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1  1 Uyonpayamîꞌ, Filípos ponkon, uurî Pauloya kaareta menuka sîrîrî 
Timóteo yarakkîrî siꞌma. Cristo Jesus poitîrî pe anna wanî. Amîrîꞌnîkon, 

Jesus Cristo nîmoꞌkaꞌsan pia yarima annaya sîrîrî. Moropai yarima annaya 
nîrî Paapa munkîyamîꞌ koꞌmannîꞌnenan pia moropai toꞌ pîikaꞌtînenan pia nîrî.

2 Uyonpayamîꞌ, Paapa, Uyunkonya tamîꞌnawîron morî tîrî yuꞌse wai 
aapiaꞌnîkon. Moropai tîwanmîra eꞌnîtoꞌ tîrîiya yuꞌse wai. Mîrîrî warantî 
itîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon.

Paulo Epîrematoꞌ
3 Amîrîꞌnîkon pîꞌ enpenata kaisarî tauya Paapa pîꞌ: — Morî pe toꞌ 

pîikaꞌtîsaꞌya, Paapa — tauya ipîꞌ. 4 Moropai aponaꞌnîkon epîrema kaisarî, 
atausinpasaꞌ wanî amîrîꞌnîkon pîꞌ. 5 Maasa pra upîikaꞌtîpîtîꞌpîyaꞌnîkon 
Cristo yekare ekaremekî pîꞌ. Pena upîikaꞌtîpîtîꞌpîyaꞌnîkon Cristo 
yapisîꞌpîyaꞌnîkon pata pai sîrîrî tîpose. 6 Morî pe Paapa esenyakaꞌma 
piaꞌtîꞌpî ayewankon yaꞌ. Mîrîrî warantî eesenyakaꞌma koꞌmannîpî 
yaretîꞌka tîuya pîkîrî, Jesus Cristo iipî pîkîrî. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ wai.

7 Ayapurîuyaꞌnîkon maasa pra upîikaꞌtîꞌpîyaꞌnîkon Jesus yekare 
ekaremekî pîꞌ, anetapaiꞌnîkon pîꞌ moropai anetapaiꞌnîkon pepîn pîꞌ nîrî. 
Mîrîrî rî kupîꞌpîyaꞌnîkon moro akoreꞌtakon wanî tanne. Moropai tarî, 

SÎRÎRÎ KAARETA PAULO 
NÎMENUKAꞌPÎ

FILÍPOS PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya moropai yarimaꞌpîiya innape Jesus kuꞌnenan Filípos 

ponkon pia. Miarî Paulo wîtîsaꞌ wanîꞌpî Jesus yekare ekaremeꞌse. Moropai innape 
ikupîꞌpî toꞌya imakuiꞌpî teserukon tîrumakai. Atos capítulo 16 yaꞌ eeseporî mîrîrî.

Mîrîrî tîpo itekare ekaremekî pîꞌ pinunpaꞌpîiya. Tîîkoꞌmamî tîpo yapisîꞌpî 
toꞌya, atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta yawonnîpîꞌpî toꞌya. Mîrîrî yekare Filípos ponkonya 
etaꞌpî moropai tonpakon iteseꞌ Epafrodito yarimaꞌpî toꞌya iipia. Mîrîrî yai 
sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya tarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta siꞌma. Taatausinpai 
imenukaꞌpîiya, îꞌ kaiꞌma tîwinîkîi morî kuꞌsaꞌ toꞌya pîꞌ eeseurîmaꞌpî morî pe man 
kaiꞌma. Moropai toꞌ panamaꞌpîiya îꞌ kaiꞌma Jesus yeseru yawîrî toꞌ koꞌmantoꞌ pe.
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atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta wanî tanne, ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon. Mîrîrî 
yeꞌnen kureꞌne ayapurîuyaꞌnîkon. 8 Cristo Jesusya asaꞌnamakon warantî 
asaꞌnamauyaꞌnîkon. Innape man, useruku pepîn, mîrîrî epuꞌtî Paapaya.

9 Epîrema sîrîrî aponaꞌnîkon. Tauya Paapa pîꞌ: — Inîꞌ panpîꞌ tonpakon 
saꞌnamatoꞌpe toꞌya. Moropai inîꞌ panpîꞌ yairî epuꞌtoꞌpe toꞌya, pakko pe 
pra toꞌ eꞌtoꞌpe — tauya Paapa pîꞌ. 10 Mîrîrî warantî amîrîꞌnîkon yenupasaꞌ 
Paapaya ya, morî kupîyaꞌnîkon tiwin. Mîrîrî yeꞌnen Cristo ennaꞌpo yai, 
nura pe pra awanîkon. Aweppepîkon pepîn Cristo eporîyaꞌnîkon yai. 
11 Mîrîrî warantî morî pe aakoꞌmansaꞌkon imakuiꞌpî tîkuꞌse pra, maasa 
pra ameruntîrikon ton tîîsaꞌ Jesus Cristoya. Mîrîrî pîꞌ taa toꞌya: — Morî 
amîrî, Paapa, apemonkonoyamîꞌ pîꞌ. Inkamoro yairî toꞌ koꞌmamî mîrîrî. 
Tamîꞌnawîronkon yentainon amîrî, Paapa — taa toꞌya.

