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1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî aapiaꞌnîkon, uyonpakon 
Sóstenes yarakkîrî siꞌma. Uurî wanî Paapa nannoꞌpî pe ituꞌse tîwanî 

yawîrî, Jesus Cristo naipontî ton pe.
2 Aapiaꞌnîkon sîrîrî kaareta menukauya innape Jesus kuꞌnenan Coríntio 

cidaderî ponkon pia. Amîrîꞌnîkon Paapa nannoꞌsan tîpemonkono pe 
awanîkonpa, innape Jesus Cristo kupîyaꞌnîkon wenai. Moropai sîrîrî 
kaareta wanî tamîꞌnawîron pata ponkon ton pe, manniꞌkan Uyepotorîkon 
Jesus Cristo pîꞌ tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon esaꞌnenan ton pe. Maasa pra mîîkîrî 
Uyepotorîkon wanî toꞌ yepotorî pe nîrî.

3 Epeꞌmîra tîntîrî tîrî Paapaya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon, uyonpayamîꞌ. 
Moropai tîwanmîra aweꞌtoꞌkon ton nîrî tîrîiya yuꞌse wai. Mîrîrî warantî 
itîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon.

Paapa Nîtîrî Uupiaꞌnîkon Cristo Wenai
4 — Morî pe man — tauya tîwîrî Paapa pîꞌ, maasa pra epeꞌmîra morî 

tîrîꞌpîiya aapiaꞌnîkon Jesus Cristo piawonkon pe awanîkon yeꞌnen. 
5 Maasa pra Cristo pia siꞌma, mararî pra apîikaꞌtîꞌpîiyaꞌnîkon tamîꞌnawîron 

SÎRÎRÎ KAARETA EꞌMAIꞌNON 
KAARETA PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

CORÍNTIO PONKON PIA
Paulo, Jesus Cristo naipontîꞌpîya sîrîrî kaareta menukaꞌpî. Moropai yarimaꞌpîiya 

innape Jesus kuꞌnenan pia miarî cidade iteseꞌ Coríntio ponkon. Mîîkîrî Pauloya 
itekare ekaremeꞌsaꞌ wanîꞌpî miarî tîwanî yai. Mîrîrî eta tîuyaꞌnîkon ya, innape 
Jesus kupîꞌpî toꞌya moropai Jesus maimu yawîrî toꞌ koꞌmamî piaꞌtîꞌpî.

Îꞌ waniꞌ awanî sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya, maasa pra eꞌmaiꞌ pe inkamoro 
Coríntio ponkonya kaareta yarimaꞌpî iipia. Îꞌ kaiꞌma tîîkoꞌmamî anepuꞌpai 
toꞌ wanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen Paulo yekaranmapoꞌpî toꞌya. Toꞌ kaaretarî yapiꞌsaꞌ 
tîuya ya, sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya, toꞌ maimu yuukupa. Moropai toꞌ yekare 
etasaiꞌya wanîꞌpî, morî pe innape ikuꞌse pra toꞌ koꞌmamî yekare. Mîrîrî yeꞌnen 
sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya teserukon miakanmatoꞌpe toꞌya, Paapa wakîri pe toꞌ 
koꞌmantoꞌpe. Mîrîrî ekaremekîꞌpîiya sîrîrî kaareta yaꞌ.
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pîꞌ. Jesus Cristo yekare epuꞌnenan pe awanîkon emapuꞌtîꞌpîiya, 
moropai mîrîrî ekaremeꞌnenan pe awanîkon emapuꞌtîꞌpîiya. 6 Maasa 
pra imaimu etayaꞌnîkon ya yai anna winîpai, innape ikupîꞌpîyaꞌnîkon 
aawanmîraꞌnîkon awanî pra. 7 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî Morî Yekaton 
Wannî nîtîrî yapisîꞌpîyaꞌnîkon, ituꞌse aweꞌtoꞌ yawîrî ikupîkonpa. Îꞌ ton 
pra awanîkon pepîn, Uyepotorîkon Jesus Cristo iiꞌtoꞌ weiyu erepamî 
nîmîkî pîꞌ awanîkon tanne. 8 Paapaya amîrîꞌnîkon koꞌmannîpî meruntî 
ke awanîkonpa, yairî ayeserukon eꞌtoꞌpe. Mîrîrî yeꞌnen Uyepotorîkon 
Jesus Cristo iipî yai, tîweppeꞌse pra awanîkon imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon 
wenai. 9 ˻— Imakuiꞌpî amîrî — anîꞌya taa pepîn apîꞌnîkon.˼  Maasa pra 
tîwîrî Paapaya ikupî îꞌ taasaꞌ tîuya yawîrî, manniꞌ amîrîꞌnîkon yannotîpon 
Uyepotorîkon tînmu Jesus Cristo yarakkîrî aakoꞌmamîkonpa imaimu 
yawîrî. Mîîkîrîya ikupî pe man maasa pra taasaꞌ tîuya yeꞌnen.

Pîraiꞌpî Coríntio Ponkon Wanî
10 Uyonpayamîꞌ, kureꞌne esatîuya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus Cristo 

maimu pe. Morî pe akoꞌmantî tîîwoꞌmaꞌtai pra, eesiyuꞌpîtîkon namai. 
Morî pe, yairî tiwin eesenumenkatoꞌkon eꞌtoꞌpe esatîuya sîrîrî. 11 Maasa 
pra Cloé yonpayamîꞌ winîpai ayekarekon etaꞌpîuya. Ekaremekîꞌpî toꞌya 
îꞌ kaiꞌma tîîwoꞌmaꞌtai aakoꞌmamîkon yekare. 12 Ayekarekon etaꞌpîuya 
see warantî: Taapîtîyaꞌnîkon aawoꞌmaꞌtakon yeꞌnen: — Uurî Paulo 
yapurînen. Tiaronya taa: — Uurî Apolo yapurînen — taiya. Tiaronya taa: 
— Uurî Pedro yapurînen. Moropai tiaronya taa: — Uurî Cristo yapurînen 
— taiya.

13 Mîrîrî pîꞌ tauya. Mîrîrî taakonpa tuꞌke Cristo eꞌrataikapîꞌsaꞌ nai? Moropai 
uurî, Paulo pokapîtîꞌpî toꞌya pakîꞌnan pona amîrîꞌnîkon ton pe uyapurîkonpa? 
Innape Jesus kupîyaꞌnîkon yai, Paulo eseꞌ pîꞌ eesenpatakonaꞌpîkon upemonkono 
pe awanîkonpa? Kaane, uyeseꞌ yai anîꞌ yenpatakonasauꞌya pra wai. 
14 Atausinpasaꞌ kureꞌne Paapa pîꞌ maasa pra anîꞌ yenpatakonasauꞌya pra wai 
amîrîꞌnîkon koreꞌta. Tîîse Crispo moropai Gaio neken yenpatakonaꞌpîuya. 
15 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya taa eserîke pra awanî: — Paulo eseꞌ pîꞌ esenpatakonaꞌsan 
anna — taayaꞌnîkon eserîke pra awanî. 16 Kaane, enpenatan pîꞌ wai tiaronkon 
unenpatakonaꞌsan pîꞌ, Estéfanas moropai ipemonkonoyamîꞌ. Inkamoro neken, 
tiaronkon pîꞌ enpenata pra wai. 17 Mîrîrî pîꞌ atausinpasaꞌ, maasa pra Cristoya 
uyarimasaꞌ pra man pemonkonyamîꞌ yenpatakonai tîîse uyarimaꞌpîiya itekare 
ekaremeꞌtoꞌpeuya. Uyarimaꞌpîiya morî pe umaimu pe eseurîmatoꞌpe pra, 
epuꞌnen pe wanî pîꞌ eseurîmatoꞌpe pra. Tîîse Cristo saꞌmantaꞌpî pakîꞌnan po 
yekare ekaremeꞌtoꞌpeuya aronne, umaimu pîꞌ, uyeseru pîꞌ pemonkonyamîꞌ 
esenumenka namai. Tîîse itekare pîꞌ toꞌ esenumenkatoꞌpe, moropai innape 
ikuꞌtoꞌpe toꞌya, tekare ekaremeꞌse uyarimaꞌpîiya. Mîrîrî warantî pakîꞌnan po 
Cristo saꞌmantatoꞌ yekareya innape ikupî emapuꞌtî. Morî anna eseurîmatoꞌya 
emapuꞌtî pepîn.
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Cristo Nîkupîꞌpî Wenai Epuꞌnen Pe Paapa Eꞌtoꞌ 
Eseraꞌma Moropai Meruntî Ke Awanî Esepuꞌtî

18 Maasa pra pakîꞌnan po Cristo saꞌmantaꞌpî upîikaꞌtîkonpa yekare wanî 
apoꞌ yaꞌ tuutîsanon pia, îꞌ pe pra rî. Tîîse uurîꞌnîkon aweꞌpîikaꞌtîtonkon 
pia mîrîrî yekare wanî upîikaꞌtîtoꞌkon pe Paapaya itîîsaꞌ. Mîrîrî wenai 
kureꞌne Paapa wanî meruntî ke epuꞌtîꞌnîkon. 19 Maasa pra Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌ man see warantî:

— Epuꞌnen pe tîwanîkon kaiꞌma epuꞌnenan esenumenka.
Tîîse epuꞌnen pe toꞌ eꞌtoꞌ yaretîꞌkauya pe wai.
Moropai epuꞌnen pe pra toꞌ kupîuya pe wai

Is 29.14
— taꞌpî Paapaya.

20 Mîrîrî warantî epuꞌnenan pe tîweꞌsanon nepuꞌtî kuꞌsaꞌ Paapaya 
mîrîrî îꞌ pe pra rî. Mîrîrî yeꞌnen oꞌnon pata mîîkîrî morî pe teeseurîma 
epuꞌnen nai sîrîrî non po? Oꞌnon pata Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
epuꞌnen pe tîweꞌsen nai? Oꞌnon pata sîrîrî pata yeseru pîꞌ teesenupasen 
nai? Inkamoro nepuꞌtî kuꞌsaꞌ Paapaya mîrîrî îꞌ pe pra rî, maasa pra 
inkamoro nepuꞌtîya anîꞌ pîikaꞌtî pepîn tiwin kin. 21 Sîrîrî warantî Paapaya 
ikupîꞌpî. Maasa pra epuꞌnen pe tîweꞌtoꞌkon wenai pemonkonyamîꞌya 
tepuꞌtî tîrî Paapaya pepîn, epuꞌnen pe tîwanî yeꞌnen. Tîîse Paapaya 
taꞌpî: — Pemonkonyamîꞌ innape umaimu kuꞌnenan pîikaꞌtîuya Cristo 
saꞌmantaꞌpî wenai — taꞌpîiya. Mîrîrî yekare ekaremekî annaya. Îꞌ pe pra 
rî awanî pîꞌ tiaronkon esenumenka tanne, tîîse pîikaꞌtîton pe awanî 
kinî. 22 Îꞌ pe pra rî itekare wanî kaiꞌma Judeuyamîꞌ esenumenka maasa 
pra inkamoro Judeuyamîꞌya tîneraꞌmakon ton esatî koꞌmannîpî yairî 
itekare wanî epuꞌtîkonpa. Mîrîrî warantî Judeuyamîꞌ pepîn esenumenka, 
maasa pra epuꞌnen pe tîweꞌtoꞌkon yuwa koꞌmannîpî toꞌya, yairî itekare 
anepuꞌpai tîwanîkon yeꞌnen. Tîîse epuꞌtî toꞌya pepîn mîrîrî wenai. 23 Tîîse 
anna nekaremekî pakîꞌnan po Cristo saꞌmantaꞌpî yekare. Mîrîrî wanî 
Judeuyamîꞌ newanmîrî pe. Moropai Judeuyamîꞌ pepîn pia mîrîrî yekare 
wanî îꞌ pe pra rî. 24 Tîîse manniꞌkan Judeuyamîꞌ moropai Judeuyamîꞌ 
pepîn, Paapa nannoꞌsan pia mîrîrî yekare wanî meruntî ke, moropai 
epuꞌnen pe. Maasa pra mîrîrî wenai epuꞌnen pe Paapa eꞌtoꞌ eseraꞌma 
moropai kureꞌne imeruntîri eseraꞌma. 25 Mîrîrî Cristo saꞌmantaꞌpî wanîꞌpî 
tiaronkon pia, îꞌ pe pra rî warantî, tîîse epuꞌnen pe kinî awanîꞌpî, kureꞌne 
epuꞌnen pe pemonkonyamîꞌ wanî yentai. Aꞌtuꞌmîra awanî kaiꞌma eꞌnî 
tanne, tîîse meruntî ke awanîꞌpî, pemonkonyamîꞌ meruntîri yentai, 
maasa pra upîikaꞌtînenkon pe tîwanîpa kaiꞌma.

26 Uyonpayamîꞌ, enpenatatî maasa îꞌ kaiꞌma Paapaya ayannosaꞌkon yai. 
Amîrîꞌnîkon wanîꞌpî pemonkonyamîꞌ rawîrî pakko pe. Mararonkon pepîn 
epuꞌnenan pepîn wanîꞌpî akoreꞌtaꞌnîkon. Moropai akoreꞌtaꞌnîkon mararonkon 
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pepîn meruntîkon pepîn wanîꞌpî. Moropai mararonkon pepîn ipîkkukon pepîn 
wanîꞌpî. Mîîwîni tîîse amenkaꞌpîiyaꞌnîkon. 27 Maasa pra Paapaya pakkokon 
menkaꞌpî epuꞌnen pe tîweꞌsanon yeppeꞌnîpîpa. Moropai meruntî ke tîweꞌsanon 
yeppeꞌnîpîpa aꞌtuꞌmînan menkaꞌpîiya. 28 Moropai manniꞌkan pemonkonyamîꞌ 
yewanmîrîkon menkaꞌpîiya. Moropai manniꞌkan ipîkkukon pepîn menkaꞌpîiya. 
Moropai îꞌ pe pra rî tîweꞌsanon menkaꞌpîiya. Insamoro menkaꞌpîiya, maasa 
pra epuꞌnen pe tîweꞌsanon eꞌtoꞌ epuꞌnen pe wanî ekaremekîpa kaiꞌma, îꞌ pe 
pra rî. 29 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya taa eserîke pra awanî: — Epuꞌnen pe wanî yeꞌnen 
umenkasaꞌ Paapaya. Ipîkku pe wanî yeꞌnen umenkasaꞌ Paapaya — taa eserîke 
pra awanî. Mîrîrî warantî anîꞌ atapurî pepîn Paapa rawîrî. 30 Tîîse Paapaya 
ikupî wenai, uurîꞌnîkon wanî Jesus Cristo yarakkîrî tîweꞌsanon pe. Mîîkîrî 
Cristoya uurîꞌnîkon ton pe îꞌ kupî tîuya pîꞌ Paapa esenumenka epuꞌtîꞌnîkon 
emapuꞌtîꞌpî. Maasa pra mîîkîrî wenai, uurîꞌnîkon enasaꞌ man yairî Paapa pia. 
Mîîkîrî wenai morî pe Paapaya uurîꞌnîkon yapisî tîpemonkono pe. Moropai 
mîîkîrî nîkupîꞌpî wenai, uyeꞌmasaiꞌyaꞌnîkon imakuiꞌpî winîpai. Mîrîrî wanî 
epuꞌnen pe Paapa eꞌtoꞌpe. 31 Mîrîrî yeꞌnen Paapa maimuya taasaꞌ yawîrî 
ikuꞌpaiꞌnîkon. Taasaiꞌya see warantî:

— Anîꞌ atapurî ya, mîîkîrî atapurî eꞌpai awanî,
tamîꞌnawîrî Uyepotorîkon nîkupîꞌpî pîꞌ tarakkîrî

Jr 9.24
— taasaiꞌya man.

Cristo Epuꞌtoꞌ Ke Itekare Ekaremekî Pauloya

2  1 Uyonpayamîꞌ, akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai, tiaronkon yentai epuꞌnen pe 
wanî pîꞌ eseurîmasaꞌ pra wai. Moropai tuꞌke mai pîꞌ eseurîmasaꞌ pra 

wai. Tîîse yairon Paapa nekaremekîꞌpî pîꞌ eseurîmaꞌpî apîꞌnîkon. 2 Maasa pra 
akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai, tamîꞌnawîron esenumenkatoꞌ kupîꞌpîuya uuwanmîra. 
Tîîse uurîꞌnîkon ton pe pîikaꞌtîtoꞌpe Cristoya pakîꞌnan po tîîsaꞌmantaꞌpî pîꞌ 
neken eseurîmatoꞌpe kaiꞌma esenumenkaꞌpî. 3 Amîrîꞌnîkon koreꞌta uutîsaꞌ yai, 
aꞌtuꞌmîra wanîꞌpî. Eranneꞌ pe wanîꞌpî amîrîꞌnîkon pîꞌ, mararî pra eꞌkîkîꞌmaꞌpî. 
4 Mîrîrî itekare ayenupaꞌpîuyaꞌnîkon. Mîrîrî eꞌsaꞌ pra man morî pe umaimu 
wanî wenai pra, moropai epuꞌnen pe wanî wenai pra. Tîîse akoreꞌtakon 
meruntîkon Morî Yekaton Wannî nîkupîꞌpî eraꞌmaꞌpîyaꞌnîkon, anîꞌ nîkupî 
eserîkan pepîn. Mîrîrî wenai epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon, yairî unekaremekîꞌpî wanî. 
5 Mîrîrî yeꞌnen innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon wanî pepîn, epuꞌnen pe pemonkon eꞌtoꞌ 
wenai pra, tîîse Paapa meruntîri wenai innape ikuꞌsaꞌyaꞌnîkon.

Paapa Wanî Epuꞌnen Pe
Ekaremekî Cristo Naipontîꞌsanya

6 Tîîse Paapa maimu yawîronkon koreꞌta wanî yai, epuꞌnen pe Paapa 
nekaremekîꞌpî wanî pîꞌ ekaremekî annaya. Tîîse eseurîmatoꞌ wanî pepîn 
sîrîrî non ponkon nepuꞌtî pîꞌ pra moropai manniꞌkan pemonkonyamîꞌ esanon 
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pe tîweꞌsanon nepuꞌtî pîꞌ pra, manniꞌkan ipatîkarî pemonkonyamîꞌ esaꞌ pe 
tîîkoꞌmansenon pepîn. 7 Tîîse mîrîrî unekaremekî wanî Paapa winîpainon 
pe, pemonkonyamîꞌya epuꞌtî pepîn, Paapa nenomîꞌpî pe awanî. Mîrîrî Cristo 
saꞌmantaꞌpî wenai pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtî tîuya pîꞌ Paapa esenumenkaꞌpî 
pena, tîwarantî morî pe uurîꞌnîkon eꞌtoꞌpe. Pena eesenumenkaꞌpî maasa sîrîrî 
pata koneka tîuya rawîrî. 8 Pemonkonyamîꞌ esanon pe tîweꞌsanon, sîrîrî non 
ponkonya mîrîrî epuꞌtî pra awanîꞌpî. Sîrîrî epuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon ya, mîîkîrî 
ipîkku, pata esaꞌ pe tîweꞌsen, tepotorîkon winîpainon pokapîtîꞌpî toꞌya pepîn 
eꞌpainon pakîꞌnan pona. 9 Mîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

Paapaya îꞌ konekaꞌpî manniꞌkan tapurînenan ton pe,
anîꞌya eraꞌmasaꞌ pra man sîrîrî tîpose.
Moropai etasaiꞌya pra man.
Mîrîrî pîꞌ eesenumenkasaꞌ pra man tiwin kin

Is 64.4

taasaiꞌya man. 10 Tîîse Paapaya uurîꞌnîkonya epuꞌtî emapuꞌtîꞌpî, Morî 
Yekaton Wannî winîpai. Mîîkîrî Morî Yekaton Wannîya tamîꞌnawîrî 
Paapa esenumenkatoꞌ epuꞌtî. Mîrîrî uurîꞌnîkon nepuꞌtî pepîn epuꞌtîiya 
tamîꞌnawîrî. 11 Anîꞌya pemonkon esenumenkatoꞌ epuꞌtî pepîn, tîîse 
tîîwarîrî eesepuꞌtî. Mîrîrî warantî Paapa esenumenkatoꞌ epuꞌtî anîꞌya 
eserîke pra awanî. Tîîse Morî Yekaton Wannîya neken tamîꞌnawîrî epuꞌtî. 
12 Uurîꞌnîkon esenumenka pepîn tarî non po tîîkoꞌmansenon Paapa 
epuꞌnenan pepîn esenumenka warantî. Maasa pra inkamoro winîpai 
uurîꞌnîkon esenumenkatoꞌ wanî pepîn. Tîîse Morî Yekaton Wannî Paapa 
winîpainonya uurîꞌnîkon esenumenka emapuꞌtî tamîꞌnawîron Paapa 
nîtîrîꞌpî pîꞌ uupiaꞌnîkon, ituꞌse tîwanî yeꞌnen.

13 Mîrîrî yeꞌnen mîî pe anna eseurîma pepîn, anîꞌya anna yenupaꞌpî 
yawîrî. Tîîse yairon pîꞌ anna eseurîma Morî Yekaton Wannîya anna 
yenupaꞌpî yawîrî. Mîrîrî yawîrî Paapa esenumenkatoꞌ ekaremekî annaya, 
anna yenupaꞌpî Morî Yekaton Wannîya yawîrî. 14 Tîîse manniꞌ pemonkon, 
Morî Yekaton Wannî yapisîtîpon pepîn, mîîkîrî wanî iipiapainon anetapai 
pra. Îꞌ kaiꞌma see Morî Yekaton Wannîya yenupatoꞌ epuꞌtîiya eserîke pra 
awanî. Maasa pra Morî Yekaton Wannî wenai neken pemonkonya epuꞌtî 
mîrîrî. 15 Tîîse manniꞌ pemonkon, manniꞌ Morî Yekaton Wannî yarakkîrî 
tîweꞌsen, mîîkîrî atakoꞌmenka tamîꞌnawîron tîweꞌkuꞌsen pîꞌ, maasa pra 
Morî Yekaton Wannîya epuꞌtîiya emapuꞌtîsaꞌ. Tîîse mîîkîrî Morî Yekaton 
Wannî yarakkîrî tîweꞌsen pîꞌ anîꞌ atakoꞌmenka eserîke pra awanî. 16 Mîrîrî 
warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man. See warantî taiya:

Anîꞌya Uyepotorîkon esenumenkatoꞌ epuꞌtî pepîn.
Anîꞌya Uyepotorîkon panama pepîn

Is 40.13

taasaiꞌya man. Tîîse uurîꞌnîkon esenumenka Cristo esenumenkatoꞌ warantî.
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Paapa Poitîrîtonon Anna

3  1 Tîîse uyonpayamîꞌ, amîrîꞌnîkon yarakkîrî eseurîma eserîke pra 
awanîꞌpî Morî Yekaton Wannî yarakkîrî tîweꞌsanon yarakkîrî 

eseurîma warantî. Sîrîrî pata po tîîkoꞌmansenon pemonkonyamîꞌ 
yarakkîrî eseurîma warantî amîrîꞌnîkon pîꞌ eseurîma eꞌpai awanîꞌpî. 
Maasa pra moreyamîꞌya îꞌ epuꞌtî pra warantî awanîkon sîrîrî tîpose. 
Îꞌ yairî awanî epuꞌtîyaꞌnîkon pepîn, îꞌ kaiꞌma Cristo maimu yawîrî 
aakoꞌmamîkon epuꞌtîyaꞌnîkon pepîn. 2 Cristo nekaremekîꞌpî manniꞌ 
saꞌme pra tîweꞌsen pîꞌ neken ayenupaꞌpîuyaꞌnîkon. Saꞌman panpîꞌ pîꞌ 
ayenupaꞌpîuyaꞌnîkon pîn, maasa pra epuꞌtîyaꞌnîkon pra awanîꞌpîkon, 
more warantî. Manniꞌ more, manaꞌ pîꞌ tîweꞌsenya neken manaꞌ yuꞌna, 
maasa tekkari yonpaiya pra awanî. Tîîse sîrîrî tîpose mîrîrî warantî 
aakoꞌmamîkon, epuꞌtîyaꞌnîkon pra. 3 Maasa pra amîrîꞌnîkon koꞌmamî 
sîrîrî ituꞌse aweꞌtoꞌkon yawîrî, ituꞌse Morî Yekaton Wannî eꞌtoꞌ yawîrî 
pra. Aakoꞌmamîkon aakinmuwakon pîꞌ moropai eesiyuꞌpîtîkon pîꞌ. 
Mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon ya, eesepuꞌtî, ituꞌse aweꞌtoꞌkon yawîrî 
aakoꞌmamîkon. Moropai manniꞌkan pemonkonyamîꞌ, sîrîrî pata 
po tîîkoꞌmansenon koꞌmamî warantî aakoꞌmamîkon. 4 Maasa pra 
taapîtîyaꞌnîkon: — Uurî Paulo nekaremekîꞌpî yawîron, moropai tiaronya 
taa manniꞌ: — Uurî Apolo nekaremekîꞌpî yawîron. Mîrîrî taayaꞌnîkon ya, 
ayeserukon wanî mîrîrî Paapa epuꞌnenan pepîn yeseru warantî.

