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1  1 Uurî Paulo, Jesus Cristo naipontîꞌpî ituꞌse Paapa wanî yeꞌnen. 
Uurîya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî uyonpakon Timóteo uupia 

tîîse. Sîrîrî kaareta yarimauya aapiaꞌnîkon innape Jesus kuꞌnenan 
Coríntio po tîîkoꞌmansenon pia. Moropai tamîꞌnawîronkon Grécia pata 
poro tîîkoꞌmansenon Paapa pemonkonoyamîꞌ pia nîrî yarimauya sîrîrî. 
2 Paapa pîꞌ esatîuya moropai inmu Jesus Cristo pîꞌ. Tamîꞌnawîron morî pe 
tîweꞌtoꞌkon moropai tîwanmîn tîîtoꞌpe toꞌya aapiaꞌnîkon. Sîrîrî warantî 
esatîuya Paapa pîꞌ moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ.

Pauloya Paapa Pîꞌ Morî Pe Man Taa
3 Uyepotorîkon Paapa, Jesus Cristo yepotorî moropai itun, mîîkîrî 

yapurîpaiꞌnîkon man. Maasa pra mîîkîrî uyunkonya uurîꞌnîkon saꞌnama 
koꞌmannîpî. Moropai mîîkîrî wanî upîikaꞌtînenkon pe. 4 Mîîkîrîya 

SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON 
ITEꞌKA PE PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

CORÍNTIO PONKON PIA
Pauloya, Jesus Cristo naipontîꞌpîya sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya moropai 

yarimaꞌpîiya innape Jesus kuꞌnenan pia cidade iteseꞌ Coríntio ponkon.
Îꞌ waniꞌ awanî wenai sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya, maasa pra toꞌ yekare etasaꞌ 

wanîꞌpî, îꞌ kaiꞌma tiaronkon pemonkonyamîꞌ wîtîsaꞌ inkamoro Coríntio ponkon 
pia. Moropai mîî pe inkamoro yenupapîtîꞌpî, Jesus naipontîꞌsan pe kaiꞌma. 
Tîîse Jesus naipontîꞌsan pe pra toꞌ wanîꞌpî. Seruꞌyeꞌ pe toꞌ wanîꞌpî. Inkamoro 
yenkuꞌtîꞌpî toꞌya. Moropai Paulo yeseru pîꞌ toꞌ oꞌmaꞌtaꞌpî. Jesus naipontîꞌpî pe pra 
Paulo wanî taapîtîꞌpî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen Paulo maimu pîinama pra eꞌtî, taapîtîꞌpî 
toꞌya. Mîrîrî warantî inkamoro yenkuꞌtîꞌpî toꞌya.

Mîrîrî epuꞌtî tîuya yeꞌnen, sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya. Ekaremekîꞌpîiya 
innape rî Jesusya yaipontîꞌpî, tîmaimu ekaremeꞌse. Moropai inkamoro 
seruꞌyeꞌkon wanî pepîn Jesus naipontîꞌsan pe ekaremekîꞌpîiya.

Moropai tiaron pîꞌ eeseurîmaꞌpî nîrî sîrîrî kaareta po. Inkamoro esenumenkaꞌpî 
tîniru yapisî pîꞌ tonpayamîꞌ nîtîrî moropai îꞌ ton pînon Jerusalém soosi tawonkon pia 
yarimatoꞌpe toꞌya. Mîrîrî pîꞌ Paulo eseurîmaꞌpî, morî pe toꞌ esenumenkatoꞌ wanî.

Mîrîrî pîꞌ teeseurîmasen sîrîrî kaareta.
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tamîꞌnawîron uurîꞌnîkon esewankonoꞌmatoꞌ winîpai upîikaꞌtîkon. 
Moropai mîrîrî upîikaꞌtîtoiꞌyaꞌnîkon ke, manniꞌkan uurîꞌnîkon warantî, 
teesewankonoꞌmai tîweꞌsanon pîikaꞌtîtoꞌpe, manniꞌ iwinîpai unapisîꞌpîkon 
ke. 5 Innape puꞌkuru man, eꞌtarumaꞌtîn Cristo pemonkono pe eꞌnî yeꞌnen. 
Tîîse eꞌtarumaꞌtîꞌnîkon ya, iwinîpai eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yapisîꞌnîkon. 6 Anna 
eꞌtarumaꞌtîtoꞌ wenai amîrîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtî. Maasa pra anna pîikaꞌtîꞌpî 
Paapaya, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpe annaya, innape ikupîkonpa. Mîrîrî yeꞌnen 
amîrîꞌnîkonya nîrî aweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon yapisî, annaya yapisîꞌpî warantî, 
aweꞌtarumaꞌtîkon yapîtanîpîkonpa. 7 Mîrîrî yeꞌnen epuꞌtî pîꞌ anna man, 
anna eꞌtarumaꞌtîꞌpî warantî aweꞌtarumaꞌtîkon ya, Paapaya ayausinpakon, 
eesewankonoꞌmakon winîpai, anna yausinpaꞌpî tîuya warantî.

8 Uyonpayamîꞌ, îꞌ kaiꞌma anna yarakkîrî eꞌkupîꞌpî Ásia pata po 
epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai man. Kureꞌne anna eꞌtarumaꞌtîtoꞌ wanîꞌpî, yapîtanîpî 
annaya yentai. Anna saꞌmanta yonpaꞌpî mîrîrî wenai. 9 Mîrîrî epuꞌtîꞌpî 
annaya, anna wîîtoꞌpe awanî. Tîîse mîrîrî eꞌkupîꞌpî anna yenupatoꞌpe. 
Anna warîrî anna eꞌpîikaꞌtîtoꞌ yuwa annaya namai, tîîse Paapa 
winîpai anna eꞌpîikaꞌtîtoꞌ ton epotoꞌpe annaya, manniꞌ isaꞌmantaꞌsan 
pîmîꞌsaꞌkanen winîpai. 10 Mîîkîrîya anna pîikaꞌtîꞌpî mîrîrî nariꞌ 
saꞌmantantoꞌ winîpai. Moropai epuꞌtî pîꞌ anna man, tîwîrî anna pîikaꞌtî 
pîꞌ aakoꞌmamî, 11 amîrîꞌnîkon epîrema koꞌmannîpî tanne, anna pona. 
Mîrîrî warantî arinîkon epîrematoꞌ yuuku Paapaya. Moropai tuꞌkankonya 
“Morî pe man” taa Paapa pîꞌ, morî pe anna pîikaꞌtîiya wenai.

Pauloya Coríntio Pona Tuutîtoꞌ Teseru Moꞌtanîpî
12 Anna atausinpatoꞌ man kureꞌne, maasa pra tiaronkon winîkîi yairon 

kupîꞌpî annaya wenai. Moropai inîꞌ panpîꞌ amîrîꞌnîkon koreꞌta anna 
koꞌmanpîtîꞌpî seruꞌ pe pra. Anna esenumenkatoꞌ wanî yairî epuꞌtî pîꞌ 
anna man, anna yewan yaꞌ. Maasa pra ipîkku pe epuꞌnenan esenumenka 
yawîrî pra ikupîꞌpî annaya. Tîîse morî pe anna pîikaꞌtîꞌpî Paapaya 
wenai, ikupîꞌpî annaya. 13 Sîrîrî anna nîmenukaꞌpî pîꞌ esenumenkatî. 
Îꞌ pensa erenkayaꞌnîkon yai, aronne etayaꞌnîkon, moropai îꞌ taatoꞌpe 
awanî epuꞌtîyaꞌnîkon. Tiaron pe awanî pepîn. 14 Tiaronkon amîrîꞌnîkon 
koreꞌtawonkonya epuꞌtî, yairî eseurîma. Mîrîrî warantî tamîꞌnawîronkon 
amîrîꞌnîkonya epuꞌtî yuꞌse wai. Moropai îꞌ pensa Uyepotorîkon Jesus 
Cristo iiꞌtoꞌ weiyu erepamî yai, anna, ayenupatîponkon pîꞌ aatausinpakon. 
Mîrîrî anna nîkupîꞌpî wenai anna pîꞌ aatausinpakon, apîꞌnîkon anna 
atausinpa manniꞌ warantî.

15 Mîrîrî warantî epuꞌtîuya yeꞌnen, eꞌmaiꞌ pe uurî esenumenkaꞌpî 
amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse uutî pîꞌ. Mîrîrî uutîsaꞌ yai, amîrîꞌnîkon atausinpa 
itakon teꞌka pe. 16 Maasa pra esenumenkaꞌpî Macedônia pona uutî pe 
amîrîꞌnîkon aneraꞌmapîꞌpai wanî pîꞌ. Moropai esenumenkaꞌpî ennaꞌpo 
yai, inîꞌrî amîrîꞌnîkon poirî iiꞌpai wanî. Moropai mîrîrî yai, pîikaꞌtînan 
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ton yuꞌse wanî, Judéia pata pona ennaꞌpo yai. 17 Îꞌ kaiꞌma yairî uurî 
esenumenkatoꞌ kupîyaꞌnîkon pra naatî? Manniꞌ seꞌ tapairî teesenumenkasen 
esenumenka warantî uurî esenumenka pepîn. Taiya mîîkîrîya inna tîîse 
teseru miakanmaiya tiwinarî moropai taiya kaane. Moropai tîmaimu 
manaꞌpokaiya mîrîrî pe rî. Mîrîrî warantî uurî esenumenka pepîn.

18 Îꞌ taꞌpîuya amîrîꞌnîkon pîꞌ wanî pepîn mîrîrî warantî. Unekaremekî 
wanî yairon pe, inna moropai kaane tauya pepîn mîrîrî pe rî. Tîîse 
yairon pe puꞌkuru Paapa eseurîma warantî, eseurîma. 19 Maasa pra 
Jesus Cristo, Paapa munmu pîꞌ anna eseurîmaꞌpî amîrîꞌnîkon koreꞌta. 
Silas moropai Timóteo moropai uurî eseurîmaꞌpî, ekaremekîꞌpî annaya. 
Taasaꞌ annaya pra man — Yai pra innape awanî, kaane kaꞌrî mîrîrî pe 
rî. Moropai mîrîrî warantî Jesus Cristoya tîmaimu manaꞌpokaiya pepîn 
nîrî. 20 Maasa pra Cristo nîkupîꞌpî wenai, epuꞌtîꞌnîkon tamîꞌnawîrî îꞌ 
kupî tîuya taꞌpî Paapaya pena, ikupîiya. Jesus Cristo pemonkono pe eꞌnî 
yeꞌnen ikupîiya innape. Mîrîrî wenai — Innape man, mîrîrî warantî man 
— taa uurîꞌnîkonya Paapa pîꞌ, kureꞌne upîikaꞌtîiyaꞌnîkon yeꞌnen. 21 Maasa 
pra mîîkîrî Paapaya Cristo pemonkono pe anna koꞌmamî, moropai 
amîrîꞌnîkon koꞌmamî emapuꞌtî. Moropai mîîkîrî Paapaya uurîꞌnîkon 
menkaꞌpî tîmîrî pe eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon. 22 Mîîkîrî koꞌmamî uyesaꞌkon pe. 
Uyesaꞌkon pe tîwanî wenai, mîîkîrîya uurîꞌnîkon yekiꞌkaꞌpî tîmîrî pe 
eꞌnî ekaremeꞌnen pe. Uyewankon yaꞌ Morî Yekaton Wannî tîîsaiꞌya, 
tamîꞌnawîrî îꞌ tîrîuya taꞌpî tîuya tîrî Paapaya ekaremeꞌnen pe. ˻Mîrîrî 
yeꞌnen uurîꞌnîkon esenkuꞌtîn pepîn.˼

23 Paapaya epuꞌtî pîꞌ man, îꞌ kaiꞌma uurî esenumenkatoꞌ wanî. Sîrîrî 
tîpose uutî pra wanî Coríntio cidaderî pona akoreꞌtaꞌnîkon, maasa pra 
amîrîꞌnîkon aneppeꞌnîꞌpai pra awanî yeꞌnen. 24 Mîrîrî tauya pepîn, 
amîrîꞌnîkon yaipontînen pe îꞌ yapurîkonpa. Mîrîrî yeꞌka pe pra, tîîse anna 
wanî amîrîꞌnîkon pokonpe teesenyakaꞌmasen pe, amîrîꞌnîkon eꞌtoꞌpe 
taatausinpai. Maasa pra innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon, tîrumakai pra.

2  1 Mîrîrî yeꞌnen uurî esenumenkaꞌpî inîꞌrî, amîrîꞌnîkon pokonpe 
eseporî eserîke pra awanî pîꞌ, yairî maꞌre amîrîꞌnîkon ankuꞌpai 

pra awanî yeꞌnen. 2 Maasa pra yairî maꞌre amîrîꞌnîkon kupîuya ya, yairî 
maꞌre nîrî uurî ena. Mîrîrî warantî awanîkon tanne, anîꞌya uyausinpa 
eꞌpainon? Amîrîꞌnîkon neken, unewankonoꞌmaꞌsanya uyausinpa mîrîrî. 
3 Mîrîrî yeꞌnen manniꞌ eꞌmaiꞌnon kaareta menukaꞌpîuya aapiaꞌnîkon. 
Maasa pra amîrîꞌnîkon yewankonoꞌmai itîîpai pra wanîꞌpî. Maasa 
pra uyausinpatonkon pemonkonyamîꞌya uyewankonoꞌma yuꞌse pra 
wanîꞌpî. Maasa pra epuꞌtî pîꞌ wai, îꞌ pensa taatausinpai uurî wanî yai, 
amîrîꞌnîkon nîrî wanî taatausinpai. 4 Mîrîrî kaareta menukaꞌpîuya 
kureꞌne apîꞌnîkon esewankonoꞌma yeꞌka pe, moropai ukarau yeꞌka pe. 
Tîîse mîrîrî menukasauꞌya pra wai, amîrîꞌnîkon yeppeꞌnîꞌtoꞌpeuya. Tîîse 
imenukaꞌpîuya, îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon saꞌnamauya epuꞌtîkonpa.
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Imakuiꞌpî Kupîtîpon Yausinpa Eꞌpai Man
5 Tîîse manniꞌ pemonkon, amîrîꞌnîkon koreꞌta yairî maꞌre ukupîtîpon, 

tîîse uurî neken pepîn, tiaronkon amîrîꞌnîkon koreꞌtawonkon nîrî 
kupîꞌpîiya mararî pra yairî maꞌre. Sîrîrî warantî imenukauya, meruntî ke 
puꞌkuru eseurîmatoꞌpe pra ipîꞌ. 6 Aasîrî arinîkon amîrîꞌnîkonya yenpaꞌkaꞌpî 
akoreꞌtapaiꞌnîkon. Mîrîrî wenai kureꞌne eesewankonoꞌmaꞌpî imakuiꞌpî 
tînkupîꞌpî pîꞌ. Aasîrî man. 7 Tarîpai aawanmîraꞌnîkon inkupîꞌpî kupîyaꞌnîkon 
eꞌpai man. Moropai yausinpayaꞌnîkon eꞌpai man, mararî pra yairî maꞌre 
yapîtanîpîiya yentai awanî namai. 8 Mîrîrî yeꞌnen esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon, 
îꞌ kaiꞌma kureꞌne tîsaꞌnamayaꞌnîkon epuꞌtoꞌpe mîîkîrîya, isaꞌnamakonpa. 
9 Moropai mîrîrî wenai manniꞌ kaareta menukaꞌpîuya aapiaꞌnîkon. 
Anepuꞌpai uurî wanîꞌpî, innape umaimu yawîrî awanîkon. 10 Îꞌ pensa 
tiaron nîkupîꞌpî imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon ya, aawanmîraꞌnîkon, uurîya nîrî 
uuwanmîra ikupî. Uuwanmîra mîîkîrî nîkupîꞌpî, (imakuiꞌpî kuꞌsaiꞌya ya) 
mîrîrî kupîuya, amîrîꞌnîkon wenai, Jesus Cristoya eraꞌma tanne. 11 Mîrîrî 
kupîuya uuwanmîra, maasa pra Makui ena namai uyentaiꞌnîkon. Epuꞌtî 
man, îꞌ kaiꞌma mîîkîrî esenyakaꞌmatoꞌ yeseru upîꞌnîkon.

