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Pita ramokrən huvə irəriə 
(Jud 4‑13)

1  1 Yo Saemon Pita, yo yor atuə kɨn mɨne aposol kape Yesu Kristo. 
Yakamni rhuvə-pre tuk əmiə yamə mɨne nakhavəh nhatətəyen 

yame in rhuvə rəmhen kɨn kapəmawə nhatətəyen. Norien atuatuk 
kape Kughen kapətawə mɨne Yesu Kristo yame ravəh mɨragh ətawə 
in swatuk yame nɨmnhavəh nhatətəyen a iran.

2 Pəh Kughen tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen 
kɨmi əmiə rapita, meinai nakwənharkun In mɨne Yesu Yermaru kapətawə.

Kughen rɨmnokrən kɨn əriə mə narmamə kafan mɨnə
3  Kughen rɨmnokrən kɨn ətawə mə tuksarə ye nɨhuvəyen mɨne 

nɨkhakien kafan ye nɨpɨg yame kɨtawə kɨmnhauə mharkun In. Kɨni ye 

2 Pita
Nəkwəkwə yame ror kɨraru 

kɨn yame Pita rɨmɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e 2 Pita

?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Pita rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə fam.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Ye nɨpɨg a, 

nəmhajoun eikuə mɨnə tɨksɨn kɨmnhavən iməriə mamhani mhamə Yesu to rɨpəh 
nɨrerɨg-pə-mɨnien.

?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pita rɨmɨrkun mə pəh nien mə tuktu rɨmhə, 
kɨni rorkeikei mə tukrɨvəhsi-pən nəgkiarien infamien kafan kɨmi niməhuak. 
Morkeikei mə tukrɨsɨg nəməhuak mɨnə, mor əpu nhajounien eikuə mɨnə. 
Mərɨg niməhuak tukraməkeikei mərer tɨm tɨm məri-pən əmə nhajounien yame 
ratuatuk. Kɨni morkeikei mə nhatətəyen kapəriə ye Yesu tukraməkeikei muə 
mɨskai, kɨni nɨrkunien kapəriə ye nɨkarɨn kape Yesu tukraməkeikei mhaktə.
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nəsanɨnien kafan, In rɨmɨvəhsi-pə narɨmnar fam kɨmi ətawə yamə mɨne 
tukasəkeikei mhavəh ye nɨmraghien kapətawə mə rɨkin tukragien tuk 
ətawə. 4 Kɨni ye nəsanɨnien mɨne nɨkhakien kafan in rɨmɨvəhsi-pə kafan 
promes yamə mɨne kɨsehuə mhahuvə pɨk. Kughen rɨmɨvəhsi-pə məknakɨn 
promes mɨnə e mə norien kapətawə tukrəmhen kɨn norien kafan, kɨni 
mə kɨtawə tuksap ta ye nahasien kape tokrei tanə yame ramsɨ-pən tuk 
nərɨgien has mɨnə yerki narmamə.

5 Kɨni ror məkneikɨn, takasəkeikei mɨsarkut mə norien kapəmiə 
tukrhuvə pɨk. Taksəsɨk əpnis norien mɨnə e ye nhatətəyen kapəmiə: 
Taksor huvə pən kɨmi narmamə; kɨni takhavəh nɨrkunien; 6  kɨni masarha 
huvə tuk nɨmraghien kapəmiə; kɨni masərer tɨm tɨm ye Kughen ye nɨpɨg 
əutən mɨnə; kɨni mhavəhsi-pən kapəmiə nɨmraghien fam kɨmi Kughen 
kɨni masor nəkwan; a 7 kɨni masorkeikei nəməhuak mɨnə; masorkeikei 
mɨn narmamə mɨnə fam. 8  Rhuvə mə taksor norien mɨnə e mamharpɨn, 
mə nɨrkunien kapəmiə ye nɨkarɨn kape Yesu Kristo Yermaru kapətawə 
tukror kwənkwan. 9 Mərɨg tukmə nakhapəh nɨsorien narɨmnar mɨnə 
a, naksəmhen kɨn yermamə yame nɨmrɨn rɨpɨs, uə yame raməm nar 
ipakə əmə, məpəh nəmien nar ehuə e mə Yesu rɨmnəspir-ta təvhagə has 
kapətawə yamə mɨne kɨmɨsor kupən. 10 Ror pən, piak mɨnə, mɨne nowinɨk 
mɨnə, takasəkeikei mɨsarkut tuk nɨsorien norien mɨnə a, pəh ramhajoun-
pən mə nəfrakɨsien mə Kughen ruɨrpen ta əmiə, kɨni mɨnokrən kɨn əmiə 
mə kafan narmamə mɨnə. Meinai tukmə naksor narɨmnar mɨnə a, kɨni to 
nakhapəh nhamɨrien tuk nɨpɨg kɨrik; 11 kɨni Kughen rɨkin tukragien tuk 
nəhitəyen ye kwəruə mə takhavən ikɨn Yesu Kristo Yermaru Kapətawə 
yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə ramarmaru ikɨn kape rerɨn.