5 Anîꞌ pe mîîkîrî Apolo wanî? Moropai anîꞌ pe uurî, Paulo wanî? Ipîkku 
pe anna wanî pepîn, anapurîkon ton. Tîîse anna wanî Paapa poitîrîtonon pe 
neken. Mîrîrî yeꞌnen Uyepotorîkon maimu ekaremekî annaya yai, innape 
ikupîꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî kupî annaya tiwin pîꞌ anna kaisarî siꞌma, maasa 
pra anna nîkupîton siꞌta taasaꞌ Uyepotorîkonya yeꞌnen. 6 Manniꞌ warayoꞌya 
tînpîmî pîmî warantî Paapa maimu ekaremekîꞌpîuya apîꞌnîkon. Moropai 
mîîkîrî warayoꞌ nîpîmîꞌpî yamannîꞌpîtî tiaron warayoꞌya aaroꞌtatoꞌpe 
warantî, Apoloya amîrîꞌnîkon yenupaꞌpî. Tîîse inkamoro ipîmîꞌtîponoꞌsanya 
yaroꞌtannîpî pepîn. Tîîse Paapaya neken yaroꞌtannîpî. Mîrîrî warantî nîrî 
amîrîꞌnîkon innape ikuꞌtoꞌ kupî Paapaya kureꞌne, annaya ikupî pepîn. 
7 Mîrîrî yeꞌnen manniꞌ warayoꞌ ipîmîtîponoꞌpî moropai yamannîꞌpîtîponoꞌpî 
wanî pepîn mîrîrî ipîkku pe, tîîse yarentanîpîtîpon, Paapa wanî mîrîrî 
ipîkku pe. 8 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro esenyakaꞌmaꞌsan ipîmî pîꞌ moropai 
yamannîꞌpîtî pîꞌ inkamoro wanî seꞌ kaisarî maasa pra toꞌ esenyakaꞌmasaꞌ 
yeꞌnen saꞌnîrî. Ipîmîtîpon wanî aaroꞌta yuꞌse, yamannîꞌpîꞌnen wanî aarenta 
yuꞌse. Mîrîrî yeꞌnen teesenyakaꞌmaꞌpîkon yepeꞌpî yapisî toꞌya tiwin pîꞌ 
tîkaisarîꞌnîkon teesenyakaꞌmaꞌpîkon pîkîrî. 9 Mîrîrî warantî anna wanî. 
Maasa pra uurî moropai Apolo yarakkîrî anna wanî teesenyakaꞌmasanon 
pe Paapa yarakkîrî. Moropai amîrîꞌnîkon wanî Paapa umîri pe warantî 
teesenyakaꞌmasanon esenyakaꞌmatoꞌpe akoreꞌtaꞌnîkon.
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Moropai amîrîꞌnîkon wanî tewîꞌ pe Paapa nîkonekakon warantî. 
10 Mîrîrî yeꞌnen uurî wanî wîttî koneka pîꞌ teesenyakaꞌmasen warantî. 
Wîttî konekanenya yapîtanîꞌnen ton saꞌman tîrî. Manniꞌ warantî uurîya 
itekare Cristo yekare ekaremekî akoreꞌtaꞌnîkon innape ikupîkonpa. Mîrîrî 
konekaꞌpîuya epeꞌmîra uupia Paapa nîtîrîꞌpî ke ikonekaꞌpîuya. Uyeꞌmaꞌpî pîꞌ 
tiaronkonya ikoneka. Mîrîrî yeꞌnen tîwarî tiaronkonya ikoneka eꞌpai awanî, 
morî pe ikonekakonpa ayenupaꞌpîuyaꞌnîkon yawîrî. 11 Maasa pra aasîrî 
Paapaya Jesus Cristo tîrîꞌpî. Wîttî konekanenya saꞌman tîrîꞌpî iteꞌseꞌ ton 
warantî, Paapaya itîrîꞌpî uyeꞌseꞌkon pe aweꞌtoꞌpe. Anîꞌya tiaron tîrî eserîke pra 
awanî, uyapîtanîꞌnenkon ton. Mîrîrî warantî tiaron yekare pîꞌ ayenupakon 
toꞌya eserîke pra awanî. 12 Moropai Paapa poitîrîtonon esenyakaꞌma 
koꞌmannîpî mîrîrî pîꞌ. Pemonkonyamîꞌ yenupa toꞌya, wîttî konekanenanya 
wîttî koneka warantî. Morî pe tiaronkonya wîttî koneka ourokon ke, moropai 
pratakon ke, moropai morîkon tîꞌkon ke. Mîrîrî wanî ipatîkarî tîîkoꞌmansen 
pe. Tîîse mîrîrîkon pona tiaronkonya ikoneka seꞌ tapairî, yeikon ke, moropai 
parîꞌkon ke, kuwai yarekon ke. Tîîse mîrîrî eseraꞌma kupî sîrîrî tiwin wei, 
tîîkoꞌmansen pe pra awanî. 13 Îꞌ pensa tuipî yai, Cristoya epuꞌtî kupî sîrîrî, 
îꞌ yeꞌka wanî saꞌman pe tîweꞌsen pe. Tiwin pîꞌ toꞌ kaisarî aronne eeseraꞌma. 
Maasa pra apoꞌ ke Cristoya yarannîpî tîuya yai, anîꞌya pemonkonyamîꞌ 
yenupa yairî, epuꞌtîiya apoꞌ ke, yairon aramî pepîn. Tîîse yei, parîꞌ, kuwai 
yare aramî. Mîrîrî warantî awanî Paapa pemonkonoyamîꞌya yenupatoꞌ pe, 
yairî pra tîweꞌsen pe. 14 Tîîse anîꞌya mîrîrî saꞌman pona wîttî konekasaꞌ 
ya, morî tîîkoꞌmansen ke, mîrîrî inkonekaꞌpî yarannîpî apoꞌya pepîn. 
15 Tîîse tîîkoꞌmansen pepîn ke inkonekaꞌpî aramî tamîꞌnawîrî. Mîrîrî yeꞌnen 
eesenyakaꞌmaꞌpî yepeꞌpî tîrî Paapaya pepîn, maasa pra yairî ikonekasaiꞌya 
pra awanî yeꞌnen. Mîîkîrî wanî pe man, tewîꞌ aramî tanne, inamai warayoꞌ 
epaꞌka warantî. Îꞌ ton pra tîwanî yeꞌka pe aweꞌpîikaꞌtî. Mîrîrî warantî mîîkîrî 
eꞌpîikaꞌtî, îꞌ yapisî pra Paapa winîpai.

16 Itewîꞌ pe Paapa koꞌmantoꞌpe awanîkon epuꞌtîyaꞌnîkon pra naatî? Morî 
Yekaton Wannî koꞌmamî amîrîꞌnîkon yaꞌ itewîꞌ pe awanîkon yeꞌnen. 17 Mîrîrî 
yeꞌnen anîꞌya Paapa yewîꞌ tarumaꞌtî ya, mîîkîrî tarumaꞌtî Paapaya kupî sîrîrî. Yairî 
pra ipemonkonoyamîꞌ yenupaiya yeꞌnen, mîîkîrî seruꞌyeꞌ pe tîweꞌsen tarumaꞌtî 
Paapaya mararî pra. Maasa pra Paapa yewîꞌ mîrîrî morî inmoꞌkaꞌpî imakuiꞌsan 
koreꞌtapai. Amîrîꞌnîkon, Paapa yewîꞌ pe tîweꞌsanon wanî inmoꞌkaꞌsan pe tîmîrî ton 
pe.

18 Anîꞌ esenkuꞌtî eꞌpai pra man. Akoreꞌtaꞌnîkon epuꞌnen pe tîwanî kaiꞌma 
tîweꞌsen pîꞌ tauya sîrîrî. Maasa pra mîîkîrî esenkuꞌtîsaꞌ mîrîrî. Mîîkîrîya epuꞌnen 
pe tîweꞌtoꞌ yenumî eꞌpai awanî. Tiaronkon pia mîîkîrî ena eꞌpai awanî epuꞌnen pe 
pra, pakko pe tîweꞌsen warantî. Mîrîrî warantî neken epuꞌnen pe puꞌkuru awanî, 
epuꞌnen pe Paapa wanî warantî. 19 Manniꞌ epuꞌnen pe tîweꞌsen wanî ya teseru pîꞌ 
neken, mîîkîrî eraꞌma Paapaya îꞌ pe pra rî. Mîrîrî warantî aweꞌmenukasaꞌ wanîꞌpî 
pena:
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Paapaya inkamoro epuꞌnenan pe tîweꞌkuꞌsanon nepuꞌtî yenpo îꞌ 
pe pra rî. Toꞌ esenumenkatoꞌ wenai, toꞌ yeseru wenai, aronne 
eeseraꞌma yairî pra toꞌ wanî

Jó 5.13

taasaiꞌya wanîꞌpî. 20 Moropai inîꞌrî aweꞌmenukasaꞌ wanîꞌpî see warantî:
Inkamoro yeꞌkakon ipîkkukon pe tîweꞌsanon esenumenkatoꞌ wanî îꞌ 

pe pra rî epuꞌtî Uyepotorîkonya
Sl 94.11

taasaiꞌya man. 21 Mîrîrî yeꞌnen pemonkon piapai îꞌ yuwayaꞌnîkon 
eꞌpai pra awanîkon, apîikaꞌtîiyaꞌnîkon. Tamîꞌnawîron tîîsaꞌ Paapaya 
îꞌ ton pra awanîkon namai. 22 Moropai insamoro Apolo, Pedro, uurî, 
anna wanî apîikaꞌtînenkon ton pe anna yapurîkonpa pra. Moropai 
aakoꞌmantoꞌkon wanî iwinîpainon pe. Moropai saꞌmantantoꞌ wanî Paapa 
nîtîrîꞌpî pe, tîîpia amîrîꞌnîkon koꞌmantoꞌpe ipatîkarî. Sîrîrî aweꞌkupî 
manniꞌ amîrîꞌnîkon yarakkîrî, moropai maasa aweꞌkupî ton, mîrîrî wanî 
tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon ton pe itîrîꞌpîiya. Tamîꞌnawîrî sîrîrî tîrîꞌpîiya, 
aweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton. 23 Moropai amîrîꞌnîkon wanî Cristo pemonkono 
pe, mîîkîrî poitîrîtonon pe. Moropai Cristo wanî Paapa narimaꞌpî pe, 
tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe aweꞌtoꞌpe.

Jesus Cristo Naipontîkon

4  1 Amîrîꞌnîkonya anna epuꞌtî yuꞌse anna wanî Cristo poitîrîtonon pe. 
Anîꞌkan nepuꞌtî pîn imaimu ekaremeꞌnenan pe anna wanî Cristo 

maimu pe. Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse anna wanî. 2 Sîrîrî warantî yairî 
Paapa poitîrî pe tîweꞌsen wanî eꞌpai awanî tepotorî ton pe. Mîîkîrî pia 
yairon pe awanî imaimu yawîrî awanî yeꞌnen. 3 Tîîse amîrîꞌnîkon koreꞌta 
tiaronkonya taa ya upîꞌ: — Yairon mîîkîrî îꞌ kupîtîpon pepîn — taayaꞌnîkon 
ya eesenumenkatoꞌkon yawîrî, îꞌ pe pra rî see, epuꞌtîyaꞌnîkon pra awanî 
yeꞌnen. Mîrîrî warantî uurîya taa ya upîꞌrî: — Morî uurî — tauya ya, îꞌ pe 
pra rî awanî, maasa pra epuꞌtîuya pra awanî yeꞌnen. 4 Yairî pra îꞌ kuꞌsauꞌya 
pra wai, teuren tamîꞌnawîrî epuꞌtîuya pra wai. Yai pra îꞌ kuꞌsauꞌya wai 
unepuꞌtî pepîn. Tîîse anîꞌya uyepuꞌtî, Uyepotorîkonya neken epuꞌtî. Mîrîrî 
yeꞌnen mîîkîrîya neken taa upîꞌ, yairî pra awanî, yairî awanî. 5 Mîrîrî 
yeꞌnen mîrîrî warantî kîkatî tiaronkon nîkonekaꞌpî pîꞌ, maasa mîrîrî 
weiyu erepamî pra tîîse. Tîîse Uyepotorîkonya mîrîrî taa weiyu erepamî 
nîmîꞌtî. Mîîkîrîya neken yenpo kupî sîrîrî, unepuꞌtîꞌpîkon pepîn. Moropai 
mîîkîrîya îꞌ kaiꞌma uyewankon yaꞌ esenumenkaꞌnîꞌpî yenpo. Mîrîrî yai, 
tiwin pîꞌ eꞌnî tanne, Paapaya uyapurîkon kupî sîrîrî unkupîꞌpîkon pîkîrî.

6 Uyonpayamîꞌ, eseurîma sîrîrî uurî pîꞌ moropai Apolo pîꞌ eesenupakonpa, 
îꞌ kaiꞌma tiaron pemonkon yapurîyaꞌnîkon ya yai, tiwinan yapurîkonpa 
pra. Maasa pra anîꞌ yeseru wanî morî pe epuꞌtoꞌpeꞌnîkon, taasaꞌ Paapaya 
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man mîîtoꞌpe. Imaimu eꞌmenukasaꞌ wenai epuꞌtîꞌnîkon, anîꞌ esenumenkatoꞌ 
wenai pra, îꞌ rî tiaron wenai pra. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî yawîrî ikuꞌtî. Mîrîrî 
Paapa maimu yawîrî awanîkon ya, tiwin Cristo naipontîꞌpî kupîyaꞌnîkon 
pepîn tiaronkonya ikupî yentai. 7 Mîrîrî warantî awanîpa anîꞌya kin 
ipîkku pe akupîꞌpî tiaronkon yentai? Paapaya itîîsaꞌ pra nai, mîrîrî aapia 
manniꞌ tamîꞌnawîrî? Tîîse îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen ipîkku pe aatapurîkon 
aawarîronkon pe tîweꞌkuꞌse. Paapa nîtîrîꞌpî pe pra tîkuꞌse aatapurîkon.

8 Aapiaꞌnîkon tamîꞌnawîron epuꞌnen esaꞌ pe awanîkon kaiꞌma tîîse îꞌ ton 
pra siꞌma, pakko pe eenasaꞌkon man. — Ipîkkukon pe tamîꞌnawîrî epuꞌnen 
tîîsaꞌ Paapaya anna pia — taayaꞌnîkon. Moropai tîwî anna, Cristo naipontîꞌsan 
kupîꞌpîyaꞌnîkon, anna maimu yawîrî pra awanîkon. Tiaronkon esaꞌ pe 
aweꞌkupîꞌpîkon reiyamîꞌ pe. Mîrîrî warantî awanîkon ya, ayarakkîrîꞌnîkon 
anna nîrî wanî eꞌpainon, reiyamîꞌ pe. Tîîse mîrîrî warantî awanî pepîn. 9 Maasa 
pra uupia Paapaya manniꞌkan pemonkonyamîꞌ tewanmarîꞌsenon pataꞌseꞌ yaꞌ 
anna tînaipontîꞌsan tîrîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen anna wanî warayoꞌkon manniꞌkan 
pemonkon wîîtîponoꞌsan warantî aasaꞌmanta ton pe tamîꞌnawîronkonya 
eraꞌma tanne. Mîrîrî warantî anna wanî, pemonkonyamîꞌya moropai 
inserîyamîꞌya nîrî eraꞌma tanne. 10 Cristo wenai epuꞌnen pe anna eꞌtoꞌ tarîron 
rumakaꞌpî annaya imaimu ekaremeꞌtoꞌpe annaya kaiꞌma. Mîrîrî wenai pakko 
pe warantî anna wanî sîrîrî. Tîîse amîrîꞌnîkon kaane, epuꞌnen pe aweꞌkupîkon 
Cristo pemonkono pe awanîkon yeꞌnen. Tîîse anna wanî aꞌtuꞌmîra tîweꞌsanon 
pe, anna maimu pîinama pra anîꞌya eꞌpai awanî. Tîîse amîrîꞌnîkon eꞌkupî 
meruntî ke, ipîkku pe amaimukon wanî. Moropai anna wanî tamîꞌnawîronkon 
newanmîrîkon pe. Tîîse amîrîꞌnîkon eꞌkupî tamîꞌnawîronkon napurîkon 
pe. Mîrîrî warantî eesenumenkakon anna pîꞌ. 11 Tîîse îꞌ kaiꞌma awanî anna 
yarakkîrî ekaremekîuya sîrîrî. Sîrîrî tîpose anna eꞌtarumaꞌtî koꞌmannîꞌsaꞌ 
man. Emiꞌnan pîꞌ moropai tuna aninnîpai anna eꞌtoꞌ pîꞌ. Anna pon ton pra 
mararon yeꞌrî saꞌne, anna pon pe tîîse. Anna poꞌpîtî toꞌya. Moropai morî pe 
anna koꞌmamî pataꞌseꞌ ton pra anna wanî. 12 Moropai anna esenyakaꞌmapîtî 
taapîꞌkaꞌse mararî pra, anna yekkari yonpatoꞌpe annaya kaiꞌma. Mîrîrî yai 
anna winîkîi imakuiꞌpî pe teeseurîmasanon pîꞌ, morî pe anna wanî toꞌ winîkîi. 
Mîrîrî warantî anna tarumaꞌtî toꞌya tanne, yapîtanîpî annaya, anna ekoreꞌma 
pra. 13 Anna pîꞌ toꞌ woꞌmaꞌta yai, toꞌ maimu yuuku annaya morî pe, îri pe pra. 
Mîîwîni tîîse anna kupî toꞌya nura emurukuntîsaꞌ poro pona tîpaꞌsen warantî. 
Moropai sîrîrî tîpose anna wanî toꞌ pia nura warantî.

14 Tîîse mîrîrî warantî amîrîꞌnîkon yeppeꞌnîꞌtoꞌpeuya imenukauya 
pepîn tîîse ayunkon pe ayenupatoꞌpîuyaꞌnîkon unmukuyamîꞌ warantî 
awanîkon yeꞌnen. 15 Innape Jesus kupîꞌpîyaꞌnîkon pata pai tuꞌkankon 
ayenupatonkonya ayenupaꞌsaꞌkon tanne, tîîse ayunkon epuꞌtîyaꞌnîkon 
eꞌpai awanî tiwin. Uurî neken wanî ayunkon pe, maasa pra eꞌmaiꞌ pe 
Jesus Cristo yekare ekaremekîꞌpîuya apîꞌnîkon innape ikupîkonpa. 
16 Mîrîrî yeꞌnen uyeseru warantî ayeserukon yuꞌse wanî. 17 Mîrîrî wenai, 
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uwakîri unmu Timóteo yarimauya sîrîrî aapiaꞌnîkon. Mîîkîrî wanî unmu 
pe innape Jesus kupîtîpon pe moropai yairon pe awanî yeꞌnen. Mîîkîrî 
yarimauya apîikaꞌtîiꞌnîkon, attîtoꞌpe ayenpenatanîꞌseꞌnîkon uyeseru 
unkupî kupîkonpa. Îꞌ kaiꞌma Cristo yekare pîꞌ pemonkonyamîꞌ yenupauya 
tamîꞌnawîronkon soosikon tapîꞌ ekaremeꞌnen pe yarimauya.

18 Tiaronkon wanî amîrîꞌnîkon koreꞌta mîî pe, innape akoreꞌtaꞌnîkon uutî 
pepîn kaiꞌma. 19 Tîîse ituꞌse Uyepotorîkon wanî ya, uutî kaꞌneꞌ pe amîrîꞌnîkon 
eraꞌmapîꞌse. Mîrîrî yai erepansaꞌ pe inkamoro mîî pe tîweꞌsanon epuꞌtîuya. 
Îꞌ kupî toꞌya teeseurîmakon yawîrî epuꞌtîuya, îꞌ tîkuꞌse pra, tîmaimukon pe 
neken toꞌ eseurîma koꞌmannîpî epuꞌtîuya. 20 Maasa pra uyesaꞌkon pe Paapa 
ena ya, umaimukon ke neken eseurîman pepîn mîrîrî, tîîse imeruntîri wenai 
Cristo maimu yawîrî koꞌmannî, morî tîkuꞌse. 21 Mîrîrî yeꞌnen uuipî yai oꞌnon 
yeꞌka pe uuipî yuꞌse awanîkon? Ayakoꞌmenkauyaꞌnîkon teekoreꞌmai kaꞌrî 
uuipî yuꞌse awanîkon, umaimu yawîrî pra awanîkon yeꞌnen? Morî pe kaꞌrî 
uuipî yuꞌse awanîkon, umaimu yawîrî awanîkon yeꞌnen?

Innape Jesus Kuꞌnenya Imakuiꞌpî Kupî

5  1 Akoreꞌtaꞌnîkon imakuiꞌpî kureꞌnan eꞌkupî koꞌmannîpî yekare eta 
pîꞌ wai. Inkamoro Paapa epuꞌnenan pepînya mîrîrî yeꞌka kupî 

pepîn eꞌpainon. Tîîse eta pîꞌ wai warayoꞌ wanî akoreꞌtaꞌnîkon tîyun noꞌpî 
tîmamaikîrî yarakkîrî tîweꞌsen. 2 Tîîse oꞌnon yeꞌka pe mîrîrî yeꞌka eꞌkupî 
tanne akoreꞌtaꞌnîkon mîî pe awanîkon kaiꞌma awanîkon? Mîrîrî yeꞌka 
eꞌkuꞌsaꞌ pîꞌ aweppepîkon pra awanîkon. Teesewankonoꞌmai eꞌtî mîrîrî 
pîꞌ, ayonpakon saꞌmantasaꞌ pîꞌ eesewankonoꞌmakon warantî. Mîîkîrî 
warayoꞌ mîrîrî imakuiꞌpî kupîtîpon, mîîkîrî yenpaꞌkatî akoreꞌtapaiꞌnîkon. 
3 Uurî wai tarî akoreꞌtaꞌnîkon pra miarî ayarakkîrîꞌnîkon eseurîmatoꞌpe. 
Tîîse apokonpeꞌnîkon wanî sîrîrî esenumenkatoꞌ ke îꞌ kaiꞌma eꞌkupîꞌpî 
akoreꞌtaꞌnîkon pîꞌ esenumenka yeꞌnen. Cristo naipontîꞌpî pe wanî 
yeꞌnen, uurî esenumenkasaꞌ wai îꞌ kupî eꞌpai awanî pîꞌ mîîkîrî yarakkîrî, 
Uyepotorîkon Jesus maimu pe mîîkîrî warayoꞌ, imakuiꞌpî kupîtîpon 
yenpaꞌka eꞌpai awanî. 4 Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa eemurukuntîkon yai, 
akoreꞌtaꞌnîkon nîrî eꞌpai wai esenumenkatoꞌ ke. Uyepotorîkon Jesus 
Cristo wanî nîrî akoreꞌtaꞌnîkon. 5 Mîîkîrî meruntîri yai mîîkîrî warayoꞌ 
imakuiꞌpî kupîtîpon rumakatî Makui yenyaꞌ, itarumaꞌtîtoꞌpeiya inkupîꞌpî 
wenai. Mîrîrî wenai tîweꞌtarumaꞌtî epuꞌtî tîuya ya, awenpenatatoꞌpe 
imakuiꞌpî tînkupîꞌpî rumaka pîꞌ. Mîrîrî warantî neken awenpenatasaꞌ ya, 
Uyepotorîkonya pîikaꞌtî tuipî weiyu yaino ton pe.

