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Pol ramokrən huvə kɨmi əriə

1  1 Yo Pol, mɨne Saelas, mɨne Timoti, yakarhɨni-pre rhuvə tuk 
əmiə ye niməhuak en Tesalonaeka. Kɨmiə nɨmnhauə kɨrikianə 

tuk Rɨmtawə Kughen mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə.
2  Pəh Rɨmtawə Kughen mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə 

tukwautə-pre kɨn kapəriu nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi 
əmiə.

2 Tesalonaeka
Nəkwəkwə yame ror kɨraru kɨn 
yame Pol rɨmɨrai ramvən kɨmi 

niməhuak apa Tesalonaeka
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e 2 Tesalonaeka

?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa 

Tesalonaeka.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨnə ye nɨpɨg rɨmɨrai nəkwəkwə? Ye 

nɨpɨg a, nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu Kristo rɨmnor neineinien tuk nəməhuak 
khapsaah. Kɨmnɨsarə ye nɨpɨg əutən. Kasarə ye nɨpɨg əutən, kɨni iriə tɨksɨn, 
rɨkiriə raməsɨk mə in e nɨmtətien yame ramhajoun mə pəh nien mə tuktu, Yesu 
tukrɨrerɨg-pə mɨn; tɨksɨn kɨmnhani mə Yesu ruɨrerɨg-pə ta. Kɨmnhapəh nharkun-
huvəyen nɨprai nəgkiarien kupən yame Pol rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa 
Tesalonaeka (1 Tes). Kɨni tɨksɨn kɨmnhani mhamə, “Yesu tukrɨrerɨg-pə aihuaa 
əmə, pəh kɨsəpəh wok, mɨsarə əmə mɨseito kɨn in.” Mərɨg pa rɨmə kɨmɨseitokun 
əfrakɨs Yesu mə tukruə, kɨmɨsarpah əmə. Kɨni Pol rɨmnəvhag kɨmi əriə mə tuksor 
wok mamhavən, mamhawhin Yesu mə tukruə.

?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e mə tukrərəhu 
atuatuk nərɨgien kapəriə ye nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu. Kɨni maməvhag kɨmi 
əriə ye nɨmraghien atuatuk.
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Pol raməhuak kɨmi Kughen mamni vi vi In
3  Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, nɨpɨg m-fam kɨmasɨr yakarhərɨg mə 

jakarhəkeikei mɨrhɨni vi vi Kughen tuk əmiə. Kɨni ratuatuk əmə mə 
yakrhor məkneikɨn, meinai nɨpɨg mɨfam nhatətəyen kapəmiə raurə 
maməusɨk-əusɨk, kɨni nɨpɨg mɨfam kɨmiə m-fam naksorkeikei əmiə mɨnə, 
kɨni norkeikeiyen mɨne nhatətəyen e raurə mamhaktə mameihuə. 4  Ror 
məkneikɨn, kɨmasɨr yakarhɨni-ərhav kɨmi nəməhuak mɨnə fam ikɨn mɨnə 
fam mə rɨkimasɨr ramagien pɨk tuk əmiə, meinai nɨpɨg mɨfam nakasərer 
tɨm tɨm ye nɨmraghien kapəmiə ye Yesu Kristo, kɨni nakharaptərəkɨn 
tɨm tɨm nhatətəyen kapəmiə, nar apnapɨg narmamə kasor ahas-pre kɨmi 
əmiə, kɨni masor əmiə naksərɨg nəmhəyen ehuə.

5  Narɨmnar mɨnə e ramhajoun mə norien kape Kughen tuk nəkirien 
narmamə, in ratuatuk əmə. Narmamə kasor ahas-pre tuk əmiə, 
meinai Kughen In Yermaru kapəmiə. Kɨni nɨpɨg naksarer tɨm tɨm ye 
nɨpɨg əutən kapəmiə, tukəm-pən əmiə mə naksəmhen tuk nɨvənien 
ye narmaruyen kafan. 6  Ror məknakɨn meinai norien kape Kughen In 
ratuatuk, kɨni In tukror narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor 
ahas-pre kɨmi əmiə, 7 kɨni tuk nɨpɨg kɨrik In tukrɨvəh-si-pre napɨsien 
kɨmi əmiə yamə mɨne nakamhavəh nəmhəyen, kɨtawə-m kɨmiə. 
Nəgkiarien e tukruə mor nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame Kughen tukror 
əpu Yesu Yermaru yame tukrɨsɨ-pən ye rao ye neai. Tukruə iriə kafan 
agelo əsanɨn mɨnə, nap tukrarkurao iran; 8  kɨni In tukror narpɨnien 
kɨmi narmamə yamə mɨne kaseinein In, kɨni mhapəh nɨsəri-pənien 
nəgkiarien kape nəvsaoyen huvə kape Yesu Yermaru kapətawə. 
9 Kughen tukror narpɨnien kɨmi əriə ye nahasien kape rerɨn. Kɨni In 
tukrərer əswasɨg kɨn əriə kape rerɨn ye nɨmrɨ Yesu Yermaru mɨne 
nɨkhakien ehuə kape nəsanɨnien ehuə kafan. 10  Nəgkiarien e tukror 
nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn iran. In tukrɨvəh 
nɨni-vivi-yen tuk narɨmnar yame rɨmnor kɨmi nəməhuak mɨnə kafan, 
rɨkiriə tukragien pɨk, kɨmiə miriə, meinai nakshatətə ye kapəmawə 
nəgkiarien yame yakamhani-pre tuk əmiə.

