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Jon
Nəvsaoyen Huvə kape Yesu 

Kristo yame Jon rɨmɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e Jon

?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Kɨtawə kaseinein mə pa nhagɨn rɨmɨrai nəkwəkwə 
e, meinai yermamə yame rɨmɨrai nəkwəkwə e rɨpəh nɨniyen nhagɨn. Mərɨg 
rɨkitawə raməsɨk mə Aposol Jon rɨmɨrai. In naorahi Jemes, kɨni iriu kwajikovə 
mir kape Sebedi. In yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, kɨni Yesu 
rorkeikei pɨk in. Kamni kɨmə in rɨmɨrai nəkwəkwə mɨnə e: Nəvsaoyen Huvə kape 
Yesu Kristo yame Jon rɨmɨrai, mɨne 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, mɨne Revelesen.

?Rɨmɨrai ramvən kɨmi pa? Rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi narmamə 
mə tukhani nəfrakɨsien ye Yesu Kristo. In rorkeikei mə tukrasitu irəriə mor 
nhatətəyen kapəriə tukrɨskai, meinai kapəriə nhatətəyen rɨpəh nɨskaiyen.

?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Yesu rɨmamhə 
mamragh mɨn, ai, newk fifti o sikisti ruauə muavən ta, Aposol Jon rɨmɨrai 
nəkwəkwə e. Jon in yemehuə kɨrik kape niməhuak, kɨni narmamə m-fam kape 
niməhuak kamhasiai in. In rorkeikei mə narmamə m-fam tukharkun huvə 
kafan nhajounien. Kɨni nɨpɨg nhajounien eikuə mɨnə tukramuə, in rorkeikei mə 
narmamə tukharkun nhani-əhuyen.

?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Rɨmɨrai nəkwəkwə e mamni-ərhav mə Yesu 
in Ji Kughen, kɨni in Kughen əfrakɨs. Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne kashatətə 
iran tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Kɨni Jon rorkeikei mə tukrɨni-ərhav nəvsaoyen 
kape Yesu yame nəkwəkwə kape Matiu mɨne Mak mɨne Luk kɨmɨrhɨpəh 
nɨrhɨniyen. Kɨni in rorkeikei mə tukrɨni atuatuk nətərɨgien tɨksɨn yame narmamə 
kamhani ye Yesu.
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a 1:1 Nhag pɨsɨn kɨrik, ramni Yesu Kristo, mə “Nəgkiarien.” Ǝm-ru Jen 1:1; 1 Jon 1:1; 
Jon 17:5; Rev 19:13. b 1:3 Kol 1:16; 1 Kor 8:6; Hib 1:2 c 1:4 Jon 5:26; 11:25; 
14:6 d 1:5 Jon 9:5; 12:46 e 1:6 Aposol Jon in rɨmɨrai nəkwəkwə e. Ror pɨsɨn ye Jon 
Baptaes. f 1:9 1 Jon 2:8 g 1:11 Yesu rɨmauə pawk apa Isrel, mərɨg nəmə Isrel, yame 
Kughen rɨmɨrpen əriə apa kupan, khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. h 1:12 Gal 3:16 
i 1:13 Jon 3:5; 1 Pita 1:23 j 1:14 Fil 2:7; 1 Tim 3:16 

Nəgkiarien kape Kughen rɨmauə mor yermamə kɨn, in e Yesu

1  1  Apa kupan əgkap, ye nɨrikakunien, Nəgkiarien rɨmnəmɨr 
ta. a Nəgkiarien e rɨmnamarə iriu Kughen. Kɨni Nəgkiarien e, 

in Kughen. 2  Nɨpɨg Kughen rɨpəh hanə norien narɨmnar, in rɨnarə 
rerɨn ta iriu Kughen. 3  Kɨni Kughen rɨmnor narɨmnar fam ye 
nəgkiarien a, kɨni narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor, nar kɨrik 
mɨn rɨkək yame Nəgkiarien a rɨmɨpəh norien.  b 4  In e, in Nuknei 
nɨmraghien, kɨni nɨmraghien e, in nɨkakien yame raməsia-pen 
narmamə mɨfam.  c 5  Nɨkakien a raməsia-pen nəpɨgnəpien, kɨni 
nəpɨgnəpien to rɨpəh napitayen. d

6  Yermamə kɨrik yame Kughen rher-pə kɨn mə tukruə, nhagɨn e Jon 
Baptaes. e 7 In rɨmnərer-ərhav mə tukrɨni-ərhav-pən nɨkakien a kɨmi 
narmamə, pəh iriə m-fam tukhani nəfrakɨsien iran. 8  Pəh nien mə Jon 
in nɨkakien, mərɨg in rɨmauə əmə mə tukrɨni-ərhav nɨkakien a kɨmi 
narmamə m-fam. 9 [Nəgkiarien a rɨmauə ye tokrei tanə], kɨni in nɨkakien 
əfrakɨs, yame raməsia-pen narmamə m-fam ye tokrei tanə. f

10 Nar apnapɨg mə Kughen rɨmnor tokrei tanə ye Nəgkiarien a, kɨni 
rɨmnamarə ye tokrei tanə e, mərɨg narmamə kape tokrei tanə kɨmɨseinein 
In. 11 Rɨmauə ye tanə yame in kafan əmə tanə, mərɨg narmamə yame 
In rɨmɨrpen əriə g kɨmnhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨm In, mhapəh 
nɨsorkeikeiyen In. 12  Mərɨg narmamə m-fam yamə mɨne kamhavəh In 
yerkiriə, rɨkiriə ragien tukun, mɨshatətə ye nhagɨn, kɨni In rameighan 
kɨn əriə mə tukhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen. h 13  Pəh nien mə 
kwajikovə mɨnə a kape Kughen kasarha-pə rəmhen kɨn yame kwajikovə 
mɨnə kape tokrei tanə kasarha. Pəh nien mə nərɨgien kape yermamə, uə 
kape tatə, yame kasarha iran. Mərɨg kasarha wi mɨn ye Kughen, ye kafan 
nəsanɨnien. i

14 Nəgkiarien a rɨmauə yermamə mamarə kɨtawə min. Kɨmawə yɨmɨsəm 
kɨn nɨmrɨmawə nehuəyen kafan. In e, in nehuəyen kape Kwənkwan 
kɨrikianə Ǝmə, yame rɨmasɨ-pən ye Tatə Kughen. In rukwar kɨn nɨhuvəyen 
yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni rukwar mɨn kɨn nəfrakɨsien. j

15 Jon rɨmnərer-ərhav mamokrən apomh mɨmə, “Yermamə e in e 
yame yɨmnamni mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn yame 
tukrɨpikwasɨg kɨn yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh 
hanə narhayen, mərɨg In rɨnarə rerɨn ta.’ ”

JON 1  
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k 1:17 Rom 5:21 l 1:18 2 Kor 4:6; Kol 1:19; 2:9; Rev 22:4 m 1:19 Lifaet in yamehuə kape 
nəhuakien kape nəmə Isrel. Ǝm-ru diksoneri. n 1:21 Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13 
o 1:21 Dut 18:15 

16  Kɨni In rukwar kɨn nɨhuvəyen yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni 
nɨpɨg m-fam In ravəhsi-pə nɨhuvəyen kafan kɨmi ətawə. 17 Ror məkneikɨn 
meinai Moses in swatuk kupan yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə loa kɨmi 
ətawə, mərɨg Yesu Kristo in swatuk yame Kughen ramautə-pə kɨn kafan 
nɨhuvəyen mɨne nəfrakɨsien kɨmi ətawə. k

18  Narmamə to khapəh nɨsəmien Kughen. Mərɨg Tɨni Kwənkwan 
Kɨrikianə Ǝmə, yame ramərer ye nɨkar Kughen, in Kughen. In rɨmnor əpu 
Kughen kɨmi ətawə kɨni kɨtawə kharkun In. l

Jon Baptaes ramni mə pəh nien mə in Kristo 
(Mat 3:11‑12; Mak 1:7‑8; Luk 3:15‑17)

19 Kɨni nəmehuə mɨnə tɨksɨn ye kwənərəus kape Isrel yamə mɨne 
kɨmnɨsarə Jerusalem, kɨsher-pən kɨn pris tɨksɨn mɨne Lifaet m tɨksɨn 
mə tukhavən mɨsəm Jon Baptaes mɨsaiyoh in mhamə, “Eh. ?Ik naha 
yermamə?” Ror məkneikɨn, Jon rɨmɨni-ərhav in. 20 Nɨpɨg kɨmɨsaiyoh in 
mə in pa, in rɨpəh nerkwaigien kɨn, mərɨg rɨmɨni-pən atuatuk əmə in tuk 
əriə mɨmə, “Pəh nien mə yo Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə 
kɨn.”

21 Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Kristo, kɨni ik 
pa? ?Ik Elaeja uə?” n

Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo Elaeja.”
Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh mɨn in mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Elaeja, 

kɨni ik pa? ?Ik profet kape Kughen yame kɨmɨni kupan mə tukruə uə?” o
Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam.”
22  Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “Ik takaməkeikei mɨni-ərhav ik kɨmi 

əmawə, pəh kɨmawə jakhavən mhani-əsah-pən kɨmi narmamə yamə 
mɨne kɨmɨsher-pə kɨn əmawə.”

23  Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo e yermamə yame profet Aesea 
rɨmɨni-ərhav ta kupan mə,

“ ‘Yermamə kɨrik tukrokrən apomh apa ye tɨpəvsɨk mamni mɨmə, 
“Kɨmiə taksor huvə swatuk kape Kughen Yermaru.” ’ ”  (Aes 40:3)

24 Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn narmamə tɨksɨn mɨn khauə 
apaikɨn, 25 mɨsaiyoh-pən Jon mhamə, “?Tukmə pəh nien mə Ik Kristo, 
kɨni pəh nien mə ik Elaeja, kɨni pəh nien mə ik profet a yame kɨmɨsəvsao 
kɨn kupan, kɨni rhawor e nakamor baptaes ye narmamə?”

26  Kɨni Jon rhorpɨn nəgkiarien kapəriə mɨmə, “Yo yakamor baptaes 
ye narmamə ye nu, mərɨg yermamə kɨrik ramərer ye kwerkwan irəmiə 
yame nakseinein In. 27 Yo yakaməkupan, kwən a tukrɨkwasɨg, mərɨg In 
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p 1:29 Hib 9:22,26 q 1:30 Jon 1:15,27 

yerpɨrɨg, kɨni yo yetanə əmə. Yakpəh nəmhenien tuk nɨrɨsɨn-tayen sandel 
kafan.”

28  Narɨmnar a rɨmnor əfrakɨs apa yerkwanu kɨrik, kamni kɨmə Betani. 
In apa nɨkar nu Jodan pən- apa ikɨn Jon rɨmnor baptaes ye narmamə 
ikɨn.

Yesu In rəmhen kɨn kwaji sipsip kape Kughen
29 Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmnəm Yesu raməriwək mamuə, kɨni rɨni-

ərhav mɨmə, “!Ei! !Səm-ru! Kwən e in e in rəmhen kɨn kwaji sipsip kape 
Kughen, meinai in tukrɨrɨsɨn ta narpɨnien kape norien has mɨnə kape 
narmamə ye tokrei tanə. p 30 Yermamə e in e yɨmnaməvsao kɨn kɨmi 
əmiə mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn tukrɨkwasɨg kɨn 
yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh hanə narhayen, In 
rɨnarə rerɨn ta. q’ 31 Nɨpɨg yo yɨmnaməvsao kɨn In, kɨni yo mɨn meinein mə 
In pa; mərɨg yɨmauə mor baptaes ye narmamə ye nu mə jakor əpu kwən a 
kɨmi kwənərəus mɨnə kape Isrel.”

32-33  Kɨni ai, Jon rɨmnərer-ərhav mamni mɨn mɨmə, “Kughen 
rɨmnher-pə kɨn yo mə yo jakor baptaes ye narmamə kɨn nu, kɨni nɨpɨg 
yɨmnaməvsao kɨn in, yo mɨn yɨmneinein mə kwən ai in a. Mərɨg Kughen 
rɨmɨni-pə tuk yo mɨmə, ‘Takəm Nanmɨn kafak tukreiwaiyu mərer-pən 
ye yermamə kɨrik. Kɨni kwən e In e In tukror baptaes ye narmamə kɨn 
Nanmɨn Rhakə.’ Kɨni ai, yɨmnəm Nanmɨn Kape Kughen rɨsɨ-faktə ye neiai 
[rəmhen kɨn mak] meiwaiyu məkwətə-pən ye yermamə kɨrik. 34 Yɨmnəm 
atuatuk nar a, kɨni mərer-ərhav mamni-ərhav mɨmə, ‘Kwən e in e, in Ji 
Kughen əfrakɨs.’ ”

Yesu rɨmɨrpen kafan tɨksɨn narmamə
35 Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmavən mɨn apaikɨn irisɨr yermamə kɨraru 

kafan. 36  Kɨni məm Yesu raməriwək ye swatuk mamuə, kɨni rɨni-pən tuk 
əriu mɨmə, “!Eh! !Wəm-ru! Kwən e In e in Kwaji sipsip kape Kughen.”

37 Kafan yermamə mir kɨmɨwərɨg nəgkiarien a, mwərer, mɨrakwasɨg 
kɨn Yesu. 38  Kɨni Yesu rarar məm kwərə mir a karakwasɨg kɨn In, kɨni In 
rɨmə, “!Eh! Kwərə mir. ?Nəkawarha-kɨn naha?”

Kɨni iriu krəmə, “Rabae. ?Nakamarə hiə?” (Nəgkiarien e rabae, nɨpran 
ramni mə “yhajoun”).

39 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Pəh krhɨvən, nakwəm-ru ikɨn 
yakamarə ikɨn.” Kɨni iriu kɨmɨrakwasɨg kɨn, mɨrhuvən, kɨni mwəm ikɨn 
ramarə ikɨn. Ipakə mɨrh rivə, irisɨr min kɨmnarhəmɨr mɨrheriaji rəpɨgnəp.

40 Kwərə mir a kɨrik rɨmnərɨg nəgkiarien yame Jon rɨmɨni marar 
mamkwasɨg kɨn Yesu, nhagɨn e Andru, naorahi Saemon Pita. 

JON 1  

The New Testament in Nɨvhaar of Vanuatu; web version, 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.



247

 

r 1:42 Mat 16:18 s 1:47 Jen 27:30-36; 31:26; 32:28 t 1:48 Nəgkiarien kape Gris ramni 
“tɨkɨmkɨmɨ nai kɨrik kamni kɨmə fig;” kwənkwan rheikən. u 1:51 Jen 28:12 

41 Məkneikɨn, Andru rɨmavən məm piauni Saemon, rɨkɨr mɨrauə, kɨni 
mɨni-pən tukun mɨmə, “!Eh! Yaknəm ta Mesaea.” (Nəgkiarien e Mesaea, 
nɨpran rɨmə “Kristo,” yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn). 42  Kɨni 
Andru rɨkɨr Saemon mɨravən mɨwəm Yesu.

Kɨni Yesu rəm in, mɨmə, “Ik e Saemon, kwajikovə kape Jon. Mərɨg 
taktakun ai, tukokrən kɨn ik kɨmə ‘Kefas.’ ” (Nhag e Kefas, nɨpran ramni 
mə kapier. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris kamni kɨmə Pita). r

Yesu rɨmɨrpen Filip mɨne Nataniel
43  Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨkin raməsɨk mə tukrɨvən apa Galili. Kɨni 

məm kwən kɨrik, nhagɨn e Filip, mɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə mɨkwasɨg 
kɨn Yo.” 44 Filip in yemə Betsaeda, imei Andru mɨne Pita. 45 Kɨni Filip 
rɨvən məm Nataniel mɨmə, “Kɨmawə yakwəsəm kwən apera, yame Moses 
rɨmnaməvsao kɨn ye nəgkiarien kape loa, In yermamə yame profet mɨnə 
kɨmɨsəvsao kɨn, kɨni In yemə Nasaret, ji Josef. Nhagɨn e Yesu.”

46  Mərɨg əmə Nataniel rɨmə, “?Rhawor? Nar huvə kɨrik to rɨpəh nɨsɨ-
pənien a Nasaret.”

Mərɨg Filip rɨmə, “Ita. Yuə məm-ru.”
47 Kɨni Yesu rɨmnəm Nataniel raməriwək mamuə, kɨni rɨni-ərhav mɨmə, 

“Kwən e, in kwənərəus atuatuk kape Isrel. In reinein neikuəyen.” s
48  Ǝmaikɨn, Nataniel raiyoh Yesu mɨmə, “?Rhawor nakɨrkun yo?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yɨmnəm ik nakamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ 

nai t, kwasɨg ikɨn Filip rokrən kɨn ik.”
49 Kɨni Nataniel rɨmə, “Yhajoun. !Ik Ji Kughen! !Ik King kape 

kwənərəus kape Isrel!”
50 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Nakamni nəfrakɨsien irak meinai 

yakməni əmə mə yaknəm ta ik, nɨpɨg nɨmnamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ nai? Ik 
takpiəm nar ehuə mɨnə rapita yame.” 51 Kɨni mɨni mɨn mɨmə, “Yakamni 
əfrakɨs tuk əmiə mə, takpisəm napuə tukrəkwag, kɨni agelo mɨnə kape 
Kughen tukshaktə mhavən ye neiai, mɨseiwaiyu-pə tuk Yo, Ji Yermamə.” u

Yesu rɨmukreikɨn nu ruə mor waen kɨn

2  1 Kəni nahu kɨn, kɨmnor narkurəkien kɨrik apa Kena, yerkwanu kɨrik 
apa Galili. Kɨni mama kape Yesu rɨmavən ye narkurəkien a. 2  Kɨni 

kɨmnokrən mɨn kɨn Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə mə tukhavən mɨn 
ye narkurəkien a. 3  Ǝmaikɨn, narmamə kɨmnhanɨm fam waen, kɨni mama 
kape Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Nitawə waen ruɨkək.”

4 Mərɨg Yesu rɨmə, “Piahuaru apə. ?Rhawor nakamaiyoh-pə kɨn nar e 
kɨmi Yo? Rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafak.”
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v 2:6 Nəgkiarien kape Gris ramni mə “Kɨrkun nɨvi-pənien ‘metrete’ kɨraru uə kɨsisər.” 
w 2:13 Eks 12; Dut 16:1-6 

5 Mərɨg kafan mama rɨmɨni-pən tuk yorwok mɨnə aikɨn mɨmə, “Takasor 
naha nhagɨn yame kwən e ramni.” 6  Kɨmnətu jag ehuə sikis aikɨn, tukvi-
pən nu iran, mə nəmə Isrel tuksərav ikɨn, mə tukhapəh nɨsəmkəmɨkien 
ye nɨmrɨ Kughen. Kɨmnor jag mɨnə a kɨn kapier. Kɨrkun nɨvi-pənien galon 
twenti faef ye kɨrikianə kɨrikianə. v

7 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk yorwok mɨnə mə, “Havi-pən nu ye tikikwipɨr 
mɨnə e.” Kɨmnhavən mhavi-pən nu irəriə kɨsokrig huvə. Kɨni rɨni-pən 
tuk əriə mɨmə, “Havi-ta nu tɨksɨn, mhavəh, mhavən, mhavəhsi-pən kɨmi 
yemehuə kape nəvɨgɨnien.”  8  Kɨni kɨmnhavən masor.

9 Kɨni yemehuə kape nəvɨgɨnien rɨmɨnɨm əsɨgəvɨn, mərɨg nu rɨnor ta 
waen kɨn. Kɨni reinein mə kɨmɨvəhs hiə waen e. Mərɨg narmamə yamə 
mɨne kɨmnhavi-ta nu a mhavəh mhavən, iriə əmə kharkun. Kɨni yemehuə 
kape nəvɨgɨnien rɨmnokrən kɨn yermamə yame rɨmnarkurək pə pə 
əmə, 10 mɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə nəvɨgɨnien ehuə kɨrik, narmamə 
kasəkupən mhavəhsi-ərhav waen yame rhuvə pɨk, kɨni narmamə 
kamhanɨm rɨpsaah, mɨsapɨs kɨn, kɨni ai, kɨpivəhsi-ərhav yame rɨpəh 
nɨhuvə-pɨkien. Mərɨg yakaməm mə ik nɨmnərəhu karɨn yame rhuvə 
rapita, raməmɨr meriaji nakpihavəhsi-ərhav ai taktakun.”

11 Kɨni nɨmtətien yame Yesu rɨmnor apa Kena ye Galili in nɨmtətien 
yame In rɨmnəkupan mor rhajoun-pən nehuəyen kafan, kɨni kafan 
narmamə mɨnə kɨmɨshatətə tɨmtɨm iran.

Yesu rɨmnəkəu ye rhav narmamə yamə mɨne kasor nar apnapɨg ye 
nimə ehuə kape Kughen 

(Mat 21:12‑13; Mak 11:15‑18; Luk 19:45‑46)
12  Kɨni ai, Yesu rɨmneiwaiyu mɨvən ye taon a Kapaneam iriə kafan 

mama mɨne naorahini mɨnə mɨne kafan narmamə mɨnə. Mɨsarə kape 
nɨpɨg kwakwə əmə aikɨn.

13  Kɨni nɨpɨg kape nəvɨgɨnien kape nəmə Isrel e kamni kɨmə Pasova 
ruauə ipakə, kɨni Yesu rɨmnhaktə mɨvən Jerusalem. w 14 Mamvən ye Nimə 
Ehuə kape Kughen, məm narmamə kasor salem kɨn kau mɨnə, mɨne sipsip 
mɨnə, mɨne mak ye tanə mɨnə. Məm narmamə tɨksɨn kasor jenis ye mane. 
15 Ǝmaikɨn Yesu rɨmavən mɨrəh təvrə kɨrik, mərər mamarkɨs kau mɨne 
sipsip mɨnə kɨn, maməko ərhav narmamə ye Nimə Ehuə kape Kughen. 
Kɨni mahiə-ərhav kɨn mane kape narmamə yame kasor jenis ye mane 
kape kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə ruə ye mane kape Jerusalem, mei-əhu tebol 
mɨnə kapəriə. 16  Kɨni mamhek narmamə yamə mɨne kasor salem kɨn mak 
ye tanə mɨmə, “Hapɨk narɨmnar mɨnə e mhatərhav. Hapəh nɨsorien Nimə 
kape Rɨmɨk rəmhen kɨn nimə kape norien maket.”
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x 2:19 Mat 26:60-61; 27:40; Mak 14:57-59; 15:29 y 2:25 Jon 1:47; 6:61; 13:11 
z 3:1 Jon 7:50-51; 19:39-42 a 3:3 Jon 1:13; 1 Pita 1:23; Jem 1:18 

17 Narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨsəm nar a, rɨkiriə raməsɨk nəgkiarien 
kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə,

“Narmamə tuksəməkɨn Yo, meinai Yo yakorkeikei pɨk kafam Nimə, kɨni 
mamarkut pɨk mə narɨmnar m-fam aikɨn tukratuatuk.”  (Sam 69:9) 

18  Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kasəkeikei kɨmin mhamə, “!Ah! Pa 
nhagɨn rɨmɨvəh-si-pre nehuəyen kɨmik mə takor narɨmnar mɨnə e? Or-ru 
nɨmtətien kɨrik, pəh yaksəm-ru mə nəfrakɨsien kafam nəsanɨnien ramsɨ-
pən ye rao ye neai.”

19 Mərɨg Yesu rɨmə, “Ita. Taksoriah Nimə Ehuə Kape Kughen, kɨni ye 
nɨpɨg yame ramor kɨsisər kɨn, jakherɨg mɨn mərɨp.” x

20 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel khamə, “Kəsi. Narmamə 
kɨmnhavhirəkɨn nimə e mhavəh newk foti sikis. ?Takhawor pən iran 
mɨne mɨvhirəkɨn mɨn ye nɨpɨg kɨsisər əmə?”

21 (Mərɨg nɨpɨg Yesu ramni Nimə Ehuə kape Kughen, In raməgkiar atuk 
əmə iran. 22  Kɨni kwasɨg ikɨn, nɨpɨg In rɨmamhə kɨni mamragh mɨn, kafan 
narmamə mɨnə rɨkiriə raməsɨk nəgkiarien e yame ramni ye Nimə Ehuə 
kape Kughen. Kɨni iriə kɨmnhani nəfrakɨsien ye Nəkwəkwə kape Kughen 
mɨne nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni-ərhav).

Yesu ruɨrkun ta nətərɨgien kape narmamə
23  Mərɨg nɨpɨg Yesu rɨmnamarə apa Jerusalem, ye nɨpɨg kape nəvɨgɨnien 

kape Pasova, narmamə khapsaah kɨmɨsəm In rɨmnor nɨmtətien tɨksɨn, 
kɨni khani nəfrakɨsien iran. 24 Mərɨg Yesu rɨmɨpəh nɨniyen nəfrakɨsien 
irəriə, meinai In ruɨrkun nərɨgien kapəriə. 25 Yermamə kɨrik to rɨpəh nɨni-
pənien nərɨgien kafan tukun, mərɨg In ruɨrkun ta narɨmnar fam yame 
ramswiin yerki narmamə. y

Nikodimas rɨmavən məm Yesu

3  1 Kɨni Farisi kɨrik aikɨn, nhagɨn e Nikodimas. In yemehuə kɨrik ye 
kaonsel kape nəmə Isrel. z 2  Kɨni nɨpɨg kɨrik, yenpɨg, in rɨmavən mə 

tukrəgkiar iriu Yesu, mɨmə, “Yhajoun. Kɨmawə yakharkun mə ik yhajoun 
kɨrik yame Kughen rɨmnher-pə kɨn ik nakuə, meinai Kughen rɨpipəh 
nəmɨrien tuk Ik, nakpipəh norien nɨmtətien mɨnə e.”

3  Kɨni Yesu rhorpɨn nəgkiarien kafan mɨmə, “Yakamni əfrakɨs tuk 
ik mə, tukmə yermamə rɨpəh narhayen yame ror kɨraru kɨn, to rɨpəh 
narəyen ye narmaruyen kape Kughen.” a

4 Nikodimas rɨnərɨg nəgkiarien a, rakur, maiyoh In mɨmə, “?Yermamə 
tukrhawor-pən iran mɨne marha yame ror kɨraru kɨn? To rɨpəh nɨrerɨg-
pən-mɨnien ye tɨp mama, marha mɨn.”
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b 3:5 Esik 36:25-27; Efes 5:26; Taet 3:5 c 3:8 Esik 37:9 d 3:14 In apa kupan Moses 
rɨmɨkɨr ərhav nəmə Isrel ye kwermɨ nəmə Ijip, mərɨg nəmə Isrel kɨmnhani hah Moses mɨne 
Kughen. Kughen rher-pən kɨn snek yamə mɨne kasəkwəpah, kɨmɨsəs əriə. Kɨni narmamə 
yamə mɨne kɨsarha-pən masəm nar yame ramsɨgovɨn snek, yame Moses rɨmɨruk haktə, 
kamhamragh. Mərɨg yamə mɨne khapəh nɨsarha-pənien mɨsəm nanmɨ snek, kamhamhə. 
Ǝm-ru stori ye Nam 21:4-9. Ikɨn e Yesu ramni mə snek ramuh nuhpɨkɨnien kɨn nəmhəyen 
kape Yesu ye nai kamarkwao kɨn. Kɨmɨruk haktə in, kɨni narmamə yamə mɨne kɨsarha-pən 
mɨsəm, kamhamragh. e 3:14 Nam 21:4-9; Jon 8:28; 12:32; 12:24 f 3:16 Esik 18:23,32; 
37:9; 1 Tim 2:4; 4:10; 1 Jon 4:9-10 

5 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yakamni əfrakɨs tuk ik mə tukmə 
yermamə rɨpəh narhayen ye nu mɨne ye Nanmɨn kape Kughen, tukrɨpəh 
nɨvənien mamarə ye narmaruyen kape Kughen. b 6  Yermamə rameimək 
əmə kɨn yermamə mor nɨpran ramragh; mərɨg Nanmɨn kape Kughen 
əmə rɨrkun norien nanmɨ yermamə ramragh. 7 Takpəh nakurien tuk 
nəgkiarien kafak yame yɨmɨni-pre tuk ik mə, ‘Takaməkeikei marha wi 
mɨn.’ 8  Rəmhen əmə kɨn nɨmətag. Nɨmətag ramavən, mamvən ikɨn yame 
rorkeikei mə tukrɨvən-pən ikɨn. Nakərɨg nɨmətag ramavən, nakeinein mə 
ramsɨpkaa, uə ramvən hiə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narmamə 
khapəh nɨsəmien Nanmɨn kape Kughen, mərɨg kasəm əmə wok kafan ye 
nɨmraghien kape narmamə yamə mɨne kasarha wi mɨn.” c

9 Mərɨg Nikodimas rɨmɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Nar e nakamni rəutən 
pɨk. ?Tukrhawor pən iran mɨne mɨtərhav-pə?”

10 Kɨni Yesu rɨmə, “Ik yhajoun kɨrik kape nəmə Isrel. ?Rhawor nakeinein 
narɨmnar mɨnə e? 11 Yakamni əfrakɨs tuk ik mə kɨmawə kafak narmamə 
mɨnə yakharkun narɨmnar mɨnə mamhani-ərhav, mɨsəvsao kɨn narɨmnar 
yamə yakwəsəm ta. Mərɨg kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye 
nəgkiarien kapəmawə. 12  Yo yakamni pawk əmə narɨmnar kape tokrei 
tanə, mərɨg kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye kafak nəgkiarien. 
Tukmə ror məkneikɨn, to nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye kafak 
nəgkiarien ye nɨkarɨn kape narɨmnar kape rao ye neai. 13  Mərɨg yermamə 
kɨrik rɨkək yame ruavən ta apa ye rao ye neai. Mərɨg Yo pɨsɨn əmə, Ji 
Yermamə, yaksɨ-pən ye rao ye neai meiwaiyu-pə, mɨrkun nəvsaoyen kɨn.

14 “Apa kupan, Moses rɨmnamarə ye tɨpəvsɨk, mɨruk haktə nar yame 
rɨmnor mɨsɨgovɨn snek kɨn, mɨruk haktə ye nai. d Kɨni ye norien kɨrikianə 
əmə mɨn, tukruk haktə mɨn Yo, Ji Yermamə, e 15 mə narmamə m-fam 
yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien irak tukhavəh nɨmraghien rerɨn. 16  Ror 
məkneikɨn meinai Kughen rorkeikei narmamə m-fam ye tanɨmtanə 
mher-pə kɨn Yo, Tɨni kwənkwan kɨrikianə əmə, mə narmamə yamə mɨne 
kashatətə irak, tukhapəh nhamhəyen, mərɨg tukhavəh nɨmraghien rerɨn. f 
17 Pəh nien mə Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo Tɨni mə jakuə mɨvəhsi-pən 
narpɨnien kɨmi narmamə. Mərɨg rɨmnher-pə kɨn mə Yo jakuə mor swatuk 
tuk nɨvəh-mɨraghien narmamə ye tanɨmtanə.
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18  “Narmamə yamə mɨne kɨshatətə irak, Kughen tukrɨpəh nɨvəhsi-
pənien narpɨnien kɨmi əriə; mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh 
nɨshatətəyen irak, Kughen ruɨni ta narpɨnien kapəriə, meinai khapəh 
nhaniyen nəfrakɨsien irak, Ji Kughen Kwənkwan kɨrikianə əmə. 19 Kughen 
tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə meinai nɨkakien ruauə ta ye tokrei 
tanə, mərɨg iriə khapəh nɨsorkeikeiyen nɨkakien. Kasorkeikei əmə 
nəpɨgnəpien, meinai nɨpɨg m-fam, norien kapəriə ramahas. 20 Narmamə 
yamə mɨne kasor norien has kasəməkɨn nɨkakien. To khapəh nhavənien 
aikɨn rakhak ikɨn, meinai khapəh nɨsorien mə nɨkakien tukrəsia-pen 
norien kapəriə.

21 “Mərɨg narmamə yamə mɨne kɨsəri-pən swatuk kape nəfrakɨsien 
tukasərer aikɨn rakhak ikɨn, mə nɨkakien a tukrəsia-pen norien kapəriə, 
mhajoun mə naha nhagɨn yame kasor, kasor ye nəsanɨnien əmə kape 
Kughen.”

