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2 Timoti
Naoa itəm tatol kəiu lan itəmPol

təməte tuwɨn kəmTimoti
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u

2 Timoti
?Pah təməte naoau? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn

kəmTimoti. Kən inmolkeikeməmə ilatmɨn əpəh e
niməfak rəha Efesas,məmə okotafin. Afin e “Nam-
nusən Əkuəkɨr Rəha Naoa u 1 Timoti” o nɨtunən
məmə Timoti in pah.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian

kapman rəha Rom taskəlɨm Pol əpəh Rom, in
təsətatɨgən e kalapus, məto in təmətatɨg e rəhan kit
nimə, kənmopaelmɨn kəmotatɨg ilat minmotehm
məmə in otəsagɨmən. Namnun japta rəha Wək
Mɨn tatəghat-in nian mɨn əh. Kən əmun kapman
təmahl-iarəp in, kən taliwək əmmətan o nup kəiu.
Məto roiu əh, tɨnuwɨnmɨnekalapus əpəhRom, kən
kalapus əh in tərat ikɨn pahrien. Naoa rəha Wək
Mɨn təsəghat-inən nian əh, naoa tɨnol namnun
rəkɨs. Kalapus əh in tətəp ikɨn, kən tiəkɨs onetəmim
o nuwɨnən mətag-pən-in. Luk əm ilau min. Pol
təmolkeikeməməTimoti otuwamehmməto-inu in
rəhan fren wɨr. Kən in molkeike məmə Timoti in
otəmɨk naoamɨn rəhan.
?Təməte naoa u o naka? Pol təmɨtun məmə

otəsuwəhən kohamnu in tɨmɨs. Tol nəhlan, in
təməte naoa u o nələhəu-pənən niməfak e nelmɨ
netəm-iasol pɨsɨnmɨnneen tahmen e Timoti. Nian
iəkɨs mɨn koatuwa o niməfak, kən Pol in tolkeike
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məmə Timoti otətaskəlɨm Namnusən Təwɨr, kən
matətul əskasɨkenahatətəənrəhan, kənməsəginən
nən-iarəpənNamnusənTəwɨr, kən inotətulmatɨpo
nətoən nahməən e nɨpətɨn okəmə nəratən otuwa.

Pol təmən təwɨr kəmTimoti
1 Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm
Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan, kən mahl-
ipa io məmə ekən-iarəp rəhan nəniəkɨsən rəha
nəmegəhən lilɨn e Kristo Iesu. 2 Iatən təwɨr kəm
ik Timoti, nətɨk itəm iakolkeike pɨk ik. Pəs Uhgɨn
Tata ne Kristo Iesu rəhatat Iərəmərə okuawte-in
rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən
kəm ik.

Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəha Timoti
3 Nian rafin, lapɨn ne lenian, iatəfak ron ik,

kən matən tagkiu kəm Uhgɨn ron ik. Kən iatol
wək rəhan tahmen-pən əm e tɨpɨk mɨn, kən ekɨtun
məmə nolən rat kit təsatɨgən lak. 4 Nɨkik tatuəh
nahui nəmtəm, kən iakolkeike pɨk məmə ekəplan
mɨn ik pəs nɨkik otagien. 5Nɨkik tatuəh nahatətəən
pahrien rəham itəm tahmen-pən əm e nahatətəən
itəmtəmaupənmətatɨg e rəhampipi Lois ne rəham
mamaIunis, kənekɨtunməmə roiu in tɨnətatɨg lam.
6Kən tol nəhlan, iatən mɨn kəm ik məmə onakelel
nɨgəm rəha nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə o
nolən rəhan wək. Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən əh
nian emələhəu-pən nelmək matəfak-pɨnə lam. 7Ol
wək e nəsanənən əh, məto-inu Uhgɨn təsos-ipamən
kəmkitat nɨkin rəhanəgɨnən,məto təmos-ipanɨkin

1:2: Wək 16:1; 1 Tim 1:2 1:3: Wək 23:1 1:5: Wək 16:1
1:6: 1 Tim 4:14
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rəhanəsanənən, nenɨkinrəhanolkeikeən, nenɨkin
itəmtatol nolənmɨn itəmin tɨtunməmə kotətuatɨp.

