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Umaimu Man Aapiaꞌnîkon

1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka aapiaꞌnîkon. Uurî wanî 
imenkasaꞌ pe, yaipontîsaꞌ pe, anîꞌrî pemonkon nîmenkaꞌpî pe pra, 

tîîse Jesus Cristo nîmenkaꞌpî pe wanî. Moropai Paapa, itun nîmenkaꞌpî 
pe wanî, manniꞌ Paapa, isaꞌmantaꞌsan koreꞌtapai Jesus pîmîꞌsaꞌkaꞌtîpon. 
2 Tauya tamîꞌnawîronkon uyonpakon, tarî uupia toꞌ wanî manniꞌkanya 
tîmaimukon yarima pîꞌ man amîrîꞌnîkon Galácia soosirîkon tawonkon pia.

3 Morî epeꞌmîra tîntîrî tîrî Paapaya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon. Moropai 
tîwanmîra tîweꞌtoꞌ tîrî Uyunkonya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya 
itîrî yuꞌse wai aapiaꞌnîkon. 4 Mîîkîrî Cristo eturumakaꞌpî tîîsaꞌmantapa 
kaiꞌma, uurîꞌnîkon pîikaꞌtîpa umakuyikon winîpai. Mannankan sîrîrî 
pata po tîîkoꞌmansenon pemonkonyamîꞌ imakuiꞌsan warantî eꞌnî 
namai, uurîꞌnîkon moꞌkapa kaiꞌma aasaꞌmantaꞌpî. Îꞌ kaiꞌma ituꞌse 
Paapa, uyunkon eꞌtoꞌ yawîrî ikupîꞌpîiya. 5 Jesus nîkupîꞌpî wenai, — Morî 

SÎRÎRÎ KAARETA PAULO 
NÎMENUKAꞌPÎ

GALÁCIA PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya moropai innape Jesus kuꞌnenan Galácia poronkon 

pia yarimaꞌpîiya. Mîîkîrî Paulo wanîꞌpî Jesus naipontîꞌsan yonpa pe. Inkamoro pia 
Paulo wîtîsaꞌ wanîꞌpî itekare ekaremeꞌse. Morî pe yapisîꞌpî toꞌya moropai innape ikupîꞌpî 
toꞌya. Mîrîrî tîpo Paulo wîtîꞌpî toꞌ piapai. Moropai tîîkoꞌmamî tîpo, toꞌ yekare etaꞌpîiya, îꞌ 
kaiꞌma tiaronkon erepamîꞌpî inkamoro pia amenan yekare ekaremeꞌse. Taapîtîꞌpî toꞌya, 
eꞌmaiꞌpe toꞌ netaꞌpî Paulo winîpai wanîꞌpî morî pe teuren tîîse mîî pîkîrî neken. Inîꞌ 
panpîꞌ ituꞌse awanî. Judeuyamîꞌ yeseru kupî toꞌya eꞌpai awanî, taꞌpî toꞌya. Circumcisado 
pe eꞌpai toꞌ wanî Paapaya inkamoro yapiꞌtoꞌpe tînmuku pe, taꞌpî toꞌya.

Moropai inîꞌ taꞌpî toꞌya, Pauloya toꞌ yenupatoꞌ wanî pepîn Paapa maimu pe 
maasa pra Paapa winîpainon pepîn mîrîrî. Pemonkonyamîꞌ winîpainon mîrîrî 
Paulo nekaremekîꞌpî, taꞌpî toꞌya. Mîrîrî warantî inkamoro yenupaꞌpî toꞌya. Mîrîrî 
yeꞌnen sîrîrî kaareta yarimaꞌpî Pauloya inkamoro esenkuꞌtî namai. Moropai toꞌ 
yenupaꞌpîiya îꞌ kaiꞌma yairî toꞌ koꞌmantoꞌpe.
 

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



486

pe puꞌkuru man, Paapa — taapaiꞌnîkon man tîwîrî rî. Mîrîrî warantî 
taapaiꞌnîkon.

Tiwinan Itekare Yairon
6 Mararî pra esenumenkan pîꞌ wai teesewankonoꞌmai uyewan yaꞌ. 

Maasa pra manniꞌ amîrîꞌnîkon yannotîpon morî pe, epeꞌmîn ke, mîîkîrî 
rumakasaꞌyaꞌnîkon tiwinarî. Moropai mîîkîrî tîrumakai tiaronkon 
nekaremekî yapiꞌsaꞌyaꞌnîkon. 7 Tîîse tiaron Cristo yekare yeꞌka ton 
pra man. Mîrîrî pîꞌ eseurîma, maasa pra mîrîrî kaiꞌma amîrîꞌnîkon 
yakaꞌmanenan moro toꞌ man. Inkamoro eseurîma koꞌmannîpî 
akoreꞌtaꞌnîkon. Yairon Cristo yekare miakanma yuꞌse toꞌ koꞌmamî. 8 Tîîse 
anîꞌya mîrîrî yeꞌka miakanma ya, annaya, mîîwîni pra awanî ya, inserî 
kaꞌ poinonya ekaremekî ya tiaron pe, anna nekaremekîꞌpî warantî pra, 
mîîkîrî eꞌtarumaꞌtî apoꞌ yaꞌ yuꞌse wai. 9 Sîrîrî pîꞌ pena anna eseurîmaꞌpî. 
Inîꞌrî tauya sîrîrî. Anîꞌya tiaron pe itekare ekaremekî ya, îꞌ yapiꞌsaꞌyaꞌnîkon 
warantî pra, ipatîkarî mîîkîrî eꞌtarumaꞌtî apoꞌ yaꞌ yuꞌse wai.

10 Sîrîrî warantî eseurîma ya, pemonkonyamîꞌ yapurîuya sîrîrî? Kaane, 
tiwin kin mîrîrî pîꞌ pra! Tîîse Paapa yapurîuya pe eseurîmatoꞌ yuꞌse 
wanî sîrîrî. Pemonkonyamîꞌ yapurîuya pe eseurîma ya, morî pe upîꞌ toꞌ 
eseurîmatoꞌpe, moriya Cristo poitîrî pe wanî pepîn eꞌpainon.

Îꞌ Kaiꞌma Yaipontîsaꞌ Pe Tîwanî Pîꞌ Paulo Eseurîma
11 Uyonpayamîꞌ, tauya sîrîrî apîꞌnîkon. Sîrîrî Cristo yekare 

ekaremekîuya manniꞌ, mîrîrî wanî pepîn tiwin kin pemonkon 
esenumenkatoꞌ. 12 Tiwin kin anîꞌ winîpai moropai anîꞌya uyenupasaꞌ 
pra man. Tîîse Jesus Cristo winîpai neken etaꞌpîuya. Moropai mîîkîrîya 
yenpoꞌpî uupia, mîrîrî ekaremeꞌtoꞌpeuya kaiꞌma.

13 Pena îꞌ kaiꞌma uukoꞌmanpîtîꞌpî yekare epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon, anna 
Judeuyamîꞌ yeseru yaꞌ uukoꞌmanpîtî yai. Moropai îꞌ kaiꞌma Cristo 
yapurînenan tarumaꞌtîpîtîꞌpîuya mararî pra îri pe toꞌ winîkîi. Moropai 
tamîꞌnawîron ankuꞌpai eꞌtoꞌ kuꞌpîtîꞌpîuya toꞌ winîkîi, toꞌ tîꞌkatoꞌpeuya. 
14 Uurî eꞌpîtîꞌpî tamîꞌnawîron Judeuyamîꞌ yeseru yawîron pe, tiaronkon 
uyonpayamîꞌ yentai. Moropai îꞌ kaiꞌma tamîꞌnawîrî yawîrî ikupîuya 
yuwapîtîꞌpîuya, îꞌ kaiꞌma utamorîꞌsan yeserurîꞌpî.

15 Tîîse morî pe tîweꞌtoꞌ wenai Paapaya umenkaꞌpî pena, maasa 
esenpo pra tîîse usan roꞌta yapai. Moropai uyannoꞌpîiya îꞌ kaiꞌma tîmîrî 
ton pe eꞌtoꞌpe. 16 Moropai îꞌ pensa sîrîrî anekaremeꞌpai Paapa wanî 
yai upîꞌ tînmu yenpoꞌpîiya. Taꞌpîiya tekare ekaremekîuya yuꞌse tîwanî 
mannankan Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. Mîrîrî etasauꞌya pata pai, anîꞌ winîpai 
upanamanen ton yuwasauꞌya pra wai. 17 Moropai Jerusalém pona uutîsaꞌ 
pra wai mannankan taipontîsanon pe, inmenkasaꞌkon pia, manniꞌkan 
urawîrî tîweꞌsanon. Inkamoro pia uutîsaꞌ pra wai upanamatoꞌpe toꞌya. 
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Tîîse uutîꞌpî Arábia pata yaꞌ keren pona. Miarî uukoꞌmamîꞌpî. Moropai 
mîrîrî tîpo, ennaꞌpoꞌpî Damasco cidaderî pona. 18 Miarî uukoꞌmamîꞌpî 
eseurîwîꞌne konoꞌ kaisarî. Mîrîrî tîpo, uutî tuꞌkaꞌpî Jerusalém pona, Pedro 
anepuꞌpai wanî yeꞌnen. Moropai miarî uukoꞌmamîꞌpî asakîꞌne domingo 
kaisarî. 19 Moropai mîrîrî yai, tiaronkon Jesus naipontîꞌsan eraꞌmasauꞌya 
pra wai, tîîse Tiago neken, manniꞌ Uyepotorî yakon eraꞌmaꞌpîuya.

