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2 Pitə
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm

Pitə təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə

u 2 Pitə
?Pəh təmətei nauəuə u? Pitə təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən

kəmnətəmimi rəha niməfaki ikɨnmɨn rəfin.
? Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pitə

təhrun məmə otəsuvəhiən tɨmɨs, kəni molkeikei
məmə otəfən rəhan naunun nəghatiən kəm
niməfaki.
?Təmətei nauəuə u o nak? Tolkeikei məmə

otəhgi-pəri kəni məgətun nətəmimi rəha niməfaki
məmə nəgətun eiuə mɨn okəhuva e nəlugɨn e
lah. Mətəu niməfaki otəkeikei matəhtul əskasɨk
mətɨtəu=pən əmə nəgətuniən iətəm təhruahru.
Kəni molkeikei məmə nəhatətəiən rəhalah e Iesu
otəkeikei muva məskasɨk, kəni nəhruniən rəhalah
e Iesu otəkeikei meviə.

Pitə təməni təuvɨr kəm lah
(Jut 4-13)

1 Iəu Saimon Pitə, iəu slef mɨne aposɨl rəha
Iesu Krɨsto. Iətəni təuvɨr kəm təmah nətəm
nəmotos nəhatətəiən iətəm in təuvɨr təhmen e
rəhatɨmah. Nəmotos nəhatətəiən əha e suaru rəha
Iesu Krɨsto iətəm təhruahru. In rəhatah Uhgɨn
mɨne Iosmiəgəh.

2 Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən mɨne
nəməlinuiən tapirəkɨs agɨn kəm təmah nian
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rəhatəmah nəhruniən rəha Uhgɨn mɨne Iesu
rəhatah Iərmənɨg təteviəmatepət.

Uhgɨn təmauɨn e lahməmə rəhanmɨn nətəmimi
3 E nəsanəniən rəha Uhgɨn, təməfa kəm tah na-

timnati rəfin iətəm okotəkeikei motos məmə ki-
tah kautos nəmiəgəhiən, kəni məmə kəutaliuək e
suaru əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei. Tətəfa e
nəhruniən rəhatah ohni. In təmauɨn e tah e rəhan
aru əmə nəsanəniən mɨne nəuvɨriən. 4 Kəni e
nəsanəniənmɨne nəuvɨriən rəhan, in təməfa rəhan
nəniəskasɨkiən mɨn iətəm iahgin kəni məuvɨr pɨk.
Təməfa lanəha məmə e nəniəskasɨkiən mɨn əha,
nəkotəhrun nuvaiən motol kətiəh e noliən rəha
Uhgɨn, kəni motagɨm rəkɨs e nərahiən rəha nəhue
nɨftəni iətəm təmsɨpən e nolkeikeiən tərah mɨn e
nɨki nətəmimi.

5 Kəni tol lanəha, nəkotəkeikei motalkut pɨk
məmə noliən rəhatəmah otuva məuvɨr agɨn.
Rəhatəmah nəhatətəiən əha ikɨn, kəni nəkotəkeikei
motolmɨnnoliənmɨn u: otol təuvɨr kəmnətəmimi,
kəni otos nəhruniən, 6 oteh vivi rəhatəmah
nətəlɨgiən mɨn, kəni otəhtul əskasɨk e Uhgɨn
nian nərahiən tətuva, kəni otəfən rəhatəmah
nəmiəgəhiən rəfin kəm Uhgɨn kəni motol nəuian,
7 kəni otolkeikei nəfaki mɨn, kəni otolkeikei
nətəmimi rəfin. 8 Təuvɨr məmə nəkotol noliən mɨn
əha, mətəu-inu nian nautol mautol mautol ilah,
kəni rəhatəmah nəhruniən e rəhatah Iərmənɨg
Iesu Krɨsto otəuə e nəuan tepət mɨn e nəmiəgəhiən
rəhatəmah. 9 Mətəu nəmə iətəmimi kəti təsoliən
natimnati mɨn əha, kəni in təmalu məmə Uhgɨn
təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhan aupən, kəni
tətəgətun məmə in təhmen e iətəmi kəti iətəm in
1:6 Kəl 5:22-23
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təruru nəsal-pəniən isəu, uə nəmə təhro nəhmtɨn
təpɨs.