11 Tuk narɨmnar mɨnə e, ye nɨpɨg mɨfam yakarhəhuak tuk əmiə mə 
Kughen tukrəvheikɨn-pən əmiə mɨmə nɨmraghien kapəmiə in ratuatuk 
rəmhen kɨn yame In rɨmɨrpen əmiə tukun. Kɨni yakarhəhuak mə 
Kughen tukror wok ye nəsanɨnien kafan mə nətərɨgien huvə yame 
naksorkeikei mə taksəri-pən, mɨne wok huvə yamə mɨne ramsɨ-pən 
ye nhatətəyen kapəmiə, tukror kwənkwan. 12  Kɨmasɨr yakarhəhuak 
məkneikɨn mə jakrhəwəhsi-haktə nhag Yesu Yermaru tuk narɨmnar 
yame ramor ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni In tukrɨvəhsi-haktə əmiə. 
Narɨmnar mɨnə e tukruə ye nɨhuvəyen kape Kughen kapətawə mɨne 
Yesu Kristo Yermaru kapətawə.

2 TESALONAEKA 1  
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a 2:1 Ǝmru footnote ye 1 Tes 5:2. b 2:3-4 Pəh nien mə kwən e in Setan, mərɨg kwermɨn 
kɨrik. Kamokrən kɨn in kɨmə ‘tɨkmɨr kape Kristo’ ye 1 Jon 2:18. 

Yermamə yame ramor təvhagə hah nɨpɨg m-fam

2  1 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Pəh yakəgkiar ye nɨpɨg yame Yesu 
Kristo Yermaru a kapətawə tukrɨrerɨg-pə mɨn iran, kɨni Kughen 

tukrofugɨn ətawə min Yesu Kristo. 2  Narmamə kamhani mhamə kɨmasɨr 
yɨmɨrhɨni profesi kɨrik uə yɨmɨrhɨrai nəkwəkwə kɨrik, mɨrhɨmə Nɨpɨg kape 
Yermaru ruauə ta. Mərɨg, takhapəh nɨsətərɨg-pɨkien kɨn nəgkiarien a, 
mhapəh nɨsakur-akurien tukun. Neikuəyen en. 3-4 Takhapəh nɨseighanien 
kɨn yermamə kɨrik mə tukreikuə irəmiə kɨn nəgkiarien kɨrik, meinai nɨpɨg 
a tukrɨpəh nɨtərhav-pəyen meriaji nɨpɨg yame narmamə tukhauə mɨsor 
tɨkmɨr mɨnə kape Kughen mɨsarowagɨn kɨmi əriə mɨnə, kɨni Kughen tukror 
əpu yermamə e kamni kɨmə ‘Yermamə yame Ramor Təvhagə Hah Nɨpɨg 
Mɨfam.’ b Ye nɨpɨg a narmamə tuksəhuak kɨmi kughen pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, 
mərɨg in tukror tɨkmɨr kɨmi əriə, mɨvəhsi-haktə atuk in rapita kughen 
mɨnə a. Mɨvən məkwətə ye Nimə Ehuə kape Kughen, mamni mɨmə in 
kughen. Mərɨg Kughen tukroriah əfrakɨs in rəri-pən əmə kafan nəgkiarien 
kupən. 5 ?Rhawor? ?Nɨmɨsərukɨn mə nɨpɨg yɨmnamarə kɨtawə-m kɨmiə 
yɨmnhajoun əmiə kɨn narɨmnar mɨnə e uə? 6 Kɨni nakwənharkun ta 
naha nhagɨn yame rətapɨg kɨn kwən a mə Kughen tukror əpu in ye nɨpɨg 
atuatuk kafan. 7 Nəsanɨnien məniwən kape Təvhagə Hah Yame Rɨmawor 
rɨnameriwək-ərhav; mərɨg yermamə yame rətapɨg kɨn nəsanɨnien a, in 
tukror məknakɨn meriaji Kughen tukrɨwəhsi-ta in. 8  Məkneikɨn Yesu 
Yermaru tukrɨrerɨg-pə ye nɨkhakien kafan, mor əpu kwən e kamni kɨmə 
‘Yermamə yame Ramor Təvhagə Hah Nɨpɨg Mɨfam,’ məkneikɨn məgkiar 
əmə, mhopni, moriah əkgəp in. 9 Mərɨg ‘Yermamə yame Ramor Təvhagə 
Hah Nɨpɨg Mɨfam’ tukruə mor wok ye nəsanɨnien kape Setan, kɨni in 
tukror nar apsɨpɨs eikuə mɨnə tɨksɨn, mɨne nɨmtətien eikuə mɨnə tɨksɨn, 
mɨne nar eikuə yamə mɨne ramor narmamə nanmɨriə ramivə, 10 mɨne 
nahasien pɨsɨn pɨsɨn mɨnə fam yame kaseikuə ye narmamə yamə mɨne 
kasəriwək ye swatuk yame ramvən tuk narpɨnien. Iriə tukserwei əgkəp 
meinai khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien; mərɨg nəfrakɨsien e in e swatuk 
yame Kughen ravəh mɨragh əriə iran. 11 Khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien, 
Kughen tukror nərɨgien kapəriə rameno-eno pɨk, tukamhani nəfrakɨsien ye 
neikuəyen. 12  Mərɨg Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə yamə mɨne 
khapəh nɨsorkeikeiyen nəfrakɨsien, mɨsagien əmə tuk təvhagə has.