Jon Baptaes raməgkiar ye Yesu
22  Kɨni ai, Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨmnasəriwək mɨsavən 

apa Judia, mɨsarə iriə nəmə aikɨn. Kɨni In rɨmnor baptaes ye narmamə. 
23  Mərɨg ye nɨpɨg a, Jon rɨmnor baptaes ye narmamə apa Aenon, ipakə 
əmə tuk taon a Salim. Rɨmnor baptaes ye narmamə apaikɨn meinai nu 
rehuə aikɨn. Kɨni narmamə kɨmnhauə pɨk mə Jon tukror baptaes irəriə. 
24 Ye nɨpɨg a, kɨpəh hanə nɨvəhsi-pənien Jon ye kalabus.

25 Kɨni narmamə tɨksɨn kape Jon kɨmasotgoh iriə yemə Isrel kɨrik, 
ye nɨkarɨn kape nəravyen mə tukror narmamə khapəh nɨsəmkəmɨkien 
ye nɨmrɨ Kughen. 26  Kɨni kɨmnhavən mɨsəm Jon mhamə, “Yhajoun. Ik 
nakɨrkun kwən a kupan kɨmiru min apa nɨkar nu Jodan pən. Kɨni ik 
nɨmnərer-ərhav mɨni-ərhav pən In tuk narmamə. Taktakun ai, In ramor 
baptaes ye narmamə. Kɨni narmamə m-fam kamhavən masəm.”

27 Kɨni Jon rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Narmamə kharkun əmə nɨsorien 
narɨmnar yame Kughen ravəhsi-pən nəsanɨnien kɨmi əriə tuk norien. 
28  Kɨmiə e nakasərer tuk yo. Kɨmiə nakharkun huvə mə yakməni mɨmə, 
‘Pəh nien mə Yo Kristo.’ Mərɨg Kughen rɨmnher-pə kɨn yo mə jakəkupən 
muə, kɨni Kristo tukrɨpikwasɨg. 29 Yakmə jakni-pre nuhpɨkɨnien kɨrik. 
Yermamə yame tukrarkurək ye piraovɨn kɨrik, piraovɨn a tukrəri-pən əmə 
in. Kɨni kwən a, in mɨnə tɨksɨn kaseito kɨn in mə tukruə ye lafet kape 
narkurəkien, kɨni rɨkiriə ragien tukun, kasərer masarha-kɨn in mə tukruə 
ye swatuk. Kɨni nɨpɨg tuksəm in ramuə, rɨkiriə tukragien. Kɨni yermamə 
yame tukrarkurək, yo e in kɨrik yame yakamərer mameito kɨn, mamarha-
kɨn in mə jakravən ye nəvɨgɨnien kape narkurəkien. Kɨni taktakun 
ai, yɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn Kristo mə ruauə ta, kɨni rɨkik ragien pɨk. 
30 In tukraməkeikei muə mə In yerpɨrɨg rapita yo; kɨni yo jakaməkeikei 
meiwaiyu.
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g 4:5 Jen 48:22; Jos 24:32 

31 “Yermamə yame ramsɨ-pən ye Rao ye Neai In yerpɨrɨg rapita 
narmamə m-fam. Yermamə yame ramsɨ-pə əmə ye tokrei tanə, in 
yermamə kape tokrei tanə, kɨni rɨrkun əmə nɨniyen narɨmnar kape 
tokrei tanə. Mərɨg yermamə yame ramsɨ-pən ye rao ye neai In yerpɨrɨg 
rapita narmamə m-fam. 32  In mamərer-ərhav tuk nɨni-ərhavyen narɨmnar 
yame rɨmnəm mɨnərɨg ta, mərɨg narmamə khapəh nhaniyen nəfrakɨsien 
iran. 33  Kɨni mərɨg yermamə yame ravəh kafan nəgkiarien kɨni mamni 
nəfrakɨsien iran, in ramni-ərhav mə nəgkiarien yame Kughen ramni, in 
nəfrakɨsien. 34 Ror məkneikɨn meinai yermamə yame Kughen rɨmnher-pə 
kɨn mə tukruə, In ramni-ərhav nəgkiarien kape Kughen. Kɨtawə kharkun 
mə In ramni-ərhav əmə nəgkiarien kape Kughen meinai Nanmɨn kape 
Kughen rehuə pɨk iran. 35 Tata Kughen In rorkeikei pɨk Tɨni, kɨni mərəhu-
pən narɨmnar fam əgkap ye kwermɨn. 36  Narmamə yamə mɨne kamhani 
nəfrakɨsien ye Ji Kughen e, iriə tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Mərɨg 
narmamə yamə mɨne kasəpəh In to khapəh nhavəhyen nɨmraghien rerɨn, 
meinai Kughen tukror niemhaa kɨmi əriə kape rerɨn.”

Yesu ruɨrkun ta norien kape pian Sameria kɨrik

4  1 Farisi mɨnə kɨmɨsərɨg nəgkiarien mə Yesu ravi-pə narmamə 
khapsaah kamhauə tukun, kɨni In mamor baptaes irəriə khapsaah. 

Namba irəriə rɨpsaah rapita narmamə kape Jon mɨnə. 2  (Mərɨg nəfrakɨsien 
mə pəh nien mə Yesu rɨmnor baptaes irəriə, mərɨg narmamə kafan mɨnə 
kɨmɨsor baptaes ye narmamə.) 3  Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmnərɨg mə Farisi mɨnə 
kɨmɨsərɨg nəvsaoyen kɨn, rɨmɨtərhav Judia mɨrerɨg-pən apa Galili.

4 Rɨmə tukruvɨn apa Galili, mərɨg provins e Sameria ramərer əkupan. 
5 Kɨni rɨtərhav-pə ye taon kɨrik ye Sameria, kamni kɨmə Saeka. Taon 
a, ipakə tuk tanə kɨrik yame Jekob rɨmɨvəhsi-pən kɨmi tɨni a Josef apa 
kupan. g 6  Ikɨn aikɨn a, huaru Jekob rɨmɨkɨr kwətɨg nu kɨrik kafan. Yesu 
rɨmnəriwək rapomh ikɨn mɨnəpəu, kɨni muə məkwətə-pən ye nɨkar 
kwətɨg nu a, mamapɨs, yerkweiha. 

7-8  Kɨni kafan narmamə mɨnə kɨmnhavən apa taon, mə tukhavəh nɨmrɨ 
nəvɨgɨnien. Kɨni pian Sameria kɨrik ramuə mə tukrɨruk nu. Kɨni Yesu rɨni-
pən tukun mɨmə, “Eh. Ruk nu mɨvəhsi-pə kɨmi Yo.”

9 Kɨni pian Sameria a rɨni-pən tukun mə, “!Eh! Ik yemə Isrel, kɨni 
yo pian Sameria. ?Rhawor e nakaməgkiar kɨmi yo?” Ramni məknakɨn 
meinai nəmə Isrel kapəriə kɨrik nar kɨrik rɨkək tuk nar Sameria.

10 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ik nakeinein naha nhagɨn yame 
Kughen rorkeikei mə tukrɨvəhsi-pre kɨmik. Kɨni ik nakameinein mɨn Yo. 
Yo e, yakamaiyoh-pre nu kɨmik. To nakpirkun, nakpiaiyoh-pə kɨn nu tuk 
Yo. Kɨni yakpivəhsi-pre nu mɨragh.”
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h 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 
i 4:15 Jon 6:34 j 4:20 Iriu kawərer apa tukwas kɨrik apa Samaria kamni kɨmə Gerasim. 
k 4:22 Rom 3:1,2; 9:4,5; 15:8,9 

11 Kɨni pian a rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Ik kafam tikikwipɨr 
rɨkək, kɨni kwətɨg nu e reiwaiyu pɨk. ?Takhawor-pən iran mɨne mɨruk 
nu mɨragh e yame nakamni? 12  Apa kupan, rɨptawə Jekob rɨmnamruk nu 
eikɨn e nin mɨne ni kafan kwajikovə mɨnə, mɨne ni kau mɨnə kafan, kɨni 
ai, meighan-pə kɨn kwətɨg nu e mə nitawə. ?Mərɨg rhawor? ?Nakmə ik 
nakehuə rapita rɨptawə Jekob, uə?”

13  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Narmamə yamə mɨne kamhanɨm 
nu ye kwətɨgɨn e, tukasəkeikei mɨsəkwakwə mɨn. 14 Mərɨg narmamə 
yamə mɨne tukhanɨm nu mɨragh yame yakvəhsi-pən kɨmi əriə, to khapəh 
nɨsəkwakwə-mɨn-ien tuk nɨpɨg kɨrik. Nu yame jakvəhsi-pən kɨmi əriə, in 
rəmhen kɨn nɨmrɨ nu kɨrik yame ramkwor-kwor apa yerkin nɨpɨg m-fam 
mamaiyu, mɨvəh-si-pən nɨmraghien rerɨn kɨmin.” h

15 Kɨni pian a rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Vəh-si-pə-ru nu en kɨmi 
yo, mə jakpəh nəkwakwə-mɨn-ien, pəh jakpəh nuə-mɨnien ikɨn e mɨruk 
nu ye kwətɨgɨn e.” i

16  Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yuvən mokrən kɨn kafam huaru, 
mɨrauə.”

17 Kɨni pian a rɨni-pən tukun mə, “Ah. Kafak huaru rɨkək.”
Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mə, “Nakaməfrakɨs mə kafam huaru rɨkək. 

18  Meinai ik, naknəri-pən ta narman kɨrkɨrɨp, kɨni yerman yame nakwarə 
kwis ai taktakun, pəh nien mə kafam atuatuk yerman. Nakwəni mə 
kafam yerman rɨkək, nəfrakɨs.”

19 Kɨni pian a rɨni-pən tukun mə, “Yemehuə, yakwɨrkun mə ik profet 
kɨrik kape Kughen. 20 Rɨptawə mɨnə kupan, iriə kɨmɨshaktə-pə ye tukwas 
e [kɨrau kawərer ikɨn, j] masəhuak kɨmi Kughen. Mərɨg kɨmiə nəmə Isrel 
nakamhani mə tukaməkeikei kavən əmə apa Jerusalem kaməhuak.”

21 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mə, “Piahuaru. Ik takaməkeikei mɨni 
nəfrakɨsien ye kafak nəgkiarien. Nɨpɨg aikɨn tukruə yame narmamə m-fam 
takhapəh nɨsəhuak-əmə-yen kɨmi Tatə Kughen ikɨn e ye tukwas e, mhapəh 
nɨsəhuak-əmə-yen apa Jerusalem. 22  Kɨmiə nəmə Sameria, naksəhuak pawk 
kɨmi Kughen, mərɨg nakseinein In. Mərɨg kɨmawə nəmə Isrel yakasəhuak 
kɨmi Kughen, mharkun In, meinai swatuk yame Kughen tukrɨvəh mɨragh 
narmamə iran, ramsɨ-pə irəmawə. k 23 Nɨpɨg ramuə - kɨni ruauə ta - yame 
Nanmɨn kape Kughen tukrasitu ye nəməhuak əfrakɨs mɨnə, mor əriə 
tukharkun huvə Kughen, mə in Kughen əfrakɨs, mamor əriə tuksəhuak 
kɨmin yerkiriə mɨfam. Meinai Tatə Kughen In rorkeikei nəməhuak yamə 
mɨne kasəhuak əfrakɨs kɨmin. 24 Kughen rɨpəh norien rəmhen kɨn nɨprai 
yermamə. In nanmɨn. Ror pən, narmamə yamə mɨne khamə tuksəhuak 
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kɨmin tukasəkeikei masəhuak kɨmin yerkiriə m-fam, ye norien yame 
Nanmɨn kape Kughen ramasitu irəriə, mə tukharkun mə In Kughen əfrakɨs.”

25 Kɨni pian a rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo yakwɨrkun mə Mesaea 
tukraməkeikei muə. In e, kamokrən kɨn In kɨmə Kristo. Kɨni nɨpɨg yame 
In tukruə iran, In tukrhoprai fam nɨprai nəgkiarien mɨnə kɨmi ətawə.”

26  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Yo e yakaməgkiar kɨmik, Yo e 
Kristo.” l

27 Məkneikɨn, narmamə kafan mɨnə kɨmnharerɨg-pə mɨn tukun. Masəm 
raməgkiar kɨmi piraovɨn kɨrik, kɨsakur. Mərɨg khapəh nɨsaiyohyen Yesu 
mə rhawor maməgkiar kɨmi pian a, mə rorkeikei naha.

28  Kɨni pian a, rəpəh kafan tikikwipɨr, marar mamvən apa ye taon. 
Maməvsao kɨn kɨmi narmamə mɨmə, 29 “Eh. Havən-ru mɨsəm kwən kɨrik 
aikɨn a, In ruɨrkun ta norien has mɨnə fam yamə mɨne yɨmnamor ye 
nɨmraghien kafak mamni-pə tuk yo. ?Tukmə ror in Kristo, uə?” 30 Kɨni 
narmamə khatərhav ye taon, mhavən mə tuksəm Yesu.

Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien ye nəvɨgɨnien
31 Ye nɨpɨg a, narmamə kape Yesu mɨnə kasəkeikei kɨmin mhamə, 

“Yhajoun, əvɨgɨn.”
32  Mərɨg In rɨni-pən tuk əriə mə, “Yo, nak aikɨn nəvɨgɨnien yame kɨmiə 

nakseinein.” m
33  Məkneikɨn, kafan narmamə mɨnə kɨmɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, 

“?Rhawor? ?Tukmə ror yermamə kɨrik rɨvəhsi-pən nan kɨrik nəvɨgɨnien 
uə?”

34 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo yakuə, 
kɨni nəvɨgɨnien nak ror məkneikɨn, mə jakamor narɨmnar fam yame 
Kughen rorkeikei. Kɨni yakamor fam wok yamə mɨnə In rɨmnher-pə kɨn 
Yo mə jakor, mor naunin ye kafan wok. n

35 “Sətərɨg-ru kɨn nɨprai nuhpɨkɨnien yame jakni-pre tuk əmiə mə, 
‘Makuə kuas tukruə mɨvən, ror nɨpɨg kape nɨvəhyen nəsimien.’ Mərɨg Yo 
yakamni-pre tuk əmiə mə sarha-pən ru, mɨsəm-ru nəsimien. Ruəmruə ta.

36  “Tukmə nakhavəh kafak nəgkiarien, jakvəhsi-pre nərokien kɨmi əmiə 
rəmhen kɨn yame yemehuə kape nəsimien tukrərok narmamə yamə mɨne 
kasor wok ye nəsimien kafan. Nɨpɨg nakasor wok, naksasitu ye narmamə 
mə tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Yakamni-ərhav nəgkiarien kape Kughen 
rəmhen əmə kɨn yame yermamə ramsuv kweru nai. Kɨni kɨmiə naksasitu 
ye narmamə mə tukhavəh nəgkiarien kafak, rəmhen kɨn yame kavəh 
nəvɨgɨnien ye nəsimien. Nɨpɨg tukmə narmamə tukhavəh nəgkiarien 
kafak, kɨtawə kwis tuksagien. 37 Rəmhen kɨn nəgkiarien kɨrik kamni 
kɨmə, ‘Yermamə kɨrik ramsuv kweru nai, kɨni yermamə pɨsɨn kɨrik ravəh 
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kwənkwan.’ 38  Yakamher-pre kɨn əmiə mə taksasitu ye narmamə mə 
tukhavəh nəgkiarien kafak. Mərɨg pəh nien mə kɨmiə nɨmnhasuv kweru 
nai. Nəmə pɨsɨn kɨmɨsəkupən masəmnhakw tuk nɨsuvyen kweru nai. 
Kɨmiə takharhi kwənkwai nəvɨgɨnien ye nəsimien yame iriə kɨmnhasuv.”

Nəmə Sameria khapsaah kamhani nəfrakɨsien ye Yesu
39 Pian a rɨmɨni-ərhav mə Yesu ruɨrkun ta norien has mɨnə fam yame 

ramor ye nɨmraghien kafan, kɨni nəmə Sameria khapsaah ye taon 
a kɨmɨsərɨg, mhani nəfrakɨsien ye Yesu. 40 Kɨni nɨpɨg nəmə Sameria 
kɨmnhavən mɨsəm In, masəkeikei kɨmin mə iriə min. Kɨni Yesu rɨvən iriə 
miriə mɨsarə kape nɨpɨg kɨraru. 41 Kɨni In raməgkiar kɨmi əriə, narmamə 
khapsaah khani nəfrakɨsien iran. 42  Mhani-pən tuk pian a mhamə, “Apa 
kupan, kɨmawə yɨmnhani nəfrakɨsien iran tuk nəvsaoyen yame ik nɨmɨni-
əsah-pə tuk əmawə. Mərɨg taktakun ai, yakamhani nəfrakɨsien iran 
meinai yɨmɨsərɨg kafan nəgkiarien, kɨni mharkun əfrakɨs mə in Yermamə 
yame tukrɨvəh mɨragh narmamə ye tanɨmtanə.” o

Yesu rɨmnor huvə kwajikovə kape yemehuə kɨrik
43  Yesu rɨmnamarə mɨvəh ta nɨpɨg kɨraru, kɨni ai mɨtərhav mɨvən [iman 

ikɨn] apa provins Galili. 44 (Mərɨg apa kupan in rɨmnamni mə, “Tukmə 
profet kɨrik kape Kughen, narmamə iman ikɨn tukhapəh nhasiaiyen 
In.”) 45 Kɨni nɨpɨg Yesu rɨtərhav-pə Galili, narmamə aikɨn kɨmnhani vi 
vi In meiani in apa kupan iriə min kɨmnhavən Jerusalem masor lafet 
kape Pasova, kɨni mɨsəm narɨmnar yame In rɨmnor aikɨn. 46  Ror pən, 
rɨmavən mɨn apa taon e Kena, ye provins Galili. Ikɨn a kupan, In rɨmnor 
nu rukreikɨn muə mor waen kɨn. Kɨni yemehuə kɨrik ramarə apa taon 
pɨsɨn kɨrik e Kapaneam, kafan kwajikovə ramhə. p 47 Kɨni yemehuə a 
rɨmnərɨg mə Yesu ruatərhav Judia mamuə e Galili, məkneikɨn rɨvən məm 
Yesu, maməkeikei kɨmin mə tukrɨvən apa Kapaneam mor huvə kafan 
kwajikovə. Meinai kafan kwajikovə, nɨmhəyen rɨneriaji.

48  Kɨni Yesu rɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “!Ah! !To nakpihapəh nɨsəmien 
nɨmtətien, to nakpihapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak!”

49 Kɨni kwən a rɨmə, “Yemehuə. Pəh kwhai mɨren əmə mɨravən mɨwəm 
tamə rɨmhə.”

50 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ita. Rerɨg-pən tukun. Kafam 
kwajikovə rɨnəsanɨn ta.”

Kɨni kwən a rɨmɨni nəfrakɨsien ye nəgkiarien kape Yesu, mɨrerɨg-pən tuk 
kafan kwajikovə. 51 Nɨpɨg raməriwək hanə ye swatuk, məm kafan yorwok 
mɨnə, kɨni iriə khani-pən tukun mhamə, “Kafam kwajikovə rɨnəsanɨn.”

52  Kɨni in raiyoh-pən əriə mɨmə, “?Rɨmnəsanɨn ye naha nɨpɨg atuatuk?”
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Khani-pən tukun mhamə, “Nəpan-əpanien rɨemniwaiyu e niəv, ye wan 
klok, mɨrh rɨnəkəkin.”

53  Kɨni kwən a ruɨrkun mə ye nɨpɨg atuatuk a, Yesu rɨnamni-pən 
tukun mə, “Kafam kwajikovə rɨnəsanɨn.” In mɨne kafan narmamə mɨnə 
kɨmnhani nəfrakɨsien ye Yesu. 54 In e nɨmtətien yame ror kɨraru kɨn yame 
Yesu rɨmnor apa Galili, nɨpɨg rɨmasɨ-pən apa Judia.

Yesu rɨmnor huvə yermamə kɨrik apa Betsata

5  1 Kasarə mamhavən, Yesu rɨmnhaktə mɨvən apa Jerusalem, meinai 
kasor lafet kɨrik kape nəmə Isrel. 2  Ipakə tuk kwəruə kɨrik kape 

Jerusalem, kamni kɨmə “Kwəruə kape Sipsip” nu ehuə kɨrik aikɨn, 
narmamə kasar aikɨn. Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, kamhani mə 
Betsata. Nimə kɨrik ramərer ipakə tuk nu a. Nimə a, nɨpərɨn kɨrkɨrɨp 
iruə ikɨn narmamə kasəkwətə ikɨn. 3  Narmamə khapsaah yamə mɨne 
kamhamhə, kasəkwətə aikɨn. Tɨksɨn, nɨmrɨriə rɨpɨs. Tɨksɨn, nɨhuriə rahas. 
Tɨksɨn nɨkariə rɨmhə. Kasəkwətə aikɨn mamhawhin nu mə tukrɨkiu, 
4 meinai nɨpɨg kɨrik, agelo kape Kughen ramuə, meiwaiyu ye nu, mamor 
ramkiu. Ye nɨpɨg a, yermamə yame raməkupan mamar ye nu a, nar 
apnapɨg mə ravəh naha nəmhəyen, mərɨg tukrəsanɨn. q 5 Kɨni kwən kɨrik 
aikɨn, ramhə mɨvəh newk toti eit. 6  Kɨni Yesu rəm kwən a raməmɨr, 
rɨrkun mə kwən a rɨmɨvəh ta nəmhəyen tu. Kɨni raiyoh in mɨmə, 
“?Nakmə takəsanɨn?”

7 Kɨni kwən a yame ramhə rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Yermamə 
kɨrik rɨkək yame tukrɨrəh yo meiwaiyu ye nəkwai nu nɨpɨg tukramkiu-
kiu. Nɨpɨg m-fam yakamarkut pɨk mə jakəkupən mar ye nu, mərɨg 
narmamə tɨksɨn kasəkupən kɨn yo, mɨsar.”

8  Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “!Ǝrer! Mərpəvɨn-ərpəvɨn nɨmhakuə 
kafam mɨrəh mamvən.”  9 Kɨni taktakun əmə kwən ai ruahuvə mɨn. 
Mərpəvɨn-ərpəvɨn kafan nɨmhakuə mɨrəh mamvən.

Nar a kɨmnor ye Sabat. 10 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨshek 
kwən a yame rɨmnəsanɨn, mhamə, “Ah. Sabat e towei; kɨni rɨpəh 
natuatukien ye loa kapətawə mə takrəh kafam nɨmhakuə ye nɨpɨg e 
taktakun.” r

11 Kɨni in rɨni-pən tuk əriə mə, “Mərɨg kwən a yame rɨmnor huvə yo 
rɨmɨni-pə mə jakarpəvɨn-arpəvɨn nɨmhakuə kafak mameriwək mamvən.”

12  Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh in mhamə, “?Pa rɨmɨni-pre tuk ik mə 
takarpəvɨn-arpəvɨn kafam nɨmhakuə mɨrəh mameriwək mamvən?”

13  Mərɨg kwən a rɨmneinein nhag Yesu, meinai narmamə khapsaah 
aikɨn a, kɨni Yesu rɨmnap ta irəriə.
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14 Kɨni kwasɨg ikɨn, Yesu rɨmnəm mɨn kwən a ramkwətə ye Nimə Ehuə 
kape Kughen, kɨni rɨni-pən tukun mə, “!Eh! !Ǝm-ru! Naknəsanɨn ta. Mərɨg 
takamərɨg ik mə takəpəh nor-mɨnien təvhagə has, tamə, nəmhəyen kɨrik 
tukruə tuk ik yame rahas rapita.”

15 Məkneikɨn kwən ai rɨmavən mɨni-əsahpən tuk nəmehuə kape nəmə 
Isrel mɨmə, “Kwən e yame rɨmnor huvə yo, nhagɨn e Yesu.”

16  Ror məkneikɨn, nəmə Isrel kɨmɨsor ahas pən kɨmi Yesu, meinai 
kɨmɨsəm mə In rɨmnor wok ye Sabat. 17 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə 
mɨmə, “Rɨmɨk Kughen ramor wok nɨpɨg m-fam, kɨni Yo mɨn yakamor wok 
ye nɨpɨg m-fam.” s

18  Yesu raməgkiar məkna, nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨsarkut pɨk mə 
tukshopni In. Meinai kɨmɨsəm mə rɨmnakapɨr Sabat kɨni mor nar kɨrik 
mɨn yame rahas rapita, in e, rɨmɨni mə Rɨmni atuatuk e Kughen, kɨni In 
mɨn Kughen. t

Ji Kughen ravəhsi-pə nɨmraghien
19 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə, 

Ji Kughen reinein norien nar kɨrik ye kafan atuk nətərɨgien. Rɨrkun əmə 
norien narɨmnar yamə mɨne Tatə Kughen ramor, meinai narɨmnar fam 
yame Tatə Kughen ramor, Tɨni mɨn tukraməkeikei mamor. u 20 Meinai Tatə 
Kughen rorkeikei pɨk Tɨni, kɨni mamhajoun In kɨn narɨmnar fam yame In 
tukror. Kɨni tukrɨpihajoun mɨn narɨmnar yamə mɨne khahuvə mɨsapita, 
taksəm naksakur. 21 Ror məkneikɨn meinai Tatə Kughen rɨrkun norien 
narmamə yamə mɨne kamhamhə khamragh mɨn. Ye norien kɨrikianə 
əmə mɨn, Tɨni rɨrkun nɨvəhsi-pənien nɨmraghien kɨmi narmamə yame 
rɨkin ragien mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi əriə. v 22  Meinai pəh nien mə Kughen 
tukrəkir narmamə; mərɨg Tatə Kughen rɨmɨvəh-si pən nehuəyen kɨmi Tɨni 
mə In tukrəkir narmamə, w 23  mə narmamə m-fam tukhasiai Tɨni, rəmhen 
əmə kɨn yame kamhasiai Tatə Kughen. Yermamə yame rɨpəh nɨsiaiyen 
Tɨni, to rɨpəh nɨsiaiyen Tatə Kughen e yame rɨmnher-pə kɨn Tɨni. x

24 “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə yermamə yame ramərɨg kafak 
nəgkiarien, kɨni mamhatətə ye Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo mə 
jakuə, in ruɨvəh ta nɨmraghien rerɨn. Nɨpɨg tukrərer ye nɨmrɨk, jakpəh 
nɨvəhsi-pənien narpɨnien kɨmin. Rɨnap ta ye kwənmhaan kape nɨmhəyen 
muauə ime nɨmraghien. y 25 Narmamə yamə mɨne kɨmɨsərwei kɨsəmhen 
kɨn narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta; mərɨg yakamni-pre əfrakɨs tuk 
əmiə mə nɨpɨg ramuə - kɨni ruauə ta - yame iriə tuksərɨg nəgkiarien kafak 
e Yo Ji Kughen; kɨni yamə mɨne kamhavəh nəgkiarien kafak tukhavəh 
nɨmraghien rerɨn. 26  Tatə Kughen In nuknei nɨmraghien. Ye norien 
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kɨrikianə əmə mɨn, In ramor mə Yo Tɨni, Yo mɨn nuknei nɨmraghien. z 
27 Kɨni In mərəhu-pən nəsanɨnien mɨne nehuəyen ye kwermɨk e Tɨni mə 
yo jakəkir narmamə, meinai Yo Ji Yermamə.

28  “Yakaməgkiar məkneikɨn, naksərɨg, takhapəh nɨsakurien. Meinai 
nɨpɨg yame ramuə, narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta tuksərɨg 
nəgkiarien kafak e Yo Ji Kughen. 29 Kɨni iriə tukhatərhav-pə ye 
nəkwai nɨmɨr mɨnə kapəriə. Yamə mɨne kɨmɨsor norien yame ratuatuk 
tukasəkeikei mɨsərer mɨn mamhavəh nɨmraghien rerɨn. Mərɨg yamə mɨne 
kɨmɨsor norien has mɨnə tukasəkeikei mɨsərer mɨn ye nɨmhəyen masərer 
ye nɨmrɨk e Ji Kughen, kɨni jakni-ərhav kapəriə narpɨnien.

30 “Mərɨg Yo to yakpəh norien nar kɨrik ye nəsanɨnien əmə kafak. Yo 
jakəkir narmamə meinai yakamor əmə naha nhagɨn yame Tatə ramni-
pə tuk Yo mə jakor. Kɨni nɨpɨg jakaməkir norien mɨnə kape narmamə, 
yakɨrkun mə jakor ye norien yame ratuatuk, meinai yakpəh narkutien mə 
jakor əmə ye kafak nəsanɨnien. Mərɨg Yo, jakaməkeikei mamor əmhen ye 
nətərɨgien kape Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo.” a

Jon Baptaes mɨne Nanmɨn kape Kughen kɨmɨrəvəhsi-haktə 
Yesu; mərɨg narmamə khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran

31 Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə Yo atuk əmə yakvəh-si haktə Yo, narmamə 
rɨkiriə tukrəsɨk mə nəgkiarien kafak rɨpəh norien nəfrakɨsien. b 32  Mərɨg 
kwən mɨn kɨrik aikɨn yame ramərer-ərhav mamor əpu Yo. Kɨni yakɨrkun 
mə nəgkiarien yame ramni irak in nəfrakɨsien. c 33  Apa kupan, nɨmɨsher-
pən narmamə tɨksɨn khavən mɨsəm Jon Baptaes mɨsaiyoh-pən in mə Yo 
pa. Kɨni in rɨmɨni nəgkiarien əfrakɨs irak. d 34 Mərɨg yakpəh nətərɨgien 
kɨn nəgkiarien kape yermamə kɨrik mə tukrɨni mə Yo pa. Mərɨg yakamor 
nɨkwənemiə kɨn nəgkiarien kape Jon, mə takhani nəfrakɨsien iran pəh 
Kughen tukrɨvəh mɨragh əmiə. e 35 Nhajounien kape Jon in rəmhen kɨn 
laet. Raməsiə makak huvə. Kɨni rɨkimiə ragien tukun kape nɨpɨg kwakwə. 
36  Mərɨg kafak wok ror nɨrkunien mə Yo e pa, rapita yame Jon rɨmnor. 
Rɨmɨk rɨmɨvəhsi-pə wok e kɨmi Yo, mə jakor infamien iran. Kɨni wok 
e kafak, ramni-ərhav Yo, mamor əpu Yo mə Rɨmɨk rɨmnher-pə kɨn Yo. f 
37 Kɨni Rɨmɨk yame rɨmnher-pə kɨn Yo, In mɨn ramni-ərhav Yo. Ramni-
ərhav pawk Yo, nakhapəh hanə nɨsərɨgien nəkwan. Kɨni nakhapəh hanə 
nɨsəmien nɨmrɨn nɨpɨg kɨrik. 38  Nəgkiarien kafan rɨrkək yerkimiə, meinai 
kɨmiə nakhapəh nɨshatətəyen irak - Yo e yemə Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo.

39 “Kɨmiə nakasəvheikɨn pɨk nəgkiarien mɨnə ye Nəkwəkwə kape 
Kughen, mamhani nəfrakɨsien iran, meinai naksorkeikei mə tukrɨvəhsi-
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pre nɨmraghien rerɨn kɨmi əmiə. Mərɨg sərɨg-ru, nəgkiarien mɨnə ye 
Nəkwəkwə kape Kughen kasəgkiar irak kɨni mamhani-ərhav Yo. 40 Mərɨg 
kɨmiə nakasəpəh nhauəyen tuk Yo, mə takhavəh nɨmraghien rerɨn.

41 “Yakpəh nərɨgien mə narmamə kasəgnəgɨn Yo uə nɨkam. 42  Mərɨg Yo 
yakɨrkun huvə əmiə. Kɨni yakɨrkun huvə mə norkeikeiyen kape Kughen rɨkək 
yerkimiə. 43 Yakməvəh nehuəyen kape Rɨmɨk muə, mərɨg kɨmiə nakhapəh 
nhavəhyen Yo yerkimiə, kɨni rɨkimiə rɨpəh nagienien tuk Yo. Mərɨg tukmə 
yermamə kɨrik ruə ye nəsanɨnien əmə kafan, takhavəh in, rɨkimiə ragien 
tukun. 44 Nɨpɨg m-fam əgkap kɨmiə naksorkeikei mə narmamə tukamhani vi 
vi əmiə, mərɨg nakhapəh nɨsarkutien tuk norien yamə mɨne Kughen, yame 
In pɨsɨn əmə In Kughen, tukrɨni vi vi əmiə tukun. Tukmə nakasərɨg əmə 
nərɨgien kape narmamə, to nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak.