Coríntio Ponkon Pîꞌ
Paulo Esenumenka Koꞌmannîpî Trôade Po Siꞌma

12  T˻oꞌsarî aapiaꞌnîkon uutî pra tîîse,˼ Trôade cidaderî pona uutîꞌpî 
Cristo yekare ekaremeꞌse. Miarî erepansaꞌ yai epuꞌtîꞌpîuya, îꞌ kaiꞌma 
itekare pîꞌ esenyakaꞌma pataꞌseꞌ ton tîrîꞌpî Paapaya. 13 Mîîwîni tîîse 
kureꞌne esenumenka yeꞌka pe esenyakaꞌmaꞌpî, maasa pra uyonpakon 
Tito yarakkîrî eseporî pra wanî wenai. Mîrîrî yeꞌnen esekaremekîꞌpî 
mororonkon pîꞌ moropai uutîꞌpî Macedônia pata pona.

Cristo Wenai Tamîꞌnawîron Yentai Eꞌnî
14 Tîîse — Morî pe man — tauya Paapa pîꞌ, maasa pra Cristo pemonkono 

pe ukuꞌsaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî wenai Cristo wanî teyatonon 
yentai ekaremekî Paapaya tamîꞌnawîronkon pîꞌ. Uurîꞌnîkon pinunpa 
koꞌmannîpîiya itekare ekaremeꞌse. Manniꞌ aꞌpusin soroka anîꞌya ya, aꞌpusin 
puꞌnîku tamîꞌnawîronkonya. Mîrîrî warantî eꞌnî maasa pra uwenaiꞌnîkon 
itekare, tamîꞌnawîron yentai Cristo wanî yekare epuꞌtî tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌya. 15 Maasa pra anna wanî, manniꞌ aꞌpusin Cristo nîtîrî 
Paapa pia warantî tîweꞌsanon pe. Manniꞌ aꞌpusin wîtî pata po warantî, 
itekare anna nekaremekî eta manniꞌkan aweꞌpîikaꞌtîtonkonya, moropai 
aasaꞌmantatonkonya eta nîrî. 16 Ituꞌsankon pepîn pia awanî imakuiꞌpî pe, 
morî pe pra, innape ikupî toꞌya pra awanî yeꞌnen. Mîrîrî wenai Paapa pia 
tîîkoꞌmantoꞌkon ton eporî toꞌya pepîn. Tîîse manniꞌkan aweꞌpîikaꞌtîtonkon 
pia awanî morî pe, maasa pra innape ikupî toꞌya yeꞌnen. Moropai 
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ipatîkarî enen tîîkoꞌmantoꞌkon eporî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya sîrîrî yeꞌka 
esenyakaꞌmatoꞌ kupî kin eꞌpainon? 17 Tîîse annaya ikupî, maasa pra anna 
wanî Paapa naipontîꞌsan pe. Yairî puꞌkuru ipîꞌ teeseurîmasen pe anna 
wanî irawîrî siꞌma. Mîrîrî yeꞌnen anna wanî pepîn manniꞌkan tuꞌkankon 
pemonkonyamîꞌ warantî. Seꞌ tapairî Paapa maimu ekaremekî pîꞌ anna 
esenyakaꞌma pepîn, manniꞌkan pemonkonyamîꞌ seꞌ tapairî tîweꞌrepasanon 
esenyakaꞌma warantî. Tîîse anna wanî Cristo poitîrî pe.

Paapa Yarakkîrî Esetantoꞌ Amenan

3  1 Inîꞌrî annaya ekaremekî eꞌpai pra man, anîꞌ pe anna wanî. 
Tiaronkonya pemonkonyamîꞌ yaipontî kaareta menukatoꞌpe toꞌya, 

Cristo naipontîꞌsan pe tîwanîkon pîꞌ teeseurîmasen. Tîîse mîrîrî warantî, 
tiaronkon esatî annaya pra man, imenukatoꞌpe, amîrîꞌnîkonya epuꞌtoꞌpe. 
2 Maasa pra amîrîꞌnîkon rî wanî anna kaaretarî warantî. Ayeserukon 
eraꞌma tamîꞌnawîronkonya wenai, epuꞌtî toꞌya, anna wanî Paapa 
naipontîꞌpî pe itekare ekaremeꞌse. Maasa pra anna yewan yaꞌ awanîkon, 
anna wakîri pe awanîkon. Maasa pra anna winîpai innape ikuꞌsaꞌyaꞌnîkon. 
Yairî ayeserukon wanî wenai, Cristoya apîikaꞌtîsaꞌkon epuꞌtî toꞌya. 3 Mîrîrî 
wanî Cristo nîmenukaꞌpî warantî. Mîrîrî erenka toꞌya ya, Cristo yarakkîrî 
aakoꞌmamîkon epuꞌtî toꞌya. Îꞌ kupîꞌpî Cristoya ayarakkîrîꞌnîkon, ikupîiya 
pepîn kaareta menukatoꞌ ke. Tîîse Morî Yekaton Wannî meruntîri yai 
ikupîꞌpîiya, manniꞌ ipatîkaron tîîkoꞌmansen winîpainon. Kureꞌnan tîꞌ pîꞌ 
imenukasaꞌ pe awanî pepîn, Moisés nurîꞌtîya imenukaꞌpî warantî pra, tîîse 
uyewankon yaꞌ itîrîꞌpîiya, yairî uyeserukon enatoꞌpe.

4 Mîrîrî taa annaya sîrîrî, maasa pra innape puꞌkuru Paapaya ikupî, 
Jesus Cristo wenai. Mîrîrî epuꞌsaꞌ annaya innape. 5 Mîrîrî yeꞌnen — Anna 
warîrî anna esenyakaꞌmatoꞌ koneka annaya sîrîrî — taa annaya eserîke 
pra awanî. Tîîse ikoneka annaya yeseru wanî Paapa winîpai tuiꞌsen 
pe, anna winîpai pra. 6 Maasa pra mîîkîrîya neken anna kupî, amenan 
tarakkîrî esetantoꞌ yekare ekaremeꞌtoꞌpe annaya. — Manniꞌ pena Moisés 
nurîꞌtî nekaremekîꞌpî yawîrî akoꞌmantî — taa annaya pepîn, tîîse 
— Manniꞌ Morî Yekaton Wannî yapiꞌtî, ameruntîri ton tîîtoꞌpeiya — taa 
annaya. Maasa pra manniꞌ Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî wanî tarumaꞌtî 
ton pe moropai saꞌmantantoꞌpe, yawîrî pra eꞌnî yeꞌnen, maasa pra 
uurîꞌnîkon yentai awanî yeꞌnen. Tîîse manniꞌ Paapa winîpainon, Morî 
Yekaton Wannî nîtîrî wanî ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌ tîînen pe.

7 Pena Moisés nurîꞌtî pia Paapaya tîmaimu tîrîꞌpî, kureꞌnan tîꞌ 
pona imenukatoꞌpeiya. Moropai mîrîrî ekaremekî Moisésya yai, 
pemonkonyamîꞌya epuꞌtîꞌpî, îꞌ kaiꞌma ipîkku pe Paapa eꞌtoꞌ wanî. 
Epuꞌtîꞌpî toꞌya kureꞌnan aꞌka wenai, Paapa winîpainon. Mîrîrî eraꞌmaꞌpî 
toꞌya Moisés yenpata pîꞌ. Mararî pra inkeꞌ pe awanîꞌpî, eraꞌma toꞌya 
yentai. Tîîse mîrîrî wanîꞌpî tîîkoꞌmansen pe pra, kaꞌneꞌno pe. Moropai 
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mîrîrî Moisés nekaremekîꞌpîya pemonkonyamîꞌ tarumaꞌtîꞌpî. 8 Tarîpai 
esenumenkan, mîrîrî yentai Paapa winîpainon Morî Yekaton Wannî 
nîkupî wanî. ˻Mîrîrî pîꞌ ekaremekî annaya.˼  9 Pena Moisés nurîꞌtî 
esenyakaꞌmatoꞌ wanîꞌpî morî pe puꞌkuru teuren pemonkonyamîꞌ eꞌtîꞌkaꞌpî, 
yawîrî pra tîweꞌsanon. Mîrîrî yeꞌnen itentai puꞌkuru, morî pe Morî 
Yekaton Wannî esenyakaꞌmatoꞌ wanî, yairî uurîꞌnîkon kupî pîꞌ, uurîꞌnîkon 
saꞌmanta namai. 10 Maasa pra manniꞌ Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî eꞌmaiꞌ 
pe mîrîrî enasaꞌ îꞌ pe pra rî, maasa pra itentainon erepamîꞌpî. Ikaisaron 
ton pra tîîse, iteꞌmaꞌpî pîꞌ Morî Yekaton Wannî nîkupî wanî itentai, morî 
pe puꞌkuru. 11 Inna seruꞌ pepîn Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî wanîꞌpî 
morî pe, tîîse mîî pîkîrî neken, tîîkoꞌmansen pe pra awanîꞌpî. Tîîse 
iteꞌmaꞌpî pîꞌ Morî Yekaton Wannî nîkupî wanî ipatîkarî tîîkoꞌmansen pe, 
taataretîꞌkasen pe pra. Mîrîrî yeꞌnen itentai puꞌkuru morî pe awanî.

12 Mîrîrî yeꞌnen meruntî ke puꞌkuru itekare ekaremekî annaya. Yairî 
uurîꞌnîkon kupî Paapaya epuꞌtî annaya yeꞌnen, ekaremekî annaya teweppeꞌse 
pra. 13 Ekaremekî annaya pepîn, manniꞌ Moisés nurîꞌtîya ekaremekîꞌpî 
warantî. Mîîkîrîya tenpata yettapurîꞌpî kamisa apiꞌtîmî ke. Mîrîrî kupîꞌpîiya, 
maasa pra Israel ponkonya tenpata yaꞌkaru tîpamî eraꞌma namai, 
yenonpîtîꞌpîiya. 14 Inkamoro Israel ponkonya epuꞌtî pra awanîꞌpî maasa 
pra toꞌ esenumenkatoꞌ wanîꞌpî kamisa apiꞌtîmî ke yettapusaꞌ warantî. Sîrîrî 
tîpose Israel pemonkonoyamîꞌya epuꞌtî pra awanî, Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ 
erenka tîuyaꞌnîkon yai. Tîîse inkamoroya epuꞌtî eꞌpainon innape Cristo kupî 
tîuyaꞌnîkonya yai. 15 Mîrîrî yeꞌnen Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpî erenka toꞌya yai, 
epuꞌtî toꞌya pepîn, maasa pra tenpatakon yettapusaꞌ warantî toꞌ esenumenkatoꞌ 
wanî sîrîrî tîpose. 16 Tîîse mîrîrî emoꞌka eꞌpainon, îꞌ kaiꞌma Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ manniꞌ warantî. Taꞌpîiya: — Moisés nurîꞌtî yenpata 
yettaputoꞌ emoꞌkaꞌpî, îꞌ pensa Uyepotorîkon yarakkîrî eseurîmai awennaꞌposaꞌ 
yai. Mîrîrî warantî epuꞌnen pe eꞌnî, maꞌnîpanen emoꞌka innape Uyepotorîkon 
kupî yai. Moropai epuꞌtî. 17 Sîrîrî Uyepotorîkon taatoꞌ wanî Morî Yekaton Wannî 
pe. Moropai uyesaꞌkon pe Morî Yekaton Wannî wanî ya, mîîkîrî maimu yawîrî 
eꞌnî, Moisés nekaremekîꞌpî yawîrî pra. 18 Tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon yenpata 
wanî inaponkasaꞌ warantî tîweꞌsen pe. Morî pe Paapa eꞌtoꞌ eraꞌmaꞌpî Moisésya 
warantî, morî pe Uyepotorîkon eꞌtoꞌ eraꞌma uurîꞌnîkonya, aronne. Mîrîrî ipîkku 
pe Uyepotorîkon eꞌtoꞌ wanî tuiꞌsen pe iwinîpai, manniꞌ Morî Yekaton Wannî 
winîpai. Moropai mîîkîrîya uurîꞌnîkon kupî tîwarantî eꞌnîtoꞌpe. Moropai mîrîrî 
warantî uurîꞌnîkon kupî pîꞌ aakoꞌmamî, inîꞌ panpîꞌ morî pe uyeserukon enatoꞌpe.