10 Tol lanəha piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn,
nəkotəkeikei motalkut əskasɨk məmə nəkotol
noliən mɨn əha, kəni ilah okotəgətun məmə
nɨpəhriəniən, Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah, kəni mauɨn
e təmah məmə rəhan nətəmimi. Mətəu-inu nəmə
nəkotol natimnati mɨn əha, kəni ko nəsotəmeiən
nian kəti, 11 kəni Uhgɨn nɨkin otagiən məmə
oterəh e doə o təmah məmə nəkotəhrun nuvəniən
ikɨn iətəm Iesu Krɨsto, rəhatah Iərmənɨg mɨne
Iosmiəgəh, in otarmənɨg itulɨn ikɨn.

12 Tol lanəha, nian rəfin iəkəkeikei mətəni=pɨnə
natimnati mɨn u kəm təmah məmə nɨkitəmah
otəhti mɨn, nati əpnapɨn nəkotəhrun ilah, kəni
motəhtul tiəkɨs e nɨpəhriəniən iətəmnəmotos rəkɨs.
13Enian iətəmiəgəh əhanəhenəhuenɨftəni u, nɨkik
təhti məmə təhruahru məmə iəkəni pətɨgəm mɨn
natimnati mɨn əha məmə nɨkitəmah otəhti mɨn,
14mətəu-inu iəkəhrun məmə otəsuvəhiən iəkɨmɨs,
təhmen məmə rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto təmol
əpu əhruahru kəm iəu. 15 Kəni iəkəkeikei malkut
pɨk rəueiu məmə onəsotaluiən natimnati mɨn u
nian oiəkɨmɨs rəkɨs.

16 Nian iəmotəni pətɨgəm kəm təmah məmə
Iesu Krɨsto otuva mɨn e nəsanəniən, iəməsəniən
namsu mɨn iətəm iətəmi kəti təmol e rəhan əmə
nətəlɨgiən, mətəu itɨmahal iəmleruh əhruahru
e nəhmtɨtɨmahal məmə rəhan nəsanəniən mɨn
nəhagəhagiən in ilɨs agɨn. 17-18 Itɨmah Iesu
əpəha ilɨs e nɨtəuət rəha Uhgɨn nian Uhgɨn Tatə
təməfən nɨsiaiən kəm in, kənimol in nəhagəhagiən
tasiə miet e nɨpətɨn, kəni təmətəu nəuia Uhgɨn u

1:14 Jon 21:18-19; 2Kor 5:1
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Nəhagəhagiən Asoli təməni kəm in məmə, “Inu
nətɨk iətəm iəkolkeikei, nɨkik tagiən pɨk ohni.”
Itɨmahal mɨn iəmhlətəu nəuian əha təmsɨpən e
negəu e neai.

19 Natimnati mɨn əha təmol itɨmah iəkotəhrun
vivi məmə nəghatiən rəha iəni mɨn aupən in
nɨpəhriəniən. Nəghatiən əha təhmen e lait kəti
tətasiə e napinəpuiən. Kəni təuvɨr məmə itəmah
mɨn onəkotətəu vivi nəghatiən əhamətəuarus=pən
Iesu Krɨsto otuva mɨn. Kəni Iesu Krɨsto təhmen
e fətukai iətəm tətəri, kəni nian rəhan otuva mɨn
lan, təhmen e nəhagəhagiən rəha nianiən. Kəni
nəhagəhagiən rəhan otasiə e nɨkitəmah məgətun
vivi Uhgɨn kəm təmah. 20 Kəni nati asoli e
natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə
nəghatiən rəha iəni mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn,
səniəmə nətəlɨgiən mɨne nəghatiən əmə rəhalah,*
21 mətəu-inu nəghatiən rəha iəni mɨn təsɨsɨpəniən
e nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə, mətəu nətəmimi
kəmotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm təmsɨpən e
Uhgɨn nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilahmasiru e
lah o nəghatiən.

