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1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka aapiaꞌnîkon. Uurî wanî Jesus 
Cristo poitîrî pe. Moropai Paapa nîmenkaꞌpî pe wanî, moropai 

inaipontîꞌpî pe. Jesus Cristo yekare ekaremeꞌnen pe eꞌtoꞌpe kaiꞌma 
umenkaꞌpîiya. 2 Pena pata pai sîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare ekaremekîꞌpî 
Paapaya, mannankan penaronkon tîmaimu ekaremeꞌnenan winîpai. 
Eeseurîmaꞌpî îꞌ kupî tîuya pîꞌ. Moropai mîrîrî eꞌmenukasaꞌ sîrîrî Paapa maimu 
yaponseꞌ po. 3 Mîrîrî eeseurîmaꞌpî wanîꞌpî teeseurîmasen pe Paapa munmu 
pîꞌ, manniꞌ Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ. Eesenpoꞌpî warayoꞌ pe manniꞌ 
Davi nurîꞌtî parîꞌpî pe awanîꞌpî. 4 Moropai kureꞌne tîmeruntîri ke Paapaya 
ekaremekîꞌpî, tînmu pe puꞌkuru Jesus wanî kaiꞌma. Mîrîrî ikupîꞌpîiya 
Morî Yekaton Wannî wenai, isaꞌmantaꞌsan koreꞌtapai Jesus eꞌmîꞌsaꞌka 
yai. Mîîkîrî wanî Uyepotorîkon pe Jesus Cristo. 5 Mîîkîrî wenai morî pe 

SÎRÎRÎ KAARETA PAULO 
NÎMENUKAꞌPÎ

ROMA PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya. Mîîkîrî Paulo wanîꞌpî Jesus naipontîꞌpî pe. 

Imenukaꞌpîiya moropai yarimaꞌpîiya innape Jesus kuꞌnenan pia, manniꞌkan cidade 
iteseꞌ Roma ponkon. Toꞌ pia itîpai awanîꞌpî moropai inîꞌ panpîꞌ tiaronkon pia 
itîpai awanîꞌpî manniꞌkan inkamoro mîîwîniꞌnokon. Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî kaareta 
menukaꞌpîiya, îꞌ kaiꞌma Jesus yekare wanî epuꞌtoꞌpe toꞌya. Aronne ekaremekîꞌpîiya 
Jesusya yenupatoꞌ pîꞌ moropai ipatîkarî koꞌmannîtoꞌ eporî umeruntîrikon wenai 
pra, tîîse epeꞌmîra Paapaya itîrî morî pe tîweꞌtoꞌ wenai. Innape ikupî ya, Jesus 
piawon pe ena moropai ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌ ton itîrîiya.

Tiaron pîꞌ eeseurîma nîrî. Tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ wanî imakuiꞌpî kuꞌnenan 
pe, imakuiꞌpî pe tîweꞌtoꞌ wenai. Mîrîrî yeꞌnen eꞌtarumaꞌtîntoꞌ eporî Paapa winîpai. Mîîkîrî 
Jesusya neken morî pe eꞌnîtoꞌpe emapuꞌtî Paapa pia. Moropai ekaremekîꞌpîiya îꞌ kaiꞌma 
Morî Yekaton Wannîya upîikaꞌtîkon inîꞌrî imakuiꞌpî kupî namai. Ekaremekîꞌpîiya îꞌ 
kaiꞌma Judeuyamîꞌ moropai Judeuyamîꞌ pepîn nîrî anpîikaꞌtîpai Paapa wanî.

Moropai aataretîꞌka pe ekaremekîꞌpîiya îꞌ kaiꞌma innape Jesus kuꞌnenan 
koꞌmantoꞌpe morî pe, teesiyuꞌpîꞌse pra, moropai innape Jesus kuꞌnenan pepîn 
yarakkîrî inkamoro koꞌmantoꞌpe morî pe.
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Paapa wanîꞌpî uyarakkîrî. Mîrîrî yeꞌnen uyaipontîꞌpîiya, Cristo poitîrî pe 
esenyakaꞌmatoꞌpe, anîꞌ tîmenkai pra tamîꞌnawîronkon Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ 
imaimu ekaremeꞌtoꞌpeuya, mîîkîrî Cristo ton pe. Moropai innape ikuꞌtoꞌpe 
tiaronkonya innape ikupî tîuyaꞌnîkon wenai Paapa maimu yawîrî toꞌ eꞌtoꞌpe. 
6 Inkamoro koreꞌta amîrîꞌnîkon wanî sîrîrî Roma cidaderî ponkon. Moropai 
ayannosaꞌkon Paapaya wenai, Jesus Cristo pemonkono pe awanîkon.

7 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon, Paapa nîsaꞌnamakon 
moropai inannoꞌsan tîpemonkono pe puꞌkuru awanîkonpa, amîrîꞌnîkon 
pia imenukauya sîrîrî.

Paapa, uyunkonya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya aapiaꞌnîkon 
morî epeꞌmîn tîrî yuꞌse wai. Moropai tîwanmîn tîrî toꞌya yuꞌse wai.

Pauloya Paapa Yapurîtoꞌ Roma Ponkon Wenai
8 Eꞌmaiꞌ pe Uyepotorî Paapa yapurîuya Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai. 

Maasa pra tamîꞌnawîrî pata ponkonya innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon yekare 
etasaꞌ man. 9 Maasa pra Paapaya epuꞌtî aponaꞌnîkon epîrema tîwîrî. 
Manniꞌ Paapa unapurî tamîꞌnawîrî uyewan ke Jesus Cristo, inmu yekare 
ekaremekî yeꞌka pe yapurîuya. 10 Esatîuya Paapa pîꞌ îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon 
eraꞌmapîꞌse uutî yuꞌse tîwanî ya, uutî weiyu ton tîîtoꞌpeiya. 11 Maasa pra 
uurî esenumenkatoꞌ wanî kureꞌne amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai. Akoreꞌtaꞌnîkon 
wanî ya, amîrîꞌnîkon anenupapai wai, mîrîrî ayenupatouꞌyaꞌnîkon wenai, 
inîꞌ panpîꞌ meruntî ke eenakonpa. 12 Maasa tauya sîrîrî amîrîꞌnîkon pîꞌ 
tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon tîîse, uurî moropai amîrîꞌnîkon wanî ipîikaꞌtîsaꞌ 
pe mîrîrî yai. Innape uurîya ikuꞌtoꞌ wenai amîrîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtî moropai 
innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon wenai uurî eꞌpîikaꞌtî.

13 Uyonpayamîꞌ, epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai, tuꞌke iteꞌka esenumenka 
amîrîꞌnîkon pia itîîpai, tîîse tîwîrî umanenpanen ton esenpo. Mîrîrî 
wenai uutî pra wanî. Itîîpai wanîꞌpî amîrîꞌnîkon yenupatoꞌpe. Moropai 
akoreꞌtawonkonya ikuꞌtoꞌpe innape, îꞌ kaiꞌma manniꞌkan tiaronkon 
Judeuyamîꞌ pepînya ikupîꞌpî warantî. 14 Maasa pra sîrîrî wanî unkupî 
tonpe tamîꞌnawîronkon yarakkîrî manniꞌkan eranneꞌkon pîꞌ moropai 
eranmînon pîꞌ. Moropai epuꞌnenan pîꞌ moropai epuꞌnenan pepîn pîꞌ 
itekare ekaremeꞌtoꞌpeuya. 15 Mîrîrî yeꞌnen uurî wanî sîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ 
yekare anekaremeꞌpai amîrîꞌnîkon Roma ponkon pîꞌ nîrî.

Jesus Cristo Yekare Wenai
Innape Ikuꞌnenan Pîikaꞌtî Paapaya

16 Maasa pra uurî eppepî eserîke pra wai Jesus Cristo yekare 
ekaremekîuya pîꞌ. Maasa pra innape mîrîrî yekare kupî anîꞌya ya, 
tîmeruntîri ke Paapaya ipîikaꞌtî imakuiꞌpî inkupîꞌpî winîpai. Anna 
Judeuyamîꞌ, eꞌmaiꞌ pe itekare etatîponkon pîikaꞌtî Paapaya moropai 
amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn pîikaꞌtîiya nîrî mîrîrî yekare etayaꞌnîkon 
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wenai. 17 Maasa pra mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekareya îꞌ kaiꞌma morî pe 
pemonkon kupî Paapaya ekaremekî. Penaronkon yapisîꞌpîiya innape tîkupî 
toꞌya wenai. Moropai sîrîrîpe pemonkonyamîꞌ yapisîiya nîrî innape tîkupî 
toꞌya wenai. Mîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Paapa pia morî pe tîweꞌsen koꞌmamî eꞌpai man innape Paapa kupî 
tîuyaꞌnîkon wenai,

Hc 2.4
taasaiꞌya man.

Pemonkonyamîꞌ Koꞌmamî
Siꞌkoreꞌta Imakuiꞌpî Kupî Pîꞌ

18 Moropai epuꞌtîꞌnîkon man îꞌ kaiꞌma Paapa ekoreꞌma tamîꞌnawîrî 
imakuiꞌpî pemonkonyamîꞌ nîkupîꞌpî winîkîi. Moropai mîîkîrî Paapa, 
kaꞌ ponya toꞌ tarumaꞌtî kureꞌne mîrîrî wenai. Paapa nama toꞌya pepîn 
tiwin kin. Moropai mîrîrî imakuiꞌpî teserukon wenai tiaronkon tarumaꞌtî 
toꞌya yairon epuꞌtî toꞌya namai. 19 Pemonkonyamîꞌya Paapa epuꞌtî eꞌpai 
awanîꞌpî. Maasa pra aronne awanî mîîkîrî epuꞌtoꞌpe toꞌya. Tamîꞌnawîron 
sîrîrî pata pon konekaꞌpî Paapaya, mîrîrî teraꞌmai pemonkonyamîꞌya 
tepuꞌtoꞌpe kaiꞌma. 20 Mîrîrî konekaꞌpîiya pata pai, Paapa yeseru eseraꞌma 
aronne. Meruntî ke puꞌkuru awanî, Paapa pe puꞌkuru awanî esepuꞌtoꞌpe. 
Anîꞌya eraꞌma pepîn tîîse inkonekaꞌpî winîpai epuꞌtî eꞌpai awanî. Mîrîrî 
yeꞌnen anîꞌ eꞌwapuꞌtî eserîke pra awanî, — Paapa epuꞌnen pepîn uurî 
— kaiꞌma. 21 Teuren Paapa epuꞌtî yeꞌka pe yapurî toꞌya pra awanî, tapurî 
yuꞌse tîîse. Taa toꞌya pra awanî Paapa pîꞌ: — Morî pe puꞌkuru man, 
Paapa — taa toꞌya pepîn. Tîîse inkamoro esenumenkatoꞌ wanî seꞌ tapairî, 
pakko pe toꞌ wanî teesenumenkatoꞌkon yaꞌ. Mîrîrî yeꞌnen yairon pîꞌ toꞌ 
esenumenka eserîke pra awanî. 22 Epuꞌnen pe tîwanîkon kaiꞌma taa toꞌya, 
tîîse pakko pe toꞌ wanî. 23 Mîrîrî yeꞌnen manniꞌ Paapa, tîîsaꞌmantasen 
pepîn, yapurî eꞌpai tîîse miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurî toꞌya, pemonkon 
warantî ikonekasaꞌ. Moropai toron tawainunsen warantî ikonekasaꞌ, 
moropai sîrîrî pata po taasaꞌsenon oꞌmaꞌkon warantî ikonekasaꞌ, moropai 
manniꞌkan non poro tîroꞌtakon poro taasaꞌsenon warainokon yapurî toꞌya. 
Mîrîrî warantî inkamoro yapurî toꞌya pakko pe tîwanîkon yeꞌnen.

24 Mîrîrî yeꞌnen Paapaya inkamoro pemonkonyamîꞌ rumakaꞌpî tîwî ituꞌse 
tîweꞌtoꞌkon nura kupî pîꞌ toꞌ koꞌmantoꞌpe. Moropai inkamoroya kureꞌnan 
eppeꞌnîtoꞌ kupî tîpunkon rî ke. 25 Inkamoroya yairî Paapa yapurîtoꞌ kuꞌsaꞌ 
tîwî seruꞌ pe, Paapa nîkonekaꞌpî yapurîkonpa. Tîîse manniꞌ ikonekatîpon 
yapurî toꞌya pepîn, manniꞌ tapurî yuꞌse tîweꞌsen tîwîrî. Innape man.

26 Mîrîrî yeꞌka imakuiꞌpî kupî pemonkonyamîꞌya wenai Paapaya 
inkamoro rumakaꞌpî, mararî pra nura eppeꞌnîtoꞌ kupî pîꞌ toꞌ 
koꞌmantoꞌpe ituꞌse tîweꞌtoꞌkon pîkîrî. Mîrîrîya wîriꞌsanyamîꞌya nura 
kupîꞌpî, tîwarainokon wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî toꞌ wanîꞌpî, warayoꞌkon 
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yarakkîrî pra. 27 Moropai warayoꞌkonya wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî 
tîweꞌtoꞌkon rumakaꞌpî, tîwarainokon warayoꞌkon yarakkîrî kureꞌnan 
eppeꞌnîtoꞌ kupîkonpa. Mîrîrî yeꞌnen tînkupîꞌpîkon imakuiꞌpî wenai 
tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon yapisî toꞌya.

28 Îꞌ kaiꞌma yairon Paapa anepuꞌpai pra tîweꞌsaꞌkon wenai, tîwî Paapaya 
toꞌ rumakaꞌpî, yairon pepîn pîꞌ toꞌ esenumenka seꞌ tapairî, manniꞌ 
ikuꞌpainon pepîn nura kupîkonpa. 29 Inkamoro yewan yaꞌ tuꞌke awanî 
siꞌkoreꞌta imakuiꞌpî. Mîrîrî kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. Îꞌ itesaꞌ pe tiaron eꞌtoꞌ yuꞌse 
toꞌ wanî. Moropai tiaron pîꞌ imakuiꞌpî pe toꞌ esenumenka. Moropai tiaron 
pîꞌ toꞌ kinmuwa, moropai tiaron wîî toꞌya. Moropai tiaronkon yarakkîrî 
eseyaton pîꞌ toꞌ wanî. Moropai seruꞌyeꞌ pe toꞌ wanî. Moropai tonpakon 
wanî toꞌ yewanma pe. Moropai imakuiꞌpî pe tonpakon winîkîi toꞌ eseurîma 
koꞌmannîpî. 30 Moropai — Imakuiꞌpî mîîkîrî — taa toꞌya tiaronkon winîkîi. 
Moropai Paapa wanî toꞌ yewanma pe. Moropai tiaronkon muꞌtunpa toꞌya. 
Moropai mîî pe toꞌ atapurî tiaronkon yentai eꞌpai tîwanîkon pîꞌ. Moropai 
tuꞌke imakuiꞌpî kupî tîuyaꞌnîkon yeseru ton yuwa toꞌya. Moropai tunkon 
nama toꞌya pepîn. 31 Îꞌ yairî, îꞌ yairî pra epuꞌtî toꞌya pepîn. Moropai îꞌ taꞌpî 
tîuyaꞌnîkon yawîrî tîmaimukon kupî toꞌya pepîn. Moropai toꞌ wanî îꞌ kaiꞌma 
tiaronkon saꞌnama eserîke pra. 32 Inkamoroya îꞌ kaiꞌma Paapaya taꞌpî epuꞌtî 
mîrîrî. Paapaya taꞌpî: — Anîꞌ koꞌmamî ya, mîrîrî imakuiꞌpî kupî pîꞌ mîîkîrî 
saꞌmanta pe man — taꞌpîiya. Tîîse mîrîrî epuꞌtîiꞌma ikupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî 
tîrumakai pra. Moropai itentainon panpîꞌ kupî toꞌya. Maasa pra tiaronkon 
imakuiꞌpî kuꞌnenan pîꞌ taa toꞌya: — Mîrîrî kupîyaꞌnîkon manniꞌ man morî 
pe, îꞌ waniꞌ pra man — taa toꞌya tiaronkon pîꞌ.

Paapaya Pemonkonyamîꞌ Yakoꞌmenka Pe Man

2  1 Mîrîrî yeꞌnen amîrî nîrî tarumaꞌtî Paapaya eꞌpai man, ankupîꞌpî 
wenai. Amîrî manniꞌ tiaronkon yakoꞌmenka pîꞌ tîweꞌsen. Taaya 

eserîke pra nai tiaronkon yakoꞌmenkanen pe siꞌma: — Uurî unkupîꞌpî ton 
pra wai — taaya eserîke pra nai. Mîrîrî taaya tiaronkon winîkîi, aawarîrî 
ankupîꞌpî ton pra aweꞌkupîꞌpî kaiꞌma awanî tanne, tîîse inkamoro 
nîkupîꞌpî warantî ikuꞌsaꞌya. Mîrîrî yeꞌnen aawarîrî rî eesewanmîrî mîrîrî. 
— Inkamoro tarumaꞌtî Paapaya eꞌpai man — taayaꞌnîkon tanne, amîrî 
nîrî tarumaꞌtîpai awanî. 2 Tîîse îꞌ pensa Paapaya mîrîrî yeꞌka imakuiꞌpî 
kuꞌnenan yakoꞌmenka ya, epuꞌtî man yairon pe puꞌkuru awanî. 3 Tîîse 
amîrî uyonpa, mîrîrî imakuiꞌpî kupîya yeꞌka pe, tiaronkon yakoꞌmenkaya. 
Inkamoro tarumaꞌtî Paapaya tanne, — Utarumaꞌtîiya pepîn — kaiꞌma 
eesenumenka. Tîîse — Kaane — tauya, Paapaya atarumaꞌtî nîrî. 4 Morî pe 
Paapa eꞌtoꞌ kupî pîꞌ nan tîwî? Morî pe awanî wenai utarumaꞌtîiya pepîn, 
kaiꞌma eesenumenka? Inna, morî mîîkîrî, kaꞌneꞌ pe anîꞌ tarumaꞌtî yuꞌse 
eꞌkoi pepîn. Moropai mîrîrî wenai anîꞌ esenumenka yuꞌse awanî imakuiꞌpî 
tînkupîꞌpî winîpai.
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5 Tîîse amîrî yewan wanî saꞌme, moropai yuukuya pra aakoꞌmamî. 
Mîrîrî wenai inîꞌ panpîꞌ aweꞌtarumaꞌtî kupî pe nai, îꞌ pensa Paapa 
ekoreꞌma imakuiꞌpî kupîtîponkon yarakkîrî weiyu yai. Moropai mîrîrî 
yai pemonkonyamîꞌ tarumaꞌtîiya yairî. 6 Maasa pra Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

— Mîîkîrîya itîrî pe man, îꞌ kaiꞌma anîꞌ nîkupîꞌpî wenairî 
inyakanmaiya.

Sl 62.12; Pv 24.12

7 Tiaronkon morî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ kupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon pia itîrîiya, 
ipatîkarî enen toꞌ koꞌmantoꞌ ton, mîrîrî taataretîꞌkasen pepîn. Moropai 
morî tapurîtoꞌkon yuwa pîꞌ tîîkoꞌmansenon pia itîrîiya. 8 Tîîse manniꞌkan 
tîîwarîrîꞌnîkon, ituꞌse tîweꞌtoꞌkon pîꞌ neken tîîkoꞌmansenon tarumaꞌtîiya. 
Yairon yewanmîrî tîuyaꞌnîkon wenai, imakuiꞌpî kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. 
Inkamoro pîꞌ Paapa ekoreꞌma toꞌ nîkupîꞌpî wenai. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ 
tarumaꞌtîiya pe man. 9 Paapaya eꞌtarumaꞌtîntoꞌ tîrî pe man mararî pra 
tamîꞌnawîronkon manniꞌkan imakuiꞌpî kuꞌnenan ton pe, Judeuyamîꞌ ton 
pe moropai Judeuyamîꞌ pepîn ton pe nîrî. 10 Tîîse Paapaya manniꞌkan 
morî kuꞌnenan pia morî tîrî. Inkamoro yapurîiya, moropai tîwanmîn 
tîrîiya toꞌ pia. Tamîꞌnawîronkon morî kuꞌnenan Judeuyamîꞌ pia moropai 
Judeuyamîꞌ pepîn pia nîrî itîrîiya. Mîrîrî warantî Paapaya ikupî. 11 Maasa 
pra yairî Paapa wanî tamîꞌnawîronkon yarakkîrî, anîꞌ tîmenkai pra.