12  Ror məkneikɨn mə, nɨpɨg mɨfam jakaməkeikei mamni-pre narɨmnar 
mɨnə e kɨmi əmiə mə rɨkimiə tukraməsɨk əriə, nar apnapɨg mə kɨmiə 
nakwənharkun ta narɨmnar mɨnə e, kɨni masərer tɨm tɨm ye nəfrakɨsien 
yame nakvənhawəh ta. 13  Yakamragh mamarə ye tokrei tanə e, rɨkik 
raməsɨk hanə mə ratuatuk mə jakni-ərhav mɨn narɨmnar mɨnə a mə 
rɨkimiə tukraməsɨk mɨn, 14 meinai yakɨrkun mə pəh nien mə tuktu 
yakmhə. Yesu Kristo Yermaru kapətawə rɨmnhajoun ta məknakɨn 
yo. b 15 Kɨni taktəkun ai yakamarkut pɨk mə nɨpɨg tukmə yakmhə, kɨni 
takhapəh nɨsəru-kɨnien narɨmnar mɨnə a.

16  Nɨpɨg kɨmawə yɨmnamhani-ərhav pre tuk əmiə mə Yesu Kristo 
tukruə mɨn ye nəsanɨnien, pəh nien mə yɨmnhasɨm atuk tuk nəniyen 
kwanage yame yermamə kɨrik ramətərɨg atuk kɨn. Nɨkam. Kɨmasɨr 
yɨmɨrhəm kɨn nɨmrɨmasɨr mə nəsanɨnien mɨne nɨkhakien kafan kawehuə 
pɨk. c 17-18  Kɨmasɨr Yesu apa ye takwar yame rəmərhakə nɨpɨg Kughen 
Rɨmtawə rɨmɨvəhsi-pən nɨsiaiyen kɨmin, kɨni mor nɨpran rakhak kɨni 

2 PITA 1  

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



645

 

d 1:17-18 Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35 e 1:21 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12 f 2:1 Mat 24:11; 
Jud 4 g 2:4 Jud 6 h 2:5 Jen 6:1–8:22; 2 Pita 3:6 

məsiə, kɨni rɨmnərɨg rɨki Kughen e yame In Rakhak Pɨk rɨmɨni-pən tukun 
mɨmə, “In e narɨk yame yakorkeikei, rɨkik ragien pɨk tukun.” Kɨmasɨr 
yɨmɨrhərɨg rɨkin ramsɨ-pən ye rao ye neai. d

19 Mərɨg kɨtawə kharkun huvə mə nəgkiarien kape profet kupən mɨnə 
in nəfrakɨsien, rəmhen kɨn laet kɨrik yame raməsiə ye nəpɨgnapien. 
Kɨni rhuvə mə kɨmiə mɨn taksərɨg huvə nəgkiarien a mamhavən 
mɨseriaji naksəm huvə nɨpran rəmhen kɨn laet yame raməsiə yenpɨg, 
mɨne nəgkiarien kafan raməmɨr yerkimiə rəmhen kɨn fetukai ramhaktə 
maməsiə. 20 Mərɨg nar yame rhuvə pɨk mə takharkun, in e nəgkiarien 
mɨnə kape profet mɨnə ye Nəkwəkwə kape Kughen, pəh nien mə kamhani 
əmə nəmien kapəriə, 21 meinai profesi kɨrik rɨrkək ye Nəkwəkwə kape 
Kughen yame ramtərhav əmə ye nərɨgien kape narmamə; mərɨg profet 
mɨnə kɨmhnani-ərhav nəgkiarien yamə mɨne kɨmnhasɨ-pən tuk Kughen 
nɨpɨg Nanmɨn Kafan rɨmnamvən yerkiriə. e

