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1  1 Uurî Paulo, Jesus Cristo naipontîꞌpî pe wanî, ituꞌse Paapa wanî 
yeꞌnen. Uyonpakon Timóteo yarakkîrî wanî sîrîrî.

2 Sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî aapiaꞌnîkon, Paapa nîmoꞌkaꞌsan tîmîrî 
ton pe, Colossos cidaderî ponkon pia. Amîrîꞌnîkon innape Jesus Cristo 
kupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon pia yarimauya sîrîrî.

Manniꞌ epeꞌmîra Paapa Uyunkon nîtîrî morî aapiaꞌnîkon, moropai 
tîwanmîra aweꞌtoꞌkon ton tîrîiya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon.

Paulo Epîrematoꞌ
3 Aponaꞌnîkon anna epîrema kaisarî, Paapa, Uyepotorîkon Jesus 

Cristo yun, yapurî pîꞌ anna man tîwîrî, 4 maasa pra innape Jesus Cristo 
kuꞌsaꞌyaꞌnîkon wenai moropai tamîꞌnawîronkon Paapa pemonkonoyamîꞌ 
saꞌnamayaꞌnîkon yeꞌnen. 5 Sîrîrî kupîyaꞌnîkon maasa pra epuꞌtîyaꞌnîkon, 
tîntîrî pe, Paapa nîkonekaꞌpî kaꞌ po yapisîyaꞌnîkon kupî sîrîrî. Mîrîrî 
nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîkon, sîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare, yairon puꞌkuru 
etaꞌpîyaꞌnîkon pata pai. 6 Itekare etayaꞌnîkon yai, mîrîrî yapisîꞌpîyaꞌnîkon 
moropai innape awanî epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî warantî nîrî ekaremekî 
toꞌya tiaronkon pîꞌ tamîꞌnawîrî pata po. Moropai innape ikupî toꞌya. 
Mîrîrî warantî inîꞌ panpîꞌ pemonkonyamîꞌ eꞌpîikaꞌtîꞌpî, amîrîꞌnîkon 
eꞌpîikaꞌtîꞌpî warantî, epeꞌmîra Paapa nîtîrîꞌpî yapisîyaꞌnîkon yai. 
7 Sîrîrî itekare etaꞌpîyaꞌnîkon uyonpakon Epafras winîpai. Mîîkîrî 
wanî teesenyakaꞌmasen pe anna pokonpe Cristo ton pe. Mîrîrî pîꞌ 
teesenyakaꞌma pîꞌ aakoꞌmamî amîrîꞌnîkon ton pe. 8 Mîîkîrîya, îꞌ kaiꞌma 

SÎRÎRÎ KAARETA PAULO 
NÎMENUKAꞌPÎ

COLOSSOS PONKON PIA
Atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta Paulo wanî yai, sîrîrî kaareta menukaꞌpîiya. Moropai 

innape Jesus kuꞌnenan Colosse ponkon pia yarimaꞌpîiya. Maasa pra inkamoro yenkuꞌtî 
tiaronkonya etasaꞌ tîuya yeꞌnen. Tiaron toꞌ nîkupî ton ekaremekîꞌpî toꞌya Paapa 
yapurîtoꞌpe toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen Pauloya toꞌ panama, tiaron tînkupîkon ton yapisî toꞌya 
namai, maasa pra Jesus wanî toꞌ pia, aasîrî mîîkîrî neken, tiaron yuꞌse pra awanî.
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amîrîꞌnîkon eꞌsaꞌnamatoꞌ ton tîîsaꞌ Morî Yekaton Wannîya aapiaꞌnîkon, 
ekaremekîꞌpî anna pîꞌ.

9 Mîrîrî yeꞌnen tîwîrî esatî pîꞌ anna koꞌmamî Paapa pîꞌ amîrîꞌnîkon ton 
pe. Ayekarekon etaꞌpî annaya pata pai, esatî annaya Paapa pîꞌ, aapiaꞌnîkon 
epuꞌnen tîîtoꞌpeiya, ituꞌse tîweꞌtoꞌ epuꞌtîkonpa. Moropai tamîꞌnawîrî 
Morî Yekaton Wannîya itîrî epuꞌtîkonpa. 10 Mîrîrî wenai amîrîꞌnîkonya 
epuꞌtî, îꞌ kaiꞌma Uyepotorîkon eꞌtoꞌ ituꞌse yawîrî aakoꞌmamîkon, moropai 
tîwîrî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa. Mîrîrî warantî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
ya, tamîꞌnawîrî morî pe ayeserukon eseraꞌma moropai Paapa yeseru 
yai epuꞌnen pe panpîꞌ awanîkon. 11 Moropai Paapa pîꞌ esatî annaya, 
tamîꞌnawîrî meruntî ke awanîkonpa imeruntîri yaꞌ. Mîrîrî Paapa meruntîri 
wanî tamîꞌnawîronkon meruntîri yentai. Mîrîrî wenai tamîꞌnawîrî 
aponaꞌnîkon tuiꞌsen yapîtanîpîkonpa teekoreꞌmai pra, 12 moropai “Morî pe 
man” taakonpa taatausinpai, mîrîrî esatî pîꞌ anna man Paapa pîꞌ. Maasa 
pra amîrîꞌnîkon kuꞌsaiꞌya tarîpai tîpemonkono pe, tîîpia aakoꞌmamîkonpa 
aꞌka yaꞌ. 13 Mîîkîrîya uurîꞌnîkon moꞌkaꞌpî Makui winîpai, ewaron ta 
koꞌmannî tanne. Moropai uurîꞌnîkon enepîꞌpîiya tînmu, tînapurîꞌpî 
pia, uyesaꞌkon pe aweꞌtoꞌpe. 14 Mîîkîrî tînmu saꞌmantasaꞌ ke, imakuiꞌpî 
unkupîꞌpîkon yeꞌmaꞌpîiya moropai tîîwanmîra ikupîꞌpîiya.

