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Seken Tesalonaeka
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i

nəkukuə
Nəkukuə i Seken Tesalonaeka Pol rɨmərai. In

ramarə fwe Korin muvərai raka Fas Tesalonaeka,
məkwəme nepwɨn həukurau, nənə in rərhi pen sə
i revən. Nərmama nepwɨn həpkukurən amasan
mhə nəɡkiariien səvəi Pol. Rerɨnraha rɨrhi mə
Iesu truvehe akwauakw. Nənə irəha həpwəh wok
səvənraha mheitenhi Iesu. Pol rɨrai nəkukuə i mə
irəha tuhəukurən mə nuveheien səvəi Iesu trəfo
irə. In rɨni mə tuhaməmwur ia noien wok meste
Iesu truvehe.

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

fwe Tesalonaeka.
Kɨmiaha nərmama səvəi Kumwesən Tata

səkɨtahamɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.
2*PwəhKumwesənTata səkɨtahamɨne Iərɨmənu

səkɨtaha Iesu Kristo trouəriari pehe namasanien
mɨne nəmərinuienm kɨmiaha.

Nəɡnəɡɨniienmɨne nəfwakiien
3 *Piak me, nəpɨn me pam kɨmaha iahaməreɡi

mə tahaməkeikei mhəni vivi Kumwesən tukumi-
aha pam. Ratukwatukw mə tahamo iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam nahatətəien
səkɨmiaha ruvehe mamskai mwi, nənə nəpɨn me
pam nokeikeiien səkɨmiaha kuatia kuatia hiamo

* 1:1: 1Tes 1:1 * 1:2: Rom 1:7 * 1:3: 1Tes 1:2-3, 2Tes 2:13
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m kɨmiaha me ruvehe mamasori mwi. 4 *Ro pen
iahaməni irapw tɨ nakalasia me səvəi Kumwesən
ia kwopun me pammə rerɨmaha raɡien pɨk tuku-
miaha. Kɨmaha iahaməni iamɨnhi irə tɨ nəri
nə mə nəpɨn me pam hiamərer əknekɨn ia na-
hatətəien səkɨmiaha, nəri auər a mə nərmama me
kamhometə kɨmiaha, nənə, mamho nəmisəien me
rɨpɨkm kɨmiaha.

5 *Narimnari me i ramahatən pen mə nəkiriien
səvəi Kumwesən ratukwatukw a nənə ro pen
tukətə kɨmiaha mə hiəmwhen tihəuvnimwə
ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Kamo
nəmisəien m kɨmiaha nəha təkwtəkwuni tɨ nɨtətə
nəha. 6 *Mətə Kumwesən in ratukwatukw.
Nərmama me i kamho nəmisəien m kɨmiaha, in
trərpwɨn pen mwi nəmisəien mɨnraha, 7 *nənə,
muvei pehe napwɨsien m kɨtaha m kɨmiaha
səməme hiamreɡi rərəha. Kɨtaha tsəuvehi
napwɨsien nəha nəpɨn tukətoni Iesu Kristo rier
pehe irə irəha naɡelo skai me səvənhi 8 *ia napw
sə nəɡsen rasori. In trərpwɨn noien ərəha me
səvəi nərmama səməme həreirei Kumwesən
mɨne nərmama səməme həpwəh nesi penien
nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.
9 *Irəha tuhəuvehi nərpwɨnien riti sə trouraha
irəha ia nuk nuk me fwe kwopun riti tɨpkətə mhə
nəmri Iərɨmənu səkɨtaha ikɨn mɨne nukuraanien
ia nəsanɨnien asori səvənhi. 10 *Irəha tuhəuvehi
nərpwɨnien nəha nəpɨn in truvehe irə. Ia nəpɨn
nəha nərmama ikinan me səvənhi tuhəɡnəɡɨni in.
* 1:4: 2Kor 7:4, 1Tes 2:19, Rev 1:9 * 1:5: Fil 1:28 * 1:6:
Rom 12:19, Rev 18:6-7 * 1:7: Mat 25:31, 1Tes 3:13, 4:16 * 1:8:
Sam 79:6, Aes 66:15, Rom 2:8, 1Tes 4:17 * 1:9: Aes 2:10,19,21
* 1:10: Kol 3:4, 1Tes 3:13
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Nərmama me pam səməme həni nɨpərhienien irə
tuhətoni in, nənə nənimenraha trier. Kɨmiaha
mwi tiho mwi iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiəuvəni
raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha.