Nəmhajoun eikuə mɨnə

2  1 Mərɨg profet eikuə mɨnə apaikɨn yerki nəmə Isrel kupən, kɨni ye 
norien kɨrikianə əmə mɨn, nəmhajoun eikuə mɨnə tukhauə mɨn 

yerkimiə. Tukshajoun oror əmiə, mɨsoriah apɨs-apɨs nhatətəyen kapəmiə. 
Mamhaukreikɨn-pən nɨmətairiə kɨmi Yesu Yermaru, nar apnapɨg mə 
In rɨmɨvəhsi-ta narpɨnien kape təvhagə has kapəriə. Kɨni pəh nien mə 
tuktu, Kughen tukroriah əriə ye narpɨnien yame iriə atuk əmə kamhavi-
pə. f 2  Kɨni narmamə khapsaah tukhakwasɨg kɨn norien has mɨnə kapəriə 
yame mɨnə kasor naurɨsien. Kɨni ror məkneikɨn, narmamə khapsaah 
tukhani hah swatuk kape nəfrakɨsien. 3  Iriə kasəptɨg kɨn mane. Kasəptɨg 
kɨn mane, mɨshajoun eikuə əmiə, mhavəhsi-ta nautə kapəmiə, masəni 
kwanage yame ramsɨ-pən əmə ye nərɨgien kapəriə. Apa kupən, Kughen 
ruɨni-ərhav ta narpɨnien kapəriə, kɨni pəh nien mə tuktu, tukroriah 
əriə. 4 Kɨmiə nɨmɨsəm norien kafan kupən, kɨni mharkun mə In tukror 
məknakɨn narpɨnien. Nɨpɨg agelo kupən mɨnə kɨmɨsor təvhagə has, 
Kughen rɨpəh nɨraptərəkɨnien əmə narpɨnien kapəriə, mərɨg rɨmnarak-
əhu kɨn əriə apa ye nəkwai nɨmɨr yame reiwaiyu pɨk, mɨrkwəji əriə kɨn 
jen, apa ikɨn rəpɨgnap ikɨn. Kɨni iriə tuksarə ye nəmhəyen mɨseriaji-pən 
In tukrɨni-ərhav narpɨnien kapəriə. g

5 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, ye nɨpɨg kape Noa, Kughen rɨpəh 
nɨraptərəkɨnien əmə narpɨnien kape narmamə yamə mɨne kɨmɨsəsɨk 
nəkwan, mərɨg rɨmnhopni əriə ye nu ehuə yame rɨmətɨm mhaktə. 
Mərɨg Noa, yame rɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape norien yame ratuatuk, 
Kughen rɨmɨvəh mɨragh in mɨne kafan narmamə seven. h 6  Kɨni ye norien 
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kɨrikianə əmə mɨn, Kughen rɨmnor narpɨnien tuk nahasien kape nəmə 
Sodom mɨne Gomora, kɨni mɨvaan əru taon mir a kɨn nap; kɨmɨwor 
nɨmrawk kɨn əriu. Nar a ramhajoun-pən naha nhagɨn yame Kughen 
tukror mɨn kɨmi narmamə yamə mɨne kasəsɨk nəkwan. i 7-8  Mərɨg kwən 
a Lot rɨmnamarə iriə miriə, kɨni nɨpɨg m-fam in rɨmnəm norien has 
mɨnə kapəriə, kɨni mamərɨg nəgkiarien has mɨnə kapəriə. Mərɨg nɨpɨg 
m-fam, in ratuatuk əmə; kɨni rɨkin rərhakɨs pɨk tuk norien has mɨnə 
kapəriə, yamə mɨne kɨmɨsəsɨk nəkwai Kughen. j Kughen rɨmɨvəh mɨragh 
kwən a Lot 9 ramhajoun-pən mə Kughen Yermaru rɨrkun nɨvəh-mɨragh-
ien narmamə yamə mɨne kashatətə iran, kɨni rɨrkun nɨ-rəhsita-yen 
əriə ye naha nəmhəyen yame kasarə iran. Mərɨg narmamə yamə mɨne 
khapəh nɨsatuatukien, Kughen rɨrkun nɨraptərəkɨnien əriə mor narpɨnien 
kɨmi əriə taktəkun mɨvən meriaji nɨpɨg yame In tukrəkir narmamə 
iran. 10 Kughen tukror narpɨnien kɨmi nəmə has mɨnə fam, mərɨg In 
tukror narpɨnien ehuə kɨmi narmamə yamə mɨne kasor narɨmnar kape 
naurɨsien yame nɨprairiə əmə rorkeikei mə tuksor, kɨni narɨmnar e kasor 
əriə kasəmkɨmɨk. Narmamə mɨnə a khapəh nɨsorkeikeiyen mə Kughen 
tukreihuə irəriə. k