Paapaya Itîrîꞌpî Uupiaꞌnîkon
Tiaronkon Pîꞌ Cristo Yekare Ekaremeꞌtoꞌpe

4  1 Teesewankonoꞌmai anna wanî pepîn, maasa pra Paapaya 
teetîꞌnokoꞌmatoꞌ yai anna esenyakaꞌmatoꞌ ton tîîsaꞌ yeꞌnen. 2 Mîrîrî 

yeꞌnen amaꞌ pe anna esenyakaꞌma pepîn teesenonse. Seruꞌyeꞌ pe anîꞌ 
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yenupa annaya pepîn, Paapa maimu tepanîꞌpîꞌse. Tîîse annaya ekaremekî 
yeseru wanî yairî tîweꞌsen kupî annaya tîwîrî yairî. Mîrîrî kupî annaya 
Paapa rawîrî siꞌma, tamîꞌnawîronkonya anna yakoꞌmenka tanne. 3 Maasa 
pra sîrîrî itekare anna nekaremekîꞌpî esepuꞌtî pra awanî ya, moriya 
manniꞌkan atakaꞌmaꞌsanya epuꞌtî pra awanî, innape ikupî toꞌya pra 
awanî yeꞌnen. 4 Inkamoroya innape ikupî pepîn maasa pra sîrîrî pata 
po imakuiꞌpî yepotorîya toꞌ esenumenkatoꞌ saꞌmannîꞌsaꞌ. Mîîkîrîya toꞌ 
maꞌnîpa Cristo yekare epuꞌtî toꞌya namai, manniꞌ Cristo wanî yairon pe 
puꞌkuru Paapa pe tîweꞌsen pe. Enkaruꞌnanya eraꞌma eserîke pra awanî 
warantî toꞌ wanî, Cristo epuꞌtî toꞌya pra awanî yeꞌnen. 5 Mîîkîrî Jesus 
Cristo, Uyepotorîkon pe tîweꞌsen yekare ekaremekî annaya. Moropai 
anna wanî sîrîrî apoitîrîkon pe ekaremekî annaya. Maasa pra mîrîrî anna 
winîpainon, anna yekare pîꞌ anna eseurîma pepîn. 6 Pena taꞌpî Paapaya:

— Ewaron pe tîweꞌsen ena kupî sîrîrî aꞌka pe
Gn 1.3

— taꞌpîiya. Mîrîrî aꞌka awitta warantî, teseru epuꞌtî annaya emapuꞌtîꞌpîiya 
anna yewan yaꞌ. Maasa pra morî pe Jesus Cristo yeseru wenai, morî pe 
Paapa eꞌtoꞌ eraꞌma annaya.

7 Mîrîrî yeꞌnen anna wanî sîrîrî manniꞌ itekare ekaremeꞌnen pe, 
teuren îꞌ pe pra rî anna esepuꞌtî, non kaꞌsaꞌ warantî tîweꞌsanon pe. Tîîse 
non kaꞌsaꞌ yaꞌ awanî morî pe puꞌkuru tîweꞌsen. Mîrîrî warantî anna yaꞌ 
tîweꞌsen, Paapa winîpainon, ekaremekî annaya, meruntî ke puꞌkuru Paapa 
wanî esepuꞌtoꞌpe. Anna warîrî anna esenumenkatoꞌ ekaremekî annaya 
pepîn tîîse iwinîpainon neken. 8 Tuꞌke iteꞌka anna pona saꞌman epuꞌnîtoꞌ 
erepamî tîîse anna yenumîiya pepîn. Moropai tiaron pensa epuꞌtî annaya 
yentainon erepamî tîîse tîwî ikupî annaya pepîn mîrîrî pîꞌ. 9 Tuꞌke anna 
winîkîi îri pe tîweꞌsanon wanî tîîse moro awanî tiwin, morî pe tîweꞌsen 
anna pîꞌ, anna rumakanen pepîn. Tiaron pensa anna paꞌtîpîtî toꞌya tîîse 
anna wîî toꞌya pepîn. 10 Tîwîrî anna asarî nariꞌ saꞌmantantoꞌ koreꞌta pîꞌ 
îꞌ kaiꞌma Jesus asarî yai nariꞌ koreꞌta pîꞌ warantî. Mîrîrî anna pîikaꞌtî 
Jesusya wenai, pemonkonyamîꞌya aakoꞌmamî anna yewan yaꞌ epuꞌtî. 
11 Uurîꞌnîkon koꞌmantoꞌ wanî sîrîrî tîpose nariꞌ pe, maasa pra innape 
Jesus kupîꞌnîkon wenai saꞌmantan eserîke awanî. Tîîse saꞌmantan pepîn 
uukoꞌmannîpîiyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî wenai esepuꞌtî enen Jesus wanî. 
12 Mîrîrî warantî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yapîtanîpî pîꞌ anna koꞌmamî sîrîrî. Mîrîrî 
yapîtanîpî annaya wenai, amîrîꞌnîkonya aakoꞌmantoꞌkon ton eposaꞌ man.

13 Mîrîrî warantî nîrî Paapaya upîikaꞌtîkon kupîꞌpî annaya innape. 
Mîrîrî yeꞌnen ipîꞌ anna eseurîmaꞌpî, Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa 
warantî. Maasa pra taꞌpîiya:

— Innape ikupî pîꞌ wai, mîrîrî yeꞌnen ipîꞌ eseurîmaꞌpî
Sl 116.10
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— taꞌpîiya. 14 Maasa pra epuꞌtîꞌnîkon man Paapa Uyepotorîkon, Jesus 
pîmîꞌsaꞌkaꞌtîponya uurîꞌnîkon nîrî pîmîꞌsaꞌkaiya saꞌmantantoꞌ yapai. 
Moropai amîrîꞌnîkon yarakkîrî uurîꞌnîkon yarîiya Paapa pia. 15 Tamîꞌnawîrî 
anna yarakkîrî eꞌkupîꞌpî wanî morî pe amîrîꞌnîkon ton pe. Mîrîrî yeꞌnen 
inîꞌ panpîꞌ eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare, anekaremekîkon eta tîuyaꞌnîkon ya, innape 
ikupî pemonkonyamîꞌya. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌ panpîꞌ tuꞌke pemonkonyamîꞌya 
Paapa yapurî teepîremakon ke. — Morî pe puꞌkuru man — taa toꞌya.

Îꞌ Teraꞌmasen Pepîn Kupî Innape
16 Mîrîrî yeꞌnen tiwin kin teesewankonoꞌmai anna wanî pepîn. Teuren 

aꞌyekeꞌton pe anna ena anna poiꞌpîta anna esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ tîîse 
anna yekaton poiꞌpîta pepîn wei kaisarî amenan pe eena. 17 Maasa pra 
sîrîrî mararon rî teesuwaꞌkasen esewankonoꞌmantoꞌ mîrîrîya kureꞌne 
atausinpantoꞌ, aataretîꞌka ton pepîn yenepî tarî non po esewankonoꞌmaꞌnîꞌpî 
yentainon. 18 Maasa pra îꞌ teeseraꞌmasen wanî tarîron mîî pîkîrî 
tîîkoꞌmansen pe. Tîîse teeseraꞌmasen pepîn awanî ipatîkarî tîîkoꞌmansen 
pe, taataretîꞌkasen pe pra. Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne anna esenumenka pepîn 
tarî teeseraꞌmasen pîꞌ, tîîse îꞌ teeseraꞌmasen pepîn pîꞌ anna esenumenka.

5  1 Maasa pra epuꞌtî man, see warantî awanî pe man. Warayoꞌya 
tappîi yaranka, tîîmoꞌta yai amenan tewîꞌ ta. Mîrîrî warantî îꞌ pensa 

ita koꞌmannîtoꞌ, upiꞌpîkon ataretîꞌka ya, Paapaya amenan uyesaꞌkon ton 
tîrî, ita koꞌmannîtoꞌpe kaꞌ po, taataretîꞌkasen pepîn. Maasa pra mîîkîrîya 
ikupîꞌpî, pemonkonya pra. 2 Tarî anna koꞌmamî tanne, anna esekaꞌnunka 
mararî pra uyesaꞌkon pe inkonekaꞌpî kaꞌ po, mîrîrî ta ikoꞌmanpai. 3 Ipon 
pra tîweꞌsenya yekaꞌma warantî uurîꞌnîkonya yekaꞌma itesaꞌ pra esepuꞌnî 
namai. 4 Tarî upiꞌpîkon ke anna koꞌmamî pîkîrî, teesenumenkai anna 
koꞌmamî. Saꞌmantapai anna wanî pepîn, tîîse amenan morî puꞌkuru anna 
esaꞌ ton yuꞌse anna wanî, Paapa winîpainon. Mîrîrî yekaꞌmaꞌnîkon ya, 
tarîron uyesaꞌkon taataretîꞌkasen miakanmaiya, taataretîꞌkasen pe pra, 
ipatîkarî koꞌmannîtoꞌpe Paapa pia. 5 Mîîkîrî Paapaya mîrîrî konekaꞌpî 
anna ton pe, anna miakanmapa kaiꞌma. Moropai mîîkîrîya Morî Yekaton 
Wannî tîrîꞌpî tamîꞌnawîrî îꞌ tîrî tîuya anna pia ekaremeꞌnen pe aweꞌtoꞌpe.

6 Mîrîrî yeꞌnen tîwîrî kureꞌne taatausinpai anna wanî anna pona 
tamîꞌnawîrî tuiꞌsen pîꞌ. Epuꞌtî man, tarî koꞌmannîtoꞌ uyesaꞌkon ta siꞌma, 
aminke koꞌmannî Uyepotorîkon piapai, amenan uyesaꞌkon, ipatîkaron 
ke pra. 7 Aminke Uyepotorîkon piapai koꞌmannî yeꞌnen, innape Paapa 
kupî pîꞌ koꞌmannî, eraꞌma pra tîîse. 8 Tîîse teesewankonoꞌmai pra anna 
koꞌmamî. Maasa pra upiꞌpîkon piapai, Paapa pia ikoꞌmanse itîîpai anna 
wanî yeꞌnen. 9 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîron yuꞌse eꞌnî yentai Paapa yapurî 
eꞌpai awanî tarî koꞌmannî yeꞌka pe. Mîîwîni pra awanî ya, iipia koꞌmannî 
yeꞌka pe Paapa yapurî. 10 Maasa pra tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon koꞌmantoꞌ 
eseraꞌma kupî sîrîrî. Cristoya uurîꞌnîkon yakoꞌmenka tiwin pîꞌ uurîꞌnîkon 
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tîîse. Mîrîrî yai ukaisarîꞌnîkon koꞌmannîtoꞌ morî wenai, koꞌmannîtoꞌ îꞌ pe 
pra rî wenai, yapisî iwinîpai. Cristoya uurîꞌnîkon repa kupî sîrîrî.

Cristo Nîkupîꞌpî Wenai
Paapaya Tîwanîyakon Ukupîkon

11 Cristoya anna yakoꞌmenka epuꞌtî annaya yeꞌnen, Paapa nama 
annaya. Mîrîrî yeꞌnen, yairon pîꞌ pemonkonyamîꞌ yenupa pîꞌ anna wanî, 
toꞌ anpîikaꞌtîpai anna wanî yeꞌnen. Mîrîrî kupî annaya epuꞌtî pîꞌ Paapa 
man yairî puꞌkuru. Moropai ayewankon yaꞌ epuꞌtîyaꞌnîkon, yairî nîrî 
ikupî pîꞌ anna man. 12 Anna yeseru pîꞌ atapurî pepîn, ipîkku pe anna wanî 
epuꞌtîkonpa. Tîîse tiaronkon yuukukonpa îꞌ kaiꞌma anna yapurîyaꞌnîkon, 
manniꞌkan taatapurîsanon pîꞌ. Maasa pra inkamoro atapurî morî 
pe teeseurîmatoꞌ, ipîkku pe tîweꞌtoꞌkon wenai. Tîîse tewankon yaꞌ 
tîîkoꞌmansen, imakuiꞌpî teserukon pîꞌ toꞌ esenumenka pepîn. 13 Tiaron pe 
anna yeseru eraꞌmayaꞌnîkon ya, pakko pe anna wanî kaiꞌma tiaronkon 
esenumenkaꞌpî anna pîꞌ. Tîîse anna wanî Paapa wakîri pe eꞌpai. Moropai 
mîrîrî warantî anna koꞌmamî. Yairon pîꞌ anna eseurîma amîrîꞌnîkon 
pîikaꞌtîtoꞌpe annaya. 14 Maasa pra mîrîrî kupî annaya Cristoya anna 
saꞌnama yeꞌnen. Epuꞌtî pîꞌ anna man, tiwin pemonkon saꞌmantaꞌpî 
tamîꞌnawîronkon pataꞌseꞌ yaꞌ, tamîꞌnawîronkon saꞌmanta eꞌpai tîîse. 
Mîrîrî wenai epuꞌtîꞌnîkon tamîꞌnawîronkon saꞌmantaꞌpî Cristo yarakkîrî. 
15 Mîîkîrî saꞌmantaꞌpî tamîꞌnawîronkon ton pe, mîrîrî yeꞌnen inîꞌrî 
manniꞌkan enen tîweꞌsanon, inkamoro koꞌmamî namai tîîwarîrîꞌnîkon 
ituꞌse tîwanîkon pîꞌ, tîîse ituꞌse Cristo eꞌtoꞌ pîꞌ toꞌ koꞌmamî. Manniꞌ 
isaꞌmantaꞌpî moropai tîîsaꞌmantaꞌpî tîpo, eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî ton pe toꞌ koꞌmamî.

16 Cristo yarakkîrî uurîꞌnîkon saꞌmantaꞌpî yeꞌnen, anna esenumenka 
pepîn pemonkonyamîꞌ pîꞌ, tîpîꞌnîkon sîrîrî pata po tîîkoꞌmansenon 
esenumenka warantî. Teuren pena Cristo pîꞌ anna esenumenkaꞌpî 
inkamoro Paapa epuꞌnenan pepîn esenumenka warantî. Tarîpai inîꞌrî 
mîrîrî warantî anna esenumenka pepîn. 17 Maasa pra anîꞌ wanî ya Cristo 
yarakkîrî tîîkoꞌmansen pe, mîîkîrî wanî amenan teseru ton yapisîtîpon 
pe. Penaroꞌ imakuiꞌpî iteseru, mîrîrî ataretîꞌkaꞌpî. Tarîpai amenan 
teseru ton yapisîꞌpîiya iwinîpai. Mîrîrî wanî kureꞌne esenumenkantoꞌ 
pe. 18 Tamîꞌnawîrî mîrîrî kupîꞌpî Paapaya Cristo nîkupîꞌpî wenai. Anna 
miakanmaiya teeyaton pe anna wanî winîpai tîwanîyakon pe anna 
eꞌtoꞌpe. Moropai anna pia anna nîkupî ton tîrîꞌpîiya, îꞌ kaiꞌma tiaronkon 
nîrî ena emapuꞌtîtoꞌpe Paapa wanîyakon pe. 19 Anna nekaremekî itekare 
wanî see warantî: Paapaya unkupîꞌpîkon imakuiꞌpî eraꞌma pepîn, 
tîwanmîra ikuꞌsaꞌ tîuya yeꞌnen. Maasa pra Cristo nîkupîꞌpî wenai ikupîꞌpî 
Paapaya tamîꞌnawîrî tîwanîyakon pe eꞌnîtoꞌpe. Mîrîrî ekaremeꞌtoꞌpe 
annaya, Paapaya itîrîꞌpî îꞌ kaiꞌma ikupî tîuya pemonkonyamîꞌ yarakkîrî, 
tîwanîyakon pe toꞌ kupîiya.
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20 Mîrîrî yeꞌnen anna wanî sîrîrî Cristo naipontîꞌsan pe ipîꞌ 
teeseurîmasanon pe. Akoreꞌtaꞌnîkon siꞌma, Paapa eseurîma warantî, esatî 
Paapaya anna wenai. Tîwî Paapaya amîrîꞌnîkon miakanma iteyaton pe 
awanîkon wenai, tîwanîyakon pe ayinyakanmatoꞌpeiyaꞌnîkon. 21 Maasa 
pra mîîkîrî Cristo wanîꞌpî tiwin kin imakuiꞌpî ton pra. Tîîse Paapaya 
umakuyikon rumakaꞌpî ipona, iwenai tîmoron epuꞌtoꞌpeiya kaiꞌma. Mîrîrî 
miakannoꞌpî pe, yairon yapiꞌtoꞌpe uurîꞌnîkonya, Paapa winîpainon. Mîrîrî 
wenai tîwanîyakon uyapisîiyaꞌnîkon.