Paapa Yenponen Pe Cristo Wanî

 15 Cristo wanî îꞌ kaiꞌma Paapa wanî yenponen pe,
manniꞌ Paapa, teeseraꞌmasen pepîn, yenponen pe.
Ipîkku pe puꞌkuru mîîkîrî wanî inmu pe,
tamîꞌnawîronkon inkonekaꞌpî yentai.

 16 Maasa pra mîîkîrîya tamîꞌnawîron konekaꞌpî
kaꞌ po moropai sîrîrî non po.
Teeseraꞌmasen konekaꞌpîiya,
moropai teeseraꞌmasen pepîn konekaꞌpîiya.
Inkamoro koreꞌta tamîꞌnawîronkon inserîyamîꞌ konekaꞌpîiya,
moropai manniꞌkan ipîkkukon yepuru ton
inserîyamîꞌ konekaꞌpîiya.
Mîîkîrîya ikupîꞌpî tîmîrî ton pe,
kureꞌne tamîꞌnawîronkonya tapurîtoꞌpe.

 17 Tamîꞌnawîron kupî tîuya rawîrî Cristo wanîꞌpî.
Moropai tamîꞌnawîron koꞌmannîpî pîꞌ aakoꞌmamî sîrîrî
ituꞌse tîwanî yawîrî tîmaꞌtanîꞌse pra.

 18 Pemonkon esaꞌ yaipontî pîꞌ ipuꞌpai koꞌmamî manniꞌ warantî,
mîîkîrîya innape tîkuꞌnenan yaipontî koꞌmannîpî sîrîrî.
Mîîkîrî wanî koꞌmannîtoꞌ esaꞌ pe tîweꞌsen pe.

Mîîkîrî eꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî eꞌmaiꞌ pe isaꞌmantaꞌsan rawîrî, ipîkku pe tîwanîpa 
tamîꞌnawîronkon yentai. 19 Îꞌ kaiꞌma Paapa wanî yenponen pe awanî, 
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maasa pra Paapa pe puꞌkuru awanî mîîtoꞌpe, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. 
20 Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî tînmu wenai Paapaya tamîꞌnawîron tînkonekaꞌsan 
manaꞌpo yuꞌse awanîꞌpî tîîpia. Tarîpai mîîkîrî Paapa enasaꞌ man morî pe 
pemonkonyamîꞌ yarakkîrî. Maasa pra tînmu mînî etiꞌkamoꞌpî pakîꞌnan 
po aasaꞌmanta yai. Mîrîrî wenai tamîꞌnawîronkon tînkonekaꞌsan 
manaꞌpoꞌpîiya tîîpia sîrîrî non po tîweꞌsanon moropai kaꞌ po tîweꞌsanon 
manaꞌpoꞌpîiya.

21 Pena amîrîꞌnîkon koꞌmamîꞌpî aminke Paapa pîꞌ. Paapa yeyaton pe 
awanîꞌpîkon. Maasa pra imakuiꞌpî ankupîkon koꞌmannîpî wenai moropai 
imakuiꞌpî eesenumenkatoꞌkon wenai. 22 Tîîse tînmu saꞌmantatoꞌ wenai 
amîrîꞌnîkon kupîꞌpî Paapaya tîwakîri pe, amîrîꞌnîkon yarîpa tîîpia, morî 
pe imakuiꞌpî ton pra. Mîrîrî yai anîꞌya taa eserîke pra awanî: — Imakuiꞌpî 
mîîkîrî — taiya pepîn. 23 Mîrîrî kupîiya, tîîse innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
eꞌpai awanî, teesetaꞌkai pra. Mîîkîrî nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîkon, manniꞌ 
itekare anetaꞌpîkon wenai. Manniꞌ eta pîꞌ tamîꞌnawîronkon koꞌmamî, mîrîrî 
itekare ekaremeꞌnen pe uurî Paulo enasaꞌ sîrîrî.

Paulo Esenyakaꞌmatoꞌ
Innape Jesus Kuꞌnenan Ton Pe

24 Atausinpan pîꞌ wai eꞌtarumaꞌtîtoꞌ pîꞌ amîrîꞌnîkon wenai. Maasa pra 
Cristo eꞌtarumaꞌtîꞌpî warantî, eꞌtarumaꞌtî koꞌmannîpî, unkupî ton pe 
inekaremekîꞌpî yawîrî. Ipemonkonoyamîꞌ ton pe, inmoꞌkaꞌsan ton pe 
eꞌtarumaꞌtî sîrîrî. Inkamoro, inmoꞌkaꞌsan wanî itesaꞌ warantî, iwaikkatoi 
pe toꞌ wanî. 25 Moropai mîrîrî warantî eꞌtarumaꞌtî, maasa pra Paapaya 
ukuꞌsaꞌ sîrîrî Jesus nîmoꞌkaꞌsan poitîrî pe. Mîrîrî tîrîꞌpîiya unkonekaton 
pe amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîton pe, 26 mîrîrî tamîꞌnawîrî tîmaimu ekaremekî 
pîꞌ uukoꞌmantoꞌpe. Sîrîrî itekare inonomîꞌpî, tamîꞌnawîronkon nepuꞌtîꞌpî 
pepîn. Mîrîrî yenposaiꞌya sîrîrî tîpemonkonoyamîꞌ pia. 27 Mîrîrî yenpo 
tîuya taꞌpîiya, see warantî ipemonkonoyamîꞌya mîrîrî esenomîꞌpî 
epuꞌtoꞌpe kaiꞌma. Mîrîrî tîrîꞌpîiya tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ pia, 
Judeuyamîꞌ pia neken pra. Pena anîꞌ nepuꞌtî pepîn mîrîrî Cristo koꞌmamî 
tamîꞌnawîronkon tîpemonkonoyamîꞌ yaꞌ. Mîrîrî wenai morî puꞌkuru 
yapisîyaꞌnîkon Paapa winîpai epuꞌtîyaꞌnîkon.

