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1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî Silas moropai Timóteo 
pokon pe tîîse uupia toꞌ tîîse. Sîrîrî kaareta yarimauya sîrîrî 

aapiaꞌnîkon uyonpayamîꞌ, Tessalônica ponkon. Amîrîꞌnîkon Uyunkon 
Paapa moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo pemonkono pe tîweꞌsanon pia 
yarimauya sîrîrî.

Morî pe Paapa eꞌtoꞌ wanî aapiaꞌnîkon yuꞌse anna man. Moropai 
tîwanmîra aweꞌtoꞌkon ke arepaiyaꞌnîkon yuꞌse anna man.

Tessalônica Ponkon Koꞌmantoꞌ Pîꞌ Paulo Eseurîma
2 Tîwîrî rî taapîtî annaya Paapa pîꞌ: — Morî pe man, Paapa, inkamoro 

Tessalônica ponkon ayapurînenan wenai. Amîrîꞌnîkon pona anna epîrema 
koꞌmannîpî. 3 Taa annaya Paapa Uyunkon pîꞌ: — Inkamoro esenyakaꞌma 
koꞌmannîpî innape akuꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon yeꞌnen. Mararî pra toꞌ esenyakaꞌma 
amîrî ton pe, asaꞌnama tîuyaꞌnîkon yeꞌnen. Moropai Uyepotorîkon Jesus 
Cristo iipî nîmîkî pîꞌ toꞌ koꞌmamî teesetaꞌkai pra, Paapa. Morî pe man 
— taa annaya sîrîrî Paapa pîꞌ, apîꞌnîkon anna enpenata yeꞌnen.

4 Uyonpayamîꞌ, Paapa nîsaꞌnamakon, amîrîꞌnîkon menkaꞌpî Paapaya 
tîmîrî ton pe epuꞌtî pîꞌ anna man. 5 Maasa pra itekare ekaremekî annaya 
yai, meruntî ke ekaremekîꞌpî annaya anna maimu ke neken pra, tîîse Morî 

SÎRÎRÎ KAARETA EꞌMAIꞌNON 
PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

TESSALÔNICA PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya innape Jesus kuꞌnenan Tessalônica ponkon 

pia. Inkamoroya itekare etaꞌpî Pauloya ekaremekî yai, miarî attîsaꞌ yai. Mîrîrî 
yai innape ikupîꞌpî toꞌya, Judeuyamîꞌ yonpakon moropai Judeuyamîꞌ pepîn 
yonpakon. Miarîpai tuutîsaꞌ tîpo Pauloya Timóteo yarimaꞌpî toꞌ pia, inkamoro 
meruntîtannîꞌtoꞌpeiya. Timóteo ennaꞌposaꞌ yai Paulo pia, inkamoro yekare 
ekaremekîꞌpîiya. Taatausinpai eta tîuya pe sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya.

Paulo eseurîma itakon iteꞌka Cristo iiꞌtoꞌ pîꞌ. Moropai innape ikuꞌnenan 
panamaiya mîrîrî weiyu nîmîkî pîꞌ toꞌ koꞌmantoꞌpe. Morî pe toꞌ koꞌmamî eꞌpai 
awanî, imakuiꞌpî tîkuꞌse pra, maasa pra îꞌ pensa Cristo iipî eesepuꞌtî pepîn.
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Yekaton Wannîya anna meruntîri ton tîrîꞌpî, innape ikupîkonpa, yairî awanî 
epuꞌtîkonpa. Îꞌ kaiꞌma anna koꞌmamîꞌpî akoreꞌtaꞌnîkon anna wanî yai, epuꞌtî pîꞌ 
naatîi. Amîrîꞌnîkon pîikaꞌtî ton pe anna koꞌmamîꞌpî. 6 Mîrîrî yai anna yeseru 
eraꞌmasaꞌyaꞌnîkon yeꞌnen, mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon piaꞌtîꞌpî anna yeseru 
kupî pîꞌ, moropai Uyepotorîkon Jesus yeseru kupî pîꞌ nîrî. Mîrîrî warantî 
itekare yapisîꞌpîyaꞌnîkon moropai mîrîrî wenai kureꞌne aweꞌtarumaꞌtîꞌpîkon. 
Mîîwîni tîîse aatausinpatoꞌkon ton tîîpîtîꞌpî Morî Yekaton Wannîya. 7 Mîrîrî 
yeꞌnen amîrîꞌnîkon koꞌmamî warantî ikoꞌmanpai tamîꞌnawîronkon Paapa 
pemonkonoyamîꞌ enaꞌpî, Macedônia pata ponkon moropai Grécia pata ponkon. 
8 Maasa pra amîrîꞌnîkon wenai Paapa maimu etasaꞌ Grécia pata ponkonya 
moropai Macedônia pata ponkonya. Moropai inîꞌ panpîꞌ pata kaisaronkonya 
etasaꞌ îꞌ kaiꞌma innape Paapa kupîꞌpîyaꞌnîkon yekare etaꞌpî toꞌya. Mîrîrî 
warantî ayekarekon epuꞌtî tamîꞌnawîronkonya annaya ekaremekî pra tîîse. 
9 Maasa pra mîrîrî ekaremekî pîꞌ toꞌ koꞌmamî amîrîꞌnîkon pîꞌ. Îꞌ kaiꞌma anna 
yapisîꞌpîyaꞌnîkon morî pe, moropai îꞌ kaiꞌma miaꞌ ke ikonekasaꞌ anapurîkon ton 
pe rumakaꞌpîyaꞌnîkon, Paapa yapurîkonpa. Moropai îꞌ kaiꞌma Yairon, Paapa 
Tîîkoꞌmansen poitîrî pe eenaꞌpîkon ekaremekî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. 10 Moropai îꞌ 
kaiꞌma Paapa munmu ennaꞌpotoꞌ kaꞌ poi nîmîkî pîꞌ awanîkon ekaremekî pîꞌ toꞌ 
koꞌmamî. Mîîkîrî munmu, iniꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî saꞌmantaꞌsan koreꞌtapai, mîîkîrî Jesus 
wanî Upîikaꞌtînenkon pe. Manniꞌ wei yai, pemonkonyamîꞌ yenumî tîuya yai, 
uurîꞌnîkon yenumîiya pepîn upîikaꞌtîsaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen.

