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1 Təsalonaikə
Nauəuə iətəmPol təmaupənmətei

tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn
Təsalonaikə

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə
u 1 Təsalonaikə

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei
nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən

kəmniməfaki əpəha Təsalonaikə.
? Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol

təmətuəuin niməfaki əpəha Təsalonaikə e nu keiu
o kɨsɨl əmə tɨnuvən rəkɨs, kəni in niməfaki vi kəti.
Nətəmimi rəha niməfaki okotəkeikei moteviə e
nəmiəgəhiən rəhalah. Ilah nəuvein, kəməhuvən
e nian iəkɨs mɨn mətəu-inu kəutəhatətə e Krɨsto.
Kəni nəuvein kəsotəhrun viviən nian iətəm Iesu
otɨtəlɨg=pa mɨn lan e nəhue nɨftəni. Nəuvein
nɨkilah təhtiməmə Iesu otuva uəhaimɨn əmə. Kəni
motəruruməmənətəmimikəmohmɨsuərisɨge Iesu
tɨtəlɨg=pamɨn, otəhro e lah.
? Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei

nauəuə u məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah, kəni
mol nəhatətəiən rəhalah təskasɨk. Kəni molkeikei
məmə otəfən nəgətuniən nəuvein iətəm təhruahru
o nɨtəlɨg=pamɨniən rəha Iesu Krɨsto.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, mɨne Sailəs,* mɨne Timoti, iəhləni

təuvɨr kəmtəmahmɨnuniməfaki ikɨnTəsalonaikə,
* 1:1 E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus”
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u itəmah u nətəmimi rəha Tatə Uhgɨn mɨne
Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən mɨne

nəməlinuiən kəm təmah.
2 Nian rəfin, iəhləni=pən kəm Uhgɨn məmə

nɨkitɨmahal tətagiən o təmah rəfin, kəni məhləfaki
o təmah e nəfakiən rəhatɨmahal. 3 Nian iəhləfaki
kəm Tatə Uhgɨn, nɨkitəmahal tagiən mətəu-inu
nian rəfin nɨkitɨmahal tətəhti nati kɨsɨl, kəti
u rəhatəmah uək iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən
rəhatəmah, mɨne rəhatəmah uək əskasɨk o
nasiruiən e nətəmimi iətəm tatsɨpən e nolkeikeiən
rəhatəmah, mɨne noliən rəha nəhtul əskasɨkiən
rəhatəmah e nian iəkɨs mɨn iətəm kəutəhuva e
rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni nəkotol lanəha
mətəu-inu nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah
nətəlɨgiən e Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

4 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm Uhgɨn
tolkeikei itəmah. Nɨkitɨmahal tagiən mɨn o təmah
mətəu-inu iəkləhrun məmə Uhgɨn təmɨtəpɨn
itəmah. 5 Kəni iəkləhrun nati u, mətəu-inu
nanusiən təuvɨr iətəm iəməhləni kəm təmah,
səniəmə təmuva e nəghatiən əmə, mətəu təmuva
mɨn e nəsanəniən, mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni
kitah kotəhrun vivi məmə in nɨpəhriəniən. Kəni
nian kitah kəməutatɨg, nəkotəhrun məmə noliən
rəhatɨmah in təuvɨr məmə otasiru e təmah. 6Kəni
iəmleruh məmə itəmah nəmotɨsɨkəuvɨn itɨmahal
mɨne Iərmənɨg e noliən u: nəmotos pau nahməiən
asoli,mətəunəmotos nəghatiən enɨkin agiən iətəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfɨnə.

