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Fas Tesalonaeka
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i

nəkukuə
Pol ramavən maməvisau irapw nəɡkiariien

amasan səvəi Kristo ia kwopun me. Ia navənien
səvənhi sə ro kəru irə rərpwi vi a nousəsɨmwɨnien
səvəi nakalasia me fwe Tesalonaeka. In rarə
fwe ikɨn nəfwakiien kahar nənə mier tɨ nəri nə
mə nəkur Isrel həmwəki in, mhometə in. Ia
nuk 51 Timoti rərhi pen nəkukuə riti revən tɨ
Pol maməɡkiari ia narəien səvəi nakalasia me
fwe Tesalonaeka. Pol ramarə fwe Korin nəpɨn
in ruvehi nəkukuə səvəi Timoti. In rokeikei mə
truvehi utə nətərɨɡien səvəi nəkur Tesalonaeka ro
pen rɨrai nəkukuə i. Pol rɨnaməɡnəɡɨni nəkur
Tesalonaeka tɨ nəri nə mə hamərər əknekɨn
ia nahatətəien səvənraha nəpɨn nərmama
hamometə irəha. In ramahatən irəha ia narəien
sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən, mamahatən
mwi irəha ia nuveheien səvəi Iesu. Kɨtaha səreirei
mə Iesu truvehe ia nəfe nəpɨn. Ro pen tsaməmwur
ia noien amasan meste nuveheien səvəi Iesu
Kristo.

1 *Iou Pol, Saelas, mɨne Timoti.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me

fwe Tesalonaeka. Kɨmiaha nərmama səvəi
Kumwesən tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo
Iərɨmənu səkɨtaha.
Pwəh namasanien mɨne nəmərinuien krauarə

tukumiaha.
* 1:1: WokMe 17:1-10, 2Tes 1:1
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Kɨni vivi Kumwesən tɨ nahatətəien səvəi nəkur
Tesalonaeka

2 *Nəpɨn me pam iahaməni kɨmiaha ia
nəfwakiien me səkɨmaha, nənə mamhəni vivi
Kumwesən tukumiaha pam, 3 *tɨ nəri nə mə
ia nəmri Kumwesən Tata səkɨtaha rerɨmaha
ramrhi noien amasan səkɨmiaha sə ruku pen
ia nahatətəien, mɨne nəmwurien səkɨmiaha sə
ruku pen ia nokeikeiien,mɨne nərerien səkɨmiaha
sə hiamərer əknekɨn irə tɨ nəri nə mə hiəmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu Kristo.

