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1  1 Uurî Paulo, Jesus Cristo naipontîꞌpî ituꞌse Paapa wanî yeꞌnen. Sîrîrî 
kaareta menukauya amîrîꞌnîkon pia, Paapa nîmoꞌkaꞌsan tîmîrî ton 

pe, Éfeso cidaderî ponkon pia. Amîrîꞌnîkon wanî innape Jesus Cristo kupî 
pîꞌ tîîkoꞌmansenon pe.

2 Manniꞌ epeꞌmîra Paapa nîtîrî moropai tîwanmîra eꞌnîtoꞌ tîrî Uyunkon 
Paapaya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo yunya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon.

Upîikaꞌtî Tîuyaꞌnîkon Pîꞌ Paapa Esenumenkaꞌpî Cristo Wenai
3 Paapa, Uyepotorîkon Jesus Cristo yun yapurîpaiꞌnîkon. Maasa pra kaꞌ 

winîpainon, Morî Yekaton Wannî tîrî tîuya wenai uurîꞌnîkon konekaꞌpîiya 
morî pe. Ikupîꞌpîiya Cristo nîkupîꞌpî wenai. 4 Maasa pra pena, sîrîrî pata 
koneka tîuya rawîrî, Paapaya uurîꞌnîkon menkaꞌpî, Jesus Cristo nîkupî ton 
wenai. Morî pe puꞌkuru eꞌnîtoꞌpe moropai îꞌ rî imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon ton 
pra eꞌnîtoꞌpe tîrawîrî umenkaꞌpîiyaꞌnîkon. Paapaya uurîꞌnîkon saꞌnamaꞌpî 
kureꞌne. 5 Mîrîrî yeꞌnen eesenumenkaꞌpî pena tînmukuyamîꞌ pe uurîꞌnîkon 
kupî tîuya pîꞌ, Jesus Cristo wenai. Mîîkîrî esenumenkaꞌpî ituꞌse tîwanî 
yeꞌnen. 6 Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkonya yapurî eꞌpai awanî kureꞌne. Maasa 
pra morî tîrîꞌpîiya epeꞌmîra, tînmu kureꞌne tînsaꞌnama wenai.

7 Maasa pra uurîꞌnîkon wanî Jesus Cristo neꞌmaꞌsan pe, tîmînî iꞌkamo 
tîuya yai pakîꞌnan pona. Mîrîrî wenai unkupîꞌpîkon imakuiꞌpî kupîꞌpî 
Paapaya tîîwanmîra. Mîrîrî kupîꞌpîiya maasa pra upîꞌnîkon morî pe 

SÎRÎRÎ KAARETA PAULO 
NÎMENUKAꞌPÎ

ÉFESO PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya moropai yarimaꞌpîiya innape Jesus kuꞌnenan 

Éfeso ponkon pia. Roma po atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta tîwanî tanne, imenukaꞌpîiya. 
Îꞌ kaiꞌma Paapa esenumenkatoꞌ wanî ekaremekîꞌpîiya. Tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌ esaꞌ pe Jesus kupîiya pîꞌ eeseurîmaꞌpî. Moropai taꞌpîiya 
nîrî inkamoro wanî Jesus yarakkîrî, tiwin toꞌ enasaꞌ yeꞌnen, tiaronkon 
pemonkonyamîꞌya morî toꞌ yeseru eraꞌma eꞌpai awanî.
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puꞌkuru tîwanî yeꞌnen. 8 Mararî pra tîwakîri pe puꞌkuru uurîꞌnîkon 
pia itîrîꞌpî Paapaya, epuꞌnen pe puꞌkuru tîwanî yeꞌnen. 9 Moropai anîꞌ 
nepuꞌtî pepîn epuꞌtoꞌpe uurîꞌnîkonya ikupîꞌpîiya. Îꞌ kaiꞌma ikupî tîuya pîꞌ 
Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai, manniꞌ pîꞌ eesenumenkaꞌpî pena. Mîrîrî 
yenpoꞌpîiya uupiaꞌnîkon. 10 Moropai tamîꞌnawîrî ekonekasaꞌ yai, ikupîiya 
taꞌpî tîuya yawîrî. Tamîꞌnawîronkon rumakaiya Cristo yenyaꞌ. Tamîꞌnawîrî 
kaꞌ po tîîkoꞌmansenon moropai non po tîîkoꞌmansenon rumakaiya itenyaꞌ, 
tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe aweꞌtoꞌpe. 11 Tamîꞌnawîrî sîrîrî kupîꞌpî Paapaya, 
pena îꞌ kaiꞌma teesenumenkaꞌpî yawîrî. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrîya uurîꞌnîkon 
menkaꞌpî tîpemonkono pe eꞌnîtoꞌpe Cristo wenai. Mîrîrî kupîꞌpîiya ituꞌse 
tîwanî yeꞌnen. 12 Mîrîrî kupîꞌpîiya tapurîtoꞌpe uurîꞌnîkon ˻Judeuyamîꞌya,˼ 
morî pe, ipîkku pe Paapa eꞌtoꞌ yapurîtoꞌpe. Maasa pra eꞌmaiꞌ pe innape 
Cristo kuꞌsaꞌnîkon, moropai inîmîkî pîꞌ koꞌmannî, iipia koꞌmannîtoꞌpe.

13 Amîrîꞌnîkon yarakkîrî nîrî aweꞌkupîꞌpî mîrîrî warantî. Îꞌ pensa yairon 
Cristo yekare eꞌpîikaꞌtîntoꞌ etaꞌpîyaꞌnîkon yai, ikupîꞌpîyaꞌnîkon innape. 
Moropai mîrîrî yai, Paapaya Morî Yekaton Wannî tîrîuya taasaꞌ tîuya yawîrî 
itîrîꞌpî aapiaꞌnîkon. Tîmîrî pe awanîkon ekaremeꞌnen pe itîrîꞌpîiya. 14 Morî 
Yekaton Wannî tîrîꞌpîiya imakuiꞌpî yapai tîpemonkonoyamîꞌ yeꞌmaꞌpî 
tîuya ekaremeꞌnen pe. Moropai tîîpia inkamoro yarî tîuya ekaremeꞌnen pe 
itîrîꞌpîiya. Mîrîrî wenai uurîꞌnîkonya epuꞌtî îꞌ taasaꞌ tîuya yawîrî Paapaya 
ikupî. Mîrîrî yeꞌnen morî pe Paapa eꞌtoꞌ pîꞌ yapurî eꞌpai awanî kureꞌne.

Paulo Epîrematoꞌ
15,16 Mîrîrî yeꞌnen uurî epîrema sîrîrî. Innape Uyepotorîkon Jesus Cristo 

