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Seken Pita
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i

nəkukuə
Nəpɨn riti ipaka tɨ nuk 66, Pita rɨrai nəkukuə sə

ro kəru irə revən tɨnakalasiame fwe profens nəha
kani mə Esia Maenor. Nəmisəien sə kɨnamo ia
nakalasiamenəha fweEsiaMaenor rɨno sampam.
Mətə nahatən eikuə me həuvehe mwi tɨ nirəha.
Pita rɨni pen tɨ nakalasia me mə irəha tuhəukurən
amasan nari nənə mhərer əknekɨn ia nahatətəien
səvənraha. Noiennəha trəkoui rakanahatəneikuə
me tɨnirəha. Pita rɨni penməKumwesən trouraha
nahatən eikuə me. Tɨ nəri nə mə Iesu Kristo tru-
vehe mwi, Pita rɨni pen tɨ nakalasia memə tuharə
ia narəien sə ro ikinan.

1 Iou Saemon Pita, iou iərmama riti sə iakamo
tukwini nari m Iesu Kristo, nənə, iou aposol riti
səvənhi.
Iakamrai nəkukuə i m kɨmiaha nərmama

me səməme hiaməuvehi nahatətəien riti sə
krouamasan pɨk rouəmnəmwhen a ia nahatətəien
səkɨmaha. Hiaməuvehi nahatətəien ia noien
atukwatukw səvəi Kumwesən mɨne iərmama
sə rauvehimɨru kɨtaha Iesu Kristo.

2 *Pwəh namasanien mɨne nəmərinuien
krouvehe rouasori mwi tukumiaha tɨ nəri nə
mə hiəukurən Kumwesən mɨne Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha.

Noien me nərmama tuho trahatən pen mə irəha
həukurən amasan Iesu Kristo

3 *Ia nɨskaiien səvəi Kumwesən, in ruvei pehe
* 1:2: Jut 2 * 1:3: 1Tes 2:9
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m kɨtaha narimnari me pam səməme tsaməkeikei
mhəuvehi səvəi nɨmɨruienmɨne noienme səməme
hatukwatukw nənə rerɨn raɡien tukwe. Narim-
nari me nəha həməier pehe tukutaha tɨ nəri nə
mə kɨtaha səukurən Kumwesən sə in rɨnəkwein
kɨtaha mə tsəuvehi pəri nasoriien səvənhi mɨne
namasanien səvənhi. 4 Ia narimnari me nəha, in
rɨməuvei pehemkɨtaha promes keikeime səvənhi
hasori pɨk. In rɨməuvei pehe promes me i mə
tihəuvehi pwəhhasitu ia kɨmiahahiaraka ianoien
ərəha me səvəi tɨprənə i səməme kamhouraha
nərmama tɨ nəri nə mə irəha hokeikei pɨk mə
tuho, nənə hiəukurən nuveheien mho kuatia ia
nɨmɨruien səvəi Kumwesən.

5 Ro iamɨnha irə kɨmiaha tihaməkeikei
mhousari mhakutan pen noien me i ia
nahatətəien səkɨmiaha. Tihəkupwən mhakutan
pen noien amasan, nənə, nəpɨn hiənakutan pen
raka i, hiakutan pen mwi nukurənien, 6 *nənə,
nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen
mwi noien i sə hiaməkoui atukw kɨmiaha, nənə,
nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi
nərerien sə hiamərer əknekɨn irə ia nəpɨn me,
nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen
mwi noien i sə hiamo narimnari me səməme
Kumwesən rokeikei, 7 nənə, nəpɨn hiənakutan
pen raka i, hiakutan pen mwi nokeikeiien i
sə hiamokeikei piəvtaha me irə, nənə, nəpɨn
hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi
nokeikeiien i sə hiamokeikei nərmama me pam
irə. 8 Ramasan mə tiho noien me nəha. Nəpɨn
noien me nəha rasori pɨk ia nɨmɨruien səkɨmiaha,
ro kɨmiaha hiəpkarə auər a mhə, mətə kɨmaha
* 1:6: Kal 5:22-23
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tihəukurən amasan Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha,
nənə nɨmɨruien səkɨmiaha trukuə mo kwənkwan.
9 Mətə iərmama sə rɨpko mhə noien me nəha in
rəmwhen iərmama sə nənimen rɨfwə ko rɨpkəti
pen mhə isipwɨn, nənə in rɨnenouenou mə Iesu
rɨnaikuas raka noien ərəhame səvənhi səməme in
rɨno fwe kupwən.