20 Mîrîrî warantî awanîꞌpî, useruku pepîn. Sîrîrî menukauya sîrîrî, 
Paapaya epuꞌtî tanne, îꞌ kaiꞌma yairî eseurîma sîrîrî. 21 Moropai mîrîrî 
tîpo, uutîꞌpî Síria pata poro moropai Cilícia pata poro. 22 Mîrîrî yai, uurî 
asarî tanne, Judéia soosirî tawonkonya uyepuꞌtî pra awanîꞌpî. 23 Eta 
pe neken uyekare etaꞌpî toꞌya, tiaronkon eseurîma pîꞌ. Taapîtîꞌpî toꞌya: 
— Tarîpai manniꞌ uurîꞌnîkon tarumaꞌtîpîtîtîponya innape ikuꞌsaꞌ tîuya 
ekaremeꞌpîtîꞌpî man, manniꞌ uurîꞌnîkonya innape ikuꞌtoꞌ anaretîꞌkapai 
eꞌpîtîꞌpî ya — taapîtîꞌpî toꞌya. 24 Moropai uwenai inkamoroya taa pîꞌ 
man Paapa pîꞌ: — Morî pe nai, Paapa. Kureꞌnan amîrî, mîîkîrî anna 
tarumaꞌtîtîpon pîikaꞌtîsaꞌya nai — kaiꞌma Paapa yapurîꞌpî toꞌya.

Paulo Moropai Tiaronkon Jesus Naipontîꞌsan
Eporî Tuꞌka Pauloya

2  1 Asakîrîrî puꞌ pona tîîmoꞌtai (14) konoꞌ uukoꞌmamî tîpo, ennaꞌpo 
tuꞌkaꞌpî Jerusalém pona Barnabé yarakkîrî. Moropai Tito nîrî yarîꞌpîuya 

uyarakkîrî. 2 Miarî ya uutîꞌpî, maasa pra Paapaya ekaremekîꞌpî upîꞌ miarî ya 
uutîtoꞌpe. Miarî erepansaꞌ yai, anna emurukuntîꞌpî manniꞌkan soosi esanon 
neken pokonpe. Anna emurukuntîꞌpî anna eseurîmatoꞌpe iponarî. Mîrîrî yai 
toꞌ pîꞌ Cristo yekare ekaremekîꞌpîuya tamîꞌnawîrî manniꞌ Judeuyamîꞌ pepîn 
pîꞌ. Îꞌ kaiꞌma unekaremekî koꞌmannîpî ekaremekîꞌpîuya. Maasa pra mîrîrî 
esenyakaꞌmantoꞌ wanî yuꞌse pra awanîꞌpî îꞌ pe pra rî. Tîîse inna, mîrîrî warantî 
ikupî pîꞌ akoꞌmankî, taa toꞌya yuꞌse awanîꞌpî. 3 Mîrîrî eta tîuyaꞌnîkon ya, etaꞌpî 
toꞌya morî pe, innape ikupîꞌpî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen uwanîyakon Tito, Judeu pepîn 
tîîse Grego, mîîkîrî ena eꞌpai man Judeu yeseru yaꞌ, taa toꞌya pra awanîꞌpî. 
4 Tîîse tiaronkon wanîꞌpî moro, innape Jesus kuꞌnenan pe tîweꞌkuꞌsanon 
moropai inkamoro emurukuntîsaꞌ wanîꞌpî anna pokonpe. Tîîse inkamoroya taa 
koꞌmannîpî Tito ena eꞌpai man Judeuyamîꞌ yeseru yaꞌ. Inkamoro warayoꞌkon 
ewonsaꞌ wanîꞌpî amaꞌ pe anna yakoꞌmenkakonpa kaiꞌma. Îꞌ kaiꞌma ikupî annaya 
aneraꞌmapai tîwanîkon yeꞌnen, Jesus yarakkîrî anna eꞌtoꞌ wenai. Inkamoro 
wanîꞌpî îꞌ kaiꞌma Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî anna wanî yuꞌse. Tîîse 
Cristo pemonkono pe eꞌnî yeꞌnen, unkupîkon ton Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî 
kupî pepîn. 5 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî pîꞌ inna, mîrîrî yawîrî kuꞌpaiꞌnîkon man, 
taasaꞌ annaya pra man. Maasa pra yairon Cristo yekare, manniꞌ anetaꞌpîkon 
koꞌmantoꞌpe aapiaꞌnîkon, tiaron pe miakanma anîꞌya namai.

6 Tîîse manniꞌkan soosi esaꞌ pe tîweꞌsanon, uyentainokon pe 
ankupîꞌsanya upanamasaꞌ pra man, amenan esenumenkatoꞌ ke. (Tîîse 
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uurî pia anîꞌ wanî pepîn tiaron yentai tîîse Paapaya ukupîꞌpîkon 
seꞌ kaisarî eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon.) 7 Tîîse inkamoroya îꞌ kaiꞌma Paapaya 
esenyakaꞌmatoꞌ ton tîîsaꞌ eraꞌmaꞌpî, Jesus Cristo yekare ekaremekî 
pîꞌ manniꞌkan Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. Îꞌ kaiꞌma Paapaya Pedro kupîꞌpî 
Judeuyamîꞌ pîꞌ itekare ekaremeꞌtoꞌpeiya warantî. 8 Maasa pra Paapa 
esenyakaꞌma manniꞌ warantî Pedro yarakkîrî Judeuyamîꞌ pîꞌ itekare 
ekaremekî pîꞌ. Mîrîrî warantî nîrî uurî wenai Paapa esenyakaꞌma 
Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ itekare ekaremeꞌtoꞌpeuya. 9 Mîrîrî yeꞌnen Tiagoya 
moropai Pedroya moropai Joãoya manniꞌkan soosi esaꞌ pe tîweꞌsanonya 
epuꞌtîꞌpî, îꞌ kaiꞌma Paapa nîkupîꞌpî pe awanî. Moropai inkamoroya 
tenyakon tîrîꞌpî uurî pia moropai Barnabé pia. Mîrîrî yeꞌnen inna taꞌpî 
annaya îꞌ kaiꞌma Judeu pepîn koreꞌta anna esenyakaꞌma pîꞌ, moropai 
inkamoro esenyakaꞌma tanne Judeuyamîꞌ koreꞌta. 10 Tîîse esatîꞌpî 
inkamoroya anna pîꞌ, anna wanmîra manniꞌkan îꞌ ton pînon saꞌne, toꞌ 
koreꞌtawonkon kupî annaya namai. Tîîse mîrîrî kupî yuwa pîꞌ uukoꞌmamî 
sîrîrî, uuwanmîra ikupîuya pra ituꞌse wanî yeꞌnen.

Paulo Eseurîma Pedro Pîꞌ Meruntî Ke
Antioquia Cidaderî Po

11 Antioquia cidaderî po uukoꞌmamî tanne, Pedro erepamîꞌpî miarî 
ya. Mîîkîrî pîꞌ eseurîmaꞌpî meruntî ke, tamîꞌnawîronkon rawîrî 
siꞌma. Maasa pra iteseru wanîꞌpî yairî pra. 12 Pena iteseru wanîꞌpî see 
warantî. Maasa inkamoro Tiago narimaꞌsan erepamî pra tîîse, Pedroya 
tekkari yonpapîtîꞌpî manniꞌkan innape Jesus kuꞌnenan pokonpe, 
Judeuyamîꞌ pepîn pokonpe, Judeuyamîꞌ yeseru yawîrî pra. Tîîse 
inkamoro warayoꞌkon erepamîꞌpî pata pai inîꞌrî tekkari anonpapai 
pra eenaꞌpî Judeuyamîꞌ pepîn pokonpe. Maasa pra eranneꞌ pe eenaꞌpî 
inkamoro warayoꞌkon Jerusalém poi iipîꞌsan pîꞌ, toꞌ yeseru ankuꞌpai 
tîwanî yeꞌnen. Judeuyamîꞌ yeseru yawîrî innape Jesus kuꞌnenan 
koꞌmamî eꞌpai awanî, taa toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌrî Judeuyamîꞌ pepîn 
pîinamaiya pra eenaꞌpî. 13 Moropai tiaronkon Judeuyamîꞌ innape 
Jesus kuꞌnenan eꞌmenkaꞌpî Pedro pokonpe tîwanîkonpa Judeuyamîꞌ 
pepîn pokonpe tekkarikon anonpapai pra. Moropai Barnabé enaꞌpî 
toꞌ warantî nîrî anîꞌ pîinamaiya pra. Eranneꞌ pe eenaꞌpî inîꞌrî yairon 
ankuꞌpai pra.