4 Piak me, Kumwesən rokeikei kɨmiaha, nənə
muvərfi raka kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me
səvənhi. Kɨmaha iahəukurənamasanmənəri nəha
ro nɨpərhienien 5 *tɨ nəri nə mə nəpɨn nəɡkiariien
amasan sə iahaməvisau irapw i rɨməuvehe tuku-
miaha fwe kupwən, rɨpkuvehemhə ia nəɡkiariien
a, mətə ruvehe mwi ia nəɡsen, mɨne Nənɨmwɨn
Ikinan, mɨne ia suatuk riti sə rahatən pen mə
hiamahatətə pərhien irə. Nənə nəpɨn iahənarə
kɨtaha m kɨmiaha, hiəukurən mə iahənəfarə irə.
Iahəno a narimnari me rasitu ia kɨmiaha. 6 *Nənə
ia nəpɨn nəha hiəuvehe mhəmwhen a ia kɨmaha
mɨne Iərɨmənu səkɨtaha, tɨ nəri nə mə nəpɨn kuvei
pehenəɡkiariien səvəi Kumwesənmkɨmiahanənə
hiəuvehi nərmamahonəmisəien asorimkɨmiaha,
mətə Nənɨmwɨn Ikinan ro rerɨmiaha raɡien a.
7 *Ia noien nəha hiənahatən suatuk amasan riti
m nərmama me pam səməme kamhahatətə fwe
profensmi nəhaMasetoniamɨne Akaeamə tuhesi
* 1:2: Fil 1:3-4, Kol 1:3, 2Tes 1:11 * 1:3: 1Kor 13:13, Kol 1:4-6
* 1:5: 1Kor 2:4-5, 1Kor 4:20 * 1:6: 1Kor 4:16, 2Tes 3:9,WokMe
17:5-9 * 1:7: 1Tes 5:3
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pen noien səkɨmiaha. 8 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri
nəmə kɨmiaha hiənəvisau irapw raka nəɡkiariien
səvəi Iərɨmənu kuvəreɡi ia kwopun me rəmwhen
ia kisɨpw rasək. Rɨpko mhə fwe Masetonia əpa
mɨne Akaea, mətə nərmama ia kwopun me pam
həuvəreɡi rakakamɨniməhiənəfomhəuvehemha-
hatətə ia Kumwesən. Ro iamɨnhi irə kɨmaha
tahəni nəɡkiariien riti tɨ nəfe. 9 *Nərmama me
pam nəha kamhəɡkiari ia kɨtaha, mamhəni mə
nəpɨn iahəuvehe mhətə kɨmiaha fwe kupwən,
hiəsevər ia rerɨmiaha tukumaha, nənəmharaka ia
nənɨmwi nari me səkɨmiaha səməme hiaməfwaki
pen mɨnraha, mhəuvehe mhəkurirə Kumwesən
səkɨmaha. Irəha kamhəni mə ipwet mɨne hiamo
tukwini nari m Kumwesən pərhien sə ramɨru,
10 *mamheitenhi tɨni sə in rɨno rətui mwi ia
nemhəien. Tɨni nəha Iesu sə truku pen ia neiai,
muvehe, muvehi raka kɨtaha tɨ niemaha səvəi
Kumwesən ia nəpɨn rauvehe.

2
Wok sə Pol rɨno fwe Tesalonaeka

1 *Piak me, kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn
iahəuvehe mhətoni kɨmiaha fwe kupwən,
nuveheien səkɨmaha rɨpko mhə nəri auər a
irə. 2 *Hiəukurən mə nəpɨn iahamarə ihi fwe
Filipae, nərmama ho nəmisəien m kɨmaha, mhəni
ərəha kɨmaha. Mətə Kumwesən səkɨtaha rɨno
nətərɨɡien səkɨmaharɨskai iahəuvehemhəni irapw
nəɡkiariien amasan səvənhi tukumiaha ia nəmri
* 1:8: Rom1:8 * 1:9: WokMe 14:15 * 1:10: Taet 2:13,Wok
Me 17:31, 1Tes 5:9 * 2:1: 1Tes 1:5,9 * 2:2: WokMe 16:19-24,
WokMe 17:1-9
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nərmama həpɨk səməme həmwəki nəɡkiariien
nəha. 3Nənə hiəukurən mə nəɡkiariien səkɨmaha
iahənəvisau irapw m kɨmiaha rier ia tərhumaha
tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə iahərkwafə nətərɨɡien ərəha
riti ia rerɨmaha, uə iahəmwur mə taheikuə ia
kɨmiaha, uə taho nɨfeifeiien m kɨmiaha? Rekəm!
4 *Iahəpwəh noien iamɨnha irə, mətə ia nəpɨn me
iahaməni nəɡkiariien sə Kumwesən rokeikei, tɨ
nəri nə mə in rɨnətə raka kɨmaha mə iahəmwhen,
rəmri pehe nəɡkiariien amasan səvənhi ia tɨpaɡe
rəɡɨmaha. Ro iamɨnhi irə iahəpkəmwur mhə
mə nərmama rerɨnraha traɡien tukumaha, mətə
iahaməmwur mə Kumwesən sə ramətə nətərɨɡien
səkɨmaha rerɨn traɡien tukumaha. 5 *Rəmwhen
kɨmiaha hiəuvəukurən raka kɨmaha iahəpkuvehe
mhə mhəni nəɡkiariien əsien me tukumiaha,
uə nəɡkiariien sə tahəvi kɨmiaha irə hiəuvehe
mhəuvei pehe mane m kɨmaha. Kumwesən mwi
rukurənmə nəɡkiariien i ro nɨpərhienien! 6 *Nənə
iahəpkəmwur mhə mə taho nərmama həɡnəɡɨni
kɨmaha. Iahəpwəh noien iamɨnhi irə ia kɨmiaha
uə ia nərmama nepwɨnmwi.