Narmamə mɨnə a kɨsausit mhapəh nhasiaiyen nar kɨrik, kɨni mhapəh 
nhagɨnien kɨn nhani-hahyen nhag agelo mɨne ye neai. 11 Mərɨg agelo 
mɨnə tɨksɨn iriə yerpɨrɨg mɨsapita; mərɨg iriə to khapəh nhani-hahyen 
agelo apnapɨg mɨnə ye nɨmrɨ Kughen Yermaru. l 12  Mərɨg narmamə mɨnə 
a kamhani hah narɨmnar yame khapəh nharkun-huvəyen. Iriə kɨsəmhen 
kɨn nar aparu mɨnə, yame kapəriə nɨrkunien rɨrkək. Kasor əmə nar 
yame nɨprairiə əmə rorkeikei. Mərɨg, nar aparu mɨnə kasarha-pə ye 
tokrei tanə mə narmamə tuksarhakɨn əriə mɨshopni əriə. Kɨni ye norien 
kɨrikianə əmə mɨn, Kughen tukroriah nəmə has mɨnə a rəmhen kɨn yame 
kamhopni nar aparu mɨnə. m

13  Kughen tukrarpɨn tai norien has kapəriə meinai iriə kasor ahas pən 
kɨmi narmamə. Rɨkiriə ragien əmə tuk nəvɨgɨnien mɨne nɨnɨm-pɨkien; 
pəh nien mə yenpɨg əmə, mərɨg yenpɨg mɨne yeraan. Iriə kɨsəmhen kɨn 
nəmkɨmɨkien ye neipən, mɨne nɨmap pien. Masoriah nhag niməhuak. 
Mhauə masəvɨgɨn kɨmiə miriə, mərɨg kaseikuə irəmiə, masor norien has. 
14 Nɨpɨg m-fam kapəriə nərɨgien ramvən tuk nəkrəhyen kɨn nɨpiraovɨn 
yamə mɨne kapəriə nərɨgien rɨmar. Kɨni nɨpɨg m-fam kasor təvhagə has 
mhapəh nɨsəpəhyen. Mamhavi ta narmamə yamə mɨne kapəriə nərɨgien 
rapəh nɨskaiyen; kamhakwasɨg kɨn norien has kapəriə. Mɨshajoun əriə 
kɨn norien kape nəptɨgien kɨn nautə. Mərɨg Kughen rɨmɨni ta narpɨnien 
kapəriə. 15 Kɨmɨsəpəh swatuk yame ratuatuk, mamhaiko masəri-pən 
swatuk kape kwajikovə kape Beor e kupən, nhagɨn e Balam, yame 
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rorkeikei pɨk nɨvəhyen mane ye norien yame rahas. n 16  Mamarə, dongki 
kafan rɨmnhek in tuk norien has kafan. Kɨtawə kharkun mə dongki to 
rapəh nəgkiarien, mərɨg Kughen rɨmnor mə dongki tukrəgkiar rəmhen 
kɨn yermamə raməgkiar mə tukrɨni-əhu norien ətəwao kape profet a. o

17 Nəmhajoun eikuə mɨnə, nhajounien kapəriə nɨpran rɨrkək, rəmhen 
kɨn nɨmrɨ nu yame rɨnəmɨt, mɨne napuə yame nɨmətag ehuə ramahiə 
ta kɨn, kɨni nəhig rɨrkək iran. Mərɨg Kughen rɨmnərəhu karɨn iməriə 
ikɨn mə nəpɨgnapien. 18  Iriə kasəgkiar ausit mamhani nəgkiarien yame 
nɨpran rɨrkək. Iriə kasəgkiar ye narɨmnar yamə mɨne nɨprai narmamə 
kɨsorkeikei, kɨni mhavi-pə narmamə khauə ye nahasien yame kwəsəta 
pə pə əmə iran. 19 Kamhani əutən mə narmamə kharkun nɨsəri-pənien 
naha nhagɨn yame iriə atuk kɨsorkeikei, natuakəmien kɨrik rɨrkək iran. 
Mərɨg nərɨgien has kapəriə ravi pɨk nərɨgien kapəriə mamor yamehuə 
kɨn kapəriə. “Tukmə nar kɨrik ramarmaru iram, ik nakuauə slef kafan.” 
20 Mərɨg tukmə iriə kɨsap ta ye nahasien kape tokrei tanə nɨpɨg kwənhauə 
mharkun Yesu Yermaru yame Ravəh Mɨragh ətawə, məkneikɨn, mɨsarar, 
mamharerɨg-pən tuk norien kape təvhagə has, məkneikɨn norien has 
ramarmaru irəriə. Iriə kasəmɨr ye nahasien yame rahas rapita yame 
kɨmɨsarə iran kupən. 21 Meinai, tukmə yermamə rapəh nɨrkunien swatuk 
kape natuatukien, rahas kwənmopɨn. Mərɨg tukmə yermamə rɨrkun, kɨni 
marar, mɨpəh nəri-pən-huvəyen Nəgkiarien kape Kughen yame kɨvəhsi-
pən kɨmin, norien a in rahas rapita.

