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2 Pita
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPitatəməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u

2 Pita
?Pah təməte naoa u? Pita təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn

kəmnetəmim rəha niməfak.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pita

tɨtunməmə otəsuwəhən tɨmɨs, kənmolkeikeməmə
otos-ipən rəhan namnun nəghatən kəmniməfak.
? Təməte naoa u o naka? Tolkeike məmə

otəhgaiir kən məgətun netəmim rəha niməfak
məmə iəgətun eiuəmɨn okotuwa ilugɨn elat. Məto
niməfak otəkəike matətul əskasɨk matətəu-pən əm
nəgətunən itəm tətuatɨp. Kən molkeike məmə na-
hatətəən rəhalat e Iesu otəkəike muwa məskasɨk,
kən nɨtunən rəhalat o Iesu otəkəike məwiə.

Pita təmən təwɨr kəm ilat
(Jut 4-13)

1 Io Saimon Pita, io slef ne aposol rəha Iesu Kristo.
Iatən təwɨr kəm itəmat itəm nəmotos nahatətəən
itəm in təwɨr tahmen e rəhatɨmat. Nəmotos na-
hatətəən əh e nolən ətuatɨp rəha rəhatat Uhgɨn ne
Iosmegəh, inu Iesu Kristo.

2 Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən ne
nəməlinuən taprəkɨs agɨn kəm itəmat məto-inu
nəkotɨtun Uhgɨn, ne Iesu rəhatat Iərəmərə.

Uhgɨn təmaun-in ilat məmə rəhanmɨn netəmim
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3 E nəsanənən rəha Uhgɨn, təmos-ipa kəm
kitat natɨmnat rafin itəm okotəkəike kos rəha
nəmegəhən ne nolən mɨn itəm kotətuatɨp kən
Uhgɨn tolkeike. Tatos-ipa e nɨtunən rəhatat ron.
In təmaun-in kitat e rəhan atɨp əm nəsanənən ne
nəwɨrən. 4 Kən e nəsanənən ne nəwɨrən rəhan, in
təmos-ipa rəhan nəniəkɨsən mɨn itəm iahgin kən
məwɨr pɨk. Təmos-ipa nəhlan məmə e nəniəkɨsən
mɨn əh, nəkotɨtun nuwamən motol kitiəh e nolən
rəha Uhgɨn, kən motagɨm rəkɨs e nəratən rəha
nətueintən itəm təmɨsɨ-pən e nolkeikeən rat mɨn e
nɨki netəmim.

5Kən tol nəhlan, nəkotəkəikemotalkut pɨkməmə
nolən rəhatəmat otuwa təwɨr agɨn. Rəhatəmat na-
hatətəən əh-ikɨn, kən nəkotəkəike motol mɨn nolən
mɨn u: otol təwɨr kəm netəmim, kən otos nɨtunən,
6 otehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən ne rəhatəmat
nolənmɨn; kən otətul əskasɨk e Uhgɨn nian nəratən
tatuwa, kən otos-ipən rəhatəmat nəmegəhən rafin
kəmUhgɨn kənmotol nəwian, 7kən otolkeike iəfak
mɨn, kən otolkeike netəmim rafin. 8 Təwɨr məmə
nəkotol nolən mɨn əh, məto-inu nian nəkotol mo-
tol motol ilat, kən rəhatəmat nɨtunən e rəhatat
Iərəmərə Iesu Kristo otoe-in noan e nəmegəhən
rəhatəmat. 9 Məto okəmə etəmim kit təsolən ilat,
kən in tahmen e suah kit itəm təruru nuag-pənən
isəu, o kəm-naka nɨganəmtɨn təpɨs, kən in təmaluin
məmə Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhan
aupən.