7Nənə nari riti tɨ nəri nə mə kɨmaha aposol me
səvəi Kristo iahəukurən nɨniien mə tihaməkeikei
mhəsiai kɨmaha rəmwhen ia nəmə asori me, mətə
iahəpko mhə iamɨnhi irə. Nəpɨn iahamarə kɨtaha
m kɨmiaha fwe kupwən, noien səkɨmaha rɨməru
rəmwhen ia mama riti sə ramətui amasan tɨ
nɨpwnətɨn me. 8 Iahokeikei pɨk kɨmiaha, ro pen ia
nəpɨn me nəha rerɨmaha raɡien tɨ nɨni irapwien
nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən tukumiaha.
* 2:4: 1Tim 1:11, Kal 1:10, Jer 11:20 * 2:5: WokMe 20:33, 2Tes
2:3, Rom 1:9, 1Tes 2:10 * 2:6: Jon 5:41,44
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Mətə rɨpko mhə in əpa i, rerɨmaha raɡien a mwi tɨ
nuvei peheien nɨmɨruien səkɨmiaha m kɨmiaha tɨ
nəri nəmə iahokeikei pɨk kɨmiaha.

9*Piakme, rerɨmiaha ramrhiwok skai sə iahəno
uə rekəm? Nəpɨn iahaməni irapw nəɡkiariien
amasan səvəi Kumwesən tukumiaha, iahamowok
ia rəɡɨmaha ia nəpɨn mɨne ia ran mə tahəpwəh
nəres peheien nari riti tukumiaha.

10Kɨmiaha mɨne Kumwesən mwi hiəukurən mə
nəɡkiariien i ro nɨpərhienien! Nəpɨn iahamarə
kɨtaha m kɨmiaha nərmama hiamahatətə
ia Kumwesən, noien səkɨmaha ro ikinan,
matukwatukw, məmher. 11 Hiəukurən mə
iahəno m kɨmiaha rəmwhen ia tata riti ramo
mnɨpwnətɨnme. 12 Iahamərpwi əknekɨn kɨmiaha,
mamhəuvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha, nənə
mamhəɡkiari skai m kɨmiaha mə tiharə ia
narəien sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən.
In raməkwein kɨmiaha mə tihəuvehe ia nəkwai
nɨtətə sə in ramərɨmənu irəmamhəhiapw.

13 *Nari riti mwi nəha ikɨn ia nəpɨn me pam
iahaməni vivi Kumwesən tukwe. Nəpɨn iahəni
pehe nəɡkiariien səvəi Kumwesən tukumiaha,
kɨmiaha hiəreɡi, mhəuvehi nəɡkiariien nəha,
mhəni nɨpərhienien irə. Hiəpkuvehi mhə
nəɡkiariien nəha rəmwhen ia nəɡkiariien səvəi
iərmama, mətə hiəuvehi atukwatukwmhəukurən
mə nəɡkiariien i in pərhien nəɡkiariien səvəi
Kumwesən. Nəɡkiariien nəha rauverə ia kɨmiaha
səməme hiaməni nɨpərhienien irə. 14 *Piak
me, hiəukurən nakalasia me səvəi Kumwesən
* 2:9: WokMe 20:34, 1Kor 4:12 * 2:13: 1Tes 1:2, 2Tes 2:13, Kal
1:11-12 * 2:14: WokMe 17:5



Fas Tesalonaeka 2:15 vi Fas Tesalonaeka 2:19

fwe tənə Jutia kamhəni nɨpərhienien ia Iesu
Kristo. Kɨmiaha hiəuvəuvehe mhənəmwhen
raka ia nirəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
nəmisəien me nəha nəkur Isrel həno mɨnraha
nəkur imwəmiaha me həno rəmwhen a mwi
ia kɨmiaha. 15 *Nəkur Isrel me nəha irəha
hənousi əpune Iesu Iərɨmənu səkɨtaha, mɨne
profet kupwən me, nənə mhəkoui irapw kɨmaha
iahəier. Kumwesən rerɨn rɨpkaɡien anan mhə tɨ
nirəha. Irəha kamhəmwəki nərmama me pam,
16 *mamhəmwur mə tuhənise kɨmaha iahəpwəh
nəɡkiariien m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur
Isrel kamo Kumwesən ruvehimɨru irəha. Ia noien
nəha kamhakutan pen noien ərəha səvənraha
meste trukuər. Mətə təkwtəkwuni nəha niemaha
səvəi Kumwesən ruvəuvehemɨneste irəha.