10 Ro iamɨnhi irə piak me tihaməkeikei
mhousari əknekɨn mə tiho noien me nəha, nənə
ramahatən pen mə Kumwesən rɨmərfi pərhien
kɨmiaha, məkwein kɨmiahamə kɨmiaha nərmama
me səvənhi. Ro pen trɨni mɨnuə hiamo noien
me nəha ko hiəpkɨmwei mhə nəpɨn riti. 11 Nənə
nəpɨn Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha truvehe irə,
in truvehimɨru kɨmiaha, nənə, məseni kɨmiaha
hiəuvnimwə ia nɨtətə səvənhi sə in trərɨmənu irə ia
nuk nukme.

Nəɡkiariien səvəi profet me ia Nəkukuə Ikinan
12 *Ro pen nəpɨn me pam takaməkeikei mo

a pwəh rerɨmiaha ramrhi narimnari me i, nəri
auər a mə hiəukurən nənə mamhərer əknekɨn
ia nɨpərhienien sə hiəuvəuvehi raka. 13 *Nəpɨn
iakamɨru ihi ia nɨpwrak i, rerɨk ramrhi mə
ratukwatukw mə takɨni nəɡkiariien i məsuəpwiri
kɨmiaha irə pwəh rerɨmiaha ramrhi, 14 *tɨ nəri nə
mə iakukurənmə trɨpkomhə tui iakemhə,məpwəh
nɨpwrak i rəmwhen ia Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha ruvəni pehe raka tukw iou i. 15 Nənə
takaməkeikei məmwur nəha təkwtəkwuni mə
tihəpwəh nenouenouien ia narimnari me i nəpɨn
iakuvamhə rakamier ia tɨprənə i.

* 1:12: Jut 5 * 1:13: 2Tes 3:1 * 1:14: 2Kor 5:1, Jon 21:18-19
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16 *Nəpɨn iahaməni irapw tukumiaha mə Iesu
Kristo truvehe mwi ia nɨskaiien, iahəpkɨni mhə
kwənaɡei me irə səməme iərmama rani a ia
nətərɨɡien səvənhi, mətə kɨmrahar iaharənətoni
atukwatukw ia nənimemrahar nɨskaiien mɨne
nukuraanien asori səvənhi. 17-18 *Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən, kɨmrahara iahama-
ravən ia təkuər ikinan kɨmaha Iesu. Ia nəpɨn
nəha Tata Kumwesən ruvei pen nɨsiaien m Iesu,
nənə mo nukuraanien rəhiapw mier ia nɨpwran,
nənə reri Kumwesən rɨni mə, “In i nərɨk keikei,
rerɨk raɡien pɨk tukwe.” Kɨmrahar iaharreɡi
nəɡkiariien nəha ruku pen fwe ia neiai muvehe.

19 Kɨtaha səukurən mwi mə nəɡkiariien səvəi
profet kupwən me ro nɨpərhienien. Ramasan
mə kɨmiaha tihətərɨɡ amasan irə tɨ nəri nə mə
nəɡkiariien səvəi profet kupwən me rəmwhen
ia laet sə raməhiapw ia nəpitəvien. Laet nəha
traməhiapw iamɨnha irə meste ruvəran pen
ia nəpɨn asori nəha nənə koufətəteiə rutə ia
rerɨmiaha. 20 Nəri sə tihəkupwən mhəukurən ro
iamɨnhi irə. Nəɡkiariien me pam səvəi profet me
ia Nəkukuə Ikinan riti riwən in nəɡkiariien atukw
səvəi profet riti. 21 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə profet me hənapkɨni irapw mhə nətərɨɡien
atukw səvənraha, mətə irəha nərmama səməme
Nənɨmwɨn Ikinan riri irəha mo irəha həni irapw
nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Kumwesən.