8 Kən inəh, əsaulɨs-inən o nən-iarəpən Iərəmərə,
kən əsaulɨs-inən io itəm etatɨg e kalapus o nərgɨn.
Məto e nəsanənən itəm Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm ik,
nəkəike mol məmə io ne, itəm iatəto nahməən o
namnusən təwɨr. 9 Uhgɨn təmosmegəh kitat kən
maun-in kitat məmə kitat okotuwa rəhan mɨn
netəmim itəm kotasim, kən təməsolən o nat kit
itəm kitat kəmotol, məto in təmol e rəhan atɨp
nətəlɨgən, ne nəwɨrən. Nian Uhgɨn təməsolən əh
nətueintənne,məto in təmələhəu rəkɨs nalpəkauən
məmə in otawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat e
Kristo Iesu, 10 məto roiu, in təmol əp nəwɨrən
əh kəm kitat e nuwamən rəha Iosmegəh rəhatat,
Kristo Iesu. KənKristo təmərəkɨnnɨmɨsənnerəhan
nəsanənən, kən təmasiəgəpɨn nəmegəhən u nam-
nun tɨkə, kən kitat koatehm e namnusən təwɨr.
11 Kən Uhgɨn təmɨtəpun io məmə io iəghat, ne
aposol, ne iəgətun o namnusən təwɨr əh. 12 Tol
nəhlan iatəto pɨk nahməən ron u ikɨn-u e kalapus.
Məto esaulɨs-inən, məto-inu ekɨtun məmə pah u
iatahatətə lan, kən mɨtun wɨr məmə in tɨtun nehm
wɨrən nat naka itəm in təmələhəu-pa e nelmək o
namnun nian.*

13Ətəu-pən əm suatɨp rəha nəgətunən u tətuatɨp
itəm emən kəm ik, kən ol nat u e nahatətəən
ne nolkeikeən e Kristo Iesu. 14 E nasituən rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tətatɨg e nɨkitat, kən

1:7: Rom 8:15 1:9: Efes 2:8-9; Taet 3:5 1:10: Hip 2:14
1:11: 1 Tim 2:7 * 1:12: Suatɨp pɨsɨn o nəuhlinən ves 12b: “kən
mɨtunwɨrməmə in tɨtunnehmwɨrənnatnaka itəmioemələhəu-pən
e nelmɨn o namnun nian.”
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atehm wɨr nat wɨr itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e
nelməm.

15Nəkɨtun məmə rəhak mɨn netəmim əpəh Esia,
ilat Fukelas ne Hermokenes, ilat rafin kəmotagɨm
rəkɨs motapəs io.

16 Pəs Iərəmərə otasəkitun Onesiforas ne
rəhan mɨn, məto-inu nian tepət təmətasitu lak
matɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən. Kən təməsaulɨsən
məmə emətatɨg e kalapus. 17 Nɨpahrienən,
nian in təmuwa Rom, təmeam-in io, təmeam-
in io mətoarus-pən məplan io. 18 ! Pəs Iərəmərə
otasəkitun in e namnun nian! Ik nəkɨtun wɨr
natɨmnat wɨr mɨn itəm təmol kəm io əpəh Efesas.