Tessalônica Po Teesenyakaꞌmatoꞌ Pîꞌ
Paulo Eseurîma

2  1 Uyonpayamîꞌ, akoreꞌtaꞌnîkon anna wanî yai, anna esenyakaꞌmaꞌpî 
eꞌsaꞌ pra man îꞌ pe pra rî. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. 2 Akoreꞌtaꞌnîkon 

anna erepamî rawîrî, anna eꞌtarumaꞌtîꞌpî epuꞌnenan amîrîꞌnîkon Filípos 
cidaderî po. Miarî inkamoro Filípos ponkon eseurîmaꞌpî îri pe anna 
winîkîi. Mîîwîni tîîse anna erepamîꞌpî aapiaꞌnîkon, moropai Paapa 
winîpainon itekare ekaremekîꞌpî annaya apîꞌnîkon. Maasa pra Paapaya 
anna meruntîtannîpîꞌpî. 3 Esenkuꞌtîꞌsan pe pra anna wanî. Innape 
ekaremekîꞌpî annaya apîꞌnîkon imakuiꞌpî ankuꞌpai pra awinîkîiꞌnîkon. 
Moropai amîrîꞌnîkon anenkuꞌtîpai pra anna wanî. 4 Tîîse ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
yawîrî anna eseurîma. Maasa pra tîmaimu ekaremeꞌtoꞌpe annaya taꞌpîiya, 
maasa pra yairî ikupî annaya epuꞌtîꞌpîiya. Sîrîrî itekare ekaremeꞌsaꞌ 
annaya pra man pemonkonyamîꞌ yapurî pe, tîîse ekaremekî annaya 
Paapa yapurî annaya yeꞌnen. Manniꞌ Paapa anna esenumenkatoꞌ epuꞌnen. 
5 Mîrîrî anna eseurîmatoꞌ epuꞌnenan amîrîꞌnîkon. Morî pe amîrîꞌnîkon 
yausinpatoꞌpe anna eseurîmasaꞌ pra man. Îꞌ yuꞌse anna wanî wenai anna 
eseurîmasaꞌ pra man. Tîniru yuꞌse anna wanî wenai anna eseurîmasaꞌ pra 
man. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ Paapa man tamîꞌnawîrî. 6 Moropai anna eseurîmatoꞌ 
wenai amîrîꞌnîkonya moropai tiaronkonya anna yapurî eꞌpai pra man.
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7 Tîîse anna wanî Cristo naipontîꞌsan pe. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ rî esatî 
annaya eꞌpainon apîꞌnîkon tîîse sîrîrî tîpose îꞌ esaꞌsaꞌ annaya pra man, 
akoreꞌtaꞌnîkon anna wanî yai. Tîîse anna wanîꞌpî eranmîra akoreꞌtaꞌnîkon 
manniꞌ wîriꞌ tînmuku kenanya tînmukuyamîꞌ saꞌnama morî pe. Mîrîrî 
warantî anna wanîꞌpî amîrîꞌnîkon pokonpe. 8 Amîrîꞌnîkon saꞌnama pîꞌ 
anna man kureꞌne. Mîrîrî yeꞌnen itekare Paapa winîpainon ekaremekîꞌpî 
annaya apîꞌnîkon. Moropai inîꞌ panpîꞌ ikupîꞌpî annaya. Ituꞌse anna eꞌtoꞌ 
tîkuꞌse pra anna koꞌmamîꞌpî. Amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîpîtîꞌpî annaya, kureꞌne 
asaꞌnamakon annaya yeꞌnen. 9 Uyonpayamîꞌ, akoreꞌtaꞌnîkon itekare 
Paapa winîpainon ekaremeꞌpîtî annaya yai, anna esenyakaꞌmapîtîꞌpî 
kureꞌne. Wei kaisarî moropai ewaron kaisarî anna yekkari yepeꞌ ton pîꞌ, 
amîrîꞌnîkon winîpai anna yekkari ton esatî annaya namai. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ 
naatîi.