2
* 1:16: Mat 17:1-5 * 1:17-18: Mat 17:5 a 1:17-18: Irəhar
nə Pita, Jemes, mɨne Jon * 1:21: 2Tim 3:16, 1Pit 1:11
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Nahatən eikuəmeKumwesən trouraha irəha
1 *Mətə fwe kupwən profet eikuə me nəha ikɨn

ia reri nəkur Isrel. Ia noien a mwi nəha kɨmiaha
tihətoni nahatən eikuə me ia rerɨmiaha. Irəha
tuhəuvehe afafa, mhahatən kɨmiaha ia neikuəien
me səməme tuhouraha nari. Irəha tuhəni mə
rekəm rɨpko mhə Iesu in iəmə asori sə rɨnərəku
raka irəha meivinari ia nirəha. Tɨ noien nəha
kamho Kumwesən trouraha akwauakw irəha.
2 Nərmama həpɨk tuhəkurirə pen nahatən eikuə
me nəha ia noien ərəha sə irəha kamho ramo
naurɨsien. Ro iamɨnhi irə nərmama nepwɨn mwi
tuhəni ərəha suatuk səvəi nɨpərhienien. 3 *Tɨ nəri
nə mə nahatən eikuə me nəha hokeikei pɨk mane,
irəha tuhəni neikuəienmem kɨmiahamə tihəuvei
pen mane mɨnraha. Kumwesən ruvəni raka tui
ia Nəkukuə Ikinan mə trərpwɨn noien ərəha me
səvənraha, nənə, mɨnərer mwatuk mə trouraha
irəhaməpwəh napriien.

4 *Kɨmiaha hiəukurən. Fwe kupwən, nəpɨn
naɡelo me nepwɨn həno noien ərəha, Kumwesən
rɨpkəkwtəmhiri mhə nərpwɨnien səvənraha,
mətə rɨnərihi irəha ia jen, mərarki pen irəha ia
kwopun riti fwe inhərɨpwa mə tuhamarə ikɨn
ia nəpitəvien meste nəpɨn in trərpwɨn noien
ərəha me irə. 5 *Nənə Kumwesən rɨpkəkwtəmhiri
mhə nərpwɨnien səvəi nərmama kupwən me
səməme kamhərui nəkwan ia nəpɨn səvəi Noa,
* 2:1: Mat 24:11, Jut 4 * 2:3: Rom 16:18, 1Tes 2:5 * 2:4:
Jut 6 a 2:4: Ia nəɡkiariien Krik, kwopun nəha inhərɨpw sə
Pita rani nəɡhɨn nə Tartaros. Nəkur Kris həməni kwopun nəha mə
kwopun kamərpwɨn noien ərəhame ikɨn səvəi nənɨmwɨn ərəhame
mɨne nərmama me səməme hənərui nəkwai Kumwesən. * 2:5:
Jen 6–8, 8:18, 2Tes 3:6
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mətə rɨnouraha irəha ianui asori. MətəNoa rɨməni
irapw nəɡkiariien səvəi noien atukwatukw, nənə
Kumwesən ruvehimɨru in mɨne nərmama me
səvənhi irəha pam sefen. 6 *Nənə Kumwesən
rɨno nərpwɨnien tɨ nərəhaien səvəi nəkur Sotom
mɨne Komora, rɨməuvani taon mi nəha ia napw
krouo nɨmwrakw ia nirau. In ro iamɨnha irə mə
trahatən nəfe tro m nərmama səməme kamhərui
nəkwan. 7 *Mətə in rɨməuvehimɨru Lot. Iəmə nəha
in iəmə atukwatukw, nənə rerɨn raməmisə tɨ noien
ərəha sə ramo naurɨsien səvəi nəkur ərəha me
nəha ikɨn. 8 In ramarə irəha mɨnraha, mamətoni
noien ərəhamenəhakamho,mamreɡi nəɡkiariien
ərəhame nəha kamhəni, ia nəpɨnme pam rerɨn sə
ratukwatukw raməmisə pɨk tukwe. 9 *Narimnari
me nəha ramahatən mə Iərɨmənu rukurən
nuvehimɨruien nərmama me səməme kamhəsiai
in, mamho noien me sə in rokeikei, nənə rukurən
nɨpeki rakaien irəha ia nərəhaien sə kamharə
irə. Mətə nərmama səməme həpkatukwatukw
mhə Kumwesən rukurən nərpwɨnien noien ərəha
me səvənraha təkwtəkwuni, marə mo tukuahaɡ
mwi irəha rəmwhen ia nərmama ia kalapus,
mamevən meste in truvei pen nərpwɨnien
sampam mɨnraha ia nəpɨn kurirə. 10 *Kumwesən
truvei pen nərpwɨnien m nərmama ərəha me
pam, mətə truvei pen nərpwɨnien asori mɨnraha
nəha səməme kamhesi pen noien əmkemɨk
me nɨpwranraha rokeikei pɨk, mamhətə ərəha
nasoriien sə kauvehi kamərɨmənu irə.
Nahatən eikuə me nəha səməme iakaməɡkiari

ia nirəha, irəha kamhərpwi irəha, mamho
* 2:6: Jen 19:24, Jut 7 * 2:7: Jen 19:1-16 * 2:9: 1Kor 10:13,
Jut 6 * 2:10: Jut 7-8,16



