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2 Təsalonaikə
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm
Pol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn

ikɨn Təsalonaikə
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə

u 2 Təsalonaikə
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei

nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən

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

tepət e niməfaki, kautol nəruruiən e nuvaiən rəha
Iesu. Kəutos nian iəkɨs tepət, kəni nəuvein nɨkilah
təhti məmə inəha nəmtətiən iətəm tətəgətun məmə
otəsuvəhiən, Iesu tɨtəlɨg=pa mɨn. Kəsotəhrun
viviən nɨpətɨ nauəuə aupən rəha Pol (inu 1
Təsalonaikə). Kəni nəuvein kəutəni məmə Iesu
otɨtəlɨg=pa uəhai əmə, kəni ko kəsotol uək pɨkiən.
Mətəu ilah kəuteiuə əmə məutəlpah, məutəpəh
noliən rəha uək. Kəni Pol tətəni kəm lah məmə
ilah kotəkeikei mautol uək nian kəutəhtahnin
nɨtəlɨg=paiən rəha Iesu.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə

u məmə otələhu əhruahru nətəlɨgiən rəhalah e
nɨtəlɨg=paiən rəha Iesu. Kəni in təmolkeikei məmə
ilah okotəhtul əskasɨkmɨtəu=pən suaru əhruahru.

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

təuvɨr kəm təmah u niməfaki ikɨn Təsalonaikə.
* 1:1 E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus.”
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Itəmah nəməhuva kətiəh o Uhgɨn rəhatah Tatə,
mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

2 Pəh Uhgɨn Tatə, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto
okuətuati e rəhalau nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən
kəm təmah.

Nəni-viviənmɨne nəfakiən rəha Pol
3 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian rəfin

itɨmahal iəhlətəu məmə iəkləkeikei məhləni
kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tagiən o təmah.
Kəni təhruahru əmə məmə iəklol lanəha,
mətəu-inu nian rəfin nəhatətəiən rəhatəmah
tətuva mətəskasɨk, kəni nian rəfin itəmah
rəfin nautolkeikei pɨk itəmah mɨn, kəni
nolkeikeiən mɨne nəhatətəiən əha katueviə
mətuərimətuəskasɨk. 4Tol lanəha, itɨmahal iəhləni
pətɨgəm kəm nətəmimi rəha niməfaki rəha Uhgɨn
e ikɨn mɨn rəfin məmə nɨkitɨmahal tagiən pɨk o
təmah. Itɨmahal iəhləni lanəha mətəu-inu nian
rəfin, itəmah nautəhtul əskasɨk e nəmiəgəhiən
rəhatəmah e Krɨsto, kəni məutaskəlɨm əskasɨk
əhanəh nəhatətəiən rəhatəmah, nati əpnapɨn
nətəmi ihluəkautol tərah e təmah, kənimol itəmah
nəutətəu nahməiən tepət.

5Natimnati mɨn əha tətəgətunməmə noliən rəha
Uhgɨn o nakiliən nətəmimi, in təhruahru əmə.
Nautos nahməiən oNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni
nəuan nəhtuliən əskasɨk e nərahiən rəhatəmah,
okeruh=pən itəmah məmə itəmah nəkotəhruahru
o nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 6 Tol
lanəhamətəu-inu noliən rəha Uhgɨn in təhruahru,
kəni in otol nalpɨniən kəm nətəmi mɨn u kautol
nərahiən kəm təmah, 7 kəni o nian kəti in otəfɨnə
1:2 Rom 1:7 1:4 2Kor 7:4; 1Təs 2:19 1:6 Rom 12:19
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nəmeigiən kəm təmah iətəm nautos nahməiən, ki-
tah min itəmah. Natimnati mɨn əha okəhuva mo-
tol nɨpəhriəniən nian Uhgɨn otol pətɨgəm Iərmənɨg
Iesu iətəm otsɨpən e negəu e neai. In otuva e
nɨgəmiətəmtatuəupɨk ilah rəhannagelomɨn iətəm
kotəsanən. 8 In otol nalpɨniən kəm iətəmi mɨn u
kotəruru Uhgɨn kəni məsotohtəu-pəniən nanusiən
təuvɨr rəha Iərmənɨg Iesu rəhatah. 9 Uhgɨn otol
nalpɨniən kəm lah e nərahiən iətəm naunun tɨkə.
Kəni otahtɨpəsɨg itulɨn ilah e nəhmtɨ Iərmənɨgmɨne
nəhagəhagiən asoli rəha nəsanəniən asoli rəhan.
10 Nati u otuva e nian Iesu tətuva mɨn. In otos
nəni-viviən o natimnati iətəm təmol kəm nəfaki
mɨn rəhan, kəni narmɨlah otiuvɨg ohni, itəmah
mɨn itəmah min ilah mətəu-inu nəmotəhatətə e
rəhatɨmahal nəghatiən iətəm iəmhləni kəm təmah.