10Tol nəhlanpiakmɨnnewɨnɨkmɨn, nəkotəkəike
kalkut əskasɨkməmənəkotol nolənmɨn əh, kən ilat
okotəgətun məmə nɨpahrienən, Uhgɨn təmɨtəpun
itəmat, kənmaun-in itəmatməmə rəhan netəmim.
1:6: Kal 5:22-23
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Məto-inu okəmə nəkotol natɨmnat mɨn əh, kən
okol nəsotəmeən nian kit, 11 kən Uhgɨn nɨkin
otagienməmə oterəh e toa otəmatməmənəkotɨtun
nuwɨnən ikɨn itəm Iesu Kristo, rəhatat Iərəmərə ne
Iosmegəh, in otərəmərə lilɨn ikɨn.

12 Tol nəhlan, nian rafin ekəkəike matən-ipɨnə
natɨmnat mɨn u kəm itəmat məmə nɨkitəmat otəht
mɨn, nat əpnapɨn nəkotɨtun ilat, kən motətul tiəkɨs
e nɨpahrienən itəm nəmotos rəkɨs. 13 E nian
iakatəmegəh e nətueintən u, nɨkik təht məmə
tətuatɨp məmə ekən-iarəp mɨn natɨmnat mɨn əh
məmə nɨkitəmat otəht mɨn, 14 məto-inu ekɨtun
məmə otəsuwəhən ekɨmɨs, tahmen məmə rəhatat
Iərəmərə IesuKristo təmol əp ətuatɨpkəmio. 15Kən
ekəkəike malkut pɨk roiu məmə onəsotaluinən
natɨmnat mɨn u nian oekɨmɨs rəkɨs.

16 Nian emotən-iarəp kəm itəmat məmə Iesu
Kristo otuwa mɨn e nəsanənən, eməsənən namsu
mɨn itəmsuah kit təmol e rəhan əmnətəlɨgən,məto
itɨməhal eməhaləplan ətuatɨp e nɨganəmtɨtɨməhal
məmə rəhan nəsanənən ne nəhag-əhagən in ilɨs
agɨn. 17-18 Itɨmat min Iesu əpəh ilɨs e nɨtot rəha
UhgɨnnianUhgɨnTata təmos-ipənnɨsiaiiənkəmin,
kən mol in nəhag-əhagən tasiə miet e nɨpətɨn, kən
təməto nəwia Uhgɨn u Nəhag-əhagən Asol təmən
kəm in məmə, “Inu nətɨk itəm iakolkeike, nɨkik
tagienpɨk ron.” Itɨməhal atɨp eməhaləto nəwian əh
təmɨsɨ-pən e nego e neai.

19 Natɨmnat mɨn əh təmol itɨmat ekotɨtun
wɨr məmə nəghatən rəha ien mɨn aupən in
nɨpahrienən. Kən təwɨr məmə itəmat mɨn

1:14: Jon 21:18-19; 2 Kor 5:1 1:16: Mat 17:1-5 1:17-18:
Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35
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onəkotəto wɨr nəghatən əh. In tahmen e lait
kit tətasiə e napinəpən, mətoarus-pən tian, kən
fetukai tɨnər enɨkitəmat. 20Kənnatasol enatɨmnat
mɨn u, nəkotəkəike motɨtun məmə nəghatən rəha
ien mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn, ien kit təməsən atɨpən
nəghatən mɨn əh,* 21məto-inu nəghatən rəha ien
mɨntəsɨsɨ-pənənenətəlɨgənrəhanetəmim əm,məto
netəmim kəmotən-iarəp nəghatən itəm təmɨsɨ-pən
e Uhgɨn nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilat.

2
Iəgətun eiueiuəmɨn

1 Məto ien eiueiuə mɨn əh-ikɨn e nɨki netəm Is-
rel aupən, kən e nolən kitiəh əm, iəgətun eiueiuə
mɨn okotuwa mɨn e nɨkitəmat. E nolən anion,
okotən-iarəp nəgətunən eiueiuəmɨn itəm otərəkɨn
rəhatəmat nahatətəən, kən taprəkɨs-in nat u, ilat
okotəuhlin məntaalat o rəhalat Etəm-iasol, nat
əpnapɨn in təmos-nəmtɨn ilat. Kən otəsuwəhən,
Uhgɨn otərəkɨn ilat e nalpɨnən itəm ilat atɨp əm
koatiuw-pa. 2 Kən netəmim tepət okotətəu-pən
nolən rat mɨn rəhalat itəm tol naulɨsən. Kən
tol nəhlan, netəmim tepət okotən rat suatɨp rəha
nɨpahrienən. 3 Kən məto-inu ilat iaumɨs mɨn o
məni, kən okotos rəhatəmat natɨmnat e nolən
eko-eko e noanage mɨn itəm kəmotɨsɨ-pən əm e
nətəlɨgən atɨp əm rəhalat. Nuwəh agɨn, Uhgɨn