10 Amîrîꞌnîkon innape Jesus kuꞌnenan winîkîi anna koꞌmamîꞌpî 
yeseru epuꞌtî pîꞌ naatîi. Morî pe anna koꞌmamîꞌpî yairî. Mîrîrî yeꞌnen 
anîꞌ eseurîma eserîke pra awanî anna winîkîi. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi 
tamîꞌnawîrî moropai Paapaya nîrî epuꞌtî pîꞌ man. 11 Moropai epuꞌtî 
pîꞌ naatîi îꞌ kaiꞌma tiwin pîꞌ awanîkon tanne, amîrîꞌnîkon panamaꞌpî 
annaya, manniꞌ warayoꞌya tînmukuyamîꞌ panama warantî. 12 Ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî aakoꞌmamîkonpa apanamaꞌpîkon annaya. Moropai 
ameruntîtannîpîꞌpîkon annaya innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon rumaka namai. 
Moropai kureꞌne ayekaꞌnunkaꞌpîkon annaya Paapa wakîri pe ayeserukon 
enatoꞌpe, manniꞌ Paapa uurîꞌnîkon yannotîpon tîpemonkono pe eꞌnîtoꞌpe 
moropai ipîkku pe tîweꞌtoꞌ yarakkîrî koꞌmannîtoꞌpe, morî aꞌka ta.

13 — Morî pe man — taa annaya Paapa pîꞌ, maasa pra akoreꞌtaꞌnîkon 
anna wanî yai, anna nekaremekîꞌpî itekare kupîꞌpîyaꞌnîkon innape. 
Mîrîrî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon pra awanî anna maimu pe, tîîse apîꞌnîkon Paapaya 
taasaꞌ warantî ikupîꞌpîyaꞌnîkon. Seruꞌ pepîn, mîrîrî Paapa maimu 
puꞌkuru wanî, innape man. Mîrîrî yeꞌnen Paapa esenyakaꞌma koꞌmannîpî 
amîrîꞌnîkon innape tîkupîtîponkon yewan yaꞌ. 14 Uyonpayamîꞌ, 
ayonpakonya amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîꞌpî. Mîrîrî warantî Judeuyamîꞌya 
tonpakon innape Jesus kuꞌnenan, Paapa pemonkonoyamîꞌ tarumaꞌtîꞌpî 
nîrî. Mîrîrî eꞌkupîꞌpî miarî manniꞌ Judéia pata po amîrîꞌnîkon koreꞌta 
aweꞌkupî warantî. 15 Inkamoro Judeuyamîꞌya Uyepotorîkon Jesus 
wîꞌpî moropai penaronkon Paapa maimu ekaremeꞌnenan profetayamîꞌ 
nurîꞌtîyamîꞌ wîꞌpî nîrî. Inkamoroya rî anna tarumaꞌtîꞌpî. Paapa wakîri 
pe pra inkamoro nîkupîꞌpî wanî. Iteyaton pe toꞌ wanî, moropai 
pemonkonyamîꞌ yeyaton pe nîrî toꞌ wanî. 16 Mîrîrî yeꞌnen inkamoroya 
itekare eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare ekaremekî annaya yuꞌse pra toꞌ wanî 
Judeuyamîꞌ pepîn pîꞌ. Mîrîrî tînkupîkon imakuiꞌpî wenai, inîꞌ panpîꞌ 
ikupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî Paapa esetaꞌka pîkîrî. Mîrîrî yeꞌnen Paapaya toꞌ 
yenumî pe man apoꞌ yaꞌ.
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Tessalônica Cidaderî Pona Itîîpai Paulo Wanî.
17 Uyonpayamîꞌ, mararî anna koꞌmamî akoreꞌtapaiꞌnîkon tuutîi. 