12 Manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepînya Paapa maimu Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ epuꞌtî pra awanî. Tîîse imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî wenai inkamoro 
tarumaꞌtî Paapaya, tîmaimu epuꞌtî toꞌya pra tîîse. Moropai Judeuyamîꞌ 
Paapa maimu Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ epuꞌnenan teuren. Mîîwîni tîîse 
yawîrî toꞌ koꞌmamî pepîn, imakuiꞌpî kupî toꞌya. Mîrîrî wenai inkamoro 
tarumaꞌtî Paapaya, tîmaimu yawîrî pra toꞌ wanî yeꞌnen. 13 Maasa pra 
Paapa pia inkamoro yeꞌka, eta pe neken etanenan wanî pepîn morî 
pe. Tîîse manniꞌkan, tîmaimu yawîrî ikuꞌnenan, inkamoro pîꞌ taa 
Paapaya: — Morîkon amîrîꞌnîkon. 14 Judeuyamîꞌ pepînya Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ Paapa maimu epuꞌtî pepîn. Tîîse îꞌ pensa teesenumenkakon 
yawîrî Paapa maimu kupî toꞌya ya, epuꞌtî yeꞌka pe pra inkamoroya 
teesenumenkatoꞌkon yawîrî morî kupî teuren Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
Paapa maimu epuꞌtîiꞌma pra. 15 Morî tînkupîkon wenairî eesepuꞌtî toꞌ 
yewan yaꞌ awanî Paapa yeseru toꞌ nîkupî ton. Maasa pra tewankon yaꞌ toꞌ 
esenumenkatoꞌya ekaremekî îꞌ wanî yairon pe. Tiaron pensa epuꞌtî toꞌya 
yairî pra tîwanîkon, moropai tiaron pensa yairî tîwanîkon epuꞌtî toꞌya, toꞌ 
esenumenkatoꞌ yaꞌ. 16 Maasa awanî pe man sîrîrî warantî. Jesus Cristoya 
pemonkonyamîꞌ yakoꞌmenka kupî sîrîrî Paapa maimu pe. Mîrîrî weiyu yai 
tamîꞌnawîron pemonkonyamîꞌ esenumenkatoꞌ anîꞌ nepuꞌtî pepîn yenpo pe 
man. Mîrîrî ekaremekî manniꞌ itekare unekaremekîya.
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Anîꞌ Wanî Judeu Pe Puꞌkuru
17 Amîrîꞌnîkon kanan? Judeuyamîꞌ pe amîrîꞌnîkon wanî. Taayaꞌnîkon: 

— Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ epuꞌnenan anna. Moropai mîî pe aatapurîkon 
Paapa epuꞌnen pe, ipemonkono pe awanîkon yeꞌnen. 18 Ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
epuꞌnen pe aatapurîkon. Moropai Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ pîꞌ esenupaꞌpî 
pe aatapurîkon. Mîrîrî yeꞌnen yairon epuꞌnen pe awanîkon. 19 Taayaꞌnîkon: 
— Seruꞌ pepîn anna wanî manniꞌkan epuꞌnenan pepîn yenupanenan pe 
— taayaꞌnîkon, manniꞌkan enkaruꞌnankon pinunpanenan warantî. Moropai 
— Anna wanî manniꞌkan ewaron yaꞌ tîweꞌsanon weiyu pe tîweꞌsanon warantî 
— taayaꞌnîkon. 20 Moropai taayaꞌnîkon: — Anna wanî manniꞌkan pakkokon 
epuꞌnenan pepîn pîikaꞌtînenan pe, moropai toꞌ yenupanenan pe, epuꞌnen pe toꞌ 
enatoꞌpe — taayaꞌnîkon. Inna, seruꞌ pepîn epuꞌtî pîꞌ naatîi tamîꞌnawîrî Moisés 
nurîꞌtîya yenupantoꞌ winîpai tamîꞌnawîrî îꞌ yairî tîweꞌsen. 21 Amîrîꞌnîkon 
atapurî tiaronkon yenupanen pe awanîkon pîꞌ. Tîîse îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen 
aawarîrî eesenupakon pepîn? Taayaꞌnîkon tiaronkon pîꞌ amaꞌyeꞌ pe tîweꞌse 
pra. Mîrîrî taa tîpo, îꞌ ton pe amaꞌyeꞌ pe awanîkon? 22 Moropai taayaꞌnîkon 
tiaronkon pîꞌ seꞌ tapairî tiaron noꞌpî yarakkîrî tîweꞌse pra. Mîrîrî taa tîpo, îꞌ 
ton pe tiaron noꞌpî yarakkîrî awanîkon? Moropai miaꞌ ke ikonekasaꞌ toꞌ napurî 
yewanmîrînenan amîrîꞌnîkon. Tîîse îꞌ ton pe inkamoro yeꞌka yapurîtoꞌ toꞌya 
yemanne yamaꞌrunpayaꞌnîkon mîrîrîkon toꞌ pataꞌseꞌ yapai? 23 Amîrîꞌnîkon 
atapurî tanne, mîî pe Paapa maimu epuꞌtîyaꞌnîkon pîꞌ. Tîîse amîrîꞌnîkon wanî 
Paapa yeppeꞌnîꞌnenan pe mararî pra, maasa pra imaimu yawîrî pra awanîkon 
wenai. 24 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Imakuiꞌpî amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ nîkupîꞌpî wenai Judeuyamîꞌ pepîn 
eseurîma imakuiꞌpî pe Paapa winîkîi

Is 52.5; Ez 36.22
taasaiꞌya man.

25 Paapa pemonkonoyamîꞌ amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ, amerekon piꞌpî 
yaꞌtîtoꞌyaꞌnîkon wanî yeꞌnen. Mîrîrî wanî morî pe seruꞌ pepîn, yairî Moisés 
nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî ikupîyaꞌnîkon ya. Tîîse yawîrî pra awanîkon 
ya, manniꞌ tîmere piꞌpî yaꞌtîtîpon pepîn warantî awanîkon, yaꞌtîtoꞌyaꞌnîkon 
wanî seꞌ tapairî mîîtoꞌpe. 26 Mannankan Judeuyamîꞌ pepîn wanî, tîmerekon 
piꞌpî yaꞌtîtîponkon pe pra siꞌma, tîîse Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî 
ikupî toꞌya ya, moriya Paapaya inkamoro eraꞌma tîpemonkonoyamîꞌ pe, 
manniꞌkan tîmere piꞌpî yaꞌtîtîponkon warantî. 27 Moropai Judeuyamîꞌ 
pepînya Paapa maimu yawîrî ikuꞌsaꞌ wenai, amîrîꞌnîkon wanî imakuiꞌpî 
pe eesepuꞌtî. Maasa pra inkamoro wanî pepîn imere piꞌpî yaꞌtîsaꞌkon pe, 
moropai Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ epuꞌtîtîponkon pe pra. Mîîwîni tîîse 
imaimu yawîrî toꞌ eꞌsaꞌ. Tîîse amîrîꞌnîkon imere piꞌpî yaꞌtîsaꞌkon pe siꞌma, 
moropai aweꞌmenukasaꞌ epuꞌnen pe siꞌma, yawîrî pra aweꞌsaꞌkon. Mîrîrî 
yeꞌnen imakuiꞌpî pe awanîkon eesepuꞌtî.
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28 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ wanî Judeu pe puꞌkuru seruꞌ pepîn imere piꞌpî yaꞌtîsaꞌ 
pe yairî? Mannankan Judeuyamîꞌ tîmerekon piꞌpî yaꞌtînenan? Kaane. 
Mîrîrî neken kuꞌnenan wanî pepîn Judeu pe puꞌkuru. 29 Tîîse yaironkon 
Judeuyamîꞌ wanî mannankan teeseraꞌmasen ton tîpiꞌpîkon yaꞌtînenan pe 
pra, tîîse ituꞌna toꞌ yewan yaꞌ etinyakaꞌmaꞌpî pe toꞌ yeseru wanî, inkamoro 
wanî Judeu pe puꞌkuru. Maasa pra Morî Yekaton Wannî esenyakaꞌmasaꞌ toꞌ 
yewan miakanma pîꞌ. Manniꞌ Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌya ikupî eserîke 
pra awanî. Mîrîrî yeꞌnen inkamoro yeꞌka pemonkonyamîꞌ wanî Paapa 
napurîkon pe, pemonkonyamîꞌ napurîkon pe pra.

3  1 Judeuyamîꞌ pîꞌ tarîpai, oꞌnon yeꞌka pe esenumenkan pîꞌ naatî? 
Judeuyamîꞌ pepîn yentai pra toꞌ wanî kaiꞌma esenumenkan pîꞌ 

naatî? Yai pra tîmerekon piꞌpî yaꞌtîsaꞌkon pe toꞌ wanî tanne, îꞌ pe pra rî 
awanî kaiꞌma eesenumenkakon? 2 Kaane, Paapaya toꞌ yeseru ton tîrîꞌpî 
mararî pra tiaronkon Judeuyamîꞌ pepîn yentai. Maasa pra pena eꞌmaiꞌ pe 
Paapaya tîmaimu tîrîꞌpî Judeuyamîꞌ pia, mîrîrî esaꞌ pe toꞌ eꞌtoꞌpe.

3 Tîîse tiaronkon Judeuyamîꞌ wanî pîn mîrîrî yawîrî, innape ikupî toꞌya 
pra awanîꞌpî. Yawîrî pra toꞌ wanî yeꞌnen, îꞌ taasaꞌ tîuya yawîrî Paapaya 
ikupî pepîn kaꞌrî? 4 Kaane, ikupîiya. ˻Pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtîiya taasaꞌ tîuya 
yawîrî˼ . Seruꞌyeꞌ pe Paapa wanî pepîn tiwin kin. Tîwîrî Paapa koꞌmamî 
eꞌpai awanî yairon pe puꞌkuru, teuren tamîꞌnawîronkon wanî tanne seruꞌyeꞌ 
pe. Aꞌkî, Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man, tîpîꞌ teeseurîmasen pe:

Paapa, amîrî wanî yairon pe puꞌkuru teeseurîmasen pe.
Teuren taa toꞌya tanne apîꞌ, yairon pepîn amîrî, taa toꞌya ya,
tîîse yairon pe puꞌkuru awanî eesepuꞌtî,

Sl 51.4
taasaiꞌya man.

5 Imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon wenai, utarumatîiyaꞌnîkon pra awanî ya, morî pe 
Paapa eꞌtoꞌ eeseraꞌma. Mîrîrî yeꞌnen — Utarumaꞌtîiya eꞌpai pra awanî maasa 
pra imakuiꞌpî unkupîꞌpî wenai morî pe Paapa eꞌtoꞌ eraꞌma pemonkonyamîꞌya 
— taa toꞌya. 6 Tîîse kaane, mîrîrî warantî awanî pepîn. Yairon pe awanî ya, 
oꞌnon yeꞌka pe kin pemonkonyamîꞌ yakoꞌmenkaiya eꞌpainon? 7 Tîîse anîꞌya 
taa ya, seruꞌ uurî eꞌtoꞌya, inîꞌ panpîꞌ morî pe Paapa eꞌtoꞌ moropai yairî aweꞌtoꞌ 
yenpo, aronne panpîꞌ morî pe eeseraꞌmatoꞌpe. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ ton pe Paapaya 
uurî tarumaꞌtî imakuiꞌpî unkupîꞌpî wenai? 8 Tiaronkon eseurîma anna pîꞌ. 
Tiaron pe anna yenupa Pauloya. Taa toꞌya see warantî: — Moriya imakuiꞌpî 
kuꞌpaiꞌnîkon man, mîrîrî kupî wenai morî iiꞌtoꞌpe Paapa winîpai — taa toꞌya. 
Tîîse îꞌ pe pra rî taa toꞌya. Epuꞌtî toꞌya pepîn. Mîrîrî yeꞌnen inkamoro, mîrîrî 
warantî eeseurîmaꞌsan eꞌtarumaꞌtî pe man, maasa pra ituꞌse toꞌ eꞌsaꞌ wenai.

Pemonkon Yairon Ton Pra Man Tiwin Kin
9 Mîrîrî yeꞌnen morî pe panpîꞌ uurîꞌnîkon Judeuyamîꞌ eraꞌma Paapaya, 

manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn yentai kaiꞌma eesenumenkakon? Kaane, 

  Romanos 2 ,  3

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



388

maasa pra aasîrî taꞌpîuya wai, imakuiꞌpî pe tamîꞌnawîronkon wanî, 
Judeuyamîꞌ moropai Judeuyamîꞌ pepîn. 10 Îꞌ kaiꞌma Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

Tiwin kin anîꞌ yairon pemonkon ton pra man.
 11 Tiwin kin anîꞌ yairon epuꞌnen ton pra man.

Tiwin kin anîꞌ ton pra man Paapa yarakkîrî tîîkoꞌmamî yuwanen.
 12 Tamîꞌnawîronkon wanî aminke tîweꞌsanon pe Paapa pîꞌ.

Mîrîrî wenai tamîꞌnawîronkon wanî îꞌ pe pra rî.
Anîꞌ morî kupî yuwanen ton pra man tiwin kin.

Sl 14.1-3; Sl 53.1-3; Ec 7.20
 13 Inkamoro maimu wanî

isaꞌmantaꞌpî pemonkon esaꞌrîꞌpî katasaꞌ warantî.
Ikî pe awanî. Seruꞌyeꞌ pe toꞌ maimu wanî imakuiꞌpî pe.
Moropai mîrîrî tîmaimukon ke
pemonkon wîî toꞌya teeseurîmakon ke.
Mîrîrî toꞌ eseurîmatoꞌ wanî
manniꞌ îkîiya yeꞌkansaꞌ ya saꞌmantan,
manniꞌ kaisarî seruꞌyeꞌ pe yenkuꞌtîntoꞌ toꞌya wanî.

Sl 5.9; 140.3
 14 Mîrîrî toꞌ mata yapai,

mararî pra imakuiꞌpî pe toꞌ eseurîmatoꞌ epaꞌka.
Tonpakon mîiꞌma toꞌya tîmaimukon ke.

Sl 10.7
 15 Inkamoroya kaꞌneꞌ pe tiaronkon tarumaꞌtî

iwî tîuyaꞌnîkon pîkîrî.
 16 Oꞌnon poro toꞌ taasarîꞌpîkon

tiaronkon tarumaꞌtî toꞌya.
 17 Tiwin kin inkamoroya

morî pe eꞌnî tîwanmîra epuꞌtî pepîn.
Is 59.7,8

 18 Moropai anîꞌ esenumenka pepîn tiwin kin
Paapa nama tîuyaꞌnîkon pîꞌ,

Sl 36.1
taasaꞌ Paapa maimuya man.

19 Aꞌkî, epuꞌtîꞌnîkon man uurîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pia îꞌ kaiꞌma 
tamîꞌnawîron panamantoꞌ tîrîꞌpî Paapaya Moisés nurîꞌtî wenai. Itîrîꞌpîiya 
— Inna, morî uurî — taa namai. Tîîse, — Paapa pia imakuiꞌpî uurî 
— taatoꞌpe, maasa pra tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ wanî imakuiꞌpî 
pe. 20 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ wanî pepîn morî pe Paapa rawîrî, Moisés 
nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî tîwanî wenai. Tîîse mîrîrîya imakuiꞌpî pe 
eꞌnîtoꞌ epuꞌtî emapuꞌtî.
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Innape Ikuꞌtoꞌ Wenai Yairî Enan Paapa Pia
21 Tîîse yairon pe pemonkon eꞌtoꞌpe Paapaya neken ikupî, Moisés nurîꞌtîya 

yenupantoꞌ yawîrî eꞌnî wenai pra. Paapaya ikupî ekaremekîꞌpî penaronkon 
Paapa maimu ekaremeꞌnenan profetayamîꞌ nurîꞌtîya. Tarîpai eesepuꞌtî sîrîrî 
îꞌ kaiꞌma Paapaya ikupî. 22 Paapaya pemonkon eraꞌma morî pe innape Jesus 
Cristo kuꞌtoiꞌya wenai. Mîrîrî kupîiya tamîꞌnawîronkonya innape ikupî wenai, 
anîꞌ menkaiya pepîn. Tamîꞌnawîronkon seꞌ kaisarî toꞌ kupîiya. 23 Maasa pra 
Paapa pia tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ. Moropai 
imakuiꞌpî teserukon wenai morî pe ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ eposaꞌ toꞌya pra awanîꞌpî. 
24 Tîîse morî pe tîweꞌtoꞌ wenai Paapaya toꞌ pîikaꞌtî tînmu Jesus Cristo wenai, 
îꞌ yeꞌma anîꞌya wenai pra. Jesus Cristo saꞌmantaꞌpî pemonkonyamîꞌ yeꞌmapa. 
Mîrîrî wenai imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî moꞌkaꞌpîiya. Mîrîrî yeꞌnen — Yairon pe 
awanîkon — taa Paapaya toꞌ pîꞌ. 25 Tînmu tîrîꞌpîiya aasaꞌmantatoꞌpe. Tîmînî 
kamoꞌpî Cristoya imakuiꞌpî toꞌ eꞌtoꞌ moꞌkatoꞌpe. Innape ikupî toꞌya wenai 
Paapaya toꞌ eraꞌma yairon pe. Mîrîrî wenai yairon pe tîwanî ekaremekîꞌpîiya. 
Maasa pra penaronkon Cristo esenpo rawîrî esiꞌsan nîkupîꞌpî imakuiꞌpî wenai 
toꞌ tarumaꞌtîsaiꞌya pra man. Inîmîkîꞌpîiya tînmu iipîꞌpî pîkîrî. 26 Tîîse tarîpai 
îꞌ kaiꞌma yairon pe tîweꞌtoꞌ ekaremekîiya Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai, mîrîrî 
yairon pe tîweꞌtoꞌ wenai innape Jesus Cristo kuꞌnenan kupîiya yairî toꞌ eꞌtoꞌpe.

27 Mîrîrî yairî Paapaya kuꞌnîsaꞌ wenai atapurîn eꞌpainon? Kaane, tiwin kin 
atapurîn pepîn. Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen? Îꞌ yuꞌse Paapa wanî yairî eꞌnîtoꞌpe? Morî 
unkupîkon wenai, iipia koꞌmannî kaꞌrî? Kaane, mîrîrî wenai pra, tîîse innape 
Jesus Cristo kuꞌtoꞌ uurîꞌnîkonya wenai, morî pe eꞌnî Paapa yarakkîrî. 28 Mîrîrî 
warantî eraꞌmaꞌnîkon îꞌ kaiꞌma pemonkon kupî Paapaya morî pe innape Cristo 
kupîiya wenai, Moisés nurîꞌtîya panamantoꞌ yawîrî aweꞌtoꞌ wenai pra. 29 Anîꞌ 
kin mîîkîrî Paapa? Manniꞌkan Judeuyamîꞌ neken Yepotorî kaꞌrî? Moropai 
manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn Yepotorî nîrî kaꞌrî? Inna, seruꞌ pepîn. Paapa mîîkîrî 
tamîꞌnawîronkon Yepotorî pe tîweꞌsen. 30 Mîrîrî yeꞌnen Paapa wanî tiwin. Morî 
pe Judeuyamîꞌ eraꞌmaiya moropai morî pe Judeuyamîꞌ pepîn eraꞌmaiya nîrî, 
tîîse innape Cristo kupî toꞌya wenai. 31 Tarîpai îꞌ taa pe nai, Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ pîꞌ? — Tîwî nasi. Inîꞌ anetapai pra wai, maasa pra innape Jesus 
kuꞌnen uurî tarîpai — taa eꞌpai nai? Kaane, mîrîrî warantî taa eꞌpai pra man. 
Maasa pra innape Jesus kuꞌnen pe enansaꞌ yeꞌnen, yawîrî koꞌmannî emapuꞌtîiya.

Morî Pe Abraão Eraꞌmaꞌpî Paapaya
Innape Tîkuꞌtoiꞌya Wenai

4  1 Îꞌ taa eꞌpainon penaron Abraão anna Judeuyamîꞌ tamo nurîꞌtî 
pîꞌ? Îꞌ kaiꞌma morî pe eenaꞌpî Paapa yarakkîrî? 2 Abraão eraꞌmaꞌpî 

Paapaya morî pe, morî inkupîꞌpî wenai pra. Inkupîꞌpî wenai morî pe 
ikuꞌsaꞌ Paapaya ya, aatapurîꞌpî eꞌpainon teuren tîîse mîrîrî wenai pra. 
3 Tîîse Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:
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Abraãoya innape Paapa kupîꞌpî. Mîrîrî innape tîkuꞌtoiꞌya wenai morî 
pe eraꞌmaꞌpî Paapaya.

Gn 15.6
taasaiꞌya man.

4 Aꞌkî, anîꞌ esenyakaꞌmaꞌpî ya, tepeꞌpî yapisîiya eꞌpai awanî. Mîrîrî itepeꞌpî 
wanî ese yeꞌka pe rî, epeꞌmîra tîtîsen warantî pra, eesenyakaꞌmaꞌpî yepeꞌpî 
pe awanî. 5 Îꞌ kupî pîꞌ teesekaꞌnunkai pra tîîse, anîꞌya innape Paapa kupî ya, 
innape tîkuꞌtoiꞌya wenai Paapaya eraꞌma morî pe, imakuiꞌpî kuꞌsaiꞌya tanne 
teuren tîîse Paapaya morî pe mîîkîrî kupî. 6 Mîrîrî warantî ekaremekîꞌpî Davi 
nurîꞌtîya. Eeseurîmaꞌpî manniꞌkan yairî Paapa nîkupîꞌsan yekare pîꞌ. Imakuiꞌpî 
toꞌ nîkupîꞌpî wenai toꞌ tarumaꞌtîiya pra awanîꞌpî. See warantî taasaiꞌya man:
 7 Taatausinpai manniꞌkan

imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî
kuꞌsaꞌ Paapaya tîîwanmîra.
Moropai tîronasaiꞌyaꞌnîkon pîꞌ
toꞌ atausinpa.

 8 Taatausinpai inkamoro wanî,
maasa pra Paapaya toꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî wenai,
toꞌ tarumaꞌtî pepîn.

Sl 32.1,2
taasaiꞌya man.

9 Sîrîrî atausinpantoꞌ pîꞌ Davi nurîꞌtî eseurîmatoꞌ wanî manniꞌkan 
Judeuyamîꞌ neken ton pe? Kaane, mîrîrî wanî manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn 
ton pe nîrî. Maasa pra taꞌpî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya tauya neꞌtîkini:

— Abraãoya Paapa kupîꞌpî innape moropai mîrîrî pîkînsaꞌ,
morî pe Abraão kupîꞌpî Paapaya.

Gn 15.6

— taasaiꞌya man. 10 Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen Abraão eraꞌmaꞌpî Paapaya yairî? 
Pena Abraãoya tîmere piꞌpî yaꞌtîsaꞌ yeꞌnen, kaꞌrî? Kaane, mîrîrî kuꞌsaiꞌya 
rawîrî aasîrî Paapaya taasaꞌ Abraão pîꞌ: — Morî pe awanî. 11 Moropai morî 
pe Paapaya Abraão kuꞌsaꞌ tîpo, tîmere piꞌpî pottî yaꞌtîꞌpî Abraãoya. Mîrîrî 
inkupîꞌpî wanîꞌpî ekaremeꞌnen pe. Îꞌ kaiꞌma innape ikupîiya wenai, yairî 
Paapaya ikupîꞌpî ekaremeꞌnen pe, maasa tîmere piꞌpî pottî yaꞌtîsaiꞌya pra 
tîîse. Mîrîrî warantî Abraão wanî tamîꞌnawîronkon manniꞌkan innape 
Paapa kuꞌnenan yunkon pe, teuren tîmerekon piꞌpî yaꞌtîtîponkon pepîn. 
Inkamoro kuꞌsaꞌ Paapaya morî pe innape tîkuꞌtoꞌ toꞌya wenai, Abraão 
kuꞌsaꞌ tîuya warantî. 12 Moropai awanî manniꞌkan tîmerekon piꞌpî pottî 
yaꞌtîtîponkon yunkon pe nîrî. Tîîse mîrîrî yaꞌtîsaꞌ toꞌya wenai neken 
pra, tîîse îꞌ kaiꞌma Abraão yeseru kupî toꞌya wenai toꞌ yunkon pe awanî, 
innape Paapa kuꞌtoꞌ toꞌya wenai. Pena tîmere piꞌpî pottî yaꞌtî Abraãoya 
rawîrî innape Paapa kupîꞌpî warantî toꞌ wanî.
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Îꞌ Kupî Tîuya Taꞌpî Tîuya Kupî Paapaya
Abraão	Nurîꞌtî	Yarakkîrî

13 Paapaya taꞌpî Abraão nurîꞌtî pîꞌ pena: — Sîrîrî pata tîrîuya pe wai 
apata pe moropai apayanyamîꞌ rîꞌsan pata pe nîrî. Mîrîrî taꞌpî Paapaya 
Abraão pîꞌ Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî awanî wenai pra. Tîîse 
morî ikuꞌsaꞌ tîuya wenai Paapaya taꞌpî, innape tîmaimu kupîiya yeꞌnen. 
14 Tîîse Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî tîweꞌsanon pia neken, — Sîrîrî 
pata esaꞌ pe awanî pe man — taasaiꞌya pra man. Maasa pra mîrîrî warantî 
taasaiꞌya ya, innape ikuꞌtoꞌ toꞌya wanî eꞌpainon îꞌ pe pra rî. Moropai îꞌ 
taatoꞌ Paapaya wanî eꞌpainon îꞌ pe pra. 15 Maasa pra anîꞌya yapisî pepîn 
Paapa winîpai, mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî pra awanî yeꞌnen. 
Tîîse uurîꞌnîkon tarumaꞌtî Paapaya pe man. Tîîse mîrîrî Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ ton pra awanî ya, anîꞌya epuꞌtî pepîn eꞌpainon îꞌ kaiꞌma 
imakuiꞌpî pe tîwanî. T˻îîse moro man˼ . Utarumaꞌtîkon Paapaya pe man.