28 Sîrîrî warantî Cristo yekare ekaremekîuya tamîꞌnawîronkon 
pîꞌ. Tamîꞌnawîrî epuꞌnen pe eꞌtoꞌ ke apanamauyaꞌnîkon, moropai 
ayenupauyaꞌnîkon tiwin pîꞌ awanîkon tanne, Cristo piawonkon pe 
awanîkonpa, tamîꞌnawîrî morî pe awanîkonpa eꞌtoꞌ yawîrî, Paapa pia 
amîrîꞌnîkon yenpouya yai. 29 Mîrîrî yaino ton pe esenyakaꞌma koꞌmannîpî 
sîrîrî. Umoron epuꞌtîuya koꞌmannîpî sîrîrî tîîse Cristo nîtîrîꞌpî umeruntîri 
pe, mîrîrî ke esenyakaꞌma sîrîrî.

2  1 Teesekaꞌnunkai uurî esenyakaꞌma amîrîꞌnîkon ton pe 
epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai. Paapa maimu ekaremekî pîꞌ uukoꞌmamî 
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tîweꞌtarumaꞌtîi. Moropai manniꞌkan Laodicéia ponkon tonpe, moropai 
tamîꞌnawîronkon tiaronkon uyeraꞌmatîponkon pepîn tonpe esenyakaꞌma. 
2 Epîrema koꞌmannîpî inkamoro koꞌmantoꞌpe meruntî ke taatausinpai 
moropai inkamoro koꞌmantoꞌpe tîweꞌsaꞌnamai tonpakon yarakkîrî. 
Moropai Cristo yekare, pena anîꞌ nepuꞌtî pepîn, Paapa winîpainon 
tepuꞌse toꞌ koꞌmantoꞌpe innape, mîîkîrî epuꞌtoꞌpe toꞌya yairî. Mîîkîrî, 
Paapa winîpainon wanî Cristo pe. Mîrîrî warantî Paapa pîꞌ esatî pîꞌ 
uukoꞌmamî aponaꞌnîkon. 3 Maasa pra mîîkîrî Cristo neken wanî Paapa 
winîpainon, anîꞌ nepuꞌtî pepîn epuꞌtîyaꞌnîkon emapuꞌtînen pe. Paapa 
nepuꞌtî epuꞌtîyaꞌnîkon emapuꞌtîiya. Maasa pra mîîkîrî ton pra siꞌma mîrîrî 
epuꞌtîyaꞌnîkon eserîke pra awanî. 4 Mîrîrî yeꞌnen tauya sîrîrî amîrîꞌnîkon 
pîꞌ, tiaron seruꞌyeꞌ erepansaꞌ pîꞌ akoreꞌtaꞌnîkon, mîîkîrî eseurîma, morî 
pe mîîkîrî maimu pîꞌ eesenkuꞌtîkon namai. 5 Maasa pra uurî wanî sîrîrî 
aminke apîꞌnîkon. Tîîse esenumenkatoꞌ yaꞌ amîrîꞌnîkon pokonpe eseporî. 
Moropai kureꞌne atausinpan pîꞌ wai morî pe aakoꞌmamîkon pîꞌ, moropai 
innape Cristo kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon yekare etauya pîꞌ.

Cristo Yarakkîrî Koꞌmannîtoꞌ
6 Îꞌ kaiꞌma Jesus yapisîꞌpîyaꞌnîkon ayepotorîkon pe? Innape 

ikupîꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî warantî yarakkîrî akoꞌmantî. 7 Ipona 
apîtatî manniꞌ yei apîtasaꞌ warantî manniꞌ tîkara ke tîwanî yeꞌnen. 
Aakoꞌmantoꞌkon rumakatî iipia inîꞌ panpîꞌ meruntî ke awanîkonpa, 
innape ikupî pîꞌ îꞌ kaiꞌma eesenupaꞌpîkon yawîrî. Moropai — morî pe 
puꞌkuru man, Paapa — taa pîꞌ akoꞌmantî tîwîrîrî.