7 Tol lanəha, e noliən rəhatəmah nəmotəgətun
suaru təuvɨr kəti kəm nəfaki mɨn əpəha Masetoniə
mɨne Akaiə kotɨsɨkəuvɨn itəmah. 8 Nəmotəni
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pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn təhmen e təui
təmasək kətəu ikɨn mɨn rəfin, kəni səniəmə əpəha
Masetoniə mɨne Akaiə əmə, mətəu nətəmimi
ikɨn mɨn rəfin kɨnotəhrun rəkɨs rəhatəmah
nəhatətəiən. Tol lanəha, iəsləni pətɨgəmiən
nanusiən rəha nəhatətəiən rəhatəmah, 9 mətəu-
inu nətəmimi rəhaMasetoniəmɨne Akaiə, ilah aru
kəutəni pətɨgəm məmə nian iəməhuva moteruh
itəmah, nɨkitəmah tagiən o nətəuiən nəghatiən
rəhatɨmahal. Kəutəni pətɨgəm məmə itəmah
nəmotəuhlin nəmtahtəmah e narmɨ nati mɨn
u kəmol əmə ilah, kəni mautəhuərisɨg e Uhgɨn
iətəm tətəmiəgəh, kəni in Uhgɨn pəhriən, 10 kəni
nəutəhtahnin Nətɨn məmə otɨtəlɨg=pa mɨn e negəu
e neai muva mɨn e nəhue nɨftəni. Nətɨn u in
Iesu, iətəm təmɨmɨs e nɨgi kəluau, kəni Uhgɨn
təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən. Kəni in otosmiəgəh
itah e nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm
tətuva.

2
Uək rəha Pol

əpəha Təsalonaikə
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəkotəhrun məmə
nian itɨmahal iəmluva mɨhleruh itəmah, nuvaiən
rəhatɨmahal, in səniəmə tol nati əpnapɨn əmə lan,
mətəu təmol nəuan. 2 Kəni itəmah nəkotəhrun
məmə inəha Fɨlɨpai, nətəmimi kəmotol tərah e
tɨmahal, kəni motahi motəni rah itəmahal, mətəu
Uhgɨn rəhatah təmasiru e tɨmahal, kəni itɨmahal
iəsləgɨniən e nəni pətɨgəmiən rəhan nanusiən
təuvɨr kəm təmah, nati əpnapɨn nətəmimi
kəmotalkut məmə okotəniəhu itɨmahal. 3 Tol
2:2 Uək 16:19-24; 17:1-9
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lanəhamətəu-inurəhatɨmahalnəghatiənoniuviən
rəhatəmah nətəlɨgiən təsɨsɨpəniən e nətəlɨgiən
tərah mɨn uə nɨkin iətəm təsəhruahruiən, kəni
iəslalkutiən o neiuəiən e təmah. 4 Kəpə, iəsloliən
lanəha. Mətəu nian iəhləghati, iəkləhrun məmə
Uhgɨn təməsal=pən rəkɨs e nɨkitɨmahal, kəni
məni məmə itɨmahal iəkləhmen məmə iəkləni
pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni in təmələhu=pən e
nəhlmɨtɨmahal. Kəni iəsləghatiən məmə nətəmimi
nɨkilah otagiən o tɨmahal, mətəu iəhləghati məmə
Uhgɨn nɨkin otagiən o tɨmahal, kəni in Uhgɨn
iətəm tətəsal=pən e nɨkitɨmahal. 5 Nəkotəhrun
məmə itɨmahal iəsluvaiən o təmah məmə iəkliuvi
nətəlɨgiən rəhatəmah e nəghatiən ətəhiən mɨn.
Kəni iəsləni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm
təmah məmə iəklos rəhatəmah məni. Kəni Uhgɨn,
in təhrun nɨkitɨmahal məmə nəghatiən u in
nɨpəhriəniən. 6 Itɨmahal iəsluvaiən məmə itəmah
kəti uə iətəmimi əpnapɨn əmə kəti otəfəri itɨmahal.