6 Mîrîrî yeꞌka pîꞌ mîî pe awanîkon eꞌpai pra man. Maasa epuꞌtîyaꞌnîkon 
eꞌpai man. Mararon isaꞌmotoꞌ wanî ya, kîsereꞌna koreꞌta, tamîꞌnawîrî 
isaꞌmoiya eꞌpainon. Mîrîrî warantî imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ tiwinanya ya, 
tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîiya. 7 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî imakuiꞌpî 
pe tîweꞌsen yenpaꞌkatî akoreꞌtapaiꞌnîkon imakuiꞌpî ton pra, morî pe 
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awanîkonpa. Mîrîrî warantî ikuꞌtî, Judeuyamîꞌya ikuꞌpîtîꞌpî warantî. 
Tewîꞌkon tapai isaꞌmotoꞌ moꞌkaꞌpî toꞌya moropai carneiro more wîꞌpî toꞌya, 
festa pîꞌ toꞌ eꞌtoꞌpe. Maasa pra toꞌ enpenatapîtîꞌpî îꞌ pensa tesanonkon piapai 
teepaꞌkatoꞌkon pîꞌ. Mîrîrî pîꞌ toꞌ atausinpaꞌpî kureꞌne. Moropai manniꞌ 
carneiro more wîîsaꞌ wanî warantî, Cristo wîîsaꞌ wanîꞌpî uurîꞌnîkon moꞌkapa 
kaiꞌma imakuiꞌpî piapai. 8 Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkon koreꞌtapai imakuiꞌpî 
yenpaꞌkanpaiꞌnîkon, morî pe atausinpantoꞌpe, amenan koꞌmannîtoꞌ 
pîꞌ. Cristo, uurîꞌnîkon ton pe aasaꞌmantaꞌpî manniꞌ pîꞌ enpenatan pe 
yapurîpaiꞌnîkon man, imakuiꞌpî ton pra siꞌma. Tîîse penaron imakuiꞌpî 
uyeserukon tîrumakai, yairon pe puꞌkuru siꞌma yapurîpaiꞌnîkon man.

9 Manniꞌ tiaron kaareta menukaꞌpîuya aapiaꞌnîkon taꞌpîuya apîꞌnîkon, 
manniꞌkan nura kuꞌnenan, seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî, warayoꞌ 
yarakkîrî tîweꞌsanon pokonpe awanîkon namai. 10 Mîrîrî taꞌpîuya, tîîse 
manniꞌkan Paapa epuꞌnenan pepîn piapai aatarimakonpa taasauꞌya pra 
wai. Inkamoro wanî imakuiꞌpî kuꞌnenan pe, seꞌ tapairî wîriꞌ yarakkîrî 
tîweꞌsanon pe. Moropai tonpakon winîpai îꞌ yuꞌse teesekaꞌnunkasanon 
pe, moropai amaꞌyeꞌkon pe tîweꞌsanon pe, moropai miaꞌ ke ikonekasaꞌ 
yapurînenan pe. Inkamoro pîꞌ eseurîmasaꞌ pra wai toꞌ koreꞌta koꞌmannî 
namai. Maasa pra inkamoro koreꞌtapai atariman ya, sîrîrî non yapai 
epaꞌkan eꞌpainon, saꞌmantan eꞌpainon inkamoro pokonpe eꞌnî namai. 
11 Tîîse tauya manniꞌ apîꞌnîkon. Manniꞌ ayonpakon, innape Jesus kuꞌnen 
taiya manniꞌ, tîîse teseru tîîse yairî pra. Iteseru wanî wîriꞌsanyamîꞌ 
yarakkîrî tîweꞌsen pe, moropai tiaronkon winîpai îꞌ yuꞌse tîweꞌsen pe 
kureꞌne, moropai miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurînen pe, moropai teetînsen 
pe, moropai imakuiꞌpî pe tiaronkon winîkîi teeseurîmasen pe, moropai 
amaꞌyeꞌ pe tîweꞌsen pe. Mîîkîrî yeꞌka ayonpakon yarakkîrî awanîkon 
eserîke pra naatîi. Ipokonpe siꞌma ayekkarikon yonpayaꞌnîkon eserîke pra 
naatîi. Atarimatî iipiapai.

12,13 Uurîya Paapa epuꞌnenan pepînon yeseru yakoꞌmenka eserîke 
pra man, tîîse Paapaya neken inkamoro yeꞌkakon yakoꞌmenka. Tîîse 
amîrîꞌnîkonya ayonpakon, innape Jesus kuꞌnenan yeseru yakoꞌmenka eꞌpai 
awanî. Maasa pra mîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

— Mîîkîrî warayoꞌ imakuiꞌpî kupîtîponoꞌpî yenpaꞌkatî 
akoreꞌtapaiꞌnîkon

Dt 17.7; 19.19; 21.21; 22.21,24; 24.7

— taasaiꞌya. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî warantî ikuꞌtî.

Tonpakon Saꞌnamanenan Pepînon

6  1 Amîrîꞌnîkon koreꞌta, innape Jesus kuꞌnenan, ayonpakon wanî ya, 
asakîꞌne inkamoro esiyuꞌpîtî ya, îꞌ ton pe inkamoro yarîyaꞌnîkon 

innape Jesus kuꞌnen pepîn ipîkku pe tîweꞌsen juiz pia? Îꞌ waniꞌ awanî 
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yeꞌnen moro inkamoro innape Jesus kuꞌnenan, Paapa pemonkonoyamîꞌ 
pokonpe siꞌma iteseru konekayaꞌnîkon pepîn? 2 Epuꞌtîyaꞌnîkon pra kin naatî, 
Paapa pemonkonoyamîꞌya Paapa epuꞌnenan pepîn yeseru yakoꞌmenka 
kupî sîrîrî? Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî warantî yakoꞌmenkayaꞌnîkon kupî 
yeꞌnen, moriya sîrîrî mîrîrî îri pe ayonpakon eꞌtoꞌ konekayaꞌnîkon yuwatî. 
3 Epuꞌtîyaꞌnîkon pra kin naatî inserîyamîꞌ yeseru yakoꞌmenka uurîꞌnîkonya? 
Mîrîrî yentai atakoꞌmenkan eꞌpai awanî tarî koꞌmannîtoꞌ pîꞌ. 4 Mîrîrî 
yeꞌnen anîꞌ teesiyuꞌpîꞌsen wanî ya, Paapa epuꞌnen pe tîweꞌsen menkatî îꞌ 
rî mîîkîrî nîkupîꞌpî iteseru konekatoꞌpeiya. — Ipîkku pepîn mîîkîrî — tîkai 
pra ipîꞌ maasa pra morî pe ikupîiya Paapa epuꞌnenan pepînya ikupî yentai. 
5 Akoreꞌtaꞌnîkon manniꞌ ayonpakon innape Jesus kuꞌnen ton pra kin nai 
mîrîrî yeꞌka koneka ton? Mîrîrî pîꞌ aweppepîkon eserîke pra naatî? 6 Moro 
awanî epuꞌtî pîꞌ wai akoreꞌtaꞌnîkon. Tîîse amîrîꞌnîkonya ayonpakon yarî, 
moro iteseru konekapai tîîse. Tîîse yarîyaꞌnîkon manniꞌ ipîkku pe tîweꞌsen 
juiz Paapa epuꞌnen pepîn pia mîîkîrîya iteseru konekatoꞌpe kaiꞌma.

7 Mîrîrî warantî ayonpakon esiyuꞌpîtî wenai, yairî pra awanîkon 
esepuꞌtî. Imakuiꞌpî kupîtîponoꞌpî wanî ya mîrîrî yapîtanîpîyaꞌnîkon eꞌpai 
awanî, îri pe yarakkîrî tîweꞌse pra. Ayamaꞌrunpatîponoꞌpî wanî ya, tîwî 
nîsi yarakkîrî awoꞌmaꞌtatoꞌ ton kîseporîi. Mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, 
morî pe panpîꞌ awanî. 8 Tîîse mîrîrî warantî pra amîrîꞌnîkonya imakuiꞌpî 
kupî. Moropai ayonpakon yamaꞌrunpayaꞌnîkon. Ayonpakon winîkîi mîrîrî 
kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon, innape Jesus kuꞌnenan winîkîi.

9,10 Yairî awanî epuꞌtî pîꞌ naatîi imakuiꞌpî kuꞌnenanya tîîkoꞌmantoꞌkon ton 
eporî pepîn Paapa pia, tesaꞌkon pe mîîkîrî wanî pepîn. Îꞌ yapisî toꞌya pepîn 
iwinîpai. Teesenkuꞌtîi pra eꞌtî inkamoro yeꞌkakon pîꞌ. Maasa pra inkamoro 
wanî seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî tîweꞌsanon pe, moropai miaꞌ ke 
ikonekasaꞌ yapurînenan pe, moropai tiaronkon noꞌpî yarakkîrî tîweꞌsanon 
pe, moropai warayoꞌkon yarakkîrî nura kuꞌnenan pe, moropai amaꞌyeꞌkon 
moropai îꞌ yuꞌse teesekaꞌnunkasanon pe, moropai teetînsenon pe moropai 
imakuiꞌpî pe tiaronkon winîkîi teeseurîmasanon pe moropai seruꞌyeꞌ 
yenkuꞌtîtonkon pemonkon yamaꞌrunpapa. Insamoro yeꞌkakonya îꞌ yapisî 
pepîn tiwin kin Paapa winîpai, maasa pra Paapa wanî pepîn toꞌ esaꞌ pe. 
11 Pena amîrîꞌnîkon koreꞌta tiaronkon wanîꞌpî mîrîrî warantî. Tîîse mîrîrî 
imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon ronaꞌpî Paapaya morî pe awanîkonpa imakuiꞌpî ton 
pra. Moropai mîrîrî neken kupîꞌpîiya pra, tîîse tîmîrî ton pe awanîkonpa 
amoꞌkaꞌpîiyaꞌnîkon, Uyepotorîkon Jesus Cristo saꞌmantaꞌpî wenai. Moropai 
Morî Yekaton Wannî, Paapa winîpainon wenai morî pe akonekaꞌpîiyaꞌnîkon.

Îꞌ Kaiꞌma Paapa Ton Pe Uyesaꞌkon Yapurîtoꞌ
12 Tiaronya taa upîꞌ: — Tamîꞌnawîrî ankuꞌpai eꞌtoꞌ kupîuya eserîke awanî 

imakuiꞌpî pe pra. Mîrîrî pîꞌ tauya ipîꞌ: — Inna seruꞌ pepîn, tamîꞌnawîrî 
ikupîya, tîîse yai pra mîrîrî wanî pepîn morî panpîꞌ amîrî ton pe. Moropai 
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tiaronya taa upîꞌ: — Îꞌ rî kupîuya eꞌpainon ituꞌse wanî pîkîrî, îꞌ waniꞌ pra 
awanî. Mîrîrî pîꞌ tauya sîrîrî: — Inna, seruꞌ pepîn. Tîîse mîrîrî ena tîrîuya 
pepîn eꞌpainon uyentai. 13 Yai pra nura kuꞌnen wanî imakuiꞌpî tînkupîꞌpî 
anwapuꞌtîpai moropai umaimu yuukuiya see warantî: — Yekkari wannî wanî 
Paapa nîkupîꞌpî pe enaꞌtoꞌpe. Moropai uroꞌtakon wanî uyekkarikon yenseꞌ 
pe Paapa nîkupîꞌpî pe. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ rî enapîuya, ituꞌse uurî eꞌtoꞌ pîkîrî, 
îꞌ waniꞌ pra awanî. Mîrîrî pîꞌ tauya sîrîrî: — Inna, seruꞌ pepîn. Mîrîrî toꞌpe 
ikupîꞌpî Paapaya, tîîse mîrîrî yaretîꞌkaiya kupî sîrîrî saꞌnîrî. T˻îîse uyesaꞌkon 
yaretîꞌkaiya pepîn.˼  Uyesaꞌkon kuꞌsaiꞌya pra man nura kuꞌtoꞌpe uyonpakon 
yarakkîrî. Moropai seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî eꞌnîtoꞌpe ikuꞌsaiꞌya 
pra man. Tîîse ukupîꞌpîiyaꞌnîkon Uyepotorîkon yapurîtoꞌpe, moropai 
Uyepotorîkonya uyesaꞌkon yapurîtoꞌpe tîmîrî ton pe. 14 Mîrîrîtoꞌpe uurîꞌnîkon 
pîmîꞌsaꞌka Paapaya, Uyepotorîkon pîmîꞌsaꞌkaꞌpî tîuya warantî tîmeruntîri ke.

15 Epuꞌtîyaꞌnîkon pra kin naatî, Cristo piawon pe eꞌnî yeꞌnen, itesaꞌ 
waikatoi pe uyesaꞌkon wanî, manniꞌ pemonkon waikatoi pe itemekon 
wanî manniꞌ warantî? Mîrîrî warantî siꞌma Cristo waikatoi pe tîweꞌsen 
moꞌkauya eꞌpainon, manniꞌ wîriꞌ seꞌ tapairon yarakkîrî eꞌtoꞌpe? Mîrîrî 
kupîuya pepîn eꞌpainon tiwin kin. 16 Moropai epuꞌtîyaꞌnîkon pra kin naatî, 
warayoꞌ eꞌsaꞌ ya seꞌ tapairon wîriꞌ yarakkîrî tiwin toꞌ ena saꞌnîrî Paapa 
maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ yawîrî? Taasaiꞌya see warantî:

— Inkamoro asakîꞌnankon ena tiwin toꞌ esaꞌ, saꞌnîrî toꞌ wanî yeꞌnen

Gn 2.24

— taasaiꞌya. 17 Mîrîrî warantî anîꞌ wanî ya Uyepotorîkon yarakkîrî 
tîweꞌsen pe, mîîkîrî wanî nîrî yarakkîrî. Mîîkîrî Uyepotorîkon yarakkîrî 
uyekatonkon wanî tiwin.

18 Mîrîrî yeꞌnen seꞌ tapairî wîriꞌ yarakkîrî tîweꞌse pra eꞌtî. Maasa pra 
tiaron imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon ya ayesaꞌkon eꞌtarumaꞌtî pepîn. Tîîse 
seꞌ tapairî wîriꞌ yarakkîrî awanîkon ya, aawarîrîꞌnîkon ayesaꞌkon 
tarumaꞌtîyaꞌnîkon mararî pra, tiaron imakuiꞌpî yentai. 19 Mîrîrî ayesaꞌkon 
wanî epuꞌtîyaꞌnîkon pra kin naatî? Paapa Yekaton koꞌmantoꞌ pe awanî. 
Moropai Paapa winîpaino pe awanî. Mîrîrî yeꞌnen aawarîronkon pe 
awanîkon pepîn mîrîrî. 20 Tîîse tîmîrî pe Paapaya amîrîꞌnîkon yennaꞌpî. 
Moropai ayeꞌmaꞌpîiyaꞌnîkon pakîꞌnan pona tînmu saꞌmantatoꞌ ke tîmîrî 
ton pe. Mîrîrî yeꞌnen Paapa yapurî pe ayesaꞌkon yapurîyaꞌnîkon epuꞌtî.

Tîînoꞌpîtasenon Panamatoꞌ

7  1 Tarîpai uyekaranmapotoꞌyaꞌnîkon pîꞌ ayeurîmauyaꞌnîkon sîrîrî. Inna 
seruꞌ pepîn warayoꞌ noꞌpîta pra awanî ya, morî pe awanî. 2 Tîîse tuꞌke 

imakuiꞌpî kuꞌtoꞌ moro awanî. Mîrîrî namai, seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî 
awanî namai, warayoꞌ noꞌpîta eꞌpai awanî, aakoꞌmantoꞌpe tînoꞌpî yarakkîrî. 
Moropai mîrîrî warantî nîrî wîriꞌ etinyoma eꞌpai awanî tînyo yarakkîrî 
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aakoꞌmantoꞌpe. 3,4 Mîrîrî yeꞌnen warayoꞌ inoꞌpîtaꞌpî koꞌmamî eꞌpai awanî morî 
pe tînoꞌpî yarakkîrî. Mîrîrî yeꞌnen warayoꞌya — Unoꞌpî yarakkîrî eꞌpai pra wai 
— taa eserîke pra awanî. Maasa pra imîrî pe awanî yeꞌnen. Mîrîrî warantî 
nîrî wîriꞌya — Unyo yarakkîrî eꞌpai pra wai — taa eserîke pra awanî. Maasa 
pra imîrî pe awanî yeꞌnen. 5 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro etîꞌnînma pepîn tînyo 
yarakkîrî moropai tînoꞌpî yarakkîrî, — Ayarakkîrî eꞌpai pra wai — tîkai pra. 
Tîîse saꞌnîrî tîweꞌtoꞌkon mîꞌpannîpî eꞌpai awanî, ituꞌse tîwanîkon ya. Inkamoro 
eseta eꞌpai awanî tîweiyukon ton tîkuꞌneꞌtîi teepîremakon pîꞌ taatapisîkonpa. 
Mîrîrî ikuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon tîpo, inîꞌrî morî pe toꞌ ena tînoꞌpî yarakkîrî. Maasa 
pra yapîtanîpî toꞌya eserîke pra awanî ya, Makuiya imakuiꞌpî kupî toꞌya 
emapuꞌtî. Mîrîrî namai saꞌnîrî toꞌ ena eꞌpai awanî, tînoꞌpî yarakkîrî.

6 Mîrîrî warantî esenumenkatoꞌ pîꞌ tauya sîrîrî, ikupîkonpa 
ayaipontîuyaꞌnîkon pepîn. 7 Uurî pia morî pe awanî, tamîꞌnawîronkon 
wanî ya uurî warantî, inoꞌpî ton pra. Teuren tîîse tiwin pîꞌ eꞌnî tanne, 
Paapaya uyeserukon ton tîîsaꞌ mîrîrî. Noꞌpîtantoꞌ yeseru ton tîrîiya 
tiaronkon pia moropai inoꞌpî pra koꞌmannî yeseru ton tîrîiya tiaronkon 
pia.

8 Tarîpai eseurîma sîrîrî maasaronkon inoꞌpî pînon pîꞌ, moropai 
inyo isaꞌmantaꞌsan pîꞌ. Tauya, morî pe awanî eꞌpainon tîînoꞌpîtai pra 
aakoꞌmamîkon ya, uurî warantî. 9 Tîîse yapîtanîpîyaꞌnîkon eserîke pra 
awanîkon ya, moriya anoꞌpîtatî. Maasa pra morî pe awanî aanoꞌpîtakon 
ya, pînîn pîꞌ aakoꞌmamîkon yentai, anoꞌpîkon yarakkîrî aakoꞌmamîkonpa.

10 Tarîpai eseurîma sîrîrî manniꞌkan inoꞌpîtaꞌsan pîꞌ moropai 
etinyomaꞌsan pîꞌ. Sîrîrî tauya manniꞌ uwinîpainon pepîn tîîse 
Uyepotorîkon winîpainon unkupîkon ton pe inekaremekîꞌpî. 11 Wîriꞌ 
etinyomaꞌpîya tînyo rumaka eserîke pra awanî. Irumakasaiꞌya ya, 
tiwinsarî aakoꞌmamî eꞌpai awanî, tiaron yarakkîrî tîweꞌse pra. Mîîwîni 
pra awanî ya, tînyo yarakkîrî tîîkoꞌmantoꞌpe etinaꞌpaka eꞌpai awanî. 
Moropai warayoꞌ inoꞌpîtaꞌpîya tînoꞌpî rumaka eserîke pra awanî.

12 Tarîpai tauya sîrîrî tiaronkon pîꞌ. Uyepotorîkonya taasaꞌ pra man 
tarî tîwanî yai, tîîse uurîya taa sîrîrî. Manniꞌ warayoꞌ innape Jesus 
kuꞌnen, mîîkîrî noꞌpî wanî ya innape Jesus kuꞌnen pe pra, tîîse morî pe 
toꞌ koꞌmamî ya saꞌnîrî, inyoya irumaka eserîke pra awanî. 13 Moropai 
wîriꞌ innape Jesus kuꞌnen, inyo wanî ya innape Jesus kuꞌnen pe pra, 
tîîse inkamoro koꞌmamî ya morî pe, inoꞌpîya irumaka eserîke pra awanî. 
14 Maasa pra mîîkîrî warayoꞌ innape Jesus kuꞌnen pepîn mîîkîrî pîrema 
Paapaya innape Jesus kuꞌnen pe inoꞌpî wanî wenai. Moropai tiaron 
warayoꞌ innape Jesus kuꞌnen mîîkîrî noꞌpî wanî innape Jesus kuꞌnen pe 
pra. Tîîse Paapaya inoꞌpî pîrema, innape Jesus kuꞌnen pe inyo wanî wenai. 
Tîîse mîrîrî warantî pra awanî ya, morî pe mîîkîrî munkîyamîꞌ wanî pepîn 
Paapa yarakkîrî, ipemonkono pe pra toꞌ wanî yeꞌnen. Tîîse tîpemonkono 
pe inyo wanî wenai, Paapaya toꞌ pîrema, toꞌ koꞌmannîpîiya morî pe.
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15 Mîrîrî yeꞌka pe pra awanî ya, mîîkîrî warayoꞌ innape Jesus kuꞌnen 
pepîn wanî ya, ikoꞌmanpai pra innape Jesus kuꞌnen tînoꞌpî yarakkîrî, 
moropai wîriꞌ innape Jesus kuꞌnen pepîn wanî ya, ikoꞌmanpai pra tînyo 
innape Jesus kuꞌnen yarakkîrî, moriya tîwî eepaꞌka. Mîrîrî warantî 
eepaꞌkaꞌpî ya, îꞌ waniꞌ pra man. Yarakkîrî puꞌkuru aakoꞌmamî eꞌpai pra 
awanî. Maasa pra uurîꞌnîkon yannoꞌpî Paapaya morî pe koꞌmannîtoꞌpe 
tîîwanmîra, tînoꞌpî ke, tînyo ke. 16 Tîîse innape Jesus kupîiya pra tîîse, 
yarakkîrî aakoꞌmamî ya, îꞌ pensa innape Jesus kupî anyoya epuꞌtîya pra 
nai. Yai pra innape ikupîiya awenai. Moropai warayoꞌ îꞌ pensa innape 
Jesus kupî mîîkîrî anoꞌpîya epuꞌtîya pra nîrî nai. Yai pra innape ikupîiya 
awenai. Mîrîrî yeꞌnen ayuꞌse awanî ya, yarakkîrî akoꞌmankî.

Paapa Maimu Yawîrî Neken Ayeserukon Miakanmatî
17 Akaisarîꞌnîkon tiwin pîꞌ siꞌma mîrîrî Uyepotorîkon nîtîrîꞌpî aapiaꞌnîkon 

yawîrî ikupî pîꞌ akoꞌmantî. Moropai oꞌnon yeꞌka pe awanîꞌpîkon 
pena Paapaya ayannokon yai, mîrîrî warantî akoꞌmantî. Mîrîrî pîꞌ 
tamîꞌnawîronkon yenupaꞌpîuya soosikon kaisarî. 18 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ wanî 
ya, Judeuyamîꞌ yeseru yawîrî tîmere piꞌpî pottî yaꞌtîtîpon wanî ya innape 
Jesus kupîiya rawîrî, mîrîrî warantî rî aakoꞌmamî eꞌpai awanî, Judeu pe 
aweꞌtoꞌ tenonse pra. Mîrîrî warantî nîrî anîꞌ wanî ya, Judeuyamîꞌ yeseru 
yawîrî pra Paapaya tanno rawîrî, mîrîrî warantî aakoꞌmamî eꞌpai awanî, 
tîmere piꞌpî pottî taꞌtîi pra. 19 Maasa pra mîrîrî yeꞌkaya îꞌ kupî pepîn 
mîîtoꞌpe. Judeuyamîꞌ yeseru yaꞌ awanî kaꞌrî, kaane, tîîse îꞌ eꞌpai awanî 
innape Paapa maimu yawîrî aakoꞌmamî eꞌpai awanî. 20 Mîrîrî yeꞌnen tiwin 
pîꞌ siꞌma oꞌnon yeꞌka pe awanîꞌpîkon pena Paapaya ayannokon yai, mîrîrî 
yawîrî akoꞌmantî. 21 Pena Paapaya ayanno ya, toꞌ poitîrî pe kin aweꞌsaꞌ pra 
nan? Moriya akoꞌmankî toꞌ poitîrî pe. Îꞌ waniꞌ awanî pepîn. Tîîse îꞌ pensa 
toꞌ poitîrî pe pra eenatoꞌ weiyu erepamî ya, moriya epaꞌkakî. 22 Maasa pra 
tesaꞌ kenankon inkamoro yanno Uyepotorîkonya ya, tarîpai inkamoro 
wanî Paapa pia itesaꞌ pra. Maasa pra Paapaya toꞌ moꞌkasaꞌ yeꞌnen, 
imakuiꞌpî piapai. Mîrîrî warantî tesaꞌ kenankon pepînon wanî mîrîrî 
Paapa pia ipoitîrî pe. 23 Maasa pra tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon yeꞌmasaꞌ 
Paapaya sîrîrî, seꞌ kaisarî. Mîrîrî yeꞌnen Paapa maimu yawîrî akoꞌmantî 
imîrî pe awanîkon yeꞌnen, tiaron pemonkono pe pra. 24 Mîrîrî yeꞌnen 
uyonpayamîꞌ, tiwin pîꞌ siꞌma akaisarîꞌnîkon oꞌnon yeꞌka pe awanîꞌpîkon 
ayannoꞌpîkon Paapaya yai, mîrîrî yawîrî akoꞌmantî.