* 1:20: Suatɨp kitmɨn onəuhlinənnəghatənKris e 1:20 tol nəhlan:
“Kənnat asol e natɨmnatmɨnu, nəkotəkəikemotɨtunməmə suah kit
tɨkəməmə, inpɨsɨn əmotənnɨpətɨnəghatənrəha ienmɨn itəmkəməte
e Naoa Rəha Uhgɨn,” 1:21: 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12 2:1:
Mat 24:11; Jut 4
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təmən-iarəp nalpɨnən rəhalat, kən otəsuwəhən in
otərəkɨn ilat.

4 Itəmat nəkotɨtun məmə in otol nalpɨnən əh
məto-inu nəmotəplan nolən rəhan aupən. Nian
nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm
əmən rəhalat nalpɨnən, məto təmərakin-pən ilat e
nɨpəg asol teiuaiu agɨn, ikɨn rəha netəm kotərat,
kən təməlis ilat e sen, kən kotatɨg e napinəpən
mətoarus-pa in otələhəu nəghatən o nalpɨnən
rəhalat. 5Kən Uhgɨn təməsaskəlɨm-əmən nalpɨnən
rəha netəmim aupən itəm kəmoatəht nəwian e
nian rəha Noah, məto təmohamnu ilat e naruəh
asol itəm təmaiu. Məto Noah təmatən-iarəp
nəghatən rəha nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ
Uhgɨn, kən Uhgɨn təmosmegəh in, ne rəhan
netəmim sepɨn. 6 Kən Uhgɨn təmol nalpɨnən
o nəratən rəha netəm Sotom ne Komora, kən
təmaan taonmil əh e nɨgəm, kioal nəmtap lan. Inu
tatəgətunnat naka itəmotol kəmnetəmmɨnu itəm
koatəht nəwian. 7Məto in təmosmegəh Lot. Suah
əh in etəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nɨkin
tɨtahmə o nolən rat mɨn itəm tol naulɨsən rəha
netəm mɨn əh-ikɨn əh u kəmoatəht nəwia Uhgɨn.
8 Kən in təmətatɨg ilat min ilat, kən nian rafin
in təməplan nolən rat mɨn rəhalat, kən matəto
nəghatən rat mɨn rəhalat, kən nian rafin əm, nɨkin
itəm tətuatɨp əm, təmahmə pɨk o nolən rat mɨn
rəhalat.

9 Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə Iərəmərə
Uhgɨn tɨtun nosmegəhən netəmim itəm kotahatətə
lan, kən tɨtun nəmki-rəkɨsən ilat e nəratən itəm

2:4: Jut 6 2:5: Jen 6—8; 2 Pita 3:6 2:6: Jen 19:24; Jut 7
2:7: Jen 19:1-16
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kotatɨg lan. Məto netəmim itəm kəsotətuatɨpən,
Uhgɨn tɨtun naskəlɨmən mol nalpɨnən kəm ilat
roiu muwɨn mətoarus nian in otələhəu nəghatən
o nalpɨnən rəha netəmim. 10 Uhgɨn otol nalpɨnən
kəm netəm rat rafin, məto in otol nalpɨnən asol
kəm netəmim itəm koatol natɨmnat rəha naulɨsən
itəm nɨpətɨlat tolkeike məmə okotol, kən natɨmnat
u koatol ilat tamkɨmɨk, kən netəmmɨn əh koatapəs
nərəmərəən rafin.
Netəm mɨn əh kotausit məsotəginən nat kit,

