəmimi, kəni Uhgɨn
mɨn otafəl rəkɨs noliən tərah rəhan. Mətəu nəmə
itəmah nəsotaluiən e noliən tərah rəha iətəmimi,
kəni Uhgɨn otəsaluiən lan kəni məsafəl rəkɨsiən.”†

Iesumɨne Toməs
24 Kəni iətəmi tueləf u kəti rəha Iesu, nərgɨn u

Toməs, u kətauɨn lan məmə, Mil-Mil, in təmɨkə e
nian Iesu təmiet pətɨgəm=pa o lah. 25Kəni in mɨn
nəuvein, ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “! Ei,
iəmoteruh rəhatah Iərmənɨg!”
Mətəu Toməs təməni=pən kəm lahməmə, “Nəmə

iəkeruh nɨmei nil e nəhlmɨn mil, konu iəkek
e nəuanəhlmək, konu meapən e nɨmei nɨrəu e
nɨkalɨn, konu pəh iəkəni nɨpəhriəniən məmə in
pəhriən məpanəhatətə lan. Mətəu nəmə iəsehiən,
ko iəsəhatətəiən lan.”‡

26 Kəni tɨnos nəfakiən apiəpiə kətiəh rəkɨs,
nətəmimi mɨn rəha Iesu kəutəharəg mɨn əpəha
imə, e nimə kətiəh əmə, kəni motahtɨpəsɨg e doə,
motol lok. Kəni Toməs əha ikɨn ilah min. Nati
əpnapɨn kəmol lok e doə, mətəu Iesu tatɨg muva
* 20:20 Jon 16:19-22 † 20:21 Jon 20:19,26 ‡ 20:21 Jon 3:17
§ 20:21 Mat 28:19; Jon 17:18 * 20:22 Esik 37:9; Jon 7:39; Uək
2:38; 8:15-17; 19:2; Kəl 3:2 † 20:23 Mat 16:19; 18:18 ‡ 20:25
Mak 16:11
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mɨn məhtul e nəlugɨn e lah məni=pən məmə, “Pəh
nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”§ 27 Kəni məni=pən
kəm Toməs məmə, “Eruh-to nəhlmək. Va mek e
nəuanəhlməm. Kəni muahru=pa e nəhlməm kəni
meapən e nɨmei nɨrəu u e nɨkalɨk. Səniən neiuəiən
lan, mətəu ik onəkəkeikei məhatətə lak.”*

28Kəni Toməs təni=pən kəm in məmə, “Ik rəhak
Iərmənɨg, kəni ik rəhak Uhgɨn.”†

29 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ik
nəməhatətə lak, mətəu-inu nəmeruh iəu.‡ Mətəu
nətəmimi mɨn u kəsoteruhiən iəu, kəni ilah
kəutəhatətə lak, ilah okotos nəuvɨriən pəhriən,
nɨkilah tagiən pəhriən.”§

Nauəuə u, kəmətei məmə nətəmimi okotəhatətə e
Iesu

30 Iesu təmol nəmtətiən mɨn tepət e nəhmtɨ
rəhan nətəmimi, iətəm kəsətei rəkɨsiən e nauəuə
u.* 31 Mətəu kəmətei natimnati mɨn u e nauəuə
u məmə itəmah onəkotəhatətə† məmə Iesu in
Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa,
inu Nətɨ Uhgɨn. Kəmətei lanəha, məmə itəmah
onəkotos nəmiəgəhiən e nərgɨn, mətəu-inu itəmah
nəutəhatətə lan.‡

21
Iesu təmol əpu in kəmrəhan nətəmimi ilah səpɨn

1 Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmol əpu mɨn
in o rəhan mɨn nətəmimi,* əpəha e nɨpəkɨl e nɨkalɨ
§ 20:26 Jon 14:27; 20:19,21 * 20:27 Luk 24:40 † 20:28 Nəh
4:11 ‡ 20:29 Jon 3:15 § 20:29 1Pitə 1:8-9 * 20:30 Jon 21:25
† 20:31 Jon 3:15 ‡ 20:31 Jon 19:35 * 21:1 Jon 21:14; Jon
20:19,26
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nəhu asoli, kətəni məmə Lek Kaləli.† Kəni təmol
əpu in lanu. 2 E nian əha, nətəmimi mɨn u rəha
Iesu kəmotaliuək kətiəh: Saimon Pitə, mɨne Toməs
u kətauɨn lanməməMil-Mil, mɨne Nətaniəl u iətəm
Kaləli iman lahuənu Kenə, mɨne nətɨ Səpəti mil,‡
mɨne iətəmimi mil keiu mɨn rəha Iesu. 3 Saimon
Pitə təni=pən kəm lahməmə, “Iəu inatuvən iəkauəl
e nəmumɨn.”
Kəni ilah kotəni məmə, “Intəh, pəh kitah rəfin

kəhuvən.” Kəni ilah rəfin kəmoteiuaiu, məhuvən
e bot kəti. Kəni Pitə təməpeg rəhan napən o uək.
Kəni ilah kəməhuvən, motəraki e net, mətəuarus
tian. Mətəu kəsotosiən nəmu kəti mɨne.§