11 *Nəpɨn me pam iahaməfwaki tukumiaha
mə Kumwesən səkɨtaha trəvsini kɨmiaha mə
kɨmiaha nərmama me səvənhi. Iahaməres mə
nəfe nətərɨɡien amasan uə nəfe noien amasan
ruku pen ia nahatətəien hiokeikei mə tiho, in tro
irəha pam həuvehemhəukuə ia nɨskaiien səvənhi.
12 *Ia noien nəha nərmama tuhəuvehi utə nəɡhi
Iesu Iərɨmənu səkɨtaha tukumiaha, mhəuvehi utə
mwi nəɡhɨmiaha tukwe resi pen namasanien
səvəi Kumwesən səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu Kristo.

2
Iərmama kanimə Iəmə sə Ramərui Loa

1 *Piak me, ia nɨkaren səvəi nuveheien səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo mɨne nəpɨn
tukousəsɨmwɨn kɨtaha irə səuvən mhətoni in,
kɨmaha iahaməres kɨmiaha 2 mə tihəpwəh
nehekɨr akwauakwien, mhəpwəh nɨreɡiien
rərəha trɨni mɨnuə hiəreɡi kani mə nəpɨn səvəi
Iərɨmənu ruvəuvehe raka. Nəri auər a mə tihəreɡi
nəɡkiariien nəha ruku pen tɨ nənɨmwɨn riti uə
nəvisauien riti uə ia nəkukuə riti sə kani mə
kɨmaha iahərhi pehe i tukumiaha. 3 *Tihəpwəh
nəseniien iərmamariti reikuə ia kɨmiaha ia suatuk
riti iamɨnha irə tɨnəri nəmənəpɨnnəha trɨpkuvehe
mhəmestenəpɨnnəhakamɨni trukupwənmuvehe

* 1:11: Kol 1:9, 1Tes 1:2-3 * 1:12: Aes 24:15, Mal 1:11 * 2:1:
1Tes 4:13-17 * 2:3: 1Tim 4:1, 1Jon 2:18, 4:3, Jon 17:12
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nərmama tuhəskəmter mhəni ərəha Kumwesən,
nənə iərmama nəha kani mə Iəmə sə Ramərui
Loa tukətoni trier pehe, in nəha iərmama sə
tukouraha in. 4 *Nəpɨn trier pehe irə, in trɨni
ərəha pam narimnari me səməme kaməfwaki pen
mɨnrahamɨnenarimnarime pam səməmekamɨni
kumwesən ia nirəha. In truvehi utə atukw a in
irənhə ia narimnari me nəha, muvnimwəməkure
ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən, nənə mɨni mə
in Kumwesən.

5 Rəfo? Hiənenouenou mə nəpɨn iakɨnamarə
kɨtaha m kɨmiaha, iakamɨni pehe narimnari me
i tukumiaha? 6 Nənə hiəuvəukurən raka nəfe
ramo tukuahaɡ iərmama nəha təkwtəkwuni mə
ia nəpɨn atukwatukw səvənhi tukətoni in trier
pehe. 7 Ipwet mɨne nərmama kamhərui afafa
raka Loa, mətə iərmama sə ramo tukuahaɡ irəha
mə tuhəpwəh noien ia kwopun rukuraan ikɨn,
in tro iamɨnhi irə meste Kumwesən ruvehi raka
in. 8 *Ia nəpɨn nəha tukətoni Iəmə sə Ramərui
Loa trier pehe. Mətə Iərɨmənu səkɨtaha Iesu trəse
əpune in ia nɨmətaɡi truku pen ia tərhun. Nəpɨn
Iesu trier pehe irə nuveheien səvənhi trouraha
iərmama nəha. 9 *Iəmə sə Ramərui Loa tru-
vehe mo narimnari me ia nɨskaiien səvəi Se-
tan. In tro nɨmtətien eikuə me, mɨne narimnari
me səməme kamərkərinari irə, 10mɨne nɨfeifeiien
me səpəmsəpə səməme həpkatukwatukw mhə.
Ia noien nəha in treikuə ia nərmama səməme
kamhesi pen suatuk səvəi nemhəien. Kumwesən
trouraha irəha tɨ nəri nə mə kamhəni mə həpwəh
nokeikeiien nəɡkiariien pərhien sə rukurən nu-
* 2:4: Dan 11:36, Esik 28:2 * 2:8: Job 4:9, Aes 11:4, Rev 19:15
* 2:9: Mat 24:13, Rev 13:11-13
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vehimɨruien irəha. 11 *Tɨ noien nəha səvənraha,
Kumwesən trərhi pen nɨfeifeiien skai riti tɨ nirəha
mə tro irəha həni nɨpərhienien ia neikuəien. 12Ro
iamɨnhi irə nərmama me pam səməme həpkɨni
mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien pərhien, mətə
rerɨnraha raɡien tɨnoien sə rɨpkatukwatukwmhə,
Kumwesən trərpwɨn noien ərəhame səvənraha.