Seken Pita 2:11 vii Seken Pita 2:16

kənkapwənraha, mamhəni nəɡkiariien ərəha
me ia naɡelo me ia neiai mhəpwəh nehekɨrien.
11 *Nəri auər a mə naɡelo me nəha irəha həskai
nənə nəɡsenraha rasori məpi raka nərmama me
nəha, mətə irəha həpkɨni ərəha mhə irəha riti
ia nəmri Iərɨmənu. 12 *Mətə nahatən eikuə me
nəha kamhəni ərəha narimnari me səməme irəha
həpkukurən mhə. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn
me nətərɨɡien səvənraha riwən, mətə kamho a
nari sə hokeikei. Nəri əprmɨnme nəha kɨməkwəhi
irəha mə kwənkru trousi tərini irəha, kousi əpune
irəha. Kumwesən trouraha mwi nahatən eikuə
me nəha rəmwhen ia nəri əprmɨnme nəha.

13 *In trərəku irəha ia nərəhaien tɨ nəri nə mə
irəha həno nərəhaien m nərmama. Ia nətəien
səvənraha noien i ramasan pɨk mə ia rukwəsikər
tuhani pɨk nari mhənɨmwi pɨk. Irəha həmwhen
ia tɨnari əmkemɨk, uə təmwki nɨmwapw sə ramo
aurɨs kɨmiaha. Irəha həuvehemhani nari kɨmiaha
mɨnraha, mətə kamheikuə ia kɨmiaha rerɨnraha
raɡien a. 14 Ia nəmrɨnraha kamhətə pɨk nɨpran
me, mamhakres irəha, mhəpkapwɨs mhə ia
noien ərəha. Irəha kamhəvi nərmama səməme
nətərɨɡien səvənraha rɨpkɨskai mhə mə tuhəuvən
mho noien ərəha. Rerɨnraha rokeikei pɨk mane.
Kɨnahatən amasan irəha irə. Irəha nɨpwnəti
nərəhaien Kumwesən raməkwein ərəha ia nirəha!
15 *Irəha hənəpwəh suatuk sə ratukwatukw, nənə
mhəikou mamhesi pen suatuk səvəi Palam tɨni
Peor, iərmama sə rokeikei pɨk nuvehiien mane
ia noien ərəha. 16 *Mətə toɡki riti rɨnəski tɨ noien
* 2:11: Jut 9 * 2:12: Jut 10 * 2:13: Jut 12 * 2:15: Nam
22:7, Jut 11, Rev 2:14 * 2:16: Nam 22:28-35
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ərəha me səvənhi. Kɨtaha səukurən mə toɡki
rɨpkəɡkiari mhə, mətə Kumwesən rɨno toɡki
rəɡkiari ia reri iərmama mə trɨnise noien ikou
səvəi profet nəha.

17 *Nahatən eikuə me nəha həmwhen ia
nəmri nui me səməme hənamə, uə nəpuə sə
nɨmətaɡi rɨməpeki raka nənə nesən riwən irə.
Kumwesən rɨnəpnəpenə raka ia nəpitəvien asori
mə səvənraha. 18 *Irəha kamhəfiəutə ia nirəha
me, mamhəni nəɡkiariien arməri me, mamhəvi
nəməme səməme həpkaraka a i ia nəkur kamharə
ia nəpitəvien mə tuhəuvehe mho noien ərəha
me sə ramo naurɨsien nɨpwranraha rokeikei
pɨk. 19 *Irəha kamhəni pen tɨ nəmə me nəha mə
tukeivinari ia nirəha,mətənahatən eikuəmenəha
irəha slef me səvəi noien sə ramouraha nərmama.
Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti
in slef səvəi nəfe noien sə ramərɨmənu irə.
20 *Iesu Kristo in Iərɨmənu səkɨtaha, nənə, in
mwi Iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha. Nərmama
səməmehəukurən inhəukurənnarakaien ianoien
əmkemɨk me səvəi tɨprənə i. Mətə mə hərərɨɡ pen
mwi kurirə ikɨn, noienmenəhahərkwimwi irəha,
mamhəuvehi irapw nɨskaiien səvənraha, tuharə
ia narəien sə rərəhaməpi raka narəien sə kupwən.
21 *Trɨni mɨnuə irəha hamreirei anan suatuk səvəi
natukwatukwien, ramasan pɨk məpi raka mə
irəha həuvəukurən suatuk nəha nənə kurirə irə
həuvsini pen təkutanraha ia nəɡkiariien ikinan sə
Kumwesən rɨməuvei penmɨnraha. 22 *Noien səvəi
nərmama me nəha ramahatən mə nəɡkiariien i