2
Mopael təwɨr rəha Kristo Iesu

1 Ik u nətɨk, pəs Uhgɨn otol nɨkim təsanən e
nəwɨrən itəm tatɨsɨ-pən e Kristo Iesu. 2 Nəməto
rəkɨs natɨmnat mɨn u itəm eməgətun itəmat lan e
nɨganəmtɨ netəmim tepət. Kən os rəhak nəghatən
mələhəu-pən e nelmɨ netəmim neen itəm natən
nɨpahrienən elat, kən ilat okotɨtun nəgətunən
netəmim neen mɨn lan. 3 Nian nəratən tatuwa,
məto ətul əskasɨk kitat min ik, tahmen e mopael
wɨr kit rəha Kristo Iesu. 4 E nian rəha nəluagɨnən,
mopael kit təsolən natɨmnat rəha nəmegəhən rəha
netəmim əpnapɨn əm, məto tatol əm wək rəha
mopael məto-inu, in tolkeike məmə rəhan etəm-
iasol rəha mopael, nɨkin otagien lan. 5 E nolən
kitiəh, etəm tətaiu məmə in otol win, in otəkəike
mətəu-pən lou mɨn rəha naiuən, məto okəmə
təsolən, kən in otəsosən nətouən rəha nol winən.
1:14: 1 Tim 6:20 2:3: 2 Tim 1:8 2:5: 2 Tim 4:8
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6Tətuatɨp əmmin-nulanməməetəmtatol pɨkwəke
nasumən, in otaupənməulək-in. 7Ətəlɨg-inwɨr nat
naka iatənkəmik,məto-inu Iərəmərə otasitu lamo
nɨtunən nɨpətɨ nəghatənmɨn u.

8Atətəlɨg-in Iesu Kristo u noanol rəha Tefɨt, kən
Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən. Kən inu nam-
nusən təwɨr iatən-iarəp. 9 Kən iatəto nahməən
o namnusən təwɨr əh, kən nɨpahrienən, kəməlis
io e sen tahmen-pən məmə io iakləh kit o io-
hamnu itəm. Məto kəsəlisən nəghatən rəha Uhgɨn.
10 Tol nəhlan, iatətul əskasɨk e nahməən mɨn rafin
o netəmim itəm Uhgɨn təmɨtəpun ilat, məmə in
otosmegəh ilat e Kristo Iesu, kən ilat okotatɨg e
nəwɨrən itəmtəhag-əhag rəhaUhgɨn, itəmnamnun
tɨkə.

11 Inu nəghatən tatən pahrienməmə,
Okəmə kotuwa kitiəh e Kristo e nɨmɨsən rəhan,
kən okotəmegəhmɨn kitat min.
12Okəmə koatətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn,
kən kitat okotərəmərəmɨn kitat min.
Okəmə kitat kotən-iamnin in,
kən in otən-iamnin kitat.
13Okəmə kitat kəsotolən rəhatat noanawɨl,
məto in tatol rəhan noanawɨl,
məto-inu in otəkəike matol rəhan nolən.

Iolwək təwɨr rəha Uhgɨn
14Natɨmnat mɨn u, onəkəike matən matɨsɨmatɨp

lan kəm rəham mɨn netəmim. Ən əskasɨk kəm
ilat nəhlan məmə, “Iatən e nərgɨn Uhgɨn məmə
itəmat nəsotərgəhəuən o nɨpətɨ nəghatən mɨn.”
Nərgəhəuən nəhlan təsasituən e suah kit, məto
2:6: 1 Kor 9:7 2:8: Rom 1:3; 1 Kor 15:4 2:9: Efes 3:1,13;
Fil 1:12-14 2:11: 2 Kor 4:11 2:12: Mat 10:33 2:13: Rom
3:3-4; Taet 1:2
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tatərəkɨn əm netəmim itəm koatəto. 15 Alkut
əskasɨk məmə onəkuwa iolwək təwɨr itəm nian
Uhgɨn tatəplan rəham wək, in tɨtun nənən məmə,
“Əwəh, nəmol təwɨr,” kən nəsaulɨsən o rəham
wək, məto-inu natəgətun ətuatɨp nəghatən rəha
nɨpahrienən. 16 Məto apəs nəghatən əpnapɨn
mɨn əm itəm kotərat məsotɨsiai-inən Uhgɨn, məto-
inu netəmim itəm koatəghat nəhlan, nəmegəhən
rəhalat tatuwɨn matuwɨn əm o nolən mɨn itəm
kəsotɨsiai-inən Uhgɨn. 17 Nəgətunən rəhalat in
tahmen-pən əm e nɨməgəm pien itəm tatəməhal
matepət matol iahgin. Təs mil u kioal min-
nulan, ilau u Haemeneus ne Faelitas, 18 itəm
kɨnuəmkarəpən rəkɨs e suatɨp rəha nɨpahrienən.
Katuən məmə Uhgɨn təmol kitat kotəmegəh mɨn
rəkɨs e nɨmɨsən, kən okol Uhgɨn təsos-ipa mɨnən
nɨpətɨtat wi mɨn nian Iesu tatuwa mɨn. Kən təs
mil u katuərəkɨn nahatətəən rəha netəmim neen.
19Məto tol pap nəhlan, nimə itəm Uhgɨn tatiləkɨn
tatətul tiəkɨs, kən təməte-pən lan məmə, “Iərəmərə
tɨtun netəm mɨn u rəhan mɨn,” ne “Netəm mɨn u
koatənməmə ilat netəm rəha Iərəmərə, okotəkəike
motapəs nolən rat mɨn.”