kupî pîꞌ awanîkon moropai tamîꞌnawîrî manniꞌkan innape ikuꞌnenan 
saꞌnamayaꞌnîkon yekare etasauꞌya pata pai, epîrema pîꞌ uukoꞌmamî 
tîîtîꞌnapanse pra. — Morî pe man — tauya Paapa pîꞌ amîrîꞌnîkon wenai. 
Sîrîrî warantî uurî enpenata tîwîrî rî amîrîꞌnîkon pîꞌ. 17 Moropai Paapa 
Uyepotorîkon Jesus Cristo yun manniꞌ morî puꞌkuru pîꞌ esatîuya. 
Amîrîꞌnîkon pia epuꞌnen pe aweꞌtoꞌkon ton tîîtoꞌpeiya. Îꞌ kaiꞌma tîwanî 
ekaremeꞌnen ton Morî Yekaton Wannî tîîtoꞌpeiya. Mîrîrî warantî neken îꞌ 
kaiꞌma Paapa wanî epuꞌtîyaꞌnîkon inîꞌ panpîꞌ. 18 Epîrema sîrîrî. Esatîuya 
Paapa pîꞌ mîîkîrîya anepuꞌtîkon pepîn epuꞌtîyaꞌnîkon emapuꞌtoꞌpe. 
Maasa pra amîrîꞌnîkon yannoꞌpîiya ipatîkarî aakoꞌmamîkonpa Cristo pia, 
moropai tamîꞌnawîrî intîrî yapisîkonpa. Tamîꞌnawîrî mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon 
emapuꞌtoꞌpeiya esatîuya sîrîrî. 19 Moropai epîrema sîrîrî îꞌ kaiꞌma kureꞌne 
Paapa meruntîri wanî epuꞌtîkonpa. Mîrîrî tîmeruntîri tîrîꞌpîiya uurîꞌnîkon 
pia, innape tîkuꞌnenan pia, (morî pe uyewankon konekatoꞌpe tîuya). 
20 Mîrîrî tîmeruntîri yenpoꞌpî Paapaya pena kureꞌnan, îꞌ pensa Cristo 
pîmîꞌsaꞌka tîuya yai. Moropai mîrîrî tîmeruntîri ke mîîkîrî tîrîꞌpîiya 
tîmeruntîri winî eereutatoꞌpe kaꞌ po. 21 Miarî siꞌma tamîꞌnawîronkon 
yentai ikupîꞌpîiya. Manniꞌkan epuꞌnenan, moropai ipîkkukon, moropai 
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tiaronkon esaꞌ pe tîweꞌsanon, tamîꞌnawîronkon inkamoro sîrîrî pata po 
tîîkoꞌmansenon yentai ikupîꞌpîiya. Moropai inkamoro yentai neken pra, 
tîîse maasa amenan pata koneka Paapaya yai, ipîkku pe tîweꞌsanon wanî 
kupî sîrîrî. Inkamoro yentai nîrî ikupîꞌpîiya. 22 Paapaya tamîꞌnawîron 
kupîꞌpî Cristo maꞌre aweꞌtoꞌpe, moropai Cristo maimu yawîrî toꞌ 
koꞌmantoꞌpe. Maasa pra Cristo neken tîrîꞌpîiya tînmenkaꞌsan ton pe, 
inkamoro tîpemonkonoyamîꞌ tamîꞌnawîronkon yepotorî pe aweꞌtoꞌpe. 
23 Maasa pra imenkaꞌsan wanî Cristo waikatoi pe, itesaꞌ warantî. Moropai 
inkamoro puꞌpai pe Cristo koꞌmamî tîmîrî pe toꞌ wanî yeꞌnen. Mîrîrî 
warantî tamîꞌnawîrî aweꞌtoꞌ yawîrî toꞌ wanî, tîîse Cristo ton pîn awanî 
ya, aweꞌtoꞌ yawîrî awanî pepîn. Maasa pra mîîkîrî koꞌmamî tamîꞌnawîrî 
tînkonekaꞌpî yepoi, tamîꞌnawîronkon koꞌmannîꞌnen pe.

Saꞌmantantoꞌ Winîpai Eꞌpîikaꞌtîntoꞌ

2  1 Pena amîrîꞌnîkon wanîꞌpî isaꞌmantaꞌsan pe, maasa pra Paapa maimu 
yawîrî aakoꞌmansaꞌkon pra awanîkon yeꞌnen, imakuiꞌpî kupî pîꞌ 

aakoꞌmamîkon yeꞌnen. 2 Mîrîrî yai, sîrîrî pata po tîîkoꞌmansenon koꞌmamîꞌpî 
warantî aakoꞌmamîꞌpîkon. Inkamoro yaipontînen, Makui maimu yawîrî 
aakoꞌmamîꞌpîkon. Mîîkîrî Makui wanî sîrîrî pata po oꞌmaꞌkon, tîpoitîrîtonon 
yaipontînen pe, moropai Paapa maimu yawîrî pra tîîkoꞌmansenon yaipontînen 
pe. 3 Tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon nîrî koꞌmamîꞌpî pena, imakuiꞌpî kupî pîꞌ inkamoro 
koꞌmamîꞌpî warantî. Ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî ankuꞌpai uurîꞌnîkon esenumenkaꞌpî. Îꞌ 
kaiꞌma esenumenkan yawîrî koꞌmannîꞌpî. Tiaronkon pîꞌ teekoreꞌmaꞌpî warantî 
uurîꞌnîkon pîꞌ nîrî Paapa ekoreꞌmaꞌpî, mîrîrî imakuiꞌpî pe eꞌnîtoꞌ wenai. Mîrîrî 
wenai uurîꞌnîkon antarumaꞌtîpai Paapa wanîꞌpî. 4,5 Tîîse mîîkîrîya uurîꞌnîkon 
eraꞌmaꞌpî tîꞌnokoꞌpî pe, kureꞌne usaꞌnama tîuyaꞌnîkon yeꞌnen. Ipatîkarî enen 
koꞌmannîtoꞌ ton tîrîꞌpîiya. Teuren pena imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon wenai, 
isaꞌmantaꞌsan warantî eꞌnî tanne, uurîꞌnîkon koꞌmantoꞌ ton tîrîꞌpîiya Jesus 
Cristo yarakkîrî. Mîrîrî epeꞌmîra Paapa nîtîrîꞌpî wenai, aweꞌpîikaꞌtîsaꞌkon. 
6 Paapaya Jesus Cristo pîmîꞌsaꞌka yai, uurîꞌnîkon nîrî pîmîꞌsaꞌkaꞌpîiya 
yarakkîrî. Moropai upataꞌseꞌkon ton tîrîꞌpîiya, kaꞌ po siꞌma tamîꞌnawîronkon 
koꞌmannîꞌnen pe eꞌnîtoꞌpe Cristo pokonpe. 7 Paapaya mîrîrî kupîꞌpî maasa pra 
tîwîrî tamîꞌnawîronkonya epuꞌtoꞌpe, mararî pra morî tîrî tîuya uupiaꞌnîkon 
epeꞌmîra. Kureꞌne usaꞌnamaꞌpîiyaꞌnîkon moropai upîꞌnîkon mîrîrî yenpoꞌpîiya 
Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai. 8 Maasa pra epeꞌmîra Paapa nîtîrîꞌpî wenai 
amîrîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtîsaꞌ, innape ikupîyaꞌnîkon yeꞌnen. Ituꞌse amîrîꞌnîkon eꞌtoꞌ 
wenai pra, îꞌ ankupîꞌpîkon wenai pra, tîîse amîrîꞌnîkon repaꞌpîiya epeꞌmîra. 
9 Aweꞌpîikaꞌtîsaꞌkon pepîn, morî ankupîꞌpîkon wenai. Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ 
wanî pepîn mîî pe mîrîrî pîꞌ. 10 Maasa pra morî pe uurîꞌnîkon wanî Paapa 
nîkonekaꞌsan pe, Jesus Cristo piawonkon pe eꞌnî yeꞌnen. Moropai mîîkîrî 
yarakkîrî koꞌmannî wenai, morî kupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌpe ukonekaꞌpîiyaꞌnîkon. 
Mîrîrî morî pîꞌ Paapa esenumenkaꞌpî pena ikupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌpe.

