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1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka, Silas moropai Timóteo pokon 
pe tîîse uupia. Uyonpayamîꞌ, aapiaꞌnîkon Tessalônica cidaderî 

ponkon pia imenukauya. Amîrîꞌnîkon wanî Paapa, uyunkon pemonkono 
pe moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo pemonkono pe.

2 Amîrîꞌnîkon repa toꞌya yuꞌse anna man morî pe tîweꞌtoꞌkon ke 
moropai tîwanmîra tîweꞌtoꞌkon ke.

Aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon Wenai
Morî Pe Aakoꞌmamîkon Kupî Sîrîrî

3 Uyonpayamîꞌ, awenaiꞌnîkon Paapa yapurî annaya sîrîrî tîwîrî. Sîrîrî 
kupî pîꞌ anna man maasa pra ayeserukon eraꞌma annaya wenai, inîꞌ panpîꞌ 
innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon yeꞌnen, moropai aawarîrîꞌnîkon tiaronkon 
saꞌnamayaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen — Morî pe man — taa annaya Paapa 
pîꞌ. 4 Mîrîrî yeꞌnen apîꞌnîkon anna eseurîma sîrîrî anna wakîri pe puꞌkuru 
Paapa yapurînenan pîꞌ soosikon kaisarî. Anna eseurîma amîrîꞌnîkon pîꞌ 
maasa pra tamîꞌnawîrî aponaꞌnîkon tuiꞌsen yapîtanîpîyaꞌnîkon yeꞌnen. 
Amoronkon epuꞌtoꞌyaꞌnîkon moropai kureꞌne aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon koreꞌta 
innape ikupîyaꞌnîkon yeꞌnen. Mîrîrî pîꞌ anna wakîri pe anna eseurîma.

SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON 
ITEꞌKA PE PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

TESSALÔNICA PONKON PIA
Tessalônica ponkon pia kaareta menukaꞌpî Pauloya itakon iteꞌka. Eꞌmaiꞌnon 

yapiꞌsaꞌ tîuyaꞌnîkon tîpo, morî pe epuꞌtî toꞌya pra awanîꞌpî. Îꞌ kaiꞌma Jesus iipî 
epuꞌtî tîuyaꞌnîkon pra awanî yeꞌnen, toꞌ esiꞌnîpîꞌpî. — Aasîrî Jesus iiꞌsaꞌ man 
— kaiꞌma toꞌ esenumenkaꞌpî.

Mîrîrî yeꞌnen inîꞌ panpîꞌ Pauloya menukaꞌpî, morî panpîꞌ epuꞌtoꞌpe toꞌya. Aasîrî 
Jesus iiꞌsaꞌ pra awanîꞌpî. Maasa aaipî pra tîîse, imakuiꞌsanya imakuiꞌpî kupî inîꞌ 
panpîꞌ. Moropai Jesus iipî ya, inkamoro tarumaꞌtîiya mararî pra, toꞌ tîmaꞌtanîꞌse.

Mîrîrî yeꞌnen Pauloya innape Jesus kuꞌnenan yeurîma see warantî: — Morî pe 
akoꞌmantî, eepîremakon pîꞌ akoꞌmantî. Moropai Paapaya amîrîꞌnîkon koꞌmannîpî 
morî pe, imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon namai.
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5 See warantî esepuꞌtî yairî Paapa wanî. Apîꞌnîkon Paapa, uyesaꞌkonya 
taa: — Îꞌ pe pra rî awanîkon pepîn. Ewontî tarîwaya upata yaꞌ — taiya. 
Mîrîrî ton pe aweꞌtarumaꞌtîkon sîrîrî. 6 Yairî Paapa wanî maasa pra 
manniꞌkan amîrîꞌnîkon tarumaꞌtîtîponkon tarumaꞌtîiya kupî sîrîrî. 7,8 Tîîse 
amîrîꞌnîkon erîꞌkaꞌtoꞌ ton tîrîiya kupî sîrîrî. Moropai anna erîꞌkaꞌtoꞌ ton 
nîrî tîrîiya anna eꞌtarumaꞌtîtoꞌ winîpai. Mîrîrî kupîiya kupî sîrîrî îꞌ pensa 
kaꞌ poi Uyepotorîkon Jesus Cristo iipî yai tîpemonkonoyamîꞌ inserîyamîꞌ 
meruntîkon pokonpe. Mîrîrî yai apoꞌ kureꞌnan enepîiya kupî sîrîrî tarakkîrî 
manniꞌkan innape Paapa kuꞌnenan pepîn tarumaꞌtîi. Moropai Uyepotorîkon 
Jesus maimu yawîrî pra tîîkoꞌmansenon tarumaꞌtîi aaipî. 9 Inkamoro 
eꞌtarumaꞌtî kupî sîrîrî mararî pra tînkupîꞌpîkon imakuiꞌpî yepeꞌpî pe. 
Moropai inkamoro wanî aminke Uyepotorîkon pîꞌ, morî, meruntî piapai 
aminke toꞌ koꞌmamî ipatîkarî tîweꞌtarumaꞌtîkon pîꞌ. 10 Mîrîrî kupî Paapaya 
pe man manniꞌ tînekaremekîꞌpî weiyu yai, tîpemonkonoyamîꞌ, innape 
tîkuꞌnenanya tapurîtoꞌpe Jesus iipî yai. Mîrîrî yai kureꞌne toꞌ esenumenka 
ipîꞌ taatausinpai. Amîrîꞌnîkonya nîrî yapurî mîrîrî inkamoro pokonpe, 
maasa pra innape itekare anna nekaremekîꞌpî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon wenai.