Nəməhuak mɨnə tukasəkeikei masərer tɨmtɨm
13  Piak mɨnə mɨne nowinɨk yamə mɨne Yesu Yermaru rorkeikei əmiə, 

nɨpɨg mɨfam yakarhəkeikei mɨrhɨni vi vi Kughen tuk əmiə, meinai ye 

  2 TESALONAEKA 2

The New Testament in Nɨvhaar of Vanuatu; web version, 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.



558

nɨrikakunien, Kughen rɨmɨrpen əmiə mə tukrɨvəh mɨragh əmiə. In 
tukror məknakɨn ye wok kape Nanmɨn Kafan yame ramərəhu karɨn əmiə 
mə kafan mɨnə, kɨni tukrɨvəh mɨragh əmiə ye nhatətəyen kapəmiə ye 
nəfrakɨsien. 14 Kughen rɨmɨvəh nəvsaoyen huvə yame yɨmɨrhɨni-ərhav-
pre ta tuk əmiə mə tukrokrən kɨn əmiə, mɨvəh mɨragh əmiə, mə kɨtawə 
tukhauə kɨrikianə kɨtawə Yesu Kristo Yermaru kapətawə ye nɨkhakien 
kafan.

15 Ror məkneikɨn, piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, taksərer tɨm tɨm kɨni 
mharaptərəkɨn tɨm tɨm nəgkiarien yame yɨmɨrhɨvəhsi-pre kɨmi əmiə 
ye nəgkiarien yame rɨmnamtərhav ye nhermasɨr, uə nəgkiarien yame 
nɨmnasəvheikɨn ye nəkwəkwə yame yɨmɨrher-pre kɨn.

16  Kughen Rɨmtawə rorkeikei ətawə, kɨni nɨhuvəyen kafan ravəhsi-
haktə rɨkitawə kape rerɨn, kɨni mor mə kɨtawə tuksərəhu-pən tɨm tɨm 
nətərɨgien kapətawə iran. Kɨni pəh Yesu Kristo Yermaru kapətawə mɨne 
Rɨmtawə Kughen, iriu atuk 17 tukrəvəhsi-haktə rɨkimiə kɨni mɨwor əmiə 
naksəsanɨn tuk norien norien huvə mɨnə fam mɨne nɨniyen nəgkiarien 
huvə mɨnə fam.

Pol ramaiyoh mə narmamə tuksəhuak tukun

3  1 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, kafak nəgkiarien ror infamien ikɨn 
e. Taksəhuak tuk əmasɨr mə nəgkiarien kape Yesu Yermaru tukrɨvən 