Efésios 1 ,  2  
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Cristo Pemonkono Pe Judeuyamîꞌ Pepîn Ena
11 Enpenatatî îꞌ kaiꞌma pena awanîꞌpîkon pîꞌ. Amîrîꞌnîkon esenposaꞌ pra 

man Judeuyamîꞌ pe. Mîrîrî yeꞌnen Judeuyamîꞌ mîî pe tîweꞌsanonya taa 
apîꞌnîkon: — Paapa pemonkono pe pra awanîkon maasa pra amerekon 
piꞌpî yaꞌtî toꞌya pra awanîꞌpî — taa toꞌya. Tesaꞌkon pîꞌ neken toꞌ atapurî, 
t˻ewankon yawon pîꞌ pra˼ . 12 Enpenatatî, pena aakoꞌmamîꞌpîkon aminke 
Cristo pîꞌ. Paapa pemonkonoyamîꞌ imenkaꞌsan yonpa pe pra awanîꞌpîkon. 
Mîrîrî yeꞌnen îꞌ taꞌpî Paapaya toꞌ pîꞌ yawîrî ikupîꞌpîiya tîpemonkonoyamîꞌ 
ton pe, tîîse amîrîꞌnîkon ton pe pra. Iwinîpainon morî nîmîkîyaꞌnîkon 
pra awanîꞌpîkon. Aakoꞌmamîꞌpîkon sîrîrî pata po Paapa tepuꞌse pra. 
Mîrîrî warantî awanîꞌpîkon pena. 13 Pena amîrîꞌnîkon koꞌmansaꞌ aminke 
Paapa pîꞌ tîîse Cristo saꞌmantaꞌpî, imînî etiꞌkamoꞌpî pakîꞌnan pona. Mîrîrî 
inkupîꞌpî wenai tîîpia amîrîꞌnîkon enepîꞌpîiya.

14 Maasa pra mîîkîrî rî Cristoya tîwanmîra aweꞌtoꞌkon ton tîrîꞌpî. 
Akupîꞌpîiyaꞌnîkon Judeuyamîꞌ moropai Judeuyamîꞌ pepîn yarakkîrî 
tiwinan warantî. Tiwin pemonkon warantî aakoꞌmamîkonpa teesiyuꞌpîꞌse 
pra. Mîîkîrîya eseyaton pîꞌ aweꞌtoꞌkon yaretîꞌkaꞌpî. 15 Maasa pra Moisés 
nurîꞌtîya yenupantoꞌ, Judeuyamîꞌ yeseru yaretîꞌkaꞌpîiya. Tarîpai 
Jesus Cristo wenai tiwin akupîꞌpîiyaꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen amenan 
pe amîrîꞌnîkon kupîꞌpîiya tîpemonkono pe. Mîrîrî warantî tîwanmîn 
tîrîꞌpîiya. 16 Pakîꞌnan pona tîîsaꞌmanta yai, Cristoya eseyaton pîꞌ eꞌnîtoꞌ 
yaretîꞌkaꞌpî. Maasa pra morî pe uurîꞌnîkon, Judeuyamîꞌ, Judeuyamîꞌ 
pepîn ena emapuꞌtîꞌpîiya Paapa yarakkîrî, tînkupîꞌpî wenai. Moropai 
ukupîꞌpîiyaꞌnîkon tiwinan pemonkon warantî. 17 Mîrîrî ekaremeꞌse 
Cristo iipîꞌpî. Moropai mîrîrî ekaremeꞌpîtîꞌpîiya tamîꞌnawîronkon pîꞌ 
tîwanmîra aakoꞌmamîkonpa. Ekaremekîꞌpîiya amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ 
pepîn pîꞌ, aminke Paapa pîꞌ tîweꞌsanon. Moropai Judeuyamîꞌ pîꞌ nîrî 
ekaremekîꞌpîiya, aminke pra ipîꞌ tîweꞌsanon pîꞌ. 18 Cristo nîkupîꞌpî wenai 
uurîꞌnîkon tamîꞌnawîronkon Judeuyamîꞌ moropai Judeuyamîꞌ pepîn wîtî 
tarîpai Paapa pia. Maasa pra Morî Yekaton Wannîya uurîꞌnîkon yarî, 
mîîkîrî rîya. Inîꞌrî umaꞌnîpanenkon ton pra.

19 Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn wanî pepîn kaꞌran pe 
tîweꞌsen warantî. Tîîse amîrîꞌnîkon wanî tarîpai Paapa pemonkonoyamîꞌ 
pe. Inmukuyamîꞌ pe awanîkon! 20 Amîrîꞌnîkon wanî Paapa yewîꞌ konekasaꞌ 
warantî. Moropai anna, Jesus naipontîꞌsan moropai profetayamîꞌ wanî tîꞌ 
warantî yapîtanîꞌtoꞌpe itîîsaꞌ. Maasa pra anna winîpai itekare etasaꞌyaꞌnîkon 
yeꞌnen. Tîîse Jesus Cristo wanî kureꞌnan tîꞌ warantî tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon 
yapîtanîꞌnen pe. 21 Mîîkîrîya uurîꞌnîkon koꞌmannîpî tamîꞌnawîrî morî pe 
eꞌnîtoꞌpe. Moropai mîîkîrîya inîꞌ panpîꞌ tepuꞌtoꞌpe uurîꞌnîkonya ikupî tîmîrî 
tonpe tîîpia eturumakantoꞌpe. 22 Mîrîrî warantî nîrî amîrîꞌnîkon wanî itewîꞌ 
pe, Jesus Cristo yarakkîrî awanîkon yeꞌnen. Tiaronkon innape ikuꞌnenan 
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pokonpe tiwin itewîꞌ pe ukonekaiyaꞌnîkon, ita Paapa koꞌmantoꞌ ton, Morî 
Yekaton Wannî wenai. Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon wanî.

Pauloya Itekare Ekaremekî Judeuyamîꞌ Pepîn Pîꞌ

3  1 Mîrîrî yeꞌnen uurî Paulo, Jesus Cristo poitîrî wanî sîrîrî tarî 
atarakkannîtoꞌ ta itekare ekaremekîuya yeꞌnen amîrîꞌnîkon, 

Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. 2 Upîꞌ morî pe tîwanî yeꞌnen, ikuꞌtoꞌpeuya 
Paapaya itîrîꞌpî uupia, epuꞌtî pîꞌ naatîi. Amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ pepîn 
koreꞌta esenyakaꞌmatoꞌpe itîrîꞌpîiya. 3 Paapaya îꞌ kaiꞌma ikupî tîuya 
ekaremekîꞌpî upîꞌ Judeuyamîꞌ pepîn yarakkîrî. Sîrîrî itekare, sîrîrî 
tîpose anîꞌ nepuꞌtî pepîn menukaꞌpîuya aapiaꞌnîkon mararî, kureꞌne pra. 
4 Mîrîrî erenkasaꞌyaꞌnîkon ya, epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon sîrîrî. Îꞌ kaiꞌma manniꞌ 
anîꞌ nepuꞌtî pepîn, Cristo wenai Paapa nîkupî ton pîꞌ esenumenka 
epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. 5 Pena patapai anîꞌ nepuꞌtîꞌpî pepîn sîrîrî. Tîîse sîrîrî 
patapai, Morî Yekaton Wannî wenai Paapaya yenpoꞌpî, sîrîrî epuꞌtoꞌpe 
tînaipontîꞌsanya moropai Paapa maimu ekaremeꞌnenanya. 6 Anîꞌ nepuꞌtî 
pepîn wanî see warantî: Cristo nîkupîꞌpî yekare eta tîuyaꞌnîkon wenai 
Judeuyamîꞌ pepînya tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton yapisî eꞌpainon Judeuyamîꞌ 
pokonpe Paapa winîpai. Inkamoro wanî nîrî Paapa munkîyamîꞌ pe, 
tiwin pemonkon warantî toꞌ eꞌtoꞌpe Judeuyamîꞌ yarakkîrî. Moropai Jesus 
Cristo nîkupîꞌpî wenai, inkamoro nîrî pîikaꞌtî Paapaya. 7 Epeꞌmîra tîntîrî 
tîrîꞌpî Paapaya uupia, moropai kureꞌne meruntî ke urepaꞌpîiya, tîmaimu 
ekaremeꞌtoꞌpeuya. Mîrîrî wenai, Paapaya uurî yaipontîꞌpî sîrîrî itekare 
ekaremeꞌtoꞌpeuya.