kən məsotəginən nən ratən natɨmnat e nego e
neai itəm koatəmegəh u ilat ilɨs pɨk. 11 Nat
əpnapɨnnagelomɨn, itəmilat kotəsanənkənnahgi-
lat tepət taprəkɨs-in netəm mɨn əh, məto nagelo
mɨn kəməsotəhaiən natɨmnat ilɨs pɨk əh, məsotətu-
pənən nəghatən kit elat e nɨganəmtɨ Iərəmərə
Uhgɨn. 12Məto netəmmɨn əh koatən rat natɨmnat
itəm kəsotɨtun wɨrən. Ilat kotahmen e nat iarupɨn
mɨn, itəm rəhalat nətəlɨgən tɨkə, məto koatol əm
nat itəm nɨpətɨlat tolkeike. Nat iarupɨn mɨn əh
kəmotaiirməmənetəmimokotarupɨn-in ilatmoto-
hamnu ilat. KənUhgɨn otərəkɨnmɨnnetəmratmɨn
əh tahmen e nat iarupɨn mɨn əh. 13 Uhgɨn otətou
ilat e nəratən məto-inu ilat kəmotol nəratən kəm
netəmim.
Kən iəgətun eiueiuəmɨn əh, nɨkilat tagien məmə

okotagwən nemotənɨmpɨk, sənəmə lapɨn əmməto
e nərauiəgən. Ilat kotahmen e napɨnən e nɨməhan,
o kotahmen e nɨməgəm itəm tatol aulɨs itəmat,
moatərəkɨn nərgɨ niməfak. Kotuwa motagwən
itəmat min ilat, məto koateiuə-in itəmat, moatol
nolən tərat. 14Nian rafin rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn

2:10: Jut 7-8,16 2:11: Jut 9 2:12: Jut 10
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onakləh-inənnɨpɨtan itəmrəhalat nətəlɨgən tɨmətɨg
əm, kən nian rafin koatol təfagə rat məsotapəsən.
Koatiuw rəkɨs netəmim itəm rəhalat nətəlɨgən
tətaliwək-aliwək, koatuwɨnenolən rat rəhalat. Ilat
koatəgətun atɨp ilat e nolən rəha naumɨsən. Uhgɨn
təmən rəkɨs nalpɨnən rəhalat. 15 Ilat kəmotapəs
suatɨp itəm tətuatɨp, kən moteko motətəu-pən
suatɨp rəha Palam nətɨ Peor, itəm təmolkeike pɨk
nosənməni e nolən tərat. 16Məto togki kit təməhai
o rəhan nolən tərat mɨn. Kitat kotɨtun məmə togki
təsəghatən, məto Uhgɨn təmol məmə togki tatəghat
enɨki etəmimməməotən-iəhaunoləneko-eko rəha
ien u.

17 Iəgətun eiueiuə mɨn əh kotahmen e nəmtɨ
nəhau itəm təmamɨr, o kotahmen e nɨmal napuə
itəm nɨmətag asol təməmki-rəkɨs, kən nuhuən tɨkə
lan, məto-inu nəgətunən rəhalat kotərat. Uhgɨn
təmələhəu kalɨn napinəpən asol məmə rəhalat.
18 Ilat koatəghat ausit e nəghatən itəm nɨpətɨn
tɨkə. Koatəghat e nəghatən mɨn rəha nolən mɨn
itəm nɨpətɨ netəmim kotolkeike, kən moatiuw-pa
netəmim kotuwa e nəratən itəm kəmotiet wi əm
lan. 19Koatən-iəkɨs məmə netəmim kotɨtun nətəu-
pənən natɨmnat itəm ilat kotolkeike, lou kit tɨkə
lan. Məto ilat atɨp slefmɨn rəhanolkeikeən ratmɨn
rəhalat, məto-inu suah kit in slef rəha nat naka
itəm tatərəmərə lan. 20Məto okəmə kotagɨm rəkɨs
e nəratən rəha nətueintən nian kotɨtun Iərəmərə
ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən uarisɨg lan
kotɨtəlɨgenolənrəha təfagə rat,motuwaslef rəhan,
ilat kotatɨg e nəratən itəm in tərat taprəkɨs-in