Pol rokeikei pɨk mə trətoni mwi nəkur Tesalon-
aeka

17 *Piak me, fwe kupwən kɨmaha iahənəpwəh
kɨmiaha ia nɨpwramaha mhəuvən isipwɨn
tukumiaha səvəi nəpɨn ouihi, mətə nətərɨɡien
səkɨmaha raməmak ihi ia kɨmiaha. Ia nəpɨn
nəha iahaməmwur pɨk mə tahərərɨɡ mhətoni
mwi kɨmiaha tɨ nəri nəmə iahokeikei pɨk kɨmiaha.
18 Iahənokeikei mə tahəuvehe mhətoni kɨmiaha,
iou, Pol, iakani pərhien mə iakɨnəmwur nəpɨn
rɨpɨk, mətə Setan rəsisəɡ kɨmaha. 19 *Nəfe nəha
iahaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha irə,
uə nəfe nəha naɡienien səkɨmaha mɨne kəfəfau
səvəi nɨsiaiien sə tahərpwi kɨmaha tukwe ia nəmri
Iərɨmənu səkɨtaha Iesu nəpɨn in truvehe irə? Rosi
* 2:15: WokMe2:23, 7:52 * 2:16: Mat 23:32-33 * 2:17: 1Tes
3:10 * 2:19: Fil 2:15-16, 4:1, 2Tes 1:4
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kɨmiaha nə uə? 20Ouəh nɨpərhienien, kɨmiaha nə
nərmama iahamərpwi kɨmaha tukumiaha, nənə
rerɨmaha ramaɡien tukumiaha.

3
1 *Nəpɨn kɨmaha iahəuvavən isipwɨn tukumi-

aha, rerɨmaha rəpou pɨk tɨ nəri nə mə iahəreirei
mə hiamarə amasan uə rekəm. Ro iamɨnhi
irə iahəni sɨmwɨn mə iou mɨne Saelas trauarə
kɨmrau əpa ia taon nəha Atens, 2 *mətə Timoti
truvehe mətoni kɨmiaha. In piəvtaha riti sə ramo
wok səvəi Kumwesən kɨmaha min, iahaməvisau
irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo. Kɨmaha
iahərhi pehe in tukumiaha mə trasitu ia kɨmiaha
muvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha, nənə mərpwi
əknekɨn kɨmiaha ia nahatətəien səkɨmiaha, 3 *mə
nəmisəien me i kamo m kɨmiaha tuhəpwəh noien
kɨmiaha riti rɨmwei. Hiəuvəukurən raka mə nəri
in i kɨmərfi raka mə tuko m kɨtaha iamɨnhi irə.
4 *Nəpɨn iahamarə kɨtaha m kɨmiaha fwe kupwən
iahaməni pehe tukumiaha mə tuko nəmisəien m
kɨtaha. Nənə hiəukurən amasan mə ruvəuvehe
mɨno nɨpərhienien irə rəmwhen iahəməni tuku-
miaha i. 5 *Ro iamɨnhi irə nəpɨn rerɨk rəpou
pɨk tɨ nəri nə mə iakreirei mə hiamarə amasan
uə rekəm nənə iakərhi pehe Timoti mə truvehe
mətoni ro nahatətəien səkɨmiaha mə ramskai ihi
uə rekəm. Iakamhekɨr mə ia suatuk riti Setan sə
raməmwurmə tro nərmamahəmwei ia nərəhaien
rɨnorakakɨmiahahiəmwei ianərəhaien, nənəwok
səkɨmaha tro nəri auər a irə.
* 3:1: WokMe 17:15 * 3:2: WokMe 16:1-3 * 3:3: Efes 3:13,
2Tim 3:12 * 3:4: WokMe 14:22 * 3:5: Fil 2:16
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Timoti rɨrərɨɡ pehe məvisau nəɡkiariien amasan
riti m Polmɨne Saelas