Inyo Isaꞌmantaꞌsan Pîꞌ Moropai Maasaronkon Pîꞌ Paulo Eseurîma
25 Tarîpai tauya sîrîrî maasaronkon pîꞌ. Uyepotorîkon winîpainon pepîn 

tîîse uurî esenumenkatoꞌ sîrîrî. Tîîse innape eseurîmatoꞌ kupîyaꞌnîkon 
eserîke awanîkon, maasa pra yairî tîweꞌsen ukuꞌsaꞌ Uyepotorîkonya, 
tîꞌnokoꞌpî pe uyeraꞌmasaiꞌya wenai. 26 Mîrîrî yeꞌnen uurî esenumenkatoꞌ 
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wanî warayoꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî, tîwanî manniꞌ warantî. Maasa 
pra koꞌmannîtoꞌ wanî saꞌme mîîtoꞌpe. 27 Tîîse amîrî wanî ya tînoꞌpî 
ke, anoꞌpî yarakkîrî teeturumakai pra eꞌkî. Tîîse inoꞌpî pra awanî ya, 
moriya akoꞌmankî inoꞌpî pra. 28 Tîîse aanoꞌpîtasaꞌ ya, mîrîrî wanî pepîn 
imakuiꞌpî pe. Moropai maasaron wîriꞌ etinyoma ya, mîrîrî nîrî wanî 
pepîn imakuiꞌpî pe. Tauya sîrîrî maasa pra amîrîꞌnîkon anpîikaꞌtîpai wanî 
yeꞌnen, saꞌme inoꞌpîtaꞌsan koꞌmantoꞌ yeseru wanî yeꞌnen, mîrîrî warantî 
ayeserukon wanî namai.

29 Uyonpayamîꞌ îꞌ ankapai eꞌtoꞌ pîꞌ tauya sîrîrî. Tîîkoꞌmanse puꞌkuru 
pra koꞌmannîtoꞌ ataretîꞌka pe man. Mîrîrî yeꞌnen tînoꞌpî ke awanîkon ya, 
mîîkîrî pîꞌ neken kîsenumenkatî. — Paapa pataꞌseꞌ ton pra man — tîkai 
pra eꞌtî. 30 Moropai esewankonoꞌmantoꞌ erepansaꞌ ya uponaꞌnîkon, mîrîrî 
pîꞌ neken kîsenumenkatî. Moropai aatausinpatoꞌkon erepansaꞌ ya, ipîkku 
pe mîrîrî pîꞌ neken kîsenumenkatî. Maasa pra ipatîkarî aakoꞌmamî pepîn. 
Moropai ayemannekon ton yenna pîꞌ kîsenumenkai ipîkku pe. Maasa pra 
mîrîrîkon wanî taataretîꞌkasen pe. 31 Mîrîrî yeꞌnen ipîkku pe tamîꞌnawîrî 
sîrîrî pata yemanne pîꞌ kîsenumenkatî. Maasa pra tamîꞌnawîron sîrîrî 
pata po tîweꞌsanon ataretîꞌka kupî sîrîrî. ˻Mîrîrî yeꞌnen ipîkku pe Paapa 
yapurî pîꞌ koꞌmanpaiꞌnîkon.˼

32 Tuꞌkan esenumenkantoꞌ winîpai amîrîꞌnîkon anpîikaꞌtîpai wanî sîrîrî. 
Mîrîrî yeꞌnen warayoꞌ inoꞌpî ton pîn mîîkîrî esenumenka Uyepotorîkon ton pe 
teesenyakaꞌma pîꞌ maasa pra anapurîpai tîwanî yeꞌnen. 33 Tîîse warayoꞌ tînoꞌpî 
kenan esenumenkatoꞌ wanî tuꞌke, sîrîrî non po tîîkoꞌmantoꞌ yeseru pîꞌ. Mîrîrî 
kupîiya, maasa pra tînoꞌpî anapurîpai tîwanî yeꞌnen. 34 Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî 
esenumenkatoꞌ wanî asakîꞌne kaisarî. Eesenumenka tarî tîîkoꞌmantoꞌ yeseru 
pîꞌ moropai eesenumenka Uyepotorîkon ton pe eesenyakaꞌmapai tîwanî 
pîꞌ. Mîrîrî warantî nîrî wîriꞌsanyamîꞌ wanî. Manniꞌkan inyo isaꞌmantaꞌsan 
moropai inyo pînon, inkamoro esenumenka Uyepotorîkon ton pe 
teesenyakaꞌmakon pîꞌ, tiaron pîꞌ teesenumenkai pra. Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî 
toꞌ eturumaka Uyepotorîkon yenyaꞌ eesenyakaꞌmatoꞌ kupîkonpa. Tîîse 
manniꞌkan wîriꞌsanyamîꞌ tînyo kenankon inkamoro esenumenka sîrîrî pata po 
tîîkoꞌmantoꞌkon yeseru pîꞌ. Maasa pra tînyokon anapurîpai tîwanîkon yeꞌnen.

35 Mîrîrî warantî tauya sîrîrî amîrîꞌnîkon pîꞌ maasa pra amîrîꞌnîkon 
anpîikaꞌtîpai wanî yeꞌnen. — Sîrîrî warantî ikuꞌtî — tauya pepîn. Tîîse 
yairon kupîyaꞌnîkon yuꞌse wanî. Moropai Uyepotorîkon esenyakaꞌmatoꞌ 
kupîkonpa itenyaꞌ eeturumakakon yuꞌse wanî, tuꞌke teesenumenkai pra.

36 Taawasirî pîꞌ — Ayarakkîrî uunoꞌpîta — taasaꞌ warayoꞌya tîpo, 
aakoꞌmamî ya inoꞌpî pe pra moropai mîrîrî pîꞌ eesenumenka yairî pra 
tîwanî pîꞌ, maasa pra taasaꞌ tîuya yawîrî ikupîiya pepîn. Moropai kureꞌne 
eesenumenka ya tawasirî yarakkîrî tîwanî pîꞌ, aanoꞌpîta eꞌpai awanî. 
Maasa pra yapîtanîpîiya yentai awanî yeꞌnen. Mîrîrî kupîiya ya, imakuiꞌpî 
pe awanî pepîn. Morî pe awanî, aanoꞌpîta ya. 37 Tîîse tawasirî yarakkîrî 
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tîwanî pîꞌ eesenumenka pra awanî ya, inoꞌpîtapai pra tîwanî yeꞌnen, îꞌ 
waniꞌ awanî pepîn, tamîꞌnawîrî yapîtanîpîiya ya. Imakuiꞌpî kupîiya pepîn 
mîrîrî. 38 Tarîpai manniꞌ tîînoꞌpîtasen noꞌpîta ya, imakuiꞌpî pe awanî 
pepîn, tîîse morî pe awanî. Moropai manniꞌ tîînoꞌpîtasen pepîn koꞌmamî 
ya inoꞌpî pra, îꞌ waniꞌ awanî pepîn nîrî. Mîrîrî wanî morî pe panpîꞌ, 
maasa pra inoꞌpî ton pra awanî yeꞌnen.

39 Aꞌkî, wîriꞌ tînyo kenan koꞌmamî eꞌpai awanî tînyo yarakkîrî, enen 
tînyo wanî pîkîrî tîrumakai pra. Tîîse tiaron pensa tînyo saꞌmantasaꞌ 
tîpo, mîîkîrî eturumaka tiwinsarî, inyo pra. Mîîkîrî koꞌmamî ituꞌse tîwanî 
pîkîrî. Etinyomapai tîwanî ya, eetinyoma eꞌpai awanî, innape Jesus 
kuꞌnen yarakkîrî. 40 Tîîse uurî pia eetinyoma pra awanî ya, morî pe panpîꞌ 
aakoꞌmamî eꞌpainon mîrîrî warantî rî. Sîrîrî uurî esenumenkatoꞌ neken 
pepîn, tîîse uurî pia mîrîrî warantî nîrî Morî Yekaton Wannî esenumenka.

Miaꞌ Ke Ikonekasaꞌ Pia Toꞌ Nîtîrî Entamoꞌkantoꞌ

8  1 Tarîpai eseurîmatoꞌ moꞌtanîpîuya sîrîrî. Eseurîma sîrîrî miaꞌ ke 
ikonekasaꞌ pia toꞌ nîtîrîꞌpî entamoꞌkantoꞌ yanî eserîke awanî pîꞌ, 

kaane kaꞌrî. Mîrîrî pîꞌ taayaꞌnîkon manniꞌ warantî, tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon, 
innape ikuꞌnenanya epuꞌtî pîꞌ man, innape ikuꞌnenan pepînya epuꞌtî yentai. 
˻Miaꞌ ke ikonekasaꞌ nama pepîn. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ nîtîrîꞌpî entamoꞌkantoꞌ 
yanî ya, îꞌ waniꞌ awanî pepîn, imakuiꞌpî pe awanî pepîn.˼  Tîîse mîrîrî 
esenumenkantoꞌ wanî pîikaꞌtîton pe pra, tîîse mîî pe uurîꞌnîkon kuꞌnen pe. 
Tîîse morî pe panpîꞌ eꞌsaꞌnaman yeseru wanî mîrîrî, tiaronkon pîikaꞌtîtoꞌpe, 
maasa pra toꞌ saꞌnama wenai. 2 Anîꞌ esenumenka ya, îꞌ epuꞌnen pe tîwanî 
kaiꞌma, tîîse tamîꞌnawîrî epuꞌtîiya pepîn, îꞌ anepuꞌpai tîwanî. 3 Tîîse anîꞌ 
Paapa yapurînen wanî ya, innape epuꞌtîiya, îꞌ kaiꞌma tîîkoꞌmamî tonpakon 
yarakkîrî. Moropai mîrîrî eraꞌma Paapaya tîwakîri pe.

4 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî entamoꞌkantoꞌ miaꞌ ke ikonekasaꞌ pia toꞌ nîtîrîꞌpî 
yanî pîꞌ apanamauyaꞌnîkon sîrîrî. Mîrîrî miaꞌ ke ikonekasaꞌ wanî anîꞌ 
pe pra rî epuꞌtî man. Tîîkoꞌmansen pe pra awanî. Tîîse tiwinan moro 
awanî, Paapa neken epuꞌtî man. 5 Tîîse taa toꞌya, tuꞌke paapayamîꞌ wanî, 
kaꞌ po tîweꞌsanon moropai non po tîweꞌsanon. Moropai tuꞌke yepotorî 
wannîyamîꞌ wanî taa toꞌya, tîîse toꞌ esenkuꞌtîsaꞌ. 6 Tîîse uurîꞌnîkon pia 
Paapa wanî epuꞌtî man tiwinan neken. Mîîkîrî wanî uyunkon pe moropai 
mîîkîrîya tamîꞌnawîron konekaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî ton pe uurîꞌnîkon 
koꞌmamî. Moropai epuꞌtî man tiwin Uyepotorîkon wanî, mîîkîrî Jesus 
Cristo. Moropai mîîkîrî wenai tamîꞌnawîron ekonekaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
mîîkîrî wenai uurîꞌnîkon koꞌmamî sîrîrî.

7 Tîîse tamîꞌnawîronkon innape ikuꞌnenanya mîrîrî epuꞌtî pra awanî. 
Tiaronkon esenumenka sîrîrî tîpose penaroꞌ teserukon pîꞌ. Entamoꞌkantoꞌ 
wanî mîîkîrî miaꞌ ke ikonekasaꞌ pia itîîsaꞌ pe yapurîtoꞌpe kaiꞌma toꞌ 
esenumenka. — Mîrîrî yeꞌnen entamoꞌkantoꞌ yanîuya ya, mîrîrî yapurîuya 
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imakuiꞌpî pe — taa toꞌya. Mîrîrî wenai neꞌneꞌ pe toꞌ esenumenkatoꞌ 
kupîiya, maasa pra imakuiꞌpî pe awanî kaiꞌma, yanî toꞌya yeꞌnen. 8 Tîîse 
uurîꞌnîkon pia entamoꞌkantoꞌ wenai pra Paapaya uurîꞌnîkon yapisî. 
Yansaꞌnîkon ya, mîrîrî yansaꞌ wenai morî panpîꞌ eꞌnî pepîn Paapa pia. 
Moropai yansaꞌ pra awanî ya, mîrîrî warantî rî morî panpîꞌ eꞌnî pepîn.

9 Mîîwîni tîîse, tîwarî eꞌtî mîrîrî yansaꞌyaꞌnîkon pîꞌ, yansaꞌyaꞌnîkon pra 
awanîkon pîꞌ. Teesenumenkatoꞌkon yawîrî pra, imakuiꞌpî yaꞌ tiaronkon 
aꞌtuꞌmîra tîweꞌsanon ena emapuꞌtîyaꞌnîkon namai, tîwarî eꞌtî. 10 Anîꞌ wanî 
ya aꞌtuꞌmîra tîweꞌsen, mîîkîrîya amîrîya îꞌ kupî eraꞌma, îꞌ waniꞌ awanî pepîn 
kaiꞌma ikuꞌsaꞌya epuꞌtîiꞌma. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî wanî awarantî ankuꞌpai, 
miaꞌ ke ikonekasaꞌ pia toꞌ nîtîrîꞌpî ananpai awanî. 11 Mîrîrî warantî mîîkîrî 
ayonpa aꞌtuꞌmîra tîweꞌsen atakaꞌma emapuꞌtîya. Îꞌ wanî yairî, îꞌ wanî 
yairî pra epuꞌtîiya pra eena ikupîya. Manniꞌ ayonpa, imîrî ton pe Cristo 
saꞌmantasaꞌ tanne, imakuiꞌpî yaꞌ eena emapuꞌtîya. 12 Sîrîrî warantî mîrîrî 
yanî ayonpaya emapuꞌtîya, yairî pra awanî kaiꞌma teesenumenka yeꞌka 
pe, moropai mîrîrî wenai, neꞌneꞌ pe eesenumenkatoꞌ kupî pîꞌ aakoꞌmamî 
ya, moriya imakuiꞌpî kupîya mîrîrî Cristo winîkîi. 13 Moriya uurî pia mîrîrî 
entamoꞌkantoꞌ wenai, imakuiꞌpî yaꞌ uyonpa ena emapuꞌtîuya ya, inîꞌrî mîrîrî 
yeꞌka pîꞌ entamoꞌka pepîn, imakuiꞌpî kupî uyonpaya emapuꞌtîuya namai.

Teseru Pîꞌ Paulo, Jesus Naipontîꞌpî Eseurîma

9  1 Uyaipontînen ton pra man, tîîse Paapaya neken uyaipontî. Mîrîrî 
wenai, uurîya kin îꞌ kupî pepîn eꞌpainon, îꞌ wanî yairî epuꞌtîuya pîkîrî? 

Jesus naipontîꞌpî pepîn kin uurî? Inna, inaipontîꞌpî pe wanî, maasa pra 
Uyepotorîkon Jesus eraꞌmatîpon uurî. Moropai amîrîꞌnîkon wanî innape 
ikuꞌnenan pe, uyepotorî ton pe esenyakaꞌmaꞌpî wenai. 2 Teuren tiaronkonya 
Jesus naipontîꞌpî pe ukupî pepîn. Tîîse amîrîꞌnîkonya ukupî maasa pra 
innape ukuꞌsaꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Innape Jesus naipontîꞌpî pe wanî esepuꞌtî 
aronne, maasa pra Jesus yapisîꞌpîyaꞌnîkon ayesaꞌkon pe, umaimu wenai.

3 Tiaron pensa Jesus naipontîꞌpî pe pra ukuꞌsaꞌ tiaronkonya yai, 
inkamoro maimu yuukuuya mîrîrî warantî. 4 Jesus naipontîꞌpî pe wanî 
yeꞌnen, îꞌ rî tîrî toꞌya ya uupia, uwuku ton tîrî toꞌya moropai uyoꞌ ton 
tîrî toꞌya esenyakaꞌma tanne, yapisîuya pepîn kin eꞌpainon? Kaane, 
yapisîuya eꞌpainon, tiaronkon Jesus naipontîꞌsanya yapisî warantî. 
5 Moropai inoꞌpîtapai esenumenka ya, innape Jesus kuꞌnen wîriꞌ yarakkîrî 
upîkîrî yarîuya pepîn eꞌpainon? Inna, yarîuya eꞌpainon, tiaronkon Jesus 
naipontîꞌsanya ikuꞌsaꞌ warantî, moropai Jesus yaꞌmiꞌsan warantî, moropai 
Pedro warantî. 6 Yai pra uurî moropai Barnabé, anna neken esenyakaꞌma 
kin eꞌpainon anna yekkari yonpatoꞌpe annaya? Kaane, awinîpaiꞌnîkon 
yapisî annaya eꞌpainon, Jesus naipontîꞌsan pe anna wanî yeꞌnen.

7 Oꞌnon pata kin surara pe tîweꞌsen esenyakaꞌma yekare etaꞌpî anîꞌya 
tekkari ton yonpapa. Tekkari yepeꞌ ton pîꞌ eesenyakaꞌmasaꞌ pra man. 
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Manniꞌ warayoꞌ tekkari yeꞌ ton pîmîtîponya tînpîmîꞌpî yeperu enapî 
pepîn kin eꞌpainon? Kaane, enapîiya, teesenyakaꞌmaꞌpî yepeꞌ pe. Moropai 
tiaron, paakayamîꞌ esaꞌ pe tîweꞌsen, mîîkîrîya toꞌ manatî yekku moꞌka 
pepîn eꞌpainon, tîwuku ton? Kaane, imoꞌkaiya, itepeꞌ pe. 8 Mîrîrî yeꞌnen 
warayoꞌkon maimu pîꞌ neken eseurîma pepîn sîrîrî. Tîîse moro man 
penaroꞌ Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî Paapa maimuya taasaꞌ mîrîrî 
warantî. 9 Taasaiꞌya man see warantî:

— Trigo pikka pîꞌ ayekîn paaka yenyakaꞌmayaꞌnîkon tanne,
inta kewaꞌtîtî. Tîwî trigo yonpa tekkarikon yonpaiya

Dt 25.4

— taasaiꞌya man. Mîîkîrî paaka neken pîꞌ Paapa eseurîma naka sîrîrî? 
10 Anna pîꞌ kaꞌrî eeseurîma sîrîrî? Inna, anna, teesenyakaꞌmasanon 
pîꞌ taiya sîrîrî. Manniꞌ teesenyakaꞌmasen ipîmî pîꞌ moropai mîîkîrî 
iteperu moꞌkanen inkamoro esenyakaꞌma tîmîrîꞌnîkon ton itonpa 
moꞌkakonpa kaiꞌma. 11 Mîrîrî warantî mîîkîrî ipîmîtîponya ipîmî 
warantî, itekare ekaremekîꞌpî annaya akoreꞌtaꞌnîkon. Mîrîrî yepeꞌpî 
warantî awinîpaiꞌnîkon antîrîkon anapiꞌpai anna wanî sîrîrî, anna 
yekkari yennatoꞌ ton. 12 Tiaronkon, Paapa ton pe teesenyakaꞌmasanonya 
awinîpaiꞌnîkon antîrîkon yapisî tîuyaꞌnîkon nîmîkî tekkarikon yennatoꞌ 
ton. Mîrîrî warantî annaya nîrî yapisî nîmîkî pepîn kin eꞌpainon? Inna, 
awinîpaiꞌnîkon yapisî annaya eꞌpainon.

Awinîpaiꞌnîkon yapisî annaya eꞌpai tîîse, yapisî annaya pra man. Tîîse 
tamîꞌnawîrî yapîtanîpîꞌpî annaya. Mararî pra anna esenyakaꞌmaꞌpî anna 
yekkari yennatoꞌpe, Cristo maimu ekaremekî annaya tanne. Mîrîrî kupîꞌpî 
annaya, maasa pra mîrîrî itekare ekaremekî annaya manenpaiya namai. 
13 Aꞌkî, epuꞌnenan amîrîꞌnîkon, epîremantoꞌ yewîꞌ ta teesenyakaꞌmasanon 
tekkarikon yonpa mîrîrî teesenyakaꞌmatoꞌkon winîpai. Moropai epuꞌnenan 
nîrî amîrîꞌnîkon, manniꞌkan tînpoꞌtîkon pe pemonkonyamîꞌ nenepîꞌsan 
poꞌtînenanya tiyoꞌkon ton moꞌka, mîrîrî toꞌ nenepîꞌpî yonpa. 14 Mîrîrî 
warantî nîrî, Uyepotorîkonya taꞌpî manniꞌkan imaimu ekaremeꞌnenanya 
tekkarikon ton yapisî eꞌpainon, innape imaimu kuꞌnenan winîpai.

15 Tîîse sîrîrî tîpose, mîrîrî warantî eꞌsaꞌ pra wai. Moropai mîrîrî yeꞌka 
anesaꞌpai wanî pîꞌ kaareta menukauya pepîn sîrîrî aapiaꞌnîkon. Maasa 
pra anîꞌ pîꞌ îꞌ tesaꞌse pra esenyakaꞌma pîꞌ atausinpa kureꞌne. Mîrîrî 
yeꞌnen mîrîrî uyeseru moꞌka anîꞌya tîrîuya pepîn. Iwan pîꞌ uusaꞌmanta 
eꞌpai awanî, uyepeꞌ ton anesaꞌpai wanî yentai. Maasa pra epeꞌmîra 
Cristo maimu ekaremekî pîꞌ atausinpa mararî pra. 16 Tîîse mîrîrî Cristo 
yekare ekaremekîuya pîꞌ mîî pe atapurî pepîn sîrîrî. Maasa pra ituꞌse 
wanî yawîrî ikupîuya pepîn sîrîrî. Tîîse unkupî ton pe uyepotorîya itîîsaꞌ 
wenai, ikupîuya. Maasa pra mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare ekaremekîuya 
pra awanî ya, “ekenne” tauya eꞌpainon, Paapaya utarumaꞌtî eꞌpainon. 
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17 Tîîse uuwarîrî uurî esenyakaꞌmatoꞌpe wanî ya, ituꞌse wanî yawîrî, 
moriya itepeꞌpî nîmîkîuya eꞌpainon. Tîîse sîrîrî esenyakaꞌmatoꞌ Paapa 
nîtîrîꞌpî unkupî ton pe. Mîrîrî yeꞌnen ituꞌse eꞌtoꞌ yawîrî pra, tîîse ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî ikupîuya. 18 Mîrîrî kuꞌsauꞌya wenai îꞌ yeꞌka see itepeꞌpî 
yapisîuya eꞌpainon? Anîꞌ nîtîrî yapisîuya pepîn. Îꞌ yapisîuya eꞌpai tîîse, îꞌ 
tesaꞌse pra awinîpaiꞌnîkon, itekare ekaremekî pîꞌ uukoꞌmamî. Mîrîrî yeꞌka 
ekaremekîuya yeꞌnen, taatausinpai puꞌkuru wanî. ˻Maasa pra ikupîuya 
Cristoya uyaipontîꞌpî ikuꞌtoꞌpeuya yentai.˼

19 Uurî wanî uyesaꞌ tîweꞌsen ton pra, tîîse tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌ poitîrî pe eꞌkupî. Îꞌ rî kupîuya eꞌpainon ituꞌse eꞌtoꞌ 
pîkîrî, teuren ikupîuya pepîn, maasa pra inkamoro koreꞌta tuꞌke panpîꞌ 
pemonkonyamîꞌya innape Cristo maimu kupî yuꞌse wanî yeꞌnen. 20 Mîrîrî 
yeꞌnen Judeuyamîꞌ koreꞌta wanî yai, toꞌ warantî wanîꞌpî. Toꞌ yeseru 
kupîꞌpîuya, maasa pra inkamoroya innape ikupî yuꞌse wanî yeꞌnen. 
Tîîse uuwarîrî wanî ya, toꞌ yeseru Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî yawîrî 
uukoꞌmamî pepîn. Tîîse toꞌ koreꞌta wanî ya, toꞌ yeseru yawîrî uukoꞌmamî 
toꞌ pokon pe. Maasa pra inkamoroya innape Jesus kupî yuꞌse wanî 
yeꞌnen. 21 Mîrîrî warantî nîrî, Judeuyamîꞌ pepîn koreꞌta wanî ya, Moisés 
yeserurîꞌpî yawîrî pra, inkamoro Judeuyamîꞌ pepîn warantî. Maasa pra 
inkamoroya innape nîrî itekare kupî yuꞌse wanî yeꞌnen. (Mîrîrî kupîuya 
yai, Paapa maimu yawîrî pra wanî pepîn tauya tîîse, imaimu yawîrî wanî 
maasa pra Cristo poitîrî pe wanî yeꞌnen.) 22 Moropai tiaronkon aꞌtuꞌmînan, 
mararî Cristo maimu epuꞌnenan inkamoro koreꞌta wanî ya, toꞌ yeseru 
warantî uyeseru wanî, toꞌ yewankonoꞌmauya namai. Maasa pra inkamoro 
ena yuꞌse wanî yeꞌnen meruntî ke panpîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîronkon 
koreꞌta wanî ya, inkamoro yeseru kupîuya, inkamoro yonpakon 
pîikaꞌtîtoꞌpeuya. — Aka, yairî pra iteseru wanî — taa toꞌya namai, ikupîuya.