* 2:17: Jut 12-13 * 2:18: Jut 16 * 2:19: Jon 8:34 * 2:20:
Mat 12:45 * 2:21: Luk 12:47-48 * 2:22: Prov 26:11
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kamɨni rerɨn ro nɨpərhienien: “Kuri reuə mɨrərɨɡ
penmaməni newəien səvənhi. Kɨnəvərui raka pɨkə
revənmamarumwi ia nəmtɨɡei.”

3
Nəpɨn nəha kanimə nəpɨn səvəi Iərɨmənu

1 *Nərmama keikei me, in i nəkukuə səiou sə
ro kəru irə rauvehe tukumiaha. Iakɨmərai irau
pəri mə takəsuəpwiri nətərɨɡien atukwatukw
səkɨmiaha ianirau, pwəhrerɨmiaharamrhi 2*nəfe
profet ikinan me fwe kupwən haməkupwən
mhəni irapw mə tuhəier pehe mɨne nəɡkiariien
i Iərɨmənu sə rauvehimɨru kɨtaha rɨməni pehe
tukumiaha ia tərhui aposol me səkɨmiaha.

3 *Nəri sə tihəkupwən mhəukurən ro iamɨnhi
irə. Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam nərmama
nepwɨn tuhəuvehe irəha tuhamesi pen nəfe noien
ərəha me nətərɨɡien səvənraha rokeikei. Irəha
tuharɨs ia Kumwesən, 4 *mhəni mə, “Rəfo? Rɨməni
mə truvehe mwi, mətə in pəku? Nəpɨn kaha me
səkɨtaha həmamhəmeste pehe nəha təkwtəkwuni
narimnari me pam həpkopəiti mhə kamho a
iamɨnhi irə. Fwe kupwən anan, nəpɨn kɨno tɨprənə
meste pehe təkwtəkwuni, narimnari me pam
kamho a nari kuatia.” 5 *Kamhəni iamɨnha irə
mətə irəha həpkokeikei mhə mə tuhətərɨɡ fwe tui
anan ia nəɡkiariien səvənhi Kumwesən ro neiai
mɨne tɨprənə, nənə mo tɨprənə rutə ia kurkwai
nui, muvehi nui mo kwopun me pam ia təkure

* 3:1: 2Pit 1:13 * 3:2: Jut 17 * 3:3: 1Tim4:1, Jut 18 * 3:4:
Aes 5:19, Esik 12:22, Mat 24:48 * 3:5: Jen 1:6-9
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tɨprənə irə, 6*nənəmarəmakiətənɨmwmwi tɨprənə
kupwən, mouraha ia nui nəha. 7 Nəɡkiariien
nəha səvəi Kumwesən raməkwtəmhiri neiai
mɨne tɨprənə krauarə təkwtəkwuni. Irau trouarə
roueste nəpɨn in truvani irau ia napw ia nəpɨn
sə in trərpwɨn noien ərəha me irə səvəi nərmama
səməme kamhərui nəkwan, mouraha irəha.

8 *Mətə nərmama keikei me, tihəpwəh
nenouenouien nari kuatia i mə ia nətərɨɡien
səvəi Iərɨmənu nəpɨn kuatia rəmwhen ia nuk
wan-taosen, nənə nuk wan-taosen rəmwhen ia
nəpɨn kuatia. 9 *Nərmama nepwɨn rerɨnraha
rɨrhi mə Iərɨmənu ramo tɨpwə tɨ noien nəɡkiariien
səvənhi ruvehe mukuə, mətə rɨpko mhə iamɨnhi
irə. In ramo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs mə
trameitenhi kɨmiaha. In rəpwəh nokeikeiien mə
iərmama riti tremhə kouraha in, mətə rokeikei
mə nərmama pam tuhərərɨɡ ia noien ərəha me
səvənrahamhəuvehe tukwe.