6  1 Paapa esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ teesenyakaꞌmasanon pe anna wanî 
yeꞌnen, esatî annaya apîꞌnîkon see warantî: Epeꞌmîra Paapa nîtîrî 

yapiꞌsaꞌyaꞌnîkon yai, apîikaꞌtîꞌpîiyaꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pe pra rî 
anapisîꞌpîkon kîꞌkuꞌtî. 2 Mîrîrî warantî taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya:

Amîrî pîikaꞌtîtoꞌ weiyu eposaꞌ yai,
amaimu, anesatîꞌpî etaꞌpîuya.
Moropai manniꞌ weiyu yai, apîikaꞌtîꞌpîuya,
imakuiꞌpî ankupîꞌpî winîpai.

Is 49.8

taꞌpî Paapaya pena. Mîrîrî yeꞌnen tauya sîrîrî. Sîrîrîpe awanî, Paapa 
winîpainon eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yapiꞌtoꞌpe. Umaimu etatî, aasîrî eeseposaꞌ man, 
eꞌpîikaꞌtîntoꞌ weiyu.

3 Îꞌ pe pra rî anna esenyakaꞌmatoꞌ kupî tiaronya yuꞌse pra anna man. 
Mîrîrî yeꞌnen tiaronkon yakaꞌma yuꞌse anna wanî pepîn anna yeseru ke. 
4 Tîîse tamîꞌnawîrî Paapa esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ anna esenyakaꞌma yeseru 
ekaremekî annaya, mararon pepîn yapîtanîpîiꞌma. Anna eꞌtarumaꞌtî 
yeꞌka pe kureꞌne, îꞌ yuꞌse anna wanî wenai, moropai saꞌman erepamî 
tanne anna pona, yapîtanîpî annaya. 5 Tiaron pensa anna poꞌpîtîꞌpî toꞌya, 
anna yarakkamoꞌpî toꞌya, moropai mararonkon pepîn pemonkonyamîꞌ 
eperepîꞌsan ekoreꞌmaꞌpî anna pîꞌ. Moropai anna esenyakaꞌmaꞌpî mararî pra 
anna wetun pîn, moropai anna yekkari yonpa annaya pîn. Tamîꞌnawîrî 
mîrîrî yapîtanîpîꞌpî annaya Paapa poitîrî pe anna wanî wenai. 6 Moropai 
mîrîrî wenai morî pe, nura pe pra anna yeseru eꞌtoꞌpe yuwa annaya, yairî 
itekare ekaremeꞌtoꞌpe annaya. Moropai teekoreꞌmasen pe pra, moropai 
eranmîra anna eꞌtoꞌpe yuwa annaya. Moropai Morî Yekaton Wannîya anna 
pîikaꞌtî yeꞌka pe, tiaronkon saꞌnama annaya, Paapaya anna saꞌnama warantî. 
7 Moropai yairî puꞌkuru itekare ekaremekî annaya. Moropai Paapa meruntîri 
pe puꞌkuru anna esenyakaꞌma mîîkîrî tonpe. Moropai yairî puꞌkuru anna 
yeseru wanî itekare ekaremekî yai moropai tiaronkon Paapa epuꞌnenan 
pepîn maimu yuuku yai, anna yeseru wanî yairî. 8 Tiaron pensa tiaronkonya 
anna yapurî anna yeseru wenai tîîse tiaronkonya anna yewanmîrî. Moropai 
tiaronkonya anna muꞌtunpa, tiaronkonya anna saꞌnama tanne. Tiaronkonya 
taa anna pîꞌ seruꞌyeꞌkon, tîîse yairon pîꞌ anna eseurîma tanne. 9 Paapaya 
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anna epuꞌtî mîrîrî morî pe tîîse tiaronkon pemonkonyamîꞌ esenumenka îꞌ pe 
pra rî tîweꞌsanon pe anna wanî kaiꞌma. Tuꞌke iteꞌka anna esenumenka anna 
saꞌmanta kaiꞌma, tîîse sîrîrî tîpose enen anna koꞌmamî sîrîrî. Teuren tiaron 
pensa anna tarumaꞌtî toꞌya tanne, tîîse anna saꞌmantasaꞌ pra man. 10 Tiaron 
pensa anna wanî teesewankonoꞌmai teuren. Tîîse taatausinpai anna 
koꞌmamî tîwîrî. Anna eseraꞌmaꞌpî îꞌ ton pînon warantî, tîîse tuꞌke ipîkku 
pe tiaronkon kupîꞌpî annaya. Îꞌ ton pra warantî anna esepuꞌtî tanne tîîse 
tamîꞌnawîron, Paapa winîpainon esaꞌ pe anna wanî. Tamîꞌnawîron mîrîrî 
yapîtanîpî annaya tanne, Paapa esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ anna koꞌmamî yairî.

11 Uyonpayamîꞌ, Coríntio cidaderî ponkon, anna eseurîmaꞌpî 
ayarakkîrîꞌnîkon tamîꞌnawîrî anna nepuꞌtî pîꞌ. Moropai îꞌ kaiꞌma kureꞌne 
amîrîꞌnîkon saꞌnama annaya ekaremekîꞌpî annaya. 12 Tîwîrî amîrîꞌnîkon 
saꞌnama pîꞌ anna koꞌmamî. Tîîse amîrîꞌnîkonya anna saꞌnama pra man, 
pena anna saꞌnamaꞌpîyaꞌnîkon warantî. 13 Eseurîma apîꞌnîkon unmukuyamîꞌ 
pîꞌ eseurîma warantî. Amîrîꞌnîkon saꞌnamaꞌpî annaya warantî anna 
saꞌnamayaꞌnîkon yuwatî, îꞌ kaiꞌma ayewankon tîsaꞌmannîꞌse pra.

Paapa Epuꞌnenan Pepîn Yeseru Yawîrî Pra Eꞌnî
14 Inîꞌrî innape Cristo kuꞌnenan pepîn yarakkîrî pra eꞌtî. Maasa pra 

imakuiꞌpî kuꞌnenan pe toꞌ wanî, tîîse amîrîꞌnîkon, innape ikuꞌnenan 
koꞌmamî imakuiꞌpî tîkuꞌse pra. Mîrîrî wanî manniꞌ paakayamîꞌ pîmî 
yeꞌpî pona tîtîsen warantî, paaka yarakkîrî kaware pona itîîsaꞌ ya, morî 
pe awanî pepîn. Mîrîrî warantî morî kuꞌnen koꞌmamî pepîn imakuiꞌpî 
kuꞌnen yarakkîrî. Maasa eraꞌmatî îꞌ kaiꞌma aꞌka koꞌmamî ewaron 
yarakkîrî? Aakoꞌmamî pepîn. Mîrîrî warantî Paapa epuꞌnen pepîn 
yarakkîrî Paapa epuꞌnen koꞌmamî pepîn maasa pra toꞌ yeseru wanî tiaron 
pe, seꞌ kaisarî pra. 15 Moropai oꞌnon yeꞌka pe morî pe Cristo koꞌmamî 
eꞌpainon Makui yarakkîrî? Aakoꞌmamî pepîn, maasa pra toꞌ esenumenka 
tiaron pe, seꞌ kaisarî pra. Innape tîkuꞌnenan pia morî tîrî Paapaya, tîîse 
innape tîkuꞌnenan pepîn pîikaꞌtîiya pepîn. 16 Paapa yapurînen pe siꞌma, 
miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurî eserîke pra awanî, Paapa epuꞌnenan pepîn 
warantî. Maasa pra miaꞌ ke ikonekasaꞌ yarakkîrî Paapa eseta pepîn, 
eeseurîma pepîn. Moropai tewîꞌ pe uurîꞌnîkon konekasaiꞌya, uyaꞌnîkon 
tîîkoꞌmantoꞌpe. Mîrîrî pîꞌ Paapa eseurîmaꞌpî pena:

Uurî koꞌmamî pe wai toꞌ pokonpe.
Moropai asarî inkamoro koreꞌta.
Uurî wanî pe wai toꞌ yepotorî pe,
uyapurîtoꞌpe toꞌya,
moropai inkamoro wanî pe man upemonkono pe

Lv 26.12; Jr 32.38; Ez 37.27

taꞌpîiya. 17 Moropai mîrîrî wenai inîꞌrî Uyepotorîkonya taa:
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Amîrîꞌnîkon atarima eꞌpai man,
inkamoro yeꞌka piapai.
Toꞌ rumakatî, mîrîrî yeꞌka nura kupîyaꞌnîkon namai.
Tîîse tiaron, morî teseru ke akoꞌmantî.
Moropai mîrîrî yai amîrîꞌnîkon yapisîuya uwanîyakon pe

Is 52.11; Ez 20.34,41
taiya. 18 Moropai taa Uyepotorîkonya, meruntî puꞌkuru manniꞌya:

Uurî wanî pe wai ayunkon pe
moropai amîrîꞌnîkon wanî pe man unmukuyamîꞌ pe

2 Sm 7.14; 7.8
taiya. Mîrîrî warantî taa Uyepotorîkonya upîꞌnîkon.

7  1 Uyonpayamîꞌ, uwakîrikon puꞌkuru tamîꞌnawîrî sîrîrî îꞌ taꞌpî Paapaya 
wanî uurîꞌnîkon ton pe. Mîrîrî yeꞌnen morî pe eꞌnîꞌnîkon yuwa sîrîrî. 

Nura kupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌ rumakapaiꞌnîkon, imakuiꞌpî pîꞌ esenumenkantoꞌ 
rumakapaiꞌnîkon, imakuiꞌpî koꞌmamî namai uyewankon yaꞌ. Tîîse morî pe 
koꞌmannîpaiꞌnîkon Paapa wakîri pe eꞌnîtoꞌpe, inamaiꞌma.

Paulo Atausinpatoꞌ Coríntio Ponkon Pîꞌ
2 Morî pe enatî anna pokonpe, maasa pra anîꞌkan tarumaꞌtîsaꞌ annaya 

pra man amîrîꞌnîkon koreꞌta. Anîꞌkan yenkuꞌtîsaꞌ annaya pra man tiwin 
kin. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. 3 Moropai amîrîꞌnîkonya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ 
taasauꞌya pra wai tiwin kin. Maasa pra pena taꞌpîuya see warantî, 
amîrîꞌnîkon wanî uwakîrikon pe puꞌkuru. Îꞌ rî ton pra man uurîꞌnîkon 
pantakanen ton. Mîrîrî warantî eꞌnî tanne, enen eꞌnî pîkîrî moropai 
saꞌmantan pîkîrî. 4 Yairî aakoꞌmamîkon epuꞌtî pîꞌ wai. Mîrîrî pîꞌ 
esenumenka ya, atausinpasaꞌ wanî. Mîrîrî wenai upîikaꞌtîsaꞌyaꞌnîkon. Inîꞌ 
panpîꞌ taatausinpai koꞌmannî pîꞌ wai, eꞌtarumaꞌtî tanne.

5 Aꞌkî, anna erepamîꞌpî pata pai Macedônia pata pona anna erîꞌkaꞌsaꞌ 
pra man. Maasa pra tamîꞌnawîronkon patakon poro teesuwaꞌkasen 
saꞌman wanîꞌpî. Ekoreꞌmantoꞌ moro awanîꞌpî, moropai eranneꞌ pe anna 
kupîꞌpîiya. 6 Tîîse manniꞌ Paapa, yairî maꞌre tîweꞌsen yausinpanenya anna 
atausinpatoꞌ ton tîrîꞌpî, uyonpakon Tito erepamî weiyu yai. 7 Moropai 
mîîkîrî Tito erepantoꞌ neken pîꞌ pra, tîîse itekare etauya yeꞌnen iwinîpai. 
Îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkonya yausinpaꞌpî yekare pîꞌ atausinpaꞌpî. Mîîkîrîya 
ayekarekon ekaremekîꞌpî. Îꞌ kaiꞌma uurî aneraꞌmapai awanîkon yekare, 
moropai îꞌ kaiꞌma kureꞌne teesewankonoꞌmai awanîkon, imakuiꞌpî 
ankupîꞌpîkon pîꞌ, moropai îꞌ kaiꞌma uurî anpîikaꞌtîpai awanîkon yekare 
ekaremekîꞌpîiya. Mîrîrî pîꞌ inîꞌ panpîꞌ taatausinpai uurî wanî.

8 Îꞌ kaiꞌma uurî esewankonoꞌma pra wai kaareta menukasauꞌya 
pîꞌ aapiaꞌnîkon. Tîîse amîrîꞌnîkon esewankonoꞌmaꞌpî ipîꞌ epuꞌsauꞌya 
ya, esewankonoꞌmaꞌpî, ukaaretarîya ayewankonoꞌmaꞌpîkon yeꞌnen. 
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9 Tîîse mîrîrî yeꞌka pe pra, uurî wanî sîrîrî taatausinpai. Ukaaretarîya 
ayewankonoꞌmaꞌpîkon pîꞌ pra tîîse mîrîrî eesewankonoꞌmatoꞌkon wanî 
amîrîꞌnîkon esenumenkatoꞌpe. Maasa pra mîrîrî esewankonoꞌmantoꞌ tîrîꞌpî 
Paapaya aapiaꞌnîkon imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon rumakakonpa. Moropai 
mîrîrî wenai amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîsaꞌ annaya pra man tiwin kin. 10 Maasa 
pra mîrîrî esewankonoꞌmantoꞌ wanî Paapa winîpai tuiꞌsen imakuiꞌpî 
unkupîꞌpîkon winîpai eꞌpîikaꞌtîntoꞌ eporî emapuꞌtînen pe. Mîrîrî yeꞌnen 
mîrîrî pîꞌ teesewankonoꞌmai eꞌnîpai pra man. Tîîse Paapa epuꞌnenan pepîn 
pia awanî saꞌmantantoꞌpe, maasa pra imakuiꞌpî tînkupîꞌpîkon winîpai toꞌ 
esewankonoꞌmasaꞌ pra awanî yeꞌnen. 11 Maasa eraꞌmatî îꞌ kupîꞌpî Paapaya 
amîrîꞌnîkon esewankonoꞌmatoꞌ winîpai. Kaꞌneꞌ pe imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon 
anrumakapai amîrîꞌnîkon wanîꞌpî, pemonkon yairon pe awanîkonpa. 
Moropai kaꞌneꞌ pe anna pîꞌ morî pe eekonekaꞌpîkon anekaremeꞌpai awanîkon. 
Moropai îꞌ kaiꞌma teekoreꞌmai awanîkon imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon pîꞌ moropai 
eranneꞌ pe awanîꞌpîkon Paapaya atarumaꞌtîkon pîꞌ, moropai uurî iipî yuꞌse 
awanîꞌpîkon aapiaꞌnîkon. Moropai yairon kupî pîꞌ ikoꞌmanpai awanîkon, 
moropai imakuiꞌpî tarumaꞌtîpai awanîkon. Tamîꞌnawîrî mîrîrî wenai 
ekaremekîyaꞌnîkon morî pe, îꞌ rî ton pra awanîkon epuꞌtoꞌpe annaya. 12 Mîrîrî 
yeꞌnen mîrîrî kaareta menukasauꞌya manniꞌ imakuiꞌpî kupîtîpon neken wenai 
pra, moropai manniꞌ inkupîꞌpî imakuiꞌpî wenai tîmoron epuꞌtîtîpon wenai 
pra, tîîse imenukaꞌpîuya aronne Paapaya epuꞌtoꞌpe, kureꞌne amîrîꞌnîkonya 
anna saꞌnama. 13 Mîrîrî wenai kureꞌne taatausinpai anna wanî.