16 Tîîse innape ikupî wenairî neken Paapaya itîrî uupiaꞌnîkon. Mîrîrî 
pîkînsaꞌ eesepuꞌtî îꞌ kaiꞌma kaiꞌma epeꞌmîra Paapaya itîrî uupiaꞌnîkon. 
— Itîrîuya — taꞌpî Paapaya tamîꞌnawîronkon Abraão payannîꞌsan pia. 
Mîrîrî kupîiya pepîn manniꞌkan neken Judeuyamîꞌ Moisésya yenupantoꞌ 
esanon pia, tîîse manniꞌkan innape Paapa ikuꞌnenan Abraãoya innape 
ikupîꞌpî warantî tîweꞌsanon pia nîrî itîrîꞌpîiya. Maasa pra Abraão wanî 
tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon innape ikuꞌnenan yunkon pe. 17 Maasa pra 
Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

— Abraão, akupîuya pe wai tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ tamokon pe

Gn 17.5

— taꞌpîiya. Abraão nurîꞌtî wanî uyunkon pe, mîrîrî warantî îꞌ taꞌpî tîuya 
yawîrî ikupîꞌpî Paapaya, manniꞌ Paapa, innape Abraão nîkupîꞌpî, manniꞌ 
Paapa isaꞌmantaꞌsan pîmîꞌsaꞌkanen, moropai manniꞌ îꞌ teeseraꞌmasen 
pepîn eseraꞌma emapuꞌtînen.

18 Abraãoya innape ikupî tîuya wenai îꞌ kupîiya nîmîkîꞌpî. Teuren 
îꞌ pensa ikupîiya epuꞌtî yeꞌka pe pra tîîse inîmîkîꞌpîiya. Mîrîrî wenai 
tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ tamokon pe eenaꞌpî. Îꞌ kaiꞌma Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taꞌpî see warantî:

— Apayanyamîꞌ wanî pe man tuꞌke
Gn 15.5

— taꞌpîiya. 19 Mîrîrî yai Abraão kono po wanîꞌpî eseuwarapo konoꞌ 100 
kaisarî. Tîîse mîrîrî warantî siꞌma eesenumenkatoꞌ eꞌpîtîꞌpî îꞌ kaiꞌma 
aꞌyekeꞌton pe teenasaꞌ pîꞌ, moropai îꞌ kaiꞌma eesenumenkaꞌpî tînoꞌpî Sara 
pîꞌ, tînre ton yenpoiya pra awanî yeꞌnen. Tîîse innape ikuꞌtoiꞌya wanîꞌpî 
tîwîrîrî, iiwanmîra eena pra. 20 Mîrîrî yeꞌnen Abraãoya innape ikuꞌtoꞌ tîuya 

  Romanos 4

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



392

kupî pra awanîꞌpî tîîwanmîra. Moropai — Innape naka Paapaya ikupî pe nai 
— taiya pra awanîꞌpî. Tîîse innape ikuꞌtoiꞌya wanîꞌpî inîꞌ panpîꞌ meruntî ke. 
Moropai mîîkîrîya Paapa yapurîꞌpî. — Morî pe Paapa man — taapîtîꞌpîiya. 
21 Maasa pra meruntî ke Paapa wanî epuꞌtîꞌpîiya. Moropai tamîꞌnawîrî 
îꞌ kupî taꞌpî tîuya yawîrî ikupî Paapaya epuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî yeꞌnen 
inîmîkîꞌpîiya. 22 Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî Abraãoya wenai — Morî pe 
mîîkîrî kupîꞌpî Paapaya — taatoꞌ eꞌmenukasaꞌ man. 23 Mîîkîrî ton pe neken 
aweꞌmenukasaꞌ pra awanîꞌpî tîîse uurîꞌnîkon ton pe nîrî aweꞌmenukasaꞌ 
wanîꞌpî. 24 Maasa pra innape Paapa kupîꞌnîkon wenai, manniꞌ Paapa 
Uyepotorîkon Jesus Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌtîpon kupî innape. Uurîꞌnîkon kupîiya 
yairî, innape Cristo kupî wenai. 25 Maasa pra Jesus rumakaꞌpî Paapaya 
aasaꞌmantatoꞌpe umakuyikon unkupîꞌpîkon wenai. Moropai mîîkîrî 
pîmîꞌsaꞌkaꞌpî Paapaya. Mîrîrî pîkînsaꞌ yairî uurîꞌnîkon kupî Paapaya.

Morî Pe Eꞌnî Paapa Yarakkîrî

5  1 Tarîpai Paapaya uurîꞌnîkon kuꞌsaꞌ yairî innape tîkuꞌtoꞌ uurîꞌnîkon 
wenai. Teuren pena upîꞌnîkon eekoreꞌmasaꞌ wanîꞌpî tîîse Uyepotorîkon 

Jesus Cristo wenai, teekoreꞌmai pra eenaꞌpî moropai aminke pra tarakkîrî 
eꞌnîtoꞌpe ukupîꞌpîiyaꞌnîkon. 2 Moropai tarakkîrî koꞌmannî emapuꞌtîꞌpîiya 
innape ikupîꞌnîkon wenai. Mîrîrî ya morî yapisî pîꞌ koꞌmannî iwinîpai. Mîrîrî 
yeꞌnen atausinpansaꞌ sîrîrî, tîwarantî eꞌnîtoꞌpe uurîꞌnîkon kupî Paapaya 
yeꞌnen. Mîrîrî pîꞌ taꞌnîkon: — Morî pe man, Paapa. 3 Moropai mîrîrî pîꞌ neken 
pra tîîse atausinpan nîrî tarî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ pîꞌ. Maasa pra epuꞌtîꞌnîkon man 
eꞌtarumaꞌtîntoꞌ wanî yapîtanîpî emapuꞌtînen pe. 4 Mîrîrî yapîtanîꞌsaꞌ yeꞌnen, 
inîꞌ panpîꞌ morî pe eꞌnî, Paapa wakîri pe. Mîrîrî pîkînsaꞌ inîꞌ panpîꞌ inîmîkî pîꞌ 
eꞌnîtoꞌkon tîrîiya. 5 Mîrîrî warantî inîmîkîꞌnîkon tanne, Paapaya uurîꞌnîkon 
yenkuꞌtî pepîn tiwin kin. Maasa pra Paapaya uurîꞌnîkon saꞌnamaꞌpî kureꞌne. 
Morî Yekaton Wannî tîrîꞌpîiya uyewankon yaꞌ aakoꞌmantoꞌpe. Mîîkîrî 
koꞌmamî wenai, epuꞌtî îꞌ kaiꞌma Paapaya usaꞌnamakon kureꞌne.

6 Maasa pra pena uyentaiꞌnîkon imakuiꞌpî wanî tanne, Cristo 
saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon ton pe. Manniꞌ yai Paapa nîmenkaꞌpî yai, 
aasaꞌmantaꞌpî imakuiꞌsan, Paapa namanenan pepîn ton pe. 7 Aꞌkî, 
saꞌme puꞌkuru awanî, manniꞌ yairon kuꞌnen pataꞌseꞌ anîꞌ eturumaka 
tîîsaꞌmantapa. Yai pra moro naka nai tiaron pemonkon pataꞌseꞌ yaꞌ 
anîꞌ eturumaka tîîsaꞌmantatoꞌpe morî pe awanî wenai. 8 Tîîse îꞌ kaiꞌma 
Paapaya usaꞌnamatoꞌkon tîuya ekaremekî sîrîrî. Imakuiꞌsan pe uurîꞌnîkon 
wanî tîîse, Cristo saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon pîikaꞌtîpa.

9 Pakîꞌnan po Cristo saꞌmantaꞌpî yai, tîmînî kamoꞌpîiya. Mîrîrî wenai 
uurîꞌnîkon nîkupîꞌpî yeꞌmasaiꞌya. Mîrîrî yeꞌnen morî pe ukuꞌsaiꞌyaꞌnîkon 
Paapa yarakkîrî. Kureꞌne upîikaꞌtîiyaꞌnîkon. Moropai epuꞌtîꞌnîkon inîꞌrî 
Paapa ekoreꞌma pepîn upîꞌnîkon, utarumaꞌtîiyaꞌnîkon pepîn, Cristo 
nîkupîꞌpî wenai. 10 Teuren pena aminke eꞌnîꞌpî Paapa pîꞌ teeyaton pe 
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eꞌnî yeꞌnen. Tîîse tîîpia eꞌnîtoꞌpe uurîꞌnîkon manaꞌpokaꞌpîiya tînmu 
saꞌmantaꞌpî wenai. Tarîpai uurîꞌnîkon wanî Paapa piawon pe puꞌkuru. 
Mîrîrî warantî upîikaꞌtîꞌpîiyaꞌnîkon tînmu saꞌmantatoꞌ wenai, moropai 
tîwîrî upîikaꞌtîiyaꞌnîkon tîîpia erepannî pîkîrî. Maasa pra enen 
tînmu koꞌmamî yeꞌnen. 11 Mîrîrî pîꞌ neken pra atausinpan tîîse Paapa 
pemonkono pe eꞌnî pîꞌ nîrî atausinpan, Uyepotorîkon Jesus Cristo 
nîkupîꞌpî wenai. Maasa pra mîîkîrîya uurîꞌnîkon kupîꞌpî Paapa wanîyakon 
pe, iipiawon pe puꞌkuru eꞌnîtoꞌpe.

Adão Yekare Moropai Cristo Yekare
12 Pena eꞌmaiꞌnon warayoꞌ Adão saꞌmantaꞌpî imakuiꞌpî tînkupîꞌpî 

wenai. Mîrîrî pata pai imakuiꞌpî kuꞌnenan pemonkonyamîꞌ saꞌmanta 
tînkupîꞌpîkon wenai. Mîrîrî pîkînsaꞌ tîîsaꞌmantasen pe tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌ wanî. 13 Pena maasa Moisés pia tîmaimu rumaka Paapaya 
pra tîîse, imakuiꞌpî kupî pîꞌ pemonkonyamîꞌ koꞌmamîꞌpî sîrîrî pata po. 
Tîîse Paapaya taasaꞌ pra man toꞌ pîꞌ: — Moisés pia untîrîꞌpî umaimu 
yawîrî aweꞌsaꞌkon pra naatîi — taasaiꞌya pra man, maasa itîîsaꞌ tîuya pra 
tîwanî yeꞌnen. 14 Mîîwîni tîîse tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ wanîꞌpî 
tîîsaꞌmantasen pe sîrîrî, Adão nurîꞌtî wanîꞌpî pata pai Moisés nurîꞌtî 
wanîꞌpî pîkîrî, maasa pra imakuiꞌpî kupîꞌpî toꞌya. Paapa maimu yawîrî pra 
Adão wanîꞌpî warantî pra inkamoro wanîꞌpî tîîse imakuiꞌpî kupîꞌpî toꞌya. 
Mîîkîrî Adão nurîꞌtî wanîꞌpî manniꞌ aaipî kupî manniꞌ ekaremeꞌnen pe.

15 Tîîse manniꞌ epeꞌmîra Paapa nîtîrî uupiaꞌnîkon, mîrîrî wanî pepîn 
manniꞌ Adão nurîꞌtî nîkupîꞌpî warantî. Maasa pra epuꞌtîꞌnîkon Adão 
nîkupîꞌpî wenai tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ wanîꞌpî tîîsaꞌmantasanon 
pe, Adão nurîꞌtî saꞌmantasaꞌ warantî tîweꞌsanon pe. Tîîse inîꞌ panpîꞌ 
epuꞌtîꞌnîkon morî pe Paapa eꞌtoꞌ wanî mîrîrî warantî pra. Maasa pra 
tiwinan nîkupîꞌpî wenai, tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtîꞌpî Paapaya. 
Morî panpîꞌ itîrîiya epeꞌmîra, tiwinan warayoꞌ wenai. Mîîkîrî wanî Jesus 
Cristo pe. 16 Moropai awanî tiaron pe Paapa nîtîrî uupiaꞌnîkon, mîîkîrî 
tiwinan warayoꞌ, Adão nîkupîꞌpî imakuiꞌpî warantî pra. Mîrîrî imakuiꞌpî 
pîkînsaꞌ Paapaya uyenuntoꞌkon wanîꞌpî. Mîîwîni tîîse Jesus nîkupîꞌpî 
wenai Paapaya taꞌpî uurîꞌnîkon pîꞌ — Morî pe awanîkon — taꞌpîiya teuren 
kureꞌne imakuiꞌpî kupî tîpo. 17 Inna seruꞌ pepîn mîîkîrî tiwinan warayoꞌ 
nîkupîꞌpî imakuiꞌpî wenai tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ enaꞌpî 
tîsaꞌmantasanon pe. Tîîse itentai innape awanî tiaron warayoꞌ manniꞌ 
Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai ipatîkarî pemonkonyamîꞌ koꞌmamî enen 
iipia. Tamîꞌnawîronkon mannankan morî pe Paapa nîkupîꞌsanya îꞌ kaiꞌma 
tîîkoꞌmantoꞌkon eporî Jesus Cristo wenai amenan pe tîîkoꞌmantoꞌkon 
yarakkîrî, mîrîrî epeꞌmîra intîrî tenapisîkon wenai.

18 Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî tiwinan nîkupîꞌpî imakuiꞌpîya tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌ saꞌmanta emapuꞌtîꞌpî. Tîîse tiwinan nîkupîꞌpî yairon 
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wenai toꞌ eꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton tîrîꞌpîiya inîꞌrî toꞌ saꞌmanta namai. Moropai 
toꞌ koꞌmantoꞌ ton tîrîꞌpîiya toꞌ pia. 19 Aꞌkî, tiwinan warayoꞌ Paapa maimu 
yawîron pepîn nîkupîꞌpî wenai, tamîꞌnawîronkon enaꞌpî imakuiꞌsan 
pe. Mîrîrî warantî nîrî tiwinan warayoꞌ Paapa maimu yawîrî tîweꞌsen 
nîkupîꞌpî wenai uurîꞌnîkon kupî Paapaya morî pe.

20 Moisésya yenupantoꞌ wanî inîꞌ panpîꞌ imakuiꞌpî pe eꞌnî epuꞌtî 
emapuꞌtînen pe, yawîrî eꞌnîsaꞌ yeꞌnen. Tîîse îꞌ pensa imakuiꞌpî pe eꞌnî 
epuꞌtî emapuꞌtîsaiꞌya ya, îꞌ kaiꞌma umakuyikon yentai Paapa wanî 
epuꞌtî emapuꞌtîiya, epeꞌmîra upîikaꞌtîiyaꞌnîkon wenai. 21 Mîrîrî warantî 
isaꞌmantaꞌsan pe uurîꞌnîkon wanî unkupîꞌpîkon imakuiꞌpî wenai. Mîrîrî 
warantî nîrî Paapaya morî pe ukuꞌsaꞌkon wenai uurîꞌnîkon wanî ipatîkarî 
enen tîîkoꞌmansenon pe Uyepotorîkon Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai.

Îꞌ Kaiꞌma Cristo Yarakkîrî Koꞌmannîtoꞌ

6  1 Mîrîrî yeꞌnen oꞌnon yeꞌka pe esenumenkan pîꞌ naatî? Îꞌ kupîꞌnîkon eꞌpai 
nai? Imakuiꞌpî kupî pîꞌ kaꞌrî koꞌmannî, inîꞌ panpîꞌ morî pe Paapa eꞌtoꞌ 

enatoꞌpe itentai? 2 Kaane, mîrîrî kuꞌpai pra man. Maasa pra uurîꞌnîkon wanî 
isaꞌmantaꞌpî warantî, imakuiꞌpî kuꞌnen pe pra. Mîrîrî warantî eꞌnîpaiꞌnîkon 
man imakuiꞌpî kupî namai. 3 Îꞌ kaiꞌma innape awanî epuꞌnen amîrîꞌnîkon, 
îꞌ pensa uurîꞌnîkon esenpatakona yai tiwin enanîꞌpî Cristo yarakkîrî. Mîrîrî 
yeꞌnen esenpatakonantoꞌya ekaremekî îꞌ kaiꞌma Cristo saꞌmantasaꞌ warantî 
uurîꞌnîkon saꞌmantaꞌpî nîrî yarakkîrî. 4 Mîrîrî warantî Cristo esuꞌnaꞌtîꞌpî 
warantî uurîꞌnîkon esuꞌnaꞌtîꞌpî nîrî yarakkîrî. Moropai Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpî 
Paapaya isaꞌmantaꞌsan koreꞌtapai tîmeruntîri ke. Mîrîrî warantî nîrî uurîꞌnîkon 
eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî, uurîꞌnîkon koꞌmantoꞌpe amenan pe uyeserukon eꞌtoꞌpe.

5 Inna, seruꞌ pepîn uurîꞌnîkon saꞌmantaꞌpî Cristo yarakkîrî, îꞌ kaiꞌma 
Cristo saꞌmantaꞌpî manniꞌ warantî. Moropai tîîsaꞌmanta tîpo, Cristo 
eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî warantî uurîꞌnîkon nîrî eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî yarakkîrî. 6 Mîrîrî 
yeꞌnen inîꞌrî manniꞌ uyeserukon rîꞌpî penaroꞌ uyewankon yaꞌ tîweꞌsen 
yawîrî pra uurîꞌnîkon enasaꞌ. Pakîꞌnan po Cristo saꞌmantaꞌpî warantî 
saꞌmantansaꞌ yeꞌnen, inîꞌrî imakuiꞌpî ankuꞌpai pra enansaꞌ. Mîrîrî warantî 
aataretîꞌkaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen uyentaiꞌnîkon imakuiꞌpî ena pepîn tiwin kin. 
7 Maasa pra anîꞌ saꞌmantasaꞌ ya Cristo yarakkîrî, mîîkîrî wanî imakuiꞌpî 
yentai. Itesaꞌ pe imakuiꞌpî wanî pepîn, yawîrî aakoꞌmamî namai.

8 Isaꞌmantaꞌsan pe eꞌnî yeꞌnen Cristo yarakkîrî, yarakkîrî nîrî 
koꞌmannî. Innape awanî. 9 Moropai epuꞌtîꞌnîkon man Cristo eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 
saꞌmantantoꞌ winîpai. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌrî aasaꞌmanta pepîn, saꞌmantantoꞌ 
yentai eenasaꞌ yeꞌnen. 10 Tîîsaꞌmanta yai, aasaꞌmantaꞌpî tiwin iteꞌka 
imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon yaretîꞌkapa kaiꞌma tamîꞌnawîrî. Moropai 
aakoꞌmamî tarîpai ipatîkarî Paapa wakîri pe puꞌkuru.

11 Mîrîrî warantî nîrî amîrîꞌnîkon eꞌkupî isaꞌmantaꞌpî warantî 
awanîkonpa imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon namai, tîîse Paapa wakîri pe 
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awanîkonpa, maasa pra Jesus Cristo yarakkîrî aakoꞌmamîkon yeꞌnen. 
12 Mîrîrî yeꞌnen ayentaiꞌnîkon imakuiꞌpî ena kîꞌtîîtî. Ayeserukon rîꞌpî 
penaroꞌ yawîrî ikupîyaꞌnîkon kaiꞌma keꞌtî. 13 Mîrîrî warantî imakuiꞌpî 
pataꞌseꞌ ton tîrîyaꞌnîkon eꞌpai pra man, tîîse eturumakatî neken Paapa 
pia, ituꞌse tîweꞌtoꞌ kuꞌtoꞌpeiya amîrîꞌnîkon yarakkîrî, ipemonkono pe 
awanîkon yeꞌnen. Maasa pra amîrîꞌnîkon wanîꞌpî pena isaꞌmantaꞌsan pe, 
tarîpai amîrîꞌnîkon kupîꞌpîiya enen tîîkoꞌmansenon pe. Mîrîrî yeꞌnen iipia 
eturumakatî tamîꞌnawîrî morî kuꞌnenan pe awanîkonpa. 14 Tarîpai inîꞌrî 
ayesaꞌkon pe imakuiꞌpî koꞌmamî pepîn, ayentaiꞌnîkon eena pepîn. Maasa 
pra amîrîꞌnîkon koꞌmamî pepîn Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî kupî pîꞌ, tîîse 
aakoꞌmamîkon tarîpai morî pe Paapa eꞌtoꞌ yaꞌ.

Paapa Poitîrî Pe Eꞌnî
15 Tauya apîꞌnîkon. Moisésya yenupantoꞌ yawîrî pra enansaꞌ yeꞌnen, 

imakuiꞌpî kupîꞌnîkon eꞌpainon morî pe Paapa eꞌtoꞌ yaꞌ enansaꞌ yeꞌnen? 
Kaane, tiwin kin ikupî eserîke pra man. 16 Maasa pra epuꞌnenan 
amîrîꞌnîkon morî pe. Anîꞌ eturumakasaꞌ ya, tesaꞌkon yenyaꞌ, mîîkîrî 
koꞌmamî ipoitîrî pe. Tîwîrî itesaꞌya ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî ikuꞌtoꞌpeiya 
yaipontî koꞌmannîpî. Mîrîrî warantî amîrîꞌnîkonya imenka eꞌpai 
awanî tarîpai. Imakuiꞌpî kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, inyakanoꞌpî wanî 
saꞌmantantoꞌpe. Mîîwîni pra Paapa maimu yawîrî aakoꞌmamîkon ya, 
amîrîꞌnîkon kupîiya yairon pe puꞌkuru aakoꞌmamîkonpa. 17 Tîîse taa 
annaya, morî pe puꞌkuru Paapa man. Maasa pra amîrîꞌnîkon wanîꞌpî 
pena imakuiꞌpî maimu yawîrî tîweꞌsanon pe. Tarîpai amîrîꞌnîkon wanî 
Paapa maimu yawîrî tîweꞌsanon pe tamîꞌnawîrî ayewankon ke. Maasa pra 
eesenupaꞌpîkon ipîꞌ mîrîrî yapisîꞌpîyaꞌnîkon. 18 Amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîꞌpîiya 
imakuiꞌpî winîpai amoꞌkakonpa. Moropai amîrîꞌnîkon enaꞌpî Paapa poitîrî 
pe. Manniꞌ yairon ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ kuꞌnen pe eenaꞌpîkon.