Paulo Eseurîma Tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ Pîꞌ
12 Aꞌkî, uyonpayamîꞌ, utarumaꞌtîꞌpî toꞌya Paapa maimu ekaremekîuya 

wenai, moropai uyarakkamoꞌpî toꞌya. Mîîwîni tîîse tuꞌke 
pemonkonyamîꞌya Paapa maimu eta koꞌmannîpî moropai yapisî toꞌya. 
13 Mîrîrî warantî îꞌ waniꞌ awanî yeꞌnen tarî wanî atarakkannîtoꞌ yewîꞌ 
ta, epuꞌtî tamîꞌnawîronkon surarayamîꞌya. Moropai tiaronkonya epuꞌtî 
nîrî. 14 Tîîse eranneꞌ pe arinîkon uyonpayamîꞌ wanî pepîn mîrîrî pîꞌ. 
Tîîse meruntî ke toꞌ enaꞌpî. Uyarakkansaꞌ toꞌya yekare etasaꞌ tîuyaꞌnîkon 
yeꞌnen, inîꞌ panpîꞌ Paapa maimu ekaremekî toꞌya teweppeꞌse pra.

15 Tîîse tîkinmukon pe ekaremekî tiaronkonya. Upîꞌ tîwoꞌmaꞌtakon pe, 
Cristo yekare ekaremekî pîꞌ toꞌ wanî. Tîîse mîrîrî warantî pra tiaronkon 
wanî. 16 Morî pe ekaremekî toꞌya, tîwakîri pe. Inkamoroya usaꞌnama 
maasa pra Cristoya uyarimaꞌpî tîmaimu ekaremeꞌse epuꞌtî toꞌya. Moropai 
epuꞌtî toꞌya nîrî, mîrîrî wenai uyarakkamoꞌpî toꞌya. 17 Tîîse tiaronkonya 
usaꞌnama pepîn. Uyentai toꞌ eꞌkupî Cristo yekare ekaremekî toꞌya. Mîrîrî 
pîꞌ yairî maꞌre Paulo ena kaiꞌma toꞌ esenumenka.

18 Tîîse esewankonoꞌma pra wai mîrîrî pîꞌ. Îꞌ waniꞌ pra man uupia. Morî pe, 
imakuiꞌpî pe ekaremekî toꞌya ya, atausinpa sîrîrî. Maasa pra Cristo yekare 
ekaremekî toꞌya. Inna, mîrîrî pîꞌ atausinpa koꞌmannîpî. 19 Maasa pra epaꞌka 
kupî sîrîrî. Eepîremasaꞌkon yeꞌnen, moropai Morî Yekaton Wannîya upîikaꞌtîsaꞌ 
yeꞌnen, epaꞌka kupî sîrîrî. 20 See warantî ikoꞌmanpai wai. Îꞌ rî kupîuya ya, morî 
pe kuꞌtoꞌpeuya eppepî namai. Moropai imakuiꞌpî pe tiaronkon eseurîma namai 
Cristo pîꞌ. Tîîse eranneꞌ pe pra ikoꞌmanpai wai, uusaꞌmanta ya, enen wanî ya, 
Paapa yapurîtoꞌpe tiaronkonya mîrîrî wenai. 21 Maasa pra uurî pia, morî pe awanî 
Cristo yapurî pîꞌ uukoꞌmamî ya. Mîrîrî warantî uusaꞌmanta ya, itentai panpîꞌ morî 
pe awanî uupia, maasa pra Cristo pia puꞌkuru uukoꞌmamî. 22 Tîîse uusaꞌmanta pra 
wanî ya, esenyakaꞌma koꞌmannîpî Cristo ton pe, mîîkîrî yapiꞌtoꞌpe tiaronkonya. 
Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kupîuya epuꞌtîuya pra wai. 23 Maasa pra uurî esiwaꞌsaꞌ sîrîrî uwoi. 
Mîrîrî yeꞌnen îꞌ koneka epuꞌtîuya pra wai, uukoꞌmamî kaꞌrî tarî, uusaꞌmanta 
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kaꞌrî. Tîîse tauya apîꞌnîkon, tarîpai itîîpai wai kureꞌne maasa pra ikoꞌmanpai wai 
Cristo yarakkîrî. Mîrîrî wanî morî pe, tarî uukoꞌmamî yentai. 24 Mîîwîni tîîse 
amîrîꞌnîkon pîꞌ esenumenka ya, inîꞌrî tarî ikoꞌmanpai wai, inîꞌ panpîꞌ amîrîꞌnîkon 
yenupatoꞌpeuya. 25 Mîrîrî yeꞌnen amîrîꞌnîkon koreꞌta uukoꞌmamî sîrîrî amîrîꞌnîkon 
pîikaꞌtîtoꞌpeuya, inîꞌ panpîꞌ Cristo epuꞌtîkonpa. Innape awanî epuꞌtî pîꞌ wai. 
26 Moriya mîrîrî pîꞌ aatausinpatoꞌkon eporîyaꞌnîkon Cristo Jesus piawon pe 
awanîkon yeꞌnen. Aatausinpakon uurî erepamî akoreꞌtaꞌnîkon pîꞌ.