20 Ətəlɨg-in-tu. E nimə rəha etəm rəhan nautə
tepət, plet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol neen e
iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, neen e silfa, neen e nɨg, neen
e nɨməptən. Wək rəha neen, in wək asol itəm
katɨsiai-in. Kənwək rəha neen, in wək əpnapɨn əm
itəm tol naulɨsən. 21 Okəmə suah kit tatol rəhan
nəmegəhən tatuwiwimətapəs nolən rəhanaulɨsən,
in tɨtun nolən wək asol itəm katɨsiai-in, kən Uhgɨn
2:14: 1 Tim 6:4; Taet 3:9 2:15: 1 Tim 4:6 2:16: 1 Tim 4:7
2:17: 1 Tim 1:20 2:19: Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor
8:3
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otələhəukalɨnməmə rəhanpɨsɨn əm, kənmol əpen-
əpenəməmə otol wəkmɨn itəmkotəwɨr.

22 Aiu muwɨn isəu o nolən rat mɨn itəm tatəwiə
e nɨki netəm aluə. Kən ətəu-pən wɨr suatɨp rəha
natɨmnat mɨn u: nolən itəm tətuatɨp, ne na-
hatətəən, ne nolkeikeən, ne nəməlinuən. Ətəu-pən
suatɨp əh itəmat netəm mɨn u itəm koatətapəh o
nasituən rəha Iərəmərə e nɨkilat itəm təwɨr. 23Apəs
magɨm rəkɨs e nəghatən alməl mɨn itəm nɨpətɨlat
tɨkə. Nəghatən mɨn əh koatiuw-pa əm tɨməht
o nərgəhəuən. 24 Iolwək rəha Iərəmərə, okol in
təsərgəhəuən, məto in tatəkəike matol təwɨr kəm
netəmim rafin, kən otəkəike muwa etəm rəha
nəgətunən, kənrəhannətəlɨgənkaifəməh. 25Okəmə
netəmim neen koatən rat rəhan nəgətunən, kən
in otəkəike məgətun wɨr ilat e nolən mətɨg əm.
Kən okəm-naka Uhgɨn otegəhan-in məmə ilat
okotəuhlin rəhalat nəmegəhən,məmə ilat okotɨtun
nɨpahrienən, 26 kən ilat okotuwa mɨn e nətəlɨgən
təwɨr, kən motagɨm rəkɨs-in noanɨkulu rəha Setan,
itəm təmaskəlɨm ilat kən koatol nəwian.

3
Nolən ratmɨn iuəhkɨr o NamnunNian

1 Məto onəkəike mɨtun nəghatən u məmə nian
əskasɨk mɨn okotuwa iuəhkɨr o Namnun Nian.
2Tol nəhlan məto-inu, netəmim okoatətəlɨg-in atɨp
əm ilat, kən ilat okotolkeike pɨk məni. Netəmim
okotausit, moatos-ipər atɨp əm ilat. Ilat okotən
rat netəmim ne Uhgɨn, kən ilat okotəht nəwia tata
ne mama, kən okəsotənən məmə nɨkilat tətagien o
nat itəmkatol kəm ilat, kən okəsotɨsiai-inənUhgɨn.