6 *Təkwtəkwuni nəha Timoti ruvərərɨɡ pehe
mwi tukumaha, nənə məvisau pehe m kɨmaha
nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nahatətəien
mɨne nokeikeiien səkɨmiaha. In rɨməni pehe
tukumaha i mə rerɨmiaha ramrhi ihi kɨmaha
ia naɡienien, nənə mhokeikei mə tihətoni
kɨmaha rəmwhen a ia kɨmaha iahokeikei mə
tahətoni kɨmiaha. 7 *Ro iamɨnhi irə, piak me,
nəri auər a iahamreɡi rərəha ia nəmisəien
me i kamo m kɨmaha, mətə nəɡkiariien səvəi
nahatətəien səkɨmiaha rɨməuvehi utə nətərɨɡien
səkɨmaha tukumiaha. 8Nəpɨn kɨmaha iahəreɡi mə
kɨmiaha hiamərer əknekɨn tɨ Iərɨmənu səkɨtaha
iahəreɡi mə iahəuvehi mwi nɨmɨruien. 9 Ia
nəmri Kumwesən səkɨtaha rerɨmaha ramaɡien
tukumiaha. Naɡienien nəha rasori pɨk mamo
kɨmaha iahaməniviviKumwesəntukumiaha. 10 Ia
nəpɨn me pam ia nəpɨn mɨne ia ran iahaməfwaki
skaimə tahətonimwi kɨmiaha,mhahatənkɨmiaha
ia nəfe hiəreirei ihi mə nahatətəien səkɨmiaha
trɨskai mwi.

11 *Nənə pwəh Kumwesən tata səkɨtaha, mɨne
Iesu Iərɨmənu səkɨtaha, trouo suatuk riti səkɨmaha
tɨ nuveheien mhətoni kɨmiaha. 12 Pwəh Iərɨmənu
səkɨtaha tro nokeikeiien i hiamo m kɨmiaha me
mɨne nərmama me pam ruvehe masori mwi
rəmwhen ia nokeikeiien səkɨmaha rasori tuku-
miaha. 13 *Ia noien i in tro rerɨmiaha rɨskai.
Nənə ia nəpɨnnəha Iesu Iərɨmənu səkɨtaha truvehe
irə irəha nərmama ikinan me səvənhi, tihərer ia
* 3:6: Wok Me 18:5 * 3:7: 2Tes 1:4 * 3:11: 2Tes 2:16
* 3:13: Fil 1:10, 2Tes 1:7,10
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nəmri Kumwesən tata səkɨtaha, mhatukwatukw,
mhəmher.

4
Nəfenəhanoiennəkur əfwakimetuhoKumwesən

rerɨn raɡien tɨ nirəha
1 *Piakme, takaməkeikei məɡkiari ia narimnari

nepwɨn. Iahənahatən raka kɨmiaha ia nəfe noien
sə tiho mə Kumwesən rerɨn raɡien tukumiaha.
Nɨpərhienien i hiəno raka. Nənə təkwtəkwuni
iahaməres kɨmiaha nənə mamhəres skai ia nəɡhi
Iesu Iərɨmənu səkɨtaha mə tihamo a iamɨnhi irə
mamhəuvən. 2 Hiəuvəukurən raka nəvəhaɡien
me nəha səməme iahəuvei pehe m kɨmiaha fwe
kupwən ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.