11 Kəni o natimnati mɨn u, nian rəfin iəhləfaki
o təmah məmə okeruh=pən itəmah məmə itəmah
nəkotəhruahru o nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha
Uhgɨn. Kəni iəhləfaki məmə Uhgɨn otol uək e
nəsanəniən rəhan məmə, nətəlɨgiən təuvɨr iətəm
nəkotolkeikei məmə nəkotohtəu=pən, mɨne uək
mɨn iətəmtatsɨpənenəhatətəiənrəhatəmah, okotol
nəuan. 12 Itɨmahal iəhləfaki lanəha məmə kəfəri
nərgɨ Iərmənɨg Iesu o natimnati iətəm təmol e
nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni in otəfəri itəmah.
Natimnati mɨn əha otuva e nəuvɨriən rəha Uhgɨn
rəhatahmɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

2
Iətəmi Tatol Təfagə Tərah AgɨnNian Rəfin

1:7 1Təs 3:13 1:8 Aes 66:15 1:9 Aes 2:10 1:10 Kol 3:4
1:11 Kol 1:9; 1Təs 1:2-3
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1 Piak mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh iəkləghati o
nian rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto otuva mɨn lan,
kəni Uhgɨn otuhapumɨn kitah min Krɨsto lan.
2 Iəhlətapuəh məmə nɨkitəmah təsəhti pɨkiən, kəni
məsotauɨtiən e nəghatiən eiuə kəti u nətəmimi
nəuvein kətəni məmə Nian Rəha Uhgɨn tɨnuva
rəkɨs.* Kəpə, neiuəiən əmə. Mətəu kətəni məmə
itɨmahal iəmhlətei nəghatiən u e nauəuə kəti,
uə məhləni pətɨgəm nəghatiən kəti rəha Uhgɨn,
uə məhləni pətɨgəm nanusiən kəti. Mətəu kəpə,
nəghatiən əha təsɨsɨpəniən e tɨmahal. 3-4 Sotoliən
iətəmimi kəti teiuə e təmah e nəghatiən kəti e
Nian Rəha Uhgɨn, mətəu-inu nian əha otəsuvaiən
mətəuarus nian nətəmimi okəhuva tɨkɨmɨr mɨn
rəhaUhgɨnmotolnəluagɨniən ilahmin. KəniUhgɨn
otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian
Rəfin, In otuva tɨkɨmɨr e natimnati mɨn rəfin iətəm
nətəmimi kəutəfaki ohni, mɨne natimnati rəfin
iətəm kəutəni məmə rəhalah uhgɨn mɨn. In əmə
u otəfəri aru in ilɨs e natimnati mɨn rəfin. Kəni
in otuvən məharəg e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məni
məmə in Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otərəkɨn pəhriən
tətəu=pən əmə rəhan nəlpəkauiən aupən rəkɨs.