2:22: 1 Tim 6:11 2:23: 1 Tim 4:7 3:1: 1 Tim 4:1



2 TIMOTI 3:3 viii 2 TIMOTI 3:9

3 Rəhalat nolkeikeən kəm netəmim otɨkə, kən
okəsotaluinən nəratən itəm suah kit otol kəm ilat.
Ilat okotərəkɨn nərgɨ netəmim. Okəsotərəmərəən e
nolən mɨn rəhalat. Nɨkilat otagien əm o nərəkɨnən
netəmim. Okotetəhau nat itəm in təwɨr. 4 Ilat
kəut kəsuə mɨn, kən okotol natɨmnat rat neen
məto kəsotətəlɨg-inən məmə nat naka otiet lan.
Kən ilat okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən ilat okotolkeike
pɨk natɨmnat o nətoən təwɨr e nɨpətɨlat, məto
ilat okəsotolkeikeən Uhgɨn. 5 Okotol nolən mɨn
rəha iəfak mɨn məmə netəmim okotəplan, məto
ilat okəsotolkeikeən məmə nəsanənən rəha Uhgɨn
otəuhlin rəhalat nəmegəhən mol kotuwiwi. Uwɨn
isəu o netəmmɨn u.

6 Apəs əm ilat məto-inu neen koatehm suatɨp o
nuwɨnən latuənumɨn, kənmoatiuw rəkɨs nətəlɨgən
rəha nɨpɨtan itəm rəhalat nətəlɨgən təsəskasɨkən.
Təfagə rat mɨn rəha nɨpɨtan mɨn u, in tiəkɨs pɨk
olat, kən nolən rat mɨn tepət itəm ilat koatolkeike,
koatiuw-pən ilat. 7 Kən nɨpɨtan mɨn əh koatətəlɨg-
in wɨr e nəghatən mɨn rafin rəha netəm mɨn əh,
məto ko kəsotɨtunən nəghatən rəha nɨpahrienən.
8 Aupən ikɨn, Janes ne Jampres kəmatioal tɨməht
kəmMoses,* kən e nolən kitiəhmɨn əm, netəmmɨn
əh koatəht nəghatən rəha nɨpahrienən. Netəmmɨn
u, rəhalat nətəlɨgən tərioah e nolən rat mɨn, kən
nolən rəha nahatətəən rəhalat in neiueiuə-əmən.
9 Məto nəgətun eiueiuəən rəhalat, ko təsətulən
tuwəh, məto-inu netəmim rafin okotəplan məmə
ilat kəsotɨtunən nat itəm koatəghat-in, kotahmen-
pən əme suahmil əh.

3:5: Mat 7:15,21; Taet 1:16 * 3:8: Janes ne Jampres, ilau iəmɨk
nərɨkmil rəha kig rəha Ijip. 3:8: Eks 7:11



2 TIMOTI 3:10 ix 2 TIMOTI 3:16

Nəghatən rəha Pol kəmTimoti
10 Məto ik, Timoti, ik nəmətəu-pən rəhak

nəgətunən, ne nolən rəha nəmegəhən rəhak, ne
nat naka itəm ekolkeike məmə ekol, ne rəhak
nahatətəən, ne nolən rəha nətəlɨgən rəhak itəm
təfəməh, ne rəhak nolkeikeən, ne nətul əskasɨkən
rəhak, 11 kən nəkɨtun nian iəkɨs mɨn itəm koatuwa
e rəhak nəmegəhən, ne nolən tərat mɨn itəm katol
lak. Kən nəkɨtun nolən iəkɨs mɨn itəm kəmol
lak əpəh Antiok, ne Ikoniam, ne Listra. Məto
Iərəmərə təmɨləs-irəkɨs io e natɨmnat mɨn əh rafin.
12 Nɨpahrienən, netəmim rafin itəm kotolkeike
məmə okotol nolən itəmUhgɨn tolkeike, kənmotol
eKristo Iesu, netəmimokotol təratkəmilat, 13məto
nian kitiəh mɨn əm, nol təfagə rat mɨn ne netəm
rəha neiueiuəən, ilat okotol nolən ratmotuwɨn kol
itəm in tərat agɨn. Ilat netəmim kateiuə-in ilat,†
kən ilat okoteiuə-in pɨk agɨn-əh netəmim.