23 Mîrîrî kupîuya tamîꞌnawîrî maasa pra Cristo yekare eta 
tamîꞌnawîronkonya yuꞌse wai. Moropai inkamoro pokonpe Cristo 
winîpainon morî puꞌkuru yapiꞌtoꞌpeuya, mîrîrî kupîuya. 24 Aꞌkî, epuꞌnenan 
amîrîꞌnîkon. Toꞌ ekaꞌtuntoꞌ yaꞌ tamîꞌnawîronkon teekaꞌtunsenon ekaꞌtumî 
ikîꞌpî winîkîi. Tîîse tamîꞌnawîronkonya toꞌ nîtîrî yapisî pepîn. Maasa pra 
yairî pra inkamoro ekaꞌtumî. Tîîse manniꞌkan neken, yairî teekaꞌtunsanonya 
toꞌ nîtîrî yapisî. Mîrîrî warantî, morî pe akoꞌmantî Paapa nîtîrî yapisîkonpa. 
Yairî awanîkonpa Cristo maimu yawîrî akoꞌmantî. 25 Aꞌkî, tamîꞌnawîronkon 
manniꞌkan pemonkonyamîꞌ tiaronkon yentai meruntî ke awanîkonpa. 
Teekaꞌtumîkonpa ekoneka, îꞌ tiaron tîkuꞌse pra, tiwinan kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. 
Maasa pra mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon tîpo, tiaronkon yentai toꞌ eꞌsaꞌ ya, toꞌ 
napisî ton moro awanî mîrîrî, aroꞌ pe. Tîîse mîrîrî toꞌ napisîꞌpî koꞌmamî 
pepîn ipatîkarî. Tîîse morî pe uurîꞌnîkon ekoneka sîrîrî non po, tiwin pîꞌ 
siꞌma Paapa yeseru pîꞌ taatapiꞌse, uyarakkokon, aroꞌ yapiꞌtoꞌpeꞌnîkon, 
ipatîkarî tîîkoꞌmansen. 26 Mîrîrî yeꞌnen uurî ekaꞌtumî pepîn seꞌ tapairî. Tîîse 
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itoꞌsarî ekaꞌtumî manniꞌ warayoꞌ teekaꞌtuntoꞌ kîꞌpî yaꞌ teekaꞌtunsen warantî. 
Moropai uurî wanî manniꞌ warayoꞌ seꞌ tapairî îꞌ paꞌtîpîꞌsen warantî pra, 
tîîse uukoꞌmamî morî pe tepuꞌse. 27 Mîrîrî yeꞌnen tesaꞌ yeꞌtînoꞌpîiya neꞌneꞌ 
epuꞌtî tîuya namai, manniꞌ warantî uurî etîꞌnînma morî pe, imakuiꞌpî kupîya 
namai. Maasa pra tiaronkon pîꞌ mîrîrî itekare ekaremekîuya tîpo, Paapa pia 
uurî erepamî ya, — Cristo maimu yawîrî pra aakoꞌmansaꞌ nai — taiya namai, 
yawîrî uukoꞌmamî.

Miaꞌ Ke Ikonekasaꞌ Yapurî Toꞌya Namai Pauloya Toꞌ Panama

10  1 Uyonpayamîꞌ, awenpenatakon yuꞌse wanî sîrîrî penaronkon 
utamokon rîꞌsan manniꞌkan Judeuyamîꞌ, Moisés nurîꞌtî pîkîrî 

itîꞌsan yarakkîrî eꞌkupîꞌpî pîꞌ. Inkamoro yarîꞌpî Paapaya tamîꞌnawîrî 
katupuru wenairî moropai inkamoro rukkuꞌnîpîꞌpî Paapaya tamîꞌnawîrî 
kureꞌnan pîrana, suuyu iteseꞌ arakkita pîꞌ, tîmeruntîri ke. 2 Mîrîrî warantî 
tamîꞌnawîronkon inkamoro esenpatakonaꞌpî Moisés wenairî toꞌ wîtîtoꞌpe, 
Cristo wenairî wîtîntoꞌpe esenpatakonan warantî. Maasa pra katupuru, 
Paapa winîpainon wenairî toꞌ wîtî yeꞌnen, moropai pîrana arakkita pîꞌ 
toꞌ wîtî yeꞌnen, Moisés wenairî toꞌ wîtîꞌpî ipemonkono pe. 3 Moropai 
inkamoroya tamîꞌnawîrî siꞌma Paapa nîtîrîꞌpî yekkari wanî enapîꞌpî keren 
po. 4 Moropai inkamoroya tamîꞌnawîrî siꞌma tîwukukon pe Paapa nîtîrîꞌpî 
enîrîꞌpî tîꞌ yai. Manniꞌ tîꞌ wanîꞌpî Cristo warantî, maasa pra mîîkîrîya 
inkamoro koꞌmannîpîꞌpî. 5 ˻Mîrîrî warantî tamîꞌnawîronkon koꞌmannîpîꞌpî 
Paapaya.˼  Teuren mîîwîni tîîse tuꞌkankon wanîꞌpî Paapa maimu yawîrî 
pra. Mîrîrî wenai, Paapaya toꞌ tîꞌka pinunpaꞌpî keren poro.

6 Tarîpai seeniꞌ tamîꞌnawîron eꞌkupîꞌpî pîꞌ esenumenkan eꞌpai man, 
penaronkon pemonkonyamîꞌ wanîꞌpî warantî uurîꞌnîkon wanî namai, 
imakuiꞌpî yuꞌse eꞌnî namai. 7 Mîrîrî yeꞌnen miaꞌ ke ikonekasaꞌ kîsapurîtî, 
penaronkonya yapurîꞌpî warantî pra. Maasa pra aweꞌmenukasaꞌ man 
Paapa kaaretarî po. Taawon see warantî:

— Inkamoro Paapa pemonkonoyamîꞌ ereutasaꞌ entamoꞌkantoꞌ pîꞌ,
moropai tekkarikon yonpaꞌpî toꞌya.
Moropai tîwukukon enîrîꞌpî toꞌya.
Moropai mîrîrî tîpo, inkamoro mananuꞌpî taatausinpai.
Mîrîrî kupîꞌpî toꞌya miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurîkonpa

Êx 32.6

— taasaiꞌya man. 8 Mîrîrî warantî nîrî seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî 
eꞌnî eꞌpai pra man, pena ikupîꞌpî toꞌya warantî. Pena mîrîrî kuꞌsaꞌ toꞌya 
wenai, tuꞌke 23.000 kaisarî pemonkonyamîꞌ wîꞌpî Paapaya tiwin wei tîîse. 
9 Mîrîrî warantî penaronkonya Paapa yonpaꞌpî warantî, Cristo yonpapai 
pra man. Maasa pra pena mîrîrî warantî Paapa yonpasaꞌ toꞌya wenai, 
îkîiyamîꞌ tîrîꞌpî Paapaya toꞌ yeꞌkapîꞌtoꞌpe toꞌya, moropai toꞌ eꞌtîꞌkaꞌpî. 
10 Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkonya ayesanonkon, Cristo nîtîrîꞌpî yasiꞌsirunpa 
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eꞌpai pra man, penaronkonya tesanonkon Paapa nîtîrîꞌpî yasiꞌsirunpaꞌpî 
warantî. Moropai mîrîrî wenai Paapaya inserî yarimaꞌpî toꞌ tîꞌkai.

11 Tamîꞌnawîrî sîrîrî eꞌkupîꞌpî utamokon penaronkon yarakkîrî. 
Mîrîrî wanî uurîꞌnîkon nepuꞌtî ton pe sîrîrîpe, îꞌ kaiꞌma Paapaya ikupî 
tîmaimu yawîrî pra tîîkoꞌmansenon yarakkîrî. Moropai mîrîrî menukaꞌpî 
penaronkonya, sîrîrîpe uurîꞌnîkon pîꞌ ekaremeꞌnen pe, sîrîrî pankon 
tîîkoꞌmansenon. Maasa pra uurîꞌnîkon koꞌmantoꞌ man pata ataretîꞌka kupî 
tanne. 12 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ esenumenka ya yairî tîwanî kaiꞌma, meruntî 
ke tîwanî pîꞌ, aka, mîîkîrî yeꞌka esenumî, Paapa piapai aatarima. Mîrîrî 
namai, tîwarî mîîkîrî koꞌmamî eꞌpai awanî, imakuiꞌpî kupî tîuya namai. 
13 Imakuiꞌpî ankuꞌpai tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ eꞌtoꞌ, mîrîrî 
rî erepamî sîrîrî aponaꞌnîkon. Tîîse ayentainokon awanî tîrî Paapaya 
pepîn. Maasa pra taasaꞌ tîuya yawîrî ikupîiya. Imakuiꞌpî yapîtanîpîkonpa 
meruntî tîrîiya aapiaꞌnîkon, imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon namai.

14 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ uwakîrikon puꞌkuru miaꞌ ke ikonekasaꞌ 
kîsapurîtî. 15 Sîrîrî eseurîmatoꞌ, epuꞌnenan pîꞌ eseurîma sîrîrî, amîrîꞌnîkon 
pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen eseurîmatoꞌ pîꞌ esenumenkatî, yairî, yairî pra 
ikupîyaꞌnîkon pîꞌ. 16 Cristo saꞌmantaꞌpî pîꞌ enpenatatî. Uurîꞌnîkon ton pe 
tîmînî kansaiꞌya pîꞌ enpenatan, mîrîrî uwukukon enîrî yai. Moropai trigo 
puusaꞌ yakuꞌnîkon yai, uurîꞌnîkon yarakkîrî Cristo koꞌmamî, maasa pra 
uurîꞌnîkon ton pe tîîsaꞌmantasaꞌ wenai. Ipemonkono pe eꞌnî eesepuꞌtî, 
mîrîrî wenai. 17 Teuren arinîke eꞌnî tanne, mîrîrî tiwinan trigo puusaꞌ 
pîrikkapîꞌsaꞌ yaku uurîꞌnîkonya, tiwin pîꞌ siꞌma. Moropai mîrîrî yaꞌsaꞌ 
wenai, tiwin eꞌnî ipemonkono pe esepuꞌtî.

18 Maasa enpenatatî Judeuyamîꞌ pîꞌ manniꞌkan Paapa yapurîkonpa toꞌ nîpoꞌtî 
yonpa yaanenan pîꞌ. Mîrîrî yanî toꞌya wenai, inkamoro pia Paapa koꞌmamî 
tîpemonkono pe toꞌ kupî tîuya yeꞌnen. 19 Îꞌ ankapai wanî epuꞌtî pîꞌ naatî mîrîrî 
yekare pîꞌ? Mîrîrî miaꞌ ke ikonekasaꞌ pia toꞌ narîꞌpî entamoꞌkantoꞌ wanî tiaron 
pe? Kaane, entamoꞌkantoꞌ rî wanî. Mîrîrî miaꞌ ke ikonekasaꞌ wanî toꞌ yepotorî pe 
puꞌkuru? 20 Kaane, mîrîrî pîꞌ eseurîma pepîn sîrîrî. Tîîse tauya manniꞌkan pîꞌ miaꞌ 
ke ikonekasaꞌ yapurînenanya tînpoꞌtîkon yarî kinî imakuiꞌsan oꞌmaꞌkon pia, makui 
poitîrîtonon pia, Paapa puꞌkuru pia pra. Inkamoro wanî esenkuꞌtîsaꞌkon pe. Mîrîrî 
yeꞌnen mîrîrî yeꞌka kuꞌnenan koreꞌta awanîkon yuꞌse pra wai. Inkamoro yeꞌkakon, 
makui poitîrîtonon yarakkîrî aakoꞌmamîkon yuꞌse pra wai. 21 Mîrîrî warantî siꞌma 
Cristo saꞌmantaꞌpî pîꞌ enpenatan pe tenîꞌsen enîrî yeꞌka pe, makui poitîrîtonon 
pia toꞌ narîꞌpî pîꞌ entamoꞌkan eserîke pra man. Mîrîrî wenai asakîꞌne yapurî eꞌpai 
pra man. 22 Mîrîrî kupîꞌnîkon ya, Uyepotorîkon ekoreꞌma yuꞌse eꞌnî mîrîrî? Mîrîrî 
kupîꞌnîkon wenai Uyepotorîkon yentai meruntî ke eꞌnî kaiꞌma eꞌnî mîrîrî?

23 Tiaronkonya taa: — “Mîrîrî kîꞌkuꞌtî”, taa Paapaya pra awanî ya, îꞌ 
ituꞌse eꞌnîtoꞌ kupî uurîꞌnîkonya îꞌ waniꞌ pra — taa toꞌya. Inna seruꞌ pepîn. 
Tamîꞌnawîrî tîkuꞌsen wanî morî pe, îꞌ ankuꞌpai eꞌnîtoꞌ kupî, tîîse mîrîrî 
tamîꞌnawîron unkupîkon wanî pepîn morî pe, tiaronkon pîikaꞌtîiya pra 
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awanî ya. 24 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî ikupî eꞌpai pra 
man. Tîîse tiaronkon pîikaꞌtîtoꞌpe ikupî eꞌpai man.

25 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî tansen, toꞌ eꞌrepatoꞌ yennayaꞌnîkon ya, 
yennatî anîꞌ tekaranmapoi pra. Miaꞌ ke ikonekasaꞌ itîîsaꞌ mîrîrî? tîkai 
pra yennatî. Mîrîrî wanî imakuiꞌpî pe awanî kaiꞌma teesenumenkai pra 
yennayaꞌnîkon. 26 Anîꞌ yekaranmapoyaꞌnîkon pepîn maasa pra Paapa 
maimuya taasaꞌ man

— Sîrîrî pata esaꞌ pe, moropai tamîꞌnawîrî sîrîrî pata po tîîkoꞌmansen 
esaꞌ pe Uyepotorîkon wanî

Sl 24.1
— taasaiꞌya man.

27 Aꞌkî, pemonkon, innape Jesus kuꞌnen pepînya ayetakon ya, tewîꞌ ta 
ipîkîrî attî ya entamoꞌkai, tamîꞌnawîrî intîrî aapia yonpakî, îꞌ waniꞌ pra. 
— Oꞌnon pata pai seeniꞌ eporî pîꞌ nan? — taa eꞌpai pra man. Yairî, yairî 
pra yanîyaꞌnîkon epuꞌtîkonpa, anîꞌ kîsekaranmapotî. 28 Tîîse mîrîrî tanne, 
tiaronya taa ya apîꞌ: — Seeniꞌ entamoꞌkantoꞌ wanî morî pe pra, maasa 
pra miaꞌ ke ikonekasaꞌ pia yaasaꞌ sîrîrî — taiya ya apîꞌ, mîrîrî yanîya eꞌpai 
pra man. Maasa pra mîrîrî yansaꞌ ya, imakuiꞌpî pe awanî kaiꞌma tiaron 
esenumenka. Moropai mîrîrî teesenumenkatoꞌ yawîrî pra ikupîiya emapuꞌtîya 
namai, mîrîrî kîsanîi. 29 Amîrî pia imakuiꞌpî pe awanî pepîn, tîîse mîîkîrî pia 
imakuiꞌpî pe awanî. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî esenumenka wenai, mîrîrî yanîya 
pepîn. Maasa pra — Îꞌ waniꞌ awanî pepîn mîrîrî yanîuya ya — eesenumenka 
ya, îꞌ waniꞌ kin awanî yeꞌnen tiaronya unkupî ton ekaremekî eꞌpainon, 
teesenumenka yawîrî? 30 Morî pe man Paapa, taasauꞌya tanne uyekkari pîꞌ 
tîîse, îꞌ waniꞌ kin awanî yeꞌnen mîrîrî pîꞌ tiaronkon woꞌmaꞌta?

31 Mîrîrî pîꞌ tauya sîrîrî. Îꞌ amîrîꞌnîkon nenapî moropai aninnîrîkon, 
tamîꞌnawîrî îꞌ kupîyaꞌnîkon manniꞌ, mîrîrî kuꞌtî Paapa yapurîtoꞌpe 
tiaronkonya, ankupîkon eraꞌmasaꞌ tîuyaꞌnîkon ya. 32 Tiaronkon maꞌnîpanen 
pe pra akoꞌmantî, innape Jesus kuꞌtoꞌpe toꞌya, manniꞌkan Judeuyamîꞌya 
ikuꞌtoꞌpe, moropai Judeuyamîꞌ pepînya nîrî, moropai aꞌtuꞌmînankon 
innape Jesus kuꞌnenan koꞌmantoꞌpe inîꞌ panpîꞌ Paapa maimu yawîrî. 
33 Mîrîrî kuꞌtî, uurîya ikupî manniꞌ warantî. Tîwakîrikon pe ukuꞌtoꞌpe 
tamîꞌnawîronkonya tamîꞌnawîrî îꞌ kupîuya. Mîrîrî kupîuya upîꞌrî 
esenumenka wenai pra, tîîse tamîꞌnawîronkon eꞌpîikaꞌtî yuꞌse wanî yeꞌnen.

11  1 Mîrîrî yeꞌnen uurîya ikupî manniꞌ warantî ikupîyaꞌnîkon yuꞌse 
wai, îꞌ kaiꞌma Cristo nîkupîꞌpî warantî ikupî pîꞌ uukoꞌmamî yawîrî.

Îꞌ Kaiꞌma Wîriꞌsanyamîꞌ Eꞌtoꞌ Soosi Ta Yekare
2 Apîꞌnîkon atausinpan pîꞌ wai kureꞌne, maasa pra uyeseru pîꞌ, 

unekaremekîꞌpî pîꞌ awenpenatakon yeꞌnen. Moropai îꞌ kaiꞌma esenupaꞌpî 
pîꞌ ayenupaꞌpîuyaꞌnîkon yawîrî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon yeꞌnen, 
atausinpasaꞌ sîrîrî.
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3 Tîîse moro man unekaremekî ton, anepuꞌtîkon ton. Tamîꞌnawîronkon 
warayoꞌkon puꞌpai pe Cristo wanî. Moropai warayoꞌkon wanî tînoꞌpîkon 
puꞌpai pe. Moropai Paapa wanî Cristo puꞌpai pe. Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon 
yuꞌse wai. 4 Mîrîrî yeꞌnen ankupîkon ton ekaremekîuya sîrîrî. Warayoꞌya 
teepîrema yeꞌka pe, moropai Paapa maimu ekaremekî tîuya yeꞌka pe, 
tîpuꞌpai yaꞌsantîsaꞌ ya, mîîkîrîya Cristo, tesaꞌ pe tîweꞌsen yeppeꞌnîpî 
mîrîrî. 5 Tîîse wîriꞌya tîpuꞌpai yaꞌsantîsaꞌ pra awanî ya, tînyo kenan 
yeseru pe, mîrîrî warantî siꞌma eepîrema ya, moropai Paapa maimu 
ekaremekîiya ya, tesaꞌ pe tîweꞌsen, tînyo yeppeꞌnîpîiya mîrîrî. Mîrîrî 
warantî awanî, manniꞌ wîriꞌya tîpuꞌpai yaꞌtîsaꞌ ya, tînyo yeppeꞌnîpî 
manniꞌ warantî. ˻Maasa pra pemonkonyamîꞌ esenumenka ipîꞌ see 
warantî, eseporo rî tîweꞌsen pe mîîkîrî wanî kaiꞌma.˼  Mîrîrî wenai tînyo 
yeppeꞌnîpîiya, tîpuꞌpai yaꞌsantîsaꞌ tîuya pra awanî ya. 6 Moriya tîpuꞌpai 
yaꞌtîiya eꞌpai awanî, yaꞌsantî tîuya pra awanî ya, tînyo kenan yeseru 
yawîrî. Tîîse tîpuꞌpai yaꞌtîsaꞌ pîꞌ tîweppepî epuꞌtî wîriꞌya ya, moriya 
tîpuꞌpai yaꞌsantîiya eꞌpai awanî. 7 Tîîse warayoꞌya tîpuꞌpai yaꞌsantî yuꞌse 
awanî pepîn. Maasa pra tîwarantî mîîkîrî warayoꞌ kupîꞌpî Paapaya, 
tiaronkonya tapurîtoꞌpe, tînkupîꞌpî warayoꞌ wenai. Tîîse wîriꞌ konekaꞌpî 
Paapaya, tiaronkonya inyo yapurîtoꞌpe, inoꞌpî wenai. 8 Moropai iwenai 
inyo yapurî toꞌya nîrî maasa pra warayoꞌ kuꞌsaꞌ Paapaya pra man wîriꞌ 
winîpai, tîîse wîriꞌ kupîꞌpî Paapaya warayoꞌ winîpai. 9 Moropai warayoꞌ 
konekasaꞌ Paapaya pra man tînoꞌpî pîikaꞌtînen pe, tîîse wîriꞌ konekaꞌpî 
Paapaya inyo pîikaꞌtînen pe. 10 Mîrîrî yeꞌnen tînyo maimu pe wîriꞌ 
eꞌpai awanî. Tîpuꞌpai yaꞌsantî wîriꞌya ya, tîpuꞌpai pe warayoꞌ wanî 
ekaremekîiya. Mîrîrî eraꞌma inserîyamîꞌya tîwakîrikon pe.

11 Mîîwîni tîîse Paapa pia, saꞌnîrî toꞌ wanî ipîkku pe. Warayoꞌ wanî wîriꞌ 
yuꞌse moropai wîriꞌ wanî warayoꞌ yuꞌse. Tiwinsarî toꞌ koꞌmamî pepîn, 
tîîse saꞌnîrî toꞌ koꞌmamî. 12 Maasa pra warayoꞌ winîpai wîriꞌ konekasaꞌ 
Paapaya. Moropai wîriꞌ winîpai warayoꞌ esenpo emapuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî 
yeꞌnen tamîꞌnawîrî mîrîrî wanî Paapa nîkupî pe. 13 Tarîpai esenumenkatî 
aawarîrîꞌnîkon îꞌ wanî yairî Paapa pîꞌ wîriꞌ epîrema ya, tînyo kenan 
yeseru pe pra, tîpuꞌpai taꞌsantîi pra? 14 Maasa pra warayoꞌ wanî ya 
kusan pe ipuꞌpai, wîriꞌ pe pra siꞌma mîîkîrî eppepî maasa pra iteseru 
pepîn mîîtoꞌpe. 15 Tîîse wîriꞌ kusan pe ipuꞌpai wanî ya morî pe awanî. 
— Emaꞌnon pe awanî — taa toꞌya. Maasa pra iteseru pe itîîsaꞌ pe awanî, 
mîrîrî ipuꞌpai yaꞌsan warantî kusan pe aweꞌtoꞌpe. 16 Tîîse akoreꞌtaꞌnîkon 
anîꞌ wanî ya, — Kaane, wîriꞌ yeseru wanî tiaron pe — taiya ya, îꞌ kaiꞌma 
see tauya eꞌpainon? Maasa pra — Tînyo kenan yeseru pe tîpuꞌpai yaꞌsantî 
wîriꞌya eꞌpai man — taa annaya tamîꞌnawîronkon innape Jesus kuꞌnenan 
pîꞌ. Tiaron pe anîꞌ panama annaya pepîn. Moropai tamîꞌnawîronkon 
tiaronkon innape Jesus kuꞌnenan koreꞌta, wîriꞌsanyamîꞌ koꞌmamî mîrîrî 
warantî.
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Entamoꞌkantoꞌ Uyepotorîkon Saꞌmanta Pîꞌ Enpenatan Pe 
(Mt 26.26-29; Mc 14.22-25; Lu 22.14-20)

17,18 Tarîpai amîrîꞌnîkon anpanamapai wanî sîrîrî ayeserukon wenai. 
Maasa pra mîrîrî ayekarekon etaꞌpîuya moropai innape ankuꞌpîtîkon 
kupîꞌpîuya. Tîîse mîrîrî pîꞌ ayapurîuyaꞌnîkon pra wai, maasa pra soosi 
ta eeperepîtîkon kaisarî eesiyuꞌpîtîkon pîꞌ awanîkon. Mîrîrî wenai anîꞌ 
pîikaꞌtîyaꞌnîkon pepîn. Tîîse tiaronkon yakaꞌmayaꞌnîkon. Paapa yeseru 
yawîrî toꞌ koꞌmamî pepîn amîrîꞌnîkon nîkupî wenai. 19 Aꞌkî, yai pra 
amîrîꞌnîkon koreꞌta moro toꞌ wanî eꞌmenkaꞌsan, aweꞌpantakasaꞌkon. 
Moropai mîrîrî wenai tamîꞌnawîronkonya epuꞌtî, anîꞌkan wanî yairî 
tîweꞌsanon pe, Cristo yeseru yawîrî tîweꞌsanon pe. 20 Îꞌ pensa eeperepîkon 
yai entamoꞌkai, mîrîrî eeperepîtoꞌkon wanî pepîn Uyepotorîkon 
saꞌmantatoꞌ pîꞌ awenpenatatoꞌkon pe. 21 Maasa pra awentamoꞌkakon 
yai, tiwin pîꞌ siꞌma awentamoꞌkatoꞌkon yanîyaꞌnîkon taasareꞌtîi, emiꞌne 
tiaronkon tîîse. Moropai amîrîꞌnîkonya enîrî awukukon kureꞌne eetîmîkon 
pîkîrî, tiaronkon pia îꞌ tîrîyaꞌnîkon pra. 22 Mîrîrî warantî ikupîkonpa 
ayewîꞌkon ton pra kin nai? Ayewîꞌkon ta siꞌma awentamoꞌkakon awukukon 
enîrîyaꞌnîkon eꞌpainon ituꞌse awanîkon pîkîrî. Tîîse ayonpayamîꞌya eraꞌma 
tanne, mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, Paapa pemonkonoyamîꞌ innape 
Jesus kuꞌnenan yewanmîrîyaꞌnîkon esepuꞌtî mîrîrî. Moropai manniꞌkan 
saꞌne îꞌ ton pra tîweꞌsanon inkamoro yeppeꞌnîpîyaꞌnîkon mîrîrî. Mîrîrî 
kupîyaꞌnîkon wenai îꞌ kaiꞌma tauya eꞌpainon apîꞌnîkon? Ayapurîuyaꞌnîkon 
kaꞌrî mîrîrî pîꞌ? Kaane mîrîrî pîꞌ ayapurîuyaꞌnîkon pra wai.