22  Kɨni iriə kasor mə nuhpɨkɨnien mir e kawəfrakɨs yamə karəni 
mɨrəmə, “Kuri tukrɨruə, marə, mɨrerɨg-pən mɨn, mamən nɨruəyen kafan,”
  (Prov 26:11) mɨne, “Pukəh, tukmə rar, mhawən, marə, mɨrerɨg-pən mɨn 
məsok-əsok ye nɨmtəgei.”

Nɨpɨg yame Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn iran

3  1 Yo mɨnə tɨksɨn, in e kafak nəkwəkwə yame ror kɨraru kɨn yame 
raurə kɨmi əmiə. Yakamher-pre kɨn əriu mə tukrɨsɨg əmiə, mə 

rɨkimiə tukraməsɨk narɨmnar mɨnə e, mawor nərɨgien kapəmiə mə 
tukratuatuk. 2  Yakorkeikei mə taksətərɨg mɨn kɨn nəgkiarien yamə mɨne 
profet mɨnə kape Kughen kɨmɨsəvsao kɨn mɨsəkupən, mɨne nəgkiarien 
kape Yesu Yermaru yame Rɨmɨvəh Mɨragh ətawə, yame aposol mɨnə 
kapəmiə kɨmnhani-ərhav-pre ta tuk əmiə. p

3  Nar kɨrik yame taksokupən mharkun, in e Nɨpɨg Kwasɨg ruauə ipakə, 
kɨni narmamə tɨksɨn tukasor narɨmnar yame nɨprairiə əmə rorkeikei, kɨni 
tuksarh iakei irəmiə mhamə, q 4 “?Rhawor? ?Ruɨni ta mə tukruə, mərɨg, 
tuk nagheen? Nəmehuə kapətawə mɨnə kɨmnɨsarə, mɨnahmə ta, mərɨg 
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rɨpəh hanə nuəyen. Kupan, rɨrikakun ye narɨmnar yame Kughen rɨmnor, 
muə meriaji-pə nɨpɨg e towei mɨne, narɨmnar fam kɨsəm nəmhen əmə.” r

5 Mərɨg iriə kwəsəru-kɨn mə apa kupən əgkəp, Kughen rɨmnəgkiar 
əmə, neai rəmɨr, kɨni nɨmoptanə rhaktə ye tame tahik; kɨni tahik mɨne 
nɨmoptanə kwəwhai əriu mɨnə. s 6  Kɨni ye nɨpɨg a, rarar, mor mɨn tahik 
rakarokɨn nɨmoptanə, moriah fam. t 7 Kɨni rəgkiar əmə, neai mɨne 
tokrei tanə kawəmɨr, mawəmɨr huvə əmə maweriaji-pə e towei mɨne, 
mɨravən mweriaji nɨpɨg yame Kughen tukrəkir narmamə iran, mɨvəhsi-
pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kɨsəsɨk nəkwan, mhopni əriə, 
mɨvaan əru neai mɨne tokrei tanə.

8  Mərɨg yo mɨnə tɨksɨn, takhapəh nɨsəru-kɨnien nar kɨrik e mə ye 
nərɨgien kape Kughen Yermaru, tukmə nɨpɨg kɨrikianə in rəmhen əmə kɨn 
newk wan taosen; kɨni tukmə newk wan taosen, in rəmhen əmə kɨn nɨpɨg 
kɨrikianə. u 9 Mərɨg narmamə tɨksɨn, rɨkiriə raməsɨk mə Kughen ramor 
tan pən tuk norien promes mɨnə kafan; mərɨg, nɨkam. Kafan nətərɨgien 
rəpomh tuk ətawə. Kɨni rɨkin rapəh nagienien mə tukraməkeikei mor 
narpɨnien kɨmi yermamə kɨrik; mərɨg rorkeikei mə narmamə m-fam 
tuksarar ye nərɨgien kapriə tuk norien has mɨnə kapəriə mharerɨg-pə 
tukun. v