14 Məto ik, Timoti, onakəkəike matətəu-pən əm
natɨmnat wɨr mɨn itəm kəməgətun ik lan itəm
nəmən əskasɨk rəkɨs nɨpahrienən lan, məto-inu
ik nəkɨtun wɨr netəmim itəm kəmotəgətun ik
lan. 15 Kən nian nəmatəkəku mətoarus-pa u-
roiu, nəmɨtun Naoa Rəha Uhgɨn itəm tɨtun nos-
ipənən nenatɨgənməmə nəkɨtun nosən nəmegəhən
lilɨn lan o nahatətəən e Kristo Iesu. 16 Nəghatən
mɨn rafin e Naoa Rəha Uhgɨn, kəmotɨsɨ-pən əm e
nohlɨ Uhgɨn, kən koatasitu etat. Koatəgətun kitat,
moatəniəp nolən rat mɨn rəhatat, moatəg-ətuatɨp-
in kitat, kən moatəgətun kitat e nolən mɨn itəm

3:11: Wək 13:50; 14:5; 14:19 3:11: Sam 34:19 3:12: Mat
16:24; Jon 15:20; Wək 14:22 † 3:13: Setan o netəmim pɨsɨnmɨn
okoteiuə-in ilat.
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kotətuatɨp. 17 Koatasitu etat nəhlan məmə, kitat
netəm rəha Uhgɨn, okotos nasituən rafin mɨn əh,
kənmotuwa netəmim itəmkotɨtun nolənwəkmɨn
rafin itəmkotəwɨr.

4
1 Timoti, oekən-ipɨnə nəghatən keike kit kəm ik e
nɨganəmtɨ Uhgɨn ne Kristo Iesu itəm otakil nolən
rəha netəmim rafin, netəm koatəmegəh ne netəm
kəmotɨmɨs, kən oekən-ipɨnə nəghatən u məto-inu
in otuwa mɨn matərəmərə. Kən inəh, iakatəkəike
matən kəm ik məmə, 2 ən-iarəp nəghatən rəha
Uhgɨn, kən ətul matɨp o nən-iarəpən, nat əpnapɨn
məmə otɨmətɨg əm, o tiəkɨs. Əg-ətuatɨp-in nolən
rəha netəmim, kən ən-iəp nolən rat mɨn, kən
mɨləs-ipər nətəlɨgən rəha netəmim, kən nian natol
wək mɨn u, rəham nətəlɨgən otəkəike məfəməh,
kən rəham nəgətunən otəkəike mətuatɨp məwɨr.
3Nəkəike mol nəhlan məto-inu, nian itəm tatuwa,
netəmim okəsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in
nəghatən pahrien. Məto ilat okotos iəgətun pɨsɨn
pɨsɨn mɨn itəm okotəgətun nəghatən mɨn itəm ilat
əm kotolkeike. 4 Kən ilat okotəuhlin matəlgɨlat
o nətəlɨg-inən nəghatən pahrien, kən motuwɨn
moatətəlɨg-in namsu eiueiuəmɨn.

5Məto ik, atehm wɨr rəham nətəlɨgən ne rəham
nolən mɨn e nian mɨn rafin, nat əpnapɨn nat pɨsɨn
pɨsɨn mɨn koatuwa e rəham nəmegəhən, kən ətul
əskasɨk nian nəratən tatuwa, kən uwɨn mən-iarəp
namnusən təwɨr, kən ol rafin wək itəm Uhgɨn
təmos-ipən kəm ikməmə onəkol.

3:16: Rom 15:4 4:3: 1 Tim 4:1
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6 Timoti, ol natɨmnat mɨn əh, məto-inu
otəsuwəhən, io ekɨmɨs. Kən roiu nəmegəhən
rəhak tahmen e wain itəm kɨnatəhtəg-pən e olta
məmə okol sakrifais lan. 7 E rəhak fait wɨr rəha
nahatətəən, ematɨpin wɨr nelmək, kən e rəhak
naiuən, io emaiu wɨr rəkɨs mətoarus-pa namnun
naiuən, kən io emataskəlɨmwɨr nolən ətuatɨp rəha
nahatətəən kən eməsapəsən wək rəha nən-iarəpən
namnusən təwɨr. 8 Kən roiu, Iərəmərə itəm rəhan
nakilən tətuatɨpwɨr, in təmol əpen-əpenə enətouən
rəhak, inu hat rəha etəm tatol win e rəhan naiuən,
kən in otəfauin-pa kəm io e nian rəha nakilən
məto-inu in təmakil io məmə rəhak nəmegəhən
tətuatɨp. Kən sənəmə io pɨsɨn əm, məto otos-ipən
kəm netəmim rafin itəm kotolkeike moatəsahgin
məmə in otuwamɨn.