2
Nəgətun eiuəmɨn

1 Mətəu iəni eiuə mɨn əha ikɨn e nɨki nətəm
Isrel aupən, kəni e noliən kətiəh əmə, nəgətun
eiuə mɨn okəhuva mɨn e nɨkitəmah. E noliən
1:17-18 Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35 1:19 Nəh 22:19 * 1:20
Suaru kəti mɨn o nəuhliniən nəghatiən Kris e 1:20 tol lanu: “Kəni
nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə iətəmi
kəti tɨkə məmə, in pɨsɨn əmə otəni nɨpətɨ nəghatiən rəha iəni mɨn
iətəm kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn,” 1:21 2Tim 3:16; 1Pitə
1:11-12
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oneuən, okotənipətɨgəmnəgətuniəneiuəmɨn iətəm
otərəkɨnrəhatəmahnəhatətəiən, kəni tapirəkɨsnati
u, ilah okotəuhlin nəmtahlah e rəhalah Iətəmi
asoli, nati əpnapɨn in təmos nəhmtɨ lah. Kəni
otəsuvəhiən, Uhgɨn otərəkɨn ilah e nalpɨniən iətəm
ilah aru əmə kautiuvi=pa. 2 Kəni nətəmimi tepət
okotohtəu=pən noliən tərah mɨn rəhalah iətəm
tol naulɨsiən. Kəni tol lanəha, nətəmimi tepət
okotəni rah suaru rəha nɨpəhriəniən. 3 Kəni
mətəu-inu ilah kotolkeikei pɨk məni, kəni oko-
tos rəhatəmah natimnati e noliən ekəu-ekəu e
nəuanagei mɨn iətəm kəmotsɨpən əmə e nətəlɨgiən
aru əmə rəhalah. Nuvəh agɨn, Uhgɨn təməni
pətɨgəm nalpɨniən rəhalah, kəni otəsuvəhiən in
otərəkɨn ilah.

4 Itəmah nəkotəhrun məmə in otol nalpɨniən
əha mətəu-inu nəmoteruh noliən rəhan aupən.
Nian nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm
əməiən rəhalah nalpɨniən, mətəu təməraki=pən e
lah e nɨpəg asoli teiuaiu agɨn, ima nətəm kotərah,
kəni təməlis ilah e sen, kəni kəutatɨg e napinəpuiən
mətəuarus=pa in otələhu nəghatiən o nalpɨniən
rəhalah. 5 Kəni Uhgɨn təməsaskəlɨm əməiən
nalpɨniən rəha nətəmimi aupən nətəm kəmautəhti
nəuian e nian rəha Noa, mətəu təmohamu ilah e
naruəh asoli iətəm təmaiu. Mətəu Noa təmətəni
pətɨgəm nəghatiən rəha noliən iətəm təhruahru
e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in,
mɨne rəhan nətəmimi səpɨn. 6 Kəni Uhgɨn təmol
nalpɨniən o nərahiən rəha nətəm Sotəm mɨne
Kəmorə, kəni təmuvan taun mil əha e nɨgəm,
kuol nəhmtahu e lau. Inu tətəgətun nati nak

2:1 Mat 24:11; Jut 4 2:4 Jut 6 2:5 Jen 6–8; 2Pitə 3:6



2 PITƏ 2:7 vi 2 PITƏ 2:11

iətəm otol kəm nətəmimi mɨn u nətəm kautəhti
nəuian. 7 Mətəu in təmosmiəgəh iətəmi u Lot.
In iətəmi əhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨkin
tətahmə o noliən tərah mɨn iətəm tol naulɨsiən
rəha nətəmi mɨn əha ikɨn əha u kəmautəhti nəuia
Uhgɨn. 8Kəni in təmətatɨg ilah min ilah, kəni nian
rəfin in təmeruh noliən tərah mɨn rəhalah, kəni
mətətəu nəghatiən tərah mɨn rəhalah, kəni nian
rəfin əmə, nɨkin iətəm təhruahru əmə, təmahmə
pɨk o noliən tərahmɨn rəhalah.

9 Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə Iərmənɨg
Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi nətəm
kotəhatətə lan, kəni təhrun nəmki rəkɨsiən
ilah e nərahiən iətəm kəutatɨg lan. Mətəu
nətəmimi nətəm kəsotəhruahruiən, Uhgɨn təhrun
naskəlɨmiən mol nalpɨniən kəm lah rəueiu muvən
mətəuarus nian in otələhu nəghatiən o nalpɨniən
rəha nətəmimi. 10Uhgɨn otol nalpɨniən kəmnətəm
kotərah rəfin, mətəu in otol nalpɨniən asoli kəm
nətəmimi nətəm kautol natimnati rəha naulɨsiən
iətəm nɨpətɨlah tolkeikei məmə okotol, kəni
natimnati u kautol ilah tamɨkmɨk, kəni nətəmimi
mɨn əha kəsotolkeikeiən məmə iətəmimi kəti uə
Uhgɨn otarmənɨg e lah.
Nəgətun eiuə mɨn əha kəutəfəri məsotəgɨniən

nati kəti, kəni məsotəgɨniən nəni rahiən natim-
nati e negəu e neai iətəm kautəmiəgəh u ilah
ilɨs pɨk. 11 Nati əpnapɨn nagelo mɨn u ilah
kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi
mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən nəgətun