4 Kəni tɨnatian, kəni Iesu tuva mətəhtul ipari,
mətəu rəhan mɨn nətəmimi, ilah kotəruru məmə
Iesu.*

5 In tətapuəh o lahməmə, “!Nəman! ?Nəsotosiən
nəmu kəti?”
Kəni ilah kotəni məmə, “Kəpə, nəmu tɨkə.”
6 Kəni in təni=pən kəm lah məmə, “Intəh,

otəraki=pən-to e net e nəven maru ikɨn e nɨkalɨ
bot, kəni onəkotiuvi nəmu nəuvein.” Kəni əmeiko,
kəmotəraki pətɨgəm e net, əmeiko, mɨnotəruru
niuvi-pəriən,mətəu-inunet tərimɨnərimɨnəriauəh
e nəmu.†

7 Kəni suah u iətəmi Iesu tolkeikei pɨk, in
təni=pən kəmPitəməmə, “!Ei! !Iərmənɨg əhruahru
əha!” Kəni nianPitə təmətəunəghatiənu, təmətəuti
uəhai əmə e rəhan kot, kəni miuvɨg pətɨgəm
ləuantəhi, meai muvari. 8 Kəni nətəmimi mɨn u
† 21:1 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə “nəhu Lek Taipiriəs,”
in nərgɨ nəhu Lek Kaləli kəti mɨn. ‡ 21:2 Nətɨ Səpəti mil keiu, ilau
u Jemɨs mɨne Jon. Jon u inu in təmətei nauəuə u. § 21:3 Luk 5:5
* 21:4 Luk 24:16; Jon 20:14 † 21:6 Luk 5:4-7
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nəuvein rəha Iesu, ilah kəməhuvari e bot, motiuvi
net əpəha təməriauəhenəmu,mətəu-inubot iuəkɨr
əmə o nɨpəkɨl, təhmen əmə o hanrɨt mitə. 9 Kəni
nian ilah kəməhuvari, moteruh nɨgəm əkəku kəti
əha ikɨn, nəuanəmkeiuv tatuəu əhanəh, kəni nəmu
nəuvein əha ikɨn, kətuvan e nɨgəm, mɨne pɨret əha
ikɨn.

10Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Otos nəmu
mɨn ko nəuvein iətəmnəmotos məhuva.”

11Kəni Saimon Pitə təmuvən mɨn e bot, kəni mi-
uvi kəkan net muvən əpəha ipari. Net u təriauəh e
nəmu asoli mɨn, ilah rəfin uan-hanrɨt fifti-tri. Kəni
nati əpnapɨn məmə net u təməriauəh pau e nəmu,
mətəu in təməsəhapuiən. 12 Kəni Iesu təməni=pən
kəm lahməmə, “Əhuvamotauən.” Kəni ilah nɨkilah
təgɨn məmə otətapuəh ohni məmə, “? Ik pəh u?”
mətəu-inu ilah kɨnotəhrun əsas məmə in Iərmənɨg.
13Kəni Iesu təmos pɨret muvaməfən kəm lah, kəni
məfənmɨn nəmu.

14Kəni inu, nian tatol kɨsɨl lan, iətəm Iesu təmol
əpu in o rəhan mɨn nətəmimi uərisɨg e nian in
təmɨmɨs, kəni məmiəgəhmɨn.‡

Iesumɨne Pitə
15Nian ilah kɨnotauən rəkɨs, Iesu təmətapuəh o

Saimon Pitə, məmə, “Saimon Pitə, nətɨ Jon. ? Ik
nəkolkeikei iəu tapirəkɨs nətəmimɨn u?”
Pitə təni=pən kəm in məmə, “Əuəh, Iərmənɨg, ik

nəkəhrunməmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.”§
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik

onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
‡ 21:14 Jon 20:1,19,26 § 21:15 Mat 26:33-35; Jon 13:37-38
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16 Kəni Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə,
“Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”
In təni=pən kəm Iesu məmə, “Əuəh Iərmənɨg, ik

nəkəhrunməmə iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intələh, ik

onəkəsal vivi o rəhakmɨn sipsip.”*
17 Kəni mau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapuəh mɨn

ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ? Ik nəkolkeikei
iəu?”†
Kəni Pitə, nɨkin təmahmə, mətəu-inu Iesu

təmətapuəhohnimaukɨsɨl,məmə, “?Iknəkolkeikei
iəu?” Kəni in təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, ik
nəkəhrun rəfin natimnati.‡ Nəkəhrun məmə iəu
iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik

ətaugɨn rəhakmɨn sipsip.§
18 “Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm ik məmə,

aupən, e rəham nətəm aluəiən, nəməteargin aru
rəham kətəuti, kəni mətaliuək matuvən ikɨn mɨn
rəfin iətəmnəkolkeikei məmə nəkuvən ikɨn. Mətəu
nian ik onəkauəhli, onəkuahru e nəhlməm, kəni
iətə-pɨsɨnkəti otəlis-ərain rəhamkətəuti, kənimit ik
nəkian ikɨn ik nəsolkeikeiən məmə nəkuvən ikɨn.”
19 E nəghatiən u, Iesu təmaupən mətəni pətɨgəm
rəkɨs əmə, noliən iətəm Pitə otɨmɨs, kəni rəhan
nɨmɨsiən,* in otəfəri nərgɨ Uhgɨn.†
* 21:16 Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Uək 20:28; 1Pitə 5:2-3
† 21:17 Jon 13:38 ‡ 21:17 Jon 16:30 § 21:17 Nian Iesu
tətəni məmə, “onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn,” mɨne “onəkəsal
vivi o rəhak mɨn sipsip,” mɨne “ətaugɨn rəhak mɨn sipsip,” kahləni
nati kətiəh əmə e suaru pɨsɨn pɨsɨn e nəghatiən. * 21:19 Kətəni
məmə e nu tatemɨn tətuva, kəni kəpanətu-pəri Pitə e nɨgi kəməluau.
† 21:19 Jon 13:36; 2Pitə 1:14



JON 21:20 cxxxiii JON 21:24

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, uərisɨg
lak.”‡

Iesumɨne suah u
iətəm Iesu təmolkeikei pɨk

20 Kəni Pitə teirair meruh iətəmimi kəti rəha
Iesu tətuərisɨg e lau, iətəmimi u Iesu tolkeikei pɨk.
Iətəmi əha inəha, iətəm təmiəu-iəu muva iuəkɨr
o Iesu e nian kəməutauən e lafet rəha Pasova,
kəni mətətapuəh ohni məmə, “? Iərmənɨg, pəh u
otegəhan=pən lam e nəhlmɨ rəhammɨn tɨkɨmɨr?”§

21 Nian Pitə təmeruh in, kəni tətapuəh o Iesu
məmə, “?Iərmənɨg, mətəu təhro e suah kəha?”

22 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “? Nəmə
iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh muvən
mətəuarus nian iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun
o nak? Ik u, ik onəkəkeikei muərisɨg lak.”

23Kəni tol lanəha o nati u Iesu təməni, nəghatiən
kəti əha ikɨnkətəni tɨtəlau-təlauepiatahmɨnməmə,
“Iətəmimi u rəha Iesu otəsɨmɨsiən,” mətəu Iesu
təməsəniən kəm Pitə məmə suah u otəsɨmɨsiən. In
təməni əmə məmə, “?Nəmə, iəu iəkolkeikei məmə
in otətəmiəgəh mətəuarus=pən iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik
onəkəhrun o nak?”

24 Iətəmimi u rəha Iesu in iətəmimi kətiəh əmə
iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u,* kəni
in mətei rəkɨs nəghatiən mɨn u. Kəni itɨmah
iəkotəhrun məmə nəghatiən mɨn u tətəni, in
nɨpəhriəniən əmə.†
‡ 21:19 Mat 4:19; 16:24 § 21:20 Jon 13:23,25 * 21:24 Jon
15:27 † 21:24 Nian nəuvein, Jon tətəghati lanəha, mətəni məmə,
“itɨmah,” uə “in,”məsəniən “iəu,”mətəu in tətəni aru əmə in. (19:35;
eruh-to 1Jon 1:1-4mɨneNəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jon: ?Pəh
təmətei nauəuə u?).



JON 21:25 cxxxiv JON 21:25

Naunun nəghatiən
25Kəni natimnati tepətmɨn əpəha ikɨn iətəmIesu

təmol‡ kəni nəmə nətəmimi kəmotətei rəkɨs natim-
nati mɨn u ilah rəfin e nauəuə mɨn, iəu, nɨkik təhti
məmənəhuenɨftəniu təkəkuonəlɨniənnauəuəmɨn
u.

‡ 21:25 Jon 20:30
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