Mîrîrî tîîse inîꞌ panpîꞌ anna enaꞌpî taatausinpai Tito pokonpe. Maasa 
pra morî pe mîîkîrî pîikaꞌtîꞌpîyaꞌnîkon inîꞌrî apîꞌnîkon eesewankonoꞌma 
namai. 14 Maasa pra apîꞌnîkon eseurîmaꞌpî morî pe. Tarîpai akoreꞌtaꞌnîkon 
attîsaꞌ yai, innape eseurîmaꞌpî yawîrî awanîꞌpîkon. Uyeppeꞌnîpîyaꞌnîkon 
pra awanîꞌpîkon. Moropai îꞌ kaiꞌma Tito pîꞌ ayekarekon ekaremeꞌsaꞌ 
annaya mîrîrî nîrî wanîꞌpî innape. 15 Mîrîrî wenai inîꞌ panpîꞌ Tito 
eꞌsaꞌnamatoꞌ ena kureꞌne îꞌ kaiꞌma tamîꞌnawîrî ayeserukon epuꞌtî tîuya 
wenai. Moropai imaimu yawîrî awanîkon epuꞌtî tîuya wenai moropai îꞌ 
kaiꞌma yapisîꞌpîyaꞌnîkon, eerepamî yai akoreꞌtaꞌnîkon iwakîri pe. Mîîkîrî 
namaꞌpîyaꞌnîkon moropai mîî pe pra awanîꞌpîkon iwinîkîi. 16 Mîrîrî wenai 
kureꞌne taatausinpai uurî wanî, maasa pra yairî awanîkon epuꞌtîuya 
yeꞌnen.

Pauloya Panamantoꞌ Tîniru Tîîtoꞌ Pîꞌ

8  1 Uyonpayamîꞌ, îꞌ kupîꞌpî Paapaya epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai Macedônia 
pata ponkon pîꞌ, innape tîkuꞌnenan yarakkîrî. Kureꞌne inkamoro 

pîikaꞌtîꞌpîiya. 2 Maasa pra miarîronkon uyonpakonya saꞌman teesuwaꞌkasen 
epuꞌtîꞌpî tarakkîrîꞌnîkon. Mîrîrî pîꞌ toꞌ esewankonoꞌma pra awanîꞌpî, tîîse 
toꞌ atausinpaꞌpî inîꞌ panpîꞌ. Teuren îꞌ ton pra toꞌ esepuꞌtî tanne, tîntîrîkon 
tîrîꞌpî toꞌya inîꞌ panpîꞌ antîîpai tîwanîkon pîkîrî. 3 Tauya amîrîꞌnîkon pîꞌ 
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inkamoroya itîrîꞌpî tamîꞌnawîrî, anîꞌya esatî pra tîîse. Moropai itentai panpîꞌ 
itîrîꞌpî toꞌya kureꞌne antîîpai tîwanîkon yeꞌnen. 4 Moropai esatîꞌpî toꞌya anna 
pîꞌ tîntîrîkon tîrîkonpa Paapa pemonkonoyamîꞌ Judéia po tîîkoꞌmansenon 
pîikaꞌtîkonpa kaiꞌma. Mîrîrî kupîkonpa esatî pîꞌ toꞌ koꞌmamîꞌpî. 5 Moropai 
mîrîrî kupîꞌpî toꞌya kureꞌne inîmîkîꞌpî annaya yentai. Maasa pra eꞌmaiꞌ pe 
toꞌ eturumakaꞌpî Paapa yenyaꞌ, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî tîîkoꞌmamîkonpa. 
Mîrîrî tîpo anna pia toꞌ eturumakaꞌpî, anna maimu yawîrî toꞌ eꞌtoꞌpe. Maasa 
pra mîrîrî yuꞌse Paapa wanî epuꞌtîꞌpî toꞌya. 6 Mîrîrî yeꞌnen esatîꞌpî annaya 
Tito pîꞌ maasa pra eꞌmaiꞌ pe mîîkîrî esenyakaꞌma piaꞌtîꞌpî amîrîꞌnîkon 
koreꞌta. Mîrîrî yeꞌnen tîwîrîrî aakoꞌmamî apîikaꞌtîkonpa mîrîrî antîrîkon 
yapiꞌtoꞌpeiya aretîꞌka tîuya pîkîrî. 7 Moriya tamîꞌnawîron ankupîkon pîꞌ 
eesekaremekîkon, tiaronkon yentai awanîkon. Innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon, 
moropai itekare ekaremeꞌtoꞌkon, moropai epuꞌnen pe aweꞌtoꞌkon îꞌ kaiꞌma 
tiaronkon anpîikaꞌtîpai aweꞌtoꞌkon. Moropai anna saꞌnamatoꞌyaꞌnîkon 
wanî. Moropai inîꞌ panpîꞌ ikupîyaꞌnîkon yuꞌse wai. Tiaronkonya itîrî yentai 
antîrîkon tîrîyaꞌnîkon yuꞌse wai, yarimakonpa manniꞌkan îꞌ ton pînon pia.

8 Amîrîꞌnîkon yaipontîuya pepîn mîrîrî tîrîkonpa, tîîse tiaronkon 
atausinpa mîrîrî pîꞌ epuꞌtîkonpa. Mîrîrî warantî amîrîꞌnîkon eꞌsaꞌnamantoꞌ 
eseraꞌma yairî puꞌkuru awanî. 9 Maasa pra epuꞌnenan amîrîꞌnîkon, 
kureꞌnan Uyepotorîkon Jesus Cristo eꞌsaꞌnamatoꞌ. Mîîkîrî wanîꞌpî ipîkku 
pe tîîse, mîîkîrîya ipîkku pe tîweꞌtoꞌ nîmîꞌpî. Îꞌ ton pra tîweꞌsen pe 
eenaꞌpî. Amîrîꞌnîkon wenai, mîrîrî kuꞌsaiꞌya amîrîꞌnîkon eꞌtoꞌpe ipîkku pe. 
Mîrîrî kupîꞌpîiya, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîpa.

10 Sîrîrî uurî esenumenkatoꞌ mîrîrî ankupîkon ton pîꞌ: Morî pe awanî uupia 
amîrîꞌnîkonya aretîꞌka ya, isaraꞌtîꞌpîyaꞌnîkon konoꞌ eesuwaꞌkaꞌpî manniꞌ pîꞌ. 
Îꞌ ton pînon pîikaꞌtîkonpa antîrîꞌpîkon tîrîꞌpîyaꞌnîkon eꞌmaiꞌ pe tiaronkonya 
itîrî rawîrî. Moropai mîrîrî neken pra tîîse eꞌmaiꞌ pe amîrîꞌnîkon wanîꞌpî 
nîrî toꞌ anpîikaꞌtîpai. 11 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî eesenyakaꞌmatoꞌkon yaretîꞌkatî. 
Mîrîrî kuꞌtî awakîrikon pe puꞌkuru, taatausinpai eꞌmaiꞌ pe itîrîꞌpîyaꞌnîkon, 
mîrîrî warantî itîîtî. Îꞌ aapiaꞌnîkon tîweꞌsen yawîrî itîîtî. 12 Maasa pra anîꞌ 
itîînen nîtîrî yapisî Paapaya antîîpai tîwanî yeꞌnen. Tîntîrî kaisarî itîrîiya 
yuꞌse Paapa wanî. Intîrî ton esatîiya pepîn ipîꞌ îꞌ ton pra tîîse.

13 Tauya pepîn tiaronkonya itîrî namai amîrîꞌnîkonya neken itîîtoꞌpe. 
Moropai mîrîrî kupîkonpa tauya ya, amîiꞌne pe awanî eꞌpainon 
amîrîꞌnîkon pia. Tîîse tîmenkai pra tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon eꞌtoꞌpe 
seꞌ kaisarî. 14 Sîrîrîpe amîrîꞌnîkon pia awanî mararî pra, mîrîrî yeꞌnen 
manniꞌkan îꞌ ton pînon pîikaꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. Îꞌ pensa itesaꞌ pe 
inkamoro enasaꞌ ya, inkamoroya nîrî amîrîꞌnîkon pîikaꞌtî eserîke awanî. 
Mîrîrî warantî aweꞌpîikaꞌtîkon ya, seꞌ kaisarî awanîkon. 15 Mîrîrî pîꞌ pena 
Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man: Taꞌpîiya:

— Manniꞌkan tuꞌke tekkarikon ton moꞌkaꞌtîponkonya imoꞌkaꞌpî tîîse 
itonparîꞌpî eꞌkupî pra awanîꞌpî.
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Moropai manniꞌkan tuꞌke pra tekkarikon ton moꞌkanenanya 
imoꞌkaꞌpî. Tîîse toꞌ maꞌre aweꞌsaꞌ pra awanîꞌpî.

Êx 16.18
— taꞌpîiya. Mîrîrî warantî eꞌpai awanî amîrîꞌnîkon pokonpe.

Tito Moropai Tiaronkon Ayonpakon Wîtî Coríntio Pona
16 Paapa yapurî pîꞌ wai kureꞌne, maasa pra Tito wanî yeꞌnen 

amîrîꞌnîkon anpîikaꞌtîpai, anna wanî manniꞌ warantî. Paapaya ikupîꞌpî. 
17 Mîîkîrî Titoya îꞌ taatoꞌ annaya tîpîꞌ inna taꞌpî. Mîrîrî pîꞌ neken pra, tîîse 
amîrîꞌnîkon yarakkîrî esepopai awanîꞌpî mararî pra. 18 Mîîkîrî yarakkîrî 
tiwin uyonpakon yarima annaya sîrîrî. Mîîkîrî wanî kureꞌne tînamasen 
pe eesenyakaꞌmatoꞌ wenai. Maasa pra mîîkîrî esenyakaꞌma Cristo yekare 
ekaremekî pîꞌ. 19 Mîrîrî tîîse mîîkîrî uyonpakon wanî imenkasaꞌ pe 
attîtoꞌpe anna pokonpe, anna pîikaꞌtînen pe. Maasa pra antîrîꞌpîkon yarî 
annaya îꞌ ton pînon pia tîîtoꞌpe annaya. Mîrîrî wenai epuꞌtî toꞌya, kureꞌne 
inkamoro anpîikaꞌtîpai anna wanî, sîrîrî esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ, Paapa 
yapurî pe. 20 Anna yarakkîrî mîîkîrî wîtî tiaronkon eseurîma namai, 
anna winîkîi, seeniꞌ îꞌ ton pînon pîikaꞌtîtoꞌpe anna narî wenai. 21 Anna 
esenyakaꞌma yeseru wanî yairî epuꞌtî Paapaya, tîîse mîîkîrîya neken pra, 
tîîse pemonkonyamîꞌya nîrî epuꞌtî yuꞌse anna wanî.

22 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro pokonpe tiaron uyonpakon yarima 
annaya sîrîrî. Tuꞌke iteꞌka mîîkîrî nîkupî ton tîrîꞌpî annaya 
mîîkîrîya ikupîꞌpî aweꞌtoꞌ yawîrî. Mîrîrî yeꞌnen epuꞌtîꞌpî annaya 
pemonkonyamîꞌ anpîikaꞌtîpai awanî. Moropai mîîkîrî wanî sîrîrîpe 
kureꞌne amîrîꞌnîkon anpîikaꞌtîpai tîwanî pîꞌ eesenumenka. 23 Tarîpai 
Tito pîꞌ ayeurîmauyaꞌnîkon sîrîrî. Mîîkîrî wanî esenyakaꞌma 
wanîyakon pe, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtînen pe. Moropai manniꞌkan, toꞌ 
wîtî mannan yarakkîrî, inkamoro wanî soosi tawonkon nîmenkaꞌsan 
pe. Moropai inkamoro wanî Cristo yapurînenan pe. 24 Mîrîrî yeꞌnen 
inkamoro uyonpakon erepamî yai akoreꞌtaꞌnîkon, toꞌ yapiꞌtî morî pe, 
aweꞌsaꞌnamatoꞌkon ke. Mîrîrî kupîyaꞌnîkon yai, tiaron pata po soosi 
tawonkonya aweꞌsaꞌnamatoꞌkon epuꞌtoꞌpe, anna eseurîmaꞌpî yawîrî 
ikupîꞌpîyaꞌnîkon esepuꞌtoꞌpe.