7 Kəni nati kəti mɨn, mətəu-inu itɨmahal aposɨl
milahal rəha Krɨsto, iəkləhrun nəniən məmə
nəkotəkeikei motɨsiai itɨmahal təhmen e iətəmi
asoli milahal, mətəu iəməsloliən. Nian kəməutatɨg,
noliən rəhatɨmahal tɨmətɨg təhmen e mamə kəti
iətəm tateh vivi nenətɨn mɨn, matol tɨmətɨg o
lah. 8 Nɨkitɨmahal tagiən məmə iəkləni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr, mətəu səniəmə məmə iahləni
pətɨgəm əmə, mətəu iəmhlol natimnati rəfin iətəm
iəkləhrunnoliənməməotasiru e təmah. In təhmen
məmə iəmhləfɨnə nəmiəgəhiən rəhatɨmahal,
mətəu-inu itɨmahal iəmhlolkeikei itəmah, kəni
nəməhuva rəhatɨmahal nətəmimi. 9 Piak mɨn
mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nɨkitəmah təhti, uə kəpə,
2:4 Kəl 1:10
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uək əskasɨk iətəm iəmahlol? Nian itɨmahal
iəməhləni pətɨgəmnanusiən təuvɨr rəhaUhgɨnkəm
təmah, itɨmahal iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal
ləplapɨnmətəuarus=pən lapɨnonosiənməniməmə
iəslətapuəhiən oməni o təmah.

10 Itəmah mɨne Uhgɨn, nəmoteruh kəni
motəhrun nəni pətɨgəmiən məmə nian iəməhlatɨg
kitah min itəmah nəfaki mɨn, noliən rəhatɨmahal
in təhruahru, kəni Uhgɨn tətagiən lan, kəni
iətəmimi kəti təsosiən nɨpəgnəmtɨn kəti iətəm
tərah o tɨmahal. 11 Itəmah nəkotəhrun məmə
itɨmahal iəmahlol təuvɨr kəm təmah rəfin təhmen
e tatə kəti tateh vivi nenətɨn mɨn. 12 Kəni e noliən
kətiəh əmə, iahlem əskasɨk itəmah, kəni mahləfəri
rəhatəmah nətəlɨgiən, məhlətapuəh əskasɨk məmə
nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn, kəni nɨkin tagiən lan. Uhgɨn u, tətauɨn
e təmah məmə nəkəhuva e narmənɨgiən mɨne
nəuvɨriən rəhan.

13 Kəni nian rəfin, itɨmahal iəhləni tagkiu
kəm Uhgɨn mətəu-inu nian nəmotos nəghatiən
rəha Uhgɨn iətəm nəmotətəu o tɨmahal, kəni
motos tatɨg e nɨkitəmah, kəni nɨkitəmah təsəhtiən
məmə in nəghatiən rəha nətəmimi əmə, mətəu
nɨkitəmah təhti məmə in nəghatiən rəha Uhgɨn,
kəni pəhriən in nəghatiən rəhan. Kəni nəghatiən
u tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatəmah, u nətəm
nəutəni nɨpəhriəniən lan. 14 Kəni piak mɨn mɨne
nəuvɨnɨkmɨn. Nətəmimi imatəmah əhruahru ikɨn,
kəmotol tərah e təmah mətəu-inu nəməutəhatətə
e Krɨsto Iesu. Itəmah nəkotəhmen e nətəmimi
rəha niməfaki mɨn rəha Uhgɨn əpəha ikɨn Jutiə.
Ilah nətəm Isrel əhruahru, mətəu rəhalah aru
2:9 Uək 20:34 2:12 Uək 20:31 2:13 2Təs 2:13
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nətəmi asoli mɨn kəmotol nərahiən e lah nian
kəmotəhatətə e Krɨsto Iesu. 15Nətəmi asoli mɨn u,
kəmotuhamu Iərmənɨg Iesu, mɨne iəni mɨn, kəni
motəhgi pətɨgəm itɨmah iəkohiet. Noliən rəhalah
tatol nɨki Uhgɨn təsagiəniən, kəni ilah tɨkɨmɨr mɨn
o nətəmimi rəfin, 16 mətəu-inu nətəmi asoli mɨn
u kəutalkut məmə okotəniəhu itɨmah o nəghatiən
kəm Nanihluə* mɨn məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah.
E noliən əha, ilah kotoriarun rəhalah noliən tərah
mətəuarus təhmen. Mətəu rəueiu əha, niəməha
mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn tɨnuva o lah.