27 Mîrîrî yeꞌnen îꞌ taasaꞌ Cristoya, yawîrî akoꞌmantî. Mîrîrî warantî 
amîrîꞌnîkon pia uutîsaꞌ pra awanî ya, mîrîrî epuꞌtîuya morî pe, yairî 
aakoꞌmamîkon. Moropai epuꞌtîuya amîrîꞌnîkon esenyakaꞌma kureꞌne 
Cristo yekare ekaremekî pîꞌ, tiwin eesenumenkatoꞌkon innape 
ikuꞌtoꞌyakon tîîse. 28 Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ pe pra eꞌtî ayeyatonkon pîꞌ. 
Eranneꞌ pe pra awanîkon ya, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîsaꞌ Paapaya epuꞌtî 
toꞌya. Moropai tîtarumaꞌtîkon Paapaya epuꞌtî toꞌya nîrî. 29 Maasa pra 
Paapaya amîrîꞌnîkon moꞌkaꞌpî innape tîkupîkonpa neken pra, tîîse mîîkîrî 
wenai aweꞌtarumaꞌtîkonpa nîrî amoꞌkaꞌpîiyaꞌnîkon. 30 Mîrîrî wenai 
aweꞌtarumaꞌtîkon sîrîrî, pena uurî eꞌtarumaꞌtîꞌpî, manniꞌ aneraꞌmaꞌpîkon 
warantî. Moropai mîrîrî pîꞌ uukoꞌmamî sîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi.

Tiaronkon Maꞌre Jesus Cristo Eꞌkupîꞌpî

2  1 Innape awanî, ameruntîrikon ton tîrî Cristoya eesewankonoꞌmakon 
namai. Moropai kureꞌne asaꞌnamaiyaꞌnîkon. Moropai tiwin 

awanîkon emapuꞌtîsaꞌ Morî Yekaton Wannîya. Moropai aꞌnokoꞌpîkon 
pe tiaronkon eraꞌmayaꞌnîkon, ayewankon yaꞌ Morî Yekaton Wannî 
koꞌmamî yeꞌnen. Mîrîrî warantî Cristo wanî aapiaꞌnîkon. 2 Mîrîrî yeꞌnen 
tauya apîꞌnîkon, tîmurukun pe eꞌtî. Teesiyuꞌpîꞌse pra akoꞌmantî. Tiaron 
yuꞌse eꞌtî, amîrîꞌnîkon yuꞌse Cristo wanî warantî. Tiwin ayeserukon nîsi 
Cristo yeseru warantî. Mîrîrî warantî awanîkon ya, inîꞌ panpîꞌ atausinpa 
mîrîrî pîꞌ. 3 Moropai mîî pe pra eꞌtî, tiaronkon yentai awanîkon pîꞌ 
teesenumenkai pra eꞌtî. 4 Îꞌ ituꞌse aweꞌtoꞌ pîꞌ neken teesenumenkai pra eꞌtî 
tîîse ituꞌse tiaronkon eꞌtoꞌ pîꞌ nîrî esenumenkatî.

5 Jesus Cristo esenumenkaꞌpî warantî esenumenkatî.
 6 Maasa pra mîîkîrî Jesus wanîꞌpî Paapa kaisarî pena.

Tîîse, — Ipîkku pe uukoꞌmamî ipatîkarî — taiya pîn.
 7 Mîrîrî yeꞌnen ipîkku pe tîweꞌtoꞌ kupîꞌpîiya tîwî.

Tamîꞌnawîrî rumakaꞌpîiya,
moropai ipîkku pe pra eenaꞌpî,
Paapa poitîrî pe.
Maasa pra pemonkon pe eenaꞌpî,
uurîꞌnîkon warantî.

 8 Pemonkon pe tîwanî yai,
tiaronkon maꞌre eenaꞌpî, mîî pe pra.
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Aakoꞌmamîꞌpî Paapa maimu yawîrî tîîsaꞌmanta pîkîrî.
Moropai pakîꞌnan pona aasaꞌmantaꞌpî,
amaꞌyeꞌ saꞌmanta warantî.

 9 Mîrîrî yeꞌnen Jesus pîmîꞌsaꞌka tîuya yai,
ipîkku pe Paapaya ikupîꞌpî, tamîꞌnawîronkon yentai.
Moropai tamîꞌnawîronkon ipîkkukon eseꞌ yentai
iteseꞌ ton tîrîꞌpî Paapaya, uyepotorîkon pe.

 10 Mîrîrî ikupîꞌpîiya
tamîꞌnawîronkonya Jesus yapurîtoꞌpe teesekunkaiꞌma.
Kaꞌ ponkonya, non ponkonya, non yoꞌkonya,
tamîꞌnawîronkonya taatoꞌpe:
— Ipîkku pe Uyepotorî Jesus man,
tamîꞌnawîronkon yentainon — taatoꞌpe toꞌya.