8 Teuren uurî wanî tanne tamîꞌnawîronkon Paapa pemonkonoyamîꞌ 
maꞌre, tîîse Paapaya itîrîꞌpî uupia tîmaimu ekaremeꞌtoꞌpeuya 
Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. Kureꞌne anîꞌya epuꞌtî yentai Cristo nîtîrî ton mîrîrî 
ekaremekîuya Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. 9 Moropai îꞌ kaiꞌma Judeuyamîꞌ 
pepîn pîikaꞌtî Paapaya ekaremekîuya tamîꞌnawîronkonya epuꞌtoꞌpe, 
manniꞌ anîꞌ nepuꞌtî pepîn pena patapainon. Paapaya neken epuꞌtîꞌpî pena, 
tamîꞌnawîron konekatîponya. 10 Tîîse sîrîrî innape ikuꞌnenan Judeuyamîꞌ 
moropai Judeuyamîꞌ pepîn tîmoꞌkaꞌsan wenai, tîwîrî epuꞌnen pe tîwanî 
epuꞌtî ipîkkukonya. Manniꞌkan kaꞌ po tîîkoꞌmansenonya, inserîyamîꞌya 
taa: — Kureꞌne epuꞌnen pe Paapa wanî. Mîrîrî taa toꞌya, innape Paapa 
kuꞌnenan eraꞌma tîuyaꞌnîkon wenai. 11 Mîrîrî epuꞌnen pe awanî esepuꞌtî. 
Uyepotorîkon Jesus Cristo yarimaꞌpîiya wenai, tîwîrî teesenumenkatoꞌ 
yawîrî. 12 Mîrîrî yeꞌnen Cristo yarakkîrî eꞌnî wenai, innape ikupî yeꞌnen, 
Paapa pia uurîꞌnîkon erepamî eꞌpainon eranneꞌ pe pra. 13 Mîrîrî yeꞌnen 
tauya sîrîrî apîꞌnîkon. Teesewankonoꞌmai pra eꞌtî, tarî uurî eꞌtarumaꞌtîtoꞌ 
pîꞌ, maasa pra amîrîꞌnîkon ton pe eꞌtarumaꞌtî sîrîrî. Tîîse tamîꞌnawîrî 
uyarakkîrî aweꞌkupî manniꞌ pîꞌ taatausinpai eꞌtî, amîrîꞌnîkon ton pe 
eꞌtarumaꞌtî yeꞌnen.
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Kureꞌne Cristoya Uurîꞌnîkon Saꞌnama
14 Tamîꞌnawîrî mîrîrî wenai Paapa yapurîuya, epîrema irawîrî siꞌma 

uyeseꞌmu pona teenai. 15 Manniꞌ Paapa, tamîꞌnawîrî tîpemonkonoyamîꞌ 
kaꞌ ponkon pia itîînen moropai non ponkon. Tînmukuyamîꞌ kaiꞌma toꞌ 
esatîꞌpîiya. 16 Mararî pra antîrî ton moro awanî aapia, anîꞌya ikuꞌneꞌtî 
yentai. Mîrîrî yawîrî toꞌ meruntîri ton tîîkî tauya Paapa pîꞌ. Morî 
Yekaton Wannî wenai itîîkî toꞌ yewan yaꞌ tauya. 17,18 Esatîuya nîrî innape 
ikupîyaꞌnîkon wenai Cristo koꞌmantoꞌpe ayewankon yaꞌ. Moropai epîrema 
sîrîrî amîrîꞌnîkonya Cristo eꞌsaꞌnamatoꞌ epuꞌtoꞌpe inîꞌ panpîꞌ. Maasa 
pra mîîkîrî Cristoya asaꞌnamaꞌpîkon epuꞌtî pîꞌ naatîi, kureꞌne. Mîrîrî 
yeꞌnen amîrîꞌnîkon rumakaiya pepîn, ayapîtanîpîkon pîꞌ aakoꞌmamî. 
Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wanî sîrîrî morî pe, tamîꞌnawîronkon Paapa 
pemonkonoyamîꞌ pokonpe siꞌma, îꞌ kaiꞌma Cristo eꞌsaꞌnamatoꞌ wanî 
kureꞌne. Aweneꞌ tuna wanî warantî, moropai tuꞌna awanî warantî, 
moropai kusan ikîꞌpî ton pra awanî warantî, moropai kawîne wîꞌ 
wanî warantî, Cristoya usaꞌnamatoꞌkon wanî ikîꞌpî ton pra. 19 Inna, 
epîrema sîrîrî amîrîꞌnîkon pona, maasa pra sîrîrî Cristo eꞌsaꞌnamatoꞌ 
epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wanî yeꞌnen, teuren tamîꞌnawîrî epuꞌtîyaꞌnîkon 
eserîke pra tîîse. Tîîse inîꞌ panpîꞌ epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wanî, Paapa pia 
eeturumaka yeꞌka pe eꞌtoꞌ yawîrî, tîwarantî aakoꞌmamîkonpa, tiaronkon 
saꞌnama pîꞌ. Sîrîrî warantî esatîuya Paapa pîꞌ.

20 Moropai kureꞌne taatausinpai Paapa yapurîuya. Imeruntîri 
uurîꞌnîkon, inmoꞌkaꞌsan pia intîrîꞌpî wenai, moropai Jesus Cristo 
nîkupîꞌpî wenai yapurîpaiꞌnîkon man. Mîîkîrîya unesatîꞌpîkon yentai 
itîrîiya epuꞌtîuya. Moropai îꞌ kaiꞌma esatî pîꞌ esenumenkaꞌnîꞌpî yentai 
itîrîiya. 21 Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne Paapa yapurî pîꞌ koꞌmannî yuꞌse wai. 
Tamîꞌnawîronkon Cristo piawonkonya yapurî eꞌpai man tîwîrîrî, 
tîrumakai pra, sîrîrî pankonya moropai maasa teesenposanonya. Mîrîrî 
warantî aweꞌkupî yuꞌse wai.

Tiwin Eꞌnî Cristo Yarakkîrî

4  1 Mîrîrî yeꞌnen esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon. Atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta 
Jesus Cristo wenai awanî manniꞌya esatî morî pe aakoꞌmamîkonpa, 

îꞌ kaiꞌma ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. Mîrîrî yuꞌse awanîꞌpî amîrîꞌnîkon yanno 
tîuya yai. 2 Mîrîrî yeꞌnen tîwîrî akoꞌmantî mîî pe pra, eranmîra moropai 
teekoreꞌmasen pe pra. Morî pe tiaronkon saꞌnamatî, moropai îꞌ taatoꞌ toꞌya 
yapîtanîpî pîꞌ akoꞌmantî teekoreꞌmai pra. 3 Tiwin eesenumenkatoꞌkon 
kuꞌtî. Maasa pra mîrîrî warantî awanîkonpa Morî Yekaton Wannîya itîrîꞌpî 
aapiaꞌnîkon. Teesiyuꞌpîꞌse aakoꞌmamîkon namai tîwanmîra akoꞌmantî.
 4 Tiwin uurîꞌnîkon wanî Paapa pemonkonoyamîꞌ pe, teuren arinîke 

eꞌnî tanne.
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Moropai tiwin uurîꞌnîkon pinunpanen wanî Morî Yekaton Wannî.
Moropai tiwin kaꞌ pona wîtîntoꞌ nîmîkî pîꞌ koꞌmannî. Miarî morî pe 

eꞌnî kupî sîrîrî. Mîrîrî ton pe uurîꞌnîkon yannoꞌpî Paapaya.
 5 Moropai Uyepotorîkon wanî tiwin.

Moropai innape Cristo kuꞌsaꞌnîkon, tiaron pepîn.
Moropai tiwin uurîꞌnîkon esenpatakonatoꞌ wanî, Cristo pemonkono 

pe eꞌnî ekaremeꞌnen pe.
 6 Moropai Paapa, mîîkîrî yapurî, tiaron yapurî pepîn. Mîîkîrî rî wanî 

tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon yun pe moropai uyesaꞌkon pe awanî, 
moropai ituꞌse tîweꞌtoꞌ kupî emapuꞌtîiya. Moropai uupiaꞌnîkon 
aakoꞌmamî.