14 Mîrîrî eraꞌmauya yai, epuꞌtîꞌpîuya yairî pra awanî. Cristo yekare 
nekaremeꞌtoꞌ yawîrî pra awanî. Mîrîrî yeꞌnen taꞌpîuya Pedro pîꞌ 
tamîꞌnawîronkon rawîrî siꞌma. — Aꞌkî, Judeu pe puꞌkuru awanî, tîîse 
aakoꞌmamî pepîn Judeuyamîꞌ yeseru yawîrî. Ayekkari yonpapîtîꞌpîya 
Judeuyamîꞌ pepîn pokonpe toꞌ warantî. Tîîse “Taatarimai toꞌ piapai”, 
taaya, “Judeuyamîꞌ yeseru kupîyaꞌnîkon eꞌpai man”, taaya toꞌ pîꞌ, toꞌ 
piapai taatarimai. Tîîse mîrîrî wanî pepîn yairî — taꞌpîuya ipîꞌ.

Gálatas 2  
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Judeuyamîꞌ Moropai Judeuyamîꞌ Pepîn 
Eꞌpîikaꞌtî Innape Ikupî Toꞌya Wenai

15 Taꞌpîuya Pedro pîꞌ: — Uurîꞌnîkon wanî Judeuyamîꞌ pe esenpoꞌsan 
pe. Manniꞌkan imakuiꞌsan, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî pra 
tîweꞌsanon, Judeuyamîꞌ pepîn pe esenpoꞌsan pe pra eꞌnî. 16 Tîîse epuꞌtî, 
uurîꞌnîkon innape Jesus kuꞌnenanya pemonkon yapisî Paapaya pepîn 
Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌrîꞌpî konekaiya wenai, tîîse innape Jesus 
Cristo kuꞌtoiꞌya wenai yapisîiya morî pe. Mîrîrî yeꞌnen Judeuyamîꞌ pepîn 
warantî uurîꞌnîkon nîrî yapisî Paapaya innape Jesus Cristo kuꞌsaꞌ wenai, 
mîrîrî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî koneka wenai pra. Maasa pra anîꞌ kupî 
Paapaya pepîn morî pe Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî kupîiya wenai.

17 Judeuyamîꞌ esenumenka see warantî, îꞌ pensa morî pe ukupîkon Paapaya 
yuwa ya, innape Jesus Cristo kupî wenai, uurîꞌnîkon wanî imakuiꞌsan pe 
Judeuyamîꞌ pepîn warantî. Imakuiꞌpî pe eꞌnî, maasa pra Moisésya yenupantoꞌ 
rîꞌpî yawîrî pra koꞌmannî wenai. Toꞌ esenumenka mîrîrî warantî, tîîse toꞌ 
esenkuꞌtîsaꞌ man. Maasa pra Cristoya imakuiꞌpî pe eꞌkî, Paapa maimu yawîrî 
pra eꞌkî taasaꞌ pra man. 18 Manniꞌ pena esuwaꞌkaꞌpî kuꞌse ennaꞌpo eserîke 
pra man. Mîrîrî yeꞌnen taa eserîke pra man, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ rîꞌpî 
yawîrî eꞌnîpaiꞌnîkon. Maasa pra mîrîrî taꞌnîkon ya, imakuiꞌpî pe rî koꞌmannî, 
mîrîrî yawîrî koꞌmannî eserîke pra man. 19 Tarîpai uurî, mîrîrî Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ winîkîi inîꞌ îꞌ ton pra wai. Manniꞌ isaꞌmantaꞌpî warantî wanî sîrîrî 
iwinîkîi. Tarîpai enen esepuꞌtî sîrîrî Paapa winîkîi neken. Uurî saꞌmantaꞌpî 
Cristo yarakkîrî pakîꞌnan po aasaꞌmanta yai. Maasa pra morî pe uurîꞌnîkon 
yapisî Paapaya pepîn, mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî koꞌmannî 
wenai. 20 Mîrîrî yeꞌnen uuwarîrî uukoꞌmamî pepîn enen, tîîse manniꞌ Cristo 
enenan koꞌmamî sîrîrî uyarakkîrî. Moropai sîrîrî uukoꞌmamî manniꞌ innape 
Paapa munmu kupîuya yeꞌka pe. Manniꞌ usaꞌnamatîpon moropai uurî ton pe 
tîîwarîrî eturumakaꞌpî tîîsaꞌmantapa. 21 Morî pe ukuꞌtoꞌ Paapaya kupî pîꞌ wai 
innape. Maasa pra Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ kupî wenai morî pe Paapaya 
uurîꞌnîkon yapisî ya, moriya îꞌ pe pra rî Cristo saꞌmantaꞌpî kupî mîrîrî.

Morî Yekaton Wannî Iipî
Innape Jesus Kupî Wenai Uyewankon Yaꞌ

3  1 Tarîpai eseurîma etatî Galácia ponkon. Pakkokon amîrîꞌnîkon. Anîꞌya 
amîrîꞌnîkon maꞌtanîpîꞌpî mîîtoꞌpe mîrîrî warantî awanîkonpa. Maasa pra 

pena amîrîꞌnîkonya unekaremekîꞌpî epuꞌtîꞌpî aronne, îꞌ kaiꞌma pakîꞌnan po Jesus 
Cristo saꞌmantaꞌpî yekare epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. 2 Tarîpai ayekaranmapouyaꞌnîkon 
sîrîrî, Paapa winîpainon Morî Yekaton Wannî yapisîꞌpîyaꞌnîkon Moisés 
yenupantoꞌ rîꞌpî kupîyaꞌnîkon wenai? Innape Jesus Cristo yekare kupîyaꞌnîkon 
wenai kaꞌrî? Tarîpai umaimu yuꞌtî. 3 Yapisîꞌpîyaꞌnîkon innape Jesus kupîyaꞌnîkon 
wenai. Tîîse îꞌ ton pe Moisésya ayenupaꞌpîkon yawîrî ankuꞌpai awanîkon mîrîrî? 
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Aawarîrîꞌnîkon morî pe eꞌpai awanîkon? 4 Innape Jesus kupîꞌpîyaꞌnîkon patapai, 
tamîꞌnawîron îꞌ eꞌkupîꞌpî ayarakkîrîꞌnîkon, amoronkon, aatausinpatoꞌkon, mîrîrî 
kupî pîꞌ naatî îꞌ pe pra rî? Îꞌ pe pra aweꞌsaꞌ pra man. 5 Paapaya Morî Yekaton 
Wannî tîrî aapiaꞌnîkon, moropai anîꞌ nîkupî pepîn kupî ya akoreꞌtaꞌnîkon, mîrîrî 
Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî kupîyaꞌnîkon wenai? Mîrîrî wenai pra, tîîse Cristo 
yekare etayaꞌnîkon wenai, innape ikupîꞌpîyaꞌnîkon wenai.

6 Mîrîrî warantî Abraão nurîꞌtî wanîꞌpî. Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya 
taasaꞌ man:

— Mîîkîrîya innape Paapa maimu kupîꞌpî moropai innape tîkupîiya 
wenai,

Paapaya yapisîꞌpî yairî puꞌkuru ikuꞌsaꞌ tîuya yeꞌnen
Gn 15.6

— taasaiꞌya man. 7 Mîrîrî yeꞌnen epuꞌtî man, yaironkon pe eꞌnî Abraão 
nurîꞌtî payannîꞌsan pe puꞌkuru, innape ikupî yeꞌnen. 8 Pena Paapa 
maimuya taꞌpî îꞌ kaiꞌma Judeuyamîꞌ pepîn kupî tîuya yairon pe. Mîrîrî 
ekaremekîꞌpîiya eꞌmaiꞌ pe Abraão pîꞌ. Taꞌpîiya see warantî:

— Amîrî wenai tamîꞌnawîron pata ponkon pemonkonyamîꞌ ton pe 
morî kupîuya pe wai

Gn 12.3; 18.18; 22.18

— taꞌpîiya. 9 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî yawîrî awanî. Abraão nurîꞌtî, manniꞌ 
innape tîkuꞌsaꞌ Paapaya warantî tamîꞌnawîronkon innape tîkuꞌnenan 
kupîiya, morî pe Abraão kupîꞌpî tîuya warantî.