45 “Mərɨg pəh rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mə yakamni hah əmiə ye nɨmrɨ 
Rɨmɨk Kughen. Nɨkam. Mərɨg Moses e naksərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien 
kapəmiə iran, in e ramni hah əmiə ye nɨmrɨ Kughen, g 46  meinai to kɨmiə 
nakpihani nəfrakɨsien ye Moses, mɨpihani mɨn nəfrakɨsien irak, meinai 
Moses rɨmnəvsao kɨn Yo. 47 Mərɨg kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien 
ye nəgkiarien yame in rɨmɨrai; ror pən, ror neineinien tuk əmiə tuk 
nhaniyen nəfrakɨsien irak.”

Yesu rɨmɨvəh nəvɨgɨnien rɨkəskəh, mor rɨpsaah, maməvɨgɨn 
narmamə khapsaah kɨn 

(Mat 14:13‑21; Mak 6:30‑44; Luk 9:10‑17)

6  1 Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu rɨmnəviəfugɨn ye nu apa 
Lugun Galili e kamni kɨmə Lugun Taebirias. 2  Kɨni narmamə 

khapsaah kɨmnhakwasɨg kɨn, meinai kɨmɨsəm nɨmtətien rɨpsaah yamə 
mɨne In ramor tuk nor-huvəyen narmamə yamə mɨne kamhamhə. 3  Kɨni 
Yesu rɨmnhaktə fiak ye tukwas, mɨsəkwətə iriə kafan narmamə mɨnə. 4 Ye 
nɨpɨg a, lafet kɨrik kape nəmə Isrel, kamni kɨmə Pasova, ruauə pakə.

5 Kɨni Yesu rɨvaag pirə məm narmamə khapsaah kamhauə. Kɨni raiyoh 
Filip mɨmə, “?Tukhavəh hiə nɨmrɨ bred rəmhen tuk narmamə mɨnə a?” 
6  Yesu raməgkiar məknakɨn mə tukrəm-ru nhatətəyen kape Filip, mərɨg 
ruɨrkun ta naha nhagɨn yame tukrɨpior.

7 Kɨni Filip rɨni-pən tukun mə, “!Eh! To kɨsarakikɨn pawk tu handred 
taosen vatu h ye bred, to rɨpəh nəmhen-hanəmə-yen kɨn narmamə.”

8  Kɨni yermamə kɨrik kape Yesu, naorahi Saemon Pita, nhagɨn e Andru, 
rɨni-pən tuk Yesu mə, 9 “Kwajikovə kɨrik e ravəh bred kɨrkɨrɨp kɨmnor 
kɨn bale, mɨne kəmam kɨraru. Mərɨg to rɨpəh nəmhen-əgkəp-ien kɨn 
narmamə mɨnə e.” i
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10 Kɨni Yesu rɨmə, “Hani-pən tuk narmamə kɨsəkwətə.” Ikɨn aikɨn a, 
mənvhirɨk rɨpsaah ikɨn, kɨni iriə kɨsəkwətə. Narman əmə aikɨn, ipakə tuk 
faef taosen. 11 Kɨni Yesu rɨmɨvəh bred, mɨni vi vi Kughen tukun. Mɨvəh-
si-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kasəkwətə. Kɨni mor mɨn nar kɨrikianə 
əmə ye kəmam, məhi-pən kɨmi narmamə. Kɨsən rəmhen kɨn yame iriə 
kɨsorkeikei mə tuksən.

12  Kɨmɨsəvɨgɨn ta, tupriə rəsiis, Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə 
mɨmə, “Havən mhavai-pən nɨpərpər nəvɨgɨnien yame rakwak, tamə 
rahas.” 13  Apa kupan, bred yame kɨmnor kɨn bale, iriə fam kɨrkɨrɨp, mərɨg 
kɨmnhapsaah. Narmamə kɨmɨsən mɨsəpəh tɨksɨn. Kɨni narmamə kape 
Yesu mɨnə kɨmnhavən mɨsəwhai nɨpərpər nəvɨgɨnien, mhavai-pən ye 
kəmeiru twelef rokrig huvə.

14 Narmamə kɨmɨsəm nɨmtətien yame Yesu rɨmnor, khani mhamə, 
“Nəfrakɨsien. Profet əfrakɨs e kape Kughen yame profet mɨnə kɨmnhani 
kupan mə Kughen tukrher-pə kɨn ye tokrei tanə.” j

15 Kɨni Yesu ruɨrkun mə narmamə mɨnə a tukhauə mɨsarkut kɨmin 
mə In tukror king kɨn kapəriə. Kɨni rap, mɨrerɨg-faktə mɨn ye tukwas, 
maməmɨr In pɨsɨn əmə. k

Yesu rameriwək haktə ye nɨmar mar nu 
(Mat 14:22‑27; Mak 6:45‑52)

16  Nɨpɨg mɨrh rivə, narmamə kafan mɨnə kɨmnhavirə mhavən ye lugun. 
17 Kɨni rɨnəpɨgnəp, mərɨg Yesu rɨkək. Məkneikɨn, kɨsat-pən ye bot kɨrik, 
mɨsəsuə mhavirə ye lugun, mhamə tuksəviəfugɨn-pən ye Kapaneam. 
18  Kɨni nɨmətag ehuə kɨrik rərer mher-əpu nu, peao-peao rehuə. 19 Kasəsuə 
mamhavən raməhen kɨn kilometa faef uə sikis l, kɨni mɨsarha-pən mɨsəm 
Yesu raməriwək ye nɨmar-mar nu, mamuə ipakə tuk bot. Kɨni khagɨn pɨk. 
20 Mərɨg In rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hapəh nhagɨnien. Yo əmə e.” m 21 Kɨni 
rɨkiriə ragien mhamə tukrɨvən ye bot. Nɨpɨg Yesu rɨmnat-pən ye bot, kɨni 
kɨsakur əmə mɨsəm kwənhavhiak apa ikɨn kɨmnhamə tukhavhiak ikɨn.

22  Kəni rɨkwamer kɨn, narmamə tɨksɨn yamə mɨne kɨmnasəmɨr iriə 
Yesu ye nɨkar lugun kwənharkun mə bot kɨrikianə əmə rɨmnamərer 
ifiak e niəv. Kɨni mharkun mə narmamə kape Yesu mɨnə kɨmnhavən ye 
bot a, mərɨg Yesu rɨmɨpəh nɨvənien iriə miriə. 23  Kɨni narmamə tɨksɨn 
kɨmnhasɨ-pən ye taon e Taebirias, mɨsəsuə ye bot mɨnə tɨksɨn, mhavhiak 
ikɨn Yesu Yermaru rɨmɨni vi vi Kughen tuk bred məhi-pən kɨmi narmamə 
ikɨn. 24 Kɨni narmamə kɨmɨsəm mə Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə 
kwənharkək aikɨn. Məkneikɨn kɨsat-pən ye bot mɨnə tɨksɨn, mhavən apa 
Kapaneam, mə tuksarha-kɨn Yesu.
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Yesu in bred kape nɨmraghien
25 Narmamə mɨnə a kɨmɨsəviəfugɨn ye lugun, mɨsəm Yesu, mɨsaiyoh In 

mhamə, “Yhajoun. ?Nɨmnhawor-pən iran mɨne muə eikɨn e?” n
26  Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk 

əmiə mə pəh nien mə nakasarha-kɨn Yo meinai Yo yakamor nɨmtətien, 
mərɨg naksarha-kɨn Yo meinai nɨmɨsən bred, tɨpmiə rəsiis. 27 Mərɨg rɨpəh 
nɨhuvəyen mə kapəmiə nəsanɨnien tukrɨrkək tuk nɨvəhyen bred yame 
pəh nien mə tuk tu tukrahas mɨrkək. Kɨmiə takasəkeikei masəmnhakw 
tuk nɨvəhyen bred yame ramarə rerɨn. Bred e in e, Yo Ji Yermamə na-
jakvəhsi-pre kɨmi əmiə. Yo e Ji Yermamə, Tatə Kughen, rɨmnhajoun mə 
rɨkin ragien tuk Yo.” o

28  Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh In mhamə, “?Naha norien yamə mɨne Kughen 
rorkeikei mə kɨmawə jakasor?”

29 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə takasəkeikei mɨshatətə irak, 
mə Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo. Nar e in e Kughen rorkeikei.” p

30 Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh mɨn In mhamə, “?Mərɨg Ik takor naha 
nɨmtətien mə kɨmawə jaksəm kɨni yakshatətə iram tukun? ?Ik takor 
naha nhagɨn? 31 Nɨpɨg rɨptawə mɨnə kupən kɨmɨseriwək ye tɨpəvsɨk, iriə 
kɨmɨsən ‘mana.’ Nəgkiarien kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen ramni 
mɨmə,

“ ‘In rɨmɨvəhsi-pən bred yame ramsɨ-pən ye rao ye neai mə iriə 
tukasən.’ ”  (Eks 16:4) q

32  Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə 
mə, pəh nien mə Moses atuk e rɨmɨvəhsi-pre nəvɨgɨnien yame ramsɨ-
pən ye rao ye neai, mə taksən. Kafak Tata e in e ravəhsi-pre nəvɨgɨnien 
əfrakɨs yame ramsɨ-pən ye rao ye neai, mə kɨmiə takasən. 33  Mərɨg in 
ai bred kape Kughen, in e yermamə yame ramsɨ-pən ye rao ye neai 
mameiwaiyu-pə ye tokrei tanə. Kɨni bred e in e ravəhsi-pən nɨmraghien 
kɨmi narmamə ye tanɨmtanə.” r

34 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Yemasur, vəh-sipəh bred e 
kɨmi əmawə kape nɨpɨg m-fam.” s

35 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo e, yo Bred yame ravəhsi-
pən nɨmraghien. Narmamə yamə mɨne kamhauə tuk Yo, to khapəh mɨn 
nɨsəmkərəvyen. Kɨni narmamə yamə mɨne kashatətə irak, to khapəh mɨn 
nɨsakwəkwəyen. t 36  Mərɨg Yo yɨmɨni-pre ta tuk əmiə mə nakasəm pawk 
Yo, mərɨg nakhapəh nɨshatətəyen irak. 37 Narmamə yamə mɨnə kafak Tatə 
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ravəhsi-pə əriə kɨmi Yo, iriə tukhauə tuk Yo. Kɨni narmamə yamə mɨne 
tukhauə tuk Yo, to yakpəh nher-yerhav-yen kɨn əriə tuk nɨpɨg kɨrik. u

38  “Meinai pəh nien mə Yo yɨmasɨ-pən ye Rao ye Neai meiwaiyu-pə ye 
tokrei tanə mə jakor əmə narɨmnar yame yo yakorkeikei. Mərɨg yɨmauə 
mə jakor narɨmnar mɨnə e yame kafak Tatə rɨmnher-pə kɨn Yo tukun. 
39 Kɨni In rɨpəh norkeikeiyen mə jakəpkərhav ye narmamə yamə mɨnə 
In rɨmnəhi-pə əriə kɨmi Yo. In rorkeikei mə, ye Nɨpɨg Kwasɨg, Yo jakor 
narmamə mɨnə e tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəriə. v 40 Mərɨg in ai 
kafak Tatə In rorkeikei mə narmamə m-fam yame kamhavaag-pə tuk Yo 
e Tɨni, mɨshatətə irak, tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Kɨni ye Nɨpɨg Kwasɨg, 
yo jakor narmamə mɨnə e tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen.”

41 Nəmehuə kape Isrel kɨmɨsərɨg nəgkiarien yame Yesu ramni mə In 
Bred yame ramsɨ-pən ye rao ye neai, meiwaiyu-pə ye tokrei tanə, kɨni 
kamhani hah In tukun, 42  mhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “Ah. Kwən 
e in Yesu, ji Josef. Kɨtawə kharkun kafan tatə mɨne mamə. ?Rhawor e 
ramni məkneikɨn mə In rɨmasɨ-pən ye rao ye neai meiwaiyu-pə ye tokrei 
tanə?”

43  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien 
məknenkɨn. 44 Tatə Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo, to rɨpipəh nɨvi-
pəyen yermamə kɨrik ramuə tuk Yo, yermamə to rɨpəh nuəyen tuk 
Yo. Yermamə to rɨpəh nuə-atukien tuk yo mə jakor in ramragh mɨn ye 
nɨmhəyen, ye nɨpɨg kwasɨg. w 45 Nəgkiarien yame profet mɨnə kɨmnharai 
kupan ye Nəkwəkwə kape Kughen ramni məkneikɨn mə,

“ ‘Kughen tukrhajoun narmamə m-fam.’  (Aes 54:13)  x
Yermamə yame ramətərɨg kɨn nhajounien kape Tatə Kughen, in 
tukramuə tuk Yo. 46  Yermamə kɨrik rɨkək yame rɨmnəm Tatə Kughen kɨn 
nɨmrɨn. Yermamə kɨrikianə əmə rɨmnəm, Yermamə e in e rɨmasɨ-pən 
tuk Kughen. y 47 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne 
kamhani nəfrakɨsien irak kwənhavəh ta nɨmraghien rerɨn. 48  Yo e bred 
kape nɨmraghien rerɨn. 49 Nar apnapɨg mə rɨpmiə mɨnə kɨmɨsən bred e 
‘mana’ ye tɨpəvsɨk, mərɨg kwənhamhə. 50 Mərɨg bred yame ramsɨ-pən ye 
rao ye neai mameiwaiyu-pə ai taktakun, in ror pɨsɨn. Bred e, rameiwaiyu-
pə mə narmamə m-fam yamə mɨne kasən tukhapəh nhamhəyen. 51 Yo e, 
Yo bred mragh, yame ramsɨ-pən ye rao ye neiai mameiwaiyu-pə ye tokrei 
tanə. Yermamə yame tukrən bred e, in tukramragh rerɨn. Kɨni Bred e, 
yame jakvəhsi-pre kɨmi narmamə ye tokrei tanə, in e, nɨprak.”

52  Nəgkiarien a rɨmnor nəmehuə kape nəmə Isrel kasərer masotgoh 
kɨmi əriə mɨnə mhamə, “?Rhawor? ?Tukrhawor pən iran mɨne mɨvəhsi-pə 
nɨpran mə tuksən?”
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53 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə 
nakpihapəh nɨsənien nɨprak e Ji Yermamə, mɨpihapəh nhanɨmien nɨtawɨk, 
to nakpihapəh nhavəhyen nɨmraghien rerɨn. 54 Narmamə yamə mɨne tuksən 
nɨprak, mhanɨm nɨtawɨk tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Kɨni ye Nɨpɨg kwasɨg, 
jakor əriə kamhamragh mɨn ye nɨmhəyen. z 55 Yakaməgkiar məkneikɨn 
meinai ratuatuk mə narmamə tukasəkeikei mɨsən nɨprak mhanɨm nɨtawɨk. 
56 Narmamə yamə mɨne tuksən nɨprak, mhanɨm nɨtawɨk, tukharpɨn-pə ye 
nɨmraghien kafak. Kɨni Yo jakrɨpɨn-pən mɨn ye nɨmraghien kapəriə. a

57 “Kafak Tatə rɨmnher-pə kɨn Yo yakuə, In nuknei nɨmraghien. Kɨni Yo 
yakvəh nɨmraghien tukun. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narmamə yamə 
mɨne tuksən nɨprak tukhavəh nɨmraghien iran. 58  Yo e bred əfrakɨs, yame 
ramsɨ-pən ye Rao ye Neai, mameiwaiyu-pə ye tokrei tanə. Bred e rɨpəh 
nəmhenien kɨn bred kupan yame rɨpmiə mɨnə kɨmɨsən [ye tɨpəvsɨk]. Nar 
apnapɨg mə iriə kɨmɨsən bred a, mərɨg kwənhamhə ta. Mərɨg narmamə 
yamə mɨne kasən bred e, iriə tukhavəh nɨmraghien rerɨn.” b 59 Yesu 
rɨmɨni-ərhav nəgkiarien e nɨpɨg rɨmnhajoun narmamə apa ye nimə kape 
nofugɨnien apa Kapaneam.

Narmamə kape Yesu mɨnə mɨn khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran
60 Narmamə khapsaah kape Yesu kɨmɨsərɨg nəgkiarien e yame Yesu 

rɨmɨni, mhamə, “!E-he-o! Nəgkiarien e rɨskai pɨk. ?Pa e to rɨni nəfrakɨsien 
ye kafan nəgkiarien?”

61 Kafan narmamə mɨnə kɨsəsiwən-əsiwən, mərɨg In ruvɨrkun ta 
nərɨgien kapəriə, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor? ?Nətərɨgien 
kapəmiə rɨmneiwaiyu tuk nhajounien e kafak uə? 62  ?Mərɨg tukmə 
naksəm Yo Ji Yermamə yakamrerɨg faktə ye rao ye neai ikɨn yɨmasɨ-pən 
ikɨn kupan, takhani nəfrakɨsien irak uə nɨkam? c 63  Nanmɨn kape Kughen 
əmə rɨrkun nɨvəhsi-pənien nɨmraghien rerɨn kɨmi narmamə. Yermamə to 
rɨpəh nɨvəhyen nɨmraghien rerɨn ye nəsanɨnien əmə kafan. Nəgkiarien 
mɨnə e yakamni-pre tuk əmiə, iriə nəgkiarien yamə mɨne kamhasɨ-pən 
ye Nanmɨn kape Kughen yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi narmamə. d 
64 Mərɨg kɨmiə tɨksɨn eikɨn e, nakhapəh nɨshatətəyen irak.” (Yesu ramni 
məkneikɨn meinai In ruɨrkun ta ye nɨrikakunien mə nɨ-pa mɨne khapəh 
nhaniyen nəfrakɨsien iran, muɨrkun mə iriə pa nhagɨn tukreighaan-pən 
kɨn In ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan). e 65 Kɨni Yesu rɨmə, “Tuk nar e in 
e, yakwəni-ta tuk əmiə mə Tatə Kughen to rɨpipəh nɨvi-pəyen yermamə 
kɨrik ramuə tuk Yo, yermamə to rɨpəh nuəyen tuk Yo.” f

66  Ye nɨpɨg a, narmamə kape Yesu khapsaah kɨmɨsəpəh In, mhapəh 
nhakwasɨgien kɨn.
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Pita ramni-ərhav mə in ramhatətə ye Yesu
67 Kɨni Yesu rɨmnaiyoh kafan narmamə twelef mɨmə, “?Rhawor irəmiə? 

?Kɨmiə mɨn nɨmnhamə taksəpəh Yo uə?”
68  Mərɨg Saemon Pita rɨmɨni-pən tukun mə, “Yermaru. ?Tukmə 

yaksəpəh Ik, jakhavən tuk pa? Mə ik əmə. Kafam əmə nəgkiarien ravəhsi-
pə nɨmraghien rerɨn. g 69 Kɨni kɨmawə yakshatətə iram, mɨnharkun ta mə 
Ik Yemə Rhakə kape Kughen.” h

70 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə e narmamə twelef kafak. 
Yo e yɨmɨrpen əmiə. Mərɨg kɨmiə kɨrik in yarmhə.” i 71 (In ramni Judas, 
ji Saemon Iskariot, meinai in mɨn kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, 
mərɨg kwasɨg ikɨn, rɨmneighan-pən kɨn In ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan.) j

Yesu rɨmnəgkiar kɨmi naorahini mɨnə

7  1 Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu rɨpəh norkeikeiyen mə tukrɨvən 
yerkwanu mɨnə ye Judia tuk norien kafan wok, meinai nəmehuə kape 

nəmə Isrel apaikɨn kamharai mhun apsapɨs tukun mə tukshopni. Kɨni rɨrerɨg 
mɨn mɨvən ye provins Galili. 2  Mərɨg nɨpɨg ruauə ipakə tuk norien lafet kɨrik 
kape nəmə Isrel, kamni kɨmə “lafet kape nɨvəhsi-haktəyen nimə tapolen 
mɨnə.” 3 Kɨni naorahi Yesu mɨnə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Rhuvə mə 
taktərhav eikɨn e mamvən apa Judia, pəh narmamə kafam mɨnə apaikɨn 
tuksəm nɨmtətien yamə mɨne Ik nakamor. 4 Yuvən apaikɨn meinai yermamə 
yame rorkeikei mə narmamə tukharkun In, to rɨpəh nerkwaigien kɨn kafan 
wok. Mərɨg tukmə nakɨrkun norien nɨmtətien mɨnə, yuvən, mor əpu Ik ye 
nɨmrɨ narmamə khapsaah ye nɨpɨg kape lafet, pəh narmamə ye tanɨmtanə 
tuksəm.” 5 Kasəgkiar məknakɨn meinai nar apnapɨg mə iriə naorahini 
atuatuk mɨnə, mərɨg khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. k

6 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafak. Mərɨg 
kɨmiə nakharkun nɨsorien nar ye nɨpɨg apnapɨg əmə. l 7 Narmamə kape tokrei 
tanə e, iriə to khapəh nɨsəməkien əmiə. Mərɨg iriə tukasəkeikei masəməkɨn 
Yo, meinai Yo yakamni-ərhav mə kapəriə norien rɨpəh natuatukien. m 8 Kɨmiə 
havən ye lafet, mərɨg Yo to yakpəh nɨvənien, meinai rɨpəh hanə norien nɨpɨg 
kafak.” n 9 Raməgkiar məknakɨn kɨni In maməmɨr əmə apa Galili.

Yesu ramvən ye lafet e kamni kɨmə “Nɨvəhsi-
haktəyen nimə tapolen mɨnə”

10 Kɨni naorahi Yesu mɨnə kɨmɨsəkupən mhavən ye lafet a, kwasɨg ikɨn, 
Yesu rɨpivən. Mərɨg In rɨmnaiyu apɨsapɨs əmə, mə narmamə tukhapəh 
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nɨsəmien. 11 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel khapsaah kɨmnhavən ye lafet 
a masarhakɨn In, mɨsaiyoh apnapɨg əmə narmamə mhamə, “?Kwən e in 
pukaa?”

12  Ikɨn a, narmamə khapsaah kɨsəsiwən-əsiwən mamhani In. Tɨksɨn 
khamə, “In yemə huvə kɨrik;” mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. In rameikuə 
ye narmamə.” 13  Mərɨg iriə khapəh nɨsəvsao-ərhavyen kɨn Yesu, meinai 
kamhagɨn mə ta mə nəmehuə kape nəmə Isrel kɨsərɨg nəgkiarien yame 
kamhani. o

14 Lafet a ramvən hanə, Yesu rɨmavən apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, 
maməvhag kɨmi narmamə. 15  Nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨsərɨg 
nəgkiarien kafan, kɨsakur, mhamə, “?Kwən e rɨmnhawor mɨrkun 
narɨmnar mɨnə e ye Nəkwəkwə kape Kughen? Yemehuə kɨrik kapətawə 
rɨmɨpəh nhajounien In.”

16  Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nəgkiarien yame yakamhajoun 
narmamə kɨn, pəh nien mə kafak. Ramsɨ-pən tuk Tatə Kughen yame 
rɨmnher-pə kɨn Yo. 17 Narmamə yamə mɨne nətərɨgien kapəriə ramskai 
mə tuksor narɨmnar yame Kughen rorkeikei, tukharkun mə nəgkiarien 
kafak ramsɨ-pən tuk Kughen; pəh nien mə kafak atuk əmə. 18  Narmamə 
yamə mɨne kasəgkiar atuk əmə ye kapəriə nehuəyen, iriə kasor əmə mə 
narmamə tukhavəh-si haktə əriə. Mərɨg Yo yakorkeikei mə narmamə 
tukhavəh-si haktə nhag yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Yo yermamə 
kape nɨniyen nəfrakɨsien. To yakəpəh neikuəyen. p

19 “Moses rɨmɨvəhsi-pre loa kɨmi əmiə, mərɨg yermamə kɨrik rɨkək 
irəmiə raməri-pən fam loa mɨnə e. ?Rhawor e kɨmiə naksarkut mə 
takshopni Yo?”

20 Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Man! 
?Tukmə ror nanmɨn has ramərer-pən iram uə, mamor Ik nakamni 
nəgkiarien ətəwao uə? ?Pa e rɨmə tukrhopni Ik?”

21 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo yɨmnor nɨmtətien kɨrikianə 
əmə ye Sabat, nɨmɨsəm, niemhaa ramhai əmiə fam tukun. q 22  Mərɨg 
kɨmiə mɨn nakasor wok ye Sabat, mamhavəh nao kɨmi kwajikovə mɨnə, 
raməri-pən loa kape Moses. (Mərɨg nəfrakɨsien mə pəh nien mə Moses 
rɨmɨrikakun norien kape nɨvəhyen nao kɨmi narmamə, mərɨg kaha mɨnə 
apa kupan kɨmnharikakun). r 23  ?Mərɨg tukmə nakharkun nɨvəhyen nao 
kɨmi kwajikovə mɨnə ye Sabat, rəri-pən loa kape Moses, rhawor e niemha 
ramhai əmiə nɨpɨg yakamor huvə nɨprai yermamə kɨrik ye Sabat? s 
24 Takhapəh nɨsəkirien wok yame yakamor ye nərɨgien əmə kapəmiə, 
mərɨg taksəkir kafak wok ye nərɨgien yame ratuatuk.” t

  JON 7

The New Testament in Nɨvhaar of Vanuatu; web version, 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.



266

 

u 7:29 Mat 11:27 v 7:30 Mat 26:18 w 7:31 Jon 2:23; 4:48 x 7:32 Jon 7:45-48 

Narmamə kasəgkiar ye Kristo
25  Kɨni ye nɨpɨg a, nəmə Jerusalem kɨmɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, 

“?Rhawor? ?Kwən e In e nəmehuə mɨnə kapətawə khamə tukshopni 
In uə? 26  Mərɨg səm-ru. In ramni-ərhav nəgkiarien ye nɨmrɨ narmamə, 
mərɨg nəmehuə mɨnə khapəh nhani-pənien nar kɨrik tukun. ?Tukmə ror 
nəmehuə mɨnə kwənharkun ta mə In Kristo, uə? 27 Mərɨg kɨtawə kharkun 
rukwanu kwən e rɨmasɨ-pən ikɨn. Mərɨg nɨpɨg Kristo tukramuə, narmamə 
tukseinein mə rɨsɨpkaa.”

28  Ye nɨpɨg a, Yesu rɨnamərer ye Nimə Ehuə kape Kughen maməvhag 
kɨmi narmamə, kɨni mamokr-apomh mɨmə, “Kɨmiə nakharkun Yo, 
mharkun ikɨn yɨmasɨ-pən ikɨn. Mərɨg nəfrakɨsien mə pəh nien mə yɨmauə 
atuk əmə ye nərɨgien kafak. Mərɨg Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo. Kɨni 
Kughen In nəfrakɨsien. Kɨmiə nakseinein In, 29 mərɨg Yo yakɨrkun In, 
meinai yɨmasɨ-pən iran. Kɨni In rɨmnher-pə kɨn Yo.” u

30 Yesu raməgkiar məknakɨn, khamə tukharaptərəkɨn In. Mərɨg 
yermamə kɨrik rɨkək yame tukraptərəkɨn In, meinai rɨpəh hanə norien 
nɨpɨg kafan. v

31 Mərɨg narmamə khapsaah kɨmnhani nəfrakɨsien iran mhamə, 
“Tukmə ror Yesu in Kristo yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn, 
meinai kɨmɨni mə nɨpɨg Kristo tukramuə, tukror nɨmtətien khapsaah. 
Kɨni yermamə rɨkək yame rɨrkun norien nɨmtətien rɨpsaah rapita In.” w

Mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape 
Kughen kɨmnhauə mə tukharaptərəkɨn Yesu

32  Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsərɨg narmamə khapsaah kɨsəsiwən-əsiwən 
masəvsao kɨn Yesu. Kɨni Farisi mɨnə mɨne jif pris mɨnə kɨmɨsher-
pən kɨn mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen mə 
tukharaptərəkɨn Yesu. x 33  Kɨni Yesu rɨmə, “Yo jakamarə kɨtawə-mkɨmiə 
kape nɨpɨg kwakwə əmə. Kwasɨg ikɨn, jakrerɨg-pən mɨn tuk Yermamə 
yame rɨmnher-pə kɨn Yo. 34 Ye nɨpɨg a in a, taksarha-kɨn Yo mərɨg to 
nakhapəh nɨsəmien Yo; meinai ikɨn yakamvən ikɨn, kɨmiə to nakhapəh 
nhavənien ikɨn.”

35  Kɨni nəmə Isrel kɨmɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?In rɨmə tukrɨvən 
hiə, mə to kɨtawə khapəh nɨsəmien In? ?Rɨmə tukrɨvən məm kwənərəus 
kape nəmə Isrel yamə mɨne kɨsarə iriə nəmə Gris apa tanə pɨsɨn pɨsɨn 
mɨnə, mamhajoun mɨn nəmə Gris uə? 36  In rɨmɨni mə ye nɨpɨg a, kɨtawə 
tuksarha-kɨn In, mhapəh nɨsəmien In, meinai kwənmhan yame In 
tukrɨvən ikɨn, to kɨtawə khapəh nhavənien ikɨn. ?Nəgkiarien e, nɨpran 
ramni mə naha?”
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Nu yame ravəhsi-pə nɨmraghien rerɨn
37 Lafet natukror infamien, kamor nəvɨgɨnien yame in rehuə rapita 

nəvɨgɨnien tɨksɨn kape lafet. Kɨni ye nɨpɨg a, Yesu rɨmnərer ye nɨmrɨ 
narmamə mamokrən apomh mɨmə, “Yermamə yame rɨnəkwakwə, pəh in 
ruə tuk Yo, mɨnɨm nu. y 38  Meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,

“ ‘Yermamə yame rhatətə irak, rəmhen kɨn nɨmrɨ nu yame ravəhsi-
pən nɨmraghien ramkwor-kwor mhaktə mokrig yerkin mamaiyu.’
  (Aes 44:3)” z

39 Yesu ramni nuhpɨkɨnien a, maməgkiar ye Nanmɨn kape Kughen yame 
kwasɨg ikɨn tukrɨpivəhsi-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kashatətə iran. 
Mərɨg ye nɨpɨg a, Nanmɨn kape Kughen rɨpəh hanə nuəyen tuk narmamə, 
meinai Yesu rɨpəh hanə nɨvənien ye nɨkakien kafan ye rao ye neai. a

Narmamə kɨmɨsəwhai kwhen kapəriə tuk Yesu
40 Yesu raməgkiar məknakɨn, narmamə kɨmɨsərɨg, kɨni tɨksɨn kamhani 

mhamə, “Kwən e in profet kape Kughen yame profet mɨnə kɨmnhani mə 
tukruə.” b

41 Kɨni tɨksɨn khamə, “Kwən e in Kristo.”
Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. ?Nakhamə ta mə Kristo tukrɨsɨ-pən apa Galili 

uə? 42 Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə Kristo tukraməkeikei mɨsɨ-pən ye 
kwənərəus kape King Deved, ye taon e Betlehem, imei Deved kupan.” c 43 Ror 
məkneikɨn, narmamə kɨmɨsəwhai kwhen kapəriə tuk Yesu. 44 Tɨksɨn khamə 
tukharaptərəkɨn In; mərɨg yermamə kɨrik rɨkək yame tukrɨraptərəkɨn In.

Nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu
45  Kɨni mobael mɨnə kɨmnhavən mɨsəm jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə. 

Kɨni nəmehuə mɨnə a kɨmɨsaiyoh mobael mɨnə mhamə, “?Rhawor e 
nɨmnhapəh nharaptərəkɨnien Yesu mhakɨr mhauə?”

46  Kɨni mobael mɨnə khani-pən tuk əriə mhamə, “Yɨmnhapəh 
nharaptərəkɨnien In meinai yermamə kɨrik rɨpəh hanə nhajounien 
rəmhen kɨn In.”

47 Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhani-pən tuk əriə mhamə, “?Rhawor? ?In 
rɨmɨvi əmiə kɨn nekuəyen kafan uə? 48  ?Kapətawə kɨrik yemehuə rɨkək 
mɨne Farisi kɨrik yame ramni nəfrakɨsien iran. 49 Narmamə apnapɨg əmə 
yamə mɨne kaseinein əgkap loa kape Moses kamhani nəfrakɨsien iran. 
Pəh iriə tukasarə ye narpɨnien kɨrik.”
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50 Kɨni Nikodimas e, in Farisi kɨrik. Kɨni in a iriə min. Kwən a, apa 
kupan rɨmavən maməgkiar kɨmi Yesu. Kɨni rarar mɨni-pən tuk əriə 
mɨmə, d 51 “?Rhawor? Loa kapətawə ramni mə kwasɨg ikɨn tukhani-
əhrav narpɨnien kape yermamə kɨrik, tukasəkeikei mɨsəkupan mhavən, 
mɨsətərɨg kɨn nəgkiarien kafan, mɨsəm atuatuk naha nhagɨn yame 
rɨmnor.”

