John 14 1-6
14:1 Μη ταρασσεσθω ὑμων ἡ καρδια. πιστευετε εις τον θεον και εις
let be troubled

εμε πιστευετε. εν τη οικια του πατρος μου μοναι πολλαι εισιν· ει δε
house

rooms
to stay

many

μη, ειπον αν ὑμιν ὁτι πορευομαι ἑτοιμασαι τοπον ὑμιν; και εαν
 I told



I travel

to prepare

place

πορευθω και ἑτοιμασω τοπον ὑμιν, παλιν ερχομαι και
I might travel

again

I come

παραληψομαι ὑμας προς εμαυτον, ἱνα ὁπου ειμι εγω και ὑμεις ητε.
I will take along

myself

that

where

might be

και ὁπου εγω ὑπαγω οιδατε την ὁδον. λεγει αυτω θωμας· κυριε,
~~~

I go off

you know

way

ουκ οιδαμεν που ὑπαγεις. πως δυναμεθα την ὁδον ειδεναι; λεγει
~~~

~~~~

how

are we able

to know ?

αυτω ὁ Ιησους· εγω ειμι ἡ ὁδος και ἡ αληθεια και ἡ ζωη. ουδεις
life

~~~~

ερχεται προς τον πατερα ει μη δι᾽ εμου.
comes

 except



ει εγνωκατε με, και τον πατερα μου γνωσεσθε. και απ᾽ αρτι γινωσκετε
αυτον και ἑωρακατε αυτον. λεγει αυτω φιλιππος· κυριε, δειξον ἡμιν τον
πατερα και αρκει ἡμιν. λεγει αυτω ὁ ιησους· τοσουτον χρονω μεθ᾽ ὑμων
ειμι και ουκ εγνωκας με, φιλιππε; ὁ ἑωρακως εμε ἑωρακεν τον πατερα.
πως συ λεγεις· δειξον ἡμιν τον πατερα; ου πιστευεις ὁτι εγω εν τω πατρι
και ὁ πατηρ εν εμοι εστιν; τα ῥηματα ἁ εγω λεγω ὑμιν απ᾽ εμαυτου ου
λαλω, ὁ δε πατηρ εν εμοι μενων ποιει τα εργα αυτου. πιστευετε μοι ὁτι
εγω εν τω πατρι και ὁ πατηρ εν εμοι· ει δε μη, δια τα εργα αυτα
πιστευετε. αμην αμην λεγω ὑμιν, ὁ πιστευων εις εμε τα εργα ἁ εγω ποιω
κακεινος ποιησει, και μειζονα τουτων ποιησει ὁτι εγω προς τον πατερα
πορευομαι, και ὁ τι αν αιτησητε εν τω ονοματι μου τουτο ποιησω, ἱνα
δοξασθη ὁ πατηρ εν τω υἱω. εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου εγω
ποιησω.