10 Manniꞌkan Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yawîrî tîîkoꞌmansenon 
tarumaꞌtî Paapaya pe man. Maasa pra imaimu menukasaꞌya taasaꞌ man:

— Tamîꞌnawîronkon yawîrî pra tîîkoꞌmansenon tîwîrî manniꞌ 
aweꞌmenukasaꞌ yaꞌ manniꞌ tîweꞌsanon,

inkamoro yeꞌka tarumaꞌtîuya pe man
Dt 27.26

— taasaiꞌya man. E˻puꞌtî man, tamîꞌnawîronkon wanî imaimu yawîrî pra.˼  
11 Inna, seruꞌ pepîn, anîꞌ kupî Paapaya pepîn yairon pe, mîrîrî Moisésya 
yenupantoꞌ rîꞌpî kupîiya wenai. Maasa pra imaimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

— Paapa pia morî pe tîweꞌsen koꞌmamî eꞌpai man innape ikupî tîuya 
wenai

Hc 2.4
— taasaiꞌya man. 12 Tîîse Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpîya taa pepîn tiwin kin. 
— Innape Jesus kuꞌtî yairon pe awanîkonpa — taiya pepîn. Tîîse taiya:

— Seeniꞌ konekakî, seeniꞌ kîꞌkupîi
— taiya.

— Mîrîrî yawîrî tîweꞌsen koꞌmamî pe man morî pe
Lv 18.5
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— taasaiꞌya man.
13 Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon wanîꞌpî Paapa nîtarumaꞌtîkon pe teuren 

tîîse upataꞌseꞌ yaꞌ Cristoya imoꞌkaꞌpî tîpona uurîꞌnîkon pîikaꞌtîpa kaiꞌma, 
uyeꞌmaꞌpîiyaꞌnîkon pakîꞌnan pona tîsaꞌmanta yai. Îꞌ kaiꞌma Paapa 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

— Tamîꞌnawîronkon manniꞌkan imakuiꞌsan yei pîꞌ eꞌweyokkaꞌsan 
wanî Paapa nîtarumaꞌtîkon pe

Dt 21.23

— taasaiꞌya man. 14 Mîrîrî eꞌkupîꞌpî îꞌ kaiꞌma morî kupî tîuya taꞌpî 
Paapaya Abraão pîꞌ eꞌkuꞌtoꞌpe mîîkîrî Jesus Cristo wenai manniꞌkan 
Judeuyamîꞌ pepîn ton pe. Moropai uurîꞌnîkon tamîꞌnawîronkonya 
innape ikupî wenai Paapaya itîrîuya taꞌpî Morî Yekaton Wannî yapiꞌtoꞌpe 
aweꞌkupîꞌpî.

Îꞌ Taꞌpî Tîuya Kupî Paapaya Abraão Yarakkîrî
15 Uyonpayamîꞌ anepuꞌtîkon ton ekaremekîuya sîrîrî îꞌ kaiꞌma koꞌmannî 

yekare. Aꞌkî, îꞌ pensa asakîꞌnankon pemonkonyamîꞌ yai toꞌ eseta. 
Teeseurîmaꞌpîkon kupî toꞌya îꞌ kaiꞌma taꞌpî tîuyaꞌnîkon yawîrî. Anîꞌya îꞌ 
kaiꞌma taꞌpî tîuya miakanma eserîke pra awanî tiaron pe îꞌ taꞌpî tîuya. 
16 Mîrîrî warantî Paapaya tîmaimu tîrîꞌpî Abraão nurîꞌtî pia moropai ipa 
rîꞌpî pia. Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ 
iparîꞌsan pîꞌ pra taasaiꞌya man. Tîîse tiwinan pîꞌ neken, iparîꞌpî Cristo pîꞌ 
eeseurîmaꞌpî. 17 Îꞌ ankapai uurî eꞌtoꞌ pîꞌ tauya sîrîrî. Paapaya esetantoꞌ ton 
kupîꞌpî moropai mîrîrî yawîrî ikupî tîuya taꞌpîiya. Mîrîrî tîpo 430 konoꞌ 
esuwaꞌkasaꞌ tîpo, Paapaya unkupîkon ton tîrîꞌpî Moisés nurîꞌtî pia. Mîrîrî 
wenai inîꞌrî kupîuya pepîn îꞌ taꞌpîuya Abraão yarakkîrî taiya pra awanîꞌpî. 
Mîrîrî yeꞌnen tîwî ikupîꞌpîiya taa eserîke pra man. 18 Maasa pra uurîꞌnîkon 
yapisî Paapaya pepîn Moisésya yenupantoꞌ yawîrî koꞌmannî wenai. Mîrîrî 
yawîrî awanî ya moriya îꞌ taꞌpî tîuya Abraão nurîꞌtî pîꞌ tîmaimu kupîiya 
pepîn eꞌpainon. Tîîse epeꞌmîra Paapaya itîrîꞌpî Abraão pia, taꞌpî tîuya 
yeꞌnen.

19 Mîrîrî wenai uurîꞌnîkon yapisî yeꞌka pe pra, tîîse îꞌ ton pe mîrîrî 
Moisésya yenupantoꞌ ton tîrîꞌpî Paapaya? Mîrîrî tîrîꞌpîiya îꞌ kaiꞌma Paapa 
eꞌtoꞌ ituꞌse yawîrî pra eꞌnî epuꞌtîpa kaiꞌma itîrîꞌpîiya. Tîîse ipatîkarî 
aakoꞌmantoꞌpe pra, aakoꞌmantoꞌpe manniꞌ Abraão parîꞌpî, ipîꞌ Paapa 
eseurîmaꞌpî, manniꞌ erepamî pîkîrî. Mîrîrîya îꞌ pensa Moisés nurîꞌtî pia 
tîmaimu tîîsaiꞌya ya, Paapaya itîrîꞌpî tîmîrî ton pe teeseurîmasanon 
inserîyamîꞌ wenai. 20 Tîîse Abraão nurîꞌtî yarakkîrî Paapa eseta yai, tîmîrî 
pe eeseurîmaꞌpî yarakkîrî, anîꞌ tiaron wenai pra. ˻Mîrîrî yeꞌnen ipîkku pe 
panpîꞌ Paapa esetatoꞌ wanî Abraão nurîꞌtî yarakkîrî, Moisés pia intîrîꞌpî 
yentai.˼
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Moisésya Yenupantoꞌ Wanî
Imakuiꞌpî Pe Eꞌnîtoꞌ Epuꞌtoꞌpe

21 Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kaiꞌma esenumenkan mîrîrî pîꞌ? Innape Moisés nurîꞌtî 
pia Paapa nîtîrîꞌpî wanî, innape Abraão nurîꞌtî yarakkîrî Paapa esetatoꞌ 
wanî warantî? Inna, saꞌnîrî toꞌ wanî innape. Maasa pra Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ yawîrî tîîkoꞌmansenonya Paapa winîpai tîîkoꞌmantoꞌ ton yapisî 
eꞌpainon, teuren tîîse yapisî toꞌya pepîn, maasa pra Paapa maimu yawîrî toꞌ 
wanî pepîn tiwin kin. 22 Mîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ 
imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon yeꞌnen, tamîꞌnawîronkon yentai imakuiꞌpî 
enasaꞌ mîrîrî wenai. Mîrîrî yeꞌnen manniꞌkanya neken innape Jesus Cristo 
kuꞌnenanya tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon yapisî, ikupî tîuya taꞌpî Paapaya yawîrî.

23 Tîîse maasa Cristo erepamî pra tîîse, pena Moisésya yenupantoꞌ 
rîꞌpîya uurîꞌnîkon pîikaꞌtîꞌpî, îꞌ kaiꞌma koꞌmannîtoꞌpe ekaremekîꞌpîiya. 
Mîrîrî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî wanîꞌpî uurîꞌnîkon yenupatoꞌpe awanîꞌpî, 
Cristo erepamî pîkîrî sîrîrî non pona. 24 Tîîse Cristo erepansaꞌ yeꞌnen, 
epuꞌtî man, innape ikupî wenai, yairon pe Paapaya uurîꞌnîkon yapisî, 
Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî koꞌmannî wenai pra. 25 Tarîpai 
eerepansaꞌ man. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌrî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî wanî pepîn 
uyenupanenkon pe, maasa pra innape Cristo kupî yeꞌnen.