Pol təmolkeikei məmə oteruh ilah
17Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn. Nian iəmhluvən

isəu o təmah nian nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu
iəmhlolkeikei pɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah.
Nɨpəhriəniən, nɨpətɨtah isəu o tah mɨn mətəu
nətəlɨgiən rəhatah kətiəh. Kəni iəməhlalkut pɨk
məmə iəklɨtəlɨg mɨhleruh itəmah, 18 mətəu-inu
iəmhlolkeikei məmə iəkluvnə o təmah. Iəu, Pol,
iəmalkut nian tepət, mətəu Setən təmahtɨpəsɨg
e suaru o tɨmahal. 19 ? Təhro iəklolkeikei pɨk
məmə iəkleruh mɨn itəmah? ?Tol lanəha mətəu-
inu, nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, pəh mɨn u
iəmlələhu=pənnətəlɨgiən əskasɨk rəhatɨmahal e lah
məmə ilah nəua uək təuvɨr rəhatɨmahal? ?Kəni
nɨkitɨmahal otagiən mɨn o pəh mɨn? ?Kəni pəh
mɨn u in rəhatɨmahal nətəuiən iətəm nɨkitɨmahal
otagiən e lah? ?Itəmah, uə kəpə? Əuəh, itəmah u.
20 Nɨpəhriəniən, itɨmahal iəhlətəu təuvɨr o təmah,
kəni nɨkitɨmahal tagiən o təmah.

2:14 Uək 17:5 2:15 Uək 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19 * 2:16
Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 2:19 Fɨl 2:15-16; 4:1;
2Təs 1:4
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3
1 Tol lanəha, nian nɨkitɨmahal təməpəou kəni

iuəkɨr nɨkitɨmahal tɨtəgɨt, mətəu-inu itɨmahal
iəkləruru məmə nəutatɨg təuvɨr uə kəpə, kəni
itɨmahal iəmhlegəhan məmə iəu mɨne Sailəs
iəkuatɨg Atens, 2 iəmuahli=pɨnə Timoti məmə
in otuvnəmeruh itəmah. In piatah kəti iətəm tatol
uək rəha Uhgɨn itɨmahal min o nəni pətɨgəmiən
nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. In təmuvnə o
təmah məmə otasiru e təmah məfəri rəhatəmah
nətəlɨgiən, kəni mol itəmah nəutəhtul əskasɨk e
rəhatəmah nəhatətəiən, 3 məmə nərahiən iətəm
tətuva o təmah rəueiu, ko təsoliən nɨkitəmah
təhti pɨk. Nəkotəhrun rəkɨs məmə in nətəlɨgiən
rəha Uhgɨn məmə nətəmimi okotol tərah e tah
lanəha. 4 Nɨpəhriəniən, nian iəməhlatɨg kitah
mɨn itəmah, iəməhləkeikei məhləni kəm təmah
məmə okol tərah e təmah. Kəni itəmahnəkotəhrun
vivi məmə tɨnuva mol nɨpəhriən lan təhmen əmə
məmə itɨmahal iəmhləni mɨne. 5 Kəni o nati əha,
nian iəməsəhruniən məmə natɨgiən rəhatəmah
təhro, kəni nɨkik təməpəou kəni iuəkɨr nɨkik tɨtəgɨt,
kəni iəmahli=pɨnə Timoti məmə otuvnə meruh-to
rəhatəmah nəhatətəiən, məmə tatəskasɨk əhanəh,
uə kəpə. Iəməgɨn məmə e suaru kəti, Setən u
iətəmimi rəha nəfən-əfəniən, in təməfən-əfən
kəm təmah, kəni nəkotəmkarəpən e nəhatətəiən
rəhatəmah, kəni uək rəhatɨmahal in tol nati
əpnapɨn əmə.