2:6 Jen 19:24; Jut 7 2:7 Jen 19:1-16 2:10 Jut 7-8,16
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eiuə mɨn əha,* məsotətu-pəniən nəghatiən kəti e
lah e nəhmtɨ Iərmənɨg Uhgɨn. 12 Mətəu nəgətun
eiuə mɨn əha kəutəni rah natimnati mɨn iətəm
ilah kəsotəhruniən. Ilah kotəhmen e nati arpɨn
mɨn, iətəm rəhalah nətəlɨgiən tɨkə, mətəu kautol
əmə nati iətəm nɨpətɨlah tolkeikei. Nati arpɨn
mɨn əha kəmotair məmə nətəmimi okotaiu o lah
motohamu ilah. Kəni Uhgɨn otərəkɨn mɨn nətəm
kotərahmɨn əha təhmenenətəmimimotarpɨnkəni
motohamu nati rarpɨn mɨn əha. 13 Uhgɨn otətəou
ilah e nərahiən mətəu-inu ilah kəmotol nərahiən
kəmnətəmimi.
Kəni nəgətun eiuə mɨn əha, nɨkilah tagiən

məmə okotauən mɨne motəmnɨm pɨk, səniəmə
lapɨn əmə mətəu e nərauiə. Ilah kotəhmen e
napɨniən e napən, uə kotəhmen e nɨməgɨm iətəm
tatol aulɨs itəmah, mautərəkɨn nərgɨ niməfaki.
Kəhuva motauən itəmahmin ilah, mətəu kəuteiuə
e təmah,mautol noliən tərah. 14Nian rəfin rəhalah
nətəlɨgiən tatuvən o nakləhiən e nɨpətan u rəhalah
nətəlɨgiən tɨmətɨg əmə. Kəni nian rəfin kautol
təfagə tərah məsotəpəhiən. Kautiuvi kalɨn rəkɨs
nətəmimi nətəm rəhalah nətəlɨgiən təsəskasɨkiən
kautəhuvən o noliən tərah. Ilah kəutəgətun aru
ilah e noliən rəha navərəsiən. Uhgɨn təməni rəkɨs
nalpɨniən rəhalah. 15 Ilah kəmotəpəh suaru iətəm
təhruahru, kəni motekəu motohtəu=pən suaru
rəha Paləmnətɨ Peor, iətəm təmolkeikei pɨk nosiən
məni e noliən tərah. 16 Mətəu togki kəti təmahi

* 2:11 Suaru kətimɨn o nəuhliniən fes u təhmen inu: Nati əpnapɨn
nagelomɨn u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi
mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən natimnati ilɨs pɨk əha.
2:11 Jut 9 2:12 Jut 10 2:15 Nam 22:7; Jut 11; Nəh 2:14
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o rəhan noliən tərah mɨn. Kitah kotəhrun məmə
togki mɨn kəsotəghatiən, mətəu Uhgɨn təmol togki
rəha Paləm təghati e nɨki iətəmimi məmə otəniəhu
noliən ekəu-ekəu rəha iəni u.