3 *Nəri in i nəkwai Kumwesən mə kɨmiaha
tihəmher, mho nəkur ikinan me səvənhi ia
kɨmiaha. Tihəpwəh nesi penien suatuk səvəi
nɨpran mɨne nərman səməme kamhəiri əpnapen
irəha me. 4 Kurirə kɨmiaha kuatia kuatia
hiəiri pran tihəkupwən mhəukurən noien sə
rəmher, mo ikinan, mo nɨsiaiien kamiri pran irə.
5 Tihəpwəh niriien pran ia suatuk sə hiaməkurirə
a nəfe nɨpwramiaha rokeikei pɨk rəmwhen ia
nərmama səməme həreirei Kumwesən kamho.
6 *Ia narimnari me nəha, kɨmiaha riti trəpwəh
noien rərəha ia piəvni makres səvənhi pran uə
tɨni. Iərɨmənu səkɨtaha trərpwɨn noien ərəha
səvəi nərmama me nəha səməme kamho noien
nəha rəmwhen iahəuvəni skai raka tukumiaha.
7 *Kumwesən rɨpkəkwein mhə kɨtaha mə tsamesi
* 4:1: 2Tes 3:6 * 4:3: 1Tes 5:23, Hip 10:10, 1Pit 1:16 * 4:6:
Sam 94:1 * 4:7: 2Tes 2:13-14, 1Pit 1:15-16
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pen noien sə rəmkemɨk, mətə noien sə rəmher, mo
ikinan i. 8 *Ro pen iərmama sə ruvei pen təkutan
m nəvəhaɡien i, rɨpko mhə ruvei pen təkutan m
iərmama, mətə ruvei pen təkutanm Kumwesən sə
rauvei pehe Nənɨmwɨn Ikinan səvənhim kɨmiaha.

9 *Mətə ia nɨkaren səvəi nokeikeiien sə hiamom
piəvtaha me kɨmaha tahərai nəkukuə tukumiaha
tɨ nəfe. Kumwesən rɨnahatən raka kɨmiaha mə
tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. 10 *Nənə
pərhien hiokeikei piəvtaha me pam fwe Maseto-
nia. Mətə piak me iahaməres pehe mə tihamo a
iamɨnhi irəmamhəuvən.

11 *Tihaməkeikei mamhəmwur mamharə ia
narəien afafa, mamhətui atukw a tɨ narimnari
me səkɨmiaha, nənə mamho wok ia rəɡɨmiaha
rəmwhen a iahəuvəni raka tukumiaha i. 12 *Ia
noien nəha nərmama iruə me tuhətoni noien sə
hiamo ia nəpɨn me mə ratukwatukw a. Nənə
tihəpwəh nətɨɡiteien ia nərməpə me mə tuhəuvei
pehe nəfe riwən təni kɨmiaha.

Nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
13*Piakme, kɨmaha iahokeikeimə tihaməkeikei

mhəukurən kaməfo ia nərmama me i səməme
həuvamhə mə tihəpwəh nasəkien tɨ nirəha
rəmwhen ia nərmama səməme nari amasan
riti riwən kamheitenhi mə truvehe. 14 *Kɨtaha
saməni nɨpərhienien mə Iesu rɨmamhə marə
mətui mwi ia nemhəien səvənhi. Ro pen səukurən
mə tuko mwi iamɨnhi irə ia nərmama me i
səməme həməni nɨpərhienien ia Iesu meste
* 4:8: Luk 10:16, Esik 36:27, Esik 37:14, 2Kor 1:22 * 4:9: Jon
13:34 * 4:10: 2Tes 3:4 * 4:11: Efes 4:28, 2Tes 3:8,12 * 4:12:
1Kor 5:12-13, Kol 4:5 * 4:13: Efes 2:12 * 4:14: Rom14:9, 1Kor
15:3-4,12
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hemhə. Kumwesən trɨpeki irəha hərərɨɡ mwi
irəha Iesu. 15 *Nəɡkiariien i iahaməni pehe
tukumiaha i təkwtəkwuni in nəɡkiariien səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha. Kɨtaha i nərmama səməme
saməmɨru ihi meste nuveheien səvəi Iərɨmənu
səkɨtaha, kɨtahako səpkukupwənmhə ianərmama
səməme həuvamhə raka. 16 *Iərɨmənu səkɨtaha
truku pen fwe ia neiai mameiwaiu pehe. Ia nəpɨn
nəha in trɨni nəkwan, aɡelo sə in rasori ia naɡelo
me trəkwein, kisɨpw səvəi Kumwesən trasək,
nənə nərmama səməme həməni nɨpərhienien ia
Kristo meste hemhə irəha tuhəkupwən mhətui
mwi ia nemhəien səvənraha. 17Kurirə irə kɨtaha i
səməmesaməmɨru ihi tukuvehikɨtahasəutəkɨtaha
mɨnraha. Tsəutə i nəpuə me tsətoni Iərɨmənu
səkɨtaha ia nɨmaɡouaɡou. Nənə tsarə rerɨn kɨtaha
Iərɨmənu səkɨtaha. 18 Ro pen tihəni nəɡkiariien
me i tukumiaha me mhəuvehi utə nətərɨɡien
səkɨmiahame irə.