52  Kɨni khani-pən tukun mhamə, “?Rhawor? ?Ik mɨn ik yemə Galili, uə? 
Yuvən-ru məvheikɨn Nəkwəkwə kape Kughen, məm atuatuk mə profet a 
kape Kughen to rɨpəh nɨsɨ-pənien ye Galili.”

53  Kɨni narmamə kɨmnharerɨg-pən yerkwanu mɨnə kapəriə. e

8   1 Mərɨg Yesu rɨmnhaktə fiak ye tukwas e kamni kɨmə Olif.

Yesu rɨpəh nəgkiar-skaiyen kɨmi piraovɨn kɨrik 
yame rakwasɨg apnapɨg kɨn narman

2  Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨrerɨg-pən mɨn ye Nimə Ehuə kape Kughen. 
Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhauə, masərer ərkurao iran, kɨni In 
rəkwətə maməvhag kɨmi əriə. 3  Kɨni nəmhajoun mɨnə kape loa, mɨne 
Farisi mɨnə khakɨr piraovɨn kɨrik mhauə tukun, mɨsərɨp-ərhav in ye nɨmrɨ 
narmamə. Narmamə kɨmɨsəm əpu mə pian a rɨmnapɨr iriu yerman pɨsɨn. 
4 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tuk Yesu mhamə, “Yhajoun. Narmamə kɨmɨsəm 
əpu mə pian e rɨmnapɨr iriu yerman pɨsɨn. 5 Moses rɨmnərəhu loa kɨrik ye 
loa kapətawə mamni mə tukmə piraovɨn yame ramapɨr-pən apnapɨg tuk 
yerman, tukaməkeikei karkwhopni in.  (Lev. 20:10; Deut. 22:22‑24) ?Mərɨg ik 
nakmə rhawor?”

6  Iriə kɨmɨsaiyoh məknakɨn masor kiko-iko, mə Yesu tukrɨni nəgkiarien 
kɨrik yame rɨpəh nəmhenien, pəh kɨsəm-pən nar has kɨrik iran, 
mhavəhsi-pən narpɨnien kɨmin. Mərɨg Yesu rapnapɨg əmə, məmrəmɨr, 
mamrai-pən nar ye nɨmoptanə kɨn kwənkwai kwermɨn. f

7 Mərɨg iriə kasəkeikei mɨsaiyoh In. Kɨni In rərer, mɨni-pən tuk əriə 
mə, “Nəmhen. Tukmə kɨmiə kɨrik e ikɨn e kafan norien has rɨkək, pəh in 
tukrəkupən markwhopni pian e.” g 8  Kɨni In məmrəmɨr mɨn mamrai-pən 
nar ye nɨmoptanə.

9 Kɨni iriə kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan, mɨsəriwək kɨrikianə kɨrikianə 
mɨsap, rɨrikakun ye nəwharu mɨnə meriaji nɨtamaruə. Iriə kɨmɨsap, 
mhapəh əmə Yesu mɨne pian ai kawəmɨr. 10 Kɨni Yesu rhekɨmter mɨn 
mɨni-pən tuk pian ai mɨmə, “Pian əpə. ?Narmamə mɨnə apa kwənhaukaa? 
?Yermamə ruɨkək yame tukrɨni-ərhav kafam narpɨnien uə?”
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11 Kɨni pian a rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Yermamə rɨkək yame 
to rɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi yo.”

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ror pən Yo mɨn to yakpəh nɨvəhsi-preyen 
narpɨnien kɨmik. Mərɨg amvən, məpəh əmə norien yame mɨne rahas.” h

Yesu In rəmhen kɨn nɨkakien yame raməsia-
pen narmamə m-fam ye tokrei tanə

12  Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Yo e, yo Nɨkhakien kape 
narmamə m-fam ye tokrei tanə. Narmamə yamə mɨne kamhakwasɨg kɨn 
Yo to khapəh nɨseriwəkien ye nəpɨgnəpien, mərɨg tukhavəh nɨkakien 
yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi əriə.” i

13  Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Ik nakamni-əhrav 
məknakɨn Ik, mərɨg yermamə kɨrik rɨkək yame tukrərer-ərhav mamni 
əfrakɨs mə kafam nəgkiarien raməfrakɨs. To kafam nəgkiarien rɨpəh 
nərerien.” j

14 Kɨni Yesu rɨni mɨmə, “Ǝwəh. Nəfrakɨsien mə Yo atuk əmə yakamni-
ərhav Yo. Mərɨg nəgkiarien kafak in tukramərer tɨmtɨm, meinai Yo 
yakɨrkun aikɨn yɨmasɨ-pən ikɨn. Kɨni mɨrkun mɨn aikɨn yakamvən ikɨn. 
Mərɨg kɨmiə nakseinein aikɨn yakamvən ikɨn mɨne ikɨn yɨmasɨ-pən 
ikɨn. k 15 Kɨmiə e naksəkir norien kape narmamə ye nətərɨgien əmə kape 
yermamə. Mərɨg Yo yakpəh nəkirien norien kape narmamə məknakɨn. 
16  Mərɨg tukmə yakəkir norien kape yermamə, yakamor ye norien yame 
ratuatuk. Mərɨg pəh nien mə yakaməkir ye nətərɨgien əmə kafak, mərɨg 
kɨmru Tatə Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo, kapəmru nəkirien kɨrikianə 
əmə. 17 Kɨmɨrai ye loa kapəmiə kɨmə, “Tukmə yermamə kɨraru karəni 
nar kɨrikianə əmə, pəh narmamə tukharkun mə nəgkiarien kapəriu 
raməfrakɨs.”  (Dut 19:15) 18  Kɨni taktakun ai, Yo yakamni-ərhav Yo, mərɨg 
Rɨmɨk yame rɨmnher-pə kɨn Yo, ramor nəgkiarien kafak ramərer tɨmtɨm.” l

19 Kɨni kɨmɨsaiyoh In mhamə, “?Mərɨg kafam hiə tatə?”
Kɨni In rɨmə, “Kɨmiə nakseinein Yo, mɨseinein mɨn Tatə kafak. 

Nakpiharkun Yo, to nakpiharkun mɨn kafak Tatə.” m
20 Yesu rɨmɨni nəgkiarien a nɨpɨg in rɨmnamhajoun narmamə apa ikɨn 

kamərəhu-pən mane ikɨn ye Nimə Ehuə kape Kughen. Mərɨg kwən kɨrik 
rɨkək yame to rɨvən mɨraptərəkɨn In meinai rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafan.

Yesu ramni mə In rɨmasɨ-pən ye rao ye neai
21 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Tuk nɨpɨg kɨrik, jakɨrkək, 

kɨni kɨmiə taksarha kɨn Yo. Mərɨg nɨpɨg takhamhə, narpɨnien kape 
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təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə. Kɨmiə nakseinein nhavənien 
aikɨn yakamvən ikɨn.”

22  Nɨpɨg rɨmɨni məknakɨn, mukreikɨn kapən kapə nəmehuə kape nəmə 
Isrel. Khamə, “?Rhawor e kɨtawə kaseinein nhavənien aikɨn ramvən ikɨn? 
?Tukmə ror tukrhopni atuk In uə?”

23  Mərɨg Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨmə, “Kɨmiə, iməmiə eikɨn e. Mərɨg 
Yo yakmasɨ-pən apa ye rao ye neai meiwaiyu-pə. Tokrei tanə e pəh 
nien mə imak ikɨn. n 24 Ror məkneikɨn, yakamni-pre tuk əmiə mə kɨmiə 
takhamhə, narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə. 
Tukmə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien mə yo e Kristo, nɨpɨg takhamhə, 
narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə.”

25 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Eh! ?Ik pa en?”
Kɨni In rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Yo e yakaməvsao kɨn Yo ye nɨpɨg yame 

yɨmɨrikakun nhajounien kafak meriaji-pə e taktakun. 26  Yakɨrkun nɨniyen 
narɨmnar rehuə irəmiə, mɨvəhsi-pre narpɨnien ehuə kɨmi əmiə. Mərɨg 
jakamni əmə nəgkiarien yame Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo ramni-
pə tuk Yo. Nəgkiarien yame In ramni raməfrakɨs. Kɨni yakamni-ərhav 
pən nəgkiarien kɨmi narmamə fam ye tokrei tanə yame In ramni-pə tuk 
Yo.”

27 Mərɨg iriə khapəh nharkunien mə Yesu raməgkiar ye Rɨmni Kughen. 
28  Ror pən, In rɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨpɨg kɨmiə takpiharuk haktə Yo, Ji 
Yermamə, mɨpiharkun mə nəgkiarien yame yakamni irak in raməfrakɨs. 
Kɨni mɨpiharkun mɨn mə yakpəh norien nar kɨrik ye nətərɨgien əmə 
kafak, mərɨg yakamni əmə nəgkiarien yame Rɨmɨk ramni-pə tuk Yo. o 
29 Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo ramarə kɨmru min. In rɨpəh 
nəpəhyen Yo yakəriwək Yo pɨsɨn. Meinai nɨpɨg m-fam yakamor naha 
nhagɨn yame In rorkeikei.” p

30 Yesu ramni nəgkiarien e, narmamə khapsaah khani nəfrakɨsien iran.

Mɨkɨp Ebraham əfrakɨs mɨnə mɨne ji Setan mɨnə
31 Kɨni Yesu rɨmnəgkiar kɨmi nəmehuə kape nəmə Isrel yamə mɨne 

kɨmnhani nəfrakɨsien iran mɨmə, “Tukmə nakharaptərəkɨn tɨm tɨm 
nəgkiarien yame yakamni-pre tuk əmiə, kɨmiə atuatuk e narmamə kafak 
mɨnə. q 32  Kɨni kɨmiə takharkun nəfrakɨsien. Kɨni nəfrakɨsien en tukrɨrɨsɨn 
əmiə nakhapiəpiə.” r

33  Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Ah! Kɨtawə e kwənərəus 
kape Ebraham. Kɨtawə khapəh nɨsor-atuə-kɨnien kape yermamə 
kɨrik. ?Rhawor e nakamni mə nar kɨrik tukraməkeikei mɨrɨsɨn əmawə 
yakhapiəpiə?”
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34 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə 
narmamə yamə mɨne kasor norien has, norien has ramarmaru irəriə, 
mamraptərəkɨn əriə mamor əriə kamhauə yorwok mɨnə kafan. s 35 Kɨni 
nakharkun mə yorwok kɨrik, kafan yemehuə to rɨpəh neighanien kɨn in 
mə tukramarə ye nimə kafan. Mərɨg yemehuə rameighan əmə kɨn tɨni 
mə tukramarə ye nimə kape yamehuə kape nɨpɨg m-fam. t  u 36  Ror pən, 
tukmə Yo Ji Kughen yakamrɨsɨn əmiə, jakrɨsɨn əfrakɨs əmiə nakhapiəpiə. 
37 Yakɨrkun mə kɨmiə kwənərəus kape Ebraham. Mərɨg nakasarha-kɨn 
swatuk tuk nhopniyen Yo, meinai nakhapəh nɨsorkeikeiyen mə taksətərɨg 
kɨn kafak nəgkiarien. v 38  Yo yakamni narɨmnar mɨnə e yame yɨmnəm 
kafak Tatə ramor. Mərɨg kɨmiə nakasor narɨmnar yame kapəmiə tatə 
mɨnə kɨmnhani-pre tuk əmiə.”

39 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Mərɨg rɨmtawə e Ebraham.”
Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To rɨpi mə kɨmiə kwənərəus 

atuatuk kape Ebraham, to norien kapəmiə rɨpiəmhen kɨn norien kape 
Ebraham kupan. w 40 Yo yakamni-pre nəgkiarien əfrakɨs tuk əmiə yame 
Kughen rɨmɨni-pə tuk Yo. Mərɨg kɨmiə nakhamə takshopni Yo. Mərɨg to 
Ebraham rɨpəh norien məknenkɨn. 41 Kɨmiə nakasor əmə norien kape tatə 
atuatuk kapəmiə.”

Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Pəh nien mə kɨmawə e 
kwajikovə kape swatuk. Kughen pɨsɨn əmə In rɨmɨmawə.”

42  Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To rɨpi mə kapəmiə əfrakɨs e 
tatə Kughen, to nakpisorkeikei Yo, meinai Yo yɨmasɨ-pən iran, muə 
eikɨn e. Pəh nien mə yɨmauə ye kafak nərɨgien. Mərɨg yɨmauə meinai 
In rɨmnher-pə kɨn Yo. x 43  ?Mərɨg rhawor e nakhapəh nharkunien 
nɨprai nəgkiarien kafak? Meinai nakhapəh nɨsorkeikeiyen mə taksərɨg 
nəgkiarien kafak. 44 Kɨmiə, norien kapəmiə rəmhen əmə kɨn rɨmɨmiə e 
Setan. Kɨni nɨpɨg m-fam naksorkeikei mə takasor nəkwan. Norien kafan 
yame in rɨmɨrikakun mamor, ramor hanə. In yermamə kape nhopniyen 
yermamə. In raməməkɨn nəfrakɨsien, meinai nəfrakɨsien rɨkək iran. In 
rameikuə məknakɨn meinai in a norien hanə kafan. In yeikuə, mɨne tatə 
kape neikuəyen. y 45 Mərɨg Yo yakamni-pre əmə nəgkiarien əfrakɨs tuk 
əmiə. Ror pən, nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye kafak nəgkiarien. 46  Yo 
yakpəh hanə norien norien has; ror pən kɨmiə kɨrik rɨpəh hanə nəm-pə-
yen nar has kɨrik irak. Yakamni-pre nəgkiarien əfrakɨs tuk əmiə. ?Rhawor 
e nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak? 47 Narmamə kape Kughen kasor 
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nəkwai Kughen; mərɨg pəh nien mə kɨmiə kwajikovə mɨnə kape Kughen, 
nakhapəh nɨsorien nəkwan.”

Yesu In yerpɨrɨg rapita Ebraham
48  Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨshek In mamhani mhamə, “!Man! 

Yakwəsəm əpu ik, mharkun mə ik pa. Ik nakəmhen kɨn yemə Sameria 
kɨrik yame nanmɨn has ramərer-pən iran.”

49 Mərɨg Yesu rɨmə, “Nanmɨn has rɨkək irak. Mərɨg yakamsiai Rɨmɨk; 
kɨni kɨmiə nakhapəh nhasiaiyen Yo. 50 Yo yakpəh narkutien mə nhagɨk 
tukrehuə; mərɨg yermamə kɨrik aikɨn yame ramarkut mə nhagɨn 
tukrehuə. Kɨni In tukrɨpiəkir narmamə m-fam. 51 Yakamni-pre əfrakɨs tuk 
əmiə mə yermamə yame ramor kafak nəgkiarien to rɨpəh nɨmhəyen tuk 
nɨpɨg kɨrik.” z

52  Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhani-pən tukun mhamə, 
“!Yakwənharkun ai taktakun mə nanmɨn has ramərer-pre iram! Meinai 
Ebraham rɨmamhə, kɨni profet mɨnə kɨmnhamhə mɨn, mərɨg Ik nakamni 
mə yermamə yame ramor nəkwam to rɨpəh nɨmhəyen tuk nɨpɨg kɨrik. 
53  ?Nakmə Ik nakehuə rapita Ebraham e rɨptawə yame ruamhə ta, mɨne 
profet yamə mɨne kwənhamhə ta? ?Nakmə ik e pa?” a

54 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To yakvəhsi-haktə atuk Yo mamor 
nhagɨk ramehuə, kafak nəgkiarien in ror nar apnapɨg əmə kɨn. Mərɨg 
kafak Tatə e yame kɨmiə nakamhani mə In Kughen kapəmiə In ravəhsi-
haktə Yo, mamor nhagɨk ramehuə. 55 Kɨmiə nakseinein pawk In; mərɨg Yo 
yakɨrkun In. To yakpini mə yakeinein In, mɨpiuə yeikuə rəmhen kɨn yame 
kɨmiə nəmeikuə mɨnə. Mərɨg yakɨrkun In mamor nəkwan. 56  Rɨpmiə e 
Ebraham rɨkin ramagien pɨk mə tukrɨpiəm nɨpɨg kafak yame tukrɨpiuə. 
Kɨni nɨpɨg in ruɨrkun mə nɨpɨg kafak rɨnamuə, kɨni rɨkin ramagien əmə 
tukun.”

57 Kɨni nəmehuə kape Isrel kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Man! Ik 
tamaruə əmə kɨrik, kafam newk rɨpəh hanə neriaji-pənien fifti. ?Rhawor 
e nakamni mə nɨmnəm yemə tu e Ebraham?”

58  Kɨni Yesu rɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə Ebraham rɨpəh 
hanə narhayen, Yo yaknarə ta. b”

59 Məkneikɨn khapɨk kapier asur mɨnə mə tuksarkwhopni In kɨn. Mərɨg 
Yesu rɨmnerkwaig, map ta irəriə ye Nimə Ehuə kape Kughen mamvən. c

Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨn pɨs kɨrik

9  1 Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨnaməriwək mamavən, kɨni məm kwən kɨrik 
nɨmrɨn rɨmapɨs hanə. 2  Kɨni narmamə kape Yesu khauə mhani-

pən tukun mhamə, “Yhajoun. Kwən kɨrik e rɨmnarha, nɨmrɨn ruapɨs ta. 
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Takni-ru mə rhawor ror məknakɨn. ?Ravəh narpɨnien ye norien has kape 
tatə uə mamə kafan, uə ravəh narpɨnien ye norien has kɨrik kafan yame 
rɨmnor?” d

3  Mərɨg Yesu rɨmə, “Nɨmrɨ kwən e ramahas, mərɨg pəh nien mə ravəh 
narpɨnien ye norien has kɨrik kafan, uə kape tatə uə mamə. Mərɨg nɨmrɨn 
ramapɨs məkneikɨn mə Kughen tukrhajoun kafan wok ye nɨmraghien 
kafan. e 4 Kɨtawə kasarə ye nɨpɨg kape nɨkakien, tukasəkeikei masor wok 
kape Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Mərɨg nɨpɨg kape nəpɨgnəpien 
tukruə, tukseinein nɨsorien wok ye nɨpɨg a. f 5 Nɨpɨg yakamarə ye tokrei 
tanə e, Yo nɨkakien kape narmamə m-fam ye tokrei tanə.” g

6  Yesu rɨni-ta nəgkiarien a, mɨvəh nɨmoptanə mərɨg-əvhin, rəptɨg, 
mərəhu-pən ye nɨmrɨ yermamə a. 7 Mɨni-pən tukun mɨmə, “Takvən mar 
ye nu apa Saeloam.” (Nhag e Saeloam, nɨpran ramni mə, “Kher-pən kɨn.”) 
Kɨni ai rɨmavən, mar ye nu, kɨni marha maməm nar, mɨrerɨg-pən iman 
yerkwanu. h 8  Kɨni nəmə iman ikɨn, mɨne narmamə yamə mɨne kharkun 
in, mə in yermamə kɨrik yame nɨpɨg m-fam ramaiyoh-pən kɨn mane, 
kɨmɨsəm in, kɨsakur. Mɨsaiyoh-pən əriə mɨnə mhamə, “!Eh! ?Kwən e in e 
yermamə yame nɨpɨg m-fam in ramkwətə mamaiyoh-pən kɨn mane kɨmi 
narmamə, uə nɨkam?”

9 Kɨni tɨksɨn khamə, “Ǝwəh. Mə in.”
Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. To nakəm, nakmə in. Mərɨg pəh nien mə 

in.”
Mərɨg kwən a rɨmə, “!Mə yo e!”
10 Kɨni iriə kasəkeikei kɨmin mə tukrɨni mə rɨmnhawor nɨmrɨn rhuvə.
11 Kɨni in rɨmə, “Kwən e, nhagɨn e Yesu, in rɨmɨvəh nɨmoptanə mərɨg-

əvhin rəptɨg, mərəhu-pən ye nɨmrɨk mir, mɨni-pə tuk yo mə jakvən ye nu 
apa Saeloam, mar. Kɨni yakvən mar. Məkneikɨn məm nar.”

12  Kɨni iriə kɨsaiyoh-pən mɨn in mhamə, “?Mərɨg kwən en ramarə hiə?”
Kɨni in rɨmə, “?Hei? Yakeinein.”
13  Kɨni khakɨr in mhauə kɨmi Farisi mɨnə. 14 Nɨpɨg Yesu rɨmɨvəh 

nɨmoptanə mərɨg əvhin rəptɨg mərəhu-pən ye nɨmrɨn mir, nɨpɨg a 
ye Sabat. 15 Ror pən, Farisi mɨnə mɨn kɨsaiyoh-pən kwən a mhamə, 
“?Rhawor nɨmrɨm rhuvə?”

Kɨni kwən a rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yesu rɨmnor-pən nɨmtəgei ye 
nɨmrɨk, kɨni yɨmavən mar, kɨni nɨmrɨk rhuvə.”

16  Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsəwhai kwhen kɨraru kapəriə tuk nəgkiarien a. 
Tɨksɨn kɨmnhani mhamə, “Tukmə ror məkneikɨn, Yesu rɨpəh nɨsɨ-pənien 
ye Kughen, meinai In rɨmnakapɨr Sabat.” Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. 
Ramsɨ-pən ye Kughen. Meinai yor təvhagə has to rɨpəh norien nɨmtətien 
mɨnə məknakɨn.”
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17 Kɨni iriə kɨsaiyoh mɨn kwən a nɨmrɨn ramapɨs kupan, mhamə, 
“?Kwən a rɨmnor huvə nɨmrɨm, nakmə In naha yermamə? ?Kɨni rɨkim 
ramhaw-əsɨk?”

Kɨni in rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “In profet kɨrik.”
18  Mərɨg nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien 

iran mə in apa kupan kwən a nɨmrɨn rɨmapɨs, mərɨg taktakun ai raməm 
nar. Ror pən, kɨsokrən kɨn rɨmni mɨne nɨsɨni kɨrauə. 19 Kɨsaiyoh-pən əriu 
mhamə, “?Rhawor? ?Kapəmiru e kwajikovə uə? ?Rɨmnarha nɨmrɨn rɨpɨs 
uə nɨkam? ?Rɨmnhawor nɨmrɨn rhuvə?”

20 Kɨni rɨmni mɨne nɨsɨni krəmə, “Yakrarkun mə kapəmru e kwajikovə. 
Nɨpɨg rɨmnarha, nɨmrɨn rɨpɨs. 21 Mərɨg yakweinein mə rɨmnhawor 
nɨmrɨn rhuvə. Maweinein mə pa nhagɨn rɨmnor huvə nɨmrɨn. Saiyoh 
in. Mə rɨkin rɨnarə ta. In rɨrkun nəvsaoyen kɨn in.” 22  Karəni məknakɨn 
meinai krəgɨn kɨn nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel, meinai nəmə Isrel 
kɨmnhani əutən mə tukmə yermamə kɨrik ramni-ərhav mə Yesu in 
Kristo, tukhapəh nɨseighanien kɨn rauru-pən ye nimə kape nofugɨnien. 
23  Ror pən, rɨmni mɨne nɨsɨni kɨrəni mɨrəmə, “Saiyoh in. Mə rɨkin rɨnarə 
ta.”

24 Kɨni kɨsokrən mɨn kɨn kwən a yame kupan nɨmrɨn rɨmapɨs, mə 
tukruə mərer ye nɨmrɨriə. Kɨni kashek in mhamə, “Ni əfrakɨs əmə, 
mɨvəhsi-haktə nhag Kughen. i Kɨtawə kharkun mə Yesu In yor təvhagə has 
əmə.”

25 Mərɨg kwən ai rɨmə, “Yo yakeinein mə kwən a in yor təvhagə has uə 
nɨkam. Nar kɨrikianə əmə yame yo yakɨrkun. Apa kupan, nɨmrɨk rɨmapɨs. 
Mərɨg taktakun ai, yaknaməm nar.”

26  Kɨni kɨsaiyoh-pən mɨn in mhamə, “?Rɨmnhawor ik? ?Rɨmnhawor mor 
huvə nɨmrɨm?”

27 Mərɨg in rɨmə, “Yakwəni-pre ta tuk əmiə, mərɨg kɨmiə nakhapəh 
nɨsətərɨgien kɨn yo. ?Rhawor nakhamə jakəvsao mɨn kɨn? ?Kɨmiə mɨn 
nakhamə takhauə narmamə kape Yesu mɨnə, uə?”

28  Kɨni iriə kashek in, mamhani hah in, mhamə, “!Ah! !Ik e kafan kɨrik 
yermamə! Mərɨg kɨmawə narmamə kape Moses. j 29 Kɨmawə yakharkun 
huvə mə Kughen rɨmnəgkiar kɨmi Moses; mərɨg kɨmawə yakseinein mə 
kwən en rɨmasɨpkaa.”

30 Kɨni kwən ai rɨmə, “!Nəfrakɨsien! Kwən a rɨmnor huvə nɨmrɨk, mərɨg 
kɨmiə nakseinein mə rɨmasɨpkaa. 31 Kɨtawə kharkun mə Kughen rɨpəh 
nətərɨgien kɨn yor təvhagə mɨnə. Mərɨg yermamə yame ramsiai Kughen, 
mamor nəkwan, kɨni Kughen ramətərɨg kɨn! k 32  Yermamə kɨrik rɨkək 
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yame rɨrkun nor-huvəyen yermamə rɨmnarha əmə nɨmrɨn rɨpɨs. 33  To Yesu 
rɨpipəh nɨsɨ-pənien ye Kughen, to rɨpipəh norien nar kɨrik.” l

34 Kɨni iriə kɨmɨshek mɨn in mhamə, “!Kəsi! Ik yermamə kape norien 
has nɨpɨg mɨfam, rɨrikakun ye nɨpɨg yame nɨmnarha-pə, muə meriaji-pə 
ai taktakun. ?Rhawor e nakmə takhajoun əmawə?” Kɨni kɨsher-ye-rhav 
kɨn In ye nimə kape nofugɨnien. m

Yermamə yame reinein Yesu, in rəmhen kɨn nɨmrɨn pɨs
35 Kɨni Yesu rɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn, mə kɨmnher-ye-rhav kɨn kwən 

ai ye nimə kape nofugɨnien. Kɨni rɨvən mɨvaag-pən kɨn, maiyoh-pən in 
mɨmə, “?Ik nakamni nəfrakɨsien ye Ji Yermamə?”

36  Kɨni kwən a rɨmə, “Yemehuə. ?Ji Yermamə e pa? Ni-pə huvə tuk yo, 
pəh jakni nəfrakɨsien iran.” n

37 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ik naknəm ta In. Yo e yakaməgkiar 
kɨmik ai taktakun.” o

38  Kɨni kwən ai rɨmə, “Yermaru. Yo yakamhatətə iram.” Kɨni in 
mənɨmkur maməhuak kɨmin. p

39 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo yɨmauə ye tokrei tanə mə jakəkir 
narmamə. Mor narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəm-huvəyen nar, kɨsəm 
huvə nar. Mamor narmamə yamə mɨne kasəm huvə nar, iriə tukhapəh 
nɨsəmien nar.” q

40 Kɨni Farisi mɨnə tɨksɨn kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan mhamə, 
“?Rhawor? ?Nakmə nɨmrɨmawə rɨpɨs mɨn uə?” r

41 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To nakpihani-ərhav mə nakhapəh 
nɨsəm-huvəyen nar, to nakpihapəh nhavəhyen narpɨnien tuk təvhagə has 
kapəmiə. Mərɨg kɨmiə nakhamə ta mə naksəm huvə nar, kɨni narpɨnien 
kape təvhagə has kapəmiə raməmɨr hanə irəmiə.” s

Yesu ramni nuhpɨkɨnien ye yermamə yame ramarha tuk sipsip

10  1 Kɨni Yesu rɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukmə yəkrəh 
kɨrik rɨmə tukrɨvən məkrəh kɨn sipsip, to rɨpəh nukuraoyen ye kwəruə; 

mərɨg tukrɨviəro kɨn kəupə. t 2 Mərɨg yermamə yame ramarha tuk sipsip in 
tukrukurao-pən ye kwəruə. 3 Yermamə yame ramarha tuk kwəruə, nɨpɨg m-fam 
in raməhitə ye kwəruə tuk kwən a, kɨni sipsip mɨnə kharkun rɨkin. Nɨpɨg m-fam 
in ramokrən kɨn nhagriə kɨrikianə kɨrikianə, kɨni kamhatərhav. 4 Mokrən 
fam kɨn sipsip mɨnə kafan, maməkupən; sipsip mɨnə kafan kamhakwasɨg kɨn, 
meinai kharkun rɨkin. 5 Mərɨg to khapəh nhakwasɨgien kɨn yermamə apnapɨg. 
Nɨkam. Tukmə yermamə apnapɨg, kɨsapta iran, meinai kaseinein rɨkin.”
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6  Yesu ramni nuhpɨkɨnien, mərɨg narmamə kaseinein nɨprai nəgkiarien 
kafan. 7 Kɨni əmə ai, Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs 
tuk əmiə mə Yo e, yo kwəruə yame sipsip mɨnə tukhakurao-pən ikɨn. u 
8  Narmamə yamə mɨne kɨmɨsəkupən irak, iriə yeməkrəh mɨnə. Sipsip 
mɨnə khapəh nɨsətərɨgien kɨn əriə. v 9 Yo e yo kwəruə. Narmamə yamə 
mɨne tukhakurao-pə yakamərer ikɨn, Kughen tukrɨvəh mɨragh əriə. 
Tukhauə imə masəriwək mɨsavən masən mənvhirɨk yame rhuvə. w 10 Mərɨg 
yəkrəh ramuə imə tuk nar kɨrikianə əmə. Ramuə tuk nəkrəhyen, mɨne 
tuk nhopniyen, mɨne tuk noriahyen nar. Mərɨg Yo yakamuə mə takhavəh 
nɨmraghien. Kɨni nɨmraghien e in rukwar kɨn nɨhuvəyen mɨnə fam. x

11 “Yo e Yermamə huvə kape narha-huvəyen tuk sipsip mɨnə. Yermamə 
huvə kape narha-huvəyen tuk sipsip mɨnə, in rameighan kɨn kafan 
nɨmraghien mə tukrɨvəh mɨragh əriə. y  12  Mərɨg yorwok yame ramor 
əmə wok tuk nərok, sipsip mɨnə pəh nien mə kafan. Kɨni nɨpɨg tukmə 
rəm kuri aparu mɨnə kamhauə, in rap, mɨpəh sipsip mɨnə. Kɨni kuri 
aparu mɨnə tukhauə mɨsəs sipsip mɨnə, mɨsəko rik rik əriə. 13  Yorwok a 
tukrap meinai in ramor əmə wok tuk nərok. Rɨpəh nərɨg-pɨkien sipsip 
mɨnə.

14-15 “Yo e, Yo Yermamə huvə kape narha-huvəyen tuk sipsip mɨnə. Tata 
Kughen rɨrkun Yo, kɨni yakɨrkun In. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Yo 
yakɨrkun kafak sipsip mɨnə, kɨni iriə kharkun mɨn Yo, kɨni yakeighaan 
kɨn nɨmraghien kafak tuk nɨvəh-mɨraghien əriə. z 16  Kɨni kafak mɨn tɨksɨn 
aikɨn sipsip, yamə mɨne khapəh nɨsəmɨrien ye kəupə e. Iriə mɨn, tuksərɨg 
rɨkik. Kɨni iriə fam tukhauə kɨrikianə. Yo pɨsɨn əmə jakamarha huvə 
tuk əriə. a 17 Kafak Tatə In rorkeikei pɨk Yo meinai yakeighaan kɨn kafan 
nɨmraghien tuk nɨvəh-mɨraghien sipsip mɨnə kafak. Kɨni kwasɨg ikɨn 
jakamragh mɨn. b 18  Yermamə kɨrik rɨkək yame to rɨvəhsi-ta nɨmraghien 
kafak. Yo pɨsɨn əmə yakavəh nehuəyen tuk nɨvəhsi-pən-ien kafak 
nɨmraghien, mɨne tuk nɨmragh-mɨnien. Kafak Tatə rɨmɨni-pə tuk Yo mə 
jakor məknakɨn.” c

19 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel mɨnə kɨmɨsəwhai mɨn kwhen kapəriə 
tuk nəgkiarien a. d 20 Iriə khapsaah kɨmnhani mhamə, “Kwən a, nanmɨn 
has kɨrik ramərer-pən iran. Kapən kapə rətəwao. ?Nakshawor masətərɨg 
kɨn In?”