7 Tiwin pîꞌ siꞌma, uurîꞌnîkonya ukaisarîꞌnîkon Cristo nîtîrî yapisîꞌpî, 
itîrîiya pîkîrî. 8 Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ yawîrî itîrîꞌpîiya. 
Taasaiꞌya man:

Teenuku yai kaꞌ pona,
mîîkîrî Cristo enaꞌpî teyatonon yentai,
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ rawîrî.
Moropai pemonkonyamîꞌ pia tîntîrî tîrîꞌpîiya

Sl 68.18

taasaiꞌya man. 9 Îꞌ kaiꞌma esenumenkan pîꞌ naatî Cristo enukuꞌpî pîꞌ kaꞌ 
pona? Eꞌmaiꞌ pe awautîꞌpî non yoꞌkoi. 10 Mîrîrî tîpo mîîkîrî rî enukuꞌpî 
kaꞌ pona tamîꞌnawîron yepoi, ipîkku pe tîwanîpa kaiꞌma. Moropai 
tamîꞌnawîrî pata kaisarî non po, kaꞌ po aakoꞌmamî sîrîrî, tamîꞌnawîronkon 
yentai tîwanîpa. 11 Moropai tîntîrî tîrîꞌpîiya tîpemonkonoyamîꞌ pia, 
pata ponkon kaisarî, toꞌ esenyakaꞌmatoꞌpe tînaipontîkon pe, moropai 
tiaronkon eꞌtoꞌpe Paapa maimu ekaremeꞌnenan pe, moropai tiaronkon 
kupîꞌpîiya tîpemonkono pe pemonkonyamîꞌ moꞌkanenan ton pe. Moropai 
tiaronkon kupîꞌpîiya tîpemonkonoyamîꞌ koꞌmannîꞌnenan ton pe, 
moropai toꞌ yenupanen ton pe. 12 Insamoro kupîꞌpîiya tîpemonkonoyamîꞌ 
pîikaꞌtînenan ton pe teesenyakaꞌmatoꞌ kuꞌtoꞌpe toꞌya. Moropai morî pe 
Cristo wanî warantî toꞌ eꞌtoꞌpe iwaikkatoi pe toꞌ wanî yeꞌnen, itesaꞌ warantî. 
13 Mîrîrî yeꞌnen uyenupakon toꞌya yai tamîꞌnawîrî uurîꞌnîkon ena tiwin 
esenumenkantoꞌ yarakkîrî innape ikupî yeꞌnen. Moropai uyenupakon 
toꞌya yai, mîîkîrî Paapa munmu epuꞌtî uurîꞌnîkonya kupî sîrîrî inîꞌ panpîꞌ. 
Moropai uurîꞌnîkon akîpî kupî sîrîrî Cristo warantî eꞌnîtoꞌpe. Morî pe Cristo 
yeseru wanî manniꞌ warantî uyeserukon ena. 14 Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon 
yenupasaꞌ toꞌya wenai, moreyamîꞌ warantî uurîꞌnîkon wanî pepîn, îꞌ 
epuꞌnenan pepîn warantî. Maasa pra seruꞌyeꞌkon warayoꞌkonya yenupantoꞌ 
pîꞌ inna taa, uurîꞌnîkon yenkuꞌtî toꞌya mîrîrî yenupantoꞌ toꞌya wenai. Mîrîrî 
wanî inna warantî tîîse inna taatîponkon yarî toꞌya atakaꞌmantoꞌ yaꞌ. Tîîse 
inîꞌrî inna taa pepîn yenupantoꞌ toꞌya pîꞌ, innape Paapa kupî yeꞌnen. 15 Tîîse 
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eseurîman yairon pîꞌ neken, yairî uyonpakon saꞌnamaiꞌma. Mîrîrî warantî 
ikupîꞌnîkon ya, tamîꞌnawîrî morî pe eꞌnî Cristo ton pe. Manniꞌ uurîꞌnîkon 
yaipontînen, upuꞌpaikon pe tîwanî yeꞌnen. 16 Moropai uurîꞌnîkon wanî 
itesaꞌ warantî. Tamîꞌnawîrî eꞌtoꞌ yawîrî, maꞌtîkîꞌ pe pra. Tîîse tamîꞌnawîrî 
eꞌwaikkatoimîrî uyesaꞌkon wanî ya, morî pe aakoꞌmamî. Esenyakaꞌmantoꞌ 
kupî morî pe maasa pra tamîꞌnawîrî morî pe eꞌtoꞌ yawîrî awanî yeꞌnen. 
Mîrîrî warantî Cristo waikatoi pe eꞌnî yeꞌnen. Imaimu yawîrî koꞌmannî ya 
morî pe esenyakaꞌman, maasa pra tiaronkon saꞌnama pîꞌ koꞌmannî yeꞌnen.

Cristo Nîtîrî Amenan Koꞌmannîtoꞌ
17 Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon pîꞌ tauya sîrîrî Uyepotorîkon maimu pe. 

Taa pîꞌ uukoꞌmamî meruntî ke see warantî: Inîꞌrî manniꞌkan Paapa 
epuꞌnenan pepîn koꞌmamî manniꞌ warantî aakoꞌmamîkon namai. Maasa 
pra inkamoro esenumenkatoꞌ wanî îꞌ pe pra rî. 18 Moropai inkamoro 
esenumenka imakuiꞌpî kupî pîꞌ. Ipatîkaron Paapa nîtîrîꞌpî inkamoro 
koꞌmantoꞌ ton pra awanî. Maasa pra pakko pe Paapa epuꞌtî toꞌya pra toꞌ 
wanî yeꞌnen. Moropai ituꞌse pra toꞌ wanî maasa pra saꞌman pe toꞌ yewan 
wanî yeꞌnen. 19 Inkamoro enasaꞌ man aweppeꞌtoꞌ ton pra tamîꞌnawîron 
imakuiꞌpî tînkupîkon pîꞌ. Nura teserukon kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. Moropai 
inîꞌ panpîꞌ ikupîkonpa toꞌ eturumakasaꞌ wanî. Mîrîrî warantî ituꞌse 
tîweꞌtoꞌkon pîꞌ toꞌ koꞌmamî, toneꞌ imakuiꞌpî ankuꞌpai toꞌ wanî. Mîrîrî 
warantî Paapa epuꞌnenan pepîn yeseru wanî.

20 Mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa Cristoya ayenupasaꞌkon pra 
man. 21 Tîîse amîrîꞌnîkonya etaꞌpî Cristo yekare. Moropai innape 
ikupîꞌpîyaꞌnîkon imaimu yairon pîꞌ eesenupaꞌpîkon, iteseru pîꞌ. 22 Moropai 
pena amîrîꞌnîkon esenupaꞌpî îꞌ kaiꞌma penaroꞌ ayeserukon kupî pîꞌ 
aakoꞌmamîkon rumakakonpa. Mîrîrî ayeserukonya atarumaꞌtîꞌpîkon 
iwinîkîi pra inîꞌ panpîꞌ. 23 Mîrîrî winîpai ayewankon moropai 
eesenumenkatoꞌkon miakanmaꞌnîkon eꞌpai awanî amenan pe. 24 Mîrîrî 
yeꞌnen amenan aponkon yekaꞌmayaꞌnîkon warantî amenan ayeserukon 
ton yekaꞌmatî ayewankon yaꞌ manniꞌ Paapa yeseru warantî. Mîrîrî yeꞌnen 
yairî aakoꞌmamîkon, yairî Paapa koꞌmamî warantî.