 11 Moropai mîrîrî yai,
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌya taa Jesus Cristo pîꞌ:
— Anna yepotorî amîrî, Jesus,
anna yaipontînen — taa toꞌya.
Mîrîrî warantî Paapa, uyunkon atausinpa kureꞌne mîrîrî pîꞌ,
yapurî toꞌya yeꞌnen.
Tîwakîri pe etaiya.

Morî Kupî pîꞌ Ikoꞌmanpaiꞌnîkon
12 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai, umaimu yawîrî 

aakoꞌmamîꞌpîkon. Mîrîrî warantî akoꞌmantî inîꞌ panpîꞌ, uurî ton pra tîîse. 
Aawarîrîꞌnîkon morî kuꞌtî, Paapa namaiꞌma. Imaimu yawîrî akoꞌmantî, 
Paapa wakîri pe pra awanîkon namai. 13 Maasa pra Paapa esenyakaꞌma 
koꞌmannîpî ayewankon yaꞌ, ituꞌse tîweꞌtoꞌ ankuꞌpai awanîkonpa. Mîrîrî 
warantî nîrî kupîiya, ituꞌse tîweꞌtoꞌ kupîkonpa.

14 Tamîꞌnawîrî îꞌ taasaꞌ Paapaya kuꞌtî teesiyuꞌpîꞌse pra, tîîwoꞌmaꞌtai pra 
moropai teekoreꞌmai pra ikuꞌtî. 15 Moropai mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, 
imakuiꞌpî pe tiaronkon eseurîma eserîke pra awanî apîꞌnîkon. Maasa pra 
Paapa munkîyamîꞌ pe awanîkon, imakuiꞌpî ton pra. Tarî aakoꞌmamîkon 
amaꞌyeꞌkon koreꞌta, imakuiꞌpî kuꞌnenan koreꞌta. Tîîse morî aakoꞌmantoꞌkon 
eraꞌma toꞌya. Mîrîrî yai kaꞌ pîꞌ siirikkîyamîꞌ eseraꞌma ewaron yaꞌ warantî, 
ayeserukon eraꞌma toꞌya morî pe, imakuiꞌpî kuꞌnenan koreꞌta. 16 Moropai 
inkamoro pîꞌ itekare ekaremekî pîꞌ aakoꞌmamîkon, koꞌmannîtoꞌ ton 
tîînen. Mîrîrî warantî aakoꞌmansaꞌkon ya, kureꞌne atausinpa apîꞌnîkon. 
Tarîpai Cristo iipî yai, kureꞌne atausinpa apîꞌnîkon. Maasa pra îꞌ pe pra 
rî esenyakaꞌmasaꞌ pra awanî yeꞌnen, maasa pra innape ikuꞌsaꞌyaꞌnîkon. 
17 Penaronkonya Paapa repaꞌpî tekînon ke. Mîrîrî pîꞌ Paapa atausinpaꞌpî. 
Mîrîrî warantî aatausinpa nîrî, innape tîkuꞌtoꞌyaꞌnîkon pîꞌ. Moropai tîmîrî 
ton pe eesenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ, innape Paapa kuꞌsaꞌyaꞌnîkon uurî wenai. Mîrîrî 
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wenai uwî toꞌya yai pra. Tîîse atausinpa mîrîrî pîꞌ moropai amîrîꞌnîkon pîꞌ 
atausinpa. 18 Mîrîrî yeꞌnen aatausinpakon eꞌpai awanî uurî pokonpe.

Timóteo Moropai Epafrodito Yekare Pîꞌ
Paulo Eseurîma

19 Kaꞌneꞌ pe Timóteo anarimapai wai amîrîꞌnîkon pia, ayekarekon 
etai attîtoꞌpe. Mîrîrî yuꞌse Uyepotorî Jesus wanî ya, ikupîuya. Mîîkîrîya 
îꞌ kaiꞌma ayekarekon ekaremekî upîꞌ. Mîrîrî pîꞌ atausinpa. 20 Mîîkîrî, 
Timóteo warainon ton pra awanî. Mîîkîrîya neken kureꞌne tîꞌnokoꞌpî 
pe ayeraꞌmakon. 21 Maasa pra tamîꞌnawîronkon esenumenka ituꞌse 
tîweꞌtoꞌkon pîꞌ neken. Tîîse ituꞌse Jesus Cristo eꞌtoꞌ kupî toꞌya pepîn. 
22 Mîrîrî warantî pra Timóteo wanî. Morî iteseru epuꞌtî pîꞌ naatîi. Timóteo 
esenyakaꞌmapîtîꞌpî uyarakkîrî, teesenyakaꞌmasen tun yarakkîron warantî. 
Morî pe mîîkîrî esenyakaꞌmapîtîꞌpî uyarakkîrî, Cristo yekare ekaremekî 
pîꞌ. 23 Tarîpai anarimapai wai kaꞌneꞌ pe aapiaꞌnîkon. Tîîse maasa îꞌ 
kupî toꞌya upîꞌ epuꞌsauꞌya yai, mîîkîrî yarimauya. 24 Moropai uutî nîrî 
aapiaꞌnîkon, ituꞌse Paapa wanî ya.