21 Mərɨg tɨksɨn khani mhamə, “Nəgkiarien a pəh nien mə nəgkiarien 
kape yermamə yame nanmɨn has yame ramərer-pən iran. ?Rɨkimiə 
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raməsɨk mə ta mə nanmɨn has rɨrkun nor-huvəyen nɨmrɨn pɨs rarha mɨn, 
uə?” e

Narmamə kasəməkɨn Yesu meinai In ramni mə In Ji Kughen
22  Ruauə ye nɨpɨg yame nəmə Isrel kasor lafet kɨrik kamni kɨmə 

“Dedekesen” apa Jerusalem. Nɨpɨg a, nɨpɨg kape nokieiyen. 23  Kɨni Yesu 
rɨnaməriwək ye nɨkar Nimə Ehuə kape Kughen, ye kwənmhan kɨrik 
kamni kɨmə “Vranda Kape King Solomon.” 24 Kɨni nəmehuə kape nəmə 
Isrel tɨksɨn kɨmnhauə mɨsarkurao iran. Mɨsaiyoh In mhamə, “?Rhawor 
nakpəh norien Ik ror nɨrkunien ye nərɨgien kapəmawə mə Ik pa? Tukmə 
Ik Kristo, ni-pə huvə tuk əmawə.” f

25 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Yo yakwəni-pre ta tuk əmiə, mərɨg 
nakhapəh nɨshatətəyen irak. Nɨmtətien yamə mɨne yakamor ye nhag 
Tatə kafak, iriə kasor kafak nəgkiarien mə in raməfrakɨs. g 26  Mərɨg kɨmiə 
nakhapəh nɨshatətəyen irak, meinai kɨmiə pəh nien mə kafak sipsip 
mɨnə. h 27 Kafak sipsip mɨnə kasərɨg rɨkik mharkun Yo. Kɨni yakɨrkun huvə 
əriə. Kɨni iriə kamhakwasɨg kɨn Yo. 28  Kɨni Yo yakvəhsi-pən nɨmraghien 
rerɨn kɨmi əriə. To iriə khapəh nhamhəyen tuk nɨpɨg kɨrik. Kɨni yermamə 
kɨrik rɨkək yame to rɨvəhsi-ta əriə ye kwermɨk. i 29 Kafak Tatə yame 
ravəhsi-pə əriə kɨmi Yo, In yerpɨrɨg rapita narɨmnar fam. Kɨni yermamə 
kɨrik rɨkək yame to rɨvəhsi-ta əriə ye kwermɨn. j 30 Kɨmru kafak Tatə, 
kɨmru kɨrikianə əmə.” k

31 Raməgkiar məknakɨn, nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhapɨk kapier 
apɨg mhamə tuksarkwhopni In. 32  Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, 
“Kafak Tatə rɨmɨvəhsi-pə nəsanɨnien kɨmi Yo, yakamor nɨmtətien huvə 
mɨnə rɨpsaah ye nɨmrɨmiə. ?Yɨmnor naha nɨmtətien rahas nakhamə 
taksarkwhopni Yo tukun?”

33  Kɨni iriə khamə, “Pa rɨmə yakhamə jaksarkhwopni Ik tuk nɨmtətien 
kɨrik yame Ik nɨmnor. Mərɨg yakhamə jaksarkhwopni Ik meinai 
nəgkiarien kafam ramni hah Kughen. Ik yermamə apnapɨg əmə kɨrik, 
mərɨg nakamni mə Ik Kughen.”

34 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “In apa kupan, kɨmɨrai-pən ye loa 
kapəmiə mə Kughen rɨmɨni-pən tuk əriə mə, ‘Kɨmiə naksəmhen kɨn kughen 
mɨnə.  (Sam 82:6)’ 35 Kɨni kɨtawə 
kharkun huvə mə Nəkwəkwə kape Kughen to rɨpəh nukreikɨnien. ?Tukmə 
Kughen rɨmɨni-pən tuk narmamə tɨksɨn apa kupan mə iriə kɨsəmhen kɨn 
Kughen, 36 rhawor e nakashek Yo mamhani mə yakamni hah Kughen meinai 
yakamni mɨmə Yo Kwajikovə kafan? Tatə Kughen rɨmnərəhu karɨn Yo mə 
Yo pɨsɨn əmə e Kafan, mher-pə kɨn Yo ye tokrei tanə. 37 To yakpipəh norien 
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nɨmtətien yamə mɨne Kafak Tatə ramni-pə tuk Yo, to nakhapəh nhaniyen 
nəfrakɨsien irak. 38 Mərɨg nar apnapɨg nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye 
nəgkiarien kafak, mərɨg takhani nəfrakɨsien irak meinai yakamor nɨmtətien 
mɨnə kɨni nɨmtətien mɨnə a kasor əpu Yo, mə takharkun mə nɨmraghien 
kape Tatə Kughen raməmɨr irak, nɨmraghien kafak raməmɨr ye Tatə.” l

39 Yesu raməgkiar məknakɨn, khamə tukharaptərəkɨn In. Mərɨg In rapta 
irəriə.

40 Kɨni mɨvən məviəfugɨn ye nu apa Jodan, mamvən ikɨn Jon rɨmnor 
baptaes ye narmamə ikɨn kupan. Kɨni mamarə apaikɨn. 41 Kɨni narmamə 
khapsaah kɨmnhavən mɨsəm In, mhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “!Man! 
Jon rɨpəh nor-pawk-əyen nɨmtətien kɨrik, mərɨg nəgkiarien yame in 
rɨmnamni ye kwən e ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.” m 42  Kɨni narmamə 
khapsaah aikɨn a kɨmnhani nəfrakɨsien ye Yesu.

Lasaros rɨmamhə

11  1-3  Kɨni yemə Betani kɨrik, nhagɨn e Lasaros. Betani e yerkwanu 
imei Meri mɨne Mata. Meri a in a kwasɨg ikɨn rəvɨt-pən senta ye 

nɨhu Yesu Yermaru kapətawə, mɨrəh nɨkwənen mamrai nɨhun kɨn. Kɨni 
Lasaros ramhə, məkneikɨn, nowini mir kwher-pən nəgkiarien tuk Yesu 
mə, “Yermaru, ik kɨrik yame nakorkeikei pɨk, in ramhə.” n  o  p

4 Yesu rɨmnərɨg nəgkiarien a, mɨmə, “Lasaros ramhə, mərɨg nɨmhəyen 
tukrɨpəh nɨvəhyen in. Nəmhəyen a kafan tukror nɨmtətien ye nəsanɨnien 
kape Kughen. Kɨni nəmhəyen kafan in swatuk tuk Kughen tuk nɨvəhsi-
haktəyen Yo e kafan kwajikovə.” 5 Yesu rorkeikei pɨk Mata mɨne 
naorahini, mɨne kapəriu kakə Lasaros. 6  Mərɨg nɨpɨg rɨmnərɨg pawk mə 
Lasaros rɨmamhə, In rɨmnarə Jodan mɨvəh nɨpɨg kɨraru mɨn. 7 Kɨni mɨni-
pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, “Pəh kharerɨg-pən mɨn [ime Lasaros] 
ye provins Judia.”

8  Mərɨg kafan narmamə mɨnə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Yhajoun. 
Taktakun əmə kwuse, nəmehuə kape nəmə Isrel apa Judia kɨmnhamə 
tuksarkwhopni Ik kɨn kapier apɨg. ?Mərɨg Ik nakmə tukharerɨg-pən mɨn 
aikɨn?”

9 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən nuhpɨkɨnien kɨrik kɨmi əriə mɨmə, “Kɨmiə nakharkun 
mə nɨpɨg rarə kape nɨraanien rəmhen tuk norien wok kɨrik. To yermamə kɨrik 
raməriwək yeraan, to rɨpəh nhapitətərien, meinai rhakak. q 10 Mərɨg tukmə 
raməriwək yenpɨg, in mɨrkun nhapitətərien. Meinai rəpɨgnəp.”

11 Yesu rɨmɨni-ta nuhpɨkɨnien mamni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, 
“Kɨtawə kɨrik e Lasaros rɨnapɨr yeru ta. Mərɨg yakmə jakvən mɨsɨg in pəh 
rarha.”
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12  Kɨni kafan narmamə mɨnə khani-pən tukun mhamə, “Yermaru. To 
rɨmə in ramapɨr əmə, tukrɨpiəsanɨn mɨn.” 13  Mərɨg nəgkiarien kape Yesu, 
nɨpran ramni mə Lasaros ruamhə ta. Mərɨg kafan narmamə mɨnə, rɨkiriə 
raməsɨk mə Lasaros ramapɨr əmə.

14 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən huvə mɨmə, “Lasaros ruamhə ta. 15 Kɨni rɨkik 
ragien mə yakpəh nɨwəmɨr-kwis-ien kɨmru min. Meinai nar e yame jakor 
tukrasitu irəmiə takshatətə irak. Nəmhen, pəh khavən mɨsəm in.”

16  Kɨni Tomas e kamni kɨmə Didimas r, rɨni-pən tuk narmamə mɨnə 
tɨksɨn kape Yesu mɨmə, “Rhuvə. Pəh kɨtawə mɨfam khavən apa Judia. Pəh 
tɨkmɨr mɨnə tukhauh ətawə, pəh kɨtawə tukhamhə kwis kɨtawə min.”

Yesu In rɨrkun nor-huvəyen yermamə yame ruamhə rarə mamragh mɨn
17 Kɨni Yesu rɨmatərhav-pən Betani, kɨni mərɨg mə kɨmnerkwaig ta 

kɨn nɨprai Lasaros, rɨvəh nɨpɨg kuas. 18  Rukwanu a Betani in ipakə əmə 
tuk Jerusalem. Rɨpəh norien isok rapita kilometa kɨsisər. s 19 Kɨni nəmə 
Isrel khapsaah kɨmnhasɨ-pən Jerusalem mhauə mɨsəm Mata mɨne Meri 
mhavəh-si haktə nərɨgien kapəriu, meinai kapəriu kakə ruamhə.

20 Kɨni Mata rɨmnərɨg mə Yesu ramuə, kɨni rərar, mɨvən məm. Mərɨg 
Meri, in ramkwətə əmə apa imə. t 21 Kɨni Mata rɨmɨni-pən tuk Yesu mə, 
“Yermaru. To kɨtawə kɨpisarə, to kafak kakə rɨpipəh nɨmhəyen. 22  Mərɨg 
yo yakɨrkun mə tukmə nakaiyoh Kughen kɨn naha nhagɨn, kɨni In 
tukraməkeikei mɨvəhsi-pre kɨmik.”

23  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Kafam kakə tukrɨpiamragh mɨn.”
24 Kɨni Mata rɨmə, “Yakɨrkun mə Lasaros tukramragh mɨn ye Nɨpɨg 

Kwasɨg, ye nɨpɨg yame narmamə mɨ-fam tukhamragh mɨn iran.” u
25 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Yo e, yo nuknei nɨmragh-mɨnien 

ye nɨmhəyen. Kɨni Yo e, yo nuknei nɨmraghien. Narmamə yamə 
mɨne kashatətə irak, nar apnapɨg tukmə khamhə, mərɨg tukasəkeikei 
mhamragh mɨn. 26  Kɨni narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien irak 
kɨni masarə hanə, tukhapəh nhamhə-əgkəpien tuk nɨpɨg kɨrik. ?Nakamni 
nəfrakɨsien ye kafak nəgkiarien uə nɨkam?” v

27 Kɨni Mata rɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝwəh, Yermaru. Yakamni 
nəfrakɨsien iram mə Ik Kristo, Ji Kughen. Ik e, yermamə yame profet 
mɨnə kɨmnamhani kupan mə takuə ye tokrei tanə.”

Yesu rɨmnasək tuk Lasaros
28  Mata rɨmɨni-ta nəgkiarien ai, mɨvən mokrən kɨn naorahini Meri rɨkɨr ta 

mɨravən iriu pɨsɨn, mɨni-pən tukun mɨmə, “Meri, Yhajoun ruauə, morkeikei 
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mə tukrəm ik.” w 29 Meri rərɨg, mərer aihuaa əmə, mɨvən mə tukrəm Yesu. 
30-31 Kɨni nɨpɨg nəmə Isrel yamə mɨne kɨmnasəkwətə ime Meri, mhavəh-si 
haktə nərɨgien kafan, kɨmɨsəm Meri ramərer aihuaa əmə imə mamtərhav, 
khakwasɨg kɨn. Rɨkiriə raməsɨk mə ramvən apa suranə mə tukrasək.

Yesu rɨpəh hanə nɨvənien ye rukwanu a; In raməmɨr hanə aikɨn Mata 
rɨmavən məm In ikɨn. 32  Kɨni Meri rɨtərhav mɨvən məm Yesu, meiwaiyu 
mənɨmkur-pən ye nɨhun, mɨmə, “Yermaru. To nakpiamarə kɨtasɨr, to 
kafak kakə rɨpipəh nɨmhəyen.”

33  Yesu rəm pian a mɨne narmamə yamə mɨne kɨsarə iriə min mɨsasək, 
rɨkin rəmhə pɨk. 34 Kɨni raiyoh-pən əriə mə, “?Nɨmnhanɨm hiə kwən en?” 
35 Məkneikɨn mamasək. x

36  Kɨni nəmə Isrel tɨksɨn khamə, “Səm-ru. Kwən e rɨmnorkeikei pɨk 
kwən a kupan.”

37 Mərɨg tɨksɨn kɨmnhani mhamə, “Kwən e In e kupan rɨmnor huvə 
yɨmrɨn pɨs kɨrik. ?Rhawor e rɨpəh nɨni-əhuyen Lasaros mə tukrɨpəh 
nɨmhəyen?”

Yesu rɨmɨvəh mɨragh Lasaros
38  Yesu rɨmnərɨg rahas pɨk tuk Lasaros. Kɨni mɨvən apa ye suranə. 

Kwənmhan yame kɨmɨrəhu ikɨn ye nɨpəg kapier, yame kɨmɨsisɨgɨn kɨn 
kapier. 39 Kɨni Yesu rɨmə, “Səsuə-ta ru kɨn kapier.”

Mərɨg Mata e nowin Lasaros rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. In 
rɨnapien ta. Kɨmɨserkwaig ta kɨn rɨvəh nɨpɨg kuas.”

40 Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Rhawor? ?Naknərukɨn ta mə 
yakməni-pre tuk ik mə tukmə nakhatətə irak, takəm nəsanɨnien ehuə 
kape Kughen, uə?” 41 Məkneikɨn, kɨsəsuə ta kɨn kapier. Kɨni Yesu rɨvaag 
faktə mɨmə, “Tata. Yakamni vi vi ik meinai nɨmnərɨg kafak nəhuakien. 
42  Kɨni yakɨrkun mə nɨpɨg m-fam, nakamərɨg Yo. Mərɨg yakaməgkiar 
məkneikɨn mə narmamə yamə mɨne kasərer rarkurao irak tukhani 
nəfrakɨsien mə nɨmnher-pə kɨn Yo.” y 43  Yesu rɨni-ta nəgkiarien a, mokrən 
apomh mɨmə, “!Lasaros! Ǝrer mɨtərhav-pə.” 44 Kɨni yermamə mhə ai 
rɨmnhekɨmter, mɨpɨk neipən yame kɨmnhatuapɨs kapən kapə kɨn, meriaji 
nɨpran mɨne yamə mɨne kɨmnərkɨs nɨhun kɨn, məriwək mɨtərhav-pə.

Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Havəhsi-ta neipən kape yermamə mhə, 
pəh ramvən yerkwanu.”

Nəmə Isrel kasarhakɨn swatuk tuk nhopniyen Yesu 
(Mat 26:1‑5; Mak 14:1‑2; Luk 22:1‑2)

45 Nəmə Isrel khapsaah yamə mɨne kɨmnɨsarə iriə Meri masəm nar 
yame Yesu rɨmnor kɨni kɨshatətə iran. 46  Mərɨg iriə tɨksɨn kɨmnhavən 
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mɨsəm Farisi mɨnə, mhani-ərhav-pən fam narɨmnar yame Yesu rɨmnor 
kɨmi əriə. 47 Məkneikɨn, Farisi mɨnə mɨne jif pris mɨnə kɨmɨsofugɨn ye 
kaonsel kapəriə. Mhamə, “?Tukshawor iran mɨne kwən e? Rɨnamor 
nɨmtətien rɨpsaah. 48  To khapəh əmə ramor əmə məknakɨn, kɨni narmamə 
m-fam tukshatətə iran. Kɨni nəmə Rom tukhauə mɨsoriah kapətawə 
nimə e Nimə Ehuə kape Kughen, mhavəhsi-ta kwənmhaan kapətawə tuk 
ətawə.”

49 Kɨni iriə kɨrik, nhagɨn e Kaeafas, in ramor wok kape hae pris ye 
newk a. Rɨmɨni mɨmə, “!Nakseinein əgkap nar! 50 Rhuvə əmə tuk əmiə mə 
yermamə kwənkwan kɨrikianə əmə tukrɨmhə tuk narmamə. Nar a rhuvə 
rapita yame narmamə ye kantri piəpiə tukhamhə.” z

51 (Ramni nəgkiarien a, mərɨg pəh nien mə nərɨgien kafan. Mərɨg in 
ramni-ərhav nəgkiarien yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən kɨmin, meinai in 
ramor wok kape hae pris ye newk a. Kɨni in ramni mə Yesu tukrɨmhə 
tuk nɨvəh-mɨraghien nəmə Isrel. 52  Mərɨg pa rɨmə tukrɨmhə əmə tuk 
nəmə Isrel mərɨg tukrɨmhə tuk ji Kughen yamə mɨne kɨsarə rarkurao ye 
tanɨmtanə, mamor əriə kamhauə kɨrikianə.) a 53  Ror məkneikɨn, ye nɨpɨg 
a, nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnharai mhun mhamə tukshopni In. 54 Ror 
məkneikɨn, rɨrikakun ye nɨpɨg a, Yesu rɨpəh nəriwəkien ye nɨmrɨ nəmə 
Isrel. Map aikɨn a, mɨvən ye taon kɨrik, nhagɨn e Efrem. Taon a in ipakə 
əmə tuk tɨpəvsɨk. Kɨni In mamarə aikɨn iriə kafan narmamə mɨnə.

Narmamə kape Yesu kɨmɨsor apnəpeinə ye lafet kape Pasova
55 Rɨnamuə ipakə tuk nɨpɨg kape lafet kape nəmə Isrel kamni kɨmə 

Pasova. Kɨni narmamə khapsaah khasɨ-pən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mhauə 
Jerusalem mhamə tuksor narɨmnar mɨnə pəh mɨshawən ye nɨmrɨ 
Kughen, mɨpihavən ye lafet. b 56  Kɨni narmamə mɨnə a kɨmɨsarha-kɨn 
Yesu. Mɨsofugɨn ye Nimə Ehuə kape Kughen, mɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, 
“?Keinein mə Yesu tukruə ye lafet e uə nɨkam?”

57 Mərɨg ye nɨpɨg a, jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə kɨmnhani 
nəgkiarien kɨrik mə tukmə yermamə kɨrik rɨrkun ikɨn Yesu ramarə ikɨn, 
tukraməkeikei muə mɨni-əsah pən tuk əriə, pəh mobael mɨnə tukhavən 
mharaptərəkɨn.

Meri rɨmnəvɨt-pən senta ye nɨhu Yesu 
(Mat 26:6‑13; Mak 14:3‑9)

12  1 Nɨpɨg sikis əmə raməmɨr ai tukpisor lafet kape Pasova. Kɨni 
Yesu rɨrerɨg-pən mɨn Betani a imei Lasaros e yame Yesu rɨmnor 

ramragh mɨn ye nɨmhəyen. 2  Kɨni nəmə ikɨn a kɨmɨsor nəvɨgɨnien kɨrik 
tuk nɨvəhsi-pənien nɨsiaiyen kɨmi Yesu. Kɨni Mata rɨmɨvəh nəvɨgɨnien 
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c 12:2 Luk 10:38-42 d 12:3 Nəgkiarien kpae Gris ramni “lepta,” rəmhen kɨn haf lita. 
e 12:3 Mak 14:3 f 12:5 Nəgkiarien kape Gris ramni tri handred dinari. g 12:8 Dut 15:11 
h 12:9 Jon 11:43,44 i 12:13 Nəgkiarien kape Gris ramni mə, “Hosana.” Nɨpran ramni mə, 
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muə. Kɨni Lasaros mɨn raməmɨr aikɨn iriə Yesu mɨne, kasəkwətə ye tebol 
masəvɨgɨn. c 3  Kɨni Meri rɨvəh botel ehuə kɨrik d rukwar kɨn senta e kamni 
kɨmə nad; nɨmrɨn rhaktə pɨk. Kɨni məvɨt-pən ye nɨhu Yesu, mɨvəh nɨmar 
nɨkwənen, mamrai-ta kɨn. Nəmiəv senta rɨmnapien huvə ye nəkwai nimə 
mɨnə fam. e

4 Mərɨg yermamə kɨrik kape Yesu, nhagɨn e Judas Iskariot, kwasɨg 
ikɨn rɨpieighaan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan, rɨmɨni-əhu, 
mamni mɨmə, 5 “Rhuvə pɨk mə to in ror salem əmə kɨn; mɨrkun nɨvəhyen 
mane ehuə kɨn tuk nɨvəhsi-pənien kɨmi yavən has mɨnə. Senta e nɨmrɨn 
rəmhen kɨn tri handred taosen vatu.” f 6  In ramni məknakɨn, mərɨg pa 
rɨmə rɨkin rehuə tuk yavən has mɨnə. Mərɨg ramni əmə meinai in yəkrəh. 
In ramərer tuk nɨtɨp kapəriə, kɨni nɨpɨg kɨrik in raməkrəh kɨn.

7 Mərɨg Yesu rɨmə, “!Ei! Hapəh pian en. Piraovɨn e ravi-təgpən senta ye 
nɨprak mamor apnəpenə ye nɨprak mə tukrɨhuvə ye nɨpɨg yame tuknɨm 
Yo. 8  Yavən has mɨnə tukasəmɨr kɨmiə miriə nɨpɨg fam. Mərɨg Yo jakpəh 
nəmɨrien kɨtawə-m kɨmiə nɨpɨg fam.” g

Jif pris mɨnə kasarha kɨn swatuk tuk nhopniyen Lasaros
9 Ye nɨpɨg a, nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsərɨg mə Yesu ramarə Betani, 

kɨni kɨnəmhavən tukun. Mərɨg pa rɨmə kɨmnhavən mə tuksəm əmə Yesu, 
mərɨg kɨmnhavən mɨn mə tuksəm-ru Lasaros e yame rɨmamhə mərɨg 
Yesu rɨmnor in ramragh mɨn. h 10 Məkneikɨn, jif pris mɨnə kɨmnharai 
mhun mə tukshopni mɨn Lasaros, 11 meinai nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsəm 
Lasaros ramragh mɨn, kɨmɨshatətə ye Yesu, mhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə 
kɨmi jif pris mɨnə.

Yesu rɨmavən Jerusalem mor əpu mə in king 
(Mat 21:1‑11; Mak 11:1‑11; Luk 19:28‑40)

12  Kəni rɨkwamer kɨn, narmamə khapsaah kɨmnhauə Jerusalem mhamə 
tuksor lafet kape Pasova. Kɨni mɨsərɨg mə Yesu raməriwək mamuə ipakə 
tuk taon. 13  Məkneikɨn iriə khatərhav ye taon a, mhapɨk nɨmar nəmɨr 
mhavən mə tuksəm Yesu. Masokrən apomh mhamə,

“!Səgnəgɨn Kughen!” i
“!Pəh kɨvəhsi-haktə Kwən en ramuə ye nhag Yermaru!”  (Sam 118:26)
“!Pəh kɨvəhsi-haktə king kape nəmə Isrel!” j

14 Kɨni Yesu rɨmnəm kwaji dongki kɨrik, məkwətə-pən iran mamvən. 
Nar e raməri-pən profesi kɨrik yame ramni mə,
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k 12:15 Nɨpian Saeon uə ji nəmə Saeon, nɨpran ramni nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨsarə apa 
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 15 “Nɨpian Saeon. k Hapəh nhagɨnien.
Səm-ru kapəmiə king ruauə tuk əmiə, maməsuə ye dongki.
Maməsuə ye ji dongki mamuə.”  (Sef 3:14; Sek 9:9)

16  Ye nɨpɨg a, narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨseinein nɨprai nar a. Mərɨg 
kwasɨg ikɨn, nɨpɨg Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen, kɨni Kughen rɨmnor 
əpu nehuəyen kape Yesu, kɨni rɨkiriə rɨpiəsɨk mə Nəkwəkwə kape Kughen 
rɨmnəvsao kɨn narɨmnar yame tukrɨpitərhav-pə ye nɨmraghien kape Yesu. 
Kɨni narmamə kɨmɨsor narɨmnar mɨnə a, ror nəgkiarien kape Kughen 
ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.

17 Kupan, nɨpɨg Yesu rɨmnokrən kɨn Lasaros, kɨni Lasaros rhekɨmter 
ye nəpəg kapier mɨtərhav-pə ye nɨmrɨ narmamə khapsaah. Kɨni ai, 
iriə kɨmnhatərhav mɨsərer-ərhav mamhani-ərhav nar a yame Yesu 
rɨmnor. 18  Ǝmə məkneikɨn, narmamə khapsaah kɨmɨsərɨg nəgkiarien 
mə In rɨmnor nɨmtətien a, kɨni khauə masəm Yesu aikɨn a. 19 Kɨni Farisi 
mɨnə kɨmnhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “Səm-ru. Kɨtawə kɨseinein 
nhani-əhuyen kwən a. !Taktakun ai, narmamə m-fam ye tanɨmtanə 
kɨnamhakwasɨg kɨn In!”

Nəmə Gris tɨksɨn kɨmɨsorkeikei mə tuksəm-ru Yesu
20 Kɨni nɨpɨg narmamə kɨmnhavən Jerusalem mə tuksəhuak ye nɨpɨg 

kape lafet e, kɨni nəmə Gris tɨksɨn kɨmnhavən mɨn mə tuksəhuak. 
21 Mhavən mɨsəm Filip e yemə Betsaeda, yerkwanu kɨrik apa Galili. 
Mhani-pən tukun mhamə, “Yemehuə. Yaksorkeikei mə jaksəm Yesu.” 
22  Kɨni Filip rərer mɨvən, mɨni-əsaah-pən tuk Andru, kɨni iriu kɨmɨravən 
mɨrəni-əsaah-pən tuk Yesu.

23  Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Taktakun ai, Yo, Ji Yermamə, 
kafak nɨpɨg ruauə ta, mə Kughen tukror əpu kafak nehuəyen. 
24 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukaməkeikei kɨnɨm-pən kweru 
nai ye nɨmoptanə. To kɨpipəh nɨnɨm-pənien ye nɨmoptanə, to rɨpipəh 
nurəyen mhaktə mamor kwənkwan khapsaah. Mərɨg tukmə kɨnɨm-
pən ye nɨmoptanə, tukraməkeikei murə mamor kwənkwan rɨpsaah. l 
25 Yermamə yame ramətərɨg pɨk tuk kafan nɨmraghien kape tokrei 
tanə, in tukraməkeikei məpkərhav iran. Mərɨg yermamə yame rɨkin 
rɨpəh nəsɨk-pɨkien kafan nɨmraghien kape tokrei tanə, in tukraməkeikei 
mamraptərəkɨn huvə nɨmraghien kafan kape rerɨn. m 26  Yermamə yame 
rorkeikei mə tukror wok kafak, in tukraməkeikei mɨkwasɨg kɨn Yo. Ikɨn 
pukaa yakamvən ikɨn, kɨmru min. Kɨni Rɨmɨk Kughen tukrɨsiai yor wok 
kafak mɨnə.” n
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Yesu raməgkiar ye nɨmhəyen kafan
27 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Taktakun ai, rɨkik rəmhə pɨk. 

?Mərɨg jakhawor pən iran mɨne? To yakpəh nɨni-pənien tuk kafak Tatə 
mɨmə, ‘Takvəhsi-ta nəmhəyen yame ramuə tuk Yo.’ Nɨkam, to yakpəh 
nɨniyen məknakɨn meinai narɨmnar mɨnə a, yakmauə tukun.” o 28  Kɨni In 
maməhuak mɨmə, “Tatə, vəh-si haktə atuk nhagɨm.”

Məkneikɨn nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye rao ye neai mamni mɨmə, “Yo 
yakwərəhsi-haktə ta nhagɨk, kɨni taktakun ai, jakrəh-si haktə mɨn.”

29 Kɨni narmamə yamə mɨne kɨmnasərer ipakə tukun kɨmɨsərɨg 
nəgkiarien a, kɨni iriə tɨksɨn khamə, “!Eh! ?Naha e? ?Karuəruə kɨrik, uə?”

Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. Agelo kɨrik raməgkiar kɨmin.”
30 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nəgkiarien ramsɨ-pən ye rao ye 

neai pəh nien mə kafak; mərɨg kapəmiə, tukrasitu irəmiə. p 31 Taktakun 
ai rɨmnor nɨpɨg yame Kughen tukrəkir narmamə ye tanɨmtanə. Kɨni 
taktakun ai, in tukrɨvəh-si-əhu əgkap nəsanɨnien kape Setan e yame 
ramarmaru ye tokrei tanə. q 32  Nɨpɨg tukaməsɨk haktə Yo, kɨni yakvi-pə 
narmamə m-fam tukhauə tuk Yo.” r 33  In raməgkiar məknakɨn kɨmi əriə 
mamhajoun mə tukshawor-pən iran mɨne mɨshopni In. s

34 Kɨni narmamə khani-pən tukun mhamə, “Kɨmawə yakwəsərɨg ta ye 
loa kapətawə mə Kristo tukraməkeikei mamarə kɨtawə min kape rerɨn. 
?Mərɨg rhawor e nakamni mə narmamə tukasəkeikei mɨsəsɨk haktə Ji 
Yermamə? ?Nəgkiarien e ‘Ji Yermamə,’ nɨpran ramni mə naha?”

35 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨkakien e, ramarə tuk əmiə kape 
nɨpɨg kwakwə əmə. Kɨni nɨpɨg nɨkakien tukraməmɨr tuk əmiə, taksəriwək 
iran. Tamə, nəpɨgnəpien ruvrɨg əpɨs əmiə. Kɨni narmamə yamə mɨne 
kasəriwək ye nəpɨgnəpien, kaseinein ikɨn kamhavən ikɨn. 36  Nɨpɨg 
nɨkakien tukraməmɨr tuk əmiə, kɨmiə taksəkeikei mɨshatətə ye nɨkakien, 
mə kɨmiə takharkun nhauəyen kwajikovə mɨnə kape nɨkakien.” t

Nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu

Yesu rɨmɨni-ta nəgkiarien a, kɨni map-ta irəriə, mɨvən merkwaig. 37 Nar 
apnapɨg mə In rɨmnor ta nɨmtətien rɨpsaah ye nɨmrɨ nəmə Isrel, mərɨg 
khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. 38  Nar a rɨtərhav-pə ror Nəgkiarien 
kape profet Aesaea kupan ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni 
mɨmə,

“Ah. Yermaru. Narmamə kwatɨksɨn əmə kamhani nəfrakɨsien ye 
nəgkiarien kapəmawə.
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Nar apnapɨg mə nakamor nɨmtətien ye nəsanɨnien kafam, mərɨg 
to khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iram.”  (Aes 53:1) 

39 Kɨni iriə to khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran rəri-pən nəgkiarien yame 
Aesea ruɨni-ta kupan mɨmə,
 40 “Kughen rɨmnor əriə mə nɨmrɨriə tukrɨpɨs.

To nɨmrɨriə rɨpipəh nɨpɨsien, to iriə kɨpisəm, mɨpiharkun.
Kɨni In rɨmnor rɨkiriə rɨpəh narəyen.