19 Eseurîma sîrîrî mîrîrî toꞌ poitîrî pîꞌ, maasa pra mararî neken 
epuꞌnen pe awanîkon yeꞌnen. Aꞌkî, pena amîrîꞌnîkon wanî imakuiꞌpî 
poitîrî pe. Eeturumakasaꞌkon wanîꞌpî tamîꞌnawîrî imakuiꞌpî siꞌta kupî 
pîꞌ aakoꞌmamîkonpa. Tarîpai tauya, eturumakatî Paapa poitîrî pe, 
aakoꞌmantoꞌkon eꞌtoꞌpe morî pe, Paapa yarakkîrî, imakuiꞌpî ton pra. 20 Pena 
imakuiꞌpî kupî pîꞌ awanîkon yai, tiwin kin îꞌ pensa ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî 
ikuꞌsaꞌyaꞌnîkon pra naatîi. 21 Pena mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon yai, îꞌ morî 
yapisîꞌpîyaꞌnîkon? Yapisîyaꞌnîkon pra naatîi, tîîse eesewankonoꞌmantoꞌkon 
neken awanîꞌpî tîweppeꞌse. Maasa pra mîrîrî kuꞌsaꞌ miakannoꞌpî wanî mîrîrî 
saꞌmantantoꞌpe. 22 Tîîse mîrîrî winîpai amîrîꞌnîkon epaꞌkaꞌpî imakuiꞌpî 
yapai. Tarîpai amîrîꞌnîkon wanî Paapa pemonkono pe puꞌkuru. Mîrîrî yeꞌnen 
morî eporîyaꞌnîkon. Maasa pra aakoꞌmantoꞌkon yeseru wanî Paapa ton pe 
îꞌ ankuꞌpai eesepuꞌtîkon. Moropai mîrîrî miakannoꞌpî wanî epuꞌtîyaꞌnîkon 
ipatîkarî koꞌmannîtoꞌpe. 23 Maasa pra imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌ 
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miakannoꞌpî wanî mîrîrî saꞌmantantoꞌpe. Tîîse uupiaꞌnîkon Paapa nîtîrî 
epeꞌmîra, manniꞌ Uyepotorîkon Jesus Cristo yarakkîrî koꞌmannî wenai, 
mîrîrî miakannoꞌpî wanî mîrîrî ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌpe.

Wîriꞌ Etinyomaꞌpî Yekare

7  1 Tarîpai, îꞌ kaiꞌma tauya sîrîrî? Amîrîꞌnîkon wanî penaronkon 
atamokon yenupantoꞌ epuꞌnenan pe. Mîrîrî yawîrî eꞌnîpai awanî 

enen koꞌmannî pîkîrî. 2 See warantî awanî. Wîriꞌ tinyomaꞌpî koꞌmamî 
eꞌpai awanî tînyo yarakkîrî neken, mîrîrî ayeserukon yawîrî. Îꞌ pensa 
enen tinyo koꞌmamî pîkîrî yawîrî awanî eꞌpai awanî. Tîîse tînyo 
saꞌmantaꞌpî tîpo, eeturumaka tiwinsarî inîꞌrî yarakkîrî awanî pepîn. 
3 Tîîse mîrîrî warantî pra tinyo saꞌmantasaꞌ pra tîîse, wîriꞌ wanî ya tiaron 
warayoꞌ yarakkîrî, imakuiꞌpî kupî mîîkîrîya mîrîrî. Tîîse tînyo saꞌmantaꞌpî 
tîpo, tiaron warayoꞌ yarakkîrî eetinyoma ya, mîrîrî wanî pepîn imakuiꞌpî 
pe, maasa pra inyo saꞌmantaꞌpî yeꞌnen.

4 Mîrîrî warantî awanî amîrîꞌnîkon yarakkîrî, uyonpayamîꞌ. Maasa 
pra pena Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ awanîꞌpîkon. Tîîse Cristoya 
akuꞌsaꞌkon mîrîrî yentai maasa pra pena Cristo saꞌmantaꞌpî yai, 
amîrîꞌnîkon saꞌmantaꞌpî nîrî yarakkîrî kaiꞌma. Tarîpai amîrîꞌnîkon wanî 
Cristo pemonkono pe. Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon wanî imîrî pe, Cristo 
manniꞌ Paapa nîmîꞌsaꞌkaꞌpî, mîîkîrî yarakkîrî aakoꞌmantoꞌpe. Moropai 
aakoꞌmamîkon morî pe ayeserukon Paapa ton pe. 5 Maasa pra pena 
koꞌmannîꞌpî imakuiꞌpî ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî ikupî pîꞌ, Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ epuꞌtîiꞌma pra. Tîîse mîrîrî epuꞌsaꞌ yai, inîꞌ panpîꞌ imakuiꞌpî 
ankuꞌpai eꞌnîtoꞌ epuꞌtîꞌpî. Moropai mîrîrî kupîꞌpî wenai epuꞌtîꞌpî mîrîrî 
miakannoꞌpîiya saꞌmantantoꞌpe. 6 Tîîse tarîpai uurîꞌnîkon wanî imoꞌkasaꞌ 
pe mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ winîpai, maasa pra isaꞌmantaꞌsan 
pe eꞌnîꞌpî, mîrîrîya uurîꞌnîkon yaipontî pepîn inîꞌrî. Tîîse mîrîrî 
winîpai emoꞌkannîꞌpî, Paapa wakîri pe eꞌnîtoꞌpe. Pena Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ yawîrî pra tîîse, Morî Yekaton Wannîya upîikaꞌtîkon amenan 
pe koꞌmantoꞌpe Paapa wakîri pe.

Moisés Nurîꞌtîya Yenupantoꞌya
Imakuiꞌpî Pe Eꞌnîtoꞌ Yenpo

7 Moriya îꞌ kaiꞌma eesenumenkakon Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
pîꞌ. Mîrîrî wanî kupîyaꞌnîkon imakuiꞌpî pe? Kaane, mîrîrî wanî pepîn 
imakuiꞌpî pe. Maasa pra mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ wenai, 
imakuiꞌpî pe uurî eꞌtoꞌ epuꞌtîꞌpîuya. Sîrîrî mîrîrî ton pra aweꞌsaꞌ ya, îꞌ 
kaiꞌma imakuiꞌpî pe eꞌtoꞌ epuꞌtîꞌpîuya eꞌpainon? Mîrîrî wenai epuꞌtîꞌpîuya 
maasa pra taꞌpîiya:

— Tiaronkon ayonpa yemanne yuꞌse pra eꞌkî
Êx 20.17; Dt 5.21
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— taꞌpîiya upîꞌ. 8 Tîîse mîrîrî etasauꞌya pe, epuꞌtîꞌpîuya imakuiꞌpî pe 
awanî, tiaron yemanne yuꞌse wanî yeꞌnen. Mîrîrî warantî Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌya uyenumenkaꞌpî. Tîîse mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
ton pra aweꞌsaꞌ ya, îꞌ kaiꞌma imakuiꞌpî pe eꞌtoꞌ epuꞌtîꞌpîuya pepîn eꞌpainon. 
9 Pena uukoꞌmamîꞌpî Paapa wakîri pe kaiꞌma maasa Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ etauya pra awanî yai. Tîîse etasauꞌya tîpo, epuꞌtîꞌpîuya îꞌ 
kaiꞌma imakuiꞌpî pe uurî wanî. Maasa pra mîrîrî yawîrî pra wanî yeꞌnen. 
10 Moropai Paapa piapai aminke wanî epuꞌtîꞌpîuya. Teuren Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ tîrîꞌpî Paapaya, yawîrî tîîkoꞌmansen koꞌmantoꞌpe Paapa pia 
ipatîkarî, upîikaꞌtîiya pra awanîꞌpî. Maasa pra mîrîrî yawîrî uukoꞌmamî 
eserîke pra awanî yeꞌnen. Mîrîrî wenai iipiapai uukoꞌmamî ipatîkarî 
epuꞌtîꞌpîuya. 11 Maasa pra imakuiꞌpîya uyenkuꞌtîꞌpî Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ wenairî. Mîrîrî yawîrî wanî wenai ipatîkarî uukoꞌmamî kaiꞌma 
esenumenka tanne umoꞌkaꞌpîiya Paapa piapai, yawîrî pra wanî yeꞌnen.

12 Aꞌkî, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ wanî morî pe. Moropai yawîrî 
koꞌmankî taꞌpîiya wanî yairî morî pe koꞌmannîtoꞌpe yawîrî. 13 Mîrîrî 
taasaiꞌya tanne, mîrîrî morî pe tîweꞌsenya saꞌmantantoꞌ enepîꞌpî uupia? 
Kaane, tiwin kin mîrîrîya saꞌmantantoꞌ eneꞌsaꞌ pra man, tîîse imakuiꞌpî 
yuꞌse eꞌtoꞌya eneꞌsaꞌ. Paapa nîtîrîꞌpî unkupî ton kuꞌsauꞌya pra wanî wenai 
mararî pra imakuiꞌpî pe uyeraꞌma Paapaya epuꞌtîꞌpîuya.

Morî Kupî Yuꞌse Eꞌnî Tanne
Imakuiꞌpî Kupî pîꞌ Koꞌmannîtoꞌ

14 Epuꞌtîꞌnîkon man unkupîkon ton Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ wanîꞌpî 
Morî Yekaton Wannî winîpai. Tîîse uurî wanî pemonkon pe. Moropai 
eturumaka imakuiꞌpî yuꞌse eꞌtoꞌ kuꞌtoꞌpeuya. Mîrîrî yeꞌnen uyentai 
imakuiꞌpî enasaꞌ, uyesaꞌ pe eenasaꞌ. 15 Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kupîuya epuꞌtîuya 
pra awanî. Maasa pra îꞌ ituꞌse pra eꞌtoꞌ kupîuya uwakîri pe, ituꞌse eꞌtoꞌ 
kupîuya pra tîîse. 16 Ankuꞌpai eꞌtoꞌ pepîn kupîuya tauya ya, mîrîrî wenai 
eesepuꞌtî, innape Paapa nîtîrîꞌpî unkupîkon ton wanî yairî. 17 Maasa 
pra uyeseru yenpoiya yeꞌnen, uurîya mîrîrî kupî pepîn tîîse uyewan yaꞌ 
tîweꞌsen, imakuiꞌpîya ikupîuya emapuꞌtî. 18 Maasa pra epuꞌtî pîꞌ wai, morî 
ton pra awanî uyewan yaꞌ, tîîse uyewan yaꞌ wanî uyeseru penaroꞌ. Teuren 
morî ankuꞌpai esenumenka tanne, tîîse ikupîuya pepîn. 19 Ankuꞌpai pra 
eꞌtoꞌ, mîrîrî neken kupîuya. Mîrîrî yeꞌnen morî ankuꞌpai esenumenkatoꞌ 
kupîuya pra awanî tîîse, imakuiꞌpî ankuꞌpai pra esenumenkatoꞌ mîrîrî 
neken kupîuya. Mîrîrî warantî uyeseru wanî. 20 Tîîse ankuꞌpai pra eꞌtoꞌ 
kupîuya ya, uurîya ikupî pepîn mîrîrî. Tîîse imakuiꞌpî tîîkoꞌmansen 
uyewan yaꞌ wenai ikupîuya.

21 Mîrîrî warantî îꞌ esuwaꞌka epuꞌtî pîꞌ wai uyarakkîrî. Îꞌ pensa morî 
kupî pîꞌ esenumenka tanne, mîrîrî kupîuya pra imakuiꞌpî neken kupîuya. 
22 Teuren îꞌ kaiꞌma unkupî ton pe Paapa eseurîmaꞌpî wanî uwakîri pe 
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puꞌkuru. 23 Tîîse tiaron uyeseru eraꞌmauya, mîrîrî uyaꞌ tîîkoꞌmansen. 
Morî ankuꞌpai wanî tanne ikupîuya pra awanî emapuꞌtînen. Manniꞌ uyaꞌ 
tîweꞌsenya uyentai imakuiꞌpî ena emapuꞌtî. 24 Mîrîrî pîkînsaꞌ kureꞌne 
esewankonoꞌmasaꞌ wanî, imakuiꞌpî wanî yeꞌnen. Anîꞌya see umoꞌka 
eꞌpainon imakuiꞌpî kupî pîꞌ uukoꞌmantoꞌ winîpai, manniꞌ saꞌmantantoꞌ 
yaꞌ uyaanen winîpai? 25 Tîîse epuꞌtî pîꞌ wai, moro awanî tiwinan, 
Uyepotorîkon Jesus Cristo. Mîrîrî yeꞌnen tauya Paapa pîꞌ: — Morî pe man, 
maasa pra Jesus Cristo wenai upîikaꞌtîsaꞌya yeꞌnen — tauya.

Sîrîrî warantî uukoꞌmanpîtî. Esenumenkatoꞌ yaꞌ ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
ankuꞌpai eꞌpîtî teuren, tîîse moro awanî uukoꞌmantoꞌ yaꞌ, ituꞌse Paapa 
eꞌtoꞌ pepîn uyentainon.

Morî Yekaton Wannî Wanî Uyesaꞌkon Pe

8  1 Tarîpai inîꞌrî îꞌ ton pra man tiwin kin mannankan Jesus Cristo 
yarakkîrî tîweꞌsanon saꞌmantatoꞌ ton. 2 Maasa pra Morî Yekaton 

Wannî Paapa nîtîrîꞌpîya toꞌ moꞌkasaꞌ yeꞌnen saꞌmantantoꞌ yapai. Mîîkîrîya 
koꞌmannîtoꞌ ton tîrîꞌpî Jesus Cristo yarakkîrî koꞌmannîꞌnîkon wenai. Mîrîrî 
yeꞌnen uurîꞌnîkon moꞌkaꞌpîiya imakuiꞌpî yapai moropai saꞌmantantoꞌ 
yapai epuꞌtîꞌnîkon. 3 Mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ nîmoꞌka eserîkan 
pepîn aꞌtuꞌmîra eꞌnî wenai. Mîrîrî uyeserukon imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî 
emapuꞌtînen moꞌkaꞌpî Paapaya. Imoꞌkaꞌpîiya see warantî. Tiwinan tînmu 
yarimaꞌpîiya sîrîrî non pona. Aaipîꞌpî pemonkon pe eesenpoꞌpî uurîꞌnîkon 
warantî. Mîrîrî imakuiꞌpî pe eꞌnîtoꞌ yaretîꞌkapa kaiꞌma aaipîꞌpî. 4 Paapaya 
mîrîrî kupîꞌpî Moisés yenupanîꞌpî yawîrî eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon kaiꞌma. Tîîse 
yawîrî koꞌmansaꞌ pra awanî. Tîîse koꞌmannîꞌnîkon îꞌ kaiꞌma Morî Yekaton 
Wannî Paapa nîtîrîꞌpîya uyenupaꞌpîkon yawîrî. Inîꞌrî koꞌmannî pepîn 
uyeserukon ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî.

5 Maasa pra koꞌmannîꞌnîkon ya uyeserukon unkupîkon koꞌmannîpî 
pîꞌ esenumenkan pîꞌ. Esenumenkantoꞌ wanî mîrîrî pe rî. Tîîse 
esenumenkan ya îꞌ kaiꞌma Morî Yekaton Wannî nîkupî pîꞌ mîrîrî wanî 
ituꞌse aweꞌtoꞌ yawîrî. 6 Tîîse îꞌ kaiꞌma ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî esenumenkan pîꞌ 
koꞌmannîꞌnîkon ya, mîrîrî esenumenkaꞌnîꞌpî miakanmaiya saꞌmantantoꞌ 
ke. Tîîse îꞌ kaiꞌma Morî Yekaton Wannî esenumenka warantî esenumenkan 
ya, mîrîrî wanî koꞌmannîtoꞌpe moropai tîîwanmîra eꞌnîtoꞌpe. 7 Mîrîrî 
yeꞌnen ituꞌse tîweꞌtoꞌkon yawîrî teesenumenkasanon pemonkonyamîꞌya 
Paapa yapurî pra awanî mîrîrî. Tîîse Paapa yeyaton pe toꞌ koꞌmamî mîrîrî, 
maasa pra teserukon yawîrî toꞌ koꞌmamî yeꞌnen, Paapa maimu yawîrî ikupî 
toꞌya eserîke pra awanî yeꞌnen. 8 Mîrîrî yeꞌnen ituꞌse tîweꞌtoꞌkon yawîrî toꞌ 
koꞌmamî wenai Paapa wakîri pe toꞌ wanî pepîn tiwin kin.

9 Tîîse amîrîꞌnîkon koꞌmamî pepîn mîrîrî warantî ayeserukon rîꞌpî kupî pîꞌ. 
Tîîse aakoꞌmamîkon îꞌ kaiꞌma ituꞌse Morî Yekaton Wannî eꞌtoꞌ yawîrî, innape 
ayewankon yaꞌ Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpî koꞌmamî yeꞌnen. Tîîse 

Romanos 7 ,  8  

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



399

anîꞌ wanî ya, manniꞌ Morî Yekaton Wannî Cristo nîtîrîꞌpî ton pra itewan yaꞌ, 
ipemonkono pe awanî pepîn. 10 Tîîse ayewankon yaꞌ Morî Yekaton Wannî 
koꞌmamî yeꞌnen teuren tîîsaꞌmantasen pe awanîkon tanne, amakuyikon 
wenai, tîîse Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpî wanî tîîkoꞌmansen pe. 
Maasa pra amîrîꞌnîkon kuꞌsaꞌ tîuya yeꞌnen yairî Paapa piawon pe. 11 Mîîkîrî 
Morî Yekaton Wannî Paapa winîpainon koꞌmamî ya ayewankon yaꞌ, Paapa, 
Jesus pîmîꞌsaꞌkaꞌtîpon saꞌmantantoꞌ winîpai, mîîkîrîya morî aakoꞌmantoꞌkon 
tîrî nîrî, manniꞌ ayewankon yaꞌ tîîkoꞌmansen wenai ikupîiya.

12 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, unkupîkon ton moro man, Paapa poitîrî 
pe eꞌnî yeꞌnen. Inîꞌrî pena ikupî pîꞌ koꞌmannîꞌpî yawîrî koꞌmannî eꞌpai pra 
man. 13 Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen ayeserukon rîꞌpî kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, 
aasaꞌmantakon. Tîîse Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpîya apîikaꞌtîkon 
ya, mîrîrî eesenumenkatoꞌkon ayeserukon winîpai amîrîꞌnîkon saꞌmanta 
pepîn tîîse enen aakoꞌmamîkon. 14 Maasa pra tamîꞌnawîronkon manniꞌkan 
Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpî pia tîîkoꞌmantoꞌkon rumakatîponkon 
inkamoro wanî Paapa munkî pe puꞌkuru. 15 Maasa pra Morî Yekaton 
Wannî Paapa nîtîrîꞌpî amîrîꞌnîkon pia eranneꞌ pe inamakonpa pra tîîse 
Morî Yekaton Wannî tîrîꞌpîiya tînmuku pe akuꞌtoꞌpeiyaꞌnîkon. Moropai 
tînmuku pe akuꞌsaꞌkon Morî Yekaton Wannîya pata pai taayaꞌnîkon 
Paapa pîꞌ: — Paapa, uyun amîrî — taayaꞌnîkon ayunkon pe eenasaꞌ yeꞌnen. 
16 Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpî koꞌmamî uyewankon yaꞌ wenai, 
taꞌnîkon: — Uurî tarîpai Paapa munmu. Moropai Morî Yekaton Wannîya 
nîrî taa: — Amîrî wanî Paapa munmu pe — taiya. 17 Maasa pra uurîꞌnîkon 
wanî inmukuyamîꞌ pe. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa tîpemonkonoyamîꞌ pia morî 
tîrîiya yai, uurîꞌnîkonya nîrî yapisî. Moropai Cristo eꞌtarumaꞌtîꞌpî warantî 
tîweꞌtarumaꞌtîi koꞌmannîꞌsaꞌ ya, îꞌ pensa Cristo pia tîntîrî pe tînkonekaꞌpî 
tîrîiya yai, uurîꞌnîkon nîrî wanî iipia yapiꞌtoꞌpe. Mîrîrî wenai morî 
yapisîiya kaisarî uurîꞌnîkonya nîrî inapisî yonpa yapisî.

Îꞌ Kaiꞌma Tiwinanoꞌpî Wei Yai Eꞌnî Pe Nai
18 Esenumenka îꞌ kaiꞌma tarî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ pîꞌ. Mîrîrî wanî mararî neken 

taataretîꞌkasen pe. Tîîse maasa panpîꞌ eraꞌmaꞌnîkon kupî sîrîrî kureꞌnan 
mîrîrî yentainon morî eseraꞌma kupî sîrîrî. 19 Maasa panpîꞌ tiwinanoꞌpî 
wei yai Paapaya tînmukuyamîꞌ pe eꞌnî yenpo kupî sîrîrî. Mîrîrî nîmîkî pîꞌ 
tamîꞌnawîronkon Paapa nîkupîꞌsan sîrîrî pata ponkon koꞌmamî sîrîrî. Moropai 
oꞌmaꞌkon tarî non po tîweꞌsanon tîîkoꞌmansenonya inîmîkî koꞌmannîpî sîrîrî. 
20 Maasa pra sîrîrî pata po Paapa nîkupîꞌpî wanî morî pe pra. Teuren pena 
morî pe awanîꞌpî. Mîrîrî tîpo imakuiꞌpî pe eenaꞌpî. Tîîse mîrîrî warantî ituꞌse 
tîwanî yeꞌnen Paapaya ikupîꞌpî tîwîrîrî aweꞌkuꞌsaꞌ pra man mîrîrî warantî. 
21 Tîîse Paapaya taꞌpî: — Tiwinanoꞌpî wei yai aataretîꞌka pe man. Inîꞌrî 
aakoꞌmamî pepîn mîrîrî warantî tîîse eetinyakaꞌma. Mîrîrî yai morî pe eena 
kupî sîrîrî morî pe Paapa munkîyamîꞌ eena kaisarî morî pe Paapaya ikupî.
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22 Epuꞌtîꞌnîkon man sîrîrî tîpo see tamîꞌnawîron Paapa nîkupîꞌpî 
esekaꞌnunka koꞌmannîpî neꞌneꞌ pe tîweꞌtoꞌ pîꞌ, manniꞌ wîriꞌ esekaꞌnunka 
koꞌmannîpî tînre yenpo tîuya yai eesenpo pîkîrî aakoꞌmamî warantî. 
23 Mîrîrî Paapa nîkupîꞌpî tamîꞌnawîronya neken tîmoron epuꞌtî pepîn 
tîîse uurîꞌnîkon nîrî manniꞌkan Paapa nîtîrîꞌpî Morî Yekaton Wannî 
yapisîtîponkonya nîrî tîmoronkon epuꞌtî koꞌmannîpî. Paapaya Morî 
Yekaton Wannî tîrîꞌpî uurîꞌnîkon pia eꞌmaiꞌ pe. Tîîse mîrîrî yai 
tamîꞌnawîrî morî pe uurîꞌnîkon kuꞌsaiꞌya pra man. Mîrîrî yeꞌnen tiwin 
wei ikupî tîuya ekaremeꞌnen pe neken, Paapaya itîrîꞌpî uyewankon 
yaꞌ. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa Paapaya ikupî nîmîkî pîꞌ koꞌmannî sîrîrî. 
Morî pe tînmukuyamîꞌ kupîiya weiyu yai Paapaya morî pe ukupîkon 
kupî sîrîrî. 24 Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen kin iwaikkatoi pe uurîꞌnîkon 
eꞌpîikaꞌtîsaꞌ sîrîrî, inîmîkî pîꞌ koꞌmannî temapuꞌtîi. Tîîse aapiaꞌnîkon 
tamîꞌnawîrî aweꞌpîikaꞌtîsaꞌkon kaiꞌma eesenumenkakon mîrîrî? Kaane, 
maasa eꞌpîikaꞌtînsaꞌ pra man tamîꞌnawîrî mîrîrî yeꞌnen inîmîkî pîꞌ 
koꞌmannîꞌnîkon sîrîrî. Mîrîrî warantî tamîꞌnawîrî eꞌpîikaꞌtîsan pe eꞌnî 
ya, inîmîkî pîꞌ koꞌmannî pepîn eꞌpainon. 25 Mîrîrî yeꞌnen inîmîkî pîꞌ 
koꞌmannîꞌnîkon sîrîrî manniꞌ uurîꞌnîkon neraꞌmaꞌpî pepîn weiyu erepamî 
nîmîkî pîꞌ koꞌmannîꞌnîkon sîrîrî teesetaꞌkai pra.