Tîîse aminke anna wanî pîꞌ tîwî akupîkon annaya pra man. Anna 
esenumenkatoꞌ man amîrîꞌnîkon yarakkîrî moropai anna enpenatan pîꞌ 
man apîꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen itîîpai anna wanî sîrîrî, kureꞌne amîrîꞌnîkon 
aneraꞌmapai anna wanî yeꞌnen. 18 Ennaꞌpopai anna wanîꞌpî akoreꞌtaꞌnîkon 
inîꞌrî. Moropai uurî wanîꞌpî ennaꞌpopai. Mîrîrî yeꞌnen tuꞌke iteꞌka ennaꞌpo 
yuwaꞌpîuya tîîse sîrîrî tîpose Makuiya umanenpapîtîꞌpî ennaꞌpo namai. 
19 Amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai anna wanî kureꞌne maasa pra amîrîꞌnîkon 
nîrî wanî anna atausinpatoꞌpe tiaronkon innape ikupîtîponkon koreꞌta. 
Uyepotorîkon Jesus iipî yai, anna atausinpa kupî sîrîrî, maasa pra 
innape Jesus kupîꞌpîyaꞌnîkon ekaremekî annaya wenai. 20 Mîrîrî yeꞌnen 
amîrîꞌnîkon yapurî annaya, anna atausinpatoꞌpe awanîkon yeꞌnen.

3  1 Amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai anna wanî kureꞌne yapîtanîpî annaya 
yentai awanî. Mîrîrî yeꞌnen anna esenumenkaꞌpî uurî eꞌnîmî 

tiwinsarî Atena cidaderî po. 2 Moropai uyonpakon Timóteo yarimaꞌpî 
annaya aapiaꞌnîkon. Mîîkîrî esenyakaꞌmaꞌpî anna pokonpe Paapa maimu 
itekare ekaremekî pîꞌ, Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ teeseurîmasen. 
Mîîkîrî yaipontîꞌpî annaya amîrîꞌnîkon yausinpai moropai apîikaꞌtîiꞌnîkon 
innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon pîꞌ. 3 Maasa pra aweꞌtarumaꞌtîkon wenai innape 
ikupîyaꞌnîkon pra awanîkon namai. Amîrîꞌnîkonya epuꞌtî îꞌ kaiꞌma ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî eꞌtarumaꞌtîn. 4 Amîrîꞌnîkon koreꞌta anna wanî yai, 
mîrîrî ekaremekîꞌpî annaya apîꞌnîkon eꞌtarumaꞌtîn kupî. Mîrîrî yeꞌnen 
epuꞌtîyaꞌnîkon mîrîrî yeꞌka eꞌkupî yai akoreꞌtaꞌnîkon. 5 Oꞌnon yeꞌka 
pe aakoꞌmamîkon epuꞌtîuya pra wanîꞌpî. Mîrîrî yapîtanîpîuya eserîke 
pra awanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen Timóteo yarimaꞌpîuya ayekarekon epuꞌse 
attîtoꞌpe, innape Jesus kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon epuꞌse attîtoꞌpe. Makui, 
uyekaꞌnunkanenkonya atarumaꞌtîsaꞌkon wenai irumakaꞌpîyaꞌnîkon 
kaiꞌma esenumenkaꞌpî. Mîrîrî wenai îꞌ pe pra rî anna esenyakaꞌmatoꞌ 
kupîyaꞌnîkon kaiꞌma wanîꞌpî.

Toꞌ Yekare Enepîꞌpî Timóteoya Paulo Pia.
6 Tîîse Timóteo erepansaꞌ wanîꞌpî Tessalônica cidaderî poi. Mîîkîrîya 