Pol təmən-iarəp namnusən rəha inmɨn neen
9Eam-in uəhai əmrəham suatɨpməmə onəkuwa

mehm io, 10 məto-inu Temas, u tolkeike pɨk
nətueintən u, in təmapəs io maiu muwɨn Tesalon-
aeka. Kresens tɨnuwɨn rəkɨs əpəh Kalesia, kən Tae-
tas tɨnuwɨn rəkɨs Talmesia. 11Məto Luk pɨsɨn əm
itɨmlau min. Təwɨr məmə nian nakatuwa, onakit
Mak itəmlaumin,məto-inu in tɨtunnasituən ewək
rəhak. 12Emahl-ipən rəkɨs Tikikas tuwɨn əpəh Efe-
sas. 13Kən nian nakatuwa, onakos rəhak kot itəm
emələhəu kəm Kapas əpəh Troas, kən onakos mɨn
rəhak naoa mɨn itəm kəmaiu-aiu, kən iakolkeike
pɨk mɨn məmə onakos naoa mɨn u kəmol e nuwigɨ
sipsip.

4:6: Fil 2:17 4:7: 1 Tim 6:12 4:8: 1 Kor 9:24-25 4:11:
Wək 15:37-39; 2 Kor 8:23; Kol 4:14 4:13: Wək 20:6



2 TIMOTI 4:14 xii 2 TIMOTI 4:22

14SuahuAleksanta itəmetəmimrəhanolənwək
e iaen, in təmatol tərat kəm io. Iərəmərə otos-ipən
nɨtai nətouən rəhan o natɨmnat mɨn əh. 15 Kən
ik mɨn, atəto ik o suah əh, məto-inu tətahtosɨg-in
nəghatənmɨn rəhatat.

16 Nian emaupən mətul e kot məmə ekən-iarəp
nəghatən mɨn rəhak, suah kit təməsətul-arəpən
masitu lak, məto netəmim rafin kəmotagɨm
motapəs io. Pəs Uhgɨn nɨkin otəsəhtən natɨmnat
rafin itəm ilat kəmoatol. 17Məto Iərəmərə təmətul
e nɨkalɨk mos-ipa nəsanənən kəm io məmə ekən-
iarəp wɨr nəghatən rəhan, kən pəs Iaihluə mɨn
okotəto. Kən təmɨləs-iarəp io e nohlɨ laion.
18 Iərəmərə otɨləs-irəkɨs io e nəratən mɨn rafin
itəmokol kəm io, kən in otaskəlɨmwɨr io, kənmɨləs
io ekuwɨn e nərəmərəən rəhan əpəh ilɨs e nego
e neai. Pəs kotɨləs-ipər nərgɨn tatuwɨn matuwɨn
namnun tɨkə. Əwəh.

Namnun nəghatən
19 Iatən təwɨr kəm Prisila ne Akwila, ne Onesi-

foras ne rəhan mɨn. 20 Erastas təməsətəu-pa-mən
io, in əpəhKorin. Kənnian emietMaelitas, emapəs
Trofimas tətatɨg məto-inu in tatɨmɨs. 21 Alkut pɨk
məmə nakuwa uəhai əm ikɨn-u, uarisɨg in nian
rəha nətəpən. Iupulas tatən təwɨr kəm ik, kən
Putens, ne Linus, ne Klotia, ne piətat mɨn rafin
ikɨn-u koatən təwɨr kəm ik.

22 Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmat min. Pəs Uhgɨn
otawte-in rəhan nəwɨrən kəm ik.
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