23 Maasa pra sîrîrî Uyepotorîya uyenupatoꞌ uupia intîrîꞌpî mîrîrî 
ekaremekîꞌpîuya apîꞌnîkon. Uyepotorîkon Jesus yapisî toꞌya yai, mîîkîrîya 
trigo puusaꞌ yapisîꞌpî moropai eepîremaꞌpî Paapa pîꞌ. — Morî pe anna yuu 
ton tîrî pîꞌ nai — taꞌpîiya. 24 Mîrîrî taasaꞌ tîuya tîpo, mîrîrî trigo puusaꞌ 
pîrikkaꞌpîiya moropai taꞌpîiya: — Sîrîrî wanî sîrîrî uyesaꞌ warantî, maasa 
pra sîrîrî uyesaꞌ tîrîuya sîrîrî, uusaꞌmanta amîrîꞌnîkon ton pe. Mîrîrî 
yeꞌnen sîrîrî yaꞌtî uusaꞌmanta pîꞌ awenpenatakon pe. 25 Mîrîrî warantî 
nîrî tîwentamoꞌkakon tîpo, pisa yapisîꞌpîiya moropai taꞌpîiya: — Sîrîrî 
uva yekku wanî umînî warantî. Maasa pra uusaꞌmantatoꞌ wanî amenan 
pe îꞌ kaiꞌma Paapa yarakkîrî pemonkonyamîꞌ esetatoꞌ pe. Moropai îꞌ 
kaiꞌma tîpemonkono pe Paapaya pemonkonyamîꞌ kupî sîrîrî umînî wenai 
— taꞌpîiya. — Sîrîrî enîꞌkî, moropai enîrî pîꞌ akoꞌmantî, amîrîꞌnîkon ton 
pe ikuꞌsauꞌya pîꞌ awenpenatakonpa. 26 Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî yakuyaꞌnîkon 
kaisarî moropai uva yekku enîrîyaꞌnîkon kaisarî Jesus iipî pîkîrî, 
aasaꞌmantaꞌpî pîꞌ awenpenatakon ekaremekîiya mîrîrî.

27 Mîrîrî yeꞌnen seꞌ tapairî anîꞌya trigo puusaꞌ yaku ya, moropai imînî 
pe uva yekku enîrîiya ya, yairî pra awanî. Imakuiꞌpî kupîiya, tîmîrî 
ton pe Uyepotorîkon saꞌmantatoꞌ yapurîiya pepîn. 28 Mîrîrî namai 
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Uyepotorîkon winîpainon trigo puusaꞌ yaku rawîrî, moropai uva yekku 
enîrî rawîrî, tiwin pîꞌ siꞌma îꞌ uurîꞌnîkon nîkupîꞌpî yakoꞌmenka eꞌpai 
awanî. Moropai mîrîrî ekoneka eꞌpai awanî, morî pe eꞌnîtoꞌpe Paapa 
yarakkîrî. Mîrîrî tîpo yaku moropai enîrî. 29 Maasa pra uurîꞌnîkon ton 
pe Jesus saꞌmantaꞌpî pîꞌ teesenumenkai pra, anîꞌya trigo puusaꞌ yaku ya, 
yakuiya seꞌ tapairî. Moropai mîrîrî uva yekku enîrîiya seꞌ tapairî. Moropai 
mîrîrî wenai mîîkîrî tarumaꞌtî Paapaya. 30 Mîrîrî warantî enîꞌsaꞌyaꞌnîkon 
yeꞌnen, amîrîꞌnîkon koreꞌta tuꞌke priꞌya pra awanîkon moropai aꞌtuꞌmîra 
awanîkon. Moropai tiaronkon saꞌmantaꞌpî mîrîrî wenai. 31 Mîrîrî namai 
uurîꞌnîkon eseraꞌma eꞌpai awanî, uyeserukon yakoꞌmenka eꞌpai awanî, îꞌ 
ton pra esepuꞌnîtoꞌpe esenumenkantoꞌ yaꞌ. Mîrîrî warantî eꞌnî ya, Paapaya 
uurîꞌnîkon tarumaꞌtî pepîn. 32 Tîîse mîrîrî warantî imakuiꞌpî pe eꞌnî yeꞌnen, 
Uyepotorîkonya uurîꞌnîkon tarumaꞌtî mîrîrî uyeserukon rumakatoꞌpe, 
imakuiꞌpî kuꞌnenan pokonpe uurîꞌnîkon yenumî tîuya namai apoꞌ yaꞌ.

33 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, îꞌ pensa eeperepîkon ya, Uyepotorîkon 
saꞌmantatoꞌ pîꞌ tîwenpenatai awentamoꞌkatoꞌkon pîꞌ, tiaronkon 
nîmîꞌtî toꞌ pokonpe awentamoꞌkakonpa. 34 Tîîse anîꞌ wanî ya emiꞌne 
akoreꞌtaꞌnîkon, mîîkîrî entamoꞌka eꞌpai awanî tewîꞌ ta, eeperepîkon 
rawîrî, Paapaya atarumatîkon namai. Mîrîrî pîꞌ neken tauya sîrîrî. Tiaron 
moro man eseurîmatoꞌ, tîîse akoreꞌtaꞌnîkon erepansaꞌ yai, mîrîrî pîꞌ 
ayeurîmauyaꞌnîkon.

Morî Yekaton Wannî Nîtîrîkon

12  1 Uyonpayamîꞌ, eseurîma sîrîrî îꞌ kaiꞌma Morî Yekaton Wannî 
nîtîrî pîꞌ esenyakaꞌmantoꞌpe Paapa tonpe. Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon 

yuꞌse wai. 2 Maasa pra pena Paapa epuꞌtîyaꞌnîkon pra awanîkon yai, miaꞌ 
ke ikonekasaꞌ eseurîmakoi pepîn yapurîꞌpîyaꞌnîkon teesenkuꞌtîi. 3 Mîrîrî 
yeꞌnen epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai, îꞌ wanî Paapa eseurîma Morî Yekaton 
Wannî wenai. Moropai mîrîrî wanî pra awanî ya, îꞌ wanî tiaron eseurîma. 
Sîrîrî warantî epuꞌtîyaꞌnîkon: Morî Yekaton Wannî maimu pe anîꞌ 
eseurîma ya, eeseurîma pepîn: — Jesus tarumaꞌtîtî — taiya pepîn, maasa 
pra Morî Yekaton Wannî wanî yeꞌnen iipia. Moropai Morî Yekaton Wannî 
ton pînya — Uyepotorî pe Jesus wanî — taa pepîn, maasa pra iipia Morî 
Yekaton Wannî ton pra awanî yeꞌnen.

4 Morî Yekaton Wannî nîtîrî yeseru wanî tuꞌke. Tîîse tamîꞌnawîrî 
mîrîrî tîrîtîpon wanî tiwin. 5 Mîrîrî intîrîꞌpî esenyakaꞌmantoꞌ yeseru wanî 
mîrîrî tuꞌke, tîîse mîîkîrî uyepotorîkon wanî tiwin. 6 Tiwin pîꞌ eꞌnî tanne, 
esenyakaꞌman epuꞌnen pe Morî Yekaton Wannî nîtîrî ke. Tîîse tiwinan 
Paapaya uurîꞌnîkon yenyakaꞌma tiwin pîꞌ eꞌnî tanne esenyakaꞌmantoꞌ 
kuꞌtoꞌpe.

7 Mîrîrî yeꞌnen eesepuꞌtî, anîꞌ pia Morî Yekaton Wannî wanî iteseru wenai. 
Maasa pra îꞌ rî kupîiya, ikupîiya tamîꞌnawîronkon pîikaꞌtîtoꞌpe. Mîrîrî ton pe 
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Paapaya itîrîꞌpî tiwin pîꞌ uurîꞌnîkon kaisarî. 8 See warantî ikupîiya: Tiwinan 
pia epuꞌnen pe aweꞌtoꞌ ton tîrîiya, tiaronkon yeurîmatoꞌpeiya Paapa yeseru 
pîꞌ. Moropai tiaron pia itîrîiya pakko pepîn eeseurîmatoꞌpe, Paapa maimu pîꞌ 
pemonkonyamîꞌya epuꞌtoꞌpe îꞌ kaiꞌma tîpîikaꞌtîkon Paapaya. 9 Mîîkîrî Morî 
Yekaton Wannîya itîrî tiaron pia innape tîkuꞌtoiꞌya ton, eepîrematoꞌpe. Moropai 
tînesatî yapisî tîuya epuꞌtîiya. Moropai tiaron pia meruntî tîrîiya priꞌyawonkon 
pepîn yepiꞌtîtoꞌpeiya. 10 Moropai tiaron pia meruntî tîrîiya ikupî eserîkan 
pepîn kuꞌtoꞌpeiya. Moropai tiaron pia itîrîiya itekare Paapa winîpainon 
ekaremeꞌtoꞌpeiya tiaronkon pîꞌ. Moropai tiaron pia epuꞌnen tîrîiya mîrîrî 
itekare tîwinîpaino pe awanî epuꞌtoꞌpeiya, moropai tiaron winîpaino pe awanî 
epuꞌtoꞌpeiya nîrî, Morî Yekaton Wannî winîpaino pe pra. Moropai tiaron pia 
itîrîiya tiaronkon maikon kuꞌtoꞌpeiya toꞌ maimu tepuꞌse pra. Moropai tiaron pia 
itîrîiya, mîrîrî yeꞌka tiaronkon maikon ekaremeꞌtoꞌpeiya, îꞌ taasaꞌ mîrîrî maiya 
ekaremeꞌtoꞌpeiya. 11 Tamîꞌnawîrî mîrîrîkon wanî mîîkîrî Morî Yekaton Wannî 
nîkupî pe. Mîîkîrîya itîrî siꞌta tiwin pîꞌ eꞌnî tanne, ituꞌse tîwanî pîkîrî.

Tiwin Uyesaꞌkon Tîîse Tuꞌke Iwaikkatoi Wanî
12 Mîrîrî warantî ikupîiya, maasa pra Cristo yarakkîrî uurîꞌnîkon eꞌtoꞌ 

wanî pemonkon esaꞌ warantî. Tiwin pemonkon esaꞌ tîîse tuꞌke itemanne 
wanî iꞌpukon, moropai itenyakon, itenukon mîrîrîkon wanî tuꞌke. Mîrîrî 
tîîse tuꞌke tiwinan pemonkon pe awanî. Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon wanî, 
Cristo esaꞌ pe. 13 Tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon Judeuyamîꞌ, moropai 
Judeuyamîꞌ pepîn moropai itesaꞌ pînon moropai tesaꞌ kenankon wanî 
tiwin. Maasa pra uurîꞌnîkon yenpatakona tîuya yai Morî Yekaton 
Wannîya uurîꞌnîkon kupîꞌpî tiwin, uyesaꞌkon pe aweꞌtoꞌpe. Mîîkîrî 
Morî Yekaton Wannî tîrîꞌpî Paapaya tiwin pîꞌ eꞌnî tanne uurîꞌnîkon pia 
aakoꞌmantoꞌpe uyarakkîrîꞌnîkon.

14 Aꞌkî, pemonkon esaꞌ wanî pepîn iwaikkatoi pe ikuꞌsaꞌ pe. Tîîse awanî 
tamîꞌnawîrî itemanne wanî yarakkîrî. 15 Mîrîrî warantî tîîse iꞌpuya taa 
ya: — Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen itenya pe pra uurî wanîꞌpî? Ipîꞌ eꞌpai pra wai 
— taiya eserîke pra awanî. Maasa pra iwaikkatoi pe tîwanî yeꞌnen, ipoi 
eemoꞌka eserîke pra awanî. 16 Moropai ipanaya taa ya: — Îꞌ waniꞌ awanî 
yeꞌnen itenu pe pra uurî wanîꞌpî? Mîrîrî yeꞌnen emoꞌka sîrîrî ipoi — taiya 
eserîke pra awanî, iwaikkatoi pe tîwanî yeꞌnen. 17 Tîîse tamîꞌnawîrî 
itenu pe awanî ya, oꞌnon yeꞌka pe îꞌ rî eta uurîꞌnîkonya eꞌpainon? 
Moropai tamîꞌnawîrî ipana pe awanî ya, îꞌ kaiꞌma îꞌ puꞌnîku eꞌpainon? 
Îꞌ puꞌnîku pepîn. 18 Tîîse Paapaya tiwin pîꞌ eꞌnî tanne ipataꞌseꞌkon yaꞌ 
itîrîꞌpî uyesaꞌkon pîꞌ ituꞌse tîwanî yawîrî. 19 Tîîse tamîꞌnawîrî tiwin eꞌpai 
itemanne wanî ya, itesaꞌ ton pra awanî eꞌpainon. 20 Tîîse tiwin pra, tuꞌke 
itemanne awanî tîîse, tiwin itesaꞌ awanî.

21 Mîrîrî yeꞌnen itenuya taa eserîke pra awanî itenya pîꞌ: — Ayuꞌse pra wai 
— taiya eserîke pra awanî. Moropai ipuꞌpaiya taa eserîke pra awanî iꞌpu pîꞌ: 
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— Ayuꞌse pra wai — taiya eserîke pra awanî. 22 Maasa pra mîrîrî aꞌtuꞌmîra 
panpîꞌ tîweꞌsen temanne yuꞌse uyesaꞌkon wanî. 23 Moropai mîrîrî îꞌ pe pra 
rî awanî kaiꞌma esenumenkantoꞌ teuren tîîse mîrîrî wakîma eꞌpai awanî. 
Moropai mîrîrî napontî morî pe eꞌnîtoꞌpe. Moropai iwaikkatoikon imakuiꞌpî 
pe panpîꞌ tîweꞌsen mîrîrî yenomî eꞌpai awanî, tiaronkonya eraꞌma namai. 
24 Tîîse tiaronkon morîkon panpîꞌ kupî pepîn mîrîrî warantî. Mîrîrî warantî 
Paapaya tuꞌke siꞌta ikupîꞌpî uyemannekon ton. Mîrîrî yeꞌnen morî pe tîweꞌsen 
yenomî pepîn, tîîse imakuiꞌpî panpîꞌ tîweꞌsen mîrîrî yenomî eꞌpai awanî. 
25 Mîrîrî warantî ikupîiya, mîrîrî uyesaꞌkon yemanne esenyakaꞌmantoꞌpe 
tîmurukun pe, îꞌ iwaikkatoi eꞌtarumaꞌtî namai, tîîse morî pe, eꞌtoꞌ yawîrî 
koꞌmannîtoꞌpe. 26 Mîrîrî yeꞌnen tiwin iwaikkatoiya tîmoron epuꞌtî ya, 
tamîꞌnawîrî uyesaꞌkonya epuꞌtî ikaisarî. Mîîwîni pra awanî ya, morî pe 
tiaron iwaikkatoi yapurî anîꞌya ya, tamîꞌnawîrî uyesaꞌkon yapurîiya nîrî.

27 Mîrîrî warantî tiwin pîꞌ eꞌnî tanne, uurîꞌnîkon wanî sîrîrî Cristo esaꞌ 
pe. Iwaikkatoi pe eꞌnî sîrîrî. 28 Mîrîrî yeꞌnen Paapaya tîpemonkonoyamîꞌ 
tîrîꞌpî toꞌ pataꞌseꞌkon yaꞌ tonpayamîꞌ koreꞌta toꞌ esenyakaꞌmatoꞌpe. Eꞌmaiꞌ 
pe tînaipontîkon ton tîrîꞌpîiya toꞌ pataꞌseꞌ yaꞌ. Moropai toꞌ yeꞌmaꞌpî 
pîꞌ tîmaimu ekaremeꞌnenan tîrîꞌpîiya. Moropai inkamoro yeꞌmaꞌpî 
pîꞌ pemonkonyamîꞌ yenupanenan. Moropai mîrîrî tîpo tîkuꞌsen pepîn 
kuꞌnenan. Moropai mîrîrî tîpo priꞌyawonkon pepîn yepiꞌtînenan. Moropai 
tiaronkon pîikaꞌtînenankon. Moropai tiaronkon yeꞌmaiꞌnorî tonkon. 
Moropai tiaronkon maikon kuꞌnenan tonkon, ipîꞌ teesenupai pra. 
Tamîꞌnawîrî inkamoro tîrîꞌpîiya tîpemonkonoyamîꞌ koreꞌta soosi ta toꞌ 
esenyakaꞌmatoꞌpe. 29 Tîîse inkamoro wanî pepîn tamîꞌnawîrî taipontîsanon 
pe. Moropai Paapa maimu ekaremeꞌnenan pe tamîꞌnawîronkon wanî 
pepîn. Moropai pemonkonyamîꞌ yenupanenan pe tamîꞌnawîronkon 
wanî pepîn. Moropai tamîꞌnawîronkonya tîkuꞌsen pepîn kupî pepîn. 
30 Moropai tamîꞌnawîronkonya priꞌya pra tîweꞌsanon yepiꞌtî pepîn. Moropai 
tamîꞌnawîronkonya tiaron maikon kupî pepîn teesenupai pra ipîꞌ. Moropai 
tamîꞌnawîronkonya îꞌ taasaꞌ mîrîrî tiaronkon maikonya ekaremekî pepîn. 
31 Tîîse morî panpîꞌ Morî Yekaton Wannî nîtîrî yuꞌse eꞌtî, mîrîrî yapisîkonpa.

Tarîpai mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon tanne, ipîkku panpîꞌ ankupîkon 
ton ekaremekîuya sîrîrî.

Eꞌsaꞌnamantoꞌ

13  1 Tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ maimu kupîuya ya morî pe, 
moropai inserîyamîꞌ maimu nîrî kupîuya ya, tîîse eꞌsaꞌnamatoꞌ 

ton pra awanî ya, îꞌ pe pra rî awanî eꞌpainon. Îꞌ rî tauya ya, tauya seꞌ 
tapairî, turun turun taawon warantî, maasa pra tiaron yeurîmauya 
umaimu ke neken, mîîkîrî tîsaꞌnamai pra. 2 Moropai uurîya morî pe Paapa 
maimu ekaremekî ya, tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ pîꞌ epuꞌnen pe 
wanî yeꞌnen, moropai tamîꞌnawîron epuꞌtîuya ya, anîꞌ nepuꞌtî pepîn, 
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tîîse Paapa nepuꞌtî epuꞌtîuya ya, moropai kureꞌne innape ikupîuya wenai 
wîꞌ moꞌtanîpîuya ya, ipataꞌseꞌ yapai tiaron pata pona, tîîse eꞌsaꞌnamatoꞌ 
ton pra awanî ya tiaronkon yarakkîrî îꞌ pe pra rî uurî wanî. 3 Moropai 
tamîꞌnawîrî uyemanne pe tîweꞌsen tîrîuya ya, tîweꞌtarumaꞌtîsanon pia toꞌ 
pîikaꞌtîtoꞌpeuya, moropai ˻Paapa esenyakaꞌmatoꞌ wenai˼  uusaꞌmantatoꞌpe 
eturumaka ya, upoꞌtîtoꞌpe toꞌya, tîîse eꞌsaꞌnamatoꞌ ton pra siꞌma mîrîrî 
kupîuya ya, îꞌ pe pra rî awanî. Îꞌ eporîuya pepîn mîrîrî wenai.

4 Maasa pra eꞌsaꞌnamantoꞌ wanî teekoreꞌmasen pe pra, morî pe awanî. 
Moropai eꞌsaꞌnamantoꞌ wanî ikinmuwanî emapuꞌtînen pe pra. Moropai 
mîî pe eꞌnî emapuꞌtînen pepîn, tiaronkon yentai atapurîn emapuꞌtînen 
pepîn. 5 Eꞌsaꞌnamantoꞌ yarakkîrî eꞌnî ya, tiaronkon tînamai pra eseurîman 
pepîn. Moropai uuwarîrîꞌnîkon neken esenumenkan pepîn tîîse tiaronkon 
pîꞌ nîrî enpenatan. Atatasiꞌsirunpai pra eꞌnî pepîn, tiaronkon kupî pepîn 
uyewanmakon pe, uwinîkîꞌnîkon toꞌ nîkupîꞌpî wenai, tîîse toꞌ saꞌnama. 
6 Eꞌsaꞌnamantoꞌ yarakkîrî tîweꞌsen pemonkon atausinpa pepîn imakuiꞌpî 
pîꞌ. Tîîse aatausinpa yairon pîꞌ. 7 Pemonkon tonpa saꞌnamanen koꞌmamî 
pepîn teesewankonoꞌmai tonpa pîꞌ. Tîîse innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamî. 
Tîwîrî mîîkîrîya morî kupî nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamî teesetaꞌkai pra. 
Tamîꞌnawîrî yapîtanîpîiya.

8 Sîrîrî eꞌsaꞌnamantoꞌ wanî ipatîkarî tîîkoꞌmansen pe taataretîꞌkasen pe 
pra. Tîîse mîrîrî warantî pra Morî Yekaton Wannî nîtîrî wanî. Maasa pra 
Paapa maimu ekaremeꞌnenanya ekaremekî yaretîꞌka. Tamîꞌnawîrî îꞌ eꞌkupî 
toꞌ nekaremekîꞌpî eꞌkuꞌsaꞌ wanî. Moropai tiaronkon maikon kuꞌnenan 
nîkupî ataretîꞌka. Inîꞌrî toꞌ eseurîma pepîn tiaronkon mai pe. Moropai Morî 
Yekaton Wannî epuꞌnen ke tiaronkon panama anîꞌya ya, maasa mîrîrî toꞌ 
esenyakaꞌmatoꞌ ataretîꞌka. Inîꞌrî tiaronkon yenupa toꞌya pepîn. 9 Maasa pra see 
warantî awanî sîrîrî. Sîrîrî tîpose Paapa winîpainon epuꞌnen wanî tamîꞌnawîrî 
pra, mîî pîkîrî neken epuꞌtî. Mîrîrî yeꞌnen Paapa yeseru pîꞌ pemonkonyamîꞌ 
yenupa mararî, eꞌtoꞌ yawîrî pra. 10 Tîîse îꞌ pensa Cristo erepamî yai sîrîrî non 
pona, awanî kupî sîrîrî eꞌtoꞌ yawîrî, mîî pîkîrî pra tîîkoꞌmansen pe. Mîrîrî yai 
mîî pîkîrî tîweꞌsen pîꞌ eseurîman pepîn, inîꞌrî yapurî pepîn.