26 Mîrîrî warantî Morî Yekaton Wannî Paapa nîtîrîꞌpîya uurîꞌnîkon 
pîikaꞌtî. Aꞌtuꞌmîra uurîꞌnîkon epuꞌtî tîuya wenai upîikaꞌtîiyaꞌnîkon. Îꞌ 
kaiꞌma Paapa yarakkîrî eseurîmanpai eꞌnî tanne eseurîman eserîke pra 
awanî tîîse mîîkîrî Morî Yekaton Wannî eseurîma Paapa yarakkîrî îꞌ 
ankapai eꞌnîtoꞌ epuꞌtîiya. Mîrîrî ekaremekîiya teesekaꞌnunkai uurîꞌnîkon 
ton pe. Esatîiya Paapa pîꞌ uurîꞌnîkon ton pe. Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon 
pîikaꞌtîiya. 27 Moropai Paapa wanî pemonkonyamîꞌ yewan eraꞌmanen 
pe inepuꞌtî pe awanî. Moropai Morî Yekaton Wannî esenumenkatoꞌ 
epuꞌnen pe nîrî awanî. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kaiꞌma tîpemonkonoyamîꞌ ton pe îꞌ 
esatîiya epuꞌtîiya. Moropai mîrîrî inesatî wanî ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî epuꞌtî 
Paapaya.

28 Aꞌkî, epuꞌtîꞌnîkon man, tamîꞌnawîrî îꞌ teesuwaꞌkasen manniꞌkan Paapa 
yapurînenan yarakkîrî mîrîrî pîꞌ Paapa esenyakaꞌma morî pe manniꞌkan 
kupîpa. Mîrîrî kupîpa kaiꞌma uyarakkîrîꞌnîkon uurîꞌnîkon yannoꞌpîiya. 
Îꞌ kaiꞌma ituꞌse tîwanî yawîrî ikupîpa kaiꞌma. 29 Maasa pra pena pata 
pai tîmîrî pe Paapaya menkannîꞌpî moropai upantakaꞌpîiyaꞌnîkon 
tînmu warantî uurîꞌnîkon enatoꞌpe kaiꞌma mîrîrî kupîꞌpîiya. Moropai 
mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuya tîpo tînmu wanî eꞌmaiꞌ pe uruinankon pe 
uurîꞌnîkon wanî itaꞌmiꞌsan pe. 30 Mîrîrî warantî uyannoꞌpîiyaꞌnîkon 
moropai upantakaꞌpîiyaꞌnîkon. Uyannoꞌpîiyaꞌnîkon neken pepîn tîîse 
ukupîꞌpîiyaꞌnîkon morî pe uurîꞌnîkon eꞌtoꞌpe. Yairî uurîꞌnîkon eꞌtoꞌpe 
neken pra tîîse tarakkîrî morî yapisî tînmuya yai yarakkîrî uurîꞌnîkonya 
morî yapiꞌtoꞌpe ikupîꞌpîiya. Mîrîrî warantî eꞌnîtoꞌpe ikupîꞌpî Paapaya.
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Uyepotorîkon Jesus Cristo Wenai
Paapaya Usaꞌnamatoꞌkon

31 Tamîꞌnawîron mîrîrî Paapa nîkupîꞌpî pîꞌ îꞌ taꞌnîkon eꞌpainon? Paapaya 
uurîꞌnîkon pîikaꞌtîsaꞌ tanne, anîꞌ wanî eꞌpainon uyentaiꞌnîkon Paapa yarakkîrî 
eꞌnî tanne? Îꞌ ton pra man. 32 Mîîkîrî Paapaya taasaꞌ pra man tiwin kin see 
warantî: — Unmu tiwinan yarimauya pepîn aasaꞌmantatoꞌpe inkamoro ton pe 
— taasaiꞌya pra man. Tîîse itîrîꞌpîiya iꞌnînma yeꞌka pe pra tamîꞌnawîronkon 
uurîꞌnîkon ton pe. Mîîkîrî tînmu tîîsaꞌ tîuya pata pai tamîꞌnawîron morî tîrîiya 
pepîn eꞌpainon uupiaꞌnîkon? Itîrîiya. 33 Anîꞌ kin eseurîma eꞌpainon uurîꞌnîkon 
Paapa nîmenkaꞌsan winîkîi Paapaya rî taꞌpî anîꞌ eseurîma pepîn toꞌ winîkîi 
maasa pra yairî puꞌkuru unkupîꞌsan inkamoro. 34 Anîꞌya taa eserîke pra 
man uurîꞌnîkon pîꞌ: — Imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ toꞌya — taiya ya upîꞌnîkon, îꞌ pe pra rî 
awanî. Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen? Maasa pra Cristo saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon ton pe 
moropai aweꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî isaꞌmantaꞌsan koreꞌtapai. Mîîkîrî wanî enen Paapa 
meruntîri winî eereutasaꞌ. Mîîkîrîya esatî koꞌmannîpî Paapa pîꞌ uurîꞌnîkon 
ton pe. 35 Mîrîrî yeꞌnen oꞌnon pîkîrî see Cristoya usaꞌnamatoꞌkon kîꞌpî wanî 
sîrîrî? Eꞌtarumaꞌtîntoꞌ pîkîrî kaꞌrî? Kaane, saꞌman tîweꞌsen uponaꞌnîkon pîkîrî 
kaꞌrî? Tiaronkon pemonkonyamîꞌya utarumaꞌtîtoꞌkon pîkîrî? Emiꞌne itaꞌreꞌ 
pra eꞌnî pîkîrî? Îꞌ ton pra itemanne ton pra eꞌnî pîkîrî? Nariꞌ yaꞌ koꞌmannî 
pîkîrî, saꞌmantantoꞌ uponaꞌnîkon teerepansen pîkîrî kaꞌrî? Kaane, tîwîrîrî 
uupiaꞌnîkon aakoꞌmamî ipatîkarî. 36 Mîrîrî warantî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ pîꞌ Paapa 
maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man see warantî:

Awenai anna, apemonkonoyamîꞌ wanî sîrîrî
nariꞌ yaꞌ saꞌmantantoꞌ yaꞌ wei kaisarî.
Mîrîrî yeꞌnen anna koneka pîꞌ toꞌ man
manniꞌ carneiro aasaꞌmanta ton weiyu yai warantî

Sl 44.22

taasaiꞌya man. 37 Mîrîrî warantî aweꞌkupî tanne, tamîꞌnawîron mîrîrî yentai 
eꞌnîtoꞌpe ukupîiyaꞌnîkon, mîîkîrî manniꞌ uurîꞌnîkon saꞌnamatîponya. 38 Aꞌkî 
epuꞌtî pîꞌ wai seruꞌyeꞌ pe pra. Îꞌya tiwin kin uurîꞌnîkon pantaka pepîn 
moropai umoꞌkaiyaꞌnîkon eserîke pra awanî Paapa, usaꞌnamatîponkon 
yenya pai. Saꞌmantantoꞌya moropai enen koꞌmannîtoꞌya moropai kaꞌ 
po tîîkoꞌmansenon inserîyamîꞌya, moropai tarî ipîkku pe tîweꞌsanonya 
moropai Makui pemonkonoyamîꞌya moropai sîrîrîpe eeseraꞌma koꞌmannîpî 
manniꞌya moropai maasa eeseraꞌma kupî manniꞌya uurîꞌnîkon moꞌka 
eserîke pra man. 39 Moropai kaꞌ kawînan teraꞌmasenya moropai maiwinîkîi 
tuꞌnakan pe tîweꞌsenya moropai tamîꞌnawîron Paapa nîkupîꞌpîya uurîꞌnîkon 
pantaka pepîn moropai moꞌkaiya pepîn Paapa yenya pai, kureꞌne 
usaꞌnamasaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Maasa pra uurîꞌnîkon wanî Jesus Cristo 
Uyepotorîkon pemonkono pe.
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Paapa Moropai Ipemonkono, Israelponkon

9  1 Îꞌ tauya etatî yairon pîꞌ eseurîma sîrîrî. Uurî wanî Cristo pemonkono 
pe. Mîrîrî yeꞌnen seruꞌyeꞌ pe eseurîma pepîn. Moropai îꞌ kaiꞌma 

esenumenkatoꞌ ituꞌna tîweꞌsen mîrîrî ekaremekî Morî Yekaton Wannîya 
innape yairî eseurîmasaꞌ seruꞌyeꞌ pra. 2 Mîrîrî tanne esewankonoꞌman pîꞌ 
wai kureꞌne uyewan yaꞌ. ˻Maasa pra upemonkonoyamîꞌ wanî pra awanî 
yeꞌnen Cristo pemonkono pe.˼  3 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro upemonkonoyamîꞌ 
eꞌtarumaꞌtîsaꞌ, îꞌ kaiꞌma toꞌ eꞌpîikaꞌtî eserîke pra eraꞌmauya. Mîrîrî yeꞌnen 
tauya eꞌpainon Paapa pîꞌ: — Paapa, inkamoro eꞌtarumaꞌtîtoꞌ pataꞌseꞌ yaꞌ 
uutîtoꞌpe paꞌnîꞌkî Cristo piapai, inkamoro uyonpayamîꞌ wîtî namai — tauya 
eꞌpainon Paapa pîꞌ. 4 Maasa pra inkamoro wanîꞌpî tîpemonkonoyamîꞌ 
pe Paapa nîmenkaꞌsan pe. Moropai Paapaya toꞌ kupîꞌpî tînmukuyamîꞌ 
pe. Mîrîrî yeꞌnen morî pe tîweꞌtoꞌ tîrî tîuya taꞌpîiya toꞌ pia. Moropai 
penaronkon toꞌ yunkonyamîꞌ yarakkîrî Paapa esetaꞌpî. Moropai Moisés 
pia inkamoro nîkupî ton tînekaremekîꞌpî tîrîꞌpîiya. Moropai Paapaya taꞌpî 
inkamoro pîꞌ: — Sîrîrî warantî amîrîꞌnîkonya yairî uyapurî eꞌpai man. 
Moropai inkamoroya îꞌ kupî tîuya taatoꞌ Paapaya yapisîꞌpî. 5 Inkamoro 
wanî Abraão nurîꞌtî payanîꞌsan pe. Moropai Cristo nîrî wanî toꞌ yonpa 
pe tarî tîwanî yai pemonkon pe. Mîîkîrî wanî Paapa pe. Tamîꞌnawîron 
yentaino pe awanî. Mîrîrî yeꞌnen iteseꞌ yapurîꞌnîkon eꞌpai man. “Morî pe 
puꞌkuru man” taa eꞌpai man tîwîrîrî. Mîrîrî warantî eꞌpai man.

6 Pena Paapaya inkamoro kupîꞌpî morî pe. Tîîse sîrîrî inkamoro koꞌmamî 
pepîn imaimu yawîrî. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ taꞌpî tîuya yawîrî ikupî Paapaya 
pepîn kaiꞌma eesenumenkakon? Kaane, maasa pra tamîꞌnawîronkon 
Israelponkon wanî pepîn Paapa pemonkono pe. 7 Maasa pra Paapa pia 
tamîꞌnawîronkon Abraão payanîꞌsan wanî pepîn ipayanîꞌsan pe puꞌkuru. Îꞌ 
waniꞌ awanî yeꞌnen? Paapaya taꞌpî Abraão nurîꞌtî pîꞌ:

— Manniꞌkan neken anmu Isaque payanîꞌsan inkamoro neken wanî 
anmukuyamîꞌ pe

Gn 21.12
— taꞌpîiya Abraão pîꞌ. 8 Mîîkîrî manniꞌ esenpoꞌpî Abraão nurîꞌtî munmu 
manniꞌ esenpo pe man taꞌpî Paapaya yawîrî. Mîîkîrî wanî Paapa nîmenkaꞌpî 
pe moropai mîîkîrî payanîꞌsan wanî Paapa nîmenkaꞌsan pe nîrî. Tîîse 
tiaron manniꞌ esenpoꞌpî Abraão munmu pe wanî pepîn Paapa nîmenkaꞌpî 
pe. Moropai ipayanyamîꞌ rîꞌsan nîrî wanî pepîn Paapa nîmenkaꞌsan pe. 
Maasa pra mîîkîrî esenpo taasaiꞌya pra Paapa man mîîtoꞌpe. 9 Tîîse taꞌpîiya:

— Inîꞌrî uuipî tiaron konoꞌ yai aapia ayeraꞌmapîꞌse.
Mîrîrî yai uuiꞌsaꞌ ya,
anoꞌpî Saraya tînre yenpo pe man tiwin warayoꞌ pe,

Gn 18.10,14
— taꞌpîiya Abraão pîꞌ.

Romanos 9  

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



403

10-12 Moropai inîꞌrî taꞌpîiya manniꞌkan Rebeca munkîyamîꞌ pîꞌ 
eeseurîmaꞌpî. Inkamoro yunkon pe Isaque Paapa nîmenkaꞌpî wanîꞌpî. 
Mîrîrî warantî Paapaya inkamoro asakîꞌnankon menkaꞌpî maasa tîsankon 
roꞌta yaꞌ toꞌ tîîse ituꞌse tîwanî yawîrî ikupîꞌpîiya maasa toꞌ esenpo pra tîîse. 
Mîrîrî yeꞌnen Paapa eseurîmaꞌpî tîmîrî pe Rebeca yarakkîrî. Taꞌpîiya:

— Aꞌkî Rebeca, manniꞌ anre eꞌmaiꞌ pe esenpo kupî manniꞌ,
mîîkîrî wanî pe man iteꞌmaꞌpî pîꞌ eesenpo kupî manniꞌ mîîkîrî poitîrî 

pe awanî pe man
Gn 25.23

— taꞌpîiya Rebeca pîꞌ. Mîrîrî taꞌpî Paapaya maasa toꞌ esenpo pra tîîse 
moropai imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ toꞌya pra tîîse moropai morî kuꞌsaꞌ toꞌya 
pra tîîse Paapaya imenkaꞌpî tiwin, iteseꞌ Jacó. 13 Pena Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man see warantî:

— Manniꞌ Jacó wanîꞌpî unsaꞌnama pe kureꞌne, unmenkaꞌpî pe awanîꞌpî.
Mîrîrî yeꞌnen ipayanyamîꞌ rîꞌsan nîrî saꞌnamauya.
Tîîse manniꞌ Esaú nîmîꞌpîuya, imenkaꞌpîuya pra.
˻Mîrîrî yeꞌnen ipayanyamîꞌ rîꞌsan nîrî menkaꞌpîuya pra awanîꞌpî.˼

Ml 1.2,3
— taasaiꞌya man.

14 Îꞌ taꞌnîkon nai moriya mîrîrî pîꞌ? Paapa wanî morî pe pra mîrîrî 
kupîiya yeꞌnen taꞌnîkon kaꞌrî? Kaane. 15 Maasa pra taꞌpîiya pena Moisés 
nurîꞌtî pîꞌ tîmaimu eꞌmenukasaꞌ manniꞌ po:

Uurî etîꞌnokoꞌmatoꞌ wanî
manniꞌ ituꞌse uurî eꞌtoꞌ pîꞌ neken.
Moropai uurî eꞌwakîma toꞌ wanî
manniꞌ anwakîmapai uurî eꞌtoꞌ pîꞌ,

Êx 33.19

taꞌpîiya. 16 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî yeꞌka pe awanî pepîn ankuꞌpai pemonkon 
esenumenka yawîrî awanî pepîn, yekaꞌnunkaiya yawîrî awanî pepîn, tîîse 
teetîꞌnokoꞌmatoꞌ yawîrî neken Paapaya imenka. 17 Mîrîrî pîꞌ pena Paapa maimu 
Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpîya taꞌpî pata esaꞌ pe tîweꞌsen Faraó nurîꞌtî pîꞌ. Taꞌpîiya:

— Uurîya mîrîrî warantî pata esaꞌ pe akupîꞌpî.
Mîrîrî akuꞌsauꞌya wenai îꞌ kaiꞌma umeruntîri eseraꞌmatoꞌpe awenai 

tamîꞌnawîrî pata po,
kureꞌne ipîkku pe wanî epuꞌtoꞌpe tamîꞌnawîronkonya

Êx 9.16

— taꞌpîiya. 18 Mîrîrî warantî Paapaya teetîꞌnokoꞌmatoꞌ kupî manniꞌ ituꞌse 
tîweꞌtoꞌ yarakkîrî moropai itewan saꞌmannîpîiya ituꞌse tîwanî yawîrî 
ikupîiya.
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Tîpemonkono Pe Tiaronkon Menkatoꞌ Paapaya
19 Amîrîꞌnîkon yonpaya taa upîꞌ: — Mîrîrî warantî awanî ya, oꞌnon 

yeꞌka pe Paapaya uyeserukon yakoꞌmenka eꞌpainon kin? Anîꞌ wanî pepîn 
tiwin kin ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yentai? 20 Tîîse uwanîyakon, anîꞌ amîrî Paapa 
yarakkîrî eesiyuꞌpîtîpa? Maasa eraꞌmakî. Manniꞌ kamoteya taa pepîn 
tîkapîtîpon pîꞌ:

— Îꞌ ton pe sîrîrî warantî ukaꞌsaꞌya?
Is 29.16; 45.9

— taiya pepîn. Maasa pra kamote kapîtîponya ikapî ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî. 
21 Mîîkîrîya ikapî eꞌpainon asakîꞌne kamote mîrîrî rî non ke, tiwin ikapî 
eꞌpainon morî pe moropai tiaron kapîiya eꞌpainon mararî rî. Oꞌnon yeꞌka 
pe ituꞌse tîwanî yawîrî ikapîiya.

22 Mîrîrî warantî Paapaya ikupîꞌpî ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî. Mannankan 
imakuiꞌpî kuꞌnenan yaretîꞌkapai awanîꞌpî. Teuren kureꞌne inkamoro 
yapîtanîpîꞌpîiya toꞌ tarumatî tîuya pra maasa pra ituꞌse awanîꞌpî, 
kureꞌne teekoreꞌmai tîwanî moropai kureꞌne tîmeruntîri wanî epuꞌtoꞌpe 
tamîꞌnawîronkonya. 23 Moropai tiaronkon, mannankan iꞌnokoꞌmaꞌsanya 
epuꞌtoꞌpe îꞌ kaiꞌma morî pe tîweꞌtoꞌ wanî, mannankan pia morî tîrî tîuya kaꞌ 
po toꞌ koꞌmantoꞌpe tîîpia. Îꞌ kaiꞌma pena teesenumenkaꞌpî yawîrî ikupîꞌpîiya. 
Anîꞌ amîrî esiyuꞌpî yarakkîrî mîrîrî warantî ikuꞌsaiꞌya pîꞌ? 24 Mîrîrî 
ikupîꞌpî Paapaya Judeuyamîꞌ ton pe neken pra tîîse ikupîꞌpîiya manniꞌkan 
Judeuyamîꞌ pepîn ton pe nîrî. Uurîꞌnîkon yannoꞌpîiya. 25 See warantî 
imenukaꞌpî pena Paapa maimu ekaremeꞌnen Oséias nurîꞌtîya tîkaaretarî po:

Mannankan upemonkono pe pra esiꞌsan
inkamoro esatîuya tarîpai upemonkono pe.
Mannankan unwakîmaꞌsan pepîn
inkamoro wakîmauya

Os 2.23
taꞌpî Paapaya Oséias wenai. 26 Moropai inîꞌrî moro rî taꞌpîiya:

Paapaya taꞌpî: — Amîrîꞌnîkon wanî pepîn upemonkono pe
tîîse tarîpai amîrîꞌnîkon wanî
uurî Paapa, ipatîkarî tîîkoꞌmansen, munkîyamîꞌ pe — taꞌpî Paapaya,

Os 1.10
taꞌpîiya.

27 Moropai pena Paapa maimu ekaremeꞌnen Isaías nurîꞌtî eseurîmaꞌpî 
Israelyamîꞌ pîꞌ. Taꞌpîiya:

Israelyamîꞌ wanî mararî pra
kasapan warantî tîweꞌsanon pe
tîîse inkamoro koreꞌtapai
mararî neken eꞌpîikaꞌtîꞌsan wanî.

Romanos 9  

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



405

 28 Maasa pra tiaronkon aretîꞌka Paapaya kaiꞌma
pena taꞌpî tîuya yawîrî ikupîiya.
Tiwinarî tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ
yaretîꞌkaiya kupî sîrîrî

Is 10.22,23
taꞌpîiya. 29 Moro rî Isaías nurîꞌtî eseurîmaꞌpî pena. Taꞌpîiya:

Sîrîrî Paapa meruntî puꞌkuruya
upayankon rîꞌsan nîmîꞌsaꞌ pra awanî ya,
tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon yaretîꞌkaꞌpîiya eꞌpainon.
Pena Sodoma cidaderî po awanîꞌpî warantî
eꞌtîꞌkaꞌnîꞌpî eꞌpainon.
Uurîꞌnîkon yaretîꞌkaꞌpîiya eꞌpainon.
Moropai Gomorra ponkon yaretîꞌkaꞌpîiya warantî.
Tîîse tiaronkon upayankon rîꞌsan pîikaꞌtîꞌpîiya

Is 1.9
taꞌpîiya.