8 Aka, epuꞌnenan pe tîweꞌkuꞌsanon pemonkonyamîꞌ maimu pîꞌ, 
teesenkuꞌtîi pra eꞌtî. Maasa pra mîrîrî wanî îꞌ pe pra rî epuꞌnen pe 
toꞌ eꞌtoꞌ. Pemonkonyamîꞌya neken tenupatoꞌkon pîꞌ ayenupakon yuꞌse 
toꞌ wanî. Moropai sîrîrî pata po tîîkoꞌmansenon esenumenkatoꞌ ke 
ayenupakon toꞌya. Tîîse mîrîrî wanî pepîn Cristoya yenupantoꞌpe. 
Inkamoroya ayenupakon pîꞌ teesenkuꞌtîi pra eꞌtî. 9 Maasa pra tamîꞌnawîrî 
îꞌ kaiꞌma Paapa wanî manniꞌ warantî Cristo wanî mîrîrî. Awanî Paapa 
pe tîîse pemonkon pe eenaꞌpî tîpun ke. 10 Moropai amîrîꞌnîkonya 
aakoꞌmantoꞌkon yapisîꞌpî Paapa winîpai, Cristo pemonkono pe awanîkon 
yeꞌnen. Îꞌ ton pra awanîkon pepîn, maasa pra mîîkîrî, ayesaꞌkon wanî 
tamîꞌnawîronkon inserîyamîꞌ, oꞌmaꞌkon, meruntîkon, nariꞌkon yentai. 
Moropai tamîꞌnawîronkon kaꞌ po tîweꞌsanon yentai awanî.

11 Pena amîrîꞌnîkon Judeuyamîꞌ esenposaꞌ yai, amerekon piꞌpî pottî 
yaꞌtîꞌpî toꞌya Paapa pemonkono pe awanîkonpa kaiꞌma. Mîrîrî warantî 
nîrî tîpemonkono pe Cristoya amoꞌkaꞌpîkon yai, imakuiꞌpî ankuꞌpai 
aweꞌtoꞌkon moꞌkaꞌpîiya imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon namai. Mîîkîrî Cristoya 
ikupîꞌpî, pemonkonya pra. 12 Amîrîꞌnîkon esenpatakona yai, penaron 
imakuiꞌpî ayeserukon yaretîꞌkaꞌpîyaꞌnîkon. Maasa pra Cristo saꞌmantasaꞌ ya, 
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moropai eesuꞌnaꞌtîꞌpî ya, amîrîꞌnîkon esuꞌnaꞌtîꞌpî. Moropai Paapaya Cristo 
pîmîꞌsaꞌkasaꞌ yai, amîrîꞌnîkon pîmîꞌsaꞌkaꞌpîiya aakoꞌmamîkonpa, innape 
meruntî ke Paapa wanî kupîꞌpîyaꞌnîkon yeꞌnen. 13 Amîrîꞌnîkon wanîꞌpî pena 
isaꞌmantaꞌsan warantî ituꞌse apunkon eꞌtoꞌ yawîrî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
yeꞌnen. Mîrîrî imakuiꞌpî kupîꞌpîyaꞌnîkon wenai isaꞌmantaꞌsan warantî 
awanîꞌpîkon Paapa pemonkono pe pra. Tîîse Paapaya Cristo pîmîꞌsaꞌkasaꞌ 
yai, amîrîꞌnîkon nîrî pîmîꞌsaꞌkaꞌpîiya. Moropai ankupîꞌpîkon imakuiꞌpî 
kupîꞌpîiya tamîꞌnawîrî tîîwanmîra. 14 Moropai uurîꞌnîkon saꞌmantatoꞌ yentai 
awanîꞌpî. Maasa pra Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌya taasaꞌ see warantî: 
— Anîꞌya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ ya, mîîkîrî saꞌmanta eꞌpai man — taꞌpîiya. Imakuiꞌpî 
unkupîꞌpîkon wenai saꞌmantan eꞌpai tîîse yaretîꞌkaꞌpî Cristoya, inîꞌ saꞌmantan 
namai. Pakîꞌnan pona tîîsaꞌmanta yai, imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon yeꞌmaꞌpîiya 
tamîꞌnawîrî. 15 Moropai pakîꞌnan pona tîîsaꞌmanta yai, Cristoya teeyatonon 
yuwaꞌkaꞌpî. Manniꞌkan oꞌmaꞌkon, uyaipontîkon pîꞌ tîîkoꞌmansenon, 
meruntîkon, nariꞌkon, tamîꞌnawîrî inkamoro meruntîri yuwaꞌkaꞌpîiya. 
Inkamoro kupîꞌpîiya tamîꞌnawîronkonya eraꞌma tanne, îꞌ pe pra rî toꞌ 
enatoꞌpe. Mîrîrî warantî toꞌ yentai Cristo enaꞌpî tîîsaꞌmantaꞌpî wenai.