25 Mîrîrî yeꞌnen seruꞌyeꞌ pe teeseurîmai pra eꞌtî inîꞌrî. Eeseurîmakon ya, 
yairî eeseurîmakon yuwatî ayonpakon yarakkîrî. Maasa pra tamîꞌnawîrî 
uurîꞌnîkon wanî Cristo waikatoi pe, ipemonkonoyamîꞌ yonpa pe.
 26 Îꞌ pensa eekoreꞌmakon ya, ayentai eekoreꞌmatoꞌkon kîꞌtîrîi imakuiꞌpî 

kupîyaꞌnîkon namai.
Sl 4.4

Eekoreꞌmakon ya, wei ewomî pîkîrî kakoꞌmantî. Tîîse eekonekakon 
yuwatî. 27 Mîrîrî warantî imakuiꞌpî pataꞌseꞌ ton kîꞌtîîtî ayewan yaꞌ, 
Makui esenyakaꞌma koꞌmannîpî namai. 28 Anîꞌ eꞌsaꞌ ya amaꞌyeꞌ pe, inîꞌrî 
mîîkîrîya yamaꞌrunpa eꞌpai pra man. Tîîse eesenyakaꞌma neken eꞌpai 
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awanî, morî pe tîîkoꞌmamîpa. Moropai mîrîrî warantî mîîkîrîya îꞌ ton 
pînon pîikaꞌtî eꞌpainon.

29 Eeseurîmakon ya seꞌ tapairî nura mai pîꞌ eeseurîmakon eꞌpai 
pra man. Tîîse morî mai yapurîyaꞌnîkon yuwatî. Mîrîrî ke tiaronkon 
pîikaꞌtîkonpa, moropai inîꞌ panpîꞌ epuꞌnen pe toꞌ eꞌtoꞌpe. 30 Moropai yairî 
maꞌre Paapa winîpainon Morî Yekaton Wannî tîkuꞌse pra eꞌtî. Maasa pra 
mîîkîrî Morî Yekaton Wannî wanî Paapa pemonkono pe uurîꞌnîkon wanî 
ekaremeꞌnen pe. Moropai mîîkîrî wanî yeꞌnen, Paapaya uurîꞌnîkon moꞌka 
imakuiꞌpî yapai epuꞌtîꞌnîkon, umoꞌkaiyaꞌnîkon weiyu yai. 31 Mîrîrî yeꞌnen 
tamîꞌnawîrî eekoreꞌmatoꞌkon rumakatî. Moropai aweꞌmuꞌtunpatoꞌkon 
rumakatî. Moropai aatasiꞌsirunpatoꞌkon rumakatî. Mîrîrî yeꞌka wenai 
tîwentaimepîꞌse pra eꞌtî. Tiaronkon winîkîi eeseurîmatoꞌkon rumakatî. 
Moropai tamîꞌnawîrî mîrîrî imakuiꞌpîkon rumakatî. 32 Tîîse morî pe eꞌtî, 
tiaronkon yarakkîrî eranmîra. Moropai îꞌ rî toꞌ nîkupîꞌpî awinîkîiꞌnîkon 
mîrîrî kuꞌtî aawanmîraꞌnîkon. Îꞌ kaiꞌma tîîwanmîra Jesus Cristo wenai 
Paapaya ankupîꞌpîkon kupîꞌpî warantî ikuꞌtî.

Paapa Munkîyamîꞌ Koꞌmamî Yeseru

5  1 Amîrîꞌnîkon wanî Paapa munkîyamîꞌ pe iwakîri pe puꞌkuru. Mîrîrî 
yeꞌnen oꞌnon yeꞌka pe Paapa wanî manniꞌ warantî awanîkon yuwatî. 

2 Mîrîrî warantî îꞌ rî kupîyaꞌnîkon kaisarî, morî pe tiaronkon saꞌnama 
pîꞌ aakoꞌmamîkon yuꞌse wai. Maasa pra Cristoya uurîꞌnîkon saꞌnamaꞌpî. 
Mîîkîrî eꞌtîrîꞌpî uurîꞌnîkon ton pe tîîwarîrî. Toꞌ nîtîrî aꞌpusin Paapa wakîri 
pe, moropai Paapa yapurî pe toꞌ nîpoꞌtî warantî aasaꞌmantaꞌpî, kureꞌne 
usaꞌnama tîuyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî warantî tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon 
eꞌpai awanî.

3 Paapa pemonkono pe awanîkon yeꞌnen, imakuiꞌpî pe seꞌ tapairî 
wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî keꞌtî, moropai wîriꞌsanyamîꞌ, seꞌ tapairî warayoꞌkon 
yarakkîrî keꞌtî. Moropai nura tîkuꞌse pra eꞌtî, moropai kureꞌne îꞌ yuꞌse 
kîsekaꞌnunkatî. Mîrîrî warantî Paapa pemonkonoyamîꞌ koꞌmamî eꞌpai pra 
man. 4 Moropai eeseurîmakon ya, nura pîꞌ kîseurîmatî, tîîse Paapa pîꞌ — Morî 
pe man, Paapa — kaꞌtî neken. 5 Mîrîrî warantî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî 
tîweꞌsanon tînoꞌpî pepîn yarakkîrî, moropai nura pîꞌ teesenumenkasanonya, 
moropai kureꞌne îꞌ yuꞌse teesekaꞌnunkasanonya Paapa winîpainon îꞌ yapisî 
pepîn, îꞌ pensa aaipî ya tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe. Maasa pra inkamoro 
yeꞌkakon wanî miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurînenan pe. Paapa yapurî toꞌya pepîn. 
6 Mîrîrî yeꞌnen morî pe koꞌmanpaiꞌnîkon, anîꞌya uyenkuꞌtîkon namai seꞌ 
tapairon mai ke. Maasa pra Paapaya tîmaimu yawîronkon pepîn tarumaꞌtî 
kupî sîrîrî. 7 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro yeꞌkakon koreꞌta tîweꞌse pra eꞌtî.

8 Maasa pra pena amîrîꞌnîkon koꞌmamîꞌpî inkamoro koꞌmamî manniꞌ 
warantî ewaron yaꞌ. Tîîse îꞌ pensa Paapa pemonkono pe eenaꞌpîkon 
patapai morî pe ayeserukon enasaꞌ aꞌka ta. Mîrîrî yeꞌnen akoꞌmantî 

Efésios 4 ,  5  

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



509

morî pe, Paapa pemonkono pe awanîkon yeꞌnen. 9 Mîrîrî warantî 
aakoꞌmamîkon ya, tiaronkon pîikaꞌtîyaꞌnîkon morî pe toꞌ eꞌtoꞌpe moropai 
ayeserukon wanî yairî moropai eeseurîmatoꞌkon wanî morî pe, seruꞌyeꞌ 
pe pra. 10 Îꞌ rî Paapa wakîri pe tîweꞌsen epuꞌtîyaꞌnîkon yuwatî. 11 Moropai 
imakuiꞌpî toꞌ yeseru, seꞌ tapairon kîꞌkuꞌtî. Tîîse aronne ekaremeꞌtî yairî 
pra awanî epuꞌtoꞌpe toꞌya. 12 Mîrîrî yeꞌka amaꞌ pe toꞌ nîkupî pîꞌ eseurîman 
eserîke pra awanî. Maasa pra yeppeꞌnîꞌton pe awanî yeꞌnen. 13 Uurîꞌnîkon 
wanî toꞌ yeseru yenponenan pe taꞌnîkon ya toꞌ pîꞌ: — Mîrîrî wanî morî 
pe pra. Manniꞌ aꞌka pe tîweꞌsenya tamîꞌnawîrî teraꞌmasen pepîn yenpo 
manniꞌ warantî. 14 Maasa pra aꞌka pe tîweꞌsenya tamîꞌnawîron eseraꞌma 
emapuꞌtî. Mîrîrî yeꞌnen pena aweꞌmenukaꞌpî see warantî:

Amîrî awetun koꞌmannîpî manniꞌ apakakî.
Amîrî tîîsaꞌmantai tîîkoꞌmansen eꞌmîꞌsaꞌkakî.
Moropai Cristoya amîrî kupî aꞌka ta aakoꞌmamîpa

taasaiꞌya man.
15 Mîrîrî yeꞌnen maasa eraꞌmatî morî pe îꞌ kaiꞌma aakoꞌmantoꞌkon 

menkakonpa. Pakko pe kakoꞌmantî tîîse epuꞌnen pe akoꞌmantî. 16 Morî 
kupîyaꞌnîkon yuwatî, maasa tîkai pra. Maasa pra tuꞌke imakuiꞌpî 
kuꞌnenan man akoreꞌtaꞌnîkon. Inkamoroya aamaꞌtînîpîkon namai ikuꞌtî. 
17 Pakko pe tîweꞌse pra eꞌtî. Tîîse îꞌ kupîyaꞌnîkon yuꞌse Uyepotorîkon 
eꞌtoꞌ mîrîrî epuꞌtî. 18 Kureꞌne maiꞌ pîꞌ teetînse pra eꞌtî. Maasa pra mîrîrîya 
aakoꞌmantoꞌkon tarumaꞌtî. Tîîse Morî Yekaton Wannî esenyakaꞌmatoꞌpe 
apîꞌnîkon eturumakatî iipia. 19 Tiaronkon innape Jesus kuꞌnenan yarakkîrî 
eseurîmatî eren ke. Eserenkatî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ erenkatoꞌ pîꞌ 
moropai Paapa yapurîtoꞌ pîꞌ. Moropai Jesus yeseru pîꞌ teeseurîmasen eren 
pîꞌ eserenkatî Paapa yapurî pe. — Morî pe puꞌkuru man, Paapa — kaiꞌma 
eserenkatî. 20 Mîrîrî warantî Paapa uyunkon yapurîtî tîwîrî, tamîꞌnawîron 
kuꞌsaiꞌya wenai moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai.

Warayoꞌkon Moropai Toꞌ Noꞌpîtonon
21 Ayonpakon nîrî maimukon yawîrî akoꞌmantî, Cristo namayaꞌnîkon wenai.
22 Amîrîꞌnîkon wîriꞌsanyamîꞌ pîꞌ tauya sîrîrî, tînyo kenankon pîꞌ, 

anyokon maimu yawîrî akoꞌmantî, Uyepotorîkon namayaꞌnîkon wenai. 
23 Maasa pra inyo wanî tînoꞌpî puꞌpai pe, tîpemonkonoyamîꞌ puꞌpai 
pe Cristo wanî manniꞌ warantî. 24 Mîrîrî yeꞌnen ipemonkonoyamîꞌ, 
inmoꞌkaꞌsan koꞌmamî Cristo maimu yawîrî. Mîrîrî warantî nîrî tînyo 
kenankon wîriꞌsanyamîꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî îꞌ taasaꞌ tînyoya yawîrî.

25 Tînoꞌpî kenankon warayoꞌkon pîꞌ tauya: anoꞌpîkon saꞌnama pîꞌ akoꞌmantî, 
tîpemonkono pe tînmoꞌkaꞌsan saꞌnamaꞌpî Cristoya warantî. Toꞌ saꞌnama 
tîuya yeꞌnen tîîwarîrî aweꞌtîrîꞌpî, inkamoro pîikaꞌtîpa. Aasaꞌmantaꞌpî morî pe 
toꞌ eꞌtoꞌpe. 26 Innape tîmaimu kupî toꞌya eraꞌma tîuya yeꞌnen, imakuiꞌpî toꞌ 
nîkupîꞌpî ronaꞌpîiya, morî pe toꞌ eꞌtoꞌpe. 27 Mîrîrî warantî ikupîꞌpîiya tîîpia toꞌ 
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enepîpa morî pe teken, imakuiꞌpî ton pra. Tîmîrî pe toꞌ wanî yeꞌnen, imakuiꞌpî, 
nura tîkuꞌse pra toꞌ koꞌmamî yuꞌse awanîꞌpî, tîwarantî. 28 Mîrîrî warantî 
tînoꞌpîkon saꞌnama pîꞌ warayoꞌkon koꞌmamî eꞌpai awanî. Tîweꞌsaꞌnamakon 
manniꞌ warantî tînoꞌpîkon saꞌnama toꞌya eꞌpai awanî mîrîrî. Tînoꞌpî 
saꞌnamanen wanî ya, aweꞌsaꞌnama nîrî. 29 Anîꞌ esewanmîrî pepîn tîîwarîrî, 
tîîse aweꞌsaꞌnama. Mîrîrî warantî nîrî tîpemonkonoyamîꞌ saꞌnama Cristoya. 
30 Ipemonkono pe eꞌnî yeꞌnen usaꞌnamaiyaꞌnîkon mîrîrî. 31 Pena Paapaya taꞌpî:

— Warayoꞌ noꞌpîta yai, eemoꞌka tun moropai tîsan piapai moropai 
tînoꞌpî yarakkîrî eena.

Asakîꞌne toꞌ tîîse tiwinan warantî toꞌ enasaꞌ mîrîrî
Gn 2.24

— taasaiꞌya man. 32 Esenumenkantoꞌ mîrîrî kureꞌnan, maasa pra Cristo pîꞌ 
eseurîma moropai inmoꞌkaꞌsan pîꞌ. 33 Moropai amîrîꞌnîkon warayoꞌkon pîꞌ 
tauya nîrî, anoꞌpîkon saꞌnamatî aweꞌsaꞌnamakon manniꞌ warantî. Moropai 
wîriꞌsanyamîꞌ pîꞌ tauya, anyokon namayaꞌnîkon eꞌpai awanî.

Moreyamîꞌ Moropai Toꞌ Yunkonyamîꞌ

6  1 Moreyamîꞌ pîꞌ tauya sîrîrî moropai maasaronkon pîꞌ: Ayunkon asankon 
maimu yawîrî akoꞌmantî, Cristo nîmoꞌkaꞌsan pe awanîkon yeꞌnen. Mîrîrî 

kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, yairî aakoꞌmamîkon. 2,3 Pena Paapaya tîmaimu 
ekaremekîꞌpî unkupîkon pe: — Ayunkon asankon namatî — taꞌpî Paapaya.

— Mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon ya, morî pe aakoꞌmamîkonpa 
akupîuyaꞌnîkon moropai kusan pe aakoꞌmantoꞌkon wanî sîrîrî non po

Dt 5.16

— taꞌpîiya. Mîrîrî wanî ipîkku pe unkupîkon pe, maasa pra Paapaya taꞌpî 
eꞌmaiꞌ pe mîrîrî yawîrî eꞌnî ya, morî tîrîiya, taasaꞌ tîuya yawîrî.

4 Moropai toꞌ yunkonyamîꞌ pîꞌ tauya: wei kaisarî anmukukon panamatî 
Uyepotorîkon yeseru ke irumaka pata pe pra. Tîîse toꞌ tekatonkai pra eꞌtî, 
tîîse morî pe toꞌ yenupatî.