Israelyamîꞌya Jesus Maimu Kupî Pra Awanî Innape
30 Îꞌ taꞌnîkon pe nai mîrîrî pîꞌ moriya? Taꞌnîkon kaꞌrî Judeuyamîꞌ pepîn 

pîꞌ, Paapaya tîpemonkonoyamîꞌ pe tapisîkon yuwasaꞌ toꞌya pra tîwanî 
pîꞌ? Tîîse Paapaya toꞌ yapisîꞌpî innape tîkuꞌtoꞌ toꞌya wenai. 31 Tîîse 
manniꞌkan Judeuyamîꞌ, Paapa nîmenkaꞌsanya îꞌ kaiꞌma Paapaya tapisîkon 
yuwaꞌpî tîîse tiwin kin eporî toꞌya pra awanîꞌpî. Îꞌ kaiꞌma Moisés nurîꞌtîya 
tenupaꞌpîkon yawîrî yuwaꞌpî toꞌya tîîse eporî toꞌya pra awanîꞌpî. 32 Îꞌ waniꞌ 
awanî yeꞌnen? Eporî toꞌya pîn maasa pra Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
yawîrî tîwanîkon wenai, morî pe tîweꞌkuꞌsaꞌkon kaiꞌma, tîîse innape ikupî 
tîuyaꞌnîkon yawîrî pra. Mîrîrî yeꞌnen inkamoro eꞌpuꞌmaꞌpî tîꞌ pona. 33 Pena 
Paapa maimu ekaremeꞌnenya ekaremeꞌsaꞌ yawîrî toꞌ eꞌpuꞌmaꞌpî.

Maasa eraꞌmatî
tîꞌ tîrîuya sîrîrî seeniꞌ wîꞌ pona.
Mîrîrî pona toꞌ eꞌpuꞌma kupî sîrîrî.
Ipoi toꞌ eꞌpuꞌmasaꞌ ya
toꞌ atareꞌmo kupî sîrîrî.
Tîîse manniꞌ innape ikuꞌnenan
inkamoro wanî pepîn tîweppeꞌse ipîꞌ

Is 8.14; 28.16
taꞌpî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya.

10  1 Uyonpayamîꞌ, tamîꞌnawîrî uyewan ke esenumenka îꞌ kaiꞌma 
Judeuyamîꞌ eꞌpîikaꞌtî yuꞌse esenumenka, moropai esatî pîꞌ 

uukoꞌmamî Paapa pîꞌ inkamoro ton pe. 2 Maasa pra epuꞌtî pîꞌ wai inkamoro 
wanî innape Paapa yapurînen pe tîweꞌkuꞌsanon pe teuren. Tîîse innape 
Paapa yapurîtoꞌ toꞌya wanî pepîn yairon pe, epuꞌtî toꞌya pepîn. 3 Epuꞌtî toꞌya 
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pepîn îꞌ kaiꞌma tarakkîrî morî pe pemonkon kupî Paapaya. Mîrîrî yeꞌnen 
yuwa toꞌya tîwinîpaiꞌnîkon, morî pe Paapaya tîkupîkon tîrî toꞌya pepîn. 
Teesenumenkakon yawîrî inkamoroya ikupî, morî pe tîweꞌkuꞌse. 4 Tîîse Cristo 
wanî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yentai tîweꞌsen pe. Mîrîrî yeꞌnen manniꞌkan 
innape ikuꞌnenan wanî yairî puꞌkuru. Mîrîrî pîkînsaꞌ Paapaya toꞌ yapisî.

5 Pena Moisés nurîꞌtîya imenukaꞌpî tîkaaretarî po. Îꞌ kaiꞌma 
pemonkonyamîꞌ yapisî tîuya taꞌpî Paapaya yairî Moisésya yenupantoꞌ 
yawîrî toꞌ wanî wenai. See warantî taꞌpîiya:

— Anîꞌya tamîꞌnawîrî mîrîrî Moisésya yenupantoꞌ yawîrî ikupî ya 
mîîkîrîya tîîkoꞌmantoꞌ ton eporî,

mîrîrî yawîrî tîwanî yeꞌnen
Lv 18.5

— taꞌpîiya. 6 Tîîse innape ikuꞌtoꞌya ekaremekî: anîꞌ nîkupî eserîkan pepîn 
kuꞌpai pra awanî morî pe eꞌnîtoꞌpe Paapa yarakkîrî. Maasa pra taꞌpîiya 
see warantî:

— Mîrîrî warantî teesenumenkai pra eꞌtî.
Anîꞌ enuku pe nai kaꞌ pona Cristo eraꞌmai?

Dt 30.12
7 Teesekaranmapoi pra eꞌtî.

Anîꞌ autî pe nai saꞌmantaꞌsan koreꞌta Cristo pîmîꞌsaꞌkakonpa miarî 
pai?

Dt 30.13

— taꞌpîiya. 8 Tamîꞌnawîrî mîrîrî kuꞌpai pra awanî maasa pra mîrîrî pîꞌ 
pena Moisés eseurîmaꞌpî:

— Aꞌkî aminke pra Paapa maimu man aapiaꞌnîkon epuꞌtîkonpa,
antakon yaꞌ man. Moropai ayewankon yaꞌ man

Dt 30.14

— taꞌpîiya. Mîrîrî itekare anna nekaremekîꞌpî manniꞌ. 9 Mîrîrî pîꞌ 
eeseurîma ya, anta ke taaya ya, Jesus wanî ayepotorî pe moropai innape 
ikupîya ya ayewan ke îꞌ kaiꞌma Paapaya iꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî isaꞌmantaꞌsan 
koreꞌtapai, aweꞌpîikaꞌtî. 10 Maasa pra uyewankon ke innape ikupîꞌnîkon ya 
moropai innape Cristo kupî ekaremekîꞌnîkon ya untakon ke, eꞌpîikaꞌtîn. 
11 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man see warantî:

— Anîꞌya innape mîîkîrî kupî ya,
mîîkîrî wanî pepîn tîweppeꞌse tîwinîkîi

Is 28.16
— taasaiꞌya man. 12 Mîrîrî taiya tamîꞌnawîronkon pîꞌ manniꞌkan 
Judeuyamîꞌ pîꞌ moropai Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ maasa pra tianperî 
pîikaꞌtîntoꞌ ton pra awanî yeꞌnen saꞌnîrî toꞌ tîîse. Tamîꞌnawîronkon 
yepotorî pe tîwanî yeꞌnen, tîpîꞌ tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton esaꞌnenan 
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pîikaꞌtîiya. 13 Taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya manniꞌ warantî 
pîikaꞌtîiya.

— Manniꞌ uyepotorîkon pîꞌ tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌ ton esaꞌnen ya eꞌpîikaꞌtî

Jl 2.32
— taasaiꞌya man.

14 Yai pra tiaronya taa: — Tîîse oꞌnon yeꞌka pe see innape ikupî yeꞌka 
pe pra esatî toꞌya eꞌpainon? Moropai oꞌnon yeꞌka pe innape ikupî toꞌya 
eꞌpainon itekare etatîpon pînon? Moropai oꞌnon yeꞌka pe eta toꞌya 
eꞌpainon anîꞌya itekare ekaremeꞌsaꞌ pra tîîse? 15 Moropai oꞌnon yeꞌka 
pe itekare esekaremekî eꞌpainon anîꞌ ekaremeꞌnen yarimasaꞌ pra tîîse? 
T˻îîse mîrîrî ekaremeꞌnen yarimasaꞌ Paapaya.˼  Aꞌkî, Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man see warantî:

— Oꞌnon yeꞌka pe morî pe eeseraꞌma eꞌpainon itekare ekaremeꞌnenya 
ekaremekî ya

Is 52.7
— taasaiꞌya man.

16 Tîîse eta tîuyaꞌnîkon ya, tamîꞌnawîronkonya innape mîrîrî itekare 
kuꞌsaꞌ pra awanîꞌpî. Mîrîrî pîꞌ pena itekare ekaremeꞌnen Isaías nurîꞌtî 
eseurîmaꞌpî. Taꞌpîiya see warantî:

— Uyepotorî, anîꞌya see innape itekare anna nekaremekîꞌpî kupî 
eꞌpainon?

Is 53.1

— taꞌpîiya. 17 Tîîse innape ikuꞌtoꞌ wanî itekare eta wenai. Moropai 
itekare wanî manniꞌ ekaremeꞌnenya Cristo yekare ekaremekî wenai. 
18 Moriya ekaranmapouya. Inkamoroya kin itekare esekaremekî etasaꞌ 
pra nai? Kaane, etaꞌpî toꞌya. Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ warantî:

Tamîꞌnawîrî pata po tîîkoꞌmansenon
pemonkonyamîꞌya imaimu etasaꞌ man

Sl 19.4

taasaiꞌya man. 19 Inîꞌrî ekaranmapouya. Mîrîrî yekare etasaꞌ Israelyamîꞌya 
yai epuꞌtî toꞌya pra kin nai? Mîrîrî yuukuꞌpî pena Moisés nurîꞌtîya. 
Imenukaꞌpîiya see warantî:

Paapaya taꞌpî: — Amîrîꞌnîkon kinmuwa kupî sîrîrî
tiaronkon pemonkonyamîꞌ amîrîꞌnîkon pepîn pîikaꞌtîuya wenai.
Inkamoro pemonkonyamîꞌ epuꞌnenan pepîn
pakkokon pîikaꞌtîsauꞌya wenai
eekoreꞌmakon upîꞌ — taꞌpîiya.

Dt 32.21
kaiꞌma imenukaꞌpîiya. 20 Moropai pena Isaías nurîꞌtî eseurîmaꞌpî meruntî 
ke panpîꞌ. Taꞌpîiya:
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Paapa esenpoꞌpî manniꞌkan tîwanenan pepîn pia,
moropai tesaꞌnenan pepîn pia eesekaremekîꞌpî

Is 65.1

taꞌpîiya. 21 Tîîse inkamoro Israelyamîꞌ pîꞌ Isaías nurîꞌtî eseurîmaꞌpî. Taꞌpîiya:
Wei kaisarî Paapa wanîꞌpî toꞌ anpîikaꞌtîpai teuren
tîpîikaꞌtîtoꞌkon Paapaya yuꞌse pra yewanmîrîꞌpî toꞌya.
Inkamoroya tewankon saꞌmannîꞌsaꞌ wanîꞌpî
Paapa maimu aniyuꞌpai pra tîwanîkon yeꞌnen

Is 65.2
taꞌpîiya.

Paapaya Israelyamîꞌ Iꞌnokoꞌma

11  1 Mîrîrî yeꞌnen ekaranmapouya tarîpai. Paapaya 
tîpemonkonoyamîꞌ yewanmîrîꞌpî? Kaane, tiwin kin toꞌ 

yewanmîrîsaiꞌya pra man. Maasa pra uurî pîikaꞌtîꞌpîiya. Uurî wanî 
inkamoro yonpa pe tîweꞌsen pe. Uurî wanî Abraão nurîꞌtî payanîꞌpî pe 
tîweꞌsen pe moropai manniꞌ Benjamim nurîꞌtî paarîꞌpî pe wanî. 2 Paapaya 
manniꞌkan tîpemonkonoyamîꞌ tîmenkaꞌsan yewanmîrîsaꞌ pra man. 
Inkamoro epuꞌtîꞌpîiya pena maasa pata koneka tîuya pra tîîse. Epuꞌnenan 
amîrîꞌnîkon îꞌ kaiꞌma Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ. Manniꞌ Elias 
nurîꞌtî eseurîmaꞌpî Paapa pemonkonoyamîꞌ winîkîi. 3 See warantî taꞌpîiya:

— Uyepotorî, inkamoroya amaimu ekaremeꞌnenan tîꞌkaꞌpî moropai 
inkamoroya ayapurî pe tînpoꞌtîkon yaponseꞌ sorokaꞌpî.

Tarîpai uurî neken eꞌnîmîsaꞌ sîrîrî tiwinsarî tarîpai inkamoro wanî 
uurî anwîpai

1 Rs 19.10,14

— taꞌpîiya. 4 Îꞌ kaiꞌma mîîkîrî maimu yuukuꞌpî Paapaya? Taꞌpîiya see warantî:
— Asakîꞌne miaꞌ pona tîîmoꞌtai mil (7.000) kaisarî warayoꞌkon wanî.
Inkamoro mannankan ikonekasaꞌ toꞌ napurî pe Baal iteseꞌ 

yapurînenan pepîn. Tîîse uurî neken yapurî toꞌya
1 Rs 19.18

— taꞌpîiya. 5 Mîrîrî warantî aweꞌkuꞌsaꞌ sîrîrî. Tîîse morî pe Paapa eꞌtoꞌ 
wenai toꞌ wanî arinîke pra tîîse moro toꞌ man Paapa nîmenkaꞌsan tîmîrî 
ton pe. 6 Ituꞌse tîweꞌtoꞌ wenai Paapaya toꞌ menkasaꞌ îꞌ toꞌ nîkupîꞌpî wenai 
pra, maasa pra toꞌ nîkupîꞌpî wenai Paapaya toꞌ menkasaꞌ ya, moriya toꞌ 
esenyakaꞌmatoꞌ yepeꞌ pe itîrî Paapaya eꞌpainon, epeꞌmîra itîrîiya pepîn.

7 Îꞌ taa pe nai mîrîrî pîꞌ? Taꞌnîkon kaꞌrî Israelyamîꞌ tamîꞌnawîronkonya 
yairî tîweꞌtoꞌkon yuwaꞌpî teesekaꞌnunkai, tînkupîꞌpîkon wenai. Tîîse 
eposaꞌ toꞌya pra awanîꞌpî. Tuꞌkankon pepîn neken, Paapa nîmenkaꞌsanya 
eporîꞌpî. Tîîse tiaronkon wanî Paapaya tannotoꞌkon anetapai pra. 
8 Inkamoro pîꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:
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Paapaya ayewankon saꞌmannîꞌsaꞌ
moropai eesenumenkatoꞌkon nîrî.
Mîrîrî yeꞌnen inkamoroya eraꞌma eserîke pra awanî tenukon ke
moropai eta toꞌya eserîke pra awanî tîpanakon ke

Dt 29.4; Is 29.10
taꞌpîiya. 9 Moropai Davi nurîꞌtî eseurîmaꞌpî mîrîrî pîꞌ. Taꞌpîiya:

Toꞌ atausinpatoꞌ weiyu yai
toꞌ ena eꞌpai man moraiꞌ yaꞌ
toꞌ esenkuꞌtîi,
inkamoro eꞌtoꞌpe itarumaꞌtîsaꞌkon pe,

 10 toꞌ kuꞌkî, inkamoro yenu eꞌtoꞌpe enkaruꞌne
moropai tîîwarîrî tîweꞌmorikkai toꞌ eꞌtoꞌpe
tîmoronkon epuꞌtoꞌpe toꞌya tînkupîꞌpîkon wenai

Sl 69.22,23
taꞌpîiya.

11 Tarîpai ekaranmapouya. Inkamoro Judeuyamîꞌ atareꞌmosaꞌ yai toꞌ 
atareꞌmoꞌpî tamîꞌnawîrî îꞌ eporîkonpa pra? Kaane, tîîse inkamoroya 
imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ wenai manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn eꞌpîikaꞌtîtoꞌkon 
iipîꞌpî. Mîrîrî pîkînsaꞌ Judeuyamîꞌ kinmuwatoꞌpe tîwinîpai toꞌ eꞌpîikaꞌtîsaꞌ 
wenai. 12 Judeuyamîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî wenai kureꞌnan morî pe 
Judeuyamîꞌ pepîn eꞌtoꞌ wanî. Tîîpiaꞌnîkon tîntîrî pe Paapa nîkupîꞌpî 
yapisî toꞌya pra Judeuyamîꞌ wanî wenai Judeuyamîꞌ pepîn pia itîrîꞌpîiya. 
Tîîse îꞌ pensa inkamoro Judeuyamîꞌ ennaꞌpo ya, tîîpiaꞌnîkon Paapa nîtîrî 
yapisî toꞌya ya, îꞌ kaiꞌma morî pe panpîꞌ tamîꞌnawîronkon wanî inîꞌ panpîꞌ 
itentai, inkamoro wenai.

Yei Panta Moꞌtanîꞌsaꞌ Tiaron Parakon Pona Warainokon
13 Tarîpai eseurîma sîrîrî amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. Maasa 

pra uurî wanî Paapa naipontîꞌpî pe itekare ekaremeꞌse amîrîꞌnîkon 
Judeuyamîꞌ pepîn koreꞌta. Mîrîrî esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ atausinpa. 14 Yai 
pra mîrîrî kupîuya wenai uyonpayamîꞌ ikinmuwa emapuꞌtîuya. Mîrîrî 
pîkînsaꞌ yai pra tiaronkon eꞌpîikaꞌtî emapuꞌtîuya. 15 Maasa pra Judeuyamîꞌ 
wanî yewanmîrîsaꞌ pe, mîrîrî pîkînsaꞌ Judeuyamîꞌ pepîn enaꞌpî Paapa 
yonpa pe. Mîrîrî tîpo oꞌnon yeꞌka pe awanî eꞌpainon, inkamoro yapisî 
Paapaya yai? Toꞌ wanî eꞌpainon manniꞌ isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka inîꞌrî 
enen tîwanîkonpa warantî. 16 Aꞌkî, eꞌmaiꞌnon ikei ekisaꞌ wanî ya morî 
pe itîîtoꞌpe Paapa pia, moriya tamîꞌnawîron itonpakon nîrî ikeikon 
wanî morî pe, imîrî ton pe. Moropai yei kara wanî ya morî pe Paapa 
pia itîîtoꞌpe, moriya ipanta nîrî wanî morî pe, imîrî pe. Mîrîrî warantî 
Judeuyamîꞌ wanî. Paapa pemonkono pe toꞌ tamokon eꞌsaꞌ wenai toꞌ 
payanîꞌsan nîrî wanî ipemonkono ton pe.
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17 Oliveira yeꞌ pînsaꞌ imainanpasaꞌ panta waikatî toꞌya. Moropai mîrîrî 
pataꞌpî yaꞌ tiaron oliveira yeꞌ imainanpasaꞌ pepîn ese yeꞌkarî panta tîrî 
toꞌya tiaron mainanpasaꞌ pataꞌpî yaꞌ. Aꞌkî tauya amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ 
pepîn wanî manniꞌ oliveira yeꞌ ese yeꞌkarî warantî. Tarîpai amîrîꞌnîkon 
aweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon yapiꞌsaꞌyaꞌnîkon inkamoro Judeuyamîꞌ wenai. 18 Mîrîrî 
yeꞌnen amîrîꞌnîkonya ipanta rîꞌpî yewanmîrî eꞌpai pra awanî. Mîrîrî pîꞌ mîî 
pe aatapurîkon eꞌpai pra man. Maasa pra amîrîꞌnîkon wanî tarîpai ipanta 
pe warantî. Ipantaya ikara yapîtanîpî eserîke pra man tîîse ikaraya neken 
ipanta yapîtanîpî. Mîrîrî yeꞌnen taayaꞌnîkon eserîke pra man: — Anna wanî 
Judeuyamîꞌ yentai tîweꞌsanon pe — taayaꞌnîkon eserîke pra naatîi. 19 Mîrîrî 
yeꞌnen taayaꞌnîkon: — Ipanta yaꞌtîsaꞌ toꞌya mîrîrî anna pataꞌseꞌ ton pe, Paapa 
pemonkono pe anna eꞌtoꞌpe. 20 Inna, seruꞌ pepîn. Tîîse enpenatatî inkamoro 
yaꞌtîꞌpî Paapaya maasa pra innape ikupî toꞌya pra awanî yeꞌnen. Tîîse 
amîrîꞌnîkon tîrîꞌpî Paapaya oliveira yeꞌ pîꞌ manniꞌ warantî maasa pra innape 
ikupîyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî pîꞌ mîî pe taatapurîi pra eꞌtî. Tîîse eranneꞌ 
pe eꞌtî mîrîrî pîꞌ, Paapaya ayaꞌtîkon namai. 21 Mîrîrî yeꞌnen aka tîwarî eꞌtî. 
Paapaya Judeuyamîꞌ tîmenkaꞌsan puꞌkuru tarumaꞌtîtoꞌ tîuya kuꞌsaꞌ pra man 
tîwî. Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîiya pepîn kaiꞌma kîsenumenkatî.

22 Maasa eraꞌmatî Paapa wanî morî pe seruꞌ pepîn moropai nariꞌ pe 
nîrî awanî. Mîîkîrî wanî nariꞌ pe manniꞌkan tenaꞌtîꞌsan winîkîi. Tîîse 
morî pe awanî awinîkîiꞌnîkon tîwîrîrî innape tîkupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
yeꞌnen. Mîîwîni pra awanî ya amîrîꞌnîkon nîrî yaꞌtîiya. 23 Tîîse îꞌ pensa 
Judeuyamîꞌya tîwî teserukon kupî ya moropai innape ikupî toꞌya 
ya toꞌ ennaꞌpo inîꞌrî ipataꞌseꞌkon yaꞌ, Paapaya toꞌ ennaꞌpo emapuꞌtî. 
24 Amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn wanî manniꞌ oliveira seꞌ tapairon panta 
yaꞌtîsaꞌ moropai itîîsaꞌ tiaron panta pataꞌpî yaꞌ warantî. Manniꞌ oliveira 
yeꞌ imainanpasaꞌ pona itîîsaꞌ pe. Judeuyamîꞌ wanî manniꞌ oliveira yeꞌ 
imainanpasaꞌ warantî. Mîrîrî yeꞌnen Paapaya ikupî saꞌme pra îꞌ kaiꞌma 
mîrîrî oliveira yeꞌ pîꞌ yannuku tîuya ipanta tenaꞌtîꞌpî.

Morî Pe Paapa Eꞌtoꞌ Tamîꞌnawîron Pîꞌ
25 Uyonpayamîꞌ, anîꞌ nepuꞌtî pepîn yairon epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai, 

aawarîrîꞌnîkon epuꞌnen pe awanîkon kaiꞌma eesenumenkakon namai. 
Maasa pra Israelyamîꞌya innape ikuꞌtoꞌ pepîn koꞌmamî pepîn ipatîkarî. 
Tîîse toꞌ koꞌmamî tamîꞌnawîrî innape ikupîtonkon Judeuyamîꞌ pepînya 
innape ikuꞌsaꞌ pîkîrî. 26 Mîrîrî warantî neken tamîꞌnawîrî Israelyamîꞌ 
eꞌpîikaꞌtî taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya manniꞌ warantî.

Pîikaꞌtîton iipî pe man.
Moropai mîîkîrîya tamîꞌnawîronkon
Jacó payanîꞌsan nîkupîꞌpî imakuiꞌpî
moꞌka pe man.

 27 Mîrîrî warantî toꞌ yarakkîrî eseta kupî sîrîrî,
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mîrîrî imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî moꞌkauya yai

Is 59.20,21; 27.9; Jr 31.33,34
taꞌpîiya.