5 ? Təhro? ? Nəmotalu məmə nian iəmətatɨg
kitah min itəmah, iəmətəni=pɨnə natimnati mɨn
u? 6 Kəni nɨnotəhrun nati nak iətəm tətahtɨpəsɨg
e iətəmi əha rəueiu, məmə Uhgɨn otol pətɨgəm in
e nian əhruahru rəhan. 7 Nəsanəniən oneuən
rəha Təfagə Tərah Agɨn tɨnatol rəkɨs uək. Mətəu
iətəmi iətəm tətahtɨpəsɨg e nəsanəniən əha, in otol
* 2:2 Nian Rəha Uhgɨn, in nian iətəm Iərmənɨg Iesu Krɨsto
otɨtəlɨg=pa mɨn lan makil nətəmimi rəfin. 2:3-4 1Tim 4:1; 1Jon
2:18; 4:3 2:3-4 Esik 28:2; Dan 11:36
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lanəha mətəuarus=pən Uhgɨn otos rəkɨs. 8 Kəni
Uhgɨn otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn
Nian Rəfin. Nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, in
otərəkɨn suah u e nɨmətagi e nohlɨn, kəni mərəkɨn
agɨn e nəhagəhagiən rəhan. 9 Iətəm Tatol Təfagə
Tərah Agɨn Nian Rəfin otuva mol uək rəha Setən
e nəsanəniən rəhan, kəni in otol nati apɨspɨs eiuə
mɨn, mɨne nəmtətiən eiuə mɨn, mɨne nati eiuə
mɨn iətəm otol narmɨ nətəmimi tiuvɨg, 10 mɨne
nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəfin iətəm kəuteiuə
e nətəmi mɨn u kəutaliuək e suaru tatuvən e
nalpɨniən. Uhgɨnotərəkɨn ilahmətəu-inu kəmotəni
əskasɨk məmə kəsotolkeikeiən nɨpəhriəniən iətəm
təhrun nosmiəgəhiən ilah. 11 O nətəlɨgiən əha,
Uhgɨn tahli=pən kəm lah nati kəti təsanən iətəm
tatol nətəlɨgiən rəhalah tətalməli məmə okotəni
nɨpəhriəniən e neiuəiən. 12 Kəni tahli=pən məmə
otəni pətɨgəmnalpɨniən rəha nətəmimi rəfinnətəm
kəsotəniən nɨpəhriəniən e nɨpəhriəniən, mətəu
kautətəu təuvɨr agɨn e noliən tərahmɨn.

Nəfaki mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk
13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm Iərmənɨg

tolkeikei itəmah. Nian rəfin iəkləkeikei məhləni
tagkiu kəm Uhgɨn o təmah, mətəu-inu e
nətuəuiniən Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah məmə
otosmiəgəh itəmah. In otol lanəha e uək rəha
Narmɨn Rəhan iətəm tatələhu kalɨn itəmah məmə
rəhan, kəni otosmiəgəh itəmah e nəhatətəiən
rəhatəmah e nɨpəhriəniən. 14 Uhgɨn təmauɨn e
təmah o natimnati mɨn əha e nanusiən təuvɨr
iətəm iəhləni pətɨgəm, məmə kitah kəhuva kətiəh
2:8 Aes 11:4; Nəh 19:15 2:13 Efəs 1:4; 2Təs 1:3
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kitah rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto e rəhan
nɨsiaiən, mɨne nəsanəniən, mɨne nəhagəhagiən.
15 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn,
otəhtul əskasɨk kəni motaskəlɨm nəgətuniən iətəm
iəmhləfɨnə kəm təmah e nəghatiən iətəm təmiet e
nohlɨtɨmahal, mɨne nəghatiən iətəm nəmotafin e
nauəuə iəmlahli=pɨnə.

16 Uhgɨn rəhatah Tatə təmolkeikei itah, kəni e
nəuvɨriən rəhan təməfəri nɨkitah naunun tɨkə, kəni
təmol məmə kitah okotələhu=pən əskasɨk rəhatah
nətəlɨgiən lan. Kəni pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu
Krɨsto aru ilau Uhgɨn Tatə, 17 okuəfəri nɨkitəmah
kəni muol itəmah nəkotəsanən e noliən təuvɨr mɨn
rəfin iətəmnautol,mɨnenəghatiən təuvɨrmɨn rəfin
iətəmnautəni.

3
Pol təmətapuəh o nəfakiən

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Inu naunun
nəghatiən. Otəfaki o tɨmahalməmənəghatiən rəha
Iərmənɨg otuvən uəhai əmə ikɨn mɨn rəfin, kəni
nətəmimi okotɨsiai motohtəu=pən, təhmen əmə e
təmah nətəmnəmotɨsiai in məutohtəu=pən. 2Kəni
otəfaki o tɨmahal məmə Uhgɨn otos rəkɨs itɨmahal
o nətəm kotərah, mətəu-inu səniəmə nətəmimi
rəfin kəutəhatətə e Iərmənɨg. 3 Mətəu Iərmənɨg,
nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol
itəmah nəkotəsanən, kəni mateh vivi itəmah o
Setən məmə otəsərəkɨniən itəmah. 4 Kəni kitah
kotəhrunvivi e Iərmənɨgməmə rəueiu itəmahnau-
tol nati nak itɨmahal iəmhləni=pɨnə kəm təmah,
kəni onəkotəkeikei mautol lankonu. 5 Pəh Uhgɨn
3:4 2Kor 7:16; Kəl 5:10



2 TƏSALONAIKƏ 3:6 vii 2 TƏSALONAIKƏ 3:12

otitnɨkitəmahesuarurəhanolkeikeiənrəhaUhgɨn
mɨne noliən rəha Krɨsto o nəhtul əskasɨkiən nian
nərahiən otuva.