Ipoitîrî Moropai Ikaraiwarî
5 Amîrîꞌnîkon toꞌ poitîrîtonon akaraiwarîkon maimu yawîrî ikuꞌtî toꞌ 

namayaꞌnîkon yeꞌnen. Moropai mîrîrî kupîyaꞌnîkon yai, aawoꞌmaꞌtakon 
pe pra, yairî ikuꞌtî Cristo yapurîyaꞌnîkon manniꞌ warantî ikuꞌtî. 6 Aapia 
awanîkon yai neken inamayaꞌnîkon kaiꞌma keꞌtî. Tîîse aapiaꞌnîkon pra tîîse 
inamatî. Manniꞌ ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî ikuꞌtî awakîrikon pe, maasa pra 
Cristo pemonkono pe awanîkon yeꞌnen. 7 Tîîse awakîrikon pe esenyakaꞌmatî, 
akaraiwarîkon ton pe, îꞌ kaiꞌma Uyepotorîkon ton pe eesenyakaꞌmakon 
manniꞌ warantî. Manniꞌkan warayoꞌkon ton pe pra neken eesenyakaꞌmakon. 
8 Maasa pra amîrîꞌnîkonya tiwin pîꞌ siꞌma akaisarîꞌnîkon Uyepotorîkon 
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winîpainon yapisî kupî sîrîrî, manniꞌkan tesaꞌ kenankonya moropai itesaꞌ 
pînonya. Yapisîyaꞌnîkon kupî sîrîrî, îꞌ kaiꞌma ankupîꞌpîkon yepeꞌpî pe.

9 Amîrîꞌnîkon, toꞌ karaiwarîyamîꞌ, apoitîrîkon tîwakîmai eꞌtî. Yairî 
pra iteseru eraꞌmaya wenai, ipîꞌ teekoreꞌmai pra see warantî ikupîya 
pra awanî ya, atarumaꞌtîuya, tekai pra. Mîrîrî tîꞌnapannîꞌtî. Maasa pra 
amîrîya epuꞌtî mîrîrî moro toꞌ esaꞌ moropai ayesaꞌ wanî kaꞌ po. Mîîkîrîya 
tamîꞌnawîronkon koꞌmannîpî seꞌ kaisarî, eꞌsentai pra.

Surara Warantî Ekoreꞌmantoꞌ
10 Tarîpai tauya sîrîrî apîꞌnîkon. Meruntî ke akoꞌmantî Uyepotorîkon 

meruntîri kureꞌnan yarakkîrî, ipemonkono pe awanîkon yeꞌnen. 11 Mîrîrî 
ayuwaꞌnen ton aponkon yekaꞌmatî, manniꞌ surara epontîsaꞌ manniꞌ 
warantî. Tamîꞌnawîrî mîrîrî Paapa nîtîrî yapiꞌtî, meruntî ke awanîkonpa, 
Makuiya ayenumîkon namai. Maasa pra mîîkîrîya uurîꞌnîkon yenkuꞌtî 
tîuya yuwa koꞌmannîpî tuꞌke iteꞌka. 12 Maasa pra uurîꞌnîkon epîtoꞌ wanî 
pemonkon yarakkîrî pra tîîse Makui meruntîri winîkîi moropai tîpoitîrî 
pe uurîꞌnîkon yaipontînenan winîkîi, moropai manniꞌkan imawariyamîꞌ 
moropai maariwaꞌyamîꞌ winîkîi. Manniꞌkan kaꞌ poro taasaꞌsenon 
meruntîkon, imakuiꞌsan winîkîi uurîꞌnîkon ekoreꞌma. 13 Mîrîrî yeꞌnen 
tamîꞌnawîrî Paapa nîtîrî yapiꞌtî. Yapiꞌsaꞌyaꞌnîkon ya, imakuiꞌpî erepamî 
yai aponaꞌnîkon meruntî ke awanîkon, ayenumîiyaꞌnîkon pepîn. Teuren 
amîrîꞌnîkon yarakkîrî eekoreꞌma tîîse ayenumîiyaꞌnîkon pepîn. Mîrîrî 
yeꞌnen meruntî ke eꞌtî.

14 Mîrîrî yeꞌnen teekonekai eꞌtî. Paapa winîpainon yairon pe tîweꞌsen 
aworîmî yewaꞌtîkî, seruꞌyeꞌ pe tîweꞌsen winîkîi eeseyaꞌnamapa. Moropai 
yairî ayeseru ton yekaꞌmakî, mîrîrî saꞌman aroppoꞌta yuwaꞌnen ton 
yekaꞌmaya warantî. 15 Moropai ekonekatî îꞌ kaiꞌma Paapaya upîikaꞌtîsaꞌkon 
ekaremekîkonpa tiaronkon pîꞌ, morî pe toꞌ enatoꞌpe Paapa yarakkîrî. 
Mîrîrî itekare ekaremekîya wanî aꞌsaꞌsaꞌ yekaꞌmaya warantî satippe 
aakoꞌmamîkonpa aatareꞌmokon namai. 16 Moropai innape ikupî pîꞌ 
akoꞌmantî. Mîrîrî wanî manniꞌ awapu pe yapiꞌsaꞌya manniꞌ warantî. Mîrîrî 
yeꞌnen tamîꞌnawîrî Makui rupeya apoꞌtîkon eserîke pra awanî. Tîîse 
aponaꞌnîkon eerepamî yai, eesiꞌnîpî. 17 Moropai mîrîrî aweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton 
yapiꞌtî, manniꞌ aroꞌ apuꞌpaikon yuwaꞌnen ton yekaꞌmakonpa yapisîyaꞌnîkon 
warantî. Moropai Morî Yekaton Wannî nîtîrî yapiꞌtî akasuparaikon pe. 
Mîrîrî wanî Paapa maimu pe. 18 Tamîꞌnawîrî sîrîrî kuꞌtî eepîremakon ke. 
Paapa pîꞌ aweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton esatî. Epîrematî tîwîrîrî Morî Yekaton 
Wannî meruntîri yai. Mîrîrî yeꞌnen ariꞌkeꞌ pe eꞌtî, yairî maꞌre teenai pra. 
Moropai epîrematî tîwîrîrî tamîꞌnawîronkon innape Paapa kuꞌnenan pona.

19 Moropai epîrematî nîrî upona, Paapaya tîmaimu ekaremekîuya 
umeruntîri ton tîîtoꞌpe eranneꞌ pe siꞌma ekaremekîuya namai. Mîrîrî 
unekaremekî eꞌtoꞌpe aronne epuꞌtoꞌpe toꞌya. Mîrîrî toꞌ nepuꞌtîꞌpî pepîn 
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epuꞌtoꞌpe toꞌya, epîrematî. 20 Mîrîrî ekaremekîuya wenai tarî wanî 
sîrîrî atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta. Tîîse upona epîrematî tarî siꞌma itekare 
ekaremekî pîꞌ uukoꞌmantoꞌpe, meruntî ke, eranneꞌ pe pra eꞌtoꞌpe. Maasa 
pra mîrîrî itekare ekaremeꞌtoꞌpeuya uurî yaipontîꞌpî Jesusya.

21 Uyonpakon Tíquico manniꞌ yairon, Uyepotorîkon esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ 
teesenyakaꞌmasenya tamîꞌnawîrî uyekare ekaremekî apîꞌnîkon, îꞌ kaiꞌma tarî 
uukoꞌmamî yekare epuꞌtîkonpa. 22 Mîrîrî ekaremeꞌse akoreꞌtaꞌnîkon yarimauya 
sîrîrî. Îꞌ kaiꞌma tamîꞌnawîrî anna yekare ekaremekîiya yai, aatausinpakonpa.

Paulo Esekaremekî
23 Uyunkon Paapaya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya amîrîꞌnîkon 

pia tîwanmîn tîrî yuꞌse wai, uyonpayamîꞌ. Moropai îꞌ kaiꞌma tiaronkon 
saꞌnama pîꞌ aakoꞌmantoꞌkon ton tîrî toꞌya yuꞌse wai. Moropai innape 
tîkupîkon pîꞌ aakoꞌmamîkonpa itîrî toꞌya yuꞌse wai. 24 Moropai epeꞌmîra 
Paapa nîtîrî koꞌmamî yuꞌse wai tamîꞌnawîrî manniꞌkan Uyepotorîkon 
Jesus Cristo yapurî pîꞌ tîîkoꞌmansenon pia. 
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