10 Mərɨg Nɨpɨg yame Yesu Yermaru tukrɨrerɨg-pə iran, rəmhen kɨn 
yeməkrəh raurə -nakseinein nɨpɨg yame tukrurə iran. Ye nɨpɨg a, tuksərɨg 
narkarəkien ehuə, məkneikɨn neai tukrɨrkək. Kɨni nap tukrarkwəru mɨrh, 
mɨne kəmhau mɨnə, mɨne makuə. Kɨni nap tukrarkwəru tokrei tanə, mɨne 
narɨmnar fam yame raməmɨr-pən iran. Tukharkək fam. w

11 Kɨni meinai Kughen tukroriah narɨmnar m-fam məknai, kɨmiə 
takasəkeikei mɨsərɨg nɨmraghien kapəmiə. Nɨmraghien kapəmiə 
tukraməkeikei matuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Pəh Kughen rərəhu karɨn 
nɨmraghien kapəmiə mə kafan. 12  Rɨkimiə tukraməsɨk pɨk nɨpɨg yame 
Yesu tukruə iran; mɨsorkeikei mə tukruə aihuaa əmə. Ye nɨpɨg a, nap 
tukrəkwəru neai, kɨni nəpan-əpanien tukror mɨrh, mɨne makuə, mɨne 
kəmhau mɨnə kɨsaiyu mharkək. 13  Mərɨg Kughen ruɨni ta mə tukror neai 
vi, mɨne tanə vi - imei narmamə yamə mɨne kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. Kɨni 
rɨkitawə raməsɨk promes a. x

14 Yo mɨnə tɨksɨn, ror məkneikɨn mə tukmə nakhawhin mə Nɨpɨg 
a tukramuə, takasəkeikei mɨsarkut hanə əmə mə Kughen tukrɨpəh 
nəm-pən-ien nar has kɨrik irəmiə; nəmkɨmɨk tukrɨrkək irəmiə; kɨni 
taksarə ye nəmərinuyen kɨmiə min. 15 Rɨkimiə tukraməsɨk mə Yesu 
Yermaru, nərɨgien kafan rəpomh pɨk tuk ətawə, mamor mə tukrɨmar 
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tuk nɨvəh-mɨraghien narmamə. Kɨni nəkwəkwə yame Pol rɨmɨrai kɨmi 
əmiə ye nɨrkunien yame Kughen rɨmɨvəh-sipən kɨmin ramni məkna. y 
16  In raməvsao kɨn narɨmnar mɨnə a ye nəkwəkwə mɨnə fam kafan. Ye 
nəkwəkwə mɨnə a, narɨmnar tɨksɨn aikɨn yame rɨskai tuk nɨrkunien. Kɨni 
narmamə yamə mɨne nərɨgien kapəriə reno-eno, mhapəh nharkunien 
nar, kɨni nərɨgien kapəriə rapəh nəmɨrien kɨrikianə, iriə kamhaukreikɨn 
nəgkiarien mɨnə kape Pol, kɨni mhaukreikɨn nəgkiarien mɨnə tɨksɨn mɨn 
ye Nəkwəkwə kape Kughen. Mərɨg Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi 
əriə.

Pita rɨni nəgkiarien infamien kafan ye nəkwəkwə e
17 Yo mɨnə tɨksɨn, ror məkneikɨn meinai nakwənharkun ta narɨmnar 

mɨnə e, sarha, mə nəgkiarien ətəwao kape narmamə yamə mɨne kasəsɨk 
nəkwai Kughen tukrɨpəh nɨvi-tayen əmiə eikɨn nhatətəyen kapəmiə 
ramərer tɨm tɨm ikɨn, tamə nakhamɨr ye nhatətəyen kapəmiə. z 18  Mərɨg 
takasor nhatətəyen kapəmiə ramehuə mɨskai ye nɨrkunien ye nɨkarɨn 
kape Yesu Kristo Yermaru Kapətawə yame Ravəh mɨragh ətawə, mɨne ye 
nɨhuvəyen yame rɨmnautə-pre kɨn kɨmi əmiə.

!Pəh tukamhani vi vi In nɨpɨg m-fam - taktəkun, mamhavən infamien 
rɨrkək! Amen. 
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