To rɨkiriə rɨpiarə, to kɨpisarar ye nərɨgien kapəriə, kɨni mɨshatətə 
iran, kɨni rɨpior nɨmraghien kapəriə rɨpihuvə mɨn.”  (Aes 6:10)

41 Profet Aesea kupan rɨmnaməgkiar mamni məknakɨn meinai in rɨmnəm 
nəsanɨnien kape Yesu, maməvsao kɨn.

42  Kɨni mərɨg, ye nɨpɨg a, nəmehuə mɨnə rɨpsaah kwənmopɨn, iriə 
mɨn kɨmɨshatətə ye Yesu. Mərɨg iriə kɨmnhapəh nhani-ərhavyen mə 
kwəshatətə iran, meinai kɨmnhagɨn kɨn Farisi mɨnə, mə tamə kɨsher 
ye rhav kɨn əriə ye nimə kape nofugɨnien, 43  meinai nəmehuə mɨnə a 
kɨmɨsorkeikei pɨk mə narmamə tukhavəh-si haktə əriə, rapita yame 
kɨsorkeikei mə Kughen rɨkin tukragien tuk əriə.

Nɨpɨg Kwasɨg tukruə, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi 
narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu

44 Kɨni Yesu rokr-apomh mɨmə, “Narmamə yamə mɨne kɨshatətə irak, 
pəh nien mə kɨshatətə pɨsɨn əmə irak, mərɨg kɨshatətə mɨn ye Kughen 
yame rɨmnher-pə kɨn Yo. 45 Kɨni narmamə yamə mɨne kasəm Yo, pəh 
nien mə kasəm əmə Yo, mərɨg kasəm mɨn Kughen yame rɨmnher-pə 
kɨn Yo. u 46  Yo e nɨkakien. Yakmauə ye tokrei tanə e mə narmamə yamə 
mɨne kɨshatətə irak tukhapəh nɨsarəyen ye nəpɨgnəpien. v 47 Narmamə 
yamə mɨne kasərɨg kafak nəgkiarien, mhapəh nɨsorien, to yakpəh nɨni-
ərhavyen kapəriə narpɨnien, meinai pəh nien mə yakmauə ye tokrei 
tanə e mə jakni-ərhav narpɨnien kape narmamə. Mərɨg yakmauə mə 
jakvəh mɨragh əriə. w 48  Mərɨg Yermamə kɨrik aikɨn yame tukrɨvəhsi-pən 
narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kamhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə 
kɨmi Yo, mhapəh nhavəhyen kafak nəgkiarien. Tuk nɨpɨg yame Kughen 
tukrəkir narmamə iran, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə, 
meinai kɨmɨsəpəh nəgkiarien yame yɨmɨni-pən tuk əriə. x 49 Meinai 
nəgkiarien yame yakamni, pəh nien mə kafak pɨsɨn əmə, mərɨg Tata 
Kughen yame rɨmnher-pə kɨmi Yo, In rɨmɨni-pə tuk Yo mə jakaməkeikei 
mɨni məknakɨn. y 50 Kɨni Yo yakwɨrkun ta mə nəgkiarien kafan rɨrkun 
nɨvi-pənien narmamə ye nɨmraghien rerɨn. Ror pən, nəgkiarien yamə 
mɨne yakamni, Tata Kughen ravəhsi-pə kɨmi Yo, kɨni yakamni.”
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Yesu rɨmneiwaiyu rəmhen kɨn yor wok kɨrik, 
məkwi nɨhu narmamə kafan mɨnə kɨn nu

13  1 Rɨnor nɨpɨg atuatuk kape nəmə Isrel tuk norien lafet kape 
Pasova. Kɨni Yesu ruɨrkun mə kafan nɨpɨg ruauə ta mə tukrəpəh 

kafan nɨmraghien ye tokrei tanə mɨvən mamarə iriu Rɨmni Kughen. Nɨpɨg 
m-fam In rorkeikei pɨk kafan narmamə yamə mɨne kɨsarə ye tokrei tanə, 
kɨni mərɨg taktakun ai in ramhajoun norkeikeiyen mɨnə fam kafan kɨmi 
əriə. z 2  Rɨnamenaiyu, kɨni Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨnasəvɨgɨn. 
Kɨni Setan rɨmɨvəhsi-pən vəh-si-pən ta kɨmi Judas ji Saemon Iskariot, 
mə tukreighaan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan. 3  Yesu 
rɨmɨrkun mə Tata Kughen rɨmnərəhu-pən ta narɨmnar fam ye kwermɨn, 
kɨni muɨrkun mɨn mə In rɨmasɨ-pən ye Kughen, kɨni tukrɨpirerɨg-pən mɨn 
tuk Kughen. a 4 Məkneikɨn, rhekɨmter, mɨrəhsi-ta kafan kot, kɨni mətəut 
kɨn neipən kɨrik. 5 Kɨni mɨrəh besin kɨrik, mɨruk-pən nu iran. Kɨni mɨvən 
mokwi nɨhu kafan kɨn narmamə mɨnə. Məspir nɨhuriə kɨn neipən yame 
rɨmnətəut kɨn.

6  Mor məknakɨn, mɨvən meriaji-pən Saemon Pita, kɨni Pita rɨni-pən 
tukun mɨmə, “Yermaru. ?Rhawor? Rɨpəh nəmhenien mə Ik takəkwi nɨhuk 
kɨn nu.”

7 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ik nakpəh nɨrkunien nɨprai nar e 
yakamor ai taktakun. Mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, takpirkun nɨpran.”

8  Kɨni Pita ramni-əhu In mɨmə, “Nɨkam. To nakpəh nəkwi-əfrakɨsien 
nɨhuk tuk nɨpɨg kɨrik.”

Mərɨg Yesu rɨmə, “To yakpipəh nəkwiyen nɨhum, ik nakpəh nuəyen 
kafak yermamə.”

9 Kɨni Saemon Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Tukmə ror 
məkneikɨn, kɨni takpəh nəkwi-əməyen nɨhuk, mərɨg əkwi mɨn kapək kapə 
mɨne kwermɨk.”

10 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Nɨkam. Narmamə yamə mɨne 
kwəsar ta, kwəshawən. To khapəh nɨsar-mɨn-ien. Mərɨg Yo jakaməkeikei 
məkwi əmə nɨhum. Kɨmiə nakwəshawən ta. Mərɨg pəh nien mə kɨmiə 
fam. b 11 Yesu ruɨrkun mə iriə pa nhagɨn tukreighaan-pən kɨn in ye 
kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan. Ror pən, In rɨmɨni mɨmə, “Pəh nien mə kɨmiə 
fam nakwəshawən.”

12  Kɨni Yesu rɨmnəkwi fam əriə, mɨvən mɨvəh-si-pən kafan kot, mɨvən 
məkwətə-pən ye kwənmhaan yame rɨnamkwətə-pən ikɨn. Mamaiyoh 
əriə mɨmə, “?Kɨmiə nakharkun nɨprai nar e yɨmnor irəmiə ai taktakun 
uə? 13  Kɨmiə naksokrən kɨn Yo mə Yhajoun mɨne Yermaru, kɨni ratuatuk. 
Meinai nəfrakɨsien mə Yo Yhajoun kapəmiə mɨne kapəmiə Yermaru. 
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14 Meinai nar apnapɨg Yo e kapəmiə Yermaru mɨne Yhajoun kapəmiə, 
mərɨg yɨmnəkwi nɨhumiə, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨmiə mɨn 
takasəkeikei masəkwi nɨhumiə mɨnə. c 15 Yo yɨmnor mhajoun əmiə kɨn, 
mə takasor əmə norien kɨrikianə əmə irəmiə mɨnə. 16  Yakamni-pre əfrakɨs 
tuk əmiə mə yorwok kɨrik to rɨpəh nehuəyen rapita kafan yemehuə; 
kɨni yermamə yame ravəh nəgkiarien mameriwək to rɨpəh napitayen 
yermamə yame ravəhsi-pən nəgkiarien kɨmin. d 17 Taktakun ai, kɨmiə 
nakwənharkun huvə nar e. Ror pən, tukmə nakasor məkneikɨn irəmiə 
mɨnə, Kughen tukrɨvəhsi-pre nɨhuvəyen kɨmi əmiə. e

18  “Mərɨg pa rɨmə yakamni əmiə m-fam. Yakɨrkun əmiə mə nɨ-pa mɨnə 
e yakmɨrpen əriə. Mərɨg nəgkiarien e kape Nəkwəkwə kape Kughen 
tukraməkeikei muə mor nəfrakɨsien kɨn yame ramni mə,

“ ‘Yermamə yame jakwən kwis bred kɨmru min,
in tukrukreikɨn-pə nɨmeitaan kɨmi Yo, muə tɨkmɨr kafak.’

  (Sam 41:9)  f
19 Yakamni-pre tuk əmiə, mə narɨmnar mɨnə e rɨpəh hanə nɨtərhav-pəyen; 
mərɨg nɨpɨg tukmə khatərhav-pə, takhani nəfrakɨsien irak, mə Yo e Kristo.

20 “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukmə yakher-pən kɨn yermamə 
kɨrik tuk nəvsaoyen kɨn kafak nəgkiarien kɨmi narmamə, kɨni narmamə 
rɨkiriə ragien tukun, rəmhen əmə kɨn yame rɨkiriə ramagien tuk Yo. 
Kɨni tukmə narmamə rɨkiriə ragien tuk Yo, rəmhen əmə kɨn yame rɨkiriə 
ragien tuk Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo.” g

Yesu rɨmɨni-ərhav mə Judas tukreighaan-pən kɨn in ye kwermɨ 
tɨkmɨr mɨnə kafan 

(Mat 26:20‑25; Mak 14:17‑21; Luk 22:21‑23)
21 Nɨpɨg Yesu rɨmɨni nəgkiarien a, rɨkin rəmhə, kɨni In mɨmə, 

“Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə kɨmiə kɨrik irətawə tukreighaan-pən 
kɨn Yo ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafak.”

22  Kɨni kafan narmamə mɨnə kɨsarha-pən mɨsəm əriə mɨnə. Rɨkiriə 
raməsɨk mə, “?Ramni pa?” 23  Kɨni iriə kɨrik, yame Yesu rorkeikei pɨk, 
ramkwətə ipakə əmə tukun. 24 Kɨni Saemon Pita rəsiwən-apsapɨs-pən 
kɨmin mɨmə, “Aiyoh-pən-ru In mə pa nhagɨn e ramni.”

25 Kɨni kwən a rɨmneiwaiyu-pən ipakə tuk Yesu maiyoh In mɨmə, 
“Yermaru. ?Pa e nhagɨn?”

26  Kɨni Yesu rɨmə, “Kwən a in e yame jakakapɨr bred meires ye sup 
mɨvəh-si-pən kɨmin.” Məkneikɨn In rəkapɨr bred, meires ye sup, mɨvəh-si-
pən kɨmi Judas, ji Saemon Iskariot. 27 Kɨni Judas rɨvəh bred ai. Məkneikɨn 
Setan rɨvən yerkin.
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Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Nar e nakmə takor, yuvən aihuaa 
əmə mor.” 28  Mərɨg narmamə mɨnə kape Yesu kɨsəkwətə rarkurao ye 
tebol masəvɨgɨn, kɨmnhapəh nharkunien nɨprai nəgkiarien kape Yesu. 
29 Judas, in ramərer tuk nɨtɨp kapəriə, kɨni iriə tɨksɨn, rɨkiriə rəsɨk 
mə Yesu rɨmɨni-pən tukun mə tukrɨvən mɨvəh nɨmrɨ nəvɨgɨnien kɨrik 
nəriə kape lafet, uə mə tukrɨvən mɨvəh-si-pən mane tɨksɨn kɨmi yavən 
has mɨnə. h 30 Rɨnəpɨgnəp ta. Kɨni nɨpɨg Judas rɨvəh bred, kɨni mərer, 
mɨtərhav. i

Yesu rɨmɨni nəgkiarien vi kɨrik mə tuksor
31 Judas ruatərhav, kɨni Yesu rɨmə, “Taktakun ai, Kughen tukrɨvəhsi-

haktə nhagɨk e Ji Yermamə. Kɨni Yo, Ji Yermamə, yakvəhsi-haktə nhag 
Kughen. j 32  Mərɨg nɨpɨg Yo, Ji Yermamə, jakor əpu nehuəyen kape 
Kughen, kɨni Kughen pɨsɨn əmə tukror əpu atuk nehuəyen kafak. Kɨni In 
tukror aihuaa əmə. k

33  “Kafak kwajikovə mɨnə, kɨtawə to khapəh nɨsəmɨr kwisien ror tu. 
Kɨni kɨmiə takpisarha-kɨn Yo. Mərɨg Yo yakamni-pre nəgkiarien kɨrikianə 
əmə kɨmi əmiə yame yakwəni-pən ta tuk nəmehuə kape nəmə Isrel, 
mɨmə, ‘Ikɨn yakamvən ikɨn, kɨmiə to nakhapəh nhavənien ikɨn.’ l

34 “Yakamərəhu-pre natuakəmien vi kɨrik kɨmi əmiə mə takasəkeikei 
mɨsorkeikei əmiə mɨnə. Yɨmnorkeikei əmiə, kɨni ye norien kɨrikianə 
əmə mɨn, kɨmiə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə. m 35 Kɨni tukmə 
naksorkeikei məknakɨn əmiə mɨnə, narmamə mɨfam tukharkun mə kɨmiə 
kafak narmamə mɨnə.” n

Yesu rɨmɨni-ərhav mə Pita tukrɨpini mə in reinein Yesu 
(Mat 26:31‑35; Mak 14:27‑31; Luk 22:31‑34)

36  Kɨni Saemon Pita rɨmnaiyoh In mɨmə, “Yermaru. ?Nakmə takvən 
hiə?”

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ik to nakpəh nɨkwasɨgien kɨn Yo ai 
taktakun, kɨravən ikɨn yakamvən ikɨn. Mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, nakpivən.” o

37 Kɨni Pita raiyoh-pən mɨmə, “Yermaru. ?Jakpəh nɨkwasɨgien kɨn ik 
tuk naha? Yakmə jakɨkwasɨg kɨn Ik nar apnapɨg tukmə kɨmə tukhopni Ik, 
tukhopni kwis ərau.”

38  Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Ik nakmə takɨkwasɨg kɨn Yo 
nar apnapɨg tukmə kɨmə tukhopni kwis ərau? Yakamni-pre əfrakɨs tuk 
ik mə, man tukrɨpəh nəkakə-hanəyen, ik takni m-kɨsisər mə nakeinein 
Yo.” p
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Yesu In swatuk tuk nɨvənien tuk Tatə Kughen

14  1 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rɨkimiə tukrɨpəh nəmhəyen. 
Shatətə ye Kughen, mɨshatətə mɨn irak. q 2  Ye nimə kape 

Tatə kafak, kwənmhaan rɨpsaah. To rɨpipəh norien məknakɨn, to 
yawəni-əsaah pre ta iran tuk əmiə. Taktakun ai, yakamvən aikɨn 
tuk nor-əpnəpənəyen ye kwənmhaan kapəmiə. r 3  Meinai jakvən mor 
apnəpeinə ta ye kwənmhaan kapəmiə, kɨni mɨrerɨg-pə mɨn mɨkɨr əmiə, 
khavən mɨsarə kɨtawə-m kɨmiə, mə kɨmiə takasarə aikɨn yakamarə ikɨn. s 
4 Ikɨn a yakamvən ikɨn, kɨmiə nakwənharkun ta swatuk yame ramvən 
ikɨn.”

5  Mərɨg Tomas rɨni-pən tukun mə, “Yermaru, kɨmawə yakseinein 
aikɨn nakamvən ikɨn. ?Jakshawor-pən iran mɨne mharkun swatuk yame 
ramvən apaikɨn?”

6  Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo e, yo swatuk. Kɨni Yo e, nuknei 
nəfrakɨsien, kɨni Yo e nuknei nɨmraghien. Yermamə yame rɨpəh nuəyen 
tuk Yo to rɨpəh nɨvənien tuk Rɨmɨk. t 7 Tukmə nakharkun Yo, nakharkun 
mɨn Rɨmɨk. Ror pən, rɨrikakun ai taktakun, nakwənharkun ta In, mɨsəm 
ta In.” u

8  Kɨni Filip rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Hajoun-ru Tata Kughen 
kɨmi əmawə. In əmə a kɨmawə yaksorkeikei.” v

9 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Filip, Yo yɨmnarə pawk kɨtawə-m 
kɨmiə rapomh. ?Mərɨg ik nakeinein hanə Yo uə? Yermamə yame raməm 
Yo, raməm mɨn Tatə Kughen. ?Rhawor e ik nakamni mə jakhajoun Tata 
Kughen kɨmi əmiə? w 10 ?Nakamni nəfrakɨsien irak mə nɨmraghien kafak, 
ramarə iriu Tatə Kughen, kɨni nɨmraghien kafan ramarə irak? Nəgkiarien 
e yakamni, pəh nien mə kafak əmə. Nɨpɨg m-fam, Tatə Kughen ramarə 
irak, mamor wok ye nɨmraghien kafak. x 11 Hani nəfrakɨsien irak mə 
nɨmraghien kafak raməmɨr ye Tatə Kughen, kɨni nɨmraghien kafan 
raməmɨr irak. Mərɨg tukmə nakhapəh nɨshatətəyen irak məknenkɨn, 
takhani nəfrakɨsien irak tuk nɨmtətien yamə mɨne yakamor. 12  Yakamni-
pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien 
irak, iriə tukasor narɨmnar yamə mɨne Yo yakamor. Nəfrakɨsien mə iriə 
tuksor nɨmtətien rɨpsaah rapita yame Yo yakamor, meinai Yo yaknəpəh 
tokrei tanə e, mɨnamrerɨg-pən tuk Tatə Kughen. y 13  Yo Ji Kughen, kɨni 
tukmə naksaiyoh Kughen kɨn naha nhagɨn ye nhagɨk, Yo jakaməkeikei 
mor, mə wok e kafak - Yo kwajikovə kape Kughen - tukrɨvəhsi-haktə 
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nhag Tatə Kughen. z 14 Kɨni tukmə naksaiyoh Yo kɨn nar kɨrik ye nhagɨk, 
jakaməkeikei mor.”

Yesu ruɨni ta mə Nanmɨn kape Kughen tukreiwaiyu-pə
15 Kɨni Yesu rɨmnəgkiar mɨrpɨn nəgkiarien kafan mɨmə, “Tukmə 

kɨmiə naksorkeikei Yo, takasəkeikei masor nəgkiarien kafak. a 16  Kɨni 
Yo, jakaiyoh Tatə Kughen mə In tukrher-pre kɨn Yasitu mɨn kɨrik rurə 
tuk əmiə. Kɨni In tukramarə rerɨn kɨmiə min. b 17 Yasitu a in Nanmɨn 
kape Nəfrakɨsien. Narmamə kape tokrei tanə tukhapəh nhavəhyen In 
yerkiriə, meinai iriə khapəh nɨsəmien In, maseinein In. Mərɨg kɨmiə 
nakwənharkun ta In, meinai In ramarə kɨmiə min. Kɨni In tukraməmɨr 
yerkimiə kape nɨpɨg m-fam. c

18  “Nɨpɨg Yo jaktərhav, to yakpəh nəpəhyen əmiə naksarə pɨsɨn əmə, 
rəmhen kɨn kwajikovə yame khamhə tan kɨn. Yo jakpirerɨg-pə mɨn tuk 
əmiə. 19 Pəh nien mə tuktu, narmamə kape tokrei tanə tukhapəh nɨsəm-
mɨnien Yo. Mərɨg kɨmiə takasəm Yo kape nɨpɨg m-fam. Yo jakamragh 
mɨn ye nɨmhəyen kafak, kɨni kɨmiə mɨn takhamragh mɨn ye nɨmhəyen 
kapəmiə. d 20 Ye nɨpɨg kape narɨmnar mɨnə e, kɨmiə takharkun mə 
nɨmraghien kafak raməmɨr ye Tatə Kughen. Kɨni nɨmraghien kapəmiə 
raməmɨr irak, kɨni nɨmraghien kafak raməmɨr irəmiə. e

21 “Yermamə yame ravəhs-huvə nəgkiarien kafak, kɨni mamor, norien a 
ramhajoun pən mə in rorkeikei Yo. Kɨni yermamə yame rorkeikei Yo, Tatə 
Kughen rorkeikei mɨn in. Kɨni Yo mɨn jakorkeikei in. Mor əpu yo kɨmin, 
mə in tukrɨrkun huvə Yo.” f

22  Məkneikɨn, Judas e (pəh nien mə Judas Iskariot, mərɨg nɨfnagni 
kɨrik), rɨmnaiyoh In mɨmə, “Yermaru. ?Nakhawor mor əpu əmə Ik kɨmi 
əmawə, kɨni mɨpəh nor-əpu-yen Ik kɨmi narmamə m-fam ye tokrei 
tanə?” g

23  Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermamə yame rorkeikei Yo, in 
tukraməkeikei mamor kafak nəgkiarien. Kɨni Kafak Tatə tukrorkeikei in. 
Kɨni kɨmru kafak Tatə, jakrauə mwarə kɨmasɨr min. h 24 Yermamə yame 
rɨpəh norkeikeiyen Yo, in to rɨpəh norien nəgkiarien kafak. Nəgkiarien 
yamə mɨne nɨmɨsərɨg yakamni, pəh nien mə yakamni atuk əmə. Mərɨg 
yɨmɨvəh nəgkiarien mɨnə a tuk kafak Tatə yame rɨmnher-pə kɨn Yo 
yakuə. i 25 Yo yakamni-ərhav-pre nəgkiarien mɨne kɨmi əmiə ye nɨpɨg 
kɨtawə-m kɨmiə. 26  Mərɨg Nanmɨn kape Kughen yame in Yasitu, yame 
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Tatə Kughen tukrher-pre kɨn ye nhagɨk, In tukrhajoun əmiə kɨn narɨmnar 
mɨnə fam. Kɨni mor əmiə mə rɨkimiə tukraməsɨk narɨmnar yame 
yakamni-pre tuk əmiə, mə takhapəh nɨsəru-kɨnien. j 27 Pəh nien mə tuktu, 
yakəpəh əmiə, kɨni mərəhu-pre nəmərinuyen kafak ramarə tuk əmiə. Kɨni 
nəmərinuyen e yame jakvəhsi-pre kɨmi əmiə, ror pɨsɨn ye nəmərinuyen 
yame narmamə kape tokrei tanə kasərəhu. Rɨkimiə tukrɨpəh nəpouyen, 
mhapəh nhagɨnien. k 28  Kɨmiə nakwəsərɨg ta nəgkiarien kafak yame 
yɨmɨni-pre tuk əmiə mɨmə, ‘Yo jakpiəpəh əmiə, kwasɨg ikɨn, mɨpirerɨg-
pə mɨn tuk əmiə.’ Tukmə naksorkeikei əfrakɨs Yo, rɨkimiə tukragien əmə 
mə taksəm Yo yakamvən tuk kafak Tatə, meinai In yerpɨrɨg rapita Yo. 
29 Yo yakwəni-pre ta narɨmnar mɨnə e tuk əmiə ai taktakun, yamə mɨne 
tukpihatərhav-pə, mə nɨpɨg tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn, kɨmiə takhani 
nəfrakɨsien irak. 30 To yakpəh nəgkiar-pɨkien kɨtawə-m kɨmiə, meinai 
Setan e yermaru kape tokrei tanə rɨnamuə. Nəsanɨnien kafan rɨkək 
tuk napitayen Yo, l 31 mərɨg yakamor atuatuk əmə nəgkiarien kape Tatə 
Kughen, mə narmamə kape tokrei tanə tukharkun mə Yo yakorkeikei 
In.” m

Kɨni Yesu rɨmə, “Ita. Pəh kɨsərer mɨsap eikɨn e.”

Yesu ramni nuhpɨkɨnien kɨn In, mə In rəmhen kɨn nukne nai

15  1 Kɨni Yesu rɨmɨni mɨmə, “Yo e nuknei nai əfrakɨs. Rɨmɨk 
In yəsim. n  2  Kɨni kwermɨ nai mɨnə fam yamə mɨne khapəh 

nhakuəyen, In tukrərəru ta əriə. Kɨni kwermɨ nai mɨnə fam yamə mɨne 
kamhakuə, In tukrəspir əriə mə tukhakuə kɨn kwənkwairiə rɨpsaah. o 
3  Kɨni kɨmiə naksəmhen kɨn kwermɨ nai. Yakaməspir huvə əmiə kɨn 
nəgkiarien yame yakamni-pre tuk əmiə. p 4 Səpit-pə irak, kɨni jakəpit-pre 
irəmiə. To kwermɨ nai rɨpəh nəpit-pənien ye nɨpran, to rɨpəh nɨkuəyen. 
Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, tukmə nakhapəh nɨsəpit-pəyen irak, to 
nɨmraghien kapəmiə rɨpəh norien kwənkwan. q

5 “Yo e nuknei nai. Kɨni kɨmiə rəgrəgɨn mɨnə. Yermamə yame rəpit-pə 
irak, kɨni jakəpit-pən iran, nɨmraghien kafan tukror kwənkwan rɨpsaah. 
Mərɨg tukmə naksəpəh Yo, to nakhapəh nɨsorien nar kɨrik. r 6  Yermamə 
yame rɨpəh nəpit-pəyen irak in rəmhen kɨn kwermɨ nai yame kərəru, 
kamarakikɨn, ramswiin mɨmsiə. Kwermɨ nai yamə mɨne kɨsor məknakɨn, 
kampɨk, kamarakikɨn-pən ye nap, kavaan əru. s 7 Tukmə naksəpit-pə 
tuk Yo, kɨni nəgkiarien kafak raməmɨr irəmiə, naha nhagɨn yame 
kɨmiə naksorkeikei mɨsaiyoh kɨn, Kughen tukrɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. t 
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8  Nɨmraghien kapəmiə tukror kwənkwan rɨpsaah; nar a tukravəh-si haktə 
nhag Tatə, kɨni mamhajoun mə kɨmiə kafak mɨnə narmamə. u

9 “Tatə Kughen In rorkeikei pɨk Yo. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, 
Yo yakorkeikei əmiə. Haraptərəkɨn tɨm tɨm kafak norkeikeiyen. 10 Tukmə 
nakasor kafak nəgkiarien, takamharəh tɨm tɨm kafak norkeikeiyen, 
rəmhen əmə kɨn yame yakamor nəgkiarien kape Tatə Kughen, 
mamraptərəkɨn tɨm tɨm norkeikeiyen kafan. v 11 Yo yɨmnamni-ərhav-
pre nəgkiarien e tuk əmiə mə rɨkimiə tukragien, rəmhen kɨn yame Yo, 
rɨkik ramagien. Kɨni rɨkimiə tukragien magien pɨk. w 12  Yakamərəhu-pre 
natuakəmien kɨrik kɨmi əmiə mə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə, 
rəmhen kɨn yame Yo yakorkeikei əmiə. x 13  Yermamə yame rameighan-pən 
kɨn kafan nɨmraghien mə tukrɨvəh mɨragh in mɨnə tɨksɨn, norkeikeiyen 
kafan rehuə rapita norkeikeiyen kape narmamə mɨnə tɨksɨn. y 14 Tukmə 
nakasor kafak nəgkiarien, ramhajoun-pən mə kɨmiə kafak tɨksɨn fren 
mɨnə. 15 To yakpəh nokrən-mɨnien kɨn əmiə mə yorwok mɨnə kafak, 
meinai yorwok ramor əmə wok meinein nərɨgien kape yamehuə kafan. 
Mərɨg taktakun ai, yakamokrən kɨn əmiə mə kafak mɨnə fren, meinai 
yakamni-ərhav-pre fam nəgkiarien yame Tatə Kughen ramni-pə tuk Yo. z 
16  Pəh nien mə kɨmiə nɨmnharpen Yo; mərɨg Yo yɨmɨrpen əmiə. Kɨni Yo 
yakamɨrpen əmə mə takhavən masor wok, kɨni pəh wok kapəmiə tukror 
kwənkwan. Kɨni kwənkwai wok kapəmiə tukraməmɨr kape rerɨn. Kɨni 
ai, tukmə naksaiyoh kɨn naha nhagɨn kɨmi Tatə Kughen ye nhagɨk, kɨni 
In tukrɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. a 17 Yakamərəhu-pre natuakəmien kɨrik kɨmi 
əmiə mə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə.” b

Narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn narmamə kape Yesu mɨnə
18  Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Tukmə narmamə kape tokrei 

tanə kasəməkɨn əmiə, rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk mə apa kupan, iriə 
kɨmɨsəməkɨn məkneikɨn Yo. c 19 To rɨpi mə kɨmiə narmamə kape tokrei 
tanə, to narmamə kape tokrei tanə kɨsorkeikei əmiə; mərɨg pəh nien mə 
kɨmiə narmamə kape tokrei tanə e. Yo yakwɨrpen ta əmiə, kɨni mɨvəh-si 
ta əmiə tuk narmamə kape tokrei tanə. Ror pən, narmamə kape tokrei 
tanə kasəməkɨn əmiə. d 20 Rɨkimiə tukraməkeikei məsɨk nəgkiarien yame 
yakwəni-pre ta tuk əmiə mə, ‘Yorwok kɨrik to rɨpəh nehuəyen rapita 
kafan yemehuə.’ e Kɨni tukmə narmamə kape tokrei tanə kasor ahas pə 
pɨk kɨmi Yo, ye norien kɨrikianə əmə mɨn, iriə tukasəkeikei masor ahas 
pre tuk əmiə. To iriə kɨpisor nəgkiarien kafak, to kɨpisor mɨn nəgkiarien 
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kapəmiə. f 21 Iriə tuksor məknakɨn irəmiə, meinai kɨmiə kafak mɨnə 
narmamə, kɨni iriə kaseinein Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo. g

22  “To yakpipəh nuəyen məgkiar kɨmi əriə, to kɨpəh nəm-pənien nar 
kɨrik irəriə. Mərɨg taktakun ai, yakwauə ta; to khapəh nɨserkwaigien kɨn 
təvhagə has kapəriə. h 23  Yermamə yame raməməkɨn Yo, In raməməkɨn 
mɨn Rɨmɨk. 24 Yɨmauə mor nɨmtətien mɨnə e ye nɨmrɨriə, yame to 
yermamə pɨsɨn kɨrik rɨpəh norien. Ror pən, iriə kharkun mə Yo e pa. 
Kharkun pawk Yo, mərɨg kasəməkɨn Yo, masəməkɨn mɨn Rɨmɨk. Kɨni 
taktakun ai, tuksəm-pən nar has irəriə. i 25 Mərɨg narɨmnar mɨnə e 
tukasəkeikei mɨsor məknakɨn, mor mə nəgkiarien yame kɨmnharai ta ye 
nəkwəkwə kape Loa kapəriə tukruə mor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə,

“ ‘Yɨmɨpəh nor-pawk-əyen nar has kɨrik irəriə,
mərɨg iriə kasəməkɨn Yo.’  (Sam 35:19, 69:4)

26  “Mərɨg nɨpɨg Yasitu tukruə, in tukrɨni-ərhav Yo. Nanmɨn kape 
Nəfrakɨsien tukrɨsɨ-pən tuk Tatə Kughen. Kɨni Yo jakher-pre kɨn rurə tuk 
əmiə. j 27 Kɨni kɨmiə mɨn, takasəkeikei mhani-ərhav Yo, meinai kɨtawə-m 
kɨmiə kɨmnɨsarə kwis ye nɨrikakunien ye wok kafak muə meriaji-pə ai 
taktakun. k

16   1 “Yo yakamni-ərhav-pre narɨmnar mɨnə e tuk əmiə mə kapəmiə 
nhatətəyen tukrɨpəh nɨmɨrien. 2  Iriə tukpisher ta kɨn əmiə ye 

nimə kape nofugɨnien kapəriə; kɨni nəfrakɨsien əgkap mə nɨpɨg yame 
ramuə, tukshopni əmiə, mhamə ta mə nar yame kasor, rɨki Kughen 
ramagien tukun. l 3  Iriə kasor narɨmnar mɨnə a meinai iriə kaseinein Tatə 
Kughen maseinein mɨn Yo. m 4 Mərɨg Yo yakaməkupan mamni-ərhav-pre 
narɨmnar mɨnə e tuk əmiə. Kɨni nɨpɨg tukmə nakwəsəm narɨmnar mɨnə a 
kɨnamor irəmiə, rɨkimiə tukraməsɨk mə Yo yakwəni-ta narɨmnar mɨnə a 
tuk əmiə.