Judéia Ponkon Innape Jesus Kuꞌnenan Pia Toꞌ Nîtîrî

9  1 Tîntîrîkon ke Judéia ponkon Paapa pemonkonoyamîꞌ pîikaꞌtî toꞌya 
pîꞌ imenukauya eꞌpai pra man. 2 Maasa pra epuꞌtî pîꞌ wai, îꞌ kaiꞌma 

toꞌ anpîikaꞌtîpai awanîkon. Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon yapurîꞌpîuya kureꞌne. 
Macedônia pata ponkon innape ikuꞌnenan pîꞌ taꞌpîuya wai apîꞌnîkon, Grécia 
ponkon pîꞌ, îꞌ ton pînon anpîikaꞌtîpai awanîꞌpîkon, eesuwaꞌkaꞌpî manniꞌ konoꞌ 
pata pai. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî pîꞌ taatausinpai puꞌkuru toꞌ wanîꞌpî. Moropai 
kureꞌne toꞌ anpîikaꞌtîpai nîrî toꞌ enaꞌpî. 3 Tarîpai insamoro uyonpakon 
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yarimauya sîrîrî aapiaꞌnîkon toꞌ wîtîtoꞌpe T˻ito pokonpe˼ . Mîrîrî yeꞌnen îꞌ 
taꞌpîuya yawîrî inkamoroya antîrîkon muurukuntîsaꞌyaꞌnîkon epotoꞌpe, 
ikuꞌtî. Apîꞌnîkon eseurîmaꞌpî ayapurîꞌpîuyaꞌnîkon eꞌtoꞌpe yairî. Ikuꞌtî îꞌ pe pra 
rî eseurîmasaꞌ pe wanî namai. 4 Tîîse îꞌ pensa uutî ya, insamoro tiaronkon 
Macedônia ponkon pokonpe. Mîrîrî yai aawanmîraꞌnîkon ayeporîkon annaya 
namai ikonekatî. Îꞌ konekasaꞌyaꞌnîkon pra tîîse, anna erepansaꞌ ya anna 
eppepî eꞌpainon. Teuren apîꞌnîkon morî pe eseurîmasaꞌ tanne, yawîrî pra 
aweꞌsaꞌkon ya, eppepî eꞌpainon. Mîrîrî warantî nîrî aweppepîkon eꞌpainon. 
5 Mîrîrî yeꞌnen insamoro uyonpakon pîꞌ esatîuya toꞌ wîtîtoꞌpe eꞌmaiꞌ pe 
urawîrî, mîrîrî antîrîkon pe ankonekakon mîrîrî konekai toꞌ wîtîtoꞌpe. Îꞌ 
pensa miarî yaꞌ erepansaꞌ ya, epotoꞌpeuya tamîꞌnawîrî ankonekaꞌpîkon 
taꞌpîyaꞌnîkon yawîrî. Moropai tamîꞌnawîronkonya epuꞌtoꞌpe mîrîrî antîrîkon 
tîrîyaꞌnîkon, ituꞌse awanîkon yeꞌnen, anîꞌya esatî pîꞌ pra.

6 Maasa enpenatatî sîrîrî pîꞌ. Manniꞌ mararî ipînenya mararî tînpîmîꞌpî 
yeperu moꞌka. Tîîse manniꞌ mararî pra ipînenya mararî pra tînpîmîꞌpî 
yeperu moꞌka. Mîrîrî warantî anneꞌ pe, mararî tîntîrî tîînenya, mararî 
nîrî yapisîiya tiaronkon winîpai. Tîîse morî pe, anneꞌ pe pra tîntîrî 
tîînenya, mararî pra morî yapisî tiaronkon winîpai. 7 Mîrîrî yeꞌnen tiwin 
pîꞌ siꞌma antîîpai aweꞌtoꞌkon pîkîrî teesenumenkai ayewankon yaꞌ itîîtî. 
Teesewankonoꞌmai pra moropai esatî pîꞌ neken pra, tîîse awakîrikon 
pe itîîtî. Maasa pra tîwakîri pe itîînen saꞌnama Paapaya mararî pra. 
8 Moropai mararî pra itîînen pe Paapa wanî ituꞌse eꞌnîtoꞌ tamîꞌnawîrî itesaꞌ 
pe awanîpa. Moropai ituꞌse eꞌnîtoꞌ yentai itîrîiya. Tiaronkon ituꞌsankon 
pia itîrîkonpa itîrîiya. 9 Mîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

Mararî pra ipînenya tînmîri yaꞌ tînpîmî pînsaꞌ warantî,
manniꞌ Paapa yapurînenya itîrî mararî pra
manniꞌkan îꞌ ton pînon saꞌne pia.
Mîrîrî inkupîꞌpî wenai, ipatîkarî Paapaya irepa morî ke,
iwanmîra awanî pepîn

Sl 112.9

taꞌpîiya. 10 Moropai Paapaya tîpînsen enaꞌpî tîrî anpîmî ton moropai 
yekkari awanî tîrîiya. Mîrîrî warantî nîrî aapiaꞌnîkon morî tîrîiya 
tiaronkon pia antîrîkon ton. Moropai inkamoro pîikaꞌtîsaꞌyaꞌnîkon 
wenai, inîꞌ panpîꞌ morî yapisîyaꞌnîkon Paapa winîpai. 11 Mîrîrî yeꞌnen 
mîîkîrî Paapaya amîrîꞌnîkon kupî ipîkku pe awanîkonpa, mîrîrî yeꞌka 
pe awanîkonpa. Moropai anna wenai mîrîrî anarimaꞌpîkon yapiꞌsaꞌ 
Paapa pemonkonoyamîꞌya yai, Paapa yapurî toꞌya, mîrîrî antîrîkon 
yarimasaꞌyaꞌnîkon wenai. — Morî pe man — taapîtî toꞌya awenaiꞌnîkon.

12 Mîrîrî anarimakon wanî pepîn Paapa pemonkonoyamîꞌ neken 
pîikaꞌtîtoꞌpe. Tîîse mîrîrî wanî inîꞌ panpîꞌ kureꞌne Paapa pîꞌ — Morî pe 
man — taa toꞌpe toꞌya awanî. 13 Inkamoroya Paapa yapurî. Maasa pra 
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mîrîrî toꞌ pîikaꞌtîtoꞌyaꞌnîkonya ekaremekîꞌpî, innape ikupîyaꞌnîkon neken 
pra, tîîse îꞌ kaiꞌma Cristo maimu yawîrî awanîkon ekaremekîiya. Moropai 
nîrî Paapa yapurî toꞌya kureꞌne antîrîkon tîpîikaꞌtîtoꞌkon wenai moropai 
tamîꞌnawîronkon tiaronkon pîikaꞌtîyaꞌnîkon wenai. 14 Moropai inkamoro 
epîrema ya, aponaꞌnîkon, kureꞌne toꞌ atausinpa apîꞌnîkon. Moropai 
aapiaꞌnîkon îꞌ kaiꞌma Paapaya morî pe tîweꞌtoꞌ tîîsaꞌ wenai, amîrîꞌnîkon 
saꞌnama toꞌya. 15 — Morî pe man — taapaiꞌnîkon Paapa pîꞌ, maasa pra morî 
intîrîꞌpî, manniꞌ ikaisaron ton pîn wenai.

Ipîkku Pe Cristo Naipontîꞌpî Pe Tîwanî Pîꞌ
Paulo Eseurîma

10  1 Uurî manniꞌ Paulo esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon, morî pe Cristoya 
esatî warantî. Teuren tiaronkonya taa tanne upîꞌ: — Tîweppeꞌsen 

mîîkîrî akoreꞌtaꞌnîkon awanî ya, tîîse aapiapaiꞌnîkon aminke awanî 
yai, teekoreꞌmai nariꞌ pe eꞌkoi mîîkîrî — taa toꞌya. 2 Anna pîꞌ tiaronkon 
esenumenka see warantî: Paapa epuꞌnenan pepîn yeseru warantî Paulo 
yeseru wanî kaiꞌma. Mîrîrî wenai erepamî ya akoreꞌtaꞌnîkon, inkamoro 
yeurîmauya meruntî ke, nariꞌ pe. Tîîse amîrîꞌnîkon esatîuya morî pe, nariꞌ 
pe pra, yairî akoꞌmantî, mîrîrî warantî ayeurîmauyaꞌnîkon namai. 3 Inna 
seruꞌ pepîn, pemonkon pe tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ wanî warantî, 
anna wanî nîrî. Tîîse anna warîrî, anna meruntîri ke anna ekoreꞌma pepîn 
anna yeyatonon pîꞌ, inkamoro Paapa epuꞌnenan pepîn ekoreꞌma warantî. 
4 Anna ekoreꞌmatoꞌ wanî imakuiꞌpî yarakkîrî. Tîîse anna meruntîri wanî 
pepîn sîrîrî pata pon meruntîri pe. Tîîse awanî Paapa meruntîri pe, saꞌman 
pe tîweꞌsen yaretîꞌkanen pe. 5 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro seruꞌyeꞌkonya 
yenupantoꞌ yaretîꞌka annaya Paapa meruntîri ke. Yairî pra toꞌ yenupatoꞌ 
wanî inkamoro ekaremekîꞌpî annaya Paapa meruntîri ke. Mîrîrî epuꞌsaꞌ 
toꞌya yai, innape Cristo kupîꞌpî toꞌya. Maasa pra innape ipîkku tenupatoꞌkon 
kupîꞌpî pemonkonyamîꞌya emapuꞌtîꞌpî toꞌya, Paapa nekaremekîꞌpî 
pepîn. Paapa epuꞌtî toꞌya maꞌnîpanen tîꞌnapannîpî annaya. Moropai toꞌ 
esenumenkatoꞌkon etinyakaꞌmaꞌpî Paapa meruntîri ke. Moropai Cristo 
maimu yawîrî toꞌ enaꞌpî. 6 Moropai amîrîꞌnîkon koreꞌta anîꞌ wanî Cristo 
maimu yawîrî epuꞌsaꞌ annaya yai, imaimu yawîron pepîn tarumaꞌtî annaya.

7 Aꞌkî, amîrîꞌnîkon pîꞌ esenumenkatî. Anîꞌ esenumenka ya, Cristo 
maimu pe teeseurîma pîꞌ, moriya eesenumenka eꞌpai awanî anna pîꞌ 
nîrî. Maasa pra anna eseurîma nîrî Cristo maimu pe, amîrîꞌnîkon neken 
pra. 8 Yai pra uurî atapurî Uyepotorîya ipîkku pe eꞌtoꞌ ton tîîsaꞌ wenai. 
Tîîse sîrîrî intîrîꞌpî ipîkku pe eꞌtoꞌ wanî amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpeuya, 
inîꞌ panpîꞌ aarentakonpa innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon wenai. Mîrîrî wanî 
pepîn amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîtouꞌya pe. Mîrîrî yeꞌnen tîweppeꞌse wanî 
pepîn tiwin kin, maasa pra yairî eseurîmasaꞌ yeꞌnen. 9 Uurî esenumenka 
pra wai tiwin kin, îꞌ taatouꞌya ukaaretarî wenai teesiꞌnîꞌse awanîkon 
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yuꞌse pra wai. 10 Tiaronkonya taa see warantî: — Sîrîrî kaareta Paulo 
nîmenukaꞌpî wanî meruntî ke eeseurîmatoꞌpe. Tîîse ukoreꞌtaꞌnîkon tîwanî 
yai, eeseurîma pepîn, eranneꞌ pe tîwanî yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pe pra 
rî imaimu eeseurîmatoꞌ wanî — taa toꞌya. 11 Tîîse inkamoroya epuꞌtî 
eꞌpai awanî, îꞌ kaiꞌma kaareta po eseurîma wanî akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai 
eseurîma warantî, tiaron pe pra.

12 Aꞌkî, ipîkku pe anna atapurî kaiꞌma anna eꞌkuꞌpîtî pepîn tiwin kin, 
inkamoro yeꞌkakon eꞌkuꞌpîtî manniꞌ warantî ipîkku pe tîwanîkon kaiꞌma. 
See warantî ipîkkukon wanî pîꞌ toꞌ esenumenka. Moriya mîrîrî warantî uurî 
wanî yeꞌnen, — Ipîkku pe puꞌkuru anna wanî — taa toꞌya. Tîîse pakkokon 
kinî inkamoro. 13 Îꞌ pîꞌ anna atapurî pepîn, tîîse anna esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ, 
Paapaya itîîsaꞌ anna nîkupî ton, mîrîrî pîꞌ neken anna atausinpa. Moropai 
amîrîꞌnîkon pîꞌ nîrî anna atausinpa maasa pra Paapaya anna yarimaꞌpî 
akoreꞌtaꞌnîkon esenyakaꞌmatoꞌpe. 14 Amîrîꞌnîkon koreꞌta esenyakaꞌmatoꞌ 
pîꞌ anna eseurîma pepîn seꞌ tapairî maasa pra eꞌmaiꞌ pe anna erepamîꞌpî 
akoreꞌtaꞌnîkon tiaronkon erepamî pra tîîse. Mîrîrî pîꞌ anna eseurîma 
taatausinpai eserîke awanî. 15 Tiaron nîkupîꞌpî pîꞌ anna eseurîma pepîn 
mîî pe, mîrîrî kuꞌsaꞌ annaya kaiꞌma. Tîîse anna nîkupîton Paapa nîtîrîꞌpî 
pîꞌ neken anna atausinpa. Maasa pra inîꞌ panpîꞌ innape ikupîyaꞌnîkon 
yuꞌse anna wanîꞌpî. Mîrîrî amîrîꞌnîkon wenai anna esenyakaꞌmatoꞌ ena 
inîꞌ panpîꞌ, tiaronkonya itekare etatoꞌpe. Mîrîrî yuꞌse anna wanîꞌpî tîwîrî 
rî. 16 Mîrîrî yai anna wîtî tiaron pata pona Cristo yekare ekaremeꞌse, oꞌnon 
pata anîꞌya ekaremekî pra sîrîrî tîpose. Mîrîrîya mîî pe anna atapurî pepîn 
tiaron esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ, maasa pra anîꞌ wîtîsaꞌ pra man mîîtoꞌpe.

17 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ see warantî:
— Anîꞌ atapurî yai mîî pe, mîî pe aatapurî eꞌpai awanî manniꞌ Paapa 

nîkupîꞌpî wenai
Jr 9.24

— taꞌpîiya. 18 Maasa pra anîꞌ yapurî Paapaya ya, mîîkîrî tînapurî yapisîiya 
tîwakîri pe. Tîîse manniꞌ tîîwarîrî taatapurîsen yapisî Paapaya pepîn, 
maasa pra îꞌ pe pra rî awanî.

Paulo Eseurîmatoꞌ Manniꞌkan Seruꞌyeꞌkon Pîꞌ

11  1 Eseurîmatoꞌ pakko warantî yapîtanîpîyaꞌnîkon yuꞌse wanî 
sîrîrî, upîꞌrî eseurîma tanne. Uurî eseurîmatoꞌ yapîtanîꞌtî. 2 Îꞌ 

kaiꞌma Paapaya aꞌnînmakon tîuya wenai, asaꞌnamakon warantî, uurîya 
nîrî aꞌnînmakon. Maasa pra amîrîꞌnîkon wanî manniꞌ maasaron wîriꞌ 
warayoꞌ yarakkîrî siꞌpî pepîn warantî. — Anoꞌpî pe mîîkîrî wîriꞌ tîrîuya 
neken tiwinan warayoꞌ pia — taꞌpî itunya warantî tauya nîrî. Mîrîrî 
warantî tiwinan Cristo pia neken amîrîꞌnîkon tîrîuya yuꞌse wai. Mîrîrî 
yeꞌnen mîîkîrî maimu yawîrî neken aakoꞌmamîkon eꞌpai man. 3 Maasa 
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pra eesenkuꞌtîkon nama pîꞌ wai, îꞌ kaiꞌma Eva nurîꞌtî yenkuꞌtîꞌpî Makuiya 
warantî. Tuꞌke yenupatonkonya ayenupakon wenai, yairon Cristoya 
yenupantoꞌ kupîyaꞌnîkon nama pîꞌ wai tîwî. 4 Maasa pra amîrîꞌnîkon man 
anîꞌrî akoreꞌtaꞌnîkon teerepansen pîꞌ taatausinpasen pe, manniꞌkan Jesus 
pîꞌ teeseurîmasanon tiaron pe rîse. Tîîse mîrîrî warantî Jesus pîꞌ anna 
nekaremekî pepîn. Moropai — See warantî yekaton awanî yapisî eꞌpai man 
— taa toꞌya tanne, mîrîrî yeꞌka itekare etayaꞌnîkon. Tîîse mîîkîrî wanî pepîn 
Paapa yekaton pe, manniꞌ anapisîꞌpîkon eesenpatakonasaꞌkon yai. Moropai 
mîrîrî itekare, inkamoro nekaremekî wanî pepîn anna winîpai anetaꞌpîkon 
pe, tiaron pe awanî. Mîîwîni tîîse toꞌ maimu anetapai awanîkon.