16 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya taa ya apîꞌnîkon, sararu yanîyaꞌnîkon ya, 
imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon mîrîrî, taa toꞌya. Moropai awukukon enîrîyaꞌnîkon 
ya, imakuiꞌpî pe nîrî awanî. Moropai eesenyakaꞌmakon ya, Paapa ton 
pe tîkuꞌneꞌtîtoꞌ weiyu yai pra, moropai teeraꞌtîsen pe kapoi wanî yai 
eesenyakaꞌmakon ya, moropai erîꞌkannîtoꞌ weiyu yai eesenyakaꞌmakon 
ya, imakuiꞌpî pe awanî, taa toꞌya. Inkamoro yeꞌkakon pîinamayaꞌnîkon 
eꞌpai pra man. 17 Maasa pra pena, sîrîrî pîꞌ Paapa eseurîmaꞌpî seruꞌ pepîn, 
îꞌ kaiꞌma Cristo iipî ekaremeꞌtoꞌpeiya. Tarîpai Cristo iipîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
mîîkîrî neken yapurîpaiꞌnîkon, manniꞌ aaipî ekaremeꞌnenan tapurîi pra. 
18 Tiaronkonya ayenupakon yairî pra kîꞌtîîtî. Tîweꞌneꞌ tîneraꞌmaꞌpîkon pîꞌ 
ayenupakon toꞌya ya, tîpîinamai pra eꞌtî. Taa toꞌya apîꞌnîkon amîrîꞌnîkon 
tekaꞌnunkai amîrîꞌnîkon anenupapai toꞌ wanî inserîyamîꞌ yapurîkonpa 
kaiꞌma. Moropai tepuꞌse aweꞌtarumaꞌtîkon yuꞌse toꞌ wanî. Teesenupaꞌpîkon 
pîꞌ mîî pe toꞌ wanî teuren. Tîîse inkamoro yeꞌkakonya ayenupatoꞌkon 
tîpîinamai pra eꞌtî. Maasa pra pemonkon esenumenkatoꞌ wanî warantî 
toꞌ esenumenka. 19 Inkamoro yeꞌkakon wanî pepîn Cristo pemonkono pe. 
Maasa pra Cristo wanî pepîn toꞌ puꞌpai pe. Upuꞌpaikon winîpai tamîꞌnawîrî 
uyesaꞌkon wanî eꞌwaikkatoi pe, tîpun ke. Mîrîrî warantî nîrî Cristo 
meruntîri winîpai uurîꞌnîkon ipemonkonoyamîꞌ wanî tiwin. Moropai 
uurîꞌnîkon koꞌmannîpî Cristoya inîꞌ panpîꞌ epannîtoꞌpe moropai epuꞌtoꞌpe 
ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. T˻îîse inkamoro seruꞌyeꞌkon atarima Cristo piapai.˼

Saꞌmantan Tîpo Cristo Yarakkîrî Koꞌmannî
20 Cristo pemonkono pe awanîkon yeꞌnen aasaꞌmantasaꞌ yai, amîrîꞌnîkon 

saꞌmantaꞌpî ayeserukon winîpai. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌrî inkamoro sîrîrî pata 
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po tîîkoꞌmansenon meruntîkon amîrîꞌnîkon yaipontî pîꞌ tîîkoꞌmansenonya 
ayaipontîkon eserîke pra awanî. Tîîse îꞌ ton pe mîrîrî yeꞌka warayoꞌkon 
maimu yawîrî ikoꞌmanpai awanîkon? Inkamoro pemonkono pe awanîkon 
pepîn. 21 Taa toꞌya apîꞌnîkon mîrîrî yeꞌka kîsapiꞌtî. Moropai mîrîrî yeꞌka 
kîsenaꞌtî, mîrîrî yeꞌka tappîi pra eꞌtî, taa toꞌya apîꞌnîkon. 22 Tîîse mîrîrî 
yeꞌkakon wanî ipatîkarî tîîkoꞌmansenon pepîn. Taataretîꞌkasen pe mîrîrîkon 
wanî. Mîrîrî yeꞌnen — Mîrîrî yeꞌka kîsapîꞌtî, mîrîrî yeꞌka kîsenaꞌtî — taa toꞌya 
ya, îꞌ pe pra rî awanî. Maasa pra mai pe neken awanî yeꞌnen, warayoꞌkonya 
yenupantoꞌpe neken awanî yeꞌnen. 23 Mîrîrî yeꞌnen yai pra mîrîrî taa toꞌya 
wanî, mîrîrî kîsapiꞌtî, moropai mîrîrî kîsenaꞌtî, moropai mîrîrî kîsapîꞌtî, 
moropai inserîyamîꞌ yapurî eꞌpai man, moropai tepuꞌse amoronkon 
epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai man, taa toꞌya wanî epuꞌnen pe kaiꞌma. Tîîse mîrîrî 
yeꞌkaya imakuiꞌpî ankuꞌpai esenumenkantoꞌ yuwatî eserîke pra awanî.

3  1 Amîrîꞌnîkon eꞌmîꞌsaꞌkaꞌsan Cristo yarakkîrî, penaron ayeserukon 
rîꞌpî winîpai. Mîrîrî yeꞌnen kaꞌ pon yuꞌse eꞌtî, oꞌnon pata Cristo 

ereutasaꞌ manniꞌ Paapa meruntîri winî. 2 Cristo winîpainon pîꞌ neken 
esenumenkatî, inîꞌrî tarîron yeseru pîꞌ teesenumenkai pra. 3 Maasa 
pra tarîron yeseru pîꞌ isaꞌmantaꞌsan warantî awanîkon. Tarîpai 
aakoꞌmantoꞌkon wanî Cristo yarakkîrî. Moropai Cristo koꞌmamî Paapa 
yarakkîrî. Mîrîrî yeꞌnen aakoꞌmantoꞌkon eraꞌma anîꞌya pepîn. 4 Tîîse îꞌ 
pensa Cristo iipî yai, tamîꞌnawîronkonya eraꞌma. Morî pe puꞌkuru aaipî 
eraꞌma toꞌya. Mîrîrî yai Cristo yarakkîrî amîrîꞌnîkon nîrî eraꞌma toꞌya 
morî pe puꞌkuru, Cristo wanî manniꞌ warantî.