ayekarekon enesaꞌ wanîꞌpî morî pe, îꞌ kaiꞌma innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
yekare. Moropai îꞌ kaiꞌma eetîꞌnokoꞌmakon mîrîrî ekaremekîꞌpîiya. Moropai 
anna pîꞌ awenpenatapîtîkon anna aneraꞌmapai awanîkon yeꞌnen. Mîrîrî 
warantî amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai anna wanîꞌpî. 7 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, 
anna eꞌtarumaꞌtî yeꞌka pe ayekarekon etasaꞌ annaya wenai, anna atausinpa 
amîrîꞌnîkon pîꞌ. Maasa pra innape ikuꞌtoꞌyakon wenai, anna atausinpan 
pîꞌ man. 8 Mîrîrî yeꞌnen, innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon etasauꞌya wenai 
anna koꞌmamî sîrîrî taatausinpai. Mîrîrî warantî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon 
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ya uyepotorîkon ton pe, anna koꞌmamî taatausinpai. 9 Mîrîrî yeꞌnen 
awenaiꞌnîkon anna atausinpa yeꞌnen — Morî pe man — taa annaya Paapa 
pîꞌ. 10 Mîrîrî warantî anna epîremapîtî wei kaisarî moropai ewaron kaisarî 
kureꞌne teesekaꞌnunkai. Maasa pra amîrîꞌnîkon aneraꞌmapai anna wanî 
ayenupatoꞌkonpe annaya. Inîꞌ panpîꞌ innape ikuꞌtoꞌyaꞌnîkon eꞌtoꞌpe yairî.

11 Uyunkon Paapaya moropai Uyepotorîkon Jesus Cristoya anna yeꞌmarî 
ton ekaremekî yuꞌse anna wanî, amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse anna wîtîtoꞌpe. 
12 Inîꞌrî ituꞌse wanî Uyepotorîkonya inîꞌ panpîꞌ aweꞌsaꞌnamatoꞌkon ton tîrî 
yuꞌse wanî, îꞌ kaiꞌma tamîꞌnawîronkon saꞌnamatoꞌyaꞌnîkon eꞌtoꞌpe. Mîrîrî 
aweꞌsaꞌnamatoꞌkon wanî kureꞌne îꞌ kaiꞌma kureꞌne asaꞌnamaꞌpîkon annaya 
warantî yuꞌse anna wanî. 13 Moropai ameruntîrikon ton tîrî Paapaya yuꞌse 
anna wanî, morî pe awanîkonpa, imakuiꞌpî ton pra awanîkonpa Jesus 
Cristo iipî yai, tamîꞌnawîronkon tîpemonkonoyamîꞌ pokonpe aaipî yai.

Paapa Wakîri Pe Koꞌmannî Pîꞌ Paulo Eseurîma.

4  1 Tarîpai uyonpayamîꞌ, îꞌ kaiꞌma ayeserukon eꞌpai awanî pîꞌ 
ayenupaꞌpîkon annaya Paapa wakîri pe awanîkonpa epuꞌtîyaꞌnîkon. 

Moropai morî pe aakoꞌmamîkon mîrîrî warantî. Mîrîrî yeꞌnen esatî 
annaya sîrîrî moropai apanamakon annaya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus 
maimu pe, mîrîrî kupî pîꞌ akoꞌmantî. 2 Maasa pra ayenupaꞌpîkon annaya 
Uyepotorîkon Jesus maimu pe. Mîrîrî epuꞌnenan amîrîꞌnîkon.

3 Morî pe aakoꞌmamîkon yuꞌse Paapa wanî. Morî pe awanîkonpa tamîꞌnawîrî 
imakuiꞌpî ton pra tiaronkon wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî tîweꞌse pra, tiaronkon 
warayoꞌkon yarakkîrî tîweꞌse pra. 4 Tiwin pîꞌ siꞌma amîrîꞌnîkon esenumenka 
eꞌpai awanî aanoꞌpîtakonpa tiwinan neken wîriꞌ yarakkîrî, morî pe, Paapa 
wakîri pe awanîkonpa. Moropai nura pe pra aakoꞌmamîkon, ayonpayamîꞌ 
wakîri pe nîrî awanîkonpa. 5 Tuꞌkankon wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî tîweꞌse 
pra, tuꞌkankon warayoꞌkon yarakkîrî tîweꞌse pra, Paapa epuꞌnenan pepînya 
ikupî manniꞌ warantî pra aakoꞌmamîkon yuꞌse Paapa wanî. 6 Mîrîrî warantî 
ayonpakon winîkîi imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon yuꞌse pra Paapa wanî, toꞌ noꞌpîtonon 
yarakkîrî tîweꞌse pra. Mîrîrî taꞌpîuya pena apîꞌnîkon inîꞌrî tauya sîrîrî. Mîrîrî 
yeꞌka kuꞌnenan tarumaꞌtî Uyepotorîkonya pe man. 7 Maasa pra Paapaya 
uyannosaꞌkon pra man mîrîrî yeꞌka kuꞌtoꞌpe. Tîîse uyannoꞌpîiyaꞌnîkon morî 
pe koꞌmannîtoꞌpe imakuiꞌpî ton pra. 8 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya sîrîrî esenupantoꞌ 
yewanmîrî ya, pemonkonya yenupantoꞌ yewanmîrîiya pepîn, tîîse Paapaya 
yenupantoꞌ yewanmîrîiya, manniꞌ Paapa amîrîꞌnîkon repanen Morî Yekaton 
Wannî ke. ˻ Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî yeꞌka kuꞌnenan tarumaꞌtîiya pe man.˼