5 Moriya inkamoro yeꞌkakon eseurîmatoꞌ etayaꞌnîkon manniꞌ warantî, 
uurî nîrî eseurîmatoꞌ etatî, maasa pra uurî wanî pepîn inkamoro yeꞌkakon 
yaipontîsaꞌ pe tîweꞌkuꞌsanon maꞌre. Ipîkku pe toꞌ wanî pîꞌ eesenumenkakon. 
6 Yai pra uurî wanî pepîn morî pe teeseurîmasen pe. Tîîse epuꞌnen pepîn 
uurî, tauya pepîn. Maasa pra Paapa epuꞌtîuya, moropai itekare epuꞌtîuya, 
taꞌpîuya amîrîꞌnîkon pîꞌ. Yairon pîꞌ eseurîmaꞌpî epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon.

7 Îꞌ pensa akoreꞌtaꞌnîkon Paapa maimu ekaremekîuya yai mîrîrî 
ekaremekîꞌpîuya epeꞌmîra, uyepeꞌpî tiwai pra. Uurî esenyakaꞌmaꞌpî 
uyenya ke, akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpeuya. 
Mîrîrî warantî ipîkku pe pra uyeraꞌmaꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî kupîꞌpîuya 
ipîkku pe awanîkonpa. Mîrîrî kupîꞌpîuya wanî imakuiꞌpî pe kaiꞌma 
eesenumenkakon? 8 Mîrîrî yai akoreꞌtaꞌnîkon esenyakaꞌma tanne, 
tiaronkon soosi tawonkonya uyeꞌmaꞌpî. Mîrîrî pîꞌ taayaꞌnîkon eꞌpainon, 
yamaꞌrunpaꞌpîiya. Tîîse mîrîrî kupîꞌpîuya amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpeuya 
kaiꞌma. 9 Moropai amîrîꞌnîkon koreꞌta uukoꞌmamî yai, utînirurî ton esatî 
pîꞌ uukoꞌmansaꞌ pra wai anîꞌ pîꞌ. Tîîse uyonpakon Macedônia poinokonya 
enepîꞌpî tamîꞌnawîrî ituꞌse uurî eꞌtoꞌ kaisarî. Mîrîrî warantî awanî pe 
man, eꞌmaiꞌ pe akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai, moropai inîꞌrî tiaron pensa 
uutîsaꞌ yai, mîrîrî wanî kupî sîrîrî anîꞌ pîꞌ esatî pîꞌ anna koꞌmamî pepîn. 
10 Taꞌpîuya wai yairî apîꞌnîkon, yairî Cristo eseurîma warantî. Maasa pra 
ipemonkono pe wanî yeꞌnen. Îꞌ pensa esenyakaꞌmaꞌpî yepeꞌ pîꞌ esatîuya 
pepîn tiwin kin. Mîrîrî pîꞌ eseurîma koꞌmannîpî tamîꞌnawîrî Grécia pata 
po wanî yai. Anîꞌya uyeseru miakanma eserîke pra man. Îꞌ kaiꞌma itekare 
ekaremekî pîꞌ esenyakaꞌmatoꞌ yeseru pîꞌ eseurîma taatausinpai, uyepeꞌ 
ton esatîuya pra. 11 Îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen mîrîrî tauya mîrîrî? Maasa 
pra amîrîꞌnîkon saꞌnamauya pra awanî wenai? Kaane, mîrîrî wenai pra. 
Paapaya epuꞌtî pîꞌ man, îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon saꞌnamauya.

12 Îꞌ kupî pîꞌ uukoꞌmamî manniꞌ, mîrîrî kupî pîꞌ uukoꞌmamî tîwîrî. 
Inkamoro seruꞌ yenupatonkon yaipontîsaꞌ pe tîweꞌkuꞌsanon inkamoro 
yeꞌka pataꞌseꞌ ton tîrî annaya namai. Moropai inkamoroya taa namai, 
teesenyakaꞌmatoꞌkon wanî anna esenyakaꞌmatoꞌ warantî, taa toꞌya 
namai. 13 Maasa pra inkamoro warayoꞌkon eꞌkupî yaipontîsaꞌkon pe tîîse 
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seruꞌyeꞌkon inkamoro, yairon pîꞌ teeseurîmasanon pepîn. Inkamoroya 
tiaronkon yenkuꞌtî, Cristo maimu pe teesenyakaꞌmasanon pe tîweꞌkuꞌse. 
14 Mîrîrî yeꞌka inkamoro wanî pepîn taa eꞌpai pra man. Maasa pra Makui 
nîrî etinyakaꞌma eserîke awanî. Eesenpo inserî warantî, morî pe, aꞌka 
pe, tiaronkon yenkuꞌtîpa kaiꞌma. 15 Mîrîrî warantî tuꞌke Makui maimu pe 
teesenyakaꞌmasanon yeseru wanî mîrîrî. Inkamoroya morî kupî tiaronkon 
yenkuꞌtîkonpa kaiꞌma. Tîîse inkamoroya mîrîrî kuꞌpî tîuyaꞌnîkon 
miakannoꞌpî pe eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yapisî kupî sîrîrî itepeꞌpî pe.

Tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ Pîꞌ Paulo Eseurîma
16 Tuꞌke iteꞌka apîꞌnîkon tauya, pakko pe puꞌkuru wanî pîꞌ anîꞌ 

esenumenka namai. Mîî winî tîîse anîꞌ esenumenka ya, moriya pakkokon 
maimu etayaꞌnîkon warantî umaimu etatî. Mîrîrî etayaꞌnîkon ya, 
eseurîma sîrîrî, uurî yeseru pîꞌ. 17 Upîꞌ eseurîma ya, eseurîma pepîn 
mîrîrî Uyepotorîkon maimu pe. Tîîse eseurîma sîrîrî mîî pe eꞌnîtoꞌ yeseru 
pîꞌ, pakko pe tîweꞌsen eseurîma warantî. 18 Mîrîrî warantî uyeyatonon 
wanî teeseurîmasanon tîpîꞌnîkon. Toꞌ eseurîma teserukon yawîrî. Mîrîrî 
warantî nîrî uurî eseurîma. 19 Maasa pra amîrîꞌnîkon wanî epuꞌnenan 
pe puꞌkuru. Tîîse insamoro pakkokon maimu etayaꞌnîkon, epuꞌnen pe 
awanîkon kaiꞌma eesenumenkakon wenai. 20 Inkamoroya ayenkuꞌtîꞌpîkon, 
moropai ayesaꞌkon pe ayaipontîꞌpîkon toꞌya, moropai ayentaiꞌnîkon toꞌ 
eꞌkupîꞌpî. Mîrîrî warantî atarumaꞌtîkon toꞌya tanne, ayeppeꞌnîpîkon toꞌya 
tanne, îꞌ taayaꞌnîkon pepîn toꞌ pîꞌ. 21 Anna wanîꞌpî mîrîrî yeꞌka pe pra. 
Maasa pra anna wanîꞌpî eranneꞌ pe, mîrîrî yeꞌka kupî eserîke pra.

Inna seruꞌ pepîn. Tiaronkon eseurîma ya, tîpîꞌnîkon mîrîrî yeꞌka. Mîrîrî 
warantî nîrî uurîya ikupî pakko warantî eseurîma upîꞌ. 22 Taa toꞌya ya: 
— Hebreu pe anna wanî, uurîya nîrî taa, — Hebreu uurî. Moropai — Israel 
ponkon pe anna wanî — taa toꞌya ya, uurîya nîrî taa: — Israel pon uurî. 
Moropai — Abraão nurîꞌtî payanyamîꞌ pe anna wanî — taa toꞌya ya, uurîya 
nîrî taa: — Abraão nurîꞌtî parîꞌpî uurî. 23 Inkamoro wanî Cristo poitîrî 
pe? Tîîse uurî wanî inkamoro yentai Cristo poitîrî pe. (Teuren pakko 
warantî eseurîmasaꞌ tanne). Maasa pra inkamoro esenyakaꞌma yentai 
uurî esenyakaꞌmaꞌpî. Moropai inkamoro yentai atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta 
uutîpîtîꞌpî. Tuꞌke iteꞌka uꞌpoꞌpîtîꞌpî toꞌya inkamoro yentai. Moropai tuꞌke 
iteꞌka uusaꞌmanta yonpaꞌpî. 24 Miaꞌtaikin iteꞌka Judeuyamîꞌya uꞌpoꞌpîtîꞌpî 
poꞌpînnîtoꞌ ke, 39 iteꞌkaꞌne. 25 Eseurîwîꞌne iteꞌka Romanoyamîꞌya uꞌpoꞌpîtîꞌpî 
yei ke. Moropai tiwin iteꞌka tîꞌ ke upaꞌtîpîtîꞌpî toꞌya. Eseurîwîꞌne iteꞌka 
apoꞌyen yaꞌ uutî tanne, eeseuronkaꞌpî. Moropai tiaron pensa tiwin wei kaisarî 
uukoꞌmamîꞌpî kureꞌnan pîrana kaꞌ, apoꞌyen eseuronkasaꞌ yai. 26 Tuꞌke iteꞌka 
itekare ekaremekî pîꞌ asarî yai, nariꞌ esuwaꞌkaꞌpî uyarakkîrî. Iren mairontasaꞌ 
winîpai urukkutî yai, moropai tuꞌkankon amaꞌyeꞌkon winîpai, moropai 
tiaronkon pepîn uyonpayamîꞌ, Judeuyamîꞌ winîpai moropai Judeuyamîꞌ pepîn 
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winîpai. Moropai cidade po uutîsaꞌ yai, toꞌ nîkupî winîpai moropai keren po 
nariꞌ winîpai, tiaron pensa apoꞌyen yaꞌ uutî tanne, nariꞌ esuwaꞌkaꞌpî. Moropai 
yonparî wanîyakonkon seruꞌyeꞌkon winîpai, nariꞌ esuwaꞌkaꞌpî uyarakkîrî. 
27 Esenyakaꞌmapîtîꞌpî mararî pra taapîꞌkaꞌse. Tiaron pensa uwetun pîn, 
umoron epuꞌtîꞌpîuya emiꞌnan pîꞌ, moropai upataꞌseꞌ ton ton pra awanî pîꞌ, 
moropai komiꞌ pe awanî pîꞌ, tuꞌke upon ton pra awanî yeꞌnen. 28 Tamîꞌnawîron 
mîrîrîkon tîîse, uurî esenumenka koꞌmannîpî wei kaisarî. Esewankonoꞌma 
manniꞌkan innape Jesus kuꞌnenan pîꞌ, soosikon kaisarî. 29 Maasa pra îꞌ pensa 
tiaron wanî ya aꞌtuꞌmîra, uurî nîrî esepuꞌnî pîꞌ wai aꞌtuꞌmîra ikaisarî. Moropai 
tiaronya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ ya, uurî wai teesewankonoꞌmai ipîꞌ mararî pra.

30 Upîꞌrî atapurî ya, moriya mîrîrî atapurîtoꞌya aꞌtuꞌmîra wanî 
ekaremekî. 31 Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ Uyepotorî, Jesus yun, Paapa man. Manniꞌ 
morî puꞌkuru ipatîkaronya, îꞌ kaiꞌma seruꞌyeꞌ pe eseurîma pepîn epuꞌtî pîꞌ 
man. 32 Pena Damasco cidaderî po wanî yai, manniꞌ pata esaꞌya surara 
tîrîꞌpî cidade manaꞌta pona uyapiꞌnen ton, manniꞌ rei Aretas nîmenkaꞌpî 
pata esaꞌ pe aweꞌtoꞌpe manniꞌya. 33 Tîîse uyonpayamîꞌya uyaraꞌtîꞌpî 
waikaraꞌpî yaꞌ. Inkamoroya uyenuꞌtîꞌpî cidade yiwaꞌtoꞌ aꞌta yai, poro po 
winîkîi, waikaraꞌpî yaꞌ wanî tanne. Mîrîrî warantî toꞌ yenya pai atarîꞌkaꞌpî.

Paapa Winîpainon Tîweꞌneꞌpîꞌtoꞌ Pîꞌ
Paulo Eseurîma

12  1 Upîꞌrî uurî atapurî eꞌpainon, teuren îꞌ pe pra rî atapurîtoꞌ 
wanî. Tîîse eseurîmapai wai îꞌ kaiꞌma uweꞌneꞌ, visão Uyepotorî 

nekaremekîꞌpî pîꞌ. 2 Pena Paapaya uyarîꞌpî kaꞌ ratai pona, paraíso iteseꞌ. 
Awanî sîrîrî asakîrîrî puꞌ pona tîîmoꞌtai konoꞌ esuwaꞌkasaꞌ. Tîîse epuꞌtîuya 
pra wai aweꞌtoꞌ yawîrî, uyesaꞌ yarîꞌpîiya, uyekaton neken kaꞌrî yarîꞌpîiya. 
Anîꞌya mîrîrî epuꞌtî, Paapaya neken. 3 Inîꞌrî tauya Paapaya uyarîꞌpî 
uyesaꞌ yarakkîrî kaꞌ pona, uyekaton neken kaꞌrî yarîꞌpîiya epuꞌtîuya pra 
wai. Paapaya neken epuꞌtî. 4 Miarî etaꞌpîuya anîꞌya ekaremekî eserîkan 
pepîn, see yeꞌka pe rî mai ke, îꞌ kaiꞌma anîꞌya ekaremekî Paapaya itîrî 
pepîn. 5 Mîrîrî etasauꞌya wenai, atapurî mîrîrî pîꞌ. Tîîse atapurî eserîke 
pra wai tiwin kin uurî pîꞌ. Tîîse atapurî aꞌtuꞌmîra uurî eꞌtoꞌ pîꞌ neken. 
6 Mîrîrî yeꞌka pîꞌ atapurîpai wanî ya, atapurî eꞌpainon maasa pra yairon 
pîꞌ eseurîma mîrîrî. Mîrîrî wenai pakko pe wanî pepîn mîrîrî. Tîîse mîrîrî 
yeꞌka pîꞌ eseurîmapai pra wai. Maasa pra mîrîrî wenai anîꞌya uyapurî 
yuꞌse pra wai. Tîîse uyeseru eraꞌma tîuyaꞌnîkon wenai moropai eta 
tîuyaꞌnîkon wenai, mîrîrî pîꞌ toꞌ esenumenka yuꞌse wai.