Nəkur Tesalonaeka tuhaməkeikei mhərer
əknekɨn

13 *Mətə piak me, Iərɨmənu səkɨtaha rokeikei
kɨmiaha. Ia nəpɨn me pam kɨmaha tahaməkeikei
mhəni vivi Kumwesən tukumiaha tɨ nəri nəmə in
rɨmərfi kɨmiaha fwe tui mə truvehimɨru kɨmiaha.
Nənə in ruvehimɨru kɨmiaha ia nɨskaiien səvəi
Nənɨmwɨn səvənhi sə ro hiəuvehe mhəmher,
mho nəkur ikinan me səvənhi, nənə muvehimɨru
kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien
ia nəɡkiariien pərhien səvənhi. 14 Kumwesən
rɨnəkwein ia kɨmiaha tɨ narimnari me nəha ia
nəɡkiariien amasan sə iahaməvisau irapw mə
tihəuvehi pəri nasoriien sə Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu Kristo rauvehi fwe ia neiai. 15 Ro iamɨnhi
irə, piak me, tihərer əknekɨn, mhəkwtəmhiri
əknekɨn nəɡkiariien me səməme hiəuvəreɡi raka
iahamahatən kɨmiaha irə ia tərhumaha mɨne ia
nəkukuə.

16 Kumwesən Tata səkɨtaha rokeikei kɨtaha,
maməriari pehe namasanien səvənhim kɨtaha. Ia
nəpɨn me pam in rauvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha,
nənə mamo kɨtaha saməreɡi ramasan tɨ nəri nə
mə saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə.
Iakəfwaki pen min mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu
* 2:11: 2Tim 4:4 * 2:13: 2Tes 1:3, Jon 15:16, Efes 1:4, 1Tes 4:7,
5:9
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səkɨtaha maməres mə irau 17 *trouvehi utə
rerɨmiaha nənə rauo kɨmiaha hiəskai tɨ noien
noien amasan mɨne nɨniien nəɡkiariien amasan
me pam.

3
Kaməres nəfwakiien

1 *Piak me, in i nəɡkiariien sampam. Tihəfwaki
tukumaha mə nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
trevən akwauakw ia kwopun me pam, nənə,
nərmama tuhəsiai mhesi pen rəmwhen a ia
kɨmiaha hiaməsiai mamhesi pen. 2 Tihəfwaki
tukumaha mə Kumwesən truvehi raka kɨmaha
tɨ nəkur ərəha me, tɨ nəri nə mə komhə nərmama
pam kamhahatətə ia Kumwesən. 3 *Mətə kɨtaha
səukurən nətɨɡiteien ia Iərɨmənu səkɨtaha. In tro
kɨmiaha hiəskai, nənə mətui amasan tukumiaha
tɨ Setan mə trəpwəh nourahaien kɨmiaha.
4 *Nənə kɨmaha iahəukurən amasan ia nəmri
Iərɨmənu səkɨtaha mə təkwtəkwuni nəha kɨmiaha
hiamo nəfe iahaməni, nənə, tihamo iamɨnhi irə
mamhəuvən. 5 Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha triri
rerɨmiaha ia nokeikeiien səvəi Kumwesən, mo
hiərer əknekɨn ia nərerien səvəi Kristo.