Timoti təməni pətɨgəmnanusiən təuvɨr
6 Kəni rəueiu əha, Timoti təmɨtəlɨg=pa mɨn o

tɨmlau, kəni matos nanusiən təuvɨr e rəhatəmah
3:1 Uək 17:15 3:2 Uək 16:1-3 3:3 2Tim 3:12
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nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən. Təməni=pa kəm
tɨmlau məmə nɨkitəmah tətəhti əhanəh itɨmahal,
təhmen əmə məmə itɨmahal iəklolkeikei məmə
iəkleruh itəmah. 7 Tol lanəha, piak mɨn mɨne
nəuvɨnɨk mɨn, nati əpnapɨn iəmhlatɨg e nərahiən,
kəni mɨhlətəu nahməiən, mətəu nanusiən rəha
nəhatətəiən rəhatəmah təməfəri rəhatɨmahal
nətəlɨgiən o təmah. 8 Nian iəmlos nanusiən
məmə nautəhtul əskasɨk əhanəh o Iərmənɨg, kəni
iəklətəu məmə inhlos mɨn nəmiəgəhiən. 9 Nian
iəkləhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, nagiəniən rəhatɨmahal
o təmah in iahgin, kəni iəkləni kəm Uhgɨn məmə
nɨkitɨmahal tagiən pɨk o təmah. 10 E nian rəfin,
lənianmɨne lapɨn, iəhləfaki əskasɨkməmə iəkleruh
mɨn itəmah, kəni mɨhləgətun itəmah e nati nak
nəkotəruru əhanəh məmə rəhatəmah nəhatətəiən
oteviəməskasɨk.

11 Kəni pəh rəhatah Uhgɨn aru, u Tatə
rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu rəhatah, kuol suaru
rəhatɨmahal məmə iəkluvnəmɨhleh itəmah. 12Pəh
Iərmənɨg otol nolkeikeiən rəhatəmah otepət məri
məriauəh o təmah mɨne nətəmimi rəfin, təhmen
e nolkeikeiən rəhatɨmahal o təmah tepət. 13 Pəh
in otol nɨkitəmah otəsanən məmə, nian Iərmənɨg
Iesu tətuva mɨn ilah rəhan mɨn nətəmimi, kəni
nəkotəhtul e nəhmtɨ rəhatah Uhgɨn u Tatə rəhatah,
kəni nəkotəhlan kəni noliən tərah tɨkə e təmah.

4
Nəmiəgəhiən rəhatəmah təkeikei mol Uhgɨn nɨkin

tagiən
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, rəueiu iəkəkeikei
məghati e natimnati mɨn nəuvein. Iəmləgətun
3:6 Uək 18:5
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rəkɨs itəmah e noliən iətəm nəkotol məmə Uhgɨn
nɨkin otagiən o təmah. Kəni pəhriən, onəkotol
lanəha. Kəni rəueiu iəhlətapuəh o təmah kəni
məhlətapuəh əskasɨk e Iərmənɨg Iesu məmə nau-
tol təhmɨn mɨn lanko. 2 Otol lanəha mətəu-inu
itəmahnəkotəhrun suaru iətəmiəmləgətun itəmah
lan, kəni Iərmənɨg Iesu təməfa nepətiən məmə
iəkləgətun itəmah lan.

3Nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə in təmələhu kalɨn
itəmah məmə rəhan mɨn məmə nəkotol nati
iətəm təhruahru vivi: sotohtəu-pəniən suaru rəha
nɨpətanmɨnenəman iətəmkautit oneuən ilahmɨn.
4 Itəmah kətiəh kətiəh nəkotəkeikei motarmənɨg
e nɨpətɨtəmah e noliən iətəm təuvɨr məhruahru
kəni kɨsiai. 5 Sotoliən noliən rəha nɨtəu-pəniən
nətəlɨgiən əskasɨk onit oneuəniənpətan uə iərman.
Noliən əha rəha nətəm kəsotəfakiən motəruru
Uhgɨn. 6 Kəni e natimnati mɨn əha, sotoliən tərah
e piatəmah mɨn e nakləhiən e pətan rəha iətəmi
pɨsɨn. Iərmənɨg otol nalpɨniən kəm nətəmimi mɨn
u iətəm kautol noliən mɨn iətəm tol lanəha, kəni
inhləni rəkɨs nati u kəm təmah o nəhgi-pəriən
itəmah. 7 Tol lanəha mətəu Uhgɨn təməsauniən
e tah məmə okotamɨkmɨk e nəhmtɨn, okotatɨg e
nəmiəgəhiən iətəm kəmotələhu kalɨn məmə rəhan.
8 Tol lanəha, iətəm tətəuhlin nəmtahn e nəghatiən
əha, səniəmə tətəuhlin nəmtahn kəm iətəmimi,
mətəu tatəuhlin nəmtahn kəmUhgɨn iətəm təməfa
Narmɨn Rəhan kəm təmah.