17 Nəgətun eiuə mɨn əha kotəhmen e nəhmtɨ
nəhu iətəm təmamɨr, uə kotəhmen e nəpuə iətəm
nɨmətagi asoli təməmki rəkɨs kəni nuhuən tɨkə
lan, mətəu-inu nəgətuniən rəhalah kotərah. Uhgɨn
təmələhu kalɨn napinəpuiən asoli məmə okotatɨg
lan. 18 Ilah kəutagət əfəri e nəghatiən iətəm
nɨpətɨn tɨkə. Kəutəghati e nəghatiən mɨn rəha
noliənmɨn iətəmnɨpətɨ nətəmimi kotolkeikei, kəni
mautiuvi=pa nətəmimi kəhuva e nərahiən iətəm
kəmohiet vi əmə lan. 19 Kəutəni əskasɨk məmə
nətəmimi kotəhrun nɨtəu-pəniən natimnati iətəm
ilah kotolkeikei, lou kəti tɨkə lan. Mətəu ilah
aru slef mɨn rəha nolkeikeiən tərah mɨn rəhalah,
mətəu-inu iətəmi kəti in slef rəha nati nak iətəm
tətarmənɨg lan. 20 Mətəu nəmə kotagɨm rəkɨs
e nərahiən rəha nəhue nɨftəni nian kotəhrun
Iərmənɨgmɨne Iosmiəgəh rəhatah Iesu Krɨsto, kəni
uərisɨg lan kohtəlɨg e noliən rəha təfagə tərah,
məhuva slef rəhan, ilah kotatɨg e nərahiən iətəmin
tərah tapirəkɨs in aupən. 21Nəmə ilah kəmotəruru
agɨn suaru rəha nol-əhruahruiən, kəsi, in nati
tərah nəuvetɨn o lah. Mətəu tərah pɨk agɨn o
lah nəmə ilah kɨnotəhrun suaru əha rəha nol-
əhruahruiən, kəniuərisɨg lankotəuhlinnəmtahlah
e nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm lah.
22Noliən rəhalah kotəhmen e nəghatiən əuhlinmil
u keiu, “Kuri kəti təmɨtəlɨgmuvənmatonnati iətəm
in təmeuə rəkɨs lan,” mɨne “Pɨkəh iətəm təmaig,
2:16 Nam 22:28-35 2:17 Jut 12-13 2:20 Mat 12:45 2:21
Luk 12:47-48
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kəni mɨtəlɨgmɨnmuvənmətaig e nəmɨt.”
3

Nian rəha Iərmənɨg
1 Rəhk-iəli mɨn, inu rəhak nauəuə iətəm tatol
keiu lan tatuvnə o təmah. Iəmətei ilau pəti
məmə nɨkitəmah otəhti mɨn natimnati mɨn əha,
kəni məmə okuəhgi-pəri itəmah muol nətəlɨgiən
rəhatəmah təhruahru. 2 Iəkolkeikei məmə
onəkotətəlɨg mɨn e nəghatiən mɨn iətəm iəni mɨn
rəha Uhgɨn kəmotəni aupən, mɨne nəghatiən rəha
Iərmənɨg Iosmiəgəh rəhatah iətəm rəhatəmah
aposɨl mɨn kəmotəni pətɨgəmkəm təmah.

3 Nati kəti iətəm nəkotaupən motəhrun məmə,
e nian Naunun Nian tətuva iuəkɨr, nətəmimi
nəuvein okəhuva nətəm kəutətəu=pən əmə nati
nɨpətɨlah tolkeikeiməmə okotol, kəni ilah okotagət
əfəri motəni rah nəghatiən rəha Uhgɨn. 4 Okotəni
məmə, “? Təhro? ? Təməni-əskasɨk rəkɨs məmə
otuva mɨn, mətəu in iə? E nian iətəm tɨpɨtah mɨn
kəmohmɨs mətəuarus=pa u rəueiu, natimnati
rəfin təsol pɨsɨniən kəti tatol əmə lanko. Kəni
aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol nɨftəni
mətəuarus=pa rəueiu, natimnati rəfin kautol
əmə nati kətiəh.” 5 Kəutəni lanəha, mətəu ilah
kəsotolkeikeiən məmə okotətəlɨg e nɨpəhriəniən
u məmə Uhgɨn təməghati, kəni təmol neai mɨne
nɨftəni e nəghatiən rəhan. Kəni mol nɨftəni tiet
e nəlugɨ nəhu, kəni mos nəhu mol ikɨn mɨn rəfin
e nəhue nɨftəni. 6 Kəni təmatɨg mos mɨn nəhu
əha mauitarmin mərəkɨn nɨftəni aupən ikɨn lan.
2:22 Prov 26:11 3:2 Jut 17 3:3 1Tim 4:1; Jut 18 3:5 Jen
1:6-9 3:6 Jen 7:11; 2Pitə 2:5
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7 Kəni nəghatiən əha rəha Uhgɨn tətaskəlɨm neai
mɨn nɨftəni kətuatɨg rəueiu, kəni ilau okuatɨg
muətəuarus=pa nian in otuvan ilau e nɨgəmenian
rəha nakiliən mɨne nalpɨniən rəha nətəm kəutəhti
nəuia Uhgɨn.