25 Tîîse eꞌmaiꞌ pe Epafrodito yarimapai wanî sîrîrî. Mîîkîrî wanî 
uyonpakon pe, teesenyakaꞌmasen uyarakkîrî, Paapa esenyakaꞌmatoꞌ kupî pîꞌ 
aatapiꞌsaꞌ. Mîîkîrî anarimaꞌpîkon uupia upîikaꞌtînen pe aweꞌtoꞌpe. 26 Mîîkîrî 
yarimauya sîrîrî maasa pra amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai awanî. Mîîkîrî 
esewankonoꞌmaꞌpî priꞌya pra tîwanî yekare etasaꞌyaꞌnîkon pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen 
kureꞌne aneraꞌmapai awanî. Mîrîrî yeꞌnen yarimauya sîrîrî eraꞌmakonpa. 
27 Inna priꞌya pra awanîꞌpî kureꞌne. Aasaꞌmanta yonpaꞌpî. Tîîse tîꞌnokoꞌpî 
pe eraꞌmaꞌpî Paapaya moropai yepiꞌtîꞌpîiya. Mîîkîrî neken pepîn tîîse uurî 
nîrî eraꞌmaꞌpîiya tîꞌnokoꞌpî pe, inîꞌ panpîꞌ esewankonoꞌma namai. 28 Mîrîrî 
yeꞌnen uwakîri mîîkîrî yarimauya sîrîrî taatausinpai eraꞌmakonpa, moropai 
ipîꞌ teesenumenkai pra uukoꞌmantoꞌpe. 29 Tarîpai mîîkîrî yapiꞌtî taatausinpai 
Cristo pemonkono pe awanî yeꞌnen amîrîꞌnîkon warantî. Mîîkîrî yapurîtî 
moropai tiaronkon iwarainokon nîrî yapurîtî. 30 Aaipîkon eserîke pra awanî 
yeꞌnen, mîîkîrî yarimaꞌpîyaꞌnîkon upîikaꞌtînen pe. Itekare ekaremekî pîꞌ 
eesenyakaꞌmaꞌpî tîwîrî, tîîsaꞌmanta epuꞌtîiꞌma. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî yapurîtî.

Paapa Wakîri Pe Eꞌnî Pîꞌ Paulo Eseurîma

3  1 Sîrîrî panpîꞌ neken eseurîmatoꞌ sîrîrî, uyonpayamîꞌ. Kureꞌne 
atausinpatî, uyepotorîkon piawon pe awanîkon yeꞌnen. Îꞌ menukaꞌpîuya 

pena, inîꞌrî imenukauya sîrîrî. Mîrîrî pîꞌ esetaꞌka pepîn, maasa pra inîꞌ panpîꞌ 
yairî epuꞌtîkonpa, eesenkuꞌtîkon namai. 2 Aka, uyonpayamîꞌ, tîwarî eꞌtî 
warayoꞌkon arinmaraka warainokon pîꞌ amîrîꞌnîkon yenkuꞌtî toꞌya namai. 
Inkamoro yeseru wanî imakuiꞌpî pe. Inkamoroya taapîtî: — Amere piꞌpîkon 
yaꞌtîtî Paapa munkî pe awanîkonpa. Mîrîrî apiꞌpîkon yaꞌtîsaꞌyaꞌnîkon pra 
awanî ya, Paapa munmu pe pra awanîkon — taa toꞌya. 3 Tîîse uurîꞌnîkon 
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wanî Paapa munkîyamîꞌ pe puꞌkuru. Maasa pra Paapa yapurî uurîꞌnîkonya, 
Morî Yekaton Wannî meruntîri wenai. Mîrîrî yeꞌnen taatausinpai uurîꞌnîkon 
koꞌmamî Jesus Cristo nîkupî pîꞌ, ipîkku pe awanî yeꞌnen. Tîîse unkupîkon 
pîꞌ, upiꞌpîkon yaꞌtîsaꞌ wanî ipîkku pe pra, îꞌ pe pra rî awanî. 4 Tînkupîꞌpîkon 
wenai Paapa munkî pe tîwanîkon pîꞌ toꞌ esenumenka kaiꞌma.

Tîîse mîrîrî warantî uurî nîrî esenumenka eꞌpainon, morî pe eꞌtoꞌ 
wenai. 5 Maasa pra uurî esenposaꞌ tîpo, umere piꞌpî yaꞌtîꞌpî toꞌya Moisés 
nurîꞌtî taasaꞌ yawîrî eseurîwîꞌne miaꞌ pona tîîmoꞌtai wei tîîse. Uyun, 
usan wanî Israel paꞌri rîꞌsan pe. Uurî wanî Benjamim nurîꞌtî paarîꞌpî pe. 
Tamîꞌnawîronkon utamokon wanîꞌpî Abraão paꞌrirîꞌsan pe, tiaronkon 
pepîn. Moropai fariseu pe wanîꞌpî, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîron. 
6 Kureꞌne esenyakaꞌmapîtîꞌpî Paapa ton pe, Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ 
yawîrî. Jesus yapurînenan tarumaꞌtîpîtîꞌpîuya. Tamîꞌnawîrî îꞌ taasaꞌ 
Moisés kaaretarîya, mîrîrî kuꞌpîtîꞌpîuya yairî. Morî pe Paapa pemonkono 
pe wanî kaiꞌma esenumenkapîtîꞌpî, imakuiꞌpî ton pra.