Soliən noliən rəha nəlpahiən
6 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərmənɨg
Iesu Krɨsto, iəhləni əskasɨk kəm təmah məmə
nəkotəhtul isəu o piatah mɨn iətəm kautol noliən
rəha nəlpahiən, kəni məsotatɨgiən mətɨtəu=pən
nəgətuniən iətəmnəmotos o tɨmahal. 7 Itəmah aru
nəkotəhrun məmə nəkotəkeikei məutohtəu=pən
noliən iətəm iəmahlol. Nian iəməhlatɨg kitah
min itəmah, iəməsləlpahiən, 8 kəni iəmlos nəhmtɨ
nauəniən o nətəmimi, iəməslos əpnapɨniən.
Mətəu iəmahlol uək pɨk, lapɨn mɨne lənian,
iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal mahlos məni o
nauəniən məmə iəsləfɨnəiən uək əskasɨk o təmah
e nehiən itɨmahal. 9 Təhruahru o təmahal məmə
iəklətapuəh o təmah məmə nəkoteruh itɨmahal,
mətəu itɨmahal iəməsloliən lanəha mətəu-inu
itəmahal iəklolkeikei məmə iəkləgətun itəmah e
noliən iətəm təhruahru məmə nəkotohtəu=pən.
10 Kəni nian iəməhlatɨg əha kitah min itəmah,
iəmhləfɨnə lou u məmə, “Nəmə iətəmi təlpah, kəni
kəsəfəniən nauəniən kəm in.”

11 Iəhləni lanu mətəu-inu iəmlətəu məmə
nətəmimi nəuvein ko itəmah min ilah kəutəlpah,
ilah kəsotoliən uək kəti, ilah kəutəfən rəhalah
kərəsei məmə kotəu rəkɨs nəghatiən mɨn lan,
mətəu kəsotoliən uək. 12 E nərgɨ Iərmənɨg Iesu
Krɨsto, iəhləni kəni məhləkeikei kəm nətəmimi
iətəm kotol lanəha məmə okotəkeikei motəpəh
negəsiən motatɨg mətɨg əmə, kəni motol uək o
3:6 Rom 16:17 3:7 Fɨl 3:17 3:8 1Təs 2:9 3:9 1Kor 9:4;
1Təs 1:6 3:11 1Tim 5:13
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nətəouiən nauəniən nɨglah 13 Kəni itəmah piak
mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, sotəpəouiən e noliən nati
əhruahru.

14 Nəmə nətəmimi nəuvein kəsotohtəu-
pəniən rəhatɨmahal nəghatiən e nauəuə u, kəni
nəkotəkeikei motol məmə nətəmimi okotəhrun
məmə ilah pəh. Kəni məsotəghatiən agɨn kəm lah
pəh nəkotol ilah kotaulɨs o nəlpahiən rəhalah.
15 Mətəu nəsoteruhiən ilah məmə rəhatəmah
tɨkɨmɨr mɨn, mətəu ilah piatəmah mɨn, kəni təuvɨr
məmə nəkotagət asoli e lah məmə okotair asoli e
rəhalah nətəlɨgiən.

Naunun nəghatiən
16 Kəni pəh Iərmənɨg rəha nəməlinuiən, in pɨsɨn

əmə otəfɨnə nəməlinuiən nian rəfin e noliən mɨn
rəfin. Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəmahmin itəmah.

17 Iəu Pol, iatos pen mətətei əmə e nəhlmək
nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah. Kəni e
nauəuəmɨn rəfin iəkətei lanuməmə nəkotəhrun in
rəhak nauəuə. Inu noliən rəha nəteiən rəhak.

18 Pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e
rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.

3:12 1Təs 4:11 3:13 Kəl 6:9 3:15 1Təs 5:14
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