28 Inkamoro Judeuyamîꞌya Paapa maimu yewanmîrîsaꞌ wenai Paapa 
yeyaton pe toꞌ enaꞌpî, amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn wenai. Tîîse Paapaya 
toꞌ menkasaꞌ wenai toꞌ ena Paapa yonpa pe. Penaronkon tamokon wenai 
toꞌ enaꞌpî. 29 Maasa pra îꞌ pensa Paapaya îꞌ taꞌpî tîuya teesenumenkatoꞌ 
miakanma pepîn, manniꞌkan tînmenkaꞌsan tîmîrî ton pe yarakkîrî. 
Moropai inkamoro kupîiya morî pe. 30 Amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn pena 
Paapa maimu yawîrî pra awanîꞌpîkon. Tîîse tarîpai amîrîꞌnîkon eraꞌmaꞌpî 
Paapaya tîꞌnokoꞌpî pe, maasa pra Paapa maimu yawîrî pra Judeuyamîꞌ 
eꞌsaꞌ yeꞌnen. 31 Mîrîrî warantî tîꞌnokoꞌpî pe Paapaya ayeraꞌmaꞌpîkon yeꞌnen, 
Judeuyamîꞌya nîrî tîꞌnokoꞌmatoꞌkon Paapaya yapisî, inkamoro wanî Paapa 
maimu yawîrî pra tîîse. 32 Mîrîrî yeꞌnen Paapaya tamîꞌnawîrî toꞌ kuꞌsaꞌ toꞌ 
eꞌtoꞌpe yarakkansaꞌ warantî tîmaimu yawîrî pra toꞌ eꞌsaꞌ yeꞌnen. Mîrîrî 
kupîꞌpîiya teetîꞌnokoꞌmatoꞌ yenpopa kaiꞌma tamîꞌnawîronkon ton pe.
 33 Ipîkku pe puꞌkuru Paapa wanî epuꞌtî yentai.

Moropai îꞌ kaiꞌma kureꞌne epuꞌnen pe awanî
ekaremekî yentai.
Anîꞌya kin teseru konekasaꞌ Paapaya epuꞌtî eꞌpainon?
Anîꞌya Paapa esenumenkatoꞌ epuꞌtî eꞌpainon?

 34 Anîꞌya kin Paapa esenumenkatoꞌ epuꞌtî eꞌpainon?
Anîꞌya kin ipanama eꞌpainon?

Is 40.13
 35 Anîꞌya kin îꞌ tîrîꞌpî Paapa pia,

itepeꞌpî yapisîpa iwinîpai?
Jó 41.11

36 Tamîꞌnawîron wanî Paapa nîkonekaꞌpî pe. Tamîꞌnawîron koꞌmannîpîiya 
tîmîrî pe awanî. Morî pe puꞌkuru man Paapa tauya tîwîrîrî.

Paapa Esenyakaꞌmatoꞌ Kuꞌtoꞌpe Eturumakan

12  1 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, kureꞌne Paapaya uꞌnokoꞌmasaꞌkon 
wenai îꞌ kaiꞌma antîrîkon tîrîyaꞌnîkon iipia tarîpai? Kureꞌne 

esatîuya sîrîrî. Eturumakatî Paapa pia tamîꞌnawîrî aweꞌtoꞌkon yawîrî. 
Aakoꞌmamîkon pîkîrî mîîkîrî pîꞌ neken teesenumenkai akoꞌmantî morî 
pe. Mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon ya Paapa wakîri pe awanîkon moropai 
yairî Paapa yapurîyaꞌnîkon mîrîrî. 2 Sîrîrî pata yeseru pîꞌ tîweꞌsanon 
pemonkonyamîꞌ warantî pra eꞌtî. Tîîse tîwî Paapaya ayeserukon, 
eesenumenkatoꞌkon miakanmatoꞌpe eturumakatî. Mîrîrî warantî neken 
epuꞌtîyaꞌnîkon îꞌ ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ wanî, moropai aweꞌtoꞌ yawîron pe 
awanî epuꞌtîyaꞌnîkon, moropai awakîrikon pe awanî.
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3 Morî pe puꞌkuru tîwanî wenai uupia sîrîrî esenyakaꞌmatoꞌ ton tîrîꞌpî Paapaya. 
Mîrîrî yeꞌnen tauya apîꞌnîkon tamîꞌnawîrî awanîkon tanne. Tiaron yentai 
keꞌkuꞌtî morî pe kaiꞌma. Tîîse eesenumenkakon yai yairî esenumenkatî. Tiwin 
pîꞌ siꞌma apîꞌnîkon rî atakoꞌmenkatî. Yairî esenumenkatî ankupîkon ton tîîsaꞌ 
Paapaya pîꞌ, îꞌ kaiꞌma aweꞌtoꞌkon pîꞌ innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon yawîrî. 4 Maasa pra 
tiwin uyesaꞌkon wanî tanne, tuꞌke ipantakon wanî, uyemekon, uꞌpukon kaiꞌma. 
Tuꞌke toꞌ wanî tanne seꞌ kaisarî toꞌ wanî pepîn. Tiwin pîꞌ eesenyakaꞌmatoꞌ wanî 
tiaron pe tiwin pîꞌ tîîse. 5 Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon wanî tuꞌke eꞌnî tanne. Tiwin 
uyesaꞌkon wanî Cristo yarakkîrî eꞌnî yeꞌnen. Mîrîrî warantî tiwin eꞌnî tiaronkon 
pokonpe. Tuꞌke uyesaꞌkon epantakapîꞌsaꞌ esenyakaꞌma tiwin pîꞌ warantî eꞌnî, tiwin 
uyesaꞌkon tîîse. 6 Mîrîrî yeꞌnen tiwin pîꞌ siꞌma îꞌ kaiꞌma yapiꞌsaꞌ epeꞌmîra yapurî 
yuwapaiꞌnîkon. Mîrîrî yapisîꞌpî epeꞌmîra Paapaya itîîsaꞌ yeꞌnen ukaisarîꞌnîkon. 
Mîrîrî Paapa nîtîrîꞌpî wanî ya, itekare ekaremeꞌtoꞌpe, mîrîrî kuꞌpaiꞌnîkon îꞌ kaiꞌma 
innape ikuꞌsaꞌnîkon yeꞌnen. 7 Tîîse yapurîtoꞌpe awanî ya moriya yapurîpaiꞌnîkon. 
Tîîse yenupantoꞌpe awanî ya, moriya toꞌ yenupapaiꞌnîkon. 8 Tîîse tiaronkon 
yausinpatoꞌpe awanî ya, moriya toꞌ yausinpapaiꞌnîkon. Anîꞌya temanne rataika 
ya tiaronkon pia, moriya mîrîrî kuꞌkî yairî puꞌkuru. Tîîse anîꞌ wanî ya ipîkku pe, 
tiaronkon esaꞌ pe, inkamoro panamaya yuwakî epuꞌtîiꞌma aka. Anîꞌya tiaronkon 
pîikaꞌtî ya, moriya toꞌ pîikaꞌtîkî awakîri puꞌkuru taatausinpai.

9 Mîrîrî warantî aweꞌsaꞌnamatoꞌ eꞌtoꞌpe yairî morî pe. Imakuiꞌpî yuꞌse 
tîweꞌse pra eꞌtî tîîse morî kupîyaꞌnîkon yuwatî. 10 Eetîꞌnînmatoꞌkon wenai 
tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon eꞌpai man, Cristoya asaꞌnamakon warantî, 
ayonpakon pe puꞌkuru toꞌ tîkuꞌse. 11 Paapa ton pe teesenyakaꞌmai eꞌtî 
enyaꞌne pe pra. Uyepotorîkon yapurîtî taatausinpai ayewankon yaꞌ. 
12 Taatausinpai puꞌkuru inîmîkî pîꞌ akoꞌmantî. Aweꞌtarumatîtoꞌkon 
yapîtanîꞌtî meruntî ke, teesewankonoꞌmai pra. Tîîse eepîremakon pîꞌ 
akoꞌmantî tîrumakai pra. 13 Ayonpakon innape ikuꞌnenan pia îꞌ rî itesaꞌ 
pe aweꞌtoꞌkon yonpa antîîtî, manniꞌkan saꞌne îꞌ ton pînon pia. Moropai 
tamîꞌnawîronkon aapiaꞌnîkon tuiꞌsanon yapiꞌtî morî pe ayewîꞌkon ta.

14 Manniꞌkan amîrîꞌnîkon pîꞌ tîwoꞌmaꞌtasanon wanî ya, inkamoro 
pîikaꞌtîtoꞌpe Paapaya esatî Paapa pîꞌ morî tîîtoꞌpeiya toꞌ pia. Mîrîrî morî 
tîîtoꞌpeiya esatî toꞌ tarumaꞌtîiya namai. 15 Atausinpatî taatausinpasanon 
pokonpe. Moropai akaruntî manniꞌkan tîkaruwasenon pokonpe. 
16 Akoꞌmantî tîmurukun pe tiaronkon pokonpe tiaron yentai mîî pe 
tîweꞌkuꞌse pra. Tîîse ayonpa pe toꞌ kuꞌtî, ipîkkukon pepîn moropai 
tîweꞌtarumaꞌtîsanon. Epuꞌnen pe tîweꞌkuꞌse pra eꞌtî.

17 Imakuiꞌpî pe tiaron tîrepai pra eꞌtî. Tîîse morî ke neken irepatî. Morî 
kupîyaꞌnîkon yuwatî tamîꞌnawîronkon neraꞌma ton pe. 18 Epuꞌtîyaꞌnîkon 
pîkîrî morî kupîyaꞌnîkon yuwatî, morî pe aakoꞌmamîkonpa tiaronkon 
pokonpe. 19 Uyonpayamîꞌ tiaronkon pîꞌ eeseꞌmakon tuwai pra eꞌtî. Maasa 
pra Paapaya inkamoro tarumaꞌtî kupî sîrîrî mîîtoꞌpe. Mîrîrî pîꞌ taasaꞌ 
Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:
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— Uurî eseꞌma pe wai inkamoro yarakkîrî uyeseru konekauya pe wai

Dt 32.35

— taꞌpî Paapaya 20 Tîîse mîrîrî taasaꞌ Paapa maimuya manniꞌ yawîrî ikuꞌtî.
Mîîkîrî apîꞌnîkon tîwoꞌmaꞌtasen wanî ya emiꞌne,
mîîkîrî yaꞌreꞌ ton tîîtî.
Moropai tuna aninnîpai awanî ya,
mîîkîrî woꞌpatî.
Mîrîrî kupîyaꞌnîkon ya yarakkîrî,
mararî pra mîîkîrî yeppeꞌnîpîyaꞌnîkon

Pv 25.21,22

taasaiꞌya man 21 Ayentaiꞌnîkon imakuiꞌpî ena kîꞌtîîtî. Tîîse imakuiꞌpî 
yentai awanîkon yuwatî morî kupîyaꞌnîkon wenai.

Îꞌ Kaiꞌma Ipîkku Pe Tîweꞌsanon Maimu Yawîrî Eꞌnî

13  1 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîronkon eꞌpai awanî ipîkkukon maimu 
yawîrî. Maasa pra inkamoro wanî tamîꞌnawîrî Paapa nîkupîꞌsan pe 

mîîtoꞌpe. Moropai intîrîꞌsan pe toꞌ wanî. 2 Tîîse inkamoro maimu yawîrî pra 
anîꞌ wanî ya, mîîkîrî wanî pepîn Paapa maimu yawîrî maasa pra Paapaya 
toꞌ tîîsaꞌ tanne. Mîrîrî warantî teesenumenkasen wanî ya, tîîwarîrî rî mîîkîrî 
esewanmîrî mîrîrî. 3 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro imakuiꞌpî kuꞌnenen wanî eranneꞌ 
pe, mîîkîrî ipîkku pe tîweꞌsen pata esaꞌ pîꞌ. Tîîse manniꞌkan morî kuꞌnenan 
wanî pepîn eranneꞌ pe ipîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ pe eꞌpai pra awanî ya, moriya 
morî kuꞌkî moropai mîrîrî kupîya ya, mîîkîrîya ayapurî. 4 Maasa inkamoroya 
Paapa esenyakaꞌmatoꞌ koneka mîrîrî amîrîꞌnîkon tonpe. Tîîse imakuiꞌpî kupîya 
ya, eranneꞌ pe eꞌkî maasa pra meruntî ke mîîkîrî wanî amîrî tarumaꞌtîiya. 
Inkamoro wanî Paapa esenyakaꞌmatoꞌ kuꞌnenan pe. Moropai pemonkon 
imakuiꞌpî kuꞌnen tarumaꞌtînen pe toꞌ wanî. 5 Mîrîrî warantî ipîkkukon pe 
tîweꞌsanon maimu yawîrî awanîkon eꞌpai awanî inkamoroya atarumaꞌtîkon 
namai. Moropai mîrîrî wenai neken pra tîîse eesenumenkatoꞌkon wenai.

6 Mîrîrî yeꞌnen aneꞌmakon yeꞌmatî ipîkkukon esenyakaꞌmatoꞌpe maasa 
pra Paapa ton pe toꞌ esenyakaꞌma ipoitîrî pe. 7 Mîrîrî yeꞌnen epeꞌmîra 
aweꞌtoꞌkon yeꞌmatî iipia. Tamîꞌnawîrî epeꞌmîra aweꞌtoꞌkon yeꞌmatî. 
Inkamoro namatî tamîꞌnawîrî ipîkku pe tîweꞌsanon yapurîtî.

Îꞌ Kaiꞌma Tiaronkon Koneka Yeseru
8 Tiaronkon pia epeꞌmîra tîweꞌse pra eꞌtî. Tîîse kureꞌne epeꞌmîra 

aweꞌtoꞌkon eꞌpai awanî, îꞌ kaiꞌma, tiaronkon saꞌnamatoꞌyaꞌnîkon ke. 
Maasa pra anîꞌya tiaronkon saꞌnama ya, mîîkîrî wanî mîrîrî Paapa 
maimuya taasaꞌ yawîrî. 9 Paapa maimuya taasaꞌ see warantî:

— Tiaron noꞌpî yarakkîrî tîweꞌse pra moropai pemonkon kîꞌwîi.
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Amaꞌyeꞌ pe tîweꞌse pra tiaron yemanne yuꞌse pra

Êx 20. 13-15,17; Dt 5.17-19,21

— taasaiꞌya man. Tamîꞌnawîrî mîrîrîkon wanî Paapa maimuya taatoꞌpe. 
Moropai taꞌpîiya:

— Tiaronkon saꞌnamatî, aawarîrî aweꞌsaꞌnama manniꞌ warantî

Lv 19.18

— taꞌpîiya. 10 Anîꞌya tiaronkon saꞌnama ya, imakuiꞌpî kupîiya pepîn toꞌ 
winîkîi. Maasa pra eꞌsaꞌnamantoꞌ wanî Paapa maimuya taasaꞌ manniꞌ 
tamîꞌnawîrî yawîrî.

11 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî yawîrî ikupîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. Maasa pra aasîrî 
eꞌpîikaꞌtîntoꞌ weiyu eseporî kupî sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen pakan eꞌpai man. Maasa 
pra aminke pra eꞌpîikaꞌtîntoꞌ weiyu wanî sîrîrî pena innape ikupî piaꞌtî yai 
awanîꞌpî warantî pra. 12 Ewaron pe tîweꞌsen ataretîꞌkasaꞌ sîrîrî. Tarîpai aꞌka 
pe tîweꞌsen erepansaꞌ sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen ewaron ya siꞌma imakuiꞌpî kupî pîꞌ 
koꞌmannîtoꞌ yemîꞌpannîpî yuwapai man. Tîîse aꞌka ta siꞌma meruntî ke eꞌnî 
yuwapaiꞌnîkon man. 13 Tîwîrî koꞌmannîpaiꞌnîkon man aꞌka ta, aꞌka ta tîweꞌsen 
pemonkon wanî warantî, imakuiꞌpî pe tîweꞌse pra moropai teetînsen pe pra, 
moropai seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî tîweꞌse pra, mîrîrî yeꞌka nura 
tîkuꞌse pra, moropai teekoreꞌmasen pe pra, moropai ikinmuyen pe tîweꞌse 
pra. 14 Tîîse Jesus Cristo winîpainon yapiꞌtî eeseyaꞌnamakonpa mîrîrî yeꞌka 
winîkîi, îꞌ kaiꞌma aawarîrîꞌnîkon ituꞌse apunkon eꞌtoꞌ yawîrî tîkuꞌse pra.

Ayakon Winîkîi Teeseurîmai Pra Eꞌkî

14  1 Manniꞌ aꞌtuꞌmîra tîweꞌsen akoreꞌtaꞌnîkon innape Jesus kupî tîuya 
yeꞌka pe mîîkîrî yapiꞌtî awakîrikon pe. Mîîkîrî yarakkîrî teesiyuꞌpîꞌse 

pra eꞌtî, îꞌ taiya ya apîꞌnîkon. 2 Aꞌkî, tiaronkonya taa tamîꞌnawîron pîꞌ 
entamoꞌkan. Tîîse tiaronkon teesenumenkatoꞌkon yaꞌ aꞌtuꞌmînanya taa: 
— Kaane, tamîꞌnawîron enapî eserîke pra man, ipînsaꞌ neken enapî — taa 
toꞌya. 3 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya tamîꞌnawîron tenaꞌsen enapî ya, mîîkîrî ipînsaꞌ 
neken enaꞌnen kupî eꞌpai pra awanî tewanma pe. Mîrîrî yeꞌka ipînsaꞌ tenaꞌsen 
enaꞌnenya tamîꞌnawîrî enaꞌnen yewanmîrî eserîke pra awanî. Maasa pra 
Paapaya tîwakîri pe mîîkîrî yapiꞌsaꞌ yeꞌnen. 4 Anîꞌkan amîrîꞌnîkon tiaronkon 
poitîrî pe tîweꞌsanon pîꞌ eeseurîmakonpa? Maasa pra mîîkîrî esaꞌya neken taa 
eserîke awanî, morî pe awanî, morî pe pra awanî kaiꞌma. Moropai morî pe 
awanî taiya maasa pra mîrîrî warantî itesaꞌya ikupî.

5 Tiaronkon esenumenka mîrîrî weiyu wanî tiaron wei yentai kaiꞌma. 
Moropai tiaronkon esenumenka seꞌ kaisarî wei wanî kaiꞌma. Mîrîrî yeꞌnen 
yairî tîwanîkon kaiꞌma toꞌ wanî teesenumenkakon yawîrî. 6 Tîîse manniꞌ 
ipîkku pe mîrîrî weiyu kuꞌnen wanî ya, mîîkîrîya Paapa yapurîtoꞌpe ikupî 
mîrîrî. Moropai manniꞌ tamîꞌnawîron enaꞌnenya nîrî Paapa yapurîtoꞌpe 
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ikupî mîrîrî. Morî pe puꞌkuru man taiya Paapa pîꞌ. Moropai ipînsaꞌ neken 
enaꞌnenya Paapa yapurîpa ikupî mîrîrî. Taiya: — Morî pe puꞌkuru man 
— taiya Paapa pîꞌ. 7 Maasa pra anîꞌ ton pra man tîîwarîrî tîîkoꞌmansen 
moropai tîîwarîrî tîîsaꞌmantasen ton pra man. Koꞌmannîtoꞌ wanî 
uyepotorîkon pia. 8 Saꞌmantan ya moriya saꞌmantan mîrîrî uyepotorîkon 
ton pe. Mîîwîni pra awanî ya, enen eꞌnî ya, saꞌmantan ya awanî 
Uyepotorîkon tonpe.

9 Maasa pra Yepotorî Wannî pe tîwanîpa kaiꞌma Cristo saꞌmantaꞌpî 
moropai awennapamîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen isaꞌmantaꞌsan yepotorî pe awanî 
moropai enenankon yepotorî pe awanî. 10 Tîîse, îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen 
ayakon yewanmîrîya? Amîrî kanan, îꞌ ton pe ayakon yuꞌse pra awanî? 
Aꞌkî, tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon eseporî kupî sîrîrî Paapa rawîrî. Mîrîrî 
yai Paapaya uyakoꞌmenkakon kupî sîrîrî. 11 Maasa pra Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

— Innape Uurîya taasaꞌ sîrîrî
îꞌ pensa innaꞌpokauya pata pe pra — taꞌpî Uyepotorîkonya.
— Urawîrî neken tamîꞌnawîronkon eꞌsekunka pe man unamai.
Mîrîrî yai inkamoroya taa kupî sîrîrî tamîꞌnawîrî siꞌma:
“Amîrî wanî tamîꞌnawîronkon yakoꞌmenkaton pe”, — taꞌpî 

Uyepotorîkonya.
Is 45.23

taasaiꞌya man. 12 Mîrîrî yeꞌnen tiwin pîꞌ siꞌma ukaisarîꞌnîkon unkupîꞌpîkon 
ekaremekî kupî sîrîrî Paapa pîꞌ, t˻iaron pîꞌ pra˼ .

Imakuiꞌpî Yaꞌ Ayakon Ena Kîsemapuꞌtîi
13 Mîrîrî yeꞌnen tiaronkon muꞌtunpatoꞌ uurîꞌnîkonya 

emîꞌpannîꞌpaiꞌnîkon man. Moropai taayaꞌnîkon eꞌpai awanî: — Îꞌ kupîuya 
pepîn uyakon mauya namai imakuiꞌpî yaꞌ. 14 Uyepotorîkon yarakkîrî eꞌnî 
wenai, epuꞌtî pîꞌ wai tenaꞌsen nura ton pra awanî. Tîîse anîꞌ esenumenka 
ya tenaꞌsen pîꞌ nura pe awanî kaiꞌma, moropai enapîiya, mîîkîrîya 
imakuiꞌpî kupî mîrîrî tîwinîkîi. Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî pe eena tîmîrî 
pe. 15 Yairî maꞌre ayakon ena emapuꞌtîya anenapî enapîya wenai, ayakon 
saꞌnamaya yuwaya pepîn mîrîrî, manniꞌ imîrî ton pe Cristo saꞌmantaꞌpî 
tanne. Mîrîrî warantî ayekkari enapîya wenai ayakon kîꞌmaꞌnîpai. 
16 Mîrîrî warantî imakuiꞌpî pe tiaronkon eseurîma kîꞌmapuꞌtîtî 
awinîkîiꞌnîkon, morî kupîyaꞌnîkon kaiꞌma eesenumenkasaꞌkon tanne. 
17 Maasa pra Paapa wanî uyesaꞌkon pe esepuꞌtî uyekkarikon enapî 
wenai pra, uwukukon enîrî wenai pra, tîîse uyonpakon saꞌnama wenai 
eesepuꞌtî. Moropai morî pe uyonpakon yarakkîrî koꞌmannî wenai, 
moropai taatausinpai koꞌmannî wenai Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî 
wenai, mîrîrî warantî Paapa pemonkono pe eꞌnî esepuꞌtî. 18 Anîꞌya mîrîrî 
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warantî Cristo yapurî ya, Paapa wakîri pe awanî. Moropai tonpayamîꞌ 
nîrî wakîri pe awanî.