9 Inîꞌrî amîrîꞌnîkon pia kaareta anmenukapai pra wai, aweꞌsaꞌnamatoꞌkon 
pîꞌ teeseurîmasen. Maasa pra Paapaya ayenupaꞌpîkon yawîrî ikupî pîꞌ 
aakoꞌmamîkon yeꞌnen, îꞌ kaiꞌma tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon yeꞌnen. 
10 Mîrîrî aweꞌsaꞌnamatoꞌkon ke tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon Macedônia pata 
po. Mîrîrî yeꞌnen tauya uyonpayamîꞌ, mîrîrî kupî pîꞌ akoꞌmantî inîꞌ panpîꞌ.
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11 Tîîwanmîra aakoꞌmamîkon yuwatî. Eesenyakaꞌmatoꞌkon pîꞌ morî pe 
eꞌtî, tiaronkon esenyakaꞌmatoꞌ yaꞌ teewonpîꞌse pra. Tîîse teesenyakaꞌmai 
neken eporîyaꞌnîkon, tiaronkon pîꞌ îꞌ esatî pîꞌ tîweꞌse pra. Pena mîrîrî 
taꞌpî annaya yawîrî akoꞌmantî. 12 Mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, 
tiaronkon innape Paapa kuꞌnenan pepînya ayeserukon eraꞌma. Mîrîrî 
wenai ayapurîkon toꞌya. Moropai mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, 
ayekkarikon ton eporîyaꞌnîkon aawarîrîꞌnîkon tiaronkon pîꞌ tesaꞌse pra.

Uyepotorîkon Iiꞌtoꞌ Yekare Pîꞌ Eeseurîma.
13 Uyonpayamîꞌ, isaꞌmantaꞌsan yekare pîꞌ anna eseurîma sîrîrî yairî awanî 

epuꞌtîkonpa. Îꞌ kaiꞌma manniꞌkan isaꞌmantaꞌsan wanî kupî ekaremekîuya, 
maasa pra teesewankonoꞌmai awanîkon namai. Manniꞌkan innape 
Paapa kuꞌnenan pepîn, saꞌmantaꞌsan eꞌmîꞌsaꞌka pe pra tîweꞌkuꞌsanon 
esewankonoꞌma warantî awanîkon namai ekaremekîuya sîrîrî. 14 Tîîse 
uurîꞌnîkon innape Jesus saꞌmantaꞌpî kuꞌnenan moropai aweꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî 
kuꞌnenan. Mîrîrî warantî innape Paapaya Jesus enepî epuꞌtîꞌnîkon. 
Manniꞌkan innape ikuꞌnenan saꞌmantasaꞌ pokonpe aaipî epuꞌtîꞌnîkon. 
15 Uyepotorîkonya taasaꞌ yawîrî apîꞌnîkon taa annaya sîrîrî see warantî: 
Uyepotorîkon iiꞌtoꞌ weiyu yai, uurîꞌnîkon enen tîweꞌsanon wîtî pepîn 
iipia, isaꞌmantaꞌsan rawîrî. Tîîse isaꞌmantaꞌsan wîtî eꞌmaiꞌ pe. 16 Maasa 
pra Uyepotorîkon iipî yai, imaimu eta kupî sîrîrî moropai inserîyamîꞌ 
yepotorî eꞌmaiꞌnon maimu eta moropai Paapa waiyi eta kupî sîrîrî. Mîrîrî 
yai inkamoro innape Jesus Cristo kuꞌnenan saꞌmantaꞌsan pîmîꞌsaꞌkaiya 
kupî tîponaya eꞌmaiꞌ pe. 17 Mîrîrî tîpo inkamoro yeꞌmaꞌpî pîꞌ uurîꞌnîkon 
enen tîweꞌsanon eseporî kupî sîrîrî toꞌ pokonpe eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon katupuru 
po. Mîrîrî yai toꞌ pokonpe eseponîꞌnîkon kupî sîrîrî Uyepotorîkon pokonpe. 
Moropai mîrîrî tîpo ipatîkarî koꞌmannî kupî sîrîrî yarakkîrî. 18 Mîrîrî 
yeꞌnen sîrîrî tauya manniꞌ pîꞌ taatausinpai eꞌtî. Meruntî ke eꞌtî. Tiaronkon 
meruntîtannîꞌtî teesewankonoꞌmai toꞌ wanî namai isaꞌmantaꞌsan yekare pîꞌ.