11 Aꞌkî, see warantî awanî: Pena more pe wanî yai, eseurîmatoꞌ 
eꞌpîtîꞌpî more eseurîmatoꞌ warantî. Moropai esenumenkatoꞌ eꞌpîtîꞌpî 
more esenumenkatoꞌ warantî. Tarîpai sîrîrîpe uutoꞌpansaꞌ yeꞌnen, inîꞌrî 
more esenumenka warantî esenumenka pra wai. Maasa pra inîꞌ panpîꞌ 
epuꞌtîuya yeꞌnen. 12 Tîîse sîrîrî tîpose tamîꞌnawîrî epuꞌtî pepîn, îꞌ kaiꞌma 
Paapa yeseru wanî. Ipoiꞌpî wanamari yaꞌ eseraꞌman warantî awanî, maasa 
pra mararî, iwaikkatoi pe eseraꞌman. Sîrîrîpe mararî epuꞌtîuya, tîîse 
mîrîrî yai eꞌtoꞌ yawîrî epuꞌtîuya, tamîꞌnawîrî uyepuꞌtî Paapaya warantî.

13 Tîîse sîrîrî tîpose Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî, unkupîkon ton pe 
koꞌmamî sîrîrî. Innape ikupî pîꞌ koꞌmannî eꞌpai awanî. Moropai iwinîpai 
tamîꞌnawîrî morî intîrî yapisî nîmîkî pîꞌ koꞌmannî eꞌpai awanî. Moropai 
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tiaronkon saꞌnama pîꞌ koꞌmannî eꞌpai awanî. Moropai mîrîrî koreꞌta 
eꞌsaꞌnamantoꞌ wanî ipîkku pe, tiaronkon yentai.

Morî Yekaton Wannî Nîtîrî Tiaron

14  1 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, kureꞌne aweꞌsaꞌnamakon 
eꞌpai awanî. Moropai mîrîrî Morî Yekaton Wannî nîtîrîkon 

yuwayaꞌnîkon eꞌpai awanî. Tîîse mîrîrî koreꞌta pemonkonyamîꞌ pîꞌ Paapa 
maimu ekaremekî yuwayaꞌnîkon eꞌpai awanî. Mîrîrî yuꞌse awanîkon eꞌpai 
awanî inîꞌ panpîꞌ, tiaron yuwayaꞌnîkon yentai. 2 Maasa pra anîꞌ eseurîma 
ya tîkuꞌsen pepîn mai ta, mîîkîrî eseurîma mîrîrî Paapa pîꞌ neken, 
pemonkonyamîꞌ pîꞌ pra. Tîîse eeseurîma tekaton ke neken, yairon anîꞌ 
nepuꞌtî pepîn pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya eeseurîmatoꞌ epuꞌtî pepîn. 3 Tîîse 
anîꞌya Paapa maimu ekaremekî ya, ekaremekîiya pemonkonyamîꞌ ton 
pe, toꞌ pîikaꞌtîtoꞌ ton pe, toꞌ meruntîtannîꞌtoꞌpe moropai meruntî ke toꞌ 
eꞌtoꞌpe. 4 Tîîse anîꞌ teeseurîmasen wanî ya tîkuꞌsen pepîn mai ta, mîîkîrî 
eꞌpîikaꞌtî tîîwarîrî. Tîîse anîꞌya Paapa maimu ekaremekî ya, mîîkîrîya 
tamîꞌnawîronkon innape Jesus kuꞌnenan pîikaꞌtî.

5 Tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkonya tîkuꞌsen pepîn mai kupî yuꞌse wai 
seruꞌ pepîn. Tîîse mîrîrî yentai Paapa maimu ekaremekîyaꞌnîkon yuꞌse wai. 
Maasa pra anîꞌya Paapa maimu ekaremekî ya, mîîkîrî wanî mîrîrî manniꞌ 
mai tîkuꞌsen pepîn kuꞌnen yentai, tamîꞌnawîronkonya imaimu eta warantî 
pra. Tîîse anîꞌya mîrîrî imaimu ekaremeꞌsaꞌ ya tiaronkonya epuꞌtoꞌpe, mîrîrî 
warantî nîrî tamîꞌnawîronkon innape Jesus kuꞌnenan pîikaꞌtîiya eꞌpainon. 
6 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, îꞌ pensa akoreꞌtaꞌnîkon erepansaꞌ eseurîma ya 
tîkuꞌsen pepîn mai ta epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpainon? Kaane, epuꞌtîyaꞌnîkon pepîn. 
Tîîse epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpainon Paapaya itîîsaꞌ ya eseurîmatoꞌpe amîrîꞌnîkon 
pîꞌ epuꞌnen tîîsaꞌ Paapaya ya, tîmaimu îꞌ eꞌkupî ekaremeꞌtoꞌpeuya. 
Amîrîꞌnîkon yenupatoꞌpeuya itîîsaiꞌya ya, mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpainon.

7 Mîrîrî warantî nîrî toꞌ waiyi teꞌnunpasen flauta wanî, moropai harpa. 
Yeꞌnunpanenya yeꞌnunpa îꞌ kupî tîuyaꞌnîkon epuꞌtoꞌpe etanenanya. Tîîse 
aronne yeꞌnunpaiya pra awanî ya, oꞌnon yeꞌka pe mîrîrî epuꞌtî toꞌya 
eꞌpainon? Epuꞌtî toꞌya pepîn. 8 Aꞌkî, suraraya tîsinarî yeꞌnunpa ya, tonpayamîꞌ 
ekonekatoꞌpe yeꞌnunpaiya. Tîîse morî pe aronne yeꞌnunpaiya pra awanî ya, 
itonpayamîꞌ ekoneka pepîn eꞌpainon epîi tuutîkonpa. 9 Mîrîrî warantî nîrî 
amîrîꞌnîkon eseurîmatoꞌ wanî. Tiaronkonya îꞌ taatoꞌyaꞌnîkon pe awanî epuꞌtî 
pepîn, maasa pra tiaron mai ta eeseurîmakon yeꞌnen. Mîrîrî amaimu eta 
toꞌya pepîn tiwin kin. Mîrîrî yeꞌnen eeseurîmatoꞌkon wanî îꞌ pe pra rî anîꞌya 
epuꞌtî pepîn. 10 Inna seruꞌ pepîn, tuꞌke mai man sîrîrî non po seꞌ kaisaron 
pepîn. Tîîse tiwin pîꞌ siꞌma ikuꞌnenanya tîmaimukon epuꞌtî. 11 Tîîse uurîya 
tiaron maimu eta ya, îꞌ taatoꞌpe epuꞌtîuya pepîn, umaimu pe pra awanî 
yeꞌnen. Moropai mîrîrî warantî nîrî mai kuꞌnenya umaimu epuꞌtî pepîn. 
Mîrîrî yeꞌnen kaꞌran pe awanî upîꞌ, tiaron pe awanî umaimu etaiya pra 
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awanî yeꞌnen. 12 Moriya mîrîrî Morî Yekaton Wannî nîtîrî yuꞌse awanîkon ya, 
yuwatî, tamîꞌnawîronkon innape Jesus kuꞌnenan pîikaꞌtîtoꞌkon ton.

13 Mîrîrî yuꞌse awanîkon yeꞌnen, anîꞌ wanî ya teeseurîmasen tîkuꞌsen 
pepîn mai ta, mîîkîrîya esatî eꞌpai awanî Paapa pîꞌ, mîrîrî mai tînkupî 
ekaremeꞌtoiꞌya ton tîîtoꞌpeiya, pemonkonyamîꞌya epuꞌtoꞌpe. 14 Aꞌkî, uurî 
epîrema ya tiaron mai ta, uyekaton ke epîrema, tîîse mîrîrî mai pîꞌ 
esenumenka pra, îꞌ taatoꞌpe awanî. 15 Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kupîuya eꞌpai man? 
Saꞌnîrî ikupîuya, epîrema eꞌpai man tîkuꞌsen pepîn mai ta uyekaton ke, 
moropai umaimu ta nîrî epîrema epuꞌtîiꞌma esenumenkatoꞌ yaꞌ. Mîrîrî 
warantî eserenka tîkuꞌsen pepîn mai ta uyekaton ke, moropai umaimu ta 
nîrî eserenka epuꞌtîiꞌma. 16 Maasa pra tîkuꞌsen pepîn mai ta eepîremakon 
ya ayekatonkon ke, oꞌnon yeꞌka pe tiaron pemonkonya eepîrematoꞌkon 
epuꞌtî, amaimukon epuꞌtî tîuya warantî pra? Mîrîrî yeꞌnen — Mîrîrî 
warantî morî amîrî, Paapa — taiya pepîn, eepîrematoꞌkon eta tîuya yai, 
îꞌ taayaꞌnîkon pe epuꞌtî tîuya pra tîwanî yeꞌnen. 17 Teuren eepîremakon 
tanne morî pe tîîse, amaimukon etanen eꞌpîikaꞌtî eserîke pra awanî, 
maasa pra amaimukon epuꞌtî tîuya warantî pra.

18 — Morî pe man, Paapa — tauya Paapa pîꞌ. Maasa pra tîîkuꞌsen pepîn 
mai ta epîrema yeꞌnen, amîrîꞌnîkon yentai mai kuꞌnen uurî. 19 Tîîse soosi 
ta innape Jesus kuꞌnenan epereꞌsaꞌ yai, mararî, miaꞌtaikinan mai ke 
neken toꞌ anenupapai wai toꞌ maimu ta, tuꞌkan 10.000 kaisarî mai ke, 
tiaron mai tîpuꞌsen pepîn ta toꞌ yenupauya yentai. Maasa pra îꞌ taatoꞌpe 
umaimu wanî epuꞌtî toꞌya yuꞌse wanî yeꞌnen.

20 Uyonpayamîꞌ, mîrîrî Morî Yekaton Wannî nîtîrîkon pîꞌ moreyamîꞌ 
warantî teesenumenkai pra eꞌtî. Tîîse eesenumenkakon yuꞌse wai 
aꞌyekeꞌton pe tîweꞌsen pemonkon esenumenka warantî tepuꞌse. Tîîse 
imakuiꞌpî ankupîkon pîꞌ more pe awanîkon yuꞌse wai mîrîrî tepuꞌse pra. 
T˻uꞌke mai, tepuꞌsen pepîn ke eeseurîmakon yeꞌnen, kureꞌne Paapa wakîri 
pe awanîkon kaiꞌma teesenumenkai pra eꞌtî.˼  21 Maasa pra Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌ man, taasaiꞌya man see warantî:

— Insamoro upemonkonoyamîꞌ pîꞌ eseurîma taasaꞌ Paapaya man.
Eseurîma pe wai pemonkonyamîꞌ kaꞌran pe tîweꞌsanon winîpai
tîmaimukon kuꞌnenan winîpai.
Tîîse mîrîrî warantî eseurîma tanne,
upemonkonoyamîꞌ koꞌmamî umaimu tîpîinamai pra

Is 28.11,12
— taasaiꞌya man, t˻îmaimu yawîronkon pepîn pîꞌ.˼

22 Mîrîrî yeꞌnen epuꞌtîꞌnîkon, tîkuꞌsen pepîn mai kuꞌtoꞌ tîrî Morî Yekaton 
Wannîya manniꞌkan Paapa maimu yawîronkon pepîn netaton pe, moropai 
tîkupîꞌpîkon pîꞌ toꞌ esenumenkatoꞌpe. Mîrîrî wanî pepîn imaimu yawîronkon 
ton pe. Tîîse Paapa maimu ekaremeꞌtoꞌpe toꞌya Morî Yekaton Wannîya 
itîrîꞌpî, innape Cristo kuꞌnenan pia, iwakîri pe tîwanîkon epuꞌtoꞌpe toꞌya. 
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Tîîse innape Paapa kuꞌnenan pepîn pia itîîsaiꞌya pra man. 23 Esenumenkatî 
maasa. Tamîꞌnawîronkon innape Jesus kuꞌnenan eseurîma ya tîkuꞌsen pepîn 
mai ta, moropai pemonkonyamîꞌ erepamî akoreꞌtaꞌnîkon, Paapa epuꞌnenan 
pepîn. Mîîwîni pra awanî ya tiaron erepamî Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî pîꞌ 
esenupaꞌpî pepîn. Mîrîrî mai tîkuꞌsen pepîn ta eeseurîmakon eta tîuyaꞌnîkon 
ya, inkamoroya taa eserîke wanî apîꞌnîkon: — Ayawîꞌpankon inkamoro — taa 
eserîke awanî apîꞌnîkon, amaimukon epuꞌtî toꞌya pra awanî yeꞌnen. 24 Tîîse 
tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkonya Paapa maimu ekaremekî ya aronne, moropai 
akoreꞌtaꞌnîkon pemonkon erepamî Paapa epuꞌnen pepîn mîîwîni pra awanî ya 
tiaron Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî pîꞌ esenupaꞌpî pepîn pemonkon erepamî 
ya, inkamoroya amaimukon eta, moropai toꞌ esenumenka mîrîrî tînetaꞌpîkon 
pîꞌ, imakuiꞌpî pe tîwanîkon pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen innape awanî kupî toꞌya, yairon 
pe awanî epuꞌtî tîuyaꞌnîkon yeꞌnen. 25 Mîrîrî wenai inkamoro yeseru imakuiꞌpî 
pe tîweꞌsen yenpo Paapaya. Moropai inkamoro eꞌsekunka Paapa yapurîkonpa. 
Taa toꞌya: — Yairî puꞌkuru see Paapa man amîrîꞌnîkon pia — taa toꞌya.

Îꞌ Kaiꞌma Soosi Ta Eꞌnî Yeseru
26 Uyonpayamîꞌ, tamîꞌnawîrî eseurîmaꞌpî seeniꞌ. Îꞌ ankapai uurî eꞌtoꞌ 

wanî sîrîrî see warantî: Aꞌkî, soosi ta eemurukuntîkon yai Paapa yapurîi, 
tiwin uyonpakon moro awanî teeserenkasen. Moropai tiaron moro 
awanî yenupaton. Moropai tiaron moro wanî tîpîꞌ Paapa nekaremekîꞌpî 
anekaremeꞌpainon. Moropai tiaron moro wanî itekare anekaremeꞌpainon 
tîkuꞌsen pepîn mai ta. Moropai tiaron moro awanî tîkuꞌsen pepîn mai 
ta mîîkîrî nekaremekîꞌpî itekare anekaremeꞌpai tîweꞌsen îꞌ taasaꞌ maiya 
epuꞌtoꞌpe. Tamîꞌnawîrî mîrîrîkon kupî eꞌpai awanî tiaronkon innape Jesus 
kuꞌnenan pîikaꞌtîtoꞌ ton pe. 27 Aꞌkî, akoreꞌtaꞌnîkon tiaronkon teeseurîmasanon 
tîkuꞌsen pepîn mai ta wanî ya, inkamoro eseurîma eꞌpai man asakîꞌne 
eseurîwîꞌne kaisarî neken, tamîꞌnawîronkon eseurîma pra. Tîîse toꞌ eseurîma 
eꞌpai awanî eseꞌyeꞌmaꞌpî pîꞌ. Moropai tamîꞌnawîronkonya epuꞌtoꞌpe, îꞌ taasaꞌ 
mîrîrî maiya ekaremeꞌnenya ekaremekî eꞌpai awanî, tîîpia Morî Yekaton 
Wannî nîtîrîꞌpî wenai. 28 Tîîse îꞌ taatoꞌpe mîrîrî maiya ekaremeꞌnen pe pra 
awanî ya, toꞌ eseurîma eꞌpai pra awanî, tîîse tîîwarîrîꞌnîkon neken Paapa 
yarakkîrî toꞌ eseurîma eꞌpai awanî tewankon yaꞌ.

29 Asakîꞌnankon eseurîwîꞌnankonya itekare ekaremekî eꞌpai man. 
Moropai tiaronkonya toꞌ nekaremekî itekare eta eꞌpai man. 30 Mîrîrî toꞌ 
eseurîma tanne, Paapaya tekare ekaremekî ya, tiaron akoreꞌtawon pia, 
mîîkîrî eꞌmaiꞌ pe teeseurîmasen tîꞌnapamî eꞌpai man, tiaron eseurîma etapa. 
31 Mîrîrî warantî tiwin pîꞌ siꞌma eeseurîmakon eꞌpai man. Mîrîrî wenai 
tamîꞌnawîronkonya epuꞌtoꞌpe moropai epuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon wenai, inîꞌ panpîꞌ 
Paapa maimu yawîrî toꞌ koꞌmantoꞌpe tîrumakai pra. 32 Teeseurîmasen itekare 
Morî Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî pîꞌ mîîkîrî atîꞌnapamî eserîke awanî, tiaron 
teeseurîmasen pataꞌseꞌ ton pe. 33 Maasa pra seꞌ tapairî eseurîman yuꞌse pra 
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Paapa man, tiaronkon yakaꞌma yeꞌka pe. Tîîse morî pe eseurîman yuꞌse 
awanî, eꞌtoꞌ yawîrî eꞌnîtoꞌpe.

34 Tamîꞌnawîronkon Paapa pemonkonyamîꞌ yenupaꞌpîuya warantî 
ayenupauyaꞌnîkon. Wîriꞌsanyamîꞌ wanî eꞌpai awanî tîîtîꞌnapanse soosi ta. 
Maasa pra soosi ta inkamoro eseurîma tîrî annaya pepîn. Tîîse tînyokon 
maimu yawîrî toꞌ wanî eꞌpai awanî, pena Moisés nurîꞌtîya yenupatoꞌ 
yawîrî. 35 Îꞌ rî anekaranmapopai tîwanîkon ya, tînyokon pîꞌ ekaranmapo 
toꞌya eꞌpai awanî tewîꞌ ta siꞌma, soosi ta pra. Maasa pra soosi ta wîriꞌ 
eseurîma eꞌpai pra man, uurîꞌnîkon yeppeꞌnîpîiya namai.

36 Sîrîrî tauya manniꞌ amîrîꞌnîkon pîꞌ kupîyaꞌnîkon pra kenantî 
innape? Amîrîꞌnîkon pîꞌ neken Paapa yekare ekaremekîꞌpî toꞌya kaiꞌma 
eesenumenkakon? Kaane, tiaronkon pîꞌ nîrî ekaremekîꞌpî toꞌya. 37 Aꞌkî, 
anîꞌ esenumenka ya Paapa maimu ekaremeꞌnen pe tîwanî pîꞌ, Morî 
Yekaton Wannî nîtîrîꞌpî kuꞌnen pe tîwanî pîꞌ. Mîîkîrîya yairî seeniꞌ 
unmenukaꞌpî wanî epuꞌtî eꞌpai man, maasa pra umaimu pepîn sîrîrî, tîîse 
Uyepotorîkon maimu. 38 Tîîse anîꞌya unekaremekîꞌpî pîinama pra awanî 
ya, mîîkîrî maimu nîrî kîꞌpîinamatîi.

39 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ Paapa maimu ekaremekîyaꞌnîkon yuwatî. 
Tîîse tîkuꞌsen pepîn mai kuꞌnen pîꞌ eeseurîma eꞌpai pra man kîkatî. 
40 Tîîse tamîꞌnawîrî morî pe eꞌtoꞌ yawîrî mîrîrî ayeserukon kuꞌtî soosi ta, 
seꞌ tapairon pe pra.

Cristo Eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî Yekare

15  1 Uyonpayamîꞌ, Cristo yekare ekaremekîuya sîrîrî apîꞌnîkon, 
manniꞌ ekaremekîuya neꞌtîkini moropai manniꞌ innape 

eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon manniꞌ. 2 Mîrîrî itekare wenai 
amîrîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtî, innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon ya. Tîîse manniꞌ 
unekaremekîꞌpî wanî ya, seruꞌ pe, aweꞌpîikaꞌtîkon pepîn. Îꞌ pe pra rî 
innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon wanî eꞌpainon.

3 Tîîse useruku pepîn, maasa pra îꞌ uurî esenupaꞌpî moropai unepuꞌtîꞌpî 
pîꞌ amîrîꞌnîkon yenupaꞌpîuya itekare ipîkku pe tîweꞌsen pîꞌ. Mîrîrî wanî 
Cristo saꞌmantaꞌpî yekare pe. Mîîkîrî saꞌmantaꞌpî imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon 
moꞌkapa kaiꞌma. Mîrîrî warantî aweꞌmenukasaꞌ Paapa maimuya taasaꞌ 
yawîrî. 4 Mîîkîrî saꞌmantasaꞌ tîpo yuꞌnaꞌtîꞌpî toꞌya uuruwai yaꞌ. Moropai 
aakoꞌmamîꞌpî eseurîwîꞌne wei kaisarî. Mîrîrî tîpo aweꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 
isaꞌmantaꞌsan koreꞌta pai, Paapa maimuya taasaꞌ yawîrî. 5 Moropai 
tîweꞌmîꞌsaꞌka tîpo, eꞌmaiꞌ pe eesenpoꞌpî Pedro pia. Moropai mîrîrî tîpo 
tiaronkon tînaipontîꞌsan pia eesenpoꞌpî. Eraꞌmaꞌpî toꞌya. 6 Moropai inîꞌrî 
eesenpoꞌpî mararonkon pepîn 500 yentainokon tapurînenan pia. Mîrîrî yai 
tuꞌkankonya eraꞌmaꞌpî. Sîrîrîpe tuꞌkankon toꞌ yonparîꞌsankon saꞌmantasaꞌ 
pra man, sîrîrî tîpose enen toꞌ koꞌmamî, tîîse tiaronkon toꞌ yonparîꞌsan 
saꞌmantasaꞌ sîrîrî. 7 Moropai inkamoroya eraꞌmasaꞌ tîpo, eesenpoꞌpî Tiago 
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pia tiwinsarî tîîse. Moropai maasa panpîꞌ inîꞌrî eesenpoꞌpî tamîꞌnawîronkon 
tînaipontîꞌsan pia.

8 Tamîꞌnawîronkon pia teesenpo tîpo, tiwinkanoꞌpî pe uupia eesenpoꞌpî, 
inîmîkîuya pra tîîse. Maasa teesenpotoꞌ weiyu erepamî pra tîîse, more 
esenpo warantî eesenpoꞌpî uupia, anîꞌya inîmîkî pra tîîse. 9 Maasa pra uurî 
saꞌne wanî Cristo naipontîꞌsan warantî pra, tîîse toꞌ maꞌre wanî, toꞌ kaisarî 
eꞌkupî eserîke pra wai. Maasa pra uurî wanî yapurînenan tarumaꞌtîtîpon 
pe. Mîrîrî yeꞌnen Cristo naipontîꞌpî pe uyesatî toꞌya pepîn eꞌpainon. 
10 Mîîwîni tîîse Paapaya utarumaꞌtî pra awanîꞌpî tîîse upîikaꞌtîꞌpîiya morî 
pe. Moropai tiaron, uyeseru ton itîrîꞌpîiya, morî pe tîweꞌtoꞌ yawîrî. Moropai 
uyaipontîꞌpîiya esenyakaꞌmatoꞌpe Cristo naipontîꞌsan warantî. Esenyakaꞌma 
pra uukoꞌmamî pra wanîꞌpî. Tîîse esenyakaꞌmasaꞌ wai tamîꞌnawîronkon 
Cristo naipontîꞌsan yentai. Tîîse uuwarîrî ikupîuya pepîn. Tîîse Paapaya 
ikupîꞌpî, tîmeruntîri tîrîꞌpîiya uupia, esenyakaꞌmatoꞌpe ituꞌse tîwanî yeꞌnen. 
11 Sîrîrî epuꞌtî, itekare unekaremekîꞌpî wanî tiaronkon Cristo naipontîꞌsan 
nekaremekîꞌpî warantî. Mîrîrî yeꞌnen uurîya itekare ekaremeꞌsaꞌ ya, 
inkamoroya ekaremeꞌsaꞌ ya, mîrîrî rî itekare wanî. Moropai ipîkku pe 
panpîꞌ mîrîrî kupîꞌpîyaꞌnîkon innape.

Uurîꞌnîkon Eꞌmîꞌsaꞌkatoꞌ Yekare
12 Sîrîrî itekare anna nekaremekîꞌpî wanî Cristo eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 

ekaremeꞌnen pe. Mîrîrî yeꞌnen oꞌnon yeꞌka pe tiaronkonya taa: 
— Isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pepîn? 13 Maasa esenumenkatî. Isaꞌmantaꞌsan 
eꞌmîꞌsaꞌka pepîn kaiꞌma eesenumenkakon ya, moriya Cristo eꞌmîꞌsaꞌkasaꞌ 
pepîn eꞌpainon. 14 Moropai Cristo eꞌmîꞌsaꞌkasaꞌ pra awanî ya, ipîꞌ anna 
eseurîmatoꞌ wanî eꞌpainon îꞌ pe pra rî. Moropai innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon 
wanî eꞌpainon, îꞌ pe pra rî. 15 Moropai mîrîrî warantî seruꞌ pe anna 
eseurîma eꞌpainon Paapa winîkîi, maasa pra Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpî Paapaya 
taa annaya yeꞌnen. Innape see isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pra awanî ya, 
Paapaya Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpî pepîn eꞌpainon. 16 Innape isaꞌmantaꞌsan 
eꞌmîꞌsaꞌka pepîn kaiꞌma eesenumenkakon ya, Cristo nîrî eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 
pepîn eꞌpainon. 17 Mîrîrî warantî Cristo eꞌmîꞌsaꞌkasaꞌ pra awanî ya, 
innape ikuꞌtoꞌyakon wanî îꞌ pe pra rî, amakuyikon yapai amoꞌkasaiꞌya 
pepîn eꞌpainon. Tîîse aakoꞌmamîkon eꞌpainon imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon 
yarakkîrî. 18 Innape mîrîrî wanî ya, mîrîrî warantî nîrî ayonpayamîꞌkon 
isaꞌmantaꞌsan innape Cristo kuꞌnenan koꞌmamî eꞌpainon aatakaꞌmaꞌsan pe 
ipatîkarî. 19 Innape Cristo kupî ya, morî intîrî yapisî sîrîrî, tarî enen eꞌnî 
tanne. Tîîse sîrîrî neken yapisî ya, mararî pra esewankonoꞌman eꞌpainon, 
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ esewankonoꞌma yentai. Maasa pra 
iwinîpai ipatîkaron koꞌmannîtoꞌ yapisî kaiꞌma, esenkuꞌtîꞌnîꞌpî eꞌpainon.