7 Tîîse Cristo eporîꞌpîuya pata pai, epuꞌtîꞌpîuya manniꞌ uyeserurîꞌpî wanî 
îꞌ pe pra rî. Morî pe Cristo wanî epuꞌtîꞌpîuya, maasa pra imîrî pe enasaꞌ 
yeꞌnen. Tamîꞌnawîrî uyeserurîꞌpî yentai awanîꞌpî. 8 Tarîpai tiaron morî 
panpîꞌ eporîꞌpîuya. Uyepotorî pe Jesus enaꞌpî. Imaimu yawîrî ikoꞌmanpai 
wai tarîpai. Tamîꞌnawîrî morî unkupîꞌpîkon yentai Jesus wanî. Mîrîrî yeꞌnen 
uyeserurîꞌpî unkupîꞌpî, tamîꞌnawîrî irumakaꞌpîuya. Îꞌ rî nura sorokauya 
warantî uyeserurîꞌpî yenumîꞌpîuya Cristo neken anepuꞌpai wanî. 9 Moropai 
Jesus pemonkono pe eꞌpai wanî. Maasa pra, Jesus rawîrî erepansaꞌ yai, 
— Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ yawîrî awanî yeꞌnen, upemonkono pe awanî 
— taiya pepîn upîꞌ. Tîîse taiya: — Innape ukuꞌsaꞌya wenai, upemonkono pe 
awanî — taiya. Yairî uyeseru eporîꞌpîuya Paapa winîpai. Mîrîrî tîrîꞌpîiya 
uupia innape tîkupîuya yai. 10 Moropai Cristo neken anepuꞌpai wai kureꞌne. 
Moropai Paapaya tînmu pîmîꞌsaꞌkaꞌpî meruntîri nîrî yuꞌse wai. Cristo 
eꞌtarumaꞌtîꞌpî uurî ton pe. Mîrîrî warantî eꞌtarumaꞌtîpai wai mîîkîrî wenai. 
Mîîkîrî saꞌmantaꞌpî uurî tonpe, mîrîrî warantî saꞌmantapai wanî mîîkîrî 
wenai. 11 Mîrîrî warantî eꞌpai wai, uusaꞌmanta yai uꞌmîꞌsaꞌkatoꞌpe Paapaya. 
Mîrîrî yuꞌse wanî kureꞌne.

Ikîꞌpî Pîkîrî Paulo Koꞌmamî Paapa Nîtîrî Yapisîpa
12 Tamîꞌnawîrî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ pepîn uurî. Tîîse mîrîrî pîꞌ uukoꞌmamî 

sîrîrî. Jesus Cristoya ukupîꞌpî tîpemonkono pe, morî pe puꞌkuru eꞌtoꞌpe. 
Mîrîrî yeꞌnen pemonkon teekaꞌtunsen eꞌma taawîrî ikîꞌpî tîpose warantî uurî 
ekaꞌtumî toꞌsarî Jesus pîkîrî, iwarantî eꞌtoꞌpe. 13 Uyonpayamîꞌ, tamîꞌnawîrî 
ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ kuꞌsauꞌya pepîn sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî pîꞌ uukoꞌmamî 
sîrîrî, pena esuwaꞌkaꞌpî pîꞌ tîwenpenatai pra. Tîîse maasa tuiꞌsen pîꞌ 
esenumenka koꞌmannîpî. 14 Teekaꞌtunsen ekaꞌtumî ekaꞌtunnîtoꞌ ikîꞌpî pîkîrî, 
epeꞌmîra toꞌ nîtîrî yapisîpa kaiꞌma, uurî wanî mîrîrî warantî. Epeꞌmîra Paapa 
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nîtîrî yapiꞌtoꞌpeuya, imaimu yawîrî uukoꞌmamî. Maasa pra pena Paapaya 
uyannoꞌpî uukoꞌmantoꞌpe tîîpia. Mîrîrî kupîꞌpîiya Jesus Cristo nîkupîꞌpî 
wenai. Mîrîrî yeꞌnen ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌ tîrîiya uupia.

15 Mîrîrî yeꞌnen, mîrîrî warantî esenumenkanpaiꞌnîkon. Uurîꞌnîkon 
yairon epuꞌnenan, Jesus pemonkono pe eꞌnî yeꞌnen. Tîîse mîrîrî warantî 
eesenumenkakon pra awanîkon ya, mîrîrî ekaremekî Paapaya apîꞌnîkon. 
16 Tîîse unepuꞌtîkon yawîrî koꞌmannîpaiꞌnîkon.