Tîwarî Eꞌpai Awanî Uyepotorîkon Iiꞌtoꞌ Pîꞌ

5  1 Uyonpayamîꞌ, îꞌ pensa Uyepotorîkon iiꞌtoꞌ weiyu eseporî 
ekaremekîuya eꞌpai pra man, maasa pra esepuꞌtî pra awanî epuꞌtî 

pîꞌ naatîi. 2 Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon morî pe Uyepotorîkon iiꞌtoꞌ weiyu 
manniꞌ amaꞌyeꞌ iipî warantî. Maasa pra tuipî ekaremekîiya pepîn. Tîîse 
inîmîkî pra tîîse aaipî. Mîrîrî warantî inîmîkî pra tîîse, Uyepotorîkon iipî 
pe man. 3 Mîrîrî yai tîîkoꞌmansenon pemonkonyamîꞌya taa kupî sîrîrî: 
— Tamîꞌnawîrî man morî pe. Morî pe koꞌmannî man îꞌ eꞌkupî pra — taa 
toꞌya. Tîîse mîrîrî yai kaꞌneꞌ pe toꞌ eꞌtarumaꞌtîtoꞌ wanî kupî sîrîrî. Manniꞌ 
wîriꞌ more yan pe tîweꞌsen moronta kaꞌneꞌ pe inîmîkîiya pra tîîse, neꞌneꞌ 
pe eena. Mîrîrî warantî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ wanî pe man. Anîꞌ esuwaꞌka 
eserîke pra awanî pe man.
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4 Tîîse uyonpayamîꞌ, amîrîꞌnîkon innape Jesus kuꞌnenan koꞌmantoꞌ awanî, 
manniꞌkan imakuiꞌpî kupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon koꞌmamî warantî pra. Mîrîrî 
yeꞌnen Uyepotorîkon iipî yai, aawanmîraꞌnîkon awanîkon pepîn, inîmîkî 
pîꞌ aakoꞌmamîkon yeꞌnen. Amaꞌyeꞌ iipî warantî pra aaipî. 5 Tamîꞌnawîrî 
amîrîꞌnîkon koꞌmantoꞌ wanî Paapa pemonkono pe aꞌka ta tîîkoꞌmansenon 
pe. Mîrîrî yeꞌnen morî pe aakoꞌmamîkon, morî ayeserukon tîrumakai pra. 
Ewaron ta tîîkoꞌmansenon paakokon koꞌmamî warantî pra koꞌmannîtoꞌ 
wanî. Imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî pepîn. 6 Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkon wanî 
eꞌpai pra man manniꞌkan tîweꞌnasanon warantî. Maasa pra tîweꞌnasanon 
wanî inîmîkî toꞌya pra. Inkamoro warantî pra uurîꞌnîkon eꞌpai wanî. 
Tîîse enpen moropai tîwarî ipîꞌ eꞌnîpaiꞌnîkon. 7 Inkamoro tîweꞌnasanon 
wetun ewaron yaꞌ. Moropai ewaron yaꞌ nîrî teetînsenonya tîwukukon enîrî 
teetînmîkonpa. 8 Tîîse mîrîrî warantî pra uurîꞌnîkon eꞌpai awanî. Maasa 
pra ewaron yaꞌ tîîkoꞌmansenon pepîn uurîꞌnîkon, Jesus nîmîkî pîꞌ koꞌmannî 
yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî pîꞌ koꞌmannîpaiꞌnîkon. Paapa saꞌnama pîꞌ 
koꞌmannîpaiꞌnîkon, moropai inîmîkî pîꞌ koꞌmanpaiꞌnîkon. Manniꞌ suraraya 
tîpon saꞌman moropai tarakko yekaꞌma teeyatonya tîwî namai, mîrîrî 
warantî Makuiya utîꞌkakon pepîn maasa pra epuꞌtî, Jesusya upîikaꞌtîꞌnîkon 
iwinîpai, innape ikuꞌsaꞌ wenai moropai Paapaya usaꞌnamakon wenai.

9 Maasa pra Paapaya uurîꞌnîkon menkasaꞌ pra man uurîꞌnîkon 
tarumaꞌtîpa kaiꞌma. Tîîse umenkaꞌpîiyaꞌnîkon Uyepotorîkon Jesus Cristo 
wenai eꞌpîikaꞌtîntoꞌpe. 10 Mîîkîrî Cristo saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon ton pe, 
tîîpia koꞌmannîtoꞌpe. Îꞌ pensa tuipî yai, aaipî enen eꞌnî tanne, mîîwîni 
pra awanî ya, isaꞌmantaꞌsan pe eꞌnî tanne aaipî ya, îꞌ waniꞌ awanî pepîn. 
Iipia koꞌmannî. 11 Mîrîrî yeꞌnen atausinpatî mîrîrî pîꞌ moropai tiaronkon 
meruntîtannîꞌtî, mîrîrî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon manniꞌ pîꞌ.