20 Tîîse mîrîrî warantî pra awanî, maasa pra innape Cristo eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 
wanî. Eꞌmaiꞌ pe aweꞌmîꞌsaꞌkasaꞌ yeꞌnen, epuꞌtîꞌnîkon iteꞌmaꞌpî pîꞌ 
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eꞌmîꞌsaꞌkan, ipatîkarî koꞌmannîtoꞌpe yarakkîrî. 21 Maasa pra tiwinan 
warayoꞌ Adão nurîꞌtîya imakuiꞌpî kupîꞌpî wenai tamîꞌnawîronkon 
wanî tîîsaꞌmantasanon pe. Mîrîrî warantî nîrî tiwinan warayoꞌ Cristo 
eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî wenai, tamîꞌnawîronkon isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pe man. 
22 See warantî awanî: Paapa maimu yawîrî pra Adão nurîꞌtî wanî yeꞌnen, 
tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon tîpayanîꞌsan saꞌmanta emapuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî 
warantî Paapa maimu yawîrî Cristo koꞌmamîꞌpî yeꞌnen, tamîꞌnawîronkon 
uurîꞌnîkon tîpemonkonoyamîꞌ eꞌmîꞌsaꞌka ipatîkarî koꞌmantoꞌpe 
emapuꞌtîꞌpî Cristoya. 23 Tîîse uurîꞌnîkonya inîmîkî eꞌpai awanî. Maasa 
pra eꞌmaiꞌ pe Cristo eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî tamîꞌnawîronkon eꞌmîꞌsaꞌka rawîrî. 
Mîrîrî tîpo inîmîkî pîꞌ koꞌmannî îꞌ pensa Cristo iipî yai, ipemonkonoyamîꞌ 
eꞌmîꞌsaꞌkatoꞌ weiyu eseporî. 24 Mîrîrî tîpo sîrîrî pata yaretîꞌka Cristoya 
weiyu erepamî. Mîrîrî yai tamîꞌnawîronkon ipîkku pe tîweꞌsanon, 
moropai meruntî ke tîweꞌsanon, taataipontîsanon, teeseraꞌmasanon 
moropai teeseraꞌmasanon pepîn yaretîꞌkaiya. Moropai tamîꞌnawîronkon 
rumakaiya tîyun Paapa yenyaꞌ, toꞌ esaꞌ pe aweꞌtoꞌpe. 25 Maasa pra 
tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe Cristo koꞌmamî eꞌpai awanî, tamîꞌnawîronkon 
iteyatonon yaretîꞌka Paapaya pîkîrî. 26 Tamîꞌnawîron imakuiꞌpî yaretîꞌka 
tîuya tîpo, saꞌmantantoꞌ, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ pepîn, inewanmarî yaretîꞌkaiya 
pe man. 27 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ yawîrî taasaiꞌya man:

— Paapaya tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe Cristo kupî pe man toꞌ 
koꞌmannîꞌnen pe aweꞌtoꞌpe

Sl 8.6
— taasaiꞌya man. Tamîꞌnawîron yentai Cristo ena taasaꞌ Paapaya ya, 
ikupîiya tîîse tentai Cristo ena pepîn taasaiꞌya pra awanî. Maasa pra 
mîîkîrî Paapaya ikupîꞌpî tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe. 28 Tamîꞌnawîronkon 
esaꞌ pe Cristo ena yai, mîîkîrî eturumaka Paapa yenyaꞌ tesaꞌ pe aweꞌtoꞌpe. 
Manniꞌ Paapa ipîkku pe Cristo kupîtîpon tiaronkon yentai. Mîrîrî yai 
Paapa ena kupî sîrîrî tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe.

29 Tarîpai isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pra awanî pîꞌ eesenumenkakon 
ya, ayekaranmapouyaꞌnîkon. Îꞌ ton pe pemonkonyamîꞌ esenpatakonaꞌpî 
tonpayamîꞌ, isaꞌmantaꞌsan ton pe? Îꞌ pe pra rî awanî eꞌpainon. 30 Moropai 
anna kanan, îꞌ ton pe see anna esenyakaꞌma koꞌmannîpî, anna moron 
tepuꞌse? Isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pepîn epuꞌtî ya, îꞌ pe pra rî awanî 
eꞌpainon. 31 Tîîse uyonpayamîꞌ, uurî tamîꞌnawîron eꞌtarumaꞌtîtoꞌ 
yapîtanîpîuya sîrîrî wei kaisarî. Useruku pepîn. Uyepotorîkon Jesus Cristo 
pemonkono pe awanîkon wenai, innape ayapurîuyaꞌnîkon warantî, innape 
awanî sîrîrî. 32 Aꞌkî, tarî uurî esenyakaꞌma koꞌmannîpî Éfeso po. Mararî pra 
tewaiꞌse kaikusi yarakkîrî teepîsen kaisarî. Tîîse mîrîrî kupîuya ya, tarî 
neken sîrîrî non po morî pe uukoꞌmantoꞌpe, îꞌ eporîuya pepîn eꞌpainon. 
Innape see isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pepîn taꞌnîkon ya, moriya taa eꞌpainon:

Entamoꞌkanpaiꞌnîkon moropai uwukukon enîꞌpaiꞌnîkon.
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Maasa pra penane saꞌmantan pe man
Is 22.13

taa eꞌpainon. Tîîse mîrîrî taa eserîke pra man maasa pra isaꞌmantaꞌsan 
eꞌmîꞌsaꞌka kupî sîrîrî. 33 Mîrîrî yeꞌnen teesenkuꞌtîi pra eꞌtî. Ayonpakon imakuiꞌpî 
kuꞌnen wenairî tuutîi, ayeserukon morî pe aweꞌtoꞌkon kîꞌmaꞌtanîꞌtî. 34 Tîîse 
morî pe aakoꞌmamîkon yuwatî yairî. Imakuiꞌpî kuꞌtoꞌyaꞌnîkon mîꞌpannîꞌtî. 
Akoreꞌtaꞌnîkon tiaronkon man, Paapa epuꞌnenan pepîn. Sîrîrî tauya sîrîrî, 
ayonpayamîꞌya Paapa yeseru epuꞌtî pepîn pîꞌ aweppepîkon eꞌpai man.

Îꞌ Kaiꞌma Uyesaꞌkon Eꞌmîꞌsaꞌkatoꞌ Yekare
35 Yai pra tiaronya ekaranmapo, îꞌ yeꞌka pe see isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka 

eꞌpainon, toꞌ piꞌpî, toꞌ esaꞌ kataꞌpî tanne? Tîîse îꞌ yeꞌka pe toꞌ esaꞌ wanî kupî 
sîrîrî? taiya. 36 Pakko amîrî. Paapaya isaꞌmantaꞌsan pîmîꞌsaꞌka pepîn kaiꞌma 
eesenumenka. Aꞌkî, îꞌ enaꞌpî pîmîyaꞌnîkon ya, mîrîrî aroꞌta pepîn eꞌpainon non 
ke yaꞌsiꞌsaꞌyaꞌnîkon pra awanî ya. 37 Maasa pra anpîmîkon wanî trigo enaꞌpî pe. 
Mîrîrî warantî pra awanî ya, îꞌ rî enaꞌpî pe tiwin mîrikkî. Mîrîrî pîmîyaꞌnîkon 
itenaꞌpî pe, iteꞌyeꞌ pe pra tîîse. 38 Tîîse Paapaya mîrîrî îꞌ rî enaꞌpî pînsaꞌ 
yaroꞌtannîpî, iteꞌyeꞌ ton pe, ituꞌse tîwanî pîkîrî. Maasa pra itîrîiya siꞌta tiwin pîꞌ 
ikaisarî iteꞌyeꞌ ton. 39 Moropai tamîꞌnawîronkon enenankon pemonkonyamîꞌ 
moropai kamoyamîꞌ pun wanî toꞌ kaisarî siꞌta. Pemonkon pun wanî kamo pun 
warantî pra. Kamo pun wanî toron pun warantî pra. Moropai toron pun wanî 
moroꞌyamîꞌ pun warantî pra. Moropai moroꞌ pun wanî tiaron pe rî. Mîrîrî yeꞌnen 
tamîꞌnawîrî siꞌta toꞌ pun wanî. 40 Tamîꞌnawîrî sîrîrî non ponkon wanî morî pe. 
Moropai moro man nîrî kaꞌ ponkon. Inkamoro wanî nîrî morî pe tîîse non 
ponkon warantî pra. Tiaron pe toꞌ wanî. 41 Aꞌkî, wei yaꞌkaru moro man iponaron 
pata weiyuꞌmaiya morî pe, kapoiya iweiyuꞌmasaꞌ warantî pra. Moropai kapoi 
yaꞌkaru moro man nîrî, pata yaꞌkaruꞌmaiya sirikkîyamîꞌya yaꞌkaruꞌma warantî 
pra. Moropai sirikkîyamîꞌ yaꞌkaru nîrî moro man tiaron pe yaꞌkaruꞌmanen. 
Inkamoro nîrî yaꞌkaru moro man tiwin pîꞌ toꞌ kaisarî eꞌwarainon pepîn, tîîse 
siꞌtaꞌnon tiwin pîꞌ toꞌ tîîse.

42 Mîrîrî warantî nîrî isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka yai awanî. Maasa pra 
isaꞌmantaꞌpî yuꞌnaꞌtîsaꞌ ya, itesaꞌrîꞌpî wanî tîîsaꞌmantasen pe. Tîîse îꞌ pensa 
aweꞌmîꞌsaꞌka ya, aweꞌmîꞌsaꞌka inîꞌ aasaꞌmanta ton pe pra. Maasa pra tiaron pe 
itesaꞌ wanî kupî sîrîrî tîîsaꞌmantasen pe pra. 43 Moropai isaꞌmantaꞌpî esaꞌrîꞌpî 
tarî yuꞌnaꞌtîsaꞌ ya, nura pe awanî, moropai aꞌtuꞌmîra awanî. Tîîse manniꞌ 
yai, Paapaya iꞌmîꞌsaꞌka yai, itesaꞌ wanî morî pe puꞌkuru, meruntî ke puꞌkuru 
awanî pe man. 44 Moropai tarî yuꞌnaꞌtîsaꞌ ya tarîron pe neken awanî. Tîîse 
iꞌmîꞌsaꞌka tîuya yai, Paapaya itîrî itesaꞌ ton ipatîkarî kaꞌ po tîîkoꞌmansen 
tîrîiya.

Inna seruꞌ pepîn tarî awanî non po tîîkoꞌmansen esaꞌ wanî ya, moriya 
kaꞌ po nîrî awanî, kaꞌ po tîîkoꞌmansen esaꞌ moro man. 45 Maasa pra Paapa 
maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

  1 Coríntios 15

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



458

— Eꞌmaiꞌnon warayoꞌ Adão nurîꞌtî konekaꞌpî Paapaya tarîron tîîkoꞌmansen pe

Gn 2.7
— taasaiꞌya man. Tîîse ikînnîꞌnon warayoꞌ Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpî Paapaya, 
ipatîkarî aakoꞌmantoꞌpe. Mîrîrî ipatîkarî toꞌ koꞌmantoꞌ ton tîrîiya 
tîpemonkonoyamîꞌ pia. 46 Mîrîrî yeꞌnen eꞌmaiꞌ pe kaꞌ poinon uyesaꞌkon 
ton tîîsaiꞌya pra man. Tîîse sîrîrî non po tîîkoꞌmansen uyesaꞌkon ton 
itîrîꞌpîiya. Moropai maasa uyesaꞌkon ton, kaꞌ po tîîkoꞌmansen tîrîiya pe 
man. 47 Eꞌmaiꞌnon warayoꞌ Adão nurîꞌtî konekaꞌpî Paapaya non yaꞌpunuꞌpî 
ke. Tîîse kaꞌ poinon, ikînnîꞌnon warayoꞌ Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpîiya. Moropai 
tiaron itesaꞌ ton tîrîꞌpîiya, kaꞌ po tîîkoꞌmansen pe. 48 Manniꞌkan tarî 
tîîkoꞌmansenon wanî manniꞌ warayoꞌ non yaꞌpunuꞌpî konekasaꞌ warantî. 
Tîîse manniꞌkan kaꞌ po aakoꞌmamî tonkon wanî, manniꞌ kaꞌ poi iipîꞌpî 
warantî. 49 Uyesaꞌkon wanî sîrîrî tarî tîîkoꞌmansen Adão esaꞌ warantî. 
Mîrîrî warantî nîrî eꞌmîꞌsaꞌkan ya, amenan pe uyesaꞌkon wanî pe man, 
kaꞌ poi iipîꞌpî Cristo esaꞌ warantî.

50 Uyonpayamîꞌ, sîrîrî ankapai eꞌtoꞌ puꞌkuru tauya sîrîrî apîꞌnîkon. 
Tarî tîîkoꞌmansen uyesaꞌkon yarakkîrî siꞌma kaꞌ pona ikoꞌmanse wîtîn 
eserîke pra man. Maasa pra uyesaꞌkon tîîsaꞌmantasen koꞌmamî pepîn 
ipatîkarî Paapa pia. 51 Maasa unekaremekî etatî, morî pe tepuꞌsen pepîn 
pîꞌ eseurîma. Tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon saꞌmanta pepîn kupî sîrîrî. 
Tîîse tiwin wei tiwinarî tamîꞌnawîronkon esaꞌ etinyakaꞌma pe man. 
52 Kaꞌneꞌ pe uyenukonya pîriu taa manniꞌ warantî, tiwinkanoꞌpî pe 
tîsinarîkon yeꞌnunpa inserîya pe, isaꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pe man, inîꞌrî 
aasaꞌmantaton pe pra. Mîrîrî yai tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon etinyakaꞌma 
pe man. 53 Maasa pra sîrîrî uyesaꞌkon tîîkatasen etinyakaꞌma eꞌpai 
man, tîîkatasen pe pra. Moropai tîîsaꞌmantasen etinyakaꞌma eꞌpai 
man, tîîsaꞌmantasen pe pra. 54 Mîrîrî yeꞌnen uyesaꞌkon tîîkatasen 
etinyakaꞌma yai tîîkatasen pe pra, moropai tîîsaꞌmantasen etinyakaꞌma 
yai tîîsaꞌmantasen pe pra, îꞌ kaiꞌma Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ 
yawîrî aweꞌkupî mîrîrî.
 55 Saꞌmantantoꞌ pîꞌ eranneꞌ pe pra man,

maasa pra aataretîꞌkasaꞌ man.
Pemonkonyamîꞌ enasaꞌ man
tîîsaꞌmantasanon pe pra,
saꞌmantantoꞌ yentai toꞌ enasaꞌ yeꞌnen

Os 13.14

taasaiꞌya man. 56 Saꞌmantantoꞌ pîꞌ eranneꞌ pe eꞌnî imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon 
wenai, maasa pra Paapaya utarumatîkon, tîmaimu yawîrî pra eꞌnî yeꞌnen. 
57 Tîîse Uyepotorîkon Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai, saꞌmantan pîꞌ eranneꞌ 
pe pra eꞌnî, maasa pra Paapaya utarumaꞌtîkon pepîn. Mîrîrî yeꞌnen 
— Morî pe puꞌkuru man — taa pîꞌ koꞌmannî Paapa pîꞌ.
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58 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, innape ikupî pîꞌ akoꞌmantî, tîwî tîkuꞌse pra. 
Meruntî ke akoꞌmantî. Uyepotorîkon esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ eesenyakaꞌmakon 
pîꞌ akoꞌmantî tîrumakai pra. Maasa pra epuꞌtî pîꞌ naatîi Uyepotorîkon ton 
pe eesenyakaꞌmakon ya, îꞌ pe pra rî eesenyakaꞌmatoꞌkon wanî pepîn.

Innape Jesus Kuꞌnenan Judeuyamîꞌ Pîikaꞌtîtoꞌ Toꞌya

16  1 Judéia pata ponkon innape Jesus kuꞌnenan pîikaꞌtîtoꞌ ton 
pe anapisîkon pîꞌ eseurîma sîrîrî. Manniꞌkan Galácia ponkon 

innape Jesus kuꞌnenan pîꞌ taꞌpîuya yawîrî ikupîyaꞌnîkon yuꞌse wai. 
2 Domingo kaisarî mîrîrî antîrîkon pe anapisîkon yapiꞌtî, moropai 
ikonekatî yeporîyaꞌnîkon pîkîrî, tiwin pîꞌ akaisarîꞌnîkon. Anîꞌya 
kureꞌne panpîꞌ yapisî ya, mîîkîrîya itîrî kureꞌne panpîꞌ, moropai 
mararî panpîꞌ yapiꞌnenya itîrî mararî panpîꞌ. Mîrîrî yannuꞌtî maasa pra 
akoreꞌtaꞌnîkon erepamî yai, yannukuyaꞌnîkon namai. 3 Moropai erepansaꞌ 
ya akoreꞌtaꞌnîkon, kaareta yarimauya, manniꞌkan pemonkonyamîꞌ 
yaanenan pe amenkaꞌpîkon yarakkîrî attî ton, mîrîrî tîniru yaatoꞌpe toꞌya 
Jerusalém pona. 4 Mîrîrî yai itîpai wanî ya, uutî moropai inkamoro wîtî 
uyarakkîrî.

Paulo Esenumenkatoꞌ Îꞌ Kaiꞌma Tîwanî Pîꞌ
5 Maasa eꞌmaiꞌ pe uutî Macedônia pata poro, mîrîrî poro uutîtoꞌ 

man mîîtoꞌpe. Mîrîrî tîpo amîrîꞌnîkon koreꞌta erepamî. Mîrîrî yai 
ayeporîuyaꞌnîkon. 6 Yai pra akoreꞌtaꞌnîkon uukoꞌmamî eserîke wanî 
tuꞌke wei kaisarî. Mîîwîni pra awanî ya, tamîꞌnawîrî konoꞌ yaretîꞌkauya 
akoreꞌtaꞌnîkon. Mîrîrî warantî amîrîꞌnîkonya upîikaꞌtî epuꞌtî pîꞌ wai, 
oꞌnon poro uutîtoꞌ manniꞌ pîꞌ. 7 Maasa pra kaꞌneꞌ pe rî amîrîꞌnîkon 
aneraꞌmapai pra wai. Tîîse akoreꞌtaꞌnîkon ikoꞌmanpai wai kureꞌne, ituꞌse 
Uyepotorîkon wanî ya akoreꞌtaꞌnîkon uukoꞌmamî. 8 Tîîse maasa tarî Éfeso 
po uukoꞌmamî sîrîrî, Judeuyamîꞌ festarî, Pentecoste iteseꞌ weiyu erepamî 
pîkîrî. 9 Uukoꞌmamî sîrîrî tarî, maasa pra Paapa maimu ekaremekîuya 
anetapai pemonkonyamîꞌ wanî yeꞌnen. Teuren tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ 
man, ituꞌsankon pepîn wanî umaꞌnîpapai.

10 Akoreꞌtaꞌnîkon Timóteo erepansaꞌ yai, mîîkîrî yapiꞌtî morî pe 
puꞌkuru. Maasa pra uurî esenyakaꞌma warantî teesenyakaꞌmasen pe nîrî 
Timóteo wanî, Uyepotorîkon ton pe. 11 Mîrîrî yeꞌnen ipîinamayaꞌnîkon 
eꞌpai awanî. Moropai ipîikaꞌtîtî oꞌnon poro attîtoꞌ yairî, morî pe 
tîîwanmîra attîtoꞌpe eerepantoꞌpe tarîwaya uupia. Maasa pra mîîkîrî iipî 
nîmîkî pîꞌ wanî sîrîrî tiaronkon uyonpakon pokonpe.

12 Moropai uyonpakon Apolo pîꞌ taꞌpîuya, tuꞌke iteꞌka amîrîꞌnîkon 
eraꞌmapîꞌse attîtoꞌpe tiaronkon uyonpakon yarakkîrî. Tîîse sîrîrî puꞌkuru 
tuutî taiya pra man. — Îꞌ pensa uutîtoꞌ weiyu eseposaꞌ ya, uutî — taa pîꞌ 
man.
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Tiwinanoꞌpî Paulo Maimu Coríntio Ponkon Pia
13 Mîrîrî yeꞌnen tîwarî panpîꞌ akoꞌmantî. Moropai innape ikupî pîꞌ 

akoꞌmantî. Meruntî ke akoꞌmantî aꞌtuꞌmîra tîweꞌse pra. 14 Tamîꞌnawîron 
eesenyakaꞌmatoꞌkon konekatî, aweꞌsaꞌnamatoꞌkon yarakkîrî.

15 Aꞌkî, uyonpakon Estéfanas moropai itonpayamîꞌ epuꞌtîyaꞌnîkon. 
Inkamoroya eꞌmaiꞌ pe innape Jesus kupîꞌpî tiaronkon rawîrî Grécia pata po. 
Moropai mîîkîrî eturumakaꞌpî Paapa esenyakaꞌmatoꞌ kupîpa kaiꞌma, Paapa 
pemonkonoyamîꞌ pîikaꞌtîpa kaiꞌma. 16 Mîrîrî yeꞌnen, uyonpayamîꞌ, mîîkîrîya 
apanamatoꞌkon yawîrî akoꞌmantî. Moropai tiaronkon iwarainonkon 
teesenyakaꞌmasanonya apanamakon yawîrî akoꞌmantî. 17 Uurî atausinpasaꞌ 
wai kureꞌne, Estéfanas moropai Fortunato moropai Acaico pokon erepansaꞌ 
pîꞌ uupia. Maasa pra amîrîꞌnîkon ton pra awanî tanne, inkamoroya 
upîikaꞌtîꞌpî ayentaꞌnîkon. 18 Inkamoroya teerepansaꞌkon yai ayekarekon 
ekaremekîꞌpî upîꞌ, îꞌ kaiꞌma aakoꞌmamîkon yekare. Mîrîrî yeꞌnen uurî 
wanîꞌpî kureꞌne taatausinpai. Moropai inkamoroya amîrîꞌnîkon yausinpaꞌpî 
epuꞌtî pîꞌ wai. Inkamoro yeꞌkakon pemonkonyamîꞌ yapurî eꞌpai awanî.

19 Innape Jesus kuꞌnenan, Ásia pata po tîîkoꞌmansenonya tîmaimukon 
yarima pîꞌ man aapiaꞌnîkon. Moropai Áquilaya moropai Priscilaya nîrî 
tîmaimukon yarima pîꞌ man. Moropai innape Jesus kuꞌnenan Áquila, 
Priscila yewîꞌ ta Paapa yapurîi teeperepîꞌsenonya tîmaimukon yarima 
pîꞌ man nîrî. 20 Mîrîrî warantî tarîronkonya tîmaimukon yarima pîꞌ man. 
Mîrîrî yeꞌnen ayonpakon yenya pîꞌ atapiꞌtî tamîꞌnawîrî moro akoreꞌtaꞌnîkon.

21 Tarîpai seeniꞌ menukauya sîrîrî uyenya ke puꞌkuru. “Umaimu man 
aapiaꞌnîkon”.

22 Anîꞌ Uyepotorîkon yapurînen pepîn wanî ya, mîîkîrî koꞌmamî Paapa 
yewanma pe eꞌpai awanî. Uyepotorîkon, kaꞌneꞌ pe asiꞌkî.

23 Tamîꞌnawîron morî pe tîweꞌtoꞌ tîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yuꞌse 
wai aapiaꞌnîkon.

24 Moropai uurîya aꞌnînmatoꞌkon wanî kureꞌne, uyonpa pe amîrîꞌnîkon 
kuꞌsaꞌ Uyepotorîkon Jesus Cristoya yeꞌnen. Mîrîrî neken. 

1 Coríntios 16  
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