9 Nəkotəhrun rəkɨs noliən rəha nolkeikeiən
itəmah iəfaki mɨn, kəni təsəhmeniən mɨn məmə
iəkətei e nauəuə, mətəu Uhgɨn tɨnəgətun rəkɨs
4:3 1Təs 5:23; 1Pitə 1:16 4:5 1Kor 6:13 4:7 Hip 12:14 4:8
Luk 10:16; 2Kor 1:22
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itəmah o nolkeikeiən itəmahmɨn. 10Kəni pəhriən,
nəkotolkeikei piatah mɨn rəfin ikɨn Masetoniə.
Mətəu, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəklətapuəh
əskasɨkməmə nəkautol təskasɨk təhmɨn lanko lan.

11 Itəmah nəkotəkeikei motalkut o nɨtəu-pəniən
suaru rəha nəmiəgəhiən iətəm in təməlinu, kəni
motol aru rəhatəmah uək, kəni nəkautol uək e
nəhlmɨtəmahməmənauəniən rəhatəmahmɨnena-
timnatimɨn otəhmen, təhmen əməməmə iəmhləni
mɨne kəm təmah. 12Otol lanəha məmə rəhatəmah
nəmiəgəhiən otiuvi=pa nɨsiaiən rəha nətəm ihluə
mɨn, kəni itəmah nəsotarəriəiən e suah kəti.

Nuvaiən rəha Iərmənɨg
13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəklolkeikei

məmə itəmah onəkotəhrun itəmah mɨn nəuvein
u kɨnohmɨs rəkɨs, məmə kɨnəhro e lah. Kəni
iəslolkeikeiən məmə itəmah nəkotasək təhmen
e nətəmimi nətəm kəsotələhu-pəniən rəhalah
nətəlɨgiən e Uhgɨn u təhrun nauməhtuliən e
nətəmimi enɨmɨsiən. Ilah okotəkeikeimotasəkpɨk.
Mətəu kitah okəsotasək pɨkiən, mətəu inu 14 kitah
kəutəhatətə məmə Iesu təmɨmɨs kəni məmiəgəh
mɨn, kəni nɨkitah təhrun məmə nian Iesu otuva
mɨn, kəni Uhgɨn otol məmə, nətəmi mɨn u nətəm
kɨnotəhatətə rəkɨs e Iesu nian kəmohmɨs, okəhuva
mɨn ilah Iesu. 15Kəni iəhləni kəm təmah nəghatiən
əhruahru rəha Iərmənɨg məmə, kitah u nətəm
kəutəmiəgəh əhanəh məutatɨg mətəuarus nuvaiən
rəha Iərmənɨg, pəhriən kitah okəsotaupəniən e
nətəmimɨn u nətəmkəmotaupənmohmɨs.