8Mətəu iəu mɨn nəuvein, sotaluiən e nati kətiəh
u məmə, e nətəlɨgiən rəha Iərmənɨg Uhgɨn, nian
kətiəh in təhmen e nu uan-tausɨn, kəni nu uan-
tausɨn in təhmen e nian kətiəh. 9 Nətəmimi
nəuvein, nɨkilah təhti məmə Uhgɨn təpəou o nol
uəhaiən nəniəskasɨkiən mɨn rəhan, mətəu səniəmə
tol lanəha. Rəhan nətəlɨgiən təfəməh o təmah, kəni
nɨkin təsagiəniənməmə in otəkeikei mol nalpɨniən
kəm nətəmimi, mətəu tolkeikei məmə nətəmimi
rəfin okotəuhlin nəmtahlah e noliən tərah mɨn
rəhalahmohtəlɨg=pən ohni.

10 Mətəu Nian Rəha Iərmənɨg otuva təhmen e
iətəmimi təmuva məmə otakləh, otuva e nian
iətəmi təruru. Enian əha, kotətəunərkərɨkiənasoli,
kənineai otɨkə. Kəninɨgəmotusnəhuenɨftənimɨne
natimnati mɨn rəfin kəutatɨg lan, kohkə agɨn.

11 Kəni mətəu-inu Uhgɨn otərəkɨn rəfin
agɨn natimnati mɨn əha e noliən əha, itəmah
nəkotəkeikei motətəlɨg e noliən rəha nəmiəgəhiən
rəhatəmah. Nəkotəkeikei motohtəu=pən suaru
iətəm nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e
nəhmtɨ Uhgɨn motasim. 12 Nɨkitəmah otəkeikei
magiən o nian əha iətəm tətuva, kəni motol
natimnati iətəm okotol nian əha otuva uəhai
əmə. E nian əha, nɨgəm otus mərəkɨn neai, kəni
nəpiapeiən otol mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhau
mɨn okotaiəh mohkə. 13 Mətəu Uhgɨn təməniəkɨs
3:8 Sam 90:4 3:9 Hab 2:3; 1Tim 2:4 3:10 Mat 24:29,35; Luk
12:39; 1Təs 5:2
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məmə otol neai vi mɨne nɨftəni vi, ikɨn rəha
nətəmimi nətəm kotəhruahru e nəhmtɨn. Kəni
kəutəhtahnin nati əha o nəniəskasɨkiən əha.

14 Tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Kəni mətəu-inu
nəkəutəhtahnin nian əha iətəm tətuva, otalkut
əskasɨk o nati milahal u məmə, aupən Uhgɨn
otəsehiən napɨniən kəti e nəmiəgəhiən rəhatəmah,
kəni uərisɨg məmə təfagə tərah kəti tɨkə lan, kəni
naunun nəkotatɨg e nəməlinuiən itəmah min.
15 Nəkotəkeikei motos e rəhatəmah nətəlɨgiən
nati u məmə, noliən rəha nətəlɨgiən əfəməh rəha
Iərmənɨgo tah, tatolməmə inotosmiəgəhnətəmimi
nəuveinmɨn. Inu təhmen enəghatiən iətəmpiatah
təuvɨr Pol təmətei kəm təmah e neinatɨgiən iətəm
Uhgɨn təməfən kəm in. 16 Tətəghati e natimnati
mɨn əha e nauəuə mɨn rəfin rəhan. E nauəuə
mɨn əha, natimnati nəuvein əha ikɨn iətəm tiəkɨs
məmə okotəhrun. Kəni nətəmi kotenəu-enəu
məsotəhruniən nati, kəni rəhalah nətəlɨgiən
tətaliuək-aliuək, ilah kautəuhlin nəghatiən mɨn
rəha Pol, e noliən kətiəh əmə iətəm kautəuhlin
nəghatiən rəha nauəuə nəuvein mɨn rəha Uhgɨn.
Kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah ohni.

Naunun nəghatiən
17 Kəni tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Mətəu-inu

nəkotəhrun rəkɨs nati u, otair məmə nəghatiən
alməli rəha nətəmimi nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn,
okəsotiuvi rəkɨsiən itəmah e ikɨn rəhatəmah
nəhatətəiən təskasɨk ikɨn, kəni nəkotəmei e
rəhatəmah nəhatətəiən. 18 Mətəu otol rəhatəmah
nəhatətəiən teviə məskasɨk e nəhruniən rəha
Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh rəhatah Iesu Krɨsto,
3:15 Rom 2:4 3:17 Mak 13:33; 1Kor 10:12
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kəni teviə mɨn e nəuvɨriən iətəm təməfɨnə kəm
təmah. ! Pəh kotəni-vivi in nian rəfin, rəueiu
tatuvənmatuvən əmə lanko naunun tɨkə! Əuəh.
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