26 Maasa pra innape ikupîyaꞌnîkon wenai tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon wanî 
Paapa munkîyamîꞌ pe manniꞌ Jesus Cristo yarakkîrî tîîkoꞌmansenon pe 
awanîkon. 27 Îꞌ pensa amîrîꞌnîkon esenpatakona yai taꞌpîyaꞌnîkon: — Tarîpai 
uurî Paapa pemonkono, penaroꞌ uyeserurîꞌpî kupîuya pepîn tîîse amenan 
pe uyeseru ton yapisîuya sîrîrî. Amenan pon wanî yekaꞌma warantî uyeseru 
ton yapisîuya Cristo winîpai. 28 Mîrîrî wenai taa eserîke pra awanî uurî 
Judeu, Judeu pepîn yentainon taa pepîn. Taa pepîn nîrî uurî anîꞌ poitîrî 
pepîn, toꞌ poitîrî yentainon taa pepîn. Moropai taa pepîn uurî warayoꞌ, wîriꞌ 
yentainon taa eserîke pra awanî. Maasa pra Paapaya tamîꞌnawîronkon 
amîrîꞌnîkon eraꞌma, seꞌ kaisarî Jesus Cristo yarakkîrî aakoꞌmamîkon wenai. 
29 Aasîrî amîrîꞌnîkon wanî Cristo pemonkono pe tîweꞌsanon pe. Mîrîrî 
yeꞌnen amîrîꞌnîkon wanî nîrî Abraão nurîꞌtî payanîꞌsan pe Cristo warantî. 
Mîrîrî yeꞌnen Abraão pîꞌ Paapa nekaremekîꞌpî yapisîyaꞌnîkon pe naatîi.

4  1 Îꞌ amîrîꞌnîkon pîꞌ ankapai eꞌtoꞌ pîꞌ tauya sîrîrî. Maasa eraꞌmatî. More 
pe tîîse itun saꞌmanta yai, tamîꞌnawîrî temanne pe awanî, tîîse itesaꞌ 

pe aakoꞌmamî eserîke pra awanî, more pe awanî yeꞌnen. 2 More pe awanî 
tanne, tiaron pemonkonya koꞌmannîpî eꞌpai awanî. Mîîkîrî wanî more esaꞌ 
pe. Moropai itemanne esaꞌ pe awanî. Imaimu yawîrî more koꞌmamî îꞌ pensa 
kureꞌne teenasaꞌ pîkîrî, ikuꞌtoꞌpeiya taꞌpî itun nurîꞌtîya pîkîrî. 3 Mîrîrî warantî 
nîrî anna Judeuyamîꞌ wanîꞌpî, more wanî kaisarî, maasa Cristo yekare eta 
pra tîîse. Mîrîrî yai koꞌmannîꞌpî îꞌ kaiꞌma pata yeseru yawîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌpe 
kaiꞌma. 4 Tîîse îꞌ pensa Paapa munmu erepantoꞌ weiyu eseporîꞌpî, eesenpoꞌpî 
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more pe wîriꞌ yai. Moropai mîîkîrî koꞌmamîꞌpî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
yawîrî. 5 Mîrîrî yawîrî aakoꞌmamîꞌpî maasa pra uurîꞌnîkon moꞌkapa kaiꞌma 
mîrîrî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî winîpai. Mîrîrî yawîrî pra eꞌnî yeꞌnen 
eꞌtarumaꞌtîn kupî tanne uurîꞌnîkon moꞌkaꞌpîiya. Moropai uyeꞌmaꞌpîiyaꞌnîkon 
tîîsaꞌmanta ke, Paapa munkî pe uurîꞌnîkon enatoꞌpe.

6 Uurîꞌnîkon wanî tarîpai Paapa munkîyamîꞌ pe. Mîrîrî yeꞌnen uyewankon 
yaꞌ Paapaya Morî Yekaton Wannî yarimaꞌpî. Mîîkîrî wanî inmu yekaton pe. 
Mîîkîrîya taa — Paapa, uyun — taiya. Mîrîrî wenai uyunkon pe Paapa wanî 
epuꞌtî. 7 Moriya amîrîꞌnîkon wanî pepîn ipoitîrî pe. Tîîse inmukuyamîꞌ pe 
puꞌkuru awanîkon. Moropai inmukuyamîꞌ pe awanîkon yeꞌnen, Paapaya 
tamîꞌnawîronkon tînmukuyamîꞌ pia temanne tîrî aapiaꞌnîkon.

Paulo Esewankonoꞌma
Galácia Po Tîîkoꞌmansenon Pîꞌ

8 Pena amîrîꞌnîkonya Paapa epuꞌtî pra awanî yai, miaꞌ ke ikonekasaꞌ 
yapurîꞌpîyaꞌnîkon. Ipoitîrî warantî aakoꞌmamîꞌpîkon tîîse Paapa pe pra 
tîîse. 9 Tîîse tarîpai amîrîꞌnîkonya Paapa epuꞌsaꞌ man. Taapaiꞌnîkon man 
Paapaya amîrîꞌnîkon epuꞌsaꞌ man. Tîîse îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen tiaron poitîrî pe 
aweꞌtoꞌpe ennaꞌpopai awanîkon? Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî awanîkon 
ya, aweꞌpîikaꞌtîkon kaiꞌma eesenumenkakon? Aweꞌpîikaꞌtîkon pepîn. 10 Îꞌ ton 
pe taayaꞌnîkon, ipîkku pe iweiyu ton tîmoꞌkapîꞌse? Judeuyamîꞌ yeseru yawîrî 
eꞌpai naatî? Kapoi eraꞌtî pe yapurî moropai konoꞌ moꞌta yai yapurî, amenan 
konoꞌ ewomî yai yapurî taayaꞌnîkon, îꞌ pe pra rî tîîse? 11 Mararî pra apîꞌnîkon 
esewankonoꞌman pîꞌ wai. Teuren kureꞌne akoreꞌtaꞌnîkon uukoꞌmamîꞌpî 
esenyakaꞌma pîꞌ itekare ekaremekî pîꞌ mîrîrî yawîrî pra awanîkon sîrîrî. Mîrîrî 
yeꞌnen aapiaꞌnîkon îꞌ pe pra rî mîrîrî unekaremekîꞌpî wanî sîrîrî.

12 Uyonpayamîꞌ, esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon îꞌ kaiꞌma uurî wanî warantî, Moisés 
nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî pra awanîkon yuꞌse wai. Inna seruꞌ pepîn uurî 
enaꞌpî amîrîꞌnîkon warantî mîrîrî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yawîrî pra. Mîrîrî 
yai îꞌ kaiꞌma imakuiꞌpî pe uwinîkîi eeseurîmasaꞌkon pra naatîi. 13 Manniꞌ yai 
Jesus Cristo yekare ekaremeꞌse akoreꞌtaꞌnîkon erepamîꞌpî eꞌmaiꞌ pe, priꞌya 
pra wanî yeꞌnen. 14 Tîîse mîrîrî wenai uyewanmarîyaꞌnîkon pra awanîꞌpîkon. 
Uyuꞌse awanîkon pîn, priꞌya pra esepuꞌtî tanne. Tîîse uyapisîꞌpîyaꞌnîkon 
awakîrikon pe manniꞌ Paapa narimaꞌpî inserî yapisîyaꞌnîkon warantî 
moropai Jesus Cristo erepamî akoreꞌtaꞌnîkon yapisîyaꞌnîkon warantî puꞌkuru 
uyapisîyaꞌnîkon. 15 Amîrîꞌnîkon wanîꞌpî kureꞌne taatausinpai. Mîrîrî yai tîîse 
îꞌ kaiꞌma eenasaꞌkon mîrîrî? Tauya apîꞌnîkon kureꞌne aatausinpaꞌpîkon îꞌ 
antîîpai awanîꞌpîkon uupia mararî pra kureꞌne ayenukon rî tîmoꞌkai antîîpai 
awanîꞌpîkon uupia. 16 Mîrîrî warantî awanîkon tîpo, ayeyatonkon pe enasaꞌ 
sîrîrî moriya. Maasa pra yairî eseurîma yeꞌnen, uyuꞌse pra eenasaꞌkon mîrîrî?

17 Aꞌkî, insamoro warayoꞌkon wanî kureꞌne amîrîꞌnîkon winîkîi tîîse 
inkamoro esenumenkatoꞌ wanî morî pe pra. Toꞌ esenumenka amîrîꞌnîkon 
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pantaka yuꞌse inîꞌrî upîinamayaꞌnîkon namai. Upîinamayaꞌnîkon yentai 
tîpîinamakonpa apantakon toꞌya. 18 Inna, seruꞌ pepîn kureꞌne amîrîꞌnîkon 
winîkîi toꞌ esenumenka ya, morî kupîkonpa, îꞌ waniꞌ pra man. Mîrîrî 
warantî uurî esenumenka, ayarakkîrîꞌnîkon neken uurî wanî yai pra, 
tîîse oꞌnon pata aminke wanî tanne. 19 Uyonpayamîꞌ, unsaꞌnamakon, 
kureꞌne apîꞌnîkon esenumenka, unmukuyamîꞌ warantî awanîkon yeꞌnen. 
Uurî wanî asankon warantî. Manniꞌ wîriꞌ, more yanya tîmoron epuꞌtî 
tînre yenpotoꞌ tîuya weiyu yai warantî umoron epuꞌtîuya awenaiꞌnîkon. 
Maasa pra kureꞌne ituꞌse wanî amîrîꞌnîkon ena Cristo warantî iteseru 
warantî aakoꞌmamîkonpa. 20 Kureꞌne esenumenkan pîꞌ wai akoreꞌtaꞌnîkon 
eꞌpai wanî pîꞌ ayarakkîrîꞌnîkon eseurîmatoꞌpe, uurî pe puꞌkuru, kureꞌne 
apîꞌnîkon teesewankonoꞌmai uukoꞌmamî wenai.