Wok yame Nanmɨn kape Kughen tukror

Kɨni Yesu rɨmə, “Mərɨg Yo yɨmnəpəh nɨniərhav-pre-yen narɨmnar mɨnə 
e tuk əmiə apa kupan, meinai kɨtawə-m kɨmiə kɨmnasəmɨr, [nahasien 
mɨnə a ramuə əmə tuk Yo]. 5 Mərɨg taktakun ai, jakrerɨg-pən tuk 
Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Kɨni kɨmiə kɨrik rɨmnəpəh naiyohyen 
Yo mə yakamvən hiə. 6  Yakamni-ərhav-pre narɨmnar yamə mɨne 
tukrɨpitərhav-pə tuk əmiə, rɨkimiə rəpou. 7 Mərɨg yakamni-pre əfrakɨs 
tuk əmiə mə rhuvə pɨk tuk əmiə mə jakəpəh əmiə. Meinai to yakpipəh 
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nəpəhyen əmiə, to Yasitu rɨpipəh nəmɨrien tuk əmiə. Mərɨg tukmə 
yakəpəh əmiə mamvən, kɨni jakher-pre kɨn Yasitu tukruə marə kɨmiə 
min. n 8  Kɨni nɨpɨg In tukruə, mhajoun narmamə kape tokrei tanə mə 
iriə yor təvhagə has mɨnə, kɨni nətərɨgien kapəriə rɨpəh nəmhenien mə 
iriə tuksor nar ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Kɨni nətərɨgien kapəriə rɨpəh 
nəmhenien tuk nəkirien norien kape narmamə. 9 Nanmɨn e tukrhajoun 
əriə mə iriə yor təvhagə has mɨnə meinai khapəh nhaniyen nəfrakɨsien 
irak. o 10 Kɨni tukrhajoun əriə mə nətərɨgien kapəriə rɨpəh nəmhenien 
mə tuksor nar yame ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen, meinai jakrerɨg-pən 
tuk kafak Tatə, kɨni iriə tukhapəh nɨsəm-mɨnien Yo. p 11 Kɨni tukrhajoun 
əriə mə nətərɨgien kapəriə rɨpəh nəmhenien tuk nəkirien norien kape 
narmamə, meinai Kughen in rɨnəkir ta yermaru kape tokrei tanə e Setan 
mɨmə tukrɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmin. q

12  “Yakmə jakni-pre narɨmnar rɨpsaah mɨn tuk əmiə. Mərɨg to 
nakhapəh nhapɨk-famien əriə, meinai iriə khaskai pɨk tuk əmiə. r 13  Mərɨg 
nɨpɨg Nanmɨn kape Nəfrakɨsien tukruə, In tukrɨkɨr əmiə, mor əmiə 
takharkun nəfrakɨsien mɨnə fam. In to rɨpəh nɨni-atuk-əməyen kafan 
nəgkiarien. Mərɨg In tukramni-ərhav əmə narɨmnar yamə mɨne In ravəh 
tuk Tatə Kughen. Kɨni mamni-ərhav-pre tuk əmiə narɨmnar fam yame tuk 
nɨpɨg kɨrik kɨpihauə. s 14 In tukrɨvəh nəgkiarien əfrakɨs tuk Yo mɨni-ərhav-
pre tuk əmiə. Tukror norien a, mɨvəh-si haktə Yo. 15 Narɨmnar fam kape 
Tatə Kughen, kafak. Ror məkneikɨn, Yo yakamni mə Nanmɨn e tukrɨvəh 
nəgkiarien əfrakɨs tuk Yo, mamhoprai-pre kɨmi əmiə.” t

Yesu tukrɨmhə, marə mhekɨmter mɨn, kafan narmamə tuksəm mɨn In
16  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə tuktu, takhapəh 

nɨsəm-mɨnien Yo; kwasɨg ikɨn, taksəm mɨn Yo.” u
17 Kɨni narmamə tɨksɨn kafan kɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?Nəgkiarien 

e nɨpran rɨmə naha? In ramni-pə tuk ətawə mɨmə, ‘Pəh nien mə tuktu, 
takhapəh nɨsəm-mɨnien Yo; kwasɨg ikɨn, taksəm mɨn Yo,’ kɨni In rɨmɨni 
mɨn mɨmə, ‘Yakamvən jakəm Tatə Kughen.’ 18  ?Nəgkiarien e rɨmɨni mə, 
‘pəh nien mə tuktu’ nɨpran ramni mə naha? Kɨtawə kɨseinein nəgkiarien 
e In ramni.”

19 Kɨni Yesu ruɨrkun ta mə iriə kasorkeikei mə tuksaiyoh In kɨn nɨprai 
nəgkiarien kafan, kɨni In rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “?Rhawor? Yo yakamni 
mə, ‘Pəh nien mə tuktu, takhapəh nɨsəm-mɨnien Yo; kwasɨg ikɨn, taksəm 
mɨn Yo.’ ?Kɨni taktakun ai naksaiyoh əmiə mɨnə mə takharkun nɨprai 
nəgkiarien e uə? 20 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə rɨkimiə tukrəmhə, 
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taksasək pɨk. Mərɨg narmamə kape tokrei tanə, rɨkiriə tukragien. 
Kɨmiə taksərɨg rahas pɨk, mərɨg nəmhəyen kapəmiə tukrukreikɨn muə 
nagienien. v 21 Tukmə ruauə ipakə mə piraovɨn kɨrik tukreimək kɨn 
kwajikovə kafan, tukraməkeikei mərɨg rahas; meinai rɨnor nɨpɨg kafan 
mə tukreimək. Mərɨg kwasɨg ikɨn, tukmə tɨni rarha, rɨkin tukrɨpəh nəsɨk-
mɨnien nəmhəyen kafan. Rɨkin tukragien əmə meinai tɨni rɨmnarha-pə 
ye tokrei tanə. 22  Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, naksərɨg rahas pawk ai 
taktakun, mərɨg kwasɨg ikɨn, jakəm mɨn əmiə, kɨni rɨkimiə tukragien pɨk; 
to yermamə kɨrik rɨpəh nor-mɨnien əmiə naksərɨg rahas. 23  Ye nɨpɨg a, to 
nakhapəh nɨsaiyoh-mɨnien Yo kɨn nɨprai nəgkiarien kɨrik. w

“Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukmə naksaiyoh Tatə Kughen 
kɨn nar kɨrik ye nhagɨk, kɨni In tukrɨvəh-si pre kɨmi əmiə. 24 Nakhapəh 
nɨsaiyoh-hanəyen kɨn nar kɨrik ye nhagɨk. Mərɨg saiyoh kɨn, mhavəh, pəh 
rɨkimiə tukragien pɨk.” x

Yesu rɨmnapita nəsanɨnien kape tokrei tanə
25 Kɨni Yesu rəgkiar mamni mɨmə, “Yo yɨmɨni-pre nuhpɨkɨnien ye 

narɨmnar mɨnə e tuk əmiə. Mərɨg nɨpɨg ramuə yame jakpəh nɨni-pre-əmə-
yen nuhpɨkɨnien mɨnə tuk əmiə, mərɨg jakəgkiar atuatuk kɨn Tatə Kughen 
kɨmi əmiə, mə takharkun huvə In. y 26  Ye nɨpɨg a, to yakpəh nəgkiar-atuə-
kɨnien kapəmiə, mərɨg taksəgkiar atuatuk kɨmiə Tatə Kughen mɨsaiyoh 
In kɨn narɨmnar ye nhagɨk. 27 Meinai Tatə Kughen In rorkeikei pɨk əmiə, 
meinai kɨmiə naksorkeikei Yo, mamhani nəfrakɨsien irak mə yɨmasɨ-pən 
ye Kughen. 28  Yɨmasɨ-pən ye Tatə Kughen muə ye tokrei tanə. Kɨni pəh 
nien mə tuktu, jaktərhav mɨn ye tokrei tanə, mɨrerɨg-pən mɨn tuk Tatə 
Kughen.”

29 Kɨni narmamə kafan mɨnə kɨmnhani mhamə, “!In en! Taktakun ai 
ik nakpəh nɨni-əməyen nuhpɨkɨnien, mərɨg nakamhoprai atuatuk əmə 
nəgkiarien. 30 Taktakun ai yakwənharkun ta mə to yermamə kɨrik rɨpəh 
hanə nɨni-pre-yen nəgkiarien kɨrik, kɨni ik nakwɨrkun ta nərɨgien kafan. 
!Nar e ramhajoun-pən mə Ik nɨmasɨ-pən ye Kughen!” z

31 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nakamhani nəfrakɨsien irak ai 
taktakun. a 32  Mərɨg sətərɨg-ru. Nɨpɨg ramuə, kɨni nəfrakɨsien mə ruauə ta- 
yame narmamə tuksəko ye rhav əmiə taksaiyu rik rik, mamhavən iməmiə 
mɨnə ikɨn, mɨsəpəh pɨsɨn əmə Yo yakaməmɨr. Mərɨg Yo yakpəh nəmɨrien 
Yo pɨsɨn, meinai nɨpɨg m-fam Kafak Tatə raməmɨr kɨmru min. b 33  Yo 
yakwəni-ərahv-pre ta narɨmnar mɨnə e tuk əmiə, mə takhapəh nɨsətərɨg-
pɨkien tukun, mɨsarə ye nəmərinuyen meinai nɨmraghien kapəmiə 
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raməmɨr irak. Nɨpɨg tukmə naksarə ye tokrei tanə e, takasəkeikei mɨsarə 
ye nəmhəyen. Mərɨg takhapəh nhagɨnien, masərer tɨm tɨm, meinai Yo 
yɨmnapita nəsanɨnien kape tokrei tanə.” c

Yesu rɨmnəhuak tuk kafan nɨmraghien

17  1 Yesu rɨnamni narɨmnar mɨnə a, mɨvaag haktə ye neai, mamni 
mɨmə,

“Kafak Tatə. Nɨpɨg ruauə ta. Vəh-si haktə nhagɨk pəh rehuə, mə 
Yo mɨn jakvəh-si haktə nhagɨm pəh rehuə, d 2  meinai Ik nɨmɨvəhsi-
pə nəsanɨnien mɨne nehuəyen kɨmi Yo e kafam Kwajikovə; mə 
jakamarmaru ye narmamə mɨnə fam, kɨni mɨrkun mɨn nɨvəhsi-
pənien nɨmraghien rerɨn kɨmi narmamə yamə mɨne nɨmɨvəhsi-pə 
əriə kɨmi Yo. e 3  Kɨni nɨmraghien rerɨn e, nɨpran e mə narmamə 
tukharkun Ik, yame Ik pɨsɨn əmə Ik Kughen əfrakɨs, mharkun Yo, 
Yesu Kristo, yame Ik nɨmnher-pə kɨn Yo. f 4 Yo yɨmnavəh-si haktə 
nhagɨm ye tokrei tanə e, kɨni mɨnor ta infamien ye wok yame Ik 
nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo mə jakor. g 5 Tatə, taktakun ai, takvəh Yo 
yakurə mamarə kɨrau mik. Vəh-si haktə Yo mɨvəhsi-pə nehuəyen 
kɨmi Yo, rəmhen əmə kɨn yame yakwəvəh ta kupan nɨpɨg tokrei tanə 
e rɨmnamrɨkək hanə. h

Yesu raməhuak tuk aposol mɨnə kafan
6  “Narmamə yamə mɨne Ik nɨmɨvəh-si ta əriə ye tokrei tanə 

mɨvəh-si pə kɨmi Yo, Yo yakamhajoun əriə kɨn Ik. Kupan, iriə 
kafam narmamə mɨnə; mərɨg taktakun ai, Ik nakamərəhu-pən əriə 
ye kwermɨk, mə iriə kafak mɨnə narmamə. Iriə kasəri-pən kafam 
nəgkiarien, i 7 kɨni taktakun ai, iriə kharkun mə narɨmnar yame 
nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo, ramsɨ-pre əmə tuk Ik. 8  Iriə kharkun narɨmnar 
mɨnə e meinai Ik nakwəni-pə ta nəgkiarien iran kɨmi Yo, kɨni Yo 
yakməni-ərhav-pən tuk əriə, kɨni iriə kamhavəh yerkiriə, mharkun 
mə nəfrakɨsien əgkap mə Yo yɨmasɨ-pre tuk Ik, mamhani nəfrakɨsien 
mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo.

9 “Yo yakaməhuak tuk əriə. Yakpəh nəhuakien tuk narmamə kape 
tokrei tanə. Yakaməhuak əmə tuk narmamə yamə mɨne Ik nɨmɨvəh-
si-pə əriə kɨmi Yo, meinai iriə kafam narmamə mɨnə. 10 Narmamə 
mɨnə e yɨmɨpɨk əriə, iriə fam mɨne e, iriə kafam narmamə mɨnə. Kɨni 
narmamə mɨfam e nɨmɨpɨk əriə, kafak mɨnə fam. Kɨni Ik nɨmnor 
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narmamə mɨnə e mə nɨmraghien kapəriə ravəh-si haktə nhagɨk. j 
11 Taktakun ai, yaknauvrə tuk Ik, kɨni pəh nien mə tuktu, jakpəh 
narə-mɨnien ye tokrei tanə e. Mərɨg narmamə mɨnə e kasarə hanə ye 
tokrei tanə e. Tatə, Ik nakatuatuk əgkap. Takəpkətərəkɨn narmamə 
mɨnə e pəh tukasarə huvə ye nəsanɨnien kafam, yame Ik nɨmɨvəh-si 
pə kɨmi Yo, mə iriə tukasarə kɨrikianə əmə, rəmhen kɨn yame kɨrau 
kwarə kɨrikianə. k 12  Nɨpɨg yɨmnamarə kɨmawə miriə, kɨni yɨmnarha 
huvə tuk əriə ye nəsanɨnien kafam yame Ik nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo. 
Yɨmnaməm huvə əriə, mɨpəh nəpəhyen kɨrik. Iriə kɨrikianə əmə 
rɨmnerwei, yermamə e in e yame tukraməkeikei mɨvəh narpɨnien. 
Nar a rɨmatərhav-pə mor nəgkiarien ye Nəkwəkwə Imərhakə ruə mor 
nəfrakɨsien kɨn. l

13  “Taktakun ai, yaknavruə tuk Ik, mərɨg yakamarə hanə ye tokrei 
tanə mamni nəgkiarien mɨnə e, mə narmamə mɨnə e tukhavəh fam 
nagienien e raməmɨr yerkik. 14 Yo yɨmɨni-ərhav-pən kafam nəgkiarien 
kɨmi əriə. Kɨni ror məkneikɨn, narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn 
əriə, meinai iriə pəh nien mə narmamə kape tokrei tanə, rəmhen kɨn 
yame pəh nien mə Yo yermamə kape tokrei tanə. m 15 Pəh nien mə 
yakamaiyoh Ik mə takvəh-si ta əriə ye tokrei tanə. Mərɨg yakorkeikei 
mə Ik takərer əswasɨg kɨn yemə has e Setan, mə in tukrɨpəh nuəyen 
moriah əriə. Ik takamarha huvə tuk əriə. n 16  Pəh nien mə Yo 
yermamə kape tokrei tanə. Ror pən, iriə mɨn, pəh nien mə narmamə 
kape tokrei tanə. 17 Kafam nəgkiarien raməfrakɨs. Ik takor kafam 
nəgkiarien pəh ramor wok ye nɨmraghien kapəriə mə iriə tukhauə 
narmamə əfrakɨs mɨnə kafam, mɨsəmərhakə mɨsatuatuk. o 18  Ik 
nɨmnher-pə kɨn Yo yakuə ye tokrei tanə e; kɨni ye norien kɨrikianə 
əmə mɨn, Yo yakamher-ərhav kɨn əriə mə tuksarkurao ye tanɨmtanə. p 
19 Kɨni Yo yakvəh-si pre atuk Yo mə jakamərhakə, mə jakasitu ye 
narmamə mɨnə e, mə iriə mɨn tuksəmərhakə mɨsatuatuk, mə iriə 
tukhauə narmamə əfrakɨs kafam. q

Yesu raməhuak tuk narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien iran
20 “Pəh nien mə yakaməhuak əmə tuk narmamə kafak mɨnə, mərɨg 

yakaməhuak mɨn tuk narmamə tɨksɨn mɨn yamə mɨne kafak narmamə 
mɨnə tukhani-ərhav pən kafak nəgkiarien kɨmi əriə, pəh iriə tukshatətə 
irak. 21 Tatə, yakaməhuak tuk əriə, mə iriə m-fam tukhauə kɨrikianə 
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əmə, rəmhen əmə kɨn yame kɨrau kwarə kɨrikianə əmə. Kafak 
nɨmraghien raməmɨr iram, kɨni kafam nɨmraghien raməmɨr irak. 
Yakaməhuak tuk əriə mə tukhauə kɨrikianə kɨtawə mik, mə narmamə 
kape tokrei tanə tukhani nəfrakɨsien irak mə nɨmnher-pə kɨn Yo. r 22  Ik 
nakwəvəh-si-pə ta nehuəyen kɨmi Yo, kɨni Yo yakamautə-pən kɨn kafak 
nehuəyen kɨmi əriə, mə iriə tuksarə kɨrikianə rəmhen kɨn yame kɨrau 
kwarə kɨrikianə. s 23 Kafak nɨmraghien raməmɨr yerkiriə; kɨni kafam 
nɨmraghien raməmɨr irak. Ror pən, yakaməhuak mə iriə tukhauə 
kɨrikianə ye narɨmnar fam, mə narmamə kape tokrei tanə tuksəm əriə, 
kharkun mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo, mharkun mə Ik nakorkeikei kafam 
narmamə mɨnə rəmhen əmə kɨn yame Ik nakorkeikei Yo. t

24 “Tatə. Ik nɨmnərəhu-pə əriə ye kwermɨk mə iriə kafak narmamə 
mɨnə. Kɨni Yo yakorkeikei mə iriə tukharkun nɨvənien aikɨn Yo 
yakamvən ikɨn, mə iriə tuksəm nehuəyen kafak yame jakpivəh. 
Nehuəyen e, Ik nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo, meinai Ik nɨmnorkeikei Yo 
məkupan, nɨpɨg tokrei tanə rɨmnamrɨkək hanə. u

25 “Tatə. Ik nakatuatuk pɨk. Narmamə kape tokrei tanə, iriə 
kɨseinein Ik, mərɨg Yo yakɨrkun Ik. Kɨni narmamə kafak mɨnə, iriə 
kharkun mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo. v 26  Yo e yɨmnor əpu Ik kɨmi əriə, 
mə iriə tukharkun huvə Ik, kɨni Yo, jakaməkeikei mamor əpu Ik 
mamrɨpɨn, mə norkeikeiyen kafam tukramarə yerkiriə, mə Yo mɨn 
jakamarə yerkiriə.” w

Tɨkmɨr mɨnə kape Yesu kɨmnhauə mharaptərəkɨn In 
(Mat 26:7‑56; Mak 14:43‑50; Luk 22:47‑53)

18  1 Yesu rɨmnəhuak ta, mɨtərhav ye taon a, mukurao-pən ye 
kwenɨmrhe tukwas mir, ye nɨkwətanə kɨrik kamni kɨmə Kedron, 

mhaktə ye tukwas, mɨvən aikɨn kaməsim ikɨn. Kɨni Yesu mɨne kafan 
narmamə mɨnə kɨmnhavən yerki nai mɨnə a.

2  Kɨni Judas e kwasɨg ikɨn rɨmneighan-pən kɨn Yesu kɨmi tɨkmɨr mɨnə 
kafan, in ruɨrkun ta kwənmhaan a, meinai nɨpɨg kɨrik, Yesu mɨne kafan 
narmamə mɨnə iriə kasofugɨn əriə mɨnə aikɨn. x 3  Kɨni jif pris mɨnə mɨne 
Farisi mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn mobael mɨnə tɨksɨn kape nəmə Rom mɨne 
mobael mɨnə tɨksɨn yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen, 
khauə mɨsəm Judas. Kɨni Judas rɨkɨr əriə mhavən yerki nəsimien a. Iriə 
kɨmnhapɨk kwensiə, mɨne laet, mɨne narɨmnar kape narowagɨnien. y

4 Kɨni Yesu ruɨrkun ta naha nhagɨn yame tukor iran. Mərɨg rɨmnəriwək, 
mɨvən tuk əriə, maiyoh əriə mɨmə, “?Nakasarha-kɨn pa?”
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5 Kɨni iriə khani-pən tukun mhamə, “Yakasarha-kɨn yemə Nasaret kɨrik, 
nhagɨn e Yesu.”

Kɨni In rɨni-pən tuk əriə mə, “Yo e.” (Kɨni Judas e yame rɨmnheighan-
pən kɨn Yesu ye kwermɨriə, in ramərer iriə min). z

6  Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmɨni mɨmə, “Yo e,” iriə kɨmɨsəriwək kɨn nɨmeitairiə 
mharerɨg, mɨseiwaiyu, mhamɨr. a  b

7 Kɨni Yesu rarə maiyoh mɨn əriə mɨmə, “?Kɨmiə nakasarha-kɨn pa en?”
Kɨni iriə khamə, “Yemə Nasaret kɨrik, nhagɨn e Yesu.”
8  Kɨni Yesu rɨmə, “Yakwəni-pre ta tuk əmiə mə ‘Yo e.’ Tukmə 

nakasarha-kɨn əmə Yo, səta ye narmamə mɨnə en pəh kamhavən.” c 9 In 
rɨmɨni məknakɨn mə nəgkiarien yame ruɨni ta tukruə mor nəfrakɨsien 
kɨn, yame rɨmɨni mɨmə, “Tatə, narmamə yame nɨmnərəhu-pən əriə ye 
kwermɨk, yɨmnamarha huvə tuk əriə, mɨpəh nəpəhyen kɨrik.” d

10 Kɨni Saemon Pita, kafan kɨrik aikɨn nao nisə. Məkneikɨn rɨrəhsi-
ərhav, mərəru ta nɨmətərgɨ slef kɨrik matuk kape hae pris. (Nhag slef e 
Malkas).

11 Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk Pita mə, “!Vai-pən nao nisə kafam ye 
tamhekɨn! Ik takaməkeikei mɨrkun mə Yo yakaməkeikei mamarə ye 
nəmhəyen yame Tatə Kughen ravəhsi-pə kɨmi Yo.” e

Kɨmnharəh Yesu mhavən ramərer ye nɨmrɨ mɨrh 
(Mat 26:57‑58; Mak 14:53‑54; Luk 22:54)

12  Kɨni mobael mɨnə kape nəmə Rom mɨne yemehuə kapəriə, mɨne 
mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen kɨmnharəh Yesu 
mɨsarkɨs ətərəkɨn. 13  Kɨmɨsəkupən mharəh In ramərer ye nɨmrɨ Anas. 
Anas e mɨrei Kaeafas. Kɨni Kaefas a ramor wok kape hae pris ye newk a. 
14 In apa kupan rɨmɨni-pən tuk nəmehuə kape nəmə Isrel mə, “Rhuvə əmə 
tuk əmiə mə yermamə kwənkwan kɨrikianə əmə tukrɨmhə tuk narmamə. 
Nar a rhuvə rapita yame narmamə ye kantri piəpiə tukhamhə.” f

Pita rɨmɨni mə in reinein Yesu 
(Mat 26:69‑70; Mak 14:66‑68; Luk 22:55‑57)

15 Yermamə mɨn kɨrik kape Yesu, hae pris rɨrkun huvə in. Kɨni iriu 
Saemon Pita karakwasɨg kɨn Yesu, mhavən ipakə tuk nimə kape hae 
pris. 16  Mərɨg Pita to rɨpəh nɨvənien imə, mamərer əmə ye kwəruə. 
Mərɨg yermamə a kape Yesu yame hae pris rɨrkun huvə in, rɨsɨ-pən imə, 
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mɨtərhav-pə ye kwəruə, maməgkiar kəskəh kɨmi piraovɨn yame ramərer 
tuk kwəruə, kɨni reighan kɨn Pita mə tukrɨvən imə. 17 Məkneikɨn pian a 
yame ramərer tuk kwəruə rarha-pən məm Pita, maiyoh in mɨmə, “Eh. ?Ik 
mɨn yermamə kɨrik kape Yesu?”

Mərɨg Pita rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo yermamə kɨrik kafan.”
18  Kɨni nɨpɨg a, nɨpɨg kape nokieiyen. Kɨni yor wok mɨnə kape hae 

pris, mɨne mobael mɨnə kɨmnasarkəp. Kɨni Pita ramərer iriə miriə, 
masərkəp.

Hae pris raməgkiar kɨmi Yesu 
(Mat 26:59‑66; Mak 14:55‑64; Luk 22:66‑71)

19 Ye nɨpɨg a, hae pris rɨmnaiyoh Yesu kɨn narmamə mɨnə kafan, mɨne 
naha nhagɨn yame In ramhajoun.

20 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Yo yɨmnamni-ərhav kafak nəgkiarien 
ye nɨmrɨ narmamə ye tokrei tanə. Nɨpɨg m-fam, yakamhajoun narmamə 
ye nimə kape nofugɨnien, mɨne apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, ikɨn 
nəmə Isrel kasofugɨn ikɨn. Yakpəh nerkwaigien kɨn nar kɨrik. 21 ?Rhawor 
nakamaiyoh məkneikɨn Yo? Rhuvə pɨk mə takvən maiyoh-pən narmamə 
yamə mɨne kɨmnasərɨg kafak nəgkiarien. Iriə kharkun huvə narɨmnar 
yame yakməni-pən tuk əriə.”

22  Yesu rəgkiar məknakɨn, mobael kɨrik yame ramərer tuk Nimə 
Ehuə kape Kughen ramərer ipakə tukun, marar mərɨp nɨkapɨn, mɨmə, 
“Nəgkiarien e nakamni-pən tuk hae pris rɨpəh nəmhenien.” g

23  Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “?Rhawor e yakamni əmə nəgkiarien 
yamə mɨne kɨsatuatuk kɨni nakamərɨp nɨkapɨk tukun? Tukmə nakasəm 
mə yakməni nar kɨrik rɨpəh nəmhenien, hani.”

24 Məkneikɨn Anas rher-pən Yesu rɨvən məm hae pris e Kaeafas. Kɨpəh 
nɨrɨsɨn-ta-hanə-yen nərəus ye kwermɨn mir.

Pita ramni mɨn mə reinein Yesu 
(Mat 26:71‑75; Mak 14:69‑72; Luk 22:58‑62)

25 Kɨni Saemon Pita ramərkəp hanə, kɨni kɨsaiyoh-pən in mhamə, “Eh. 
Ik mɨn e ik yermamə kɨrik kafan uə?”

Mərɨg Pita rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo yermamə kɨrik kafan.”
26  Məkneikɨn, yorwok kɨrik kape hae pris, in kwənərəus kɨrik kape 

kwən a yame Pita rɨmnərəru-ta nɨmətɨrgɨn, rɨmɨni-pən tukun mə, “Rɨkik 
raməsɨk mə yɨmnəm əmiru min apa yerki nəsimien.”

27 Mərɨg Pita rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Pəh nien mə yo.”
Ǝmə məkneikɨn, man rəkakə. h
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Yesu rərer ye nɨmrɨ Paelat 
(Mat 27:1‑2,11‑14; Mak 15:1‑5; Luk 23:1‑5)

28  Kɨni yenpɨg-enpɨg əgkap, kharaptərəkɨn Yesu mhatərhav ye nimə 
kape Kaeafas, mhavən ipakə tuk nimə kape Paelat. Paelat in gavman 
kape Rom, pəh nien mə yemə Isrel kɨrik. Kɨni nəmehuə kape nəmə 
Isrel kasəri-pən loa kapəriə, mhapəh nhavənien ye nəkwai nimə kape 
yermamə yame pəh nien mə yemə Isrel, tamə kɨsəmkɨmɨk, mɨseinein 
nənien nəvɨgɨnien kape Pasova. i 29 To khapəh nhavənien imei Paelat, 
Paelat rɨtərhav-pə, maiyoh əriə mɨmə, “?Naksəm-pən naha nhagɨn rahas 
ye kwən e?”

30 Kɨni iriə khani-pən tukun mhamə, “To rɨmə kwən e rɨpəh norien nar 
has, to yakhapəh nhakɨrien mhauə kɨmik.”

31 Mərɨg Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nɨkam. Rhuvə mə takhakɨr 
in mhavən. Rhuvə mə kɨmiə səkir norien kafan rəri-pən natuakəmien 
kapəmiə, mhavəhsi-pən narpɨnien kɨmin.”

Mərɨg iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Mərɨg loa kape nəmə Rom 
ramni mə nəmehuə əmə kape Rom kharkun nhavəhsi-pənien narpɨnien 
kɨmi yermamə mə tukraməkeikei mɨmhə.” 32  (Apa kupan, Yesu rɨmɨni mə 
In tukrɨmhə məknakɨn; kɨni narɨmnar mɨnə a rɨtərhav-pə mor nəgkiarien 
kafan ruə mor nəfrakɨsien kɨn). j

33  Məkneikɨn Paelat rɨvən mɨn imə, mokrən kɨn Yesu mə tukruə mərer 
ye nɨmrɨn, kɨni raiyoh In mɨmə, “?Rhawor? ?Ik king kape nəmə Isrel 
uə?” k

34 Kɨni Yesu raiyoh In mɨmə, “?Nərɨgien en kafam nakamni, uə 
narmamə kamhani-pre tuk ik?”

35 Kɨni Paelat rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “!Ah! Pəh nien mə yo yemə 
Isrel kɨrik. Narmamə imam ikɨn əmə mɨne jif pris mɨnə kafam, iriə 
kɨmɨseighan-pə kɨn Ik ye kwermɨk. ?Naha e nɨmnor?”

36  Kɨni Yesu rɨmə, “Narmaruyen kafak rɨpəh nəmhenien kɨn 
narmaruyen kape tokrei tanə əmə. To rɨpimə narmaruyen kafak 
in kape tokrei tanə e, kafak narmamə mɨnə kɨpihaoh mobael mɨnə 
tuk Yo, mɨsərer əswasɨg kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel mə tukhapəh 
nharaptərəkɨnien Yo. Mərɨg narmaruyen kafak ror pɨsɨn ye narmaruyen 
kape tokrei tanə.” l

37 Kɨni Paelat rɨni-pən tukun mə, “Ɨnta. Ik nakamni mə Ik king kɨrik.”
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Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə ik nakamni mə Yo king, nəfrah. Yo yɨmnarha-
pə ye tokrei tanə tuk nar kɨrikianə əmə, mə jakərer-ərhav mamni-ərhav 
nəfrakɨsien. Kɨni narmamə yamə mɨne kɨsorkeikei mə tuksərɨg 
nəfrakɨsien tukasəkeikei mɨsərɨg nəgkiarien kafak.” m

38  Mərɨg Paelat rɨni-pən tukun mɨmə, “?Naha e nhagɨn nəfrakɨsien?” n

Paelat rɨmɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi Yesu mə tukraməkeikei mɨmhə 
(Mat 27:15‑31; Mak 15:6‑20; Luk 23:13‑25)

Kɨni Paelat rɨtərhav mɨn mɨvən məm nəmehuə kape nəmə Isrel, mɨni-pən 
tuk əriə mɨmə, “Yo yakpəh nəmien norien has kɨrik ye kwən e, yame ramni 
mə rɨmnakapɨr loa. 39 Mərɨg ye norien kapəmiə, ye newk mɨnə fam, ye nɨpɨg 
kape Pasova, yakamrɨsɨn yermamə kwənkwan kɨrikianə ye kalabus. ?Kɨni 
rhawor ye nərɨgien kapəmiə? ?Nakhamə jakrɨsɨn king e kape nəmə Isrel uə?”

40 Kɨni iriə kɨsokrən apomh mhamə, “!Nɨkam! Takpəh nɨrɨsɨnien. !Rɨsɨn 
Barabas!” (Barabas e rɨmɨkwasɨg kɨn narmamə tɨksɨn mamhauh mobael 
kape gavman). o

19   1 Kɨni Paelat reighan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ mobael mɨnə, 
kɨni iriə kɨsərkɨs-ərkɨs In. p 2  Kɨni khapɨk nərəus kɨrik yame ror 

nhirɨn, mhakuh kəvəvhao kɨn, yame ramsɨgovɨn kəvəvhao kape king, 
kɨni mhaukrai-pən ye kapən kapə. Mɨsarkaoh-pən kɨn kot əwhao kɨrik 
yame ramsɨgovɨn kot kape king. 3  Kɨni masərer tukun, mɨsarh iakei iran, 
mamhani mhamə, “Ik e king kape nəmə Isrel. Kɨmawə yakamhavəhsi-pre 
nɨsiaiyen kɨmik.” Kɨni mɨsarar mɨsərɨp nɨkapɨn.