17 Uyonpayamîꞌ, uukoꞌmamî warantî akoꞌmantî. Moropai uwarainokon 
yeseru eraꞌmatî, tenupaꞌpîuyakon yawîrî toꞌ koꞌmamî. 18 Tîîse uurî 
warantî pra tiaronkon wanî, taꞌpîuya saꞌrî. Inîꞌrî tauya apîꞌnîkon, 
manniꞌkan pîꞌ kureꞌne esewankonoꞌmasaꞌ sîrîrî. Maasa pra Cristo 
yeyatonon inkamoro, Jesus saꞌmantaꞌpî yekare anetapainokon pepîn. 
19 Apoꞌ yaꞌ toꞌ wîtî kupî sîrîrî. Ituꞌse tîweꞌtoꞌkon pîꞌ neken toꞌ esenumenka 
taatausinpai. Nurakon pîꞌ, imakuiꞌpî tînkupîkon pîꞌ toꞌ atausinpa. Mîî 
pe ikupî toꞌya, toꞌ eppepî eꞌpai tîîse. Tarî sîrîrî non ponkon yeseru pîꞌ 
toꞌ esenumenka. 20 Tîîse uurîꞌnîkon wanî kaꞌ ponkon pemonkonoyamîꞌ 
pe tarî non po. Mîrîrî yeꞌnen Upîikaꞌtînenkon Jesus Cristo iipî nîmîkî 
pîꞌ koꞌmannî. Mîîkîrî, uyepotorîkon aneraꞌmapai uurîꞌnîkon wanî 
kureꞌne. 21 Mîîkîrî meruntî. Tamîꞌnawîrî tîmaꞌre kupîiya eꞌpainon. Mîrîrî 
tîmeruntîri ke uurîꞌnîkon miakanmaiya morî pe, tîwarantî. Aꞌtuꞌmînan, 
tîîsaꞌmantasanon upiꞌpîkon tîîse upiꞌpîkon miakanmaiya tîpiꞌpî warantî.

Toꞌ Nîkupîkon Ton Ekaremekî Pauloya

4  1 Mîrîrî yeꞌnen morî pe yapîtanîꞌtî, Paapa maimu yawîrî akoꞌmantî tîwî 
tîkai pra. Apîꞌnîkon kureꞌne atausinpasaꞌ wanî, uyonpayamîꞌ. Tîwîrî 

ayapurîuyaꞌnîkon, unsaꞌnamakon. Kureꞌne amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai wanî.
2 Evódia, apanamauya sîrîrî. Moropai Síntique, amîrî nîrî panamauya 

sîrîrî. Saꞌnîrî amîrîꞌnîkon wanî Cristo yonpa pe. Mîrîrî yeꞌnen teekoreꞌmai 
pra eꞌtî, tîîse morî pe ekonekatî. 3 Inna, uyakon, tauya nîrî apîꞌ, inkamoro 
Evódia moropai Síntique pîikaꞌtîkî, toꞌ panamakî morî pe toꞌ koꞌmantoꞌpe 
tîmurukun pe. Maasa pra inkamoro wîriꞌsanyamîꞌ esenyakaꞌmapîtîꞌpî 
uyarakkîrî Paapa maimu ekaremekî pîꞌ. Clemente yarakkîrî nîrî toꞌ 
esenyakaꞌmapîtîꞌpî. Moropai tiaronkon yarakkîrî nîrî. Inkamoro eseꞌ 
menukaꞌpî Paapaya, mîrîrî kaareta ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌ pona.

4 Paapa pemonkono pe awanîkon yeꞌnen atausinpatî. Inîꞌrî tauya 
apîꞌnîkon, taatausinpai akoꞌmantî teesetaꞌkai pra. 5 Cristo iipî kupî 
sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen morî kuꞌtî tamîꞌnawîronkon pîꞌ eranmîra awanîkon 
epuꞌtoꞌpe toꞌya. 6 Tamîꞌnawîron yuꞌse awanîkon pîꞌ teesewankonoꞌmai 
pra eꞌtî. Tîîse Paapa yarakkîrî eseurîmatî. Îꞌ ituꞌse aweꞌtoꞌkon esaꞌtî 
Paapa pîꞌ. Mîrîrî esatîyaꞌnîkon ya: — Morî pe man, Paapa — kaꞌtî ipîꞌ. 
7 Mîrîrî warantî eepîremakon ya, ayewankon ereutanîpîiya. Moropai 
morî pe eesenumenkatoꞌkon konekaiya eranneꞌ pe awanîkon namai. 
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Mîrîrî tîîwanmîra eꞌnîtoꞌ, intîrî wanî kureꞌne, esenumenkan yentai. Mîrîrî 
warantî uyewankon, esenumenkantoꞌ koꞌmannîpîiya morî pe.