10 *Mətə nəpɨn i kani mə nəpɨn səvəi Iərɨmənu
truvehe rəmwhen ia rakres. Ia nəpɨn nəha, tsəreɡi
nurɨɡrɨɡien asori. Kəpuapen triwən. Napw trahi
meri mɨne məkwə mɨne kəməhau me. Irəha
tuharɨs mhəiwən. Nənə nəpnəpanien tro tɨprənə
mɨne narimnari me pam kamharə irə tuhəiwən.

11 Tɨ nəri nə mə Kumwesən trouraha pam
narimnari me nəha ia noien nəha, hiəukurən
mə tihəfarə irə. Kɨmiaha tihaməkeikei mharə ia
narəien sə ro ikinan i, mamho narimnari me
səməme Kumwesən rokeikei, 12 *mamheitenhi
nəpɨn i kani mə nəpɨn səvəi Kumwesən, nənə,
* 3:6: Jen 7:11-21, 2Tes 2:5 * 3:8: Sam 90:4 * 3:9: Hab 2:3,
1Tim 2:4 * 3:10: 1Tes 5:2, Mat 24:29,35 * 3:12: Aes 34:4
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mamhəmwur ia noien wok sə tro nəpɨn nəha tru-
vehe akwauakw. Ia nəpɨn nəha nəpnəpanien tro
kəpuapen mouraha narimnari me pam irə. Nənə
napw trahi meri mɨne məkwə mɨne kəməhau me.
Irəha tuharɨsmhəiwən. 13*Mətəkɨtaha sameitenhi
nəɡkiariien səvəi Kumwesən mə truvehe mukuə.
In rɨməni mə tro neiai vi mɨne tɨprənə vi, kwopun
riti sə narimnari me hatukwatukw a tuhamarə
ikɨn.

14 Ro pen nərmama keikei me, tɨ nəri nə mə
hiameitenhi narimnari me i tihousari əknekɨn
mə Kumwesən trəpwəh nətoniien nəmkemɨkien
riti ia nɨmɨruien səkɨmiaha, uə noien ərəha riti
triwən ia nɨmɨruien səkɨmiaha, nənə tiharə ia
nəmərinuien kɨmiaha min. 15 *Tihaməkeikei
mhəukurən mə nətərɨɡien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
rəpwəmwɨs tɨ neitenhiien kɨtaha. In ramo mə
truvehimɨru nərmama nepwɨn mwi. Rəmwhen
ia nəɡkiariien sə piəvtaha keikei Pol rɨmərai m
kɨmiaha mesi pen nukurənien sə Kumwesən
rɨməuvei pen min. 16 Ia nəkukuə me pam
səvənhi raməɡkiari ia narimnari me nəha. Ia
nəkukuə me nəha, narimnari me nepwɨn nəha
ikɨn həknekɨn tɨ nukurənien. Nərmama səməme
həreirei nari nətərɨɡien səvənraha ramaiuaiu,
irəha kamhəuvsini nəɡkiariien me səvəi Pol,
ia noien a mwi nəha irəha kamhəuvsini mwi
nəɡkiariien me nepwɨn ia Nəkukuə Ikinan. Nənə
Kumwesən trouraha irəha tukwe.

17 *Ro iamɨnhi irə, nərmama keikei me, tɨ
nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəukurən raka nəri i
kurirə rier pehe, tihaməkeikei mhəsiari kamo
* 3:13: Aes 65:17, Aes 66:22, Rev 21:1,27 * 3:15: Rom 2:4, 2Tes
3:9 * 3:17: Mak 13:5,33, 1Kor 10:12
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nəɡkiariien ərəha me səvəi nərmama səməme
kamhərui nəkwai Kumwesənhəvi raka kɨmiaha ia
kwopun səkɨmiaha hiamərer əknekɨn ikɨn, nənə,
hiəmwei. 18 *Mətə tihəuverə ia namasanien mɨne
nukurənien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha IesuKristo. In
nəha iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha.
Pwəh nasoriien revən tukwe in ipwet mɨne ia

nuk nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi!

* 3:18: Jut 25



xiii

Nǝkukuǝ Ikinan
The New Testament in the Nafe (Kwamera) language of

Southeast Tanna, TAFEA Province, Vanuatu
Niutestamen long lanwis Nafe blong Vanuatu.

Le Nouveau Testament dans la langue Nafe de Vanuatu.
copyright © 2013Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Nəfe (Nafe)

Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2019-06-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 30 Nov 2021
26b0f540-c192-5878-be67-18ede9ab1416

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/tnk
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	Seken Pita