4 Kɨni Paelat rɨsɨ-pən imə mɨtərhav mɨni-ərhav mɨmə, “Eh. Narmamə. 
Yakamkɨr ye-rhav kwən e mə kɨmiə taksəm mə yakpəh nəm-pənien nar 
has kɨrik iran.”

5 Kɨni Yesu rɨsɨ-pən imə mɨtərhav. Məvəvhao kɨn kəvəvhao yame 
kɨmnor kɨn nərəus yame ror nirhɨn, markaoh kɨn kot kape king, kɨni 
Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Səm-ru, kwən e ramuə.”

6  Mərɨg jif pris mɨnə mɨne mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə 
kape Kughen kɨmɨsarha-pən mɨsəm, masokrən apomh mamhani mhamə, 
“!Ǝsɨk-pən ye nai kamarkwao kɨn! !Ǝsɨk-pən ye nai kamarkwao kɨn!” q

Kɨni Paelat rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨkam. Kɨmiə atuatuk hakɨr 
mhavən, mɨsəsɨk-pən In ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg Yo yakpəh nəm-
pənien nar has kɨrik iran.”

7 Mərɨg iriə khamə, “Kapəmawə loa ramni mə In tukraməkeikei mɨmhə, 
meinai In ramni mə In Ji Kughen.” r

8  Paelat rɨmnərɨg nəgkiarien a, rɨgɨn pɨk. 9 Kɨni marar mɨvən mɨn imə, 
maiyoh Yesu mɨmə, “?Ik yemə hiə?”
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Mərɨg Yesu rɨpəh nhorpɨnien nəgkiarien kafan. 10 Kɨni Paelat rɨni-
pən tukun mɨmə, “?Rhawor e nakpəh nhorpɨnien nəgkiarien kafak? 
?Nakɨrkun uə nɨkam mə yakavəh nehuəyen tuk nɨrɨsɨnien Ik uə tuk nəsɨk-
pənien Ik ye nai kamarkwao kɨn?”

11 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “To Kughen rɨpipəh nɨvəhsi-preyen 
nehuəyen kɨmik, to nakpipəh nɨvəhyen nehuəyen tuk nəkirien Yo. Mərɨg 
hae pris rɨmneighan-pə kɨn Yo ye kwermɨm. Ror pən, Kughen tukrɨni mə 
in rɨmnor ta təvhagə has kɨrik rehuə rapita yame ik nɨmnor.” s

12  Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a, Paelat rorkeikei mə tukrɨrɨsɨn Yesu. Mərɨg 
nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel kɨsokrən apomh mhamə, “Tukmə nakrɨsɨn 
kwən en ramvən, pəh nien mə ik yermamə əfrakɨs kɨrik kape King Sisa, 
meinai tukmə yermamə kɨrik ramni mɨmə in king, in tɨkmɨr kape Sisa.”

13  Paelat rɨmnərɨg nəgkiarien a, kɨni mɨkɨr Yesu mɨratərhav. Mɨvən 
ye kwənmhan kɨrik kamni kɨmə Kapier Ǝtən-ətən Ikɨn. (Ye nəgkiarien 
kape nəmə Isrel, kamni kɨmə Gabata). Kɨni məkwətə-pən ye jea kape 
nəkirien nəgkiarien. 14 Ipakə yerkweiha, ye nɨpɨg kape nor-əpnəpənəyen 
ye nəvɨgɨnien kape Pasova. Kɨni Paelat rɨni-pən tuk nəmehuə kape nəmə 
Isrel mɨmə, “!Kapəmiə e king!” t

15 Mərɨg iriə kasokr-apomh mamhani mhamə, “!Hakɨr ye-rhav! !Hakɨr 
ye-rhav! !Ǝsɨk-pən In ye nai kamarkwao kɨn!”

Kɨni Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Nəfrah? ?Kɨmiə naksorkeikei mə 
jakarkwətərəkɨn-pən king kapəmiə ye nai kamarkwao kɨn uə?”

Kɨni jif pris mɨnə khamə, “Sisa pɨsɨn əmə in king kapəmawə.”
16  Kɨni Paelat rɨmneighan-pən kɨn Yesu rɨvən ye kwermɨriə, mə mobael 

mɨnə kape Rom tuksarkwətərəkɨn-pən In ye nai kamarkwao kɨn.

Mobael mɨnə kɨmɨsəsɨk haktə Yesu ye nai kamarkwao kɨn 
(Mat 27:32‑44; Mak 15:21‑32; Luk 23:26‑43)

Kɨni kharəh Yesu mhavən. 17 In atuk rɨnamrəh nai kamarkwao kɨn, 
mhatərhav mhavən ikɨn kɨrik, kamni kɨmə Kerhə irə jir. (Ye nəgkiarien 
kape nəmə Isrel, kamni kɨmə Golgota). u 18  Ye kwənmhaan atuatuk 
a in a, kɨmɨsarkwətərəkɨn haktə Yesu ikɨn ye nai kamarkwao kɨn. 
Mɨsarkwətərəkɨn mɨn yermamə kɨraru. Kɨrik ye nɨkarɨn matuk; kɨrik ye 
mawor. Kɨni Yesu rɨmnəker ye kwerkwan.

19 Kɨni Paelat rɨni, kɨrai ta nəgkiarien kɨrik, karkwətərəkɨn haktə ye nai 
kamarkwao kɨn. Nəgkiarien a ramni mə, “Yesu, Yemə Nasaret. In King 
kape nəmə Isrel.” v 20 Kɨni nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsəvheikɨn nəgkiarien 
a, meinai ikɨn a, kɨmɨsarkwətərəkɨn haktə Yesu ikɨn, ipakə əmə tuk 
taon. Kɨni nəgkiarien a kɨmɨrai ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, mɨne ye 
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nəgkiarien kape nəmə Rom, mɨne ye nəgkiarien kape nəmə Gris. w 21 Kɨni 
jif pris mɨnə kape nəmə Isrel kɨmnhavən mhani-pən tuk Paelat mhamə, 
“Takpəh nɨraiyen mə ‘In e king kape Isrel.’ Rhuvə mə takrai mə, ‘Kwən e 
in ramni mə in king kape nəmə Isrel.’ ” x

22  Mərɨg Paelat rɨmə, “Nɨkam. Yakwərai, yakwərai.”

Mobael mɨnə kɨmɨsəwhai neipən kape Yesu
23  Kɨni nɨpɨg mobael mɨnə kwəsəkwətərəkɨn-pən ta Yesu ye nai 

kamarkwao kɨn, kɨni mhapɨk kafan narɨmnar, kɨni mɨsəwhai narɨmnar 
mɨsətu nɨmrɨn kuas, meinai iriə kuas. Mərɨg kɨmnhapəh nɨsəwhaiyen kot 
apomh kafan. Nɨpərɨn əmə, yame kɨpəh nɨjirien. 24 Mhani-pən tuk əriə 
mɨnə mhamə, “To khapəh nɨseikusien. Pəh kɨsəsɨk daes tukun. Yermamə 
yame rapita, kafan e kot.” Nar e rɨtərhav-pə mor nəgkiarien ye nəkwəkwə 
kape Kughen ruə mor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə,

“Iriə tukhapɨk ta kafak neipən mɨsəwhai irəriə mɨnə.
Kɨni mɨsarukɨn daes tukun.”  (Sam 22:18)

Ror məkneikɨn, mobael mɨnə kɨmɨsor əfrakɨs məknakɨn. y

Yesu mɨne kafan mamə
25 Kɨni nɨpiraovɨn kuas kɨmnasərer ipakə tuk nai kamarkwao kɨn kape 

Yesu. Iriə e: Mamə kape Yesu, mɨne piauni, mɨne Meri kɨrik mɨn, yame 
in piraovɨn kape Kleopas, mɨne Meri pɨsɨn kɨrik, yame in pian Magdala. z 
26  Kɨni Yesu rarha-pən məm kafan mamə, mɨne yermamə kɨrik kafan 
yame in rorkeikei pɨk, kawərer ipakə tukun, kɨni rɨni-pən tuk kafan 
mamə mə, “Pian əpə, kafam en kwajikovə.” 27 Mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, 
“Kafam en mamə.” Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a, yermamə a kape Yesu 
raməm huvə pian a rəmhen kɨn mamə atuatuk kafan.

Yesu rɨmamhə 
(Mat 27:45‑56; Mak 14:33‑41; Luk 23:44‑49)

28  Kɨni kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu ruɨrkun mə In rɨnərkin 
wok yame rɨmauə tukun mə tukror. Kɨni mɨmə “Yaknəkwakwə.” Rɨmɨni 
məkneikɨn mə tukror nəgkiarien kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen tukruə 
mor nəfrakɨsien kɨn. a  b

29 Kɨni kwaji besin kɨrik aikɨn ramkwətə, kwəvi-pən ta waen əkwahir 
iran. Kɨni iriə kharəh neipən kɨrik, mɨseires waen kɨn, mɨsarkɨs-pən ye 
nai kɨrik kamni kɨmə ‘hisop’ mhavəh-si haktə mhavəhsi-pən ipakə tuk 
tɨkinher Yesu, mə tukrɨnɨm. 30 Kɨni rəpaih əsɨgəvɨn waen, mɨni mɨmə, 
“Rɨnor infamien.”
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Kɨni rɨvaag-əhu, meighan-pən kɨn nɨmraghien kafan, kɨni mɨmhə. c

Mobael kɨrik rɨmnhai nɨkar Yesu
31 Ruauə ye nɨpɨg kape napnəpenəyen, tukəni rɨkwamɨrkɨn, Sabat. 

(Sabat a in nɨpɨg ehuə kɨrik). Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhapəh 
nɨsorkeikeiyen mə nɨprai yermamə tukraməker ye nai kamarkwao kɨn 
meriaji-pən Sabat. Ror pən, iriə tɨksɨn kɨmnhavən mɨsaiyoh Paelat mhamə 
tukrher-pən kɨn mobael mɨnə khavən mɨshoprɨr-hoprɨr nɨhurisɨr, pəh 
irisɨr tukrhɨmhə aihuaa əmə. Kɨni nəmə Isrel tukharəh-si ta nɨprairisɨr 
ye nai kamarkwao kɨn. 32  Kɨni mobael mɨnə kɨmɨsəkupən mɨshoprɨr-
hoprɨr nɨhu yermamə mir e kawəker ipakə tuk Yesu. 33  Mhauə ipakə tuk 
Yesu, mɨsəm mə In ruamhə ta, mhapəh nɨshoprɨrien nɨhun. 34 Mərɨg iriə 
kɨrik rɨmnhai əmə nɨkarɨn kɨn kwenhao. Ǝmə aikɨn, nɨtawɨn mɨne nunu 
iran, iriu kwis kɨmɨwaiyu mɨratərhav ye nɨkarɨn. d 35 (Kɨni kwən kɨrik 
rɨnamərer ipakə tukun, məm narɨmnar mɨnə e kɨn nɨmrɨn. Kɨni mamni-
ərhav nəgkiarien yamə mɨne raməfrakɨs. Mamrai-pən ye nəkwəkwə e mə 
kɨmiə mɨn takhani nəfrakɨsien iran). 36  Narɨmnar mɨnə e kɨmnhatərhav-
pə mɨsor nəgkiarien kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen ruauə mor 
nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə, e

“To iriə khapəh nɨshopɨr-pɨrien nɨkəkrin kɨrik.”
  (Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20) 

37 Kɨni nəgkiarien kɨrik mɨn ye Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Iriə tuksarha-pən mɨsəm yermamə yame kɨmɨshai.”  (Sek 12:10)  f

Josef yemə Aramatia, mɨne Nikodimas, kɨmɨwerkwaig kɨn nɨprai Yesu 
(Mat 27:57‑61; Mak 15:42‑47; Luk 23:50‑56)

38  Kɨni ai, yemə Aramatia kɨrik, nhagɨn e Josef, in yermamə kɨrik kape 
Yesu. Mərɨg ramerkwaig kɨn mə tukpəh nɨrkunien mə in yermamə kafan, 
meinai ramgɨn kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel. Kɨni in rɨmavən məm 
Paelat, maiyoh in mə tukreighaan kɨn nɨprai Yesu. Kɨni Paelat reighan 
kɨn, kɨni Josef rɨvən mɨrəhsi-əhu. g

39 Kɨni Nikodimas e kupan rɨmavən yenpɨg məm Yesu, in rɨkwasɨg kɨn 
Josef. Mamrur nɨtɨp kɨrik rukwar kɨn monar pien pien mir e ‘mir’ mɨne 
‘alos.’ Nɨtɨp a rɨpam rəmhen kɨn toti fo kilo h. i

40 Kɨni iriu kɨrərəhsi-ta nɨprai Yesu, mɨrəuvrɨg kɨn neipən kɨrik e ‘linen.’ 
Kɨni mɨwor-pən monar pien pien ye nɨpran, raməri-pən əmə norien kape 
nəmə Isrel tuk nɨnɨmien yermamə. 41 Kɨni ikɨn a kɨmɨruk haktə Yesu ikɨn, 
ipakə tuk nəsimien kɨrik. Ye kwənmhaan a, kɨmnəpnəpeinə ta ye nɨpəg 
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kapier tuk nɨnɨmien yermamə, mərɨg kɨpəh hanə nɨnɨm-pənien yermamə 
kɨrik aikɨn. 42  Meinai tukəni rɨkwamer kɨn, Sabat kape nəmə Isrel, Josef 
mɨne Nikodimas kwhai mɨren nar, mɨrəmə tukrɨnɨm aihuaa əmə. Kɨni 
nɨpəg kapier a yame kamnɨm yermamə ikɨn ipakə əmə. Ror pən, iriu 
kwərəhu-pən nɨprai Yesu aikɨn.

Yesu ramragh mɨn 
(Mat 28:1‑10; Mak 16:1‑8; Luk 24:1‑12)

20  1 Ye Sande, yenpɨg-enpɨg əgkap, rampɨgpɨg hanə, Meri e 
pian Magdala rɨmavən ye nəpag kapier, kɨn məm mə kapier 

ehuə yame kɨmukrai əswasɨg-pən nɨpəg kapier kɨn, kɨnəsok ta kɨn. j  
2  Məkneikɨn, raiyu, mɨrerɨg mɨvən tuk Saemon Pita mɨne yermamə mɨn 
kɨrik kape Yesu, yame Yesu rorkeikei pɨk in. Kɨni mɨni-pən tuk əriu mɨmə, 
“Yermamə kɨrik ruɨrəhsi-ərhav nɨprai Yesu Yermaru ye nɨpəg kapier. Kɨni 
yakeinein mə rɨmnərəhu hiə nɨpran.”

3  Kɨni Pita mɨne yermamə kɨrik mɨn kape Yesu, kɨmɨratərhav mɨravən 
mə tukwəm nəpag kapier. 4 Kɨmɨwaiyu pɨk mɨravən, mərɨg kwərə mir 
a kɨrik rɨmnaiyu məkupan mapitan kɨn Pita, mɨvən ye nəpag kapier. 
5 Kɨni mamrəmɨr, mɨvaag-pən imə, məm neipən huvə mɨnə e kamni kɨmə 
‘linen,’ yame kɨmuvrɨg Yesu kɨn kəkupən ramswiin. Mərɨg rɨpəh nɨvənien 
imə.

6  Kɨni Saemon Pita rarə muə mɨn, kɨni mauru-pən apa ye nɨpəg kapier, 
məm neipən mɨnə a ramswiin. 7 Kɨni məm mɨn neipən yame kɨmuvrɨg 
kapən kapə Yesu kɨn kupan. Neipən a, rɨpəh nəmɨr-pənien tuk neipən 
tɨksɨn yame kɨmuvrɨg Yesu kɨn; mərɨg kɨmnarpəvɨn-arpəvɨn huvə, kukrai-
pən ikɨ-pɨsɨn. 8  Kɨni ai yermamə kape Yesu yame rɨmnaiyu məkupan 
ye Pita, in mɨn rɨmnauru-pən ye nɨpəg kapier, məm narɨmnar mɨnə a, 
mamni nəfrakɨsien mə Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen. 9 (Ye nɨpɨg 
a, iriu kɨrapəh nɨrarkun-hanə-yen nɨprai nəgkiarien ye Nəkwəkwə 
kape Kughen yame ramni mə Yesu tukraməkeikei mamragh mɨn ye 
nɨmhəyen). k  l

Meri e pian Magdala rɨmnəkupan məm Yesu 
(Mak 16:9‑11)

10 Kɨni yermamə mir e kape Yesu kɨmɨrarerɨg mɨravən iməriu ikɨn, 
11 mərɨg Meri in rɨmnərer ipakə tuk nɨpəg kapier mamasək. Mamasək 
əmə məkneikɨn, məmrəmɨr, mɨvaag-pən ye nəpag kapier, 12  məm agelo 
mir kɨraru apa imə. Neipən kapəriu rhawən pɨk. Iriu kaokwətə aikɨn 
kɨmnərəhu-pən nɨprai Yesu ikɨn. Kɨrik ramkwətə-pən a kɨmɨrəhu kapən 
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kapə rɨvən pən ikɨn; kɨni kɨrik ramkwətə-pən a kɨmnərəhu nɨhun rɨvən 
pən ikɨn.

13  Kɨni iriu kwaiyoh Meri mɨrəmə, “Pian əpə. ?Nakamasək tuk naha?” 
Kɨni in rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Kwərəhsi-ta nɨprai Yermaru kafak, kɨni 
yakneinein mə kɨmɨrəhu-pən hiə.”

14 Ruɨni-ta nəgkiarien a, marar, marha-pən məm Yesu ramərer aikɨn. 
Mərɨg in rɨpəh nɨrkunien mə Yesu. 15 Kɨni Yesu raiyoh in mɨmə, “Pian əpə. 
?Nakamasək tuk naha? ?Nakamarha-kɨn pa?”

Mərɨg Meri, rɨkin raməsɨk mə ta mə yəsim kɨrik, rɨni-pən tukun mɨmə, 
“Yemehuə. Tukmə ik nɨmɨrəh nɨpran, mərəhu ikɨn pukaa, hajoun kɨn yo 
pəh yakvən mɨrəh.”

16  Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Meri.” Məkneikɨn Meri rarha-pən, 
məm, mokrən apomh mɨmə, “Raboni.” (Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, 
nɨpran rɨmə, “Yhajoun kafak”).

17 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Takpəh nɨrapien Yo, meinai yakpəh 
hanə nɨvənien tuk kafak Tatə Kughen. Mərɨg ik, yuvən, məm naorahik 
mɨnə mɨni-əsahpən tuk əriə mə Yo yaknamrerɨg-pən apa ye rao ye neai 
tuk kafak Tatə, kɨni In mɨn kapəmiə Tatə. In Kughen kafak, kɨni In mɨn 
kapəmiə Kughen.”

18  Kɨni Meri pian Magdala rɨmavən məm narmamə kape Yesu mɨnə, 
mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Nəmə mɨnə əpə! Yɨmnəm Yermaru.” Kɨni 
məvsao kɨn naha nhagɨn yame Yesu rɨmɨni-pən tukun.

Narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨsəm In 
(Mat 28:16‑20; Mak 16:14‑18; Luk 24:36‑49)

19 Ye Sande, yenaiyu, narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨsofugɨn əriə mɨnə apa 
ye nimə kɨrik, kɨni mɨsətapɨg tɨm tɨm, meinai kɨmnhagɨn kɨn nəmehuə mɨnə 
kape nəmə Isrel. Məkneikɨn, Yesu rɨmauə mərer ye kwerkwan irəriə, kɨni 
mɨni-pən tuk əriə mə, “Nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə.” m 20 Kɨni mhajoun 
kwermɨn kɨn əriə, mɨne nɨkarɨn. Kɨmɨsəm Yesu Yermaru, rɨkiriə ragien pɨk. n

21 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mə, “Nəmərinuyen tukramarə 
tuk əmiə. Kafak Tata rɨmnher-pə kɨn Yo, kɨni ye norien kɨrikianə əmə 
mɨn, Yo yakamher-ərhav kɨn əmiə mə takhatərav mhavən ikɨn mɨnə ye 
tanɨmtanə.” o 22  Rɨmɨni ta nəgkiarien e, mher əpu əriə, mɨmə, “Havəh 
Nanmɨn kape Kughen. p 23  Tukmə nakharɨsɨn narmamə tuk təvhagə 
has kapəriə, Kughen mɨn tukrɨvəh-si ta narpɨnien kapəriə. Kɨni tukmə 
nakhapəh nharɨsɨnien narmamə tuk təvhagə has kapəriə, Kughen 
tukrɨpəh nɨvəhsi-tayen narpɨnien kapəriə.” q
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Tomas rɨmnəm Yesu kɨn nɨmrɨn
24 Kɨni yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, nhagɨn e Tomas. 

Kamokrən kɨn in kɨmə Didimas. In rɨmɨrkək yenɨpɨg Yesu rɨmatərhav-
pə tuk əriə. 25 Kɨni in mɨnə tɨksɨn kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Eh. 
Yɨmɨsəm Yesu Yermaru.”

Mərɨg Tomas rɨni-pən tuk əriə mə, “Tukmə yakəm tamhek nil kɨn 
nɨmrɨk mɨrap, kɨni mɨrap tamhek kwenhao ye nɨkarɨn, mɨpini nəfrakɨsien 
iran. Mərɨg tukmə yakpəh nəmien, to yakpəh nɨniyen nəfrakɨsien iran.” r

26  Kɨni nəhuakien kɨrikianə ruə mɨvən, narmamə kape Yesu mɨnə 
kɨmnasəkwətə kwis iriə Tomas ye nəkwai nimə kɨrik. Mɨsətapɨg tɨm 
tɨm pawk, mərɨg Yesu rɨtərhav-pə mərer ye kwerkwan irəriə mɨmə, 
“Nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə.” s 27 Kɨni mɨni-pən tuk Tomas mɨmə, 
“Yuə mɨrap tamhek nil ye kwermɨk. Mɨrap tamhek kwenhao ye nɨkarɨk 
kɨn kwermɨm. Ni əmə nəfrakɨsien irak. Nərɨgien kafam tukrɨpəh norien 
kɨraru.” t

28  Kɨni Tomas rɨni-pən tukun mə, “Ik kafak Yermaru, mɨne Ik kafak 
Kughen.” u

29 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ik nɨmɨni nəfrakɨsien irak meinai ik 
nɨmnəm Yo. Mərɨg yamə mɨne khapəh nɨsəmien Yo, mamhani nəfrakɨsien 
irak, iriə tukasarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs.” v

Kɨmɨrai nəkwəkwə e kɨmə narmamə tukshatətə əfrakɨs ye Yesu
30 Yesu rɨmnor nɨmtətien mɨnə rɨpsaah ye nɨmrɨ kafan narmamə, 

yame kɨmnəpəh nɨraiyen ye nəkwəkwə e. w 31 Mərɨg kɨmɨrai narɨmnar 
ye nəkwəkwə e mə kɨmiə takhani nəfrakɨsien mə Yesu in Kristo, mɨne 
in Ji Kughen. Kɨmɨrai nəkwəkwə e mə kɨmiə takhani nəfrakɨsien iran, 
mamhavəh nɨmraghien rerɨn. x

Yesu rɨmnor nɨmtətien kɨrik, kafan narmamə 
mɨnə khavi kəmam rɨpsaah

21  1 Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə e, Yesu rɨtərhav-pə mɨn tuk kafan 
narmamə mɨnə apa ye nɨkar-kar tahik apa Lugun Galili. y Kɨni 

mamor əpu In. z 2  Ye nɨpɨg a, narmamə mɨnə kape Yesu kɨmnasəriwək 
kɨrikianə. Saemon Pita, mɨne Tomas e kamokrən kɨn kɨmə Didimas, mɨne 
Nataniel e yemə Galili, rukwanu kafan kamni kɨmə Kena, mɨne ji Sebedi 
mir, mɨne yermamə mir kɨraru mɨn kape Yesu. 3  Saemon Pita rɨni-pən tuk 
əriə mə, “Yo yakamvən jakaruk kɨn net.”
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Kɨni khamə, “Inta. Pəh kɨtawə khavən.” Kɨni iriə fam kɨmɨsəsok pirə ye bot 
kɨrik. Mɨsaruk kɨn net a mɨseriaji reraan. Mərɨg khapəh nhaviyen kəmam kɨrik. a

4 Kɨni rɨnamraan, Yesu ruə mamərer i-fiak; mərɨg kafan narmamə mɨnə 
khapəh nharkunien mə Yesu. b

5 Kɨni In raiyoh əriə mə, “Ah. ?Nakhavi kəmam kɨrik, uə?”
Mərɨg iriə khamə, “Nɨkam. Kəmam rɨkək.”
6  Kɨni In rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Intə. Sarko-pən ru kɨn net e ye 

matuk, mhavi kəmam tɨksɨn.” Məkneikɨn, kɨsarko-pən kɨn net, mhapɨk 
kəmam rɨpsaah, rɨpsaah, to khapəh nhavi-haktəyen net. c 

7 Kɨni yermamə yame Yesu rorkeikei pɨk in, rɨni-pən tuk Pita mɨmə, “Eh. 
Yermamə e in en, Yesu Yermaru.” Pita rərɨg nəgkiarien a, mətəut aihuaa əmə, 
(meinai ye nɨpɨg a rɨmnamaiyu kopiə kopiə) meiwaiyu ye bot, meiai məsok fiak. 
8 Kɨni narmamə kape Yesu mɨnə kɨmnhavi fiak bot, mɨsəukəkin fiak net yame 
rukwar kɨn kəmam, meinai bot ramərer ipakə əmə tuk nɨməkrəkɨr, rəmhen kɨn 
wan handred meta. d 9 Kɨni mɨsəsok fiak mɨsəm kher nap, kɨni kwənəmtarhe nap 
ramuək. Kɨni mɨsəm kɨmnəpir kəmam kɨrik. Kɨni bred mɨn apaikɨn.

10 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hapɨk kəmam tɨksɨn yamə mɨne 
nɨmnhavi, mhapɨk mhauə.”

11 Kɨni Saemon Pita rɨmavən ye bot, kɨni məukəkin net məsok fiak. Net 
a rukwar kɨn kəmam ehuə mɨnə, iriə m-fam wan handred fifti tri. Net a 
rukwar pawk kɨn kəmam, mərɨg rɨmɨpəh neikus-eikusien. 12  Kɨni Yesu 
rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hauə, pəh kɨsəvɨgɨn kwis.”

Kɨni iriə kɨrik rɨkin rɨpəh nəsɨkien mə tukraiyoh In mə, “?Ik pa?” 
meinai iriə m-fam kwənharkun ta mə In Yesu Yermaru. 13  Kɨni Yesu 
rɨmɨvəh bred mɨvəh-si-pən kɨmi əriə, mɨvəh-si pən mɨn kəmam.

14 Nɨpɨg Yesu rɨmamhə mamragh mɨn, kɨni in a nɨpɨg yame ror kɨsisər 
kɨn yame In rɨmatərhav-pə tuk kafan narmamə mɨnə. e

Yesu rɨmɨvəhsi-haktə nərɨgien kape Pita, meinai in 
apa kupan, rɨmɨni m-kɨsisər mə reinein Yesu

15 Kɨmɨsəvɨgɨn ta, kɨni Yesu raiyoh Saemon Pita mɨmə, “Saemon, ji Jon. 
?Norkeikeiyen kafam tuk Yo rapita norkeikeiyen kape narmamə mɨnə 
tɨksɨn, uə?” f

Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝwəh. Yermaru, Ik nakwɨrkun ta mə 
yakorkeikei pɨk Ik.”

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Inta. Ik takaməvɨgɨn kwaji sipsip mɨnə 
kafak.” 16  Kɨni marar maiyoh mɨn in mɨmə, “Saemon, ji Jon. ?Nakorkeikei 
Yo?”
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Kɨni in rɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Ǝwəh Yermaru. Ik nakɨrkun mə 
yakorkeikei pɨk Ik.”

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Inta. Takamarha huvə tuk kafak 
sipsip mɨnə.” g 17 Kɨni marar maiyoh mɨn yame ror kɨsisər kɨn mɨmə, 
“Saemon, ji Jon. ?Ik nakorkeikei Yo?”

Kɨni Pita, rɨkin rəmhə, meinai Yesu rɨmnaiyoh in m-kɨsisər mɨmə, 
“?Ik nakorkeikei Yo?” Kɨni rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Ik 
nakɨrkun narɨmnar m-fam. Ik nakɨrkun mə yo yakorkeikei ik.” h

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ita. Ik takaməvɨgɨn kafak sipsip 
mɨnə.”

Yesu rɨmɨni-ərhav mə tukhopni Pita
18  Kɨni Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨni-pən tuk Pita mɨmə, “Yakamni-

pre əfrakɨs tuk ik mə, apa kupan, nɨpɨg nɨmnamatamaruə, 
nɨmɨvəhsi-pən atuk kafam neipən, mameriwək, mamvən aikɨn mɨnə 
fam yame ik nakorkeikei mə takvən ikɨn. Mərɨg tukmə naknəhuaru, 
takhuatuk kɨn kwermɨm, kɨni yarmə kɨrik tukrɨvəhsi-pre atuə kɨn 
kafam neipən, kɨni mɨkɨr ik nakravən aikɨn ik nakpəh norkeikeiyen 
mə takvən ikɨn.”

19 Nəgkiarien e Yesu rɨmnəkupan mamni-ərhav nɨmhəyen kape Pita, 
kɨni kafan nɨmhəyen in tukrɨvəh-si haktə nhag Kughen. i

Kɨni Yesu rɨmnarar mɨni-pən tukun mə, “Ita, kwasɨg kɨn Yo.”

Yesu mɨne yermamə yame Yesu rorkeikei pɨk
20  Kwəriwək mɨravən, kɨni Pita rarar marha-pən məm yermamə kɨrik 

kape Yesu, yame Yesu rorkeikei pɨk, ramkwasɨg kɨn əriu. (Kwən a in a, 
yame apa kupan, ye nɨpɨg kape Pasova, rɨmneiwaiyu mɨni-pən tuk Yesu 
mɨmə, “Yermaru. ?Pa nhagɨn tukreighaan-pən kɨn Ik ye kwermɨ tɨkmɨr 
mɨnə kafam?”) j 21 Nɨpɨg Pita rɨmnəm yermamə e kape Yesu, kɨni raiyoh 
Yesu mɨmə, “Yermaru. ?Rhawor ye kwən e?”

22  Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Tukmə Yo yakorkeikei mə in 
tukramragh əmə mamrɨrpɨn meriaji jakrerɨg-pə mɨn, ik to nakpəh 
nətərɨg-pɨkien tukun. Mərɨg ik, takaməkeikei mɨkwasɨg kɨn Yo.” k

23  Yesu rɨmɨni-pən məknakɨn tuk Pita, kɨni nəvsaoyen kɨrik rəvirh-
əvirh ye nəməhuak mɨnə mə yermamə a kape Yesu tukrɨpəh nɨmhəyen. 
Mərɨg pəh nien mə Yesu rɨmɨni mə tukrɨpəh nɨmhəyen. Rɨmɨni-pən 
əmə tuk Pita mɨmə, “Tukmə Yo yakorkeikei mə in tukramragh əmə 
mamrɨrpɨn meriaji jakrerɨg-pə mɨn, ik to nakpəh nətərɨg-pɨkien tukun.”
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24 Yermamə e kape Yesu, in yermamə kɨrikianə əmə yame ramni-ərhav 
narɨmnar mɨnə e, kɨni mɨrai-pən narɨmnar mɨnə e ye nəkwəkwə e. Kɨni 
kɨtawə kharkun mə nəgkiarien mɨnə e kasəfrakɨs. l

Nəgkiarien infamien kape nəkwəkwə e
25 Kɨni Yesu rɨmnor narɨmnar rɨpsaah mɨn. Tukmə narmamə khamə 

tukharai fam narɨmnar yame In rɨmnor, nəgkiarien rɨpsaah, tukreriaji 
nəkwəkwə rɨpsaah rɨpsaah rɨpsaah. Kwənmhan ye tokrei tanə e to rɨpəh 
nəmhenien tuk nətu-pənien nəkwəkwə mɨnə e aikɨn. m 
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