8 Uyonpayamîꞌ, sîrîrî eseurîma mîrîrî epuꞌtîkonpa. Tamîꞌnawîron morî 
tekenan pîꞌ esenumenkatî. Îꞌ wanî seruꞌyeꞌ pe pra, moropai îꞌ wanî morî pe 
tiaronkon napurî ton, moropai îꞌ wanî yairî, moropai îꞌ wanî nura pe pra, 
moropai îꞌ wanî tiaron atausinpatoꞌpe, îꞌ wanî morî pe tiaronkon neraꞌma 
ton, moropai îꞌ wanî imakuiꞌpî pe pra, tamîꞌnawîrî mîrîrî morî tekenan 
pîꞌ esenumenkatî. 9 Îꞌ eesenupaꞌpîkon moropai anapisîꞌpîkon moropai 
anetaꞌpîkon, moropai aneraꞌmaꞌpîkon uurî winîpai, mîrîrî warantî ikuꞌtî. 
Maasa pra Paapa, uupiaꞌnîkon tîwanmîn tîînen koꞌmamî aapiaꞌnîkon.

— Morî Pe Man — Taa Pauloya
10 Uyepotorîkon pîꞌ atausinpan pîꞌ wai, maasa pra urepaꞌpîyaꞌnîkon 

inîꞌrî Paapa yapurîyaꞌnîkon yeꞌnen. Pena pata pai uurî anrepapai 
aakoꞌmamîꞌpîkon îꞌ ton pra siꞌma. Tarîpai sîrîrî urepaꞌpîyaꞌnîkon 
usaꞌnamayaꞌnîkon yeꞌnen. 11 Awinîpaiꞌnîkon îꞌ rî esaꞌsauꞌya pra wai, îꞌ ton 
pra siꞌma. Maasa pra îꞌ awanî ya mararî, kureꞌne mîrîrî pîꞌ atausinpa. Mîrîrî 
mîîrî esenupaꞌpî. 12 Îꞌ ton pra uukoꞌmanpîtîꞌpî. Moropai tuꞌke temanne 
ke nîrî uukoꞌmanpîtîꞌpî îꞌ tuiꞌsen pîꞌ. Teesewankonoꞌmai pra uukoꞌmamî. 
Emiꞌne, asareꞌtîsaꞌ wanî ya, taatausinpai uukoꞌmamî. Mîrîrî kureꞌne, mararî 
wanî ya, taatausinpai uukoꞌmamî. Mîrîrî esenupaꞌpî. 13 Tamîꞌnawîron upona 
tuiꞌsen yapîtanîpîuya, maasa pra tîmeruntîri tîrî Cristoya uupia.

14 Tîîse eꞌtarumaꞌtî tanne, upîikaꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî eraꞌmauya 
uwakîri. 15 Uyonpayamîꞌ, Filípos ponkon, pena Paapa maimu ekaremekî 
piaꞌtîuya yai amîrîꞌnîkonya yapisîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen upîikaꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. 
Macedônia poi eseꞌmaꞌtîꞌpî pata pai Paapa pemonkonoyamîꞌya upîikaꞌtî 
pîn, tîîse amîrîꞌnîkon neken. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. 16 Tessalônica po wanî 
yai, antîrîkon yarimaꞌpîyaꞌnîkon tiwin iteꞌka pra, îꞌ ton pra wanî namai. 
17 Mîrîrî antîrîꞌpî pîꞌ neken esenumenka pepîn. Tîîse aapiaꞌnîkon inîꞌ panpîꞌ 
morî tîrî Paapaya yuꞌse wai morî pe upîikaꞌtîsaꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî 
pîꞌ esenumenka. 18 Mîrîrî antîrîꞌpîkon enepîꞌpî Epafroditoya moropai 
yapisîꞌpîuya. Kureꞌne ituꞌse uurî eꞌtoꞌ yentai anarimaꞌpîkon wanî. Uwakîri 
pe yapisîꞌpîuya. Pena tîpemonkonoyamîꞌ nîtîrîkon aꞌpusin yapisîꞌpî Paapaya 
warantî, mîrîrî antîrîꞌpîkon nîrî yapisîiya tîwakîri pe. 19 Moropai Uyun, 
Paapa mîîkîrî tamîꞌnawîron esaꞌ pe tîweꞌsen. Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî 
ituꞌse aweꞌtoꞌkon tîrîiya aapiaꞌnîkon, Cristo Jesus nîkupîꞌpî wenai.

20 Uyunkon Paapa pîꞌ, — Morî puꞌkuru amîrî — taa eꞌpai awanî wei 
kaisarî. Ipatîkarî Paapa yapurî eꞌpai awanî. Innape puꞌkuru awanî.

Paulo Esekaremekî
21 Tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon Jesus pemonkonoyamîꞌ pia umaimu man. 

Moropai tîmaimukon nîrî yarima uyonpayamîꞌya, uupiawonkonya. 
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22 Tîmaimukon yarima tamîꞌnawîronkon Jesus pemonkonoyamîꞌya, 
moropai inkamoro koreꞌta César poitîrîtononya yarima nîrî.

23 Moropai ayewankon yaꞌ morî tîrî Uyepotorîkon Jesus Cristoya yuꞌse 
wai. Mîrîrî neken. 
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