2:15: Nam 22:7; Jut 11; Nol Əpən 2:14 2:16: Nam 22:28-35
2:17: Jut 12-13
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itəm in aupən. 21 Okəmə ilat kəmotəruru agɨn
suatɨp rəha nolən ətuatɨp, in təməwɨr pɨk olat,
taprəkɨs məmə ilat kɨnotɨtun suatɨp əh kən uarisɨg
lan kotəuhlin məntaalat o nəghatən rəha Uhgɨn
itəm kəmos-ipən kəm ilat. 22 Ilat koatol məmə ni-
maa nəghatənmil u kueiamioal nɨpahrienən elat.
Katuən məmə, “Kuri kit təmɨtəlɨg muwɨn matun
nat itəm in təmeoa-in rəkɨs,” ne “Pɨkəs itəm təmaig
məruən, kənmɨtəlɨgmɨnmuwɨnmətaig e nəmɨt.”

3
Nian rəha Iərəmərə

1 Iolɨk mɨn, inu rəhak naoa itəm tatol kəiu
lan tatɨmnə otəmat. Eməte ilau kərən məmə
nɨkitəmat otəht mɨn natɨmnat mɨn əh, kən məmə
katuəhgaiir itəmat mol nətəlɨgən rəhatəmat
tətuatɨp. 2 Iakolkeike məmə onəkotətəlɨg-in mɨn
nəghatən mɨn itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən
aupən, ne nəghatən rəha Iərəmərə Iosmegəh
rəhatat itəm rəhatəmat aposol mɨn kəmotən-iarəp
kəm itəmat.

3 Nat kit itəm nakotaupən motɨtun məmə, e
nian Namnun Nian tatuwa iuəhkɨr, netəmim
neen okotuwa itəm kotətəu-pən əm nat nɨpətɨlat
tolkeike məmə okotol, kən ilat okotəghat ausit
motən rat nəghatən rəha Uhgɨn. 4 Okotən məmə,
“?Tahro? ?Təmən-iəkɨs rəkɨs məmə otuwa mɨn,
məto in hiə? E nian itəm tɨpɨtat mɨn kəmotɨmɨs
mətoarus-pa u-roiu, natɨmnat rafin tahmen-
ahmen əm. Kən aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn
təmol nətueintən mətoarus-pa roiu, natɨmnat

2:20: Mat 12:45 2:21: Luk 12:47-48 2:22: Prov 26:11
3:2: Jut 17 3:3: 1 Tim 4:1; Jut 18
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rafin kotahmen-ahmen əm.” 5 Koatəghat nəhlan,
məto ilat kəsotolkeikeənməmə okotətəlɨg-in məmə
e nəghatən rəhan, Uhgɨn təmol neai ne nətueintən.
Kənmol nəptən tiet ilugɨn e nəhau, kənmos nəhau
mol ikɨn mɨn rafin e nətueintən. 6 Kən təmatɨg
mos mɨn nəhau əh mau-təlɨmin mərəkɨn nəptən
aupən ikɨn lan. 7 Kən nəghatən əh rəha Uhgɨn
tətaskəlɨmneai ne nɨməptən kətuatɨg roiu, kən ilau
okətuatɨgmətoarus-panian in otaan ilau enɨgəme
nian rəha nakilən ne nalpɨnən rəha netəmkoatəht
nəwia Uhgɨn.

8 Məto io mɨn neen, sotaluinən nat kitiəh u
məmə, e nətəlɨgən rəha IərəmərəUhgɨn, nian kitiəh
in tahmen enupwan-taosan, kənnupwan-taosan
in tahmen e nian kitiəh. 9Netəmim neen, nɨkilat
təht məmə Uhgɨn təpou o nol uəhaiən nəniəkɨsən
rəhan, məto sənəmə tol nəhlan. Rəhan nətəlɨgən
təfəməhotəmat, kən təsolkeikeənməmə in otərəkɨn
etəmim kit, məto tolkeike məmə netəmim rafin
okotəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn rəhalat
motɨtəlɨg-pən ron.