Uyeserukon Penaroꞌ Moropai Amenan
5 Imakuiꞌpî kîꞌkuꞌtî, isaꞌmantaꞌpî warantî eꞌtî, maasa pra imakuiꞌpî kupî 

pîꞌ isaꞌmantaꞌpî koꞌmamî pepîn. Mîrîrî warantî eꞌtî. Pena awanîꞌpîkon see 
warantî: Seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî warayoꞌkon wanî, tînoꞌpîkon 
pepîn yarakkîrî. Moropai wîriꞌsanyamîꞌ nîrî wanî warayoꞌkon yarakkîrî, 
tînyokon pepîn. Moropai tiaron nura kupî pîꞌ warayoꞌkon koꞌmamî 
imakuiꞌpî pe teesenumenkatoꞌkon yawîrî. Moropai kureꞌne îꞌ yuꞌse 
eesenumenkakon koꞌmannîpî ayemannekon ton. Mîrîrî ayemannekon 
neken anapurîpai awanîkon Paapa tapurîi pra, manniꞌkan miaꞌ ke 
ikonekasaꞌ yapurînenan warantî. Mîrîrî yeꞌnen isaꞌmantaꞌpî warantî eꞌtî, 
mîrîrî yeꞌkakon yapurîyaꞌnîkon namai, imakuiꞌpî ankuꞌpai awanîkon 
namai. 6 Maasa pra mîrîrî yeꞌka kupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon tarumaꞌtî 
Paapaya kupî sîrîrî. 7 Pena amîrîꞌnîkon koꞌmanpîtîꞌpî mîrîrî imakuiꞌpî kupî 
pîꞌ. Maasa pra penaron ayeserukon pîꞌ aakoꞌmanpîtîꞌpîkon.

8 Tarîpai tamîꞌnawîrî mîrîrîkon rumakatî. Eekoreꞌmatoꞌkon mararî pra 
teekoreꞌmai aweꞌtoꞌkon tiaronkon yarakkîrî rumakatî. Ayewanmakon 
pe tiaronkon kuꞌtoꞌyaꞌnîkon rumakatî. Moropai anîꞌrî eseurîma eꞌpai pra 
man tiaron winîkîi imakuiꞌpî pe. Mîrîrî yeꞌka nura pîꞌ teeseurîmai pra 
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eꞌtî. 9 Seruꞌyeꞌ tiaronkon pîꞌ tîweꞌse pra eꞌtî. Maasa pra amîrîꞌnîkonya 
penaron ayeserukon rîꞌpî rumakaꞌpî. Tamîꞌnawîrî imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon 
rumakaꞌpîyaꞌnîkon. 10 Moropai amenan ayeserukon ton yapisîꞌpîyaꞌnîkon 
ayewankon yaꞌ. Moropai morî pe amîrîꞌnîkon kupî pîꞌ Paapa koꞌmamî 
sîrîrî, tîwarantî amîrîꞌnîkon eꞌtoꞌpe kaiꞌma, moropai tamîꞌnawîrî 
tepuꞌtîkonpa. 11 Mîrîrî warantî amenan pe awanîkon yeꞌnen Judeu pe 
awanîkon ya, moropai Judeu pe pra awanîkon ya îꞌ waniꞌ awanî pepîn 
Paapa pia. Moropai amerekon piꞌpîkon yaꞌtîsaꞌ toꞌya ya, yaꞌtîsaꞌ toꞌya pra 
awanî ya, îꞌ waniꞌ awanî pepîn Paapa pia. Moropai pakko pe awanîkon ya, 
moropai eranneꞌ pe awanîkon ya, moropai toꞌ poitîrîtonon pe awanîkon 
ya, moropai toꞌ poitîrî pe pra awanîkon ya, îꞌ waniꞌ awanî pepîn Paapa 
pia. Tîîse Cristo koꞌmamî ya, ayewankon yaꞌ mîrîrî neken wanî ipîkku pe. 
Maasa pra tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon yewan yaꞌ Cristo koꞌmamî.

12 Paapa nîmenkaꞌsan pe awanîkon tîpemonkono pe. Morî pe tîweꞌsanon 
pe awanîkon, insaꞌnamaꞌsan kureꞌne. Mîrîrî yeꞌnen tiaronkon saꞌnamatî. 
Tiaronkon winîkîi morî kuꞌtî, moropai tiaronkon winîkîi mîî pe tîweꞌse pra 
eꞌtî. Tîîse eranmîra eꞌtî, moropai teekoreꞌmasen pe pra eꞌtî, îꞌ rî etayaꞌnîkon 
pîꞌ. 13 Îꞌ rî tiaronkon nîkupî awinîkîiꞌnîkon yapîtanîꞌtî, moropai îꞌ taꞌpî toꞌya 
kuꞌtî aawanmîraꞌnîkon. Tîwanmîra Uyepotorîkonya ankupîꞌpîkon imakuiꞌpî 
kupîꞌpî warantî ikuꞌtî. 14 Moropai mîrîrîkon tamîꞌnawîrî tauya manniꞌ 
yentai tîweꞌsaꞌmamai akoꞌmantî tiaronkon pokonpe. Maasa pra mîrîrî 
eꞌsaꞌnamatoꞌ wenai, tamîꞌnawîrî morî pe aakoꞌmamîkon tîmurukun pe.

15 Tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon wanî Cristo pemonkono pe, tiwin pîꞌ awanîkon 
tîîse. Paapaya amoꞌkaꞌpîkon morî pe aakoꞌmamîkonpa tîmurukun pe. Mîrîrî 
yeꞌnen tîwanmîn Cristo winîpainon koꞌmantoꞌpe ayewankon yaꞌ eturumakatî, 
ayeserukon epuꞌtîkonpa. Moropai — Morî pe man, Paapa — taa pîꞌ akoꞌmantî 
Paapa pîꞌ. 16 Moropai Cristo yekare epuꞌtî pîꞌ aakoꞌmamîkon yuꞌse wai inîꞌ 
panpîꞌ epuꞌnen pe awanîkonpa. Moropai tamîꞌnawîrî mîrîrî anepuꞌtîkon 
ke tiaronkon yenupa pîꞌ moropai toꞌ panama pîꞌ aakoꞌmamîkon yuꞌse wai. 
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. 17 Mîrîrî tamîꞌnawîrî 
ikupîyaꞌnîkon manniꞌ moropai îꞌ taayaꞌnîkon manniꞌ warantî, ikuꞌtî 
Uyepotorîkon Jesus maimu pe. Moropai kaꞌtî Paapa pîꞌ: — Jesus Cristo wenai 
anna pîikaꞌtîsaꞌya nai morî pe — kaꞌtî Paapa pîꞌ.