5
1 *Mətə piak me, ia nɨkaren səvəi nəpɨn

atukwatukw narimnari me nəha tuhəier pehe
irə kɨmaha tahərai nəkukuə tukumiaha tɨ nəfe.
2 *Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə nəpɨn i kani mə
Nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe rəmwhen ia rakres
sə rauvehe ia nəpɨn. 3 *Nəpɨn nərmama kamhəni
mə, “Narimnari me pam həmərinu, nari riti tro
nehekɨrien i riwən,” nənə, nərəhaien truvehe
akwauakw tɨ nirəha rəmwhen ia pran sə təkutan

* 4:15: 1Kor 15:51 * 4:16: 1Tes 1:10, 2Tes 1:7, 1Kor 15:52
* 5:1: Mat24:36 * 5:2: Mat24:42-44, 2Tes3:10, Rev3:3 * 5:3:
Esik 13:10, Mat 24:39, Luk 21:34-35, Jon 16:21-22
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rɨnaməmisə tɨnərəhiien tɨni. Nənə ko irəha həpkap
mhə.

4 Mətə piak me, kɨmiaha hiəpkarə mhə ia
nəpitəvien rəmwhen ia nirəha. Rɨpkatukwatukw
mhə mə nəpɨn nəha tro kɨmiaha hiərkərinari
rəmwhen ia rakres riti. 5 *Kɨmiaha nɨpwnəti
nukuraanien me mɨne nɨranien. Rɨpko mhə
kɨtaha nɨpwnəti nəpitəvien me mɨne nəpɨn. 6 Ro
iamɨnhi pwəh səpwəh nəmwhenien ia nərmama
me i kamhapri, mətə pwəh samətui a, mhəpwəh
noien rəmwhen ia nərmama me i kamhənɨmwi
nənɨmwiien skaimamhakonə irə. 7 Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə nərmama me i kamhapri, irəha
kamhapri ia nəpɨn. Nənə nərmama səməme
kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə irə,
irəha kamho noien nəha ia nəpɨn. 8Mətə kɨtaha i
nɨpwnəti nukuraanien me. Pwəh sətui mhəpwəh
nakonəien nənɨmwiien skai. Pwəh səkwtəmhiri
noien səvəi nahatətəien mɨne nokeikeiien. Noien
nəha rəmwhen ia tɨnari kɨno ia aean ramo
tukuahaɡ kwənpwenhi iərmama tɨ naruaɡənien.
Pwəh səmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia
Kumwesən mamheitenhi in mə truvehimɨru
kɨtaha. Noien nəha rəmwhen ia kəfəfau kɨno
ia aean ramo tukuahaɡ kənkapwə iərmama tɨ
naruaɡənien. 9 *Kumwesən rɨpkrfi mhə kɨtaha
mə niemaha səvənhi truvehe tukutaha, mətə
rɨmərfi kɨtaha mə Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha
truvehimɨru kɨtaha. 10 *In rɨmamhə tukutaha mə
saməmɨru uə səuvamhə raka tsəukurən narəien

* 5:5: Rom13:12, Efes 5:9 * 5:9: 1Tes 1:10, 2Tes 2:14 * 5:10:
Rom 14:8-9, 1Tes 4:14
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kɨtaha min.a 11 *Ro iamɨnhi irə tihəuvehi utə
nətərɨɡien səkɨmiaha me, nənə mhərpwi əknekɨn
kɨmiahame rəmwhen sə hiamo ipwet mɨne.