16Mətəu Iərmənɨg əhruahru əmə otsɨpəri e negəu
e neai meiuaiu=pa, kəni məni pətɨgəm əfəməh,
4:9 Jon 13:34 4:11 Efəs 4:28 4:14 Rom 14:9; 1Kor 15:3-4,12
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kəni iətəmi asoli rəha nagelo mɨn otagət əfəməh,
kəni nətəmimi okotətəu təui rəha Uhgɨn, kəni
nətəmi mɨn u nətəm kɨnotəhatətə rəkɨs Iesu nian
kəmohmɨs, okotəmiəgəhmotaupənmotəri. 17Kəni
uərisɨg lan, kitah nətəm kəutəmiəgəh əhanəh,
okotəri kitah min ilah e nɨmalɨ nəpuə məmə
okoteruh Iərmənɨg e magəuagəu. Kəni tol lanəha,
okotatɨg kitah Iərmənɨg naunun tɨkə. 18Tol lanəha,
otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah mɨn e nəghatiən mɨn
u.

5
1Piakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn. Təuvɨr əməməmə

iəsəteiən kəm təmah e nian əhruahru rəha na-
timnati mɨn əha, 2 mətəu-inu itəmah nəkotəhrun
rəkɨsməmənian iətəmIərmənɨg otuvamɨnenəhue
nɨftəni u təhmen e iakləh iətəm tətuva lapɨn, nian
nətəmimi əpnapɨn kotəruru məsotəhtul maruiən
ohni. 3Nian nətəmimi kəutəni məmə, “Natimnati
rəfin təməlinu, kəni nərahiən tɨkə,” kəni nalpɨniən
mɨne niəməha rəha Uhgɨn otuva uəhai əmə o lah,
kəni ko nətəmimi kəsotagɨmiən, təhmen e pətan
iətəm nəmtahn tətahmə o neməkiən, nahməiən
tətuva uəhai əmə, kəni ko pətan əha otəsagɨmiən.

4 Mətəu piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iateruh
məmə nəsotəhtuliən e napinəpuiən e natimnati
mɨn əha, kəni nuvaiən rəha nian əha otəsoliən
itəmah nəkotauɨt təhmen e nətəmimi u kotauɨt
nian iakləh kəti təmuva. 5 Itəmah rəfin nenətɨ
nəhagəhagiən mɨne nenətɨ nianiən. Kitah səniəmə
nətəmimi rəha lapɨn mɨne napinəpuiən. 6 Kəni
4:16 1Kor 15:51-52 5:2 Mat 24:42-43; 2Pitə 3:10; Nəh 3:3 5:3
Mat 24:39; Luk 21:34-35 5:5 Rom 13:12
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tol lanəha, pəh kəsotoliən təhmen e nətəmi mɨn
u kəutapɨli, mətəu pəh kotair kəni mauteruh
vivi rəhatah nətəlɨgiən mɨne rəhatah noliən mɨn,
7 mətəu nətəmimi mɨn u kəutapɨli, ilah kəutapɨli
lapɨn, kəni nətəmi mɨn u kəutapɨs, ilah kəutapɨs
lapɨn. 8 Mətəu pəh kitah kotarmənɨg e noliən
mɨn rəhatah, mətəu-inu kitah nətəmi rəha ni-
aniən. Pəh kotaskəlɨm noliən rəha nəhatətəiən
mɨne nolkeikeiən məmə nəpaliən kəti, inu təhmen
e soldiə kəti iətəm tətəfən napən təhmen e aiən
iətəm tətəməhli pəsɨg e nɨmankɨlahatəmi məmə
nəpaliən kəti. Kəni pəh kotələhu=pən əskasɨk
rəhatah nətəlɨgiən e Uhgɨnməmə nəpaliən kəti, inu
təhmen e soldiə kəti iətəm tɨtaharu=pən kəfəfau
əskasɨk kəmol e aiən iətəm tətəhtərain rəhn-kapə
təmiməmə nəpaliən kəti.

9 Pəh kotol lanəha mətəu Uhgɨn təməsauɨn
rəkɨsiən e tah məmə niəməha mɨne nalpɨniən
rəhan otuva o tah, mətəu təmɨtəpɨn itah məmə in
otosmiəgəh itah e rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
10Təmɨmɨs o tahməməkitahkotəhrunnatɨgiənpəti
kitah min nəmə kautəmiəgəh uə kəmohmɨs. 11 Tol
lanəha, onəkotəfəri rəhatəmahmɨnnətəlɨgiən, kəni
otasiru e təmah mɨn məmə nəkotol nəhatətəiən
rəhatəmah təskasɨk. Pəhriən, inu noliən itəmah
nəkotol u rəueiu.

Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Rəueiu

iəklətapuəh o təmah məmə nəkotɨsiai nətəmi
mɨn u kautol uək əskasɨk itəmah min ilah, kəni
məutarmənɨg e təmah e Iərmənɨg, kəni məutagət
5:8 Aes 59:17; Efəs 6:14,17 5:10 Rom 14:8-9; 1Təs 4:14
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asoli e təmah nian nəkotəmkarəpən motol
tərah. 13 Otɨsiai vivi ilah motolkeikei ilah o uək
iətəm kautol, kəni motatɨg e nəməlinuiən kəni
məsotetetiən e təmahmɨn.

14Kəni piakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn, iəhlətapuəh
əskasɨk məmə nəkotagət əskasɨk e nətəmi mɨn u
kəutəlpah məsotoliən nati kəti. Otəfəri nətəlɨgiən
rəha nətəmi nɨkilah təpəou. Otasiru e nətəmi
rəhalahnəsanəniən tɨkə. Otol rəhatəmahnətəlɨgiən
təfəməh o nətəmimi rəfin. 15 Nəmə iətəmi kəti
otol nati kəti təsəhmeniən e təmah, kəni itəmah
nəsotalpɨniən nɨtai nərahiən, mətəu nian rəfin,
itəmah nəkotəkeikei motalkut məmə nəkotol
təuvɨr kəm təmahmɨnmɨne nətəpɨsɨn pɨsɨnmɨn.

16 Nɨkitəmah otəkeikei mətagiən nian rəfin;
17kənimotəghati kəmUhgɨn e nəfakiən nian rəfin;
18kəninian rəfinotəni kəmUhgɨnməmənɨkitəmah
tagiən, nati əpnapɨn nəkotatɨg e nəuvɨriən, uə
nərahiən. Otol nati milahal əha mətəu-inu ilahal
nəuia Uhgɨn o təmah e Krɨsto Iesu.

19 Sotalɨfu əpɨsiən nɨgəm rəha Narmɨn Rəha
Uhgɨn; 20 sotəniən məmə nəghatiən iətəm Uhgɨn
təməfən kəm iətəmi kəti in tol nati əpnapɨn əmə
lan. 21 Otaupən pɨpɨm moteruh kəni motakil vivi
natimnati rəfin, kəni otaskəlɨm tiəkɨs nati iətəm
təuvɨr, 22kənimotəpəh natimnati rəfin iətəmtərah.

23 Pəh Uhgɨn pɨsɨn əmə iətəm in Uhgɨn rəha
nəməlinuiən, otol itəmah məmə rəhan pɨsɨn əmə u
itəmah. Pəh Uhgɨn otol məmə nəmiəgəhiən rəfin
rəhatəmah okotəhruahru, e narmɨtəmah mɨne e
nətəlɨgiən rəhatəmah mɨne e nɨpətɨtəmah. Kəni
5:14 2Təs 3:6,11 5:15 Rom 12:17; 1Pitə 3:9 5:16 Fɨl 4:4
5:18 Efəs 5:20 5:19 Efəs 4:30 5:22 1Jon 4:1
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nɨpəgnəmtɨn kəti tɨkə mə otəhkul=pən e təmah,
nian rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto tətuva mɨn.
24 Iətəm tətauɨn e təmah, nian rəfin tatol rəhan
nəghatiən, kəni in otol natimnati mɨn əha.

25Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨk mɨn. Otəfaki o tɨmah.
26 Otəni təuvɨr kəm təmah mɨn təhmen məmə
itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. 27 E nərgɨ Iərmənɨg,
iətəni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotafin nauəuə
u kəmpiakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn rəfin.

28Pəh rəhatəmah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e
rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

5:23 2Təs 3:3 5:25 Kol 4:3; 2Təs 3:1
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