Tiwin Konoꞌpî Pe Toꞌ Panama Pauloya.
12 Uyonpayamîꞌ, esatî annaya apîꞌnîkon kureꞌne. Manniꞌkan akoreꞌtaꞌnîkon 

teesenyakaꞌmasanon Uyepotorîkon nîmenkaꞌsan ayenupanenkon pe, 
apanamanenkon pe, inkamoro namatî. 13 Inkamoro ayenupanenkon 
konekatî morî pe. Moropai toꞌ saꞌnamatî akoreꞌtaꞌnîkon toꞌ esenyakaꞌma 
wenai. Akoꞌmantî tîwanmîra tiaronkon pokonpe. 14 Inîꞌ panpîꞌ esatî annaya 
sîrîrî see warantî: Manniꞌkan pemonkonyamîꞌ esenyakaꞌmakoiꞌkon pepîn 
panamayaꞌnîkon yuꞌse anna wanî, enyaꞌne toꞌ wanî namai. Moropai eranneꞌ 
pe tîweꞌsanon meruntîtannîpîyaꞌnîkon yuꞌse anna wanî, eranneꞌ pe toꞌ wanî 
namai. Moropai aꞌtuꞌmîra tîweꞌsanon pîikaꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse anna wanî, 
imakuiꞌpî kupî toꞌya namai. Moropai tamîꞌnawîronkon pokonpe morî pe 
awanîkon yuꞌse anna wanî teekoreꞌmai pra toꞌ pokonpe. Tîîse morî pe 
eeseurîmakon toꞌ pokonpe. 15 Imakuiꞌpî kupî tiaronya ya awinîkîiꞌnîkon, 
itenta imakuiꞌpî kîꞌkuꞌtî. Tîîse morî pe aakoꞌmamîkon yarakkîrî yuwatî. 
Moropai tamîꞌnawîronkon yarakkîrî morî pe eꞌtî.
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16 Taatausinpai akoꞌmantî. 17 Eepîremakon pîꞌ akoꞌmantî tîwîrî, 
tîrumakai pra. 18 Moropai “morî pe man Paapa”, kaꞌtî tamîꞌnawîrî 
aapiaꞌnîkon tuiꞌsen pîꞌ. Mîrîrî taayaꞌnîkon yuꞌse Paapa wanî, Jesus Cristo 
pemonkono pe awanîkon yeꞌnen.

19 Morî Yekaton Wannî esenyakaꞌmatoꞌ akoreꞌtaꞌnîkon kîꞌmaꞌtanîꞌtî. 
20 Paapa maimu ekaremeꞌnenan nekaremekî kîsewanmarîtî. 
21 Tamîꞌnawîrî anetaꞌpîkon itekare yakoꞌmenkatî. Oꞌnon wanî morî pe 
tîweꞌsen pe, mîrîrî morî epuꞌtîyaꞌnîkon ya, mîrîrî yarakkîrî akoꞌmantî. 
22 Moropai imakuiꞌpî pe tîweꞌsen epuꞌtîyaꞌnîkon ya, mîrîrî yuꞌse pra eꞌtî.

23 Manniꞌ Paapa tîwanmîn esaꞌ pe tîweꞌsenya akupîkon yuꞌse wai 
imakuiꞌpî ton pra. Moropai ayekatonkon moropai ayewankon moropai 
ayesaꞌkon kupîiya yuꞌse wai morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo iiꞌtoꞌ 
weiyu yaino ton pe. 24 Mîrîrî kupî mîîkîrî uyannokontîponya, îꞌ taasaꞌ 
tîuya yawîrî. Maasa pra seruꞌyeꞌ pepîn mîîkîrî.

25 Uyonpayamîꞌ, anna pona nîrî epîrematî. 26 Uyonpayamîꞌ, umaimu man 
amîrîꞌnîkon pia. 27 Esatîuya sîrîrî tamîꞌnawîronkon uyonpayamîꞌya eta tanne, 
sîrîrî kaareta erenkayaꞌnîkon yuꞌse wai ituꞌse Uyepotorîkon wanî yeꞌnen.

28 Morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo eꞌtoꞌ wanî aapiaꞌnîkon yuꞌse wai. 
Mîrîrî neken. 
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