Agar Moropai Sara Yekare Pîꞌ Eeseurîmaꞌpî Uurîꞌnîkon Yenupatoꞌpe
21 Amîrîꞌnîkon manniꞌkan Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yawîrî eꞌpaiꞌnîkon. 

Maasa kaꞌtî upîꞌ. Etasaꞌyaꞌnîkon pra naatî, îꞌ kaiꞌma Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ yekare? 22 Mîrîrîya taꞌpî pena Abraão nurîꞌtî munkîyamîꞌ 
wanîꞌpî asakîꞌne warayoꞌkon. Tiwinan wanîꞌpî ipoitîrîpaꞌ Agar more pe. 
Moropai tiaron wanîꞌpî inoꞌpî puꞌkuru Sara more pe, ipoitîrîpaꞌ pepîn. 
23 Mîîkîrî ipoitîrîpaꞌ more esenpoꞌpî îꞌ kaiꞌma pemonkon esenpo warantî, 
tiaron pe pra. Tîîse ipoitîrîpaꞌ pepîn inoꞌpî more esenpoꞌpî îꞌ kaiꞌma kupî 
tîuya taꞌpî Paapaya yawîrî.

24 Mîrîrî toꞌ yekarekon wanî yenupantoꞌpe. Inkamoro asakîꞌnan wîriꞌsanyamîꞌ 
yekare wanî îꞌ kaiꞌma Paapa esetatoꞌpe pemonkonyamîꞌ yarakkîrî. Tiwin wanî 
manniꞌ wîꞌ po Moisés nurîꞌtî pia tîmaimu rumakaiya ekaremeꞌnen pe, mîîkîrî 
Agar wanî. Mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî tîîkoꞌmansenon pe wanî 
toꞌ poitîrîtonon warantî. 25 Manniꞌ wîꞌ, Sinai iteseꞌ wanî Arábia pata po tîweꞌsen 
pe. Mîrîrî yekare ekaremeꞌnen pe Agar wanî. Moropai manniꞌkan Jerusalém 
po tîîkoꞌmansenon, Judeuyamîꞌ koꞌmamî mîrîrî yawîrî toꞌ poitîrîkon warantî. 
26 Tîîse manniꞌkan Cristo pemonkonoyamîꞌ wanî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî 
yawîrî tîweꞌsanon pe pra, toꞌ poitîrî pe pra. Inkamoro koꞌmantoꞌ wanî kaꞌ po, 
tarîron Jerusalém yentai tîweꞌsen. Mîrîrî amenan Jerusalém wanî usankon pe. 
Mîrîrî ekaremeꞌnen pe Sara, Abraão noꞌpî rîꞌpî wanî, maasa pra ipoitîrîpaꞌ pra 
tîwanî yeꞌnen. 27 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Amîrî wîriꞌ, manniꞌ îꞌ pensa more yenpotîpon pepîn
taatausinpai eꞌkî.
Amîrî îꞌ pensa more morontasaꞌ epuꞌtîtîpon pepîn.
Mararî pra entaimepîꞌkî aatausinpasaꞌ wenai.
Maasa pra manniꞌ wîriꞌ, inyo nîrumakaꞌpî,
mîîkîrî payanîꞌsan wanî kupî sîrîrî mararî pra,
manniꞌ tînyo yarakkîrî tîîkoꞌmansen payanîꞌsan yentai

Is 54.1
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taasaiꞌya man.
28 Tarîpai uyonpayamîꞌ, amîrîꞌnîkon wanî manniꞌ Abraão munmu, 

Isaque warantî. Maasa pra eesenpoꞌpî Paapa maimuya taasaꞌ yawîrî. 
Mîrîrî warantî nîrî amîrîꞌnîkon wanî Paapa munkîyamîꞌ pe, innape 
imaimu kupîyaꞌnîkon yeꞌnen. 29 Isaque esenpoꞌpî Morî Yekaton Wannî 
wenai tîîse Ismael esenpoꞌpî tîyun wenai. Mîrîrî pîkînsaꞌ takon tarumaꞌtî 
piaꞌtîꞌpî Ismaelya. Mîrîrî warantî Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yawîrî 
tîweꞌsanonya Cristo pemonkono pe tîweꞌsanon tarumaꞌtî sîrîrî. 30 Tîîse îꞌ 
kaiꞌma Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya nai? Taasaiꞌya man see warantî:

— Tîwî anoꞌpî poitîrîpaꞌ yarimakî attîtoꞌpe tînre yarakkîrî.
Maasa pra mîîkîrî poitîrîpaꞌ moreya tîyun winîpai
intîrî yapisî eserîke pra man manniꞌ ipoitîrîpaꞌ pepîn
anoꞌpî puꞌkuru moreya intîrî yapisî manniꞌ warantî

Gn 21.10

— taꞌpî Paapaya Abraão pîꞌ pena. 31 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, uurîꞌnîkon 
wanî pepîn tiwin kin manniꞌ ipoitîrîpaꞌ munkîyamîꞌ warantî tîweꞌsanon 
pe. Tîîse manniꞌ ipoitîrîpaꞌ pepîn, inoꞌpî puꞌkuru munkî warantî eꞌnî.

Moisés Yenupantoꞌ Rîꞌpî Yawîronkon Maimu
Tetai Pra Eꞌtî

5  1 Cristoya uurîꞌnîkon moꞌkaꞌpî penaroꞌ uyeserukon winîpai inîꞌrî 
mîrîrî yawîrî esekaꞌnunkan yuwa namai. Maasa pra pena mîrîrî 

warantî eꞌnîꞌpî yairon pe eꞌnîtoꞌpe teuren. Tîîse Cristoya neken ukupîkon 
yairon pe. Mîrîrî yeꞌnen saꞌme eꞌtî, inîꞌrî penaroꞌ ayeserukon yawîrî 
awanîkonpa tîwennaꞌpoi pra eꞌtî.

2 Maasa etatî. Yairon pîꞌ uurî Paulo eseurîma sîrîrî see warantî. 
Amîrîꞌnîkon eturumaka ya, amerekon piꞌpî pottî yaꞌtî pîꞌ yairon pe 
eenakonpa Paapa pia, Judeuyamîꞌya ikupî warantî. Mîrîrî kupîyaꞌnîkon 
wenai, morî pe Cristoya akupîkon pepîn. Mîrîrî yawîrî aakoꞌmamîkon ya, 
Cristo nîkupîꞌpî wanî eꞌpainon îꞌ pe pra rî aapiaꞌnîkon. 3 Inîꞌrî ankapai wai 
mîrîrî rî apîꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌka kuꞌnen pemonkon wanî ya, moriya mîîkîrîya 
tamîꞌnawîrî mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupatoꞌ yawîrî ikupî koꞌmannîpî eꞌpai 
awanî tîwaꞌkai pra. 4 Inkamoro esenumenka mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon wenai 
Paapaya uyapisîkon kaiꞌma toꞌ esenumenka, maasa pra Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ yawîrî tîwanîkon yeꞌnen, tîîse inkamoro atarimasaꞌ mîrîrî mîîkîrî 
Cristo morî pe kuꞌtoꞌ ton piapai, mîrîrî epeꞌmîra Paapa nîtîrî anapiꞌpai pra 
tîwanîkon wenai. 5 Tîîse uurîꞌnîkonya inîmîkî îꞌ kaiꞌma Paapaya uurîꞌnîkon 
yapisî, yairon pe ukuꞌsaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Uurîꞌnîkon yapisîiya, epuꞌtî 
emapuꞌtî Morî Yekaton Wannîya. Mîrîrî pîkînsaꞌ, moropai innape ikuꞌtoꞌ 
wenai, Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî kupî wenai pra, uurîꞌnîkon yapisîiya morî 
pe. 6 Mîrîrî warantî Cristo yarakkîrî uurîꞌnîkon wanî tiaronkon yentai eꞌkuꞌnî 
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pîꞌ pra. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî amerekon piꞌpî pottî yaꞌtîtoꞌ wanî îꞌ pe pra, tîîse 
eꞌsaꞌnamantoꞌ, moropai innape Cristo kuꞌtoꞌ wenai uurîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtîn.