Îꞌ Kaiꞌma Koꞌmannî Amenan Uyeserukon Yarakkîrî
18 Tarîpai wîriꞌsanyamîꞌ tînyo kenankon panamauya sîrîrî. Anyokon 

maimu yawîrî tîweꞌsen pe eꞌtî, wîriꞌsanyamîꞌ. Mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon 
eꞌpai awanî, maasa pra mîrîrî yuꞌse Uyepotorîkon wanî yeꞌnen.

19 Moropai warayoꞌkon tînoꞌpî kenankon panamauya sîrîrî. Anoꞌpîkon 
saꞌnamatî. Toꞌ ekoreꞌmatoꞌ ton tepose pra morî pe eꞌtî toꞌ yarakkîrî.
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20 Tarîpai moreyamîꞌ panamauya sîrîrî Cristo pemonkono pe siꞌma 
ankupîkon ton pîꞌ. Ayunkon moropai asankon maimu yawîrî ikuꞌtî. 
Îꞌ taasaꞌ toꞌya ya, toꞌ maimu yawîrî ikuꞌtî. Maasa pra mîrîrî warantî 
ikupîyaꞌnîkon ya, Paapa kaꞌ pon wakîri pe awanî.

21 Tarîpai amîrîꞌnîkon toꞌ yunkonyamîꞌ panamauya sîrîrî. Imakuiꞌpî 
anmukukon nîkupî yakoꞌmenkayaꞌnîkon yai, inkamoro tekatonkai pra 
eꞌtî, tîîse toꞌ pîikaꞌtîyaꞌnîkon yuwatî, toꞌ esewankonoꞌma namai.

22 Tarîpai amîrîꞌnîkon tîkaraiwarî kenankon panamauya sîrîrî. 
Akaraiwarîkon maimu yawîrî eꞌtî tamîꞌnawîron ankupîkon pîꞌ. — Uyeraꞌmaiya 
yeꞌnen ikupîuya aatausinpatoꞌpe — kaiꞌma, teesenumenkai pra. Tîîse imaimu 
yawîrî ikuꞌtî ayeraꞌmaiyaꞌnîkon pra tîîse. Cristo pemonkono pe awanîkon 
yeꞌnen, yairî ikuꞌtî. Maasa pra mîîkîrî namayaꞌnîkon yeꞌnen. 23 Tamîꞌnawîron 
îꞌ rî ankupîkon kupîyaꞌnîkon ya, ikuꞌtî taatausinpai puꞌkuru. Morî pe 
esenyakaꞌmatî Uyepotorîkon ton pe, warayoꞌkon ton pe pra neken. 24 Maasa 
pra Uyepotorîkonya arepakon kupî epuꞌtîyaꞌnîkon. Tîpemonkonoyamîꞌ pia 
itîrî tîuya taꞌpî tîuya pantakaiya yai yapisîyaꞌnîkon kupî sîrîrî. Maasa pra 
Uyepotorîkon pe Cristo wanî yeꞌnen, mîîkîrî ton pe eesenyakaꞌmakon mîrîrî. 
25 Moropai manniꞌkan imakuiꞌpî kupîtîponkon pemonkonyamîꞌ tepuꞌse pra, 
inkamoro repaiya kupî sîrîrî eꞌtarumaꞌtîtoꞌ ke, toꞌ nîkupîꞌpî wenai. Maasa pra 
Paapaya tiaronkon yuwaꞌka pepîn, tîîse tamîꞌnawîrî toꞌ tarumaꞌtîiya.

4  1 Tarîpai manniꞌkan tîpoitîrî kenankon panamauya sîrîrî. Yairî eꞌtî 
apoitîrîkon pîꞌ, morî pe toꞌ konekayaꞌnîkon yuwatî. Maasa pra moro 

man ayepotorîkon ton kaꞌ po. Mîîkîrîya ayeraꞌmakon.

Panamantoꞌ
2 Akoꞌmantî tîwîrî eepîremakon pîꞌ. Moropai îꞌ kaiꞌma taayaꞌnîkon, 

manniꞌ amaimukon pîꞌ teesenumenkai epîrematî. Morî pe man Paapa, 
kaꞌtî eepîrematoꞌkon yaꞌ. 3 Moropai eepîremakon ya, anna pona epîrematî. 
Paapaya tîmaimu ekaremekî annaya pataꞌseꞌ ton tîîtoꞌpe. Moropai Cristo 
yekare, sîrîrî tîpose anîꞌ nepuꞌtî pepîn ekaremeꞌtoꞌpe annaya epîrematî. 
Mîrîrî wenai uurî wanî sîrîrî tarî atarakkannîtoꞌ ta. 4 Mîrîrî yeꞌnen epîrematî 
uurîya Cristo yekare ekaremeꞌtoꞌpe aronne panpîꞌ, morî pe epuꞌtoꞌpe 
toꞌya. Mîrîrî warantî ekaremekîuya eꞌpai awanî mîrîrî. 5 Amîrîꞌnîkon nîrî 
tepuꞌse awanîkon eꞌpai man manniꞌkan Paapa epuꞌnenan pepîn yarakkîrî 
eeseurîmakon ya. Moropai Cristo yekare ekaremekî yuwatî, toꞌ yarakkîrî 
eeseurîmakon kaisarî. 6 Tiaronkon yarakkîrî eeseurîmakon ya, morî pe 
eseurîmatî, inîꞌ panpîꞌ amaimukon anetapai toꞌ eꞌtoꞌpe. Moropai inkamoro 
eseurîma yai, yairî toꞌ maimu yuuku epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai.