19 Mîrîrî yeꞌnen tîwanmîra eꞌnî yuwapaiꞌnîkon. Moropai uyonpakon 
meruntîriꞌtîpaiꞌnîkon. 20 Manniꞌ Paapa nîpîikaꞌtîꞌpî kîꞌtarumaꞌtîi. 
Tamîꞌnawîrî yekkari wannî wanî tenaꞌsen pe. Tîîse îꞌ rî enapî wenai 
imakuiꞌpî yaꞌ uyonpakon ena emapuꞌtî ya, yairî pra awanî mîrîrî. 21 Tîîse 
morî pe panpîꞌ awanî uyoꞌkon rumaka ya, uwukukon rumaka ya, îꞌ rî 
rumaka ya, imakuiꞌpî yaꞌ uyonpakon ena namai.

22 Tîîse amîrîꞌnîkon yairî eesenumenkatoꞌkon tenaꞌsen pîꞌ, tenîꞌsen pîꞌ, 
mîrîrî warantî eesenumenkakon pîꞌ aakoꞌmamîkon tîîse moo, teesiyuꞌpîꞌse 
pra ayonpakon yarakkîrî. Paapaya neken epuꞌtî mîrîrî. Taatausinpai mîîkîrî 
wanî teesenumenkatoꞌ yawîrî îꞌ rî kuꞌnen pe, maasa pra yairî tîwanî 
epuꞌtîiya. — Yairî pra awanî taiꞌse — taiya pepîn. 23 Tîîse manniꞌ aꞌtuꞌmînya 
tiyoꞌ yanî ya teesenumenkatoꞌ yawîrî pra, imakuiꞌpî kupîiya mîrîrî. Maasa 
pra — Yairî naka ikupîuya sîrîrî taꞌyeꞌ — taiya. — Mîrîrî yeꞌnen yairî pra 
awanî taiꞌse — kaiꞌma mîrîrî kupî anîꞌya ya, imakuiꞌpî kupîiya.

Tiaronkon Pîꞌ Teesenumenkai Koꞌmannî
Eꞌpai Awanî

15  1 Tîîse uurîꞌnîkon innape ikuꞌnenan manniꞌkan meruntî ke 
tîweꞌsanon, moriya tiaronkon aꞌtuꞌmîra tîweꞌsanon pîikaꞌtî 

eꞌpai awanî. Toꞌ yeseru yapîtanîpî eꞌpai awanî toꞌ tîyuꞌpîꞌse pra. 
2 Tîwin pîꞌ siꞌma ukaisarîꞌnîkon tiaronkon pîikaꞌtî eꞌpai awanî morî pe 
toꞌ koꞌmantoꞌpe, inîꞌ panpîꞌ innape ikuꞌtoꞌpe toꞌya. Upîꞌnîkon neken 
teesenumenkai pra toꞌ pîikaꞌtî eꞌpai awanî. 3 Maasa pra tîîwarîrî Cristo 
etîꞌnînmasaꞌ pra man. Tîîse Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man.

— Paapa, mîrîrî awinîkîi imakuiꞌpî kuꞌtoꞌ toꞌya yapisîꞌpîuya upona.

Sl 69.9

— taꞌpîiya. 4 Pena tamîꞌnawîrî aweꞌmenukasaꞌ manniꞌ Paapa maimu po, 
mîrîrî wanî uyenupanenkon pe. Inîmîkî pîꞌ eꞌnîtoꞌ ton tîrîiya. Moropai 
atausinpantoꞌ ton tîrîiya. Îꞌ taasaꞌ tîuya kupî Paapaya nîmîkî pîꞌ koꞌmannî. 
Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî yapîtanîpî eserîke awanî.

5 Manniꞌ Paapa, tînîmîꞌtoꞌ tîînen moropai atausinpantoꞌ tîînenya 
tiwin eesenumenkatoꞌkon tîrî yuꞌse wai aapiaꞌnîkon, Jesus Cristo 
esenumenkatoꞌ yawîrî eesenumenkakonpa. 6 Mîrîrî warantî itîrî Paapaya 
tapurîkonpa, tamîꞌnawîrî awanîkon tanne tiwin eesenumenkatoꞌkon tîîse, 
manniꞌ Paapa, Jesus Cristo Uyepotorîkon yun yapurîkonpa.

Paapa Maimu Wanî Judeuyamîꞌ Pepîn Tonpe
7 Mîrîrî yeꞌnen tiaronkon yapiꞌtî akoreꞌtaꞌnîkon toꞌ eꞌtoꞌpe, îꞌ kaiꞌma 

Cristoya amîrîꞌnîkon yapisîꞌpî warantî. Moropai mîrîrî wenai Paapa 
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yapurî tuꞌkankonya. 8 Maasa pra Cristo eturumakaꞌpî Judeuyamîꞌ pia toꞌ 
poitîrî warantî, îꞌ kaiꞌma innape puꞌkuru îꞌ taasaꞌ Paapaya ekaremekîpa 
kaiꞌma. Maasa pra mîrîrî kupîꞌpîiya îꞌ taasaiꞌya yawîrî penaronkon anna 
tamokon pîꞌ. 9 Moropai Judeuyamîꞌ pepînya Paapa yapurîtoꞌpe nîrî morî 
pe aweꞌtoꞌ wenai. Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ warantî:

Mîrîrî yeꞌnen ayapurî pîꞌ wai kureꞌne
Judeuyamîꞌ pepîn koreꞌta siꞌma.
Moropai ayapurî pîꞌ wai
ayapurîtoꞌ eserenkantoꞌ ke

2 Sm 22.50; Sl 18.49
taꞌpîiya: 10 Moropai taꞌpîiya inîꞌrî:

Amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn, atausinpatî.
Paapa yapurînenan pokonpe
inmenkaꞌsan ipemonkonoyamîꞌ pokonpe siꞌma

Dt 32.43
taꞌpîiya. 11 Moropai inîꞌrî taꞌpîiya:

Tamîꞌnawîronkon Judeuyamîꞌ pepînya
tepotorîkon yapurî eꞌpai awanî.
Moropai kureꞌne tamîꞌnawîronkon
pemonkonyamîꞌya yapurî eꞌpai awanî.

Sl 117.1
taꞌpîiya. 12 Moropai Isaías nurîꞌtîya taꞌpî nîrî:

Jessé nurîꞌtî payanîꞌsan yonpa wanî pe man pata esaꞌ pe.
Manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn esaꞌ pe awanî pe man.
Inkamoroya inîmîkî koꞌmannîpî

Is 11.10
taꞌpîiya.

13 Paapaya, inîmîꞌtoꞌ ton tîînenya aatausinpatoꞌkon ton tîrî yuꞌse wai. 
Moropai tîîwanmîra aweꞌtoꞌkon ton tîrîiya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon, innape 
ikuꞌnenan pia. Mîrîrî wenai Morî Yekaton Wannî meruntîri yai morî intîrî 
nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîkon, teesetaꞌkai pra.

Aꞌtuꞌmîra Paulo Esepuꞌtoꞌ
14 Uyonpayamîꞌ ayepuꞌtîkon pîꞌ wai îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon wanî morî pe 

puꞌkuru. Moropai epuꞌnen pe puꞌkuru awanîkon moropai tiaronkon panama 
epuꞌnen pe awanîkon epuꞌtî pîꞌ wai. 15 Tîîse sîrîrî kaareta menukauya pe 
kureꞌne teesenumenka yeꞌka pe, aronne sîrîrî eseurîmatoꞌ menukauya. 
Amîrîꞌnîkon yenpenatanîꞌtoꞌpe eesenupaꞌpîkon pîꞌ. Sîrîrî konekauya maasa 
pra Paapaya itîîsaꞌ yeꞌnen esenyakaꞌmatoꞌpe. Uwakîri pe ikupîuya. 16 Maasa 
pra Cristo maimu pe teesenyakaꞌmasen pe wanî manniꞌkan Judeuyamîꞌ 
pepîn tonpe. Uurî esenyakaꞌma manniꞌ teepîremasen esenyakaꞌma warantî 
Paapa maimu ekaremekî pîꞌ pemonkonyamîꞌya Paapa yapurîtoꞌpe. Mîrîrî 

  Romanos 15

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



418

warantî itekare ekaremekîuya inkamoro Judeuyamîꞌ pepîn eꞌtoꞌpe Paapa 
pia untîrîꞌsan pe toꞌ eꞌtoꞌpe. Moropai tîwakîri pe Paapaya toꞌ yapisî, Morî 
Yekaton Wannî nîronaꞌsan pe toꞌ wanî wenai.

17 Mîrîrî yeꞌnen Cristo Jesus yarakkîrî wanî yeꞌnen uurî atausinpa 
kureꞌne. Moropai Paapa ton pe esenyakaꞌma pîꞌ atausinpa. 18 Uurî pe rî 
eseurîma eserîke pra wai, tîîse Cristo nîkupîꞌpî pîꞌ neken eseurîma, manniꞌ 
uyarakkîrî inkupîꞌpî wenai. Mîrîrî kupîꞌpîiya uwenai Judeuyamîꞌ pepînya 
innape Paapa maimu kupîꞌpî. Mîrîrî eꞌsaꞌ man mîrîrî unekaremekîꞌpî eta 
toꞌya wenai, moropai uyeseru eraꞌma toꞌya wenai. 19 Moropai Morî Yekaton 
Wannî meruntîri wenai anîꞌ nîkupî eserîkan pepîn kupîuya wenai innape 
ikupîꞌpî toꞌya. Mîrîrî warantî asarî yeꞌka pe Jerusalém poro moropai 
Ilírico pata poro asarî yeꞌka pe itekare ekaremekîꞌpîuya. Aweꞌtoꞌ yawîrî 
Jesus Cristo pîꞌ eseurîmaꞌpî. 20 Kureꞌne esekaꞌnunkaꞌpî tîwîrî Paapa maimu 
ekaremeꞌtoꞌpeuya manniꞌkan Jesus yekare etatîponoꞌsan pepîn pîꞌ, oꞌnon 
pata yaꞌ tiaronkon wîtîꞌpî pepîn yaꞌ itekare ekaremeꞌse. Aꞌkî, tewîꞌ koneka 
anîꞌya pepîn tiaronya tewîꞌ koneka pataꞌseꞌ yaꞌ. Mîrîrî warantî uutî pepîn 
oꞌnon pata yaꞌ tiaron wîtîꞌpî itekare ekaremeꞌse yaꞌ. 21 Îꞌ kaiꞌma Paapa 
maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ manniꞌ warantî:

Manniꞌkan îꞌ pensa ipîꞌ eseurîman
etatîponoꞌsan pepînya eraꞌma kupî sîrîrî.
Moropai eta tîuyaꞌnîkon wenai
innape ikupî toꞌya kupî sîrîrî,
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taꞌpîiya.

Paulo Esenumenka Roma Pata Pona Tuutî Pîꞌ
22 Mîrîrî pîꞌ esenyakaꞌma yeꞌnen, tuꞌke iteꞌka aapiaꞌnîkon uutî eserîke pra 

awanîꞌpî. 23 Tîîse sîrîrî esenyakaꞌmatoꞌ yaretîꞌkasauꞌya wai sîrîrî pata po. Pena 
tuꞌke konoꞌ kaisarî esenumenka pîꞌ uukoꞌmansaꞌ wai amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai 
wanî pîꞌ. 24 Tarîpai mîrîrî kupîuya pîꞌ esenumenka sîrîrî. Espanha pona uutî 
pe amîrîꞌnîkon eraꞌmauya pîꞌ esenumenka sîrîrî. Moropai upîikaꞌtîyaꞌnîkon 
yuꞌse wanî sîrîrî Espanha pona uutîtoꞌ pîꞌ, mararî akoreꞌtaꞌnîkon uukoꞌmamî 
tîpo. 25 Tîîse sîrîrî uutî sîrîrî Jerusalém pona, Paapa pemonkonoyamîꞌ ton 
pe miarî. 26 Maasa pra Jesus yapurînenan Macedônia ponkon moropai 
Acaia ponkonya tîntîrîkon tîrîꞌpî taatausinpai manniꞌkan Jerusalém ponkon 
tîweꞌtarumaꞌtîsanon pîikaꞌtîtoꞌpe. 27 Maasa pra Judeuyamîꞌ winîpai morî 
eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yapisîꞌpî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen Judeuyamîꞌ pepînya toꞌ pîikaꞌtî 
eꞌpai awanî nîrî, itesaꞌ pe tîweꞌtoꞌkon ke. 28 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî toꞌ 
nîtîrîꞌpî rumakasauꞌya ya Jerusalém ponkon pia, miarî pai uutî mîrîrî 
Espanha pata pona. Mîrîrî yai uutî pe amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai wanî sîrîrî. 
29 Mîrîrî yai amîrîꞌnîkon pia erepansaꞌ yai, epuꞌtî pîꞌ wai kureꞌne morî Cristo 
nîtîrîꞌpî pîꞌ eseurîma ayarakkîrîꞌnîkon, tamîꞌnawîrî ituꞌse aweꞌtoꞌkon pîkîrî.
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30 Esatîuya uyonpayamîꞌ, Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai. Moropai kureꞌne 
etîꞌnînmantoꞌ Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî wenai esenyakaꞌman tîmurukun 
pe. Mîrîrî yeꞌnen upîikaꞌtîtî eepîrematoꞌkon ke upona. 31 Upona epîrematî Jesus 
epuꞌnenan pepîn Judéia ponkonya uwî namai. Moropai uurî esenyakaꞌmatoꞌ 
eꞌtoꞌpe Paapa pemonkonoyamîꞌ tonpe miarî. 32 Mîrîrî aapiaꞌnîkon uutî ituꞌse 
Paapa wanî ya, akoreꞌtaꞌnîkon erepamî kureꞌne taatausinpai. Mîrîrî yai 
apîikaꞌtîuyaꞌnîkon moropai upîikaꞌtîyaꞌnîkon nîrî. 33 Moropai Paapa, tîwanmîn 
tîînen wanî aapiaꞌnîkon yuꞌse wai. Mîrîrî wanî eꞌpai man.

Paulo Esekaremekî Pemonkonyamîꞌ Pîꞌ

16  1 Apîꞌnîkon manniꞌ uwîrisikon Febe Cesaréia soosirî ta 
teesenyakaꞌmasen ekaremekîuya. 2 Mîîkîrî yapiꞌtî morî pe maasa pra 

uwîrisikon pe awanî yeꞌnen. Yapiꞌtî uyepotorîkon Jesus Cristo pemonkono 
pe awanî yeꞌnen. Morî pe yapiꞌtî Paapa pemonkonoyamîꞌya ikupî warantî. 
Ipîikaꞌtîtî tamîꞌnawîrî îꞌ ituꞌse aweꞌtoꞌ ke, iipia itîîtî. Maasa pra mîîkîrîya tuꞌke 
pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtîꞌpî mararî pra, moropai upîikaꞌtîꞌpîiya nîrî.

3 Umaimu yarimauya Priscila pia moropai Áquila pia. Maasa pra 
inkamoro wanî uyonpayamîꞌ pe. Jesus Cristo ton pe esenyakaꞌma 
yonparîꞌsan pe toꞌ wanî. 4 Inkamoro saꞌmanta yonpaꞌpî uurî 
pîikaꞌtîkonpa. Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne toꞌ pîꞌ morî pe man tauya. 
Uurîya taa neken pra tîîse tamîꞌnawîronkon Judeuyamîꞌ pepîn 
Paapa yapurînenanya taa nîrî.

5 Moropai umaimu man tamîꞌnawîronkon manniꞌkan toꞌ pokonpe 
emurukuntîꞌsan pîꞌ nîrî.

Moropai umaimu man Ipêneto manniꞌ eꞌmaiꞌ pe Ásia patapai innape 
Cristo ikupîtîpon pia.

6 Moropai Maria pia nîrî, manniꞌ kureꞌne amîrîꞌnîkon ton pe 
eesenyakaꞌmaꞌpî.

7 Moropai Andrônico pia nîrî. Moropai Júnias pia, inkamoro upata 
yaꞌ tîweꞌsanon Judeuyamîꞌ, upokonpe atarakkannîtoꞌ ta siꞌsan. 
Inkamoro Jesus naipontîꞌsan epuꞌtîꞌnîkon morî pe. Pena eꞌmaiꞌ pe 
urawîrî innape Jesus kuꞌnen pe toꞌ enaꞌpî.

8 Moropai Amplíato pia nîrî. Mîîkîrî wanî uwakîri pe puꞌkuru 
uyepotorî pemonkono pe awanî yeꞌnen.

9 Moropai Urbano uyonpakon esenyakaꞌman yonpa pia.
Moropai uwakîri uyonpa Estáquis pia nîrî.
10 Moropai Apeles manniꞌ kureꞌne innape Cristo kupî tîuya wenai 

tîmoron epuꞌtîtîpon pia.
Moropai Aristóbulo pemonkonoyamîꞌ pia umaimu man.
11 Moropai Herodião upata yaꞌ tîweꞌsen Judeu pia.
Moropai tamîꞌnawîrî uyonpakon Narciso pemonkonoyamîꞌ innape 

Jesus kuꞌnenan pia.
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12 Umaimu man wîriꞌsanyamîꞌ pia nîrî, Trifena moropai Trifosa 
manniꞌkan uyepotorîkon tonpe esenyakaꞌmaꞌsan pia.

Moropai Pérside mîîkîrî nîrî esenyakaꞌmaꞌpî nîrî toꞌ warantî.
13 Moropai umaimu yarimauya Rufo manniꞌ uyepotorîkon 

nîmenkaꞌpî tîmîrî pe eesenyakaꞌmatoꞌpe, mîîkîrî pia umaimu man. 
Moropai isan pia nîrî maasa pra mîîkîrîya kureꞌne tînre warantî 
ukupîꞌpî mîîtoꞌpe.

14 Moropai Asíncrito, Flegonte. Moropai Hermes moropai Pátrobas 
moropai Hermas moropai tamîꞌnawîrî manniꞌkan innape Jesus 
kupîtîponkon toꞌ pia tîweꞌsanon pia umaimu man.

15 Moropai Filólogo moropai Júlia moropai Nereu moropai itakon 
moropai Olimpas moropai tamîꞌnawîronkon toꞌ pia tîweꞌsanon 
Paapa pemonkonoyamîꞌ pia umaimu man.

16 Tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon pe toꞌ pîꞌ atapiꞌtî taatausinpai.
Tamîꞌnawîronkon Cristo pemonkonoyamîꞌya aapiaꞌnîkon 

tîmaimukon yarima sîrîrî.

Tiwinkanoꞌpî Paulo Esekaremeꞌtoꞌ
17 Uyonpayamîꞌ esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon. Aka tîwarî eꞌtî, manniꞌkan 

amîrîꞌnîkon pantaka yuꞌse tîweꞌsanon pîꞌ. Maasa pra apanamatoꞌkon yairî pra 
apanamakon toꞌya. Îꞌ kaiꞌma eesenupaꞌpîkon yairî pra toꞌ wanî. Inkamoroya 
innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon manenpa toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ pia pai atarimatî. 18 Maasa 
pra sîrîrî yeꞌka yapurînenanya Cristo yapurî eserîke pra man. Uyepotorî yapurî 
toꞌya pepîn. Tîîse toꞌ esenumenka kureꞌne ituꞌse tîweꞌtoꞌkon pîꞌ neken. Morî pe 
tîweꞌkuꞌse tiaronkon yeurîma toꞌya seruꞌyeꞌ pe. Mîrîrî wenai pakkokon, mararî 
epuꞌnenan yenkuꞌtî toꞌya. 19 Tîîse amîrîꞌnîkon wanî Paapa maimu yawîrî epuꞌsaꞌ 
tamîꞌnawîronkonya. Mîrîrî wenai kureꞌne taatausinpai uurî wanî amîrîꞌnîkon 
pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen epuꞌnen pe awanîkon yuꞌse wai morî winîkîi. Tîîse imakuiꞌpî 
winîkîi, pakko pe eꞌkuꞌtî.

20 Moropai Paapa tîwanmîn esaꞌya makui kupî sîrîrî amaꞌreꞌnîkon. Maasa 
pra Paapa wanî itentai. Morî pe uyepotorîkon Jesus Cristo nîtîrî aapiaꞌnîkon 
wanî.

21 Timóteo, manniꞌ esenyakaꞌma wanîyakonya tîmaimu yarima 
aapiaꞌnîkon. Moropai upata yawonkon Lúcio, Jasom moropai Sosípatro, 
inkamoroya nîrî tîmaimukon yarima aapiaꞌnîkon.

22 Uurî Tércioya sîrîrî Paulo kaaretarî menuka sîrîrî. Umaimu 
yarimauya tamîꞌnawîronkon innape Cristo kuꞌnenan pia.

23 Moropai Gaio upataꞌseꞌ ton tîrîtîpon, manniꞌ oꞌnon pata Paapa 
pemonkonoyamîꞌ pokonpe emurukuntî pataꞌseꞌ ton tîrî tîponya tîmaimu 
yarima aapiaꞌnîkon. Moropai Erasto manniꞌ esenyakaꞌmaꞌpî nîrî mîrîrî cidade 
po mîîkîrîya tîmaimu yarima. Moropai uyonpakon Quartoya tîmaimu yarima 
aapiaꞌnîkon.

Romanos 16  

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



421

Tiwin Konoꞌpî Pe Teepîrema Pe
Paapa Yapurîtoꞌ Pauloya

[24 Morî epeꞌmîn tîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yuꞌse wai, tamîꞌnawîrî 
amîrîꞌnîkon pia.] 25 Paapa yapurîꞌnîkon imaimu unekaremekîꞌpî wenai. Maasa 
pra mîrîrî Jesus Cristo pîꞌ teeseurîmasen pe awanî. Paapaya amîrîꞌnîkon 
koneka meruntî ke awanîkonpa, innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon pîꞌ. Mîrîrî wanî 
yairon pe Paapa maimuya taasaꞌ yawîrî, manniꞌ penaronkon nepuꞌtîꞌpî 
pepîn esonomîꞌpî. 26 Tarîpai mîrîrî yairon wanî ekaremeꞌsaꞌ pe maasa pra 
penaronkon Paapa maimu ekaremeꞌnenan profetayamîꞌya ekaremekîꞌpî. Mîrîrî 
menukaꞌpî toꞌya. Mîrîrî kupîꞌpî toꞌya îꞌ taꞌpî Paapaya yawîrî. Mîrîrî esepuꞌtîꞌpî 
tarîpai tamîꞌnawîrî pata po, mîrîrî kuꞌtoꞌpe pemonkonyamîꞌya innape moropai 
yawîrî toꞌ eꞌtoꞌpe. 27 Manniꞌ Paapa tiwinanoꞌpî tamîꞌnawîron epuꞌnen mîîkîrî 
wanî tapurîsen pe ipatîkarî. Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai yapurîꞌnîkon. 
Mîrîrî warantî eꞌpai man. Moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo eꞌtoꞌ wanî yuꞌse 
wai aapiaꞌnîkon tamîꞌnawîrî awanîkon tanne. Mîrîrî warantî ituꞌse wai. 
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