aihuaa əmə ikɨn mɨnə fam, pəh narmamə tukhasiai In mɨsəri-pən, 
rəmhen əmə kɨn əmiə yamə mɨne nakamhasiai In mamhakwasɨg kɨn. 
2  Kɨni səhuak tuk əmasɨr mə Kughen tukrɨvəh-sita əmasɨr tuk nəmə has 
mɨnə, meinai pəh nien mə narmamə mɨfam kashatətə ye Yesu Yermaru. 
3  Mərɨg Yesu Yermaru, nɨpɨg mɨfam ramor kafan nəgkiarien, kɨni In 
tukror əmiə naksəsanɨn, kɨni marha huvə tuk əmiə mə Setan tukrɨpəh 
noriahyen əmiə. 4 Kɨni taktəkun ai Yesu Yermaru rɨmnhajoun əmasɨr 
mə kɨmiə nɨmɨsor naha nhagɨn yame yɨmɨrhɨni ta, kɨni takasor əmə 
mamhavən. 5 Pəh Yermaru kapətawə tukrɨkɨr rɨkimiə ye swatuk kape 
norkeikeiyen kape Kughen mɨne norien kape Kristo tuk nərer-tɨm-tɨmien 
ye nɨpɨg nahasien tukruə iran.

Takhapəh nɨsarpahyen
6  Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Ye nhag Yesu Kristo Yermaru 

kapətawə, yakarhɨni skai tuk əmiə mə taksərer isok tuk piautawə 
yamə mɨne kasarpah, kɨni mhapəh nhakwasɨgien kɨn nhajounien yame 
nɨmnhavəh tuk əmasɨr. 7 Kɨmiə atuk nakwənharkun ta mə takasəkeikei 
mɨsəri-pən norien yame yɨmɨrhor. Nɨpɨg yɨmnɨrharə kɨtawə-m kɨmiə, 
yɨmɨrhɨpəh nɨrharpahyen, 8  kɨni marhɨvəh nɨmrɨ nəvɨgɨnien tuk 
narmamə, mɨrhɨpəh nɨvəh-apnapɨg-ien. Mərɨg yɨmɨrhor pɨk wok, 
yenpɨg mɨne yeraan. Yɨmɨrhor wok marhɨvəh mane kape nəvɨgɨnien mə 
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jakrhɨpəh nɨrhorien narkutien kɨmi əmiə. 9 Ratuatuk əmə tuk əmasɨr 
mə jakrhaiyoh əmiə mə taksarha huvə tuk əmasɨr, mərɨg yɨmɨrhɨpəh 
nɨrhorien məknaikɨn meinai kɨmasɨr yɨmɨrhorkeikei mə jakrhajoun 
əmiə ye norien yame ratuatuk mə taksəri-pən. 10 Kɨni nɨpɨg yɨmnɨrharə 
kɨtawə-m kɨmiə, yakarhərəhu-pən loa e mɨrhɨmə, “Tukmə nakəpəh wok, 
takəpəh nəvɨgɨnien.”

11 Yakarhɨni məkneikɨn meinai yɨmɨrhərɨg mə narmamə tɨksɨn e 
kɨmiə miriə kəsarpah, mhapəh nɨsorien wok kɨrik. Iriə yəgkiar pɨk 
mɨnə, mhapəh nɨsor-wok-ien. 12  Ye nhag Yesu Kristo Yermaru kapətawə, 
yakarhɨni-pre marhuh rɨki narmamə yamə mɨne kasor məknakɨn mə 
tukasəkeikei masarə mar əmə mɨsor wok tuk nɨvəhyen nəvɨgɨnien nəriə. 
13  Kɨni kɨmiə piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, takhapəh nɨsəpouyen tuk 
norien nar yame ratuatuk.

14 Takasəkeikei mharkun huvə nhag narmamə yame mɨne khapəh 
nɨsəri-pənien kapəmasɨr nəgkiarien ye nəkwəkwə e. Takhapəh nhauəyen 
kɨrikianə kɨmiə miriə, pəh mɨsor əriə pəh kɨsaurɨs tuk kapəriə narpahyen. 
15 Mərɨg takhapəh nɨsəmien əriə mə iriə tɨkmɨr mɨnə kapəmiə. Nɨkam. 
Iriə piaumiə mɨnə, kɨni rhuvə mə takhasɨg əriə.

Nəgkiarien infamien
16  Kɨni pəh Yermaru kape nəmərinuyen In pɨsɨn əmə tukrɨvəhsi-pre 

nəmərinuyen nɨpɨg mɨfam ye norien mɨnə fam. Pəh Yesu Yermaru 
tukramarə tuk əmiə mɨfam.

17 Yo Pol, yakvəh pen mamrai nəgkiarien e kɨn kwermɨk, mamni-pre 
rhuvə tuk əmiə. Kɨni ye nəkwəkwə mɨnə fam yakamrai məkneikɨn mə 
takharkun mə in e in nəgkiarien kafak. In e in norien kape nɨraiyen 
kafak.

18  Pəh kapətawə Yermaru Yesu Kristo tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen 
kɨmi əmiə mɨfam. 
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