7 Aꞌkî uyonpayamîꞌ, pena amîrîꞌnîkonya Cristo nîkupîꞌpî kupîꞌpî innape, 
moropai mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmanpîtîꞌpî, aweꞌpîikaꞌtîꞌpîkon. Tîîse anîꞌya 
mîrîrî kupîyaꞌnîkon pra awanî emapuꞌtîꞌpî, yairon yawîrî aakoꞌmamîkon 
namai? 8 Oꞌnon yeꞌka pe amîrîꞌnîkon yekaꞌnunkaꞌpîiya tîwî ikupîkonpa? 
Mîrîrî kupîtîponoꞌpî wanî amîrîꞌnîkon yarakkîrî Paapa pe pra, manniꞌ 
amîrîꞌnîkon yannotîpon pe pra. 9 Taa toꞌya manniꞌ warantî: — Mararon 
kîsereꞌna yaiꞌmetoꞌ ke yaiꞌmesaꞌ ya, tamîꞌnawîrî mîrîrî kîsereꞌna 
yaiꞌmesaiꞌya wanî — taa toꞌya. Mîrîrî warantî tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon 
esenkuꞌtî eserîke awanî seruꞌyeꞌkon pîꞌ. 10 Tîîse uyonpayamîꞌ, mîrîrî yeꞌka 
kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon eserîke pra akupîkon pîꞌ wai. Tîîse îꞌ kaiꞌma 
yairî eesenumenkatoꞌkon ton erepamî kupî pîꞌ wai yairî. Maasa pra 
Cristo yarakkîrî eꞌnî yeꞌnen. Moropai manniꞌ pemonkon, mîrîrî yeꞌka 
kupîyaꞌnîkon emapuꞌtîtîpon, mîîkîrî yeꞌka tarumaꞌtî Paapaya eserîke 
awanî epuꞌtî pîꞌ wai. Mîrîrî kupîiya anîꞌ pe awanî tepuꞌse pra.

11 Uyonpayamîꞌ, tiaronkon esenumenka amerekon piꞌpî pottî yaꞌtî 
ekaremekî pîꞌ uukoꞌmamî kaiꞌma. Tîîse eꞌpîikaꞌtîntoꞌpe mîrîrî Judeuyamîꞌ 
yeseru ekaremekîuya ya, Judeuyamîꞌ ekoreꞌma pepîn eꞌpainon, 
eseurîmatoꞌ pîꞌ. Tîîse Cristo saꞌmantatoꞌ yekare ekaremekîuya yeꞌnen, 
Judeuyamîꞌ ekoreꞌma mîrîrî pîꞌ. 12 Moropai îꞌ kaiꞌma inkamoro yeꞌka 
pemonkonyamîꞌya Judeuyamîꞌ yeseru yaꞌ amerekon piꞌpî pottî yaꞌtî 
yuꞌse toꞌ wanî ya, uurî pia ipiꞌpî neken yaꞌtî toꞌya eꞌpai pra awanî, tîîse 
tamîꞌnawîrî tîmerekon yaꞌtî toꞌya toꞌ esemuka eꞌpai awanî tiwin iteꞌka.

13 Amîrîꞌnîkon yannoꞌpî Paapaya uyonpayamîꞌ, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
yawîrî eesekaꞌnunkakon namai. Tîîse mîrîrî yeꞌka winîpai eemoꞌkasaꞌkon 
pîꞌ keꞌwapuꞌtîtî penaron ayeserukon rîꞌpî maimu pe. Tîîse mîrîrî warantî 
pra eetîꞌnînmakon eꞌpai man. Mîrîrî wenai tiaronkon pîikaꞌtîtî. 14 Maasa pra 
tamîꞌnawîron Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ wanî tiwin. Taꞌpîiya see warantî:

— Awanîyakon saꞌnamakî aawarîrî aweꞌsaꞌnama manniꞌ warantî

Lv 19.18

— taꞌpîiya. 15 Tîîse eesiyuꞌpîtîkon pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, morî pe Cristo 
yarakkîrî aakoꞌmamîkon pepîn. Mîrîrî yeꞌnen aka, tîwarî eꞌtî mîrîrî 
warantî aakoꞌmamîkon namai.

Morî Yekaton Wannî Nama Tarîron Kaꞌrî Uyeserukon Yawîrî Koꞌmannî
16 Îꞌ ankapai eꞌtoꞌ mîrîrî pîꞌ tauya sîrîrî. Tîwî Paapa winîpainon 

Morî Yekaton Wannîya amîrîꞌnîkon pinunpa oꞌnon poro ituꞌse tîwanî 
pîkîrî. Mîrîrî kupî mîîkîrîya tanne, tarî ituꞌse aweꞌtoꞌkon maimu yawîrî 
pra awanîkon. 17 Maasa pra tarî ituꞌse eꞌnîtoꞌ uyeserukon wanî Paapa 
winîpainon Morî Yekaton Wannî yewanma pe, moropai ituꞌse Morî 
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Yekaton Wannî eꞌtoꞌ wanî uurîꞌnîkon yewanma pe. Mîrîrî yeꞌnen inkamoro 
wanî saꞌnîrî eseyaton pîꞌ. Mîrîrî pîkînsaꞌ amîrîꞌnîkonya ituꞌse aweꞌtoꞌkon 
kupî eserîke pra man. 18 Tîîse Morî Yekaton Wannî maimu yawîrî 
awanîkon ya, tiwin kin Moisésya yenupantoꞌ rîꞌpî yawîrî pra awanîkon.

19 Aꞌkî, maasa eraꞌmatî. Imakuiꞌpî teserukon yawîrî tîweꞌsanon yeseru 
wanî teeseraꞌmai. Toꞌ yeseru wanî seꞌ tapairî tîweꞌsanon pe wîriꞌsanyamîꞌ 
yarakkîrî. Seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ wanî warayoꞌkon yarakkîrî. Nura 
kupî toꞌya, toꞌ eppepî pepîn. 20 Moropai miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurînenan 
pe toꞌ wanî. Moropai piaꞌsanyamîꞌ yapurînenan pe toꞌ wanî. Mîrîrî kupî 
tîuyaꞌnîkon wenai pemonkon yeyaton pe toꞌ wanî. Teepîsanon pe toꞌ 
wanî. Teekoreꞌmasanon pe toꞌ wanî. Moropai tîkinmuwasenon pe toꞌ 
wanî. Moropai tuꞌke îꞌ yuꞌse tîweꞌsanon pe toꞌ wanî. Inkamoro yeꞌkakon 
wanî tîweꞌpantakakon tîîwarîrîꞌnîkon tiaronkon yarakkîrî. 21 Inkamoro 
wanî îꞌ kaiꞌma tiaron yemanne yuꞌse tîweꞌsanon pe. Teetînsenon pe 
toꞌ wanî. Teesiyuꞌpîꞌsanon pe toꞌ wanî. Toꞌ koꞌmamî mararî pra mîrîrî 
yeꞌkakon imakuiꞌpî kupî pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen tauya inîꞌrî pena taꞌpîuya 
warantî. Mîrîrî yeꞌkakon kuꞌnenan esaꞌ pe Paapa wanî pepîn. Inkamoro 
wîtî eserîke pra awanî Paapa pia. Ipatîkarî yarakkîrî toꞌ koꞌmamî pepîn.

22 Tîîse Morî Yekaton Wannî maimu yawîrî eꞌnîꞌnîkon ya, eꞌnî see 
warantî: eꞌsaꞌnaman, atausinpan, tîwanmîra eꞌnî, teekoreꞌmasen pe 
pra eꞌnî, nariꞌ pe pra eꞌnî, morî pe eꞌnî yairî îꞌ taꞌpî yawîrî eꞌnî, 23 mîî 
pe tîweꞌsen pe pra eꞌnî, uuwarîrîꞌnîkon wanî teetîꞌnînmasen pe eꞌnî. 
Mîrîrî warantî morî pe eꞌnî ya, anîꞌkanya yenupantoꞌ puremekî pepîn. 
24 Manniꞌkan Jesus Cristo yapisîtîponkonya penaroꞌ imakuiꞌpî teserukon 
rumakaꞌpî. Maasa pra pakîꞌnan pona Cristo saꞌmantaꞌpî wenai, morî pe 
uurîꞌnîkon kupîpa. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌ imakuiꞌpî ankuꞌpai pra enanîꞌpî. 
25 Morî Yekaton Wannîya upîikaꞌtîsaꞌkon yeꞌnen imaimu yawîrî koꞌmannî 
yuwapaiꞌnîkon. Tîwî mîîkîrî esenyakaꞌma koꞌmannîtoꞌ yaꞌ tîîpaiꞌnîkon. 
26 Uurîꞌnîkon atapurî eserîke pra man tiaron uyonpakon yentai ipîkku pe 
eꞌnî pîꞌ. Anîꞌ ekoreꞌma eserîke pra man mîrîrî warantî. Tiaron warantî 
ipîkku pe eꞌpai eꞌnî pîꞌ oꞌmaꞌtan eserîke pra man. Mîrîrî warantî ikupî pîꞌ 
koꞌmannî eꞌpaiꞌnîkon pra man.