Nəvəhaɡienme sampam
12 *Piak me, iahaməres pehe m kɨmiaha mə

tihəsiai nərmama me nəha kamhəsese kɨmiaha
mɨnraha, səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvehi
utə irəha hasori ia kɨmiaha, nənə mamhəvəhaɡ
m kɨmiaha. 13 Tihəsiai amasan irəha mhokeikei
irəha tɨ wok sə kamho. Kɨmiaha tihaməkeikei
mharə ia nəmərinuien, mhəpwəh nəvisəien m
kɨmiaha me. 14 *Nənə piak me iahaməni pehe
tukumiaha i mə tihaməkeikei mhəɡkiari skai
m nərmama səməme kamharpaha. Nərmama
səməme rerɨnraha rəpou tihəɡkiari vivi mɨnraha
mhəuvehi utə nətərɨɡien səvənraha. Hasitu ia
nərmama səməme nɨskaiien səvənraha riwən.
Niemaha trəpwəh nəpi akwauakwien kɨmiaha,
mətə tiho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs tɨ
nirəha pam. 15 *Trɨni mɨnuə nərmama kamho
rərəha ia kɨmiaha, mətə tihəpwəh nərpwɨnien tai
noien səvənraha. Nəpɨn me pam tihaməkeikei
mhousari mə tiho ramasan m kɨmiaha me mɨne
nərmamame pam.

16 *Rerɨmiaha traməkeikei mamaɡien ia nəpɨn
me pam, 17 *nənə, mhəɡkiari m Kumwesən ia
nəfwakiien ia nəpɨn me pam. 18 *Nəpɨn me pam
a 5:10: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i ia vas 10 in i mə:
“In rɨmamhə tukutaha mə samapri uə samətui tsəukurən narəien
kɨtaha min.” * 5:11: Jut 20 * 5:12: 1Kor 16:18, 1Tim 5:17
* 5:14: 2Tes 3:6,11,15 * 5:15: Prov 20:22, Rom 12:17, 1Tes 3:9
* 5:16: Fil 4:4 * 5:17: Luk 18:1 * 5:18: Efes 5:20
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tihəni tanak tɨ Kumwesən nəri auər a mə hiamarə
ia namasanien uə nərəhaien. Tiho iamɨnhi tɨ nəri
nə mə in i nəkwai Kumwesən sə in rokeikei mə
kɨmiaha nərmama səvəi Iesu Kristo tiho.

19 *Tihəpwəh nɨniseien Nənɨmwɨn Ikinan.
20 *Tihəpwəh nətə ərəhaien nəɡkiariien səvəi
iərmama riti sə rɨni mə Kumwesən rɨməuvei
pen nəɡkiariien nəha min. 21 Hətoni amasan
nənə mhəkiri amasan narimnari me pam, nənə,
mhəkwtəmhiri əknekɨn nəri amasan, 22 nənə,
mhəpwəh narimnari me pam səməme hərəha.

23 *Pwəh Kumwesən əpa i Kumwesən səvəi
nəmərinuien ro kɨmiahahiəuvehemhəmher pam.
Pwəh in ro nənɨmwɨn me pam səkɨmiaha, mɨne
nɨmɨruienme pam səkɨmiaha, mɨne nɨpwramiaha
me pam tuhatukwatukw ia nəpɨn Iərɨmənu
səkɨtaha Iesu Kristo truvehe irə. 24 Kumwesən
rɨnəkwein raka kɨmiaha, nənə, kɨmiaha hiəukurən
nətɨɡiteien irəmə in tro narimnari me nəha.

25 *Piak me, tihəfwaki tukumaha. 26 *Tihəni
ramasan tɨpiəvtahame,mhakeimɨnraha ianakei-
ien sə rəmher. 27 Ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha iakani
skai tukumiaha i mə tihəvsini irapw nəkukuə i m
piəvtahame pam.

28 Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu Kristo tramarə tukumiaha.

* 5:19: Efes 4:30 * 5:20: 1Kor 14:1,39 * 5:23: 1Kor 1:9,
2Tes 3:3 * 5:25: Kol 4:3, 2Tes 3:1 * 5:26: Rom 16:16
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