Kɨnise narpahaien
6 *Nənə təkwtəkwuni piak me, iahəni pehe

nəkwamaha tukumiaha i ia nəɡhi Iərɨmənu
səkɨtaha Iesu Kristo mə tihaməkeikei mhərer
isipwɨn tɨ piəvtaha me səməme kamharpaha,
mhəpwəh nesi penien nəɡkiariien sə iahənəvəhaɡ

* 2:17: 1Tes 3:13 * 3:1: 1Tes 5:25 * 3:3: 1Tes 5:24 * 3:4:
2Kor 7:16, Kal 5:10, 1Tes 4:10 * 3:6: Mat 18:17, Rom 16:17
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raka m kɨmiaha irə. 7 *Kɨmiaha hiəuvəukurən
raka mə tihamo rəmwhen a ia kɨmaha. Nəpɨn
iahənamarə kɨtaha m kɨmiaha fwe kupwən,
iahəpkarpaha mhə. 8 *Kɨmaha iahəpkani mhə
nəveɡɨnien sə iərmama riti ruvei pehe auər a m
kɨmaha. Mətə ia nəpɨn mɨne ia ran iahaməsese
mamhowok. Iahəpwəh nokeikeiien mə tahəuvei
pehewok skaimkɨmiaha tɨnəkwməniien kɨmaha.
9 *Hiəukurən mə ramasan a ko iahəres pehe
nasituien iamɨnhi, mətə iahəpko mhə. Iahəuvei
pehe noien səkɨmaha m kɨmiaha rəmwhen ia
noien riti sə tihəuvnhi. 10*Nənə nəpɨn iahənamarə
kɨtaha m kɨmiaha, iahəuvei pehe nəɡkiariien i m
kɨmiaha mə, “Trɨni mɨnuə iərmama rəpwəh noien
wok, kəpwəh nuvehi penien nəveɡɨnienmin.”

11 *Iahaməni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə iahamreɡi
mə nərmama nepwɨn nəha irəha kamharə
kɨmiaha mɨnraha mamharpaha, mamhəɡkiari
pɨk, mhəpko mhə wok. 12 *Ro pen nərmama
səməme kamho iamɨnhi irə, kɨmaha iahaməni
pen tɨ nirəha i, nənə mamhəɡkiari skai mɨnraha
ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo mə
tuhaməkeikei mharə afafa, mamho wok tɨ
nuvehiien nəveɡɨnien sənənraha. 13 *Nənə
kɨmiaha piak me tiho noien sə ratukwatukw
mhəpwəh nəpouien i.

14 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh nesi pe-
nien nəɡkiariien səkɨmaha ia nəkukuə i, nənə,
tihaməkeikei mho pwəh nərmama həukurən mə

* 3:7: Fil 3:17, 1Tes 1:6 * 3:8: 1Tes 2:9 * 3:9: 1Kor 9:4, 1Tes
1:6 * 3:10: 1Tes 4:11 * 3:11: 1Tim 5:13 * 3:12: 1Tes 4:11
* 3:13: Kal 6:9 * 3:14: 1Kor 5:9,11
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in sin. Nənə mhəpwəh nevənien ipaka tukwe
pwəh raurɨs tɨ noien səvənhi. 15 *Mətə tihəpwəh
nəmwəkiien i tɨ nəri nəmə in piəvmiaha riti, nənə
ramasanmə tihərpwi atukwatukw in.

Nəɡkiariien sampam
16 *Pwəh Iərɨmənu səvəi nəmərinuien in əpa

truvei pehe nəmərinuien m kɨmiaha ia nəpɨn me
pam ia noien me pam. Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha
tramarə tukumiaha pam. 17 *Iou Pol iakamrai
nəɡkiariien i ia rəɡɨk mamɨni ramasan tukumi-
aha. Ia nəkukuə me pam iakamrai iamɨnhi irə
mə tihəukurən nɨraiien səiou. In i nɨraiien səiou
iakamrai iamɨnhi irə. 18 Pwəh namasanien səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha
pam.

* 3:15: 1Tes 5:14 * 3:16: 1Tes 5:23 * 3:17: 1Kor 16:21
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