Tiwinkanoꞌpî Pe Paulo Esekaremeꞌtoꞌ
7 Uyonpakon, uwakîrikon puꞌkuru Tíquico, esenyakaꞌmaꞌpî yairî 

puꞌkuru uyarakkîrî, Uyepotorîkon esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ. Mîîkîrîya 
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tamîꞌnawîrî amîrîꞌnîkon pîꞌ uyekare ekaremekî. 8 Mîîkîrî yarimauya sîrîrî 
akoreꞌtaꞌnîkon ayausinpaiꞌnîkon attîtoꞌpe. Moropai tamîꞌnawîrî tarî anna 
koꞌmamî ekaremeꞌtoꞌpeiya, aatausinpakonpa. 9 Mîîkîrî yarakkîrî Onésimo 
wîtî, manniꞌ uwakîri moropai yairî tîweꞌsen. Mîîkîrî wanî ayonpakon, 
akoreꞌtaꞌnîkon tîîkoꞌmansen pe. Inkamoroya tamîꞌnawîrî îꞌ kaiꞌma tarî 
tîweꞌkuꞌsen ekaremekî apîꞌnîkon.

10 Tarîpai Aristarco, uyarakkîrî tîweꞌsen atarakkannîtoꞌ ta, mîîkîrîya 
tîmaimu yarima sîrîrî aapiaꞌnîkon. Moropai Marcos, Barnabé yakon manen, 
mîîkîrîya nîrî tîmaimu yarima. Mîîkîrî yekare epuꞌtî pîꞌ naatîi akoreꞌtaꞌnîkon 
tuutî pîꞌ eeseurîmasaꞌ. Mîrîrî yeꞌnen aakoreꞌtaꞌnîkon eerepamî yai morî 
pe mapiꞌtîi. 11 Moropai Josué manniꞌ Justo kaiꞌma tesaꞌsen, mîîkîrîya nîrî 
tîmaimu yarima aapiaꞌnîkon. Uyarakkîrî teesenyakaꞌmasanon koreꞌta 
insamoro neken wanî Judeuyamîꞌ pe. Insamoroya kureꞌne upîikaꞌtîꞌpî, îꞌ 
kaiꞌma tesaꞌkon pe Paapa wanî epuꞌtoꞌpe pemonkonyamîꞌya ekaremekî pîꞌ. 
12 Moropai Epafras, manniꞌ ayonpakon akoreꞌtaꞌnîkon tîweꞌsen, mîîkîrî wanî 
Jesus Cristo poitîrî pe. Mîîkîrîya nîrî tîmaimu yarima aapiaꞌnîkon. Mîîkîrî 
epîrema koꞌmannîpî. Paapa pîꞌ esatî pîꞌ aakoꞌmamî kureꞌne amîrîꞌnîkon 
ton pe. Esatîiya innape Paapa kupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa tîwîrî. Inîꞌ panpîꞌ 
epuꞌnen pe eenakonpa moropai îꞌ taasaꞌ Paapaya yawîrî ikupîkonpa kaiꞌma 
eepîrema koꞌmannîpî. 13 Epuꞌtî pîꞌ wai mîîkîrî esenyakaꞌmaꞌpî yeseru. 
Saꞌman kupîꞌpîiya amîrîꞌnîkon tonpe moropai Laodicéia ponkon moropai 
Hierápolis ponkon tonpe nîrî. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ wai. 14 Tarîpai uwakîrikon 
puꞌkuru Lucas, manniꞌ priꞌyawonkon pepîn pîꞌ teesenyakaꞌmasenya, moropai 
Demasya nîrî tîmaimu yarima pîꞌ man. 15 Moropai umaimu yarima pîꞌ 
wai uyonpakon Laodicéia ponkon pia, moropai Ninfa pia nîrî moropai 
manniꞌkan itewîꞌ ta teeperepîꞌsenon pia yarima pîꞌ wai.

16 Sîrîrî kaareta erenkasaꞌyaꞌnîkon tîpo, marimatîi Laodicéia ponkonya 
nîrî erenkatoꞌpe. Moropai Laodicéia pona nîrî unarimaꞌpî erenkayaꞌnîkon 
eꞌpai man.

17 Moropai kaꞌtî Arquipo pîꞌ: — Ankupî pe Paapa nîtîrîꞌpî, mîrîrî kupî pîꞌ 
akoꞌmankî morî pe, tamîꞌnawîrî yaretîꞌkaya pîkîrî — kaꞌtî ipîꞌ.

18 Tarîpai sîrîrî menukauya sîrîrî uyenya ke puꞌkuru. Umaimu man 
aapiaꞌnîkon. Aawanmîraꞌnîkon uurî kîꞌkuꞌtî tîîse atarakkannîtoꞌ ta wanî pîꞌ 
enpenatatî. Moropai tauya Paapa pîꞌ: — Morî pe toꞌ pîremakî, Paapa — tauya. 
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