10 Məto Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen e
etəmim təmuwaməmə otakləh, otuwa e nian itəm
etəmim təruru. E nian əh, kotəto nərkərɨkən asol,
kən neai otɨkə. Kən nɨgəm otus mərəkɨn mɨtgar, ne
məwɨg, ne məhau mɨn, kən nɨgəm otus nətueintən
ne natɨmnat rafin kotatɨg lan, kotɨkə agɨn.

11 Kən məto-inu Uhgɨn otərəkɨn rafin agɨn
natɨmnat mɨn əh e nolən əh, itəmat nəkotəkəike
motətəlɨg-in nolən rəha nəmegəhən rəhatəmat.

3:4: Mat 24:48 3:5: Jen 1:6-9 3:6: Jen 7:11; 2 Pita 2:5
3:8: Sam90:4 3:9: Hab 2:3; 1 Tim 2:4 3:10: Mat 24:29,35;
Luk 12:39; 1 Tes 5:2
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Nəkotəkəike motətəu-pən suatɨp itəm nəmegəhən
rəhatəmat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən
nəmotələhəu kalɨn məmə rəhan. 12 Nɨkitəmat
otəkəike magien o nian əh itəm tatuwa, kən motol
natɨmnat itəm okotol nian əh otuwa uəhai əm. E
nian əh, nɨgəm otus mərəkɨn neai, kən nəgəpanən
otol mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn okotaiəh
motɨkə. 13 Məto Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otol
neai wi ne nətueintən wi, ikɨn rəha netəmim itəm
kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən koatəsahgin nat əh o
nəniəkɨsən əh.

14 Tol nəhlan, io mɨn neen. Kən məto-inu
nakoatəsahgin nian əh itəm tatuwa, otalkut
əskasɨk məmə Uhgɨn otəsehmən napɨnən kit e
nəmegəhən rəhatəmat, kən təfagə rat kit tɨkə
lan, kən nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat min.
15 Nəkotəkəike motos e rəhatəmat nətəlɨgən nat u
məmə, nolən rəha nətəlɨgən əfəməh rəha Iərəmərə
otat, tatol məmə in otosmegəh netəmimneenmɨn.
Inu tahmen e nəghatən itəm piətat wɨr Pol təməte
kəmitəmatenenatɨgən itəmUhgɨn təmos-ipənkəm
in. 16Tatəghat-innatɨmnatmɨn əhenaoamɨnrafin
rəhan. E naoa mɨn əh, natɨmnat neen əh-ikɨn itəm
tiəkɨs məmə okotɨtun. Kən netəm kəsotolən skul
məsotɨtunən nat, kən rəhalat nətəlɨgən tətaliwək-
aliwək, ilat koatəuhlin nəghatən mɨn rəha Pol, e
nolən kitiəh əm itəm koatəuhlin nəghatən rəha
naoa neen mɨn rəha Uhgɨn. Kən Uhgɨn otərəkɨn
ilat ron.

Namnun nəghatən
17 Kən tol nəhlan, io mɨn neen. Məto-inu

nəkotɨtun rəkɨs nat u, otaiir məmə nəghatən

3:13: Aes 65:17; 66:22; Nol Əpən 21:1,27 3:15: Rom 2:4



2 PITA 3:18 xi 2 PITA 3:18

alməl rəha netəmim itəm koatəht nəwia Uhgɨn,
okəsotiuw-rəkɨsən itəmat e ikɨn rəhatəmat
nahatətəən təskasɨk ikɨn, kən nakoatəme e
rəhatəmat nahatətəən. 18 Məto otol rəhatəmat
nahatətəən təwiəməskasɨkenɨtunənrəha Iərəmərə
ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən təwiə mɨn
e nəwɨrən itəm tətawte-in kəm itəmat. ! Pəs
kotənwiwi in nian rafin, roiu tatuwɨn matuwɨn
namnun tɨkə! Əwəh.

3:17: Mak 13:33; 1 Kor 10:12
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