Aweꞌpîikaꞌtîkon Yuwatî

6  1 Uyonpayamîꞌ, anîꞌya amîrîꞌnîkon koreꞌta imakuiꞌpî kupî eposaꞌ ya, 
manniꞌ Morî Yekaton Wannî maimu yawîrî tîweꞌsenya mîîkîrî pîikaꞌtî 

eꞌpai awanî, inkupîꞌpî wenai. Imakuiꞌpî pe tînkupîꞌpî wanî epuꞌtoꞌpeiya 
moropai irumakatoꞌpeiya. Tîîse mîrîrî kupîiya eꞌpai awanî mîî pe tîweꞌse 
pra, tîîse morî pe. Moropai tîwarî siꞌma ikupîiya eꞌpai awanî, imakuiꞌpî 
yaꞌ nîrî teena namai. 2 Aweꞌpîikaꞌtîkon yuwatî ayonpakon pokonpe. Toꞌ 
meruntîtannîpî yuwatî toꞌ atausinpatoꞌpe. Moropai mîrîrî warantî ikupî 
pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, Cristoya taꞌpî yawîrî ikupîyaꞌnîkon mîrîrî. ˻Maasa 
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pra taꞌpîiya: — Ayonpakon saꞌnamatî, tîwî tîkuꞌse pra.˼  3 Anîꞌ esenumenka 
ya, tîîwarîrî ipîkku pe tîwanî pîꞌ, ipîkku pe pra siꞌma, mîîkîrî esenkuꞌtîsaꞌ 
saꞌne mîrîrî tîîwarîrî. 4 Mîrîrî yeꞌnen tiwin pîꞌ siꞌma warîrî wanî eseraꞌman 
eꞌpai awanî. Îꞌ rî kuꞌsaꞌ, morî kuꞌsaꞌ imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ eraꞌmapai man. Morî 
kuꞌsaꞌ epuꞌtî ya, moriya mîrîrî pîꞌ atapurîn. Morî pe tiaron yeseru wenai 
iwarantî atapurîn eserîke pra man. 5 Maasa pra tiwin pîꞌ siꞌma uyeserukon 
unkupîꞌpîkon eseraꞌma kupî sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen Cristo pia erepannîsaꞌ ya, 
uurîꞌnîkonya rî unkupîꞌpîkon kuꞌsaꞌ ekaremekî kupî sîrîrî ipîꞌ.

6 Amîrîꞌnîkon koreꞌta Cristo yekare pîꞌ ayenupanenkon wanî ya, mîîkîrî 
pîikaꞌtîyaꞌnîkon yuwatî, tamîꞌnawîrî ituꞌse aweꞌtoꞌ pîꞌ morî pe. Itekkari 
ton pîꞌ itoꞌ ton ke, ipataꞌseꞌ ton ke, mîrîrîkon ke ipîikaꞌtîyaꞌnîkon yuwatî.

7 Tauya sîrîrî see warantî. Paapa yenkuꞌtîyaꞌnîkon kaiꞌma kîsenkuꞌtîtî, 
tamîꞌnawîrî Paapaya epuꞌtî tanne. Maasa eraꞌmatî. Warayoꞌya tînmîri 
pîmî ya, mîrîrî inpîmîꞌpî aroꞌta moropai eepeta. Mîrîrî tînpîmîꞌpî 
moꞌkaiya. Tiaron pe eepetasaꞌ pra awanî. 8 Mîrîrî warantî nîrî anîꞌya morî 
kuꞌsaꞌ ya, Morî Yekaton Wannî atausinpatoꞌ yawîrî morî eporîiya Morî 
Yekaton Wannî winîpai, ipatîkarî tîîkoꞌmantoꞌ ton. Tîîse anîꞌya imakuiꞌpî 
kuꞌsaꞌ ya, ituꞌse teesenumenka yawîrî, mîîkîrîya imakuiꞌpî yepeꞌ pe 
eꞌtarumaꞌtîntoꞌ eporî, aasaꞌmanta ipatîkarî. 9 Mîrîrî yeꞌnen morî kupî pîꞌ 
koꞌmannî teesetaꞌkai pra. Tîwîrî ikupî pîꞌ eꞌnîpai man, maasa pra îꞌ pensa 
yapisî weiyu erepamî yai, yapiꞌtoꞌpeꞌnîkon. 10 Mîrîrî yeꞌnen tîwîrî ikupî 
eserîkan wanî ya, morî kuꞌpaiꞌnîkon man tamîꞌnawîronkon yarakkîrî. 
Tîîse ikupî ya, manniꞌkan uyonpakon innape Jesus Cristo kupîtîponkon 
pîikaꞌtî yuwapai man, maasa pra inkamoro wanî yeꞌnen uyonpakon pe. 
Moropai innape ikuꞌnenan pepîn nîrî pîikaꞌtîtî.

Paulo Esekaremekî
Moropai Tiwinkanoꞌpî Pe Panamaiya

11 Uurîya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî uyenya ke puꞌkuru aapiaꞌnîkon. 
Maasa eraꞌmatî îꞌ kaiꞌma inonkon pe imenukasauꞌya.

12 Tarîpai tauya sîrîrî apîꞌnîkon insamoro ayenupanenkon pîꞌ. Inkamoro 
wanî ipîkku pe tîweꞌkuꞌsanon pe. — Amerekon piꞌpî pottî yaꞌtîtî, — taa pîꞌ 
toꞌ koꞌmamî teesekaꞌnunkai. Mîrîrî kupîyaꞌnîkon yuꞌse toꞌ wanî tîpîꞌnîkon 
Judeuyamîꞌ oꞌmaꞌta namai. Maasa pra Cristo saꞌmantatoꞌ yekare neken 
ekaremekî toꞌya ya, Judeuyamîꞌya toꞌ tarumaꞌtî eꞌpainon. 13 Tîîse mîrîrî 
warantî amîrîꞌnîkon ena yuꞌse tîweꞌsanonya tamîꞌnawîrî Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ kupî pepîn. Tîîse tîmaimukon pe mîrîrî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon wenai 
atapurîpai toꞌ wanî. Taa toꞌya: — Anna maimu pe ikuꞌsaꞌ toꞌya — taa toꞌya. 
Mîrîrî kupîyaꞌnîkon yuꞌse toꞌ wanî, poro po neken teeseraꞌmasen ton apiꞌpîkon 
pîꞌ. 14 Tîîse uurî wanî pepîn inkamoro warantî. Jesus Cristo saꞌmantatoꞌ 
neken kuꞌnen pe wanî innape. Maasa pra Jesus saꞌmantaꞌpî wenai uurî nîrî, 
uusaꞌmantaꞌpî iwarantî. Mîrîrî yeꞌnen Paapa yapurînenan pepîn warantî eꞌpai 

Gálatas 6  

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



499

pra wai. Moropai mîrîrî wenai tîîpiaꞌnîkon uurî yuꞌse pra toꞌ wanî, Cristo 
warantî wanî yeꞌnen. 15 Îꞌ waniꞌ awanî pepîn Paapa pia, mîrîrî warantî eꞌnî ya, 
Judeuyamîꞌ yeseru yaꞌ eꞌnî tanne, toꞌ yeseru yaꞌ pra eꞌnî tanne. Tîîse Paapa 
wanî pemonkon yeseru miakanmapai amenan pe aweꞌtoꞌpe. 16 Moropai 
tamîꞌnawîronkon manniꞌkan sîrîrî yawîrî yapurînenan wanî ya, inkamoro 
pia tîwanmîn moropai tîꞌnokoꞌmantoꞌ wanî mîrîrî. Tamîꞌnawîronkon Paapa 
pemonkonyamîꞌ, innape yapurînenan pia Paapaya itîrî yuꞌse wanî.

17 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya taa: — Cristo naipontîꞌpî pepîn amîrî, yuꞌse 
pra wai. Maasa pra sîrîrî uyesaꞌya ekaremekî sîrîrî îꞌ kaiꞌma erekîꞌ 
pe wanî. Mîrîrîya Jesus Cristo wanîyakon pe wanî ekaremekî sîrîrî, 
uyeraꞌmanenanya uyeraꞌmatoꞌpe.

18 Uyonpayamîꞌ, morî epeꞌmîn tîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya 
yuꞌse wai tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon pia. Moropai ayarakkîrîꞌnîkon 
aakoꞌmamî yuꞌse wai. Mîrîrî warantî eꞌpai man. Mîrîrî neken. 
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