7 Tîîse mîrîrî warantî kureꞌne atapurî namai, uyakinpanen ton neꞌneꞌ 
erepamîꞌpî upona. Paapaya itîîsaꞌ upun yai, mîꞌnî ewonsaꞌ warantî. Mîrîrî 
erepamî epuꞌtîꞌpîuya Makui narimaꞌpî pe awanî utarumaꞌtîtoꞌpe. 8 Mîrîrî yai 
eseurîwîꞌne iteꞌka Uyepotorî pîꞌ epîremaꞌpî. Esatîꞌpîuya ipîꞌ, uupiapai mîrîrî 
moꞌkatoꞌpeiya kaiꞌma. 9 Tîîse umaimu yuukuꞌpîiya: — Kaane, imoꞌkauya 
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pepîn. Tîîse apîikaꞌtî pîꞌ uukoꞌmamî, mîrîrî yeꞌka yapîtanîpîpa. Aasîrî aapia 
untîrî pîꞌ man. Maasa pra umeruntîri wanî meruntî ke aꞌtuꞌmîra eesepuꞌtî 
tanne — taꞌpîiya upîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen uurî enaꞌpî inîꞌ panpîꞌ taatausinpai, 
aꞌtuꞌmîra uurî eꞌtoꞌ pîꞌ uurî atapurî. Mîrîrî warantî Cristo meruntîri 
eseraꞌmatoꞌpe uwenai. 10 Mîrîrî yeꞌnen taatausinpai uukoꞌmamî aꞌtuꞌmîra 
eꞌtoꞌ pîꞌ, moropai umuꞌtunpatoꞌ pîꞌ, moropai ituꞌse eꞌtoꞌ pîꞌ, moropai 
upokonomatoꞌ pîꞌ, moropai tiaron uyarakkîrî teesuwaꞌkasen pîꞌ Cristo 
wenai, taatausinpai uukoꞌmamî. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa aꞌtuꞌmîra esepuꞌtî ya, 
tîîse meruntî ke esepuꞌtî maasa pra Cristoya itîrî yeꞌnen uupia.

Paulo Esewankonoꞌma Koꞌmannîpî
Coríntio Ponkon Soosi Tawonkon Pîꞌ

11 Eseurîma pîꞌ wai pakko pe tîweꞌsen eseurîma warantî. Maasa pra 
amîrîꞌnîkonya mîrîrî warantî eseurîma emapuꞌtîꞌpî. Tîîse amîrîꞌnîkon 
eseurîma eꞌpai awanîꞌpî, îꞌ kaiꞌma morî pe uyeseru eꞌtoꞌ pîꞌ taayaꞌnîkon eꞌpai 
awanîꞌpî. Inna seruꞌ pepîn, îꞌ pe pra rî uurî wanî. Tîîse inkamoro, yaipontîsaꞌ 
pe tîweꞌkuꞌsanon maꞌre uurî wanî pepîn tiwin kin. 12 Moro akoreꞌtaꞌnîkon 
wanî yai, Paapaya tuꞌkan kupîꞌpî uwenai. Teraꞌmasen kupîꞌpîiya, esenupantoꞌ 
ton, moropai teesewankonoꞌmai esenumenkantoꞌ ton kupîꞌpîiya. Moropai 
anîꞌ nîkupî eserîkan pepîn kupîꞌpîiya akoreꞌtaꞌnîkon, tînaipontîꞌpî pe wanî 
epuꞌtîkonpa. Inaipontîꞌpî pe uukoꞌmamîꞌpî tîrumakai pra. 13 Yai pra amîrîꞌnîkon 
esenumenka kaꞌrî, tiaronkon pîikaꞌtîꞌpî annaya, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîꞌpî annaya 
yentai. Îꞌ kaiꞌma anna wanîꞌpî? Amîrîꞌnîkon koreꞌta anna yeseru kupîyaꞌnîkon 
pe naatî, ayewanmakon pe? Mîrîrî warantî anna kupîꞌpîyaꞌnîkon ya, Îꞌ tesaꞌse 
pra anna koꞌmansaꞌ wenai, aawanmîraꞌnîkon anna koꞌmamîꞌpî kuꞌtî.

14 Inîꞌrî teeseurînon iteꞌka pe amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse uutî. Mîrîrî yai 
nîrî îꞌ anesaꞌpai pra wai amîrîꞌnîkon pîꞌ. Atînirurîkon yuꞌse pra wai tîîse 
amîrîꞌnîkon neken yuꞌse wai kureꞌne. Maasa eraꞌmatî moreyamîꞌ yunkonya 
neken tîniru yannuku eꞌpai awanî, îꞌ tînmukuyamîꞌ eꞌtoꞌ ituꞌse yennapa. 
Moropai mîîkîrî munkîyamîꞌya tîyun ton pe yannuku pepîn eꞌpainon. 
15 Mîrîrî warantî uurîya nîrî ayunkon warantî, uwakîri pe taatausinpai 
tamîꞌnawîrî itesaꞌ pe eꞌtoꞌ aretîꞌkauya. Uurî rî ataretîꞌka pe wai, amîrîꞌnîkon 
pîikaꞌtîtoꞌpeuya. Yai pra mîrîrî kupîuya wenai, uyapurîyaꞌnîkon pepîn 
eꞌpainon, kureꞌne amîrîꞌnîkon saꞌnamatouꞌya wenai?

16 Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkonya innape epuꞌtî, îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon 
yenyakaꞌmai uutî pîn. Tîîse tiaronkonya taa amîrîꞌnîkon yenkuꞌtîsauꞌya, 
uupia atînirurîkon tîrîkonpa kaiꞌma taa toꞌya. 17 Îꞌ pensa insamoro 
uyonpakon yarimasauꞌya yai aapiaꞌnîkon, uurî ton pe atînirurîkon 
eraꞌmai toꞌ yaipontîsauꞌya pra wai. 18 Uurîya mîîkîrî Tito yarimaꞌpî 
moropai tiaron uyonpakon, innape Jesus kuꞌnen wîtîtoꞌpe yarakkîrî. 
Tîîse mîîkîrî wanîꞌpî yairî teesenumenkasen pe anna esenumenka saꞌnîrî. 
Mîrîrî yeꞌnen Titoya amîrîꞌnîkon tenkuꞌtîi atînirurîkon moꞌkasaꞌ pra man.
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19 Yai pra eesenumenkakon amîrîꞌnîkon rawîrî anna eꞌwapuꞌtî 
kaiꞌma, tîîse kaane. Anna eseurîma Cristoya anna eseurîmatoꞌpe taꞌpî 
yawîrî, Paapa rawîrî siꞌma. Moropai tamîꞌnawîrî anna nîkupîꞌpî wanî 
uyonpayamîꞌ, uwakîrikon puꞌkuru amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpe. 20 Tîîse 
eppeꞌnî pîꞌ wai kureꞌne, îꞌ kaiꞌma yairî pra awanîkon anepopai pra 
wanî pîꞌ. Eranneꞌ pe wai mîrîrî akoreꞌtaꞌnîkon ekoreꞌmantoꞌ eporîuya 
pîꞌ, moropai kinmuwanîtoꞌ, moropai esewanmîrîntoꞌ, moropai 
aawarîrîꞌnîkon teesenumenkai aweꞌtoꞌkon, moropai eꞌmuꞌtunpantoꞌ, 
eseurîmantoꞌ, moropai mîî pe aweꞌtoꞌkon, moropai pîraiꞌ pîꞌ tîmurukun 
pe pra awanîkon anepopai pra wanî pîꞌ eranneꞌ pe wai. Mîrîrî 
warantî ayeporîuyaꞌnîkon ya, awakîrikon pe wanî pepîn, maasa pra 
ekoreꞌma kupî, mîrîrî imakuiꞌpî ayeserukon pîꞌ. 21 Eranneꞌ pe wai nîrî 
inîꞌrî akoreꞌtaꞌnîkon uutîsaꞌ ya, eppeꞌpai pra wai Paapa rawîrî siꞌma 
awenaiꞌnîkon. Moropai mîrîrî pîꞌ tîweppeꞌse ukarunpai pra wai mararî 
pra awenaiꞌnîkon. Maasa pra pena imakuiꞌpî kupîꞌpîyaꞌnîkon, moropai 
mîrîrî pîꞌ tîwenpenatai irumakayaꞌnîkon pra aakoꞌmamîꞌpîkon. Mîrîrî 
imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî awanîkon ke, 
moropai tiaron nura ayeserukon kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon tîrumakai pra. 
Mîrîrî wenai eppeꞌpai pra wai.

Tiwinkanoꞌpî Pauloya Panamantoꞌ

13  1 Sîrîrî wanî iteseurîno iteꞌka pe uutîtoꞌ amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse. 
Erepansaꞌ ya, ikupîuya, îꞌ kaiꞌma Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya 

taasaꞌ warantî. See warantî taasaiꞌya:
— Anîꞌya îꞌ rî kuꞌsaꞌ ya, mîîkîrî esepuꞌtoꞌpe innape,
asakîꞌnankon pemonkonyamîꞌya. Mîîwîni pra awanî ya,
eseurîwîꞌnankonya taa eꞌpai man

Dt 19.15

— taasaiꞌya man. 2 Itakon iteꞌka pe aapiaꞌnîkon uutîsaꞌ yai, taꞌpîuya îꞌ 
kupîuya manniꞌkan imakuiꞌpî kupîtîponkon yarakkîrî. Mîrîrî warantî 
inîꞌrî tauya pe wai, aapia pra siꞌma. Inîꞌrî erepamî yai, — aka saꞌne 
— tauya pe pra wai anîꞌ pîꞌ tiwin kin, tamîꞌnawîronkon imakuiꞌpî 
ikuꞌnenan pîꞌ. 3 Maasa pra îꞌ kaiꞌma Cristo eseurîma warantî uurî 
eseurîma anepuꞌpai awanîkon. Maasa eraꞌmatî, Cristo wanî pepîn 
aꞌtuꞌmîra. Tîîse mîîkîrîya tîmeruntîri yenpo, akoreꞌtaꞌnîkon erepamî yai. 
4 Tîîse aꞌtuꞌmîra awanîꞌpî, îꞌ pensa pakîꞌnan pona ipokapîtî toꞌya yai. Tîîse 
sîrîrîpe aakoꞌmamî Paapa meruntîri yai. Mîrîrî warantî nîrî anna wanî 
aꞌtuꞌmîra Cristo wanîꞌpî warantî. Tarîpai anna koꞌmamî yeꞌnen yarakkîrî, 
imeruntîri yai anna koꞌmamî, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîtoꞌpe annaya.

5 Mîrîrî yeꞌnen aawarîrîꞌnîkon rî eseraꞌmatî ayewankon yaꞌ, innape ikupî pîꞌ 
aakoꞌmamîkon epuꞌtîkonpa. Innape ayewankon yaꞌ Cristo wanî epuꞌtî pîꞌ naatîi, 
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ipemonkono pe awanîkon ya. 6 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon ya, anna 
yeseru wenai, Cristo pemonkono pe anna wanî, epuꞌtîyaꞌnîkon, anna yewan 
yaꞌ aakoꞌmamîkon yeꞌnen. 7 Esatî annaya Paapa pîꞌ imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon 
namai. Mîrîrî esatî annaya maasa pra morî pe anna eseraꞌmatoꞌpe pra, tîîse 
morî kupî pîꞌ awanîkonpa yairon. Moropai anna esenyakaꞌmatoꞌ eseraꞌma ya îꞌ 
pe pra rî, îꞌ waniꞌ awanî pepîn. 8 Maasa pra Cristo maimu pe anna esenyakaꞌma 
tanne, îꞌ koneka annaya eserîke pra man yairon Paapa maimu yawîrî pra. Tîîse 
mîrîrî yawîrî neken anna wanî. 9 Aasîrî yairî ayeserukon wanî ya, meruntî 
ke annaya ayaipontîkon pepîn eꞌpainon. Mîrîrî pîꞌ anna atausinpa eꞌpainon. 
Mîrîrî yeꞌnen anna epîreman pîꞌ man aponaꞌnîkon yairon pe ayeserukon 
enatoꞌpe. 10 Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî aapiaꞌnîkon eꞌmaiꞌ pe, 
uutî rawîrî amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse. Maasa pra îꞌ pensa uutîsaꞌ ya, meruntî ke 
atarumaꞌtîuyaꞌnîkon namai, Uyepotorî maimu pe. Maasa pra sîrîrî Uyepotorî 
maimu wanî inîꞌ panpîꞌ amîrîꞌnîkon ena emapuꞌtînen pe morî pe panpîꞌ. Mîrîrî 
wanî pepîn innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon rumakayaꞌnîkon emapuꞌtînen pe pra.

Paulo Esekaremekî
11 Uyonpayamîꞌ, koꞌmannîꞌnîkon. Tamîꞌnawîrî Paapa pîꞌ esatî pîꞌ 

akoꞌmantî, morî pe amîrîꞌnîkon kuꞌtoꞌpeiya, morî pe tîwanî manniꞌ 
warantî Paapaya akuꞌtoꞌkon pe. Sîrîrî apanamatouꞌya etatî, mîrîrî 
taasauꞌya manniꞌ. Moropai morî pe tîwanmîra akoꞌmantî ayonpakon 
pokonpe. Teesiyuꞌpîꞌse pra akoꞌmantî ayonpakon pokonpe. Mîrîrî warantî 
aakoꞌmamîkon ya, ayarakkîrîꞌnîkon Paapa koꞌmamî. Mîîkîrî Paapa wanî 
eꞌsaꞌnamantoꞌ tîînen pe, moropai tîwanmîn tîînen pe.

12 Ayonpakon yenya yapiꞌtî morî pe, eeseporîkon yai. 
13 Tamîꞌnawîronkon uyonpakon Paapa yapurînenanya uupia tîweꞌsanonya 
aapiaꞌnîkon tîmaimukon yarima sîrîrî.

14 Esatî annaya Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ, tamîꞌnawîrî morî pe 
tîweꞌtoꞌ tîîtoꞌpeiya aapiaꞌnîkon. Moropai Paapaya morî pe teetîꞌnînmai 
aakoꞌmamîkon emapuꞌtîtoꞌpe esatî annaya. Moropai Morî Yekaton Wannîya 
tiwin eesenumenkatoꞌkon eꞌtoꞌpe tamîꞌnawîrî siꞌma, esatî annaya sîrîrî. 

2 Coríntios 13  

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