11 Mîrîrî yeꞌnen anna epîrema sîrîrî amîrîꞌnîkon pona. Esatî annaya 
Paapa pîꞌ, manniꞌ Paapa amîrîꞌnîkon yannotîpon tîîpia aakoꞌmamîkonpa. 
Morî pe amîrîꞌnîkon kupîiya aapiaꞌnîkon tîntîrî yapisîkonpa kaiꞌma esatî 
annaya. Innape Jesus kupîyaꞌnîkon yeꞌnen, tamîꞌnawîron morî ankuꞌpai 
awanîkon. Mîrîrî yeꞌnen ameruntîrikon ton tîîtoꞌpe Paapaya esatî annaya 
mîrîrî kupîkonpa. 12 Mîrîrî warantî tamîꞌnawîronkonya Uyepotorîkon 
Jesus yapurî morî ankupîkon wenai. Moropai ayapurîkon toꞌya nîrî 
ipîkku pe akupîꞌpîkon mîîkîrîya wenai. Maasa pra Paapaya moropai 
Uyepotorîkon Jesus Cristoya amîrîꞌnîkon repaꞌpî morî ke.

Paapa Yeyaton Pe Tîweꞌsen

2  1 Mîrîrî yeꞌnen, uyonpayamîꞌ, îꞌ kaiꞌma Uyepotorîkon Jesus Cristo iiꞌtoꞌ 
weiyu ekaremeꞌnen menukauya sîrîrî. Moropai îꞌ kaiꞌma iipia epereꞌnî 

kupî ekaremekîuya sîrîrî apîꞌnîkon. 2 Maasa pra teesenkuꞌtîi awanîkon 
yuꞌse pra anna man, moropai teesiꞌnîꞌse awanîkon yuꞌse pra anna man. 
Tiaronkonya taa apîꞌnîkon: — Aasîrî Uyepotorîkon weiyu erepansaꞌ man. 
Mîrîrî ekaremekîꞌpî itekare ekaremeꞌnenya — taa toꞌya. Moropai tiaronya 
ekaremekîꞌpî, Pauloya ekaremekîꞌpî, taa toꞌya yeꞌnen. Innape kîꞌkuꞌtî 
mîrîrî itekare. 3 Tîîse inkamoro yeꞌkakonya ayenkuꞌtîtoꞌkon pîꞌ teesenkuꞌtîi 
awanîkon eꞌpai pra man. Maasa pra Uyepotorîkon iiꞌtoꞌ weiyu eseporî 
rawîrî, tuꞌkankon pemonkonyamîꞌ wanî pe man Paapa yewanmîrînenan 
pe. Maasa pra imaimu yawîrî tîweꞌsanon pe pra toꞌ wanî. Moropai tiwin 
pemonkon iipî pe man, Paapa yeyaton pe tîweꞌsen. Tîîse maasa mîîkîrî tîꞌka 
Paapaya pe man. 4 Mîîkîrîya tamîꞌnawîronkon napurî yewanmîrî. Moropai 
inkamoro yentai tîwanî kaiꞌma eesenumenka. Mîîkîrî wanî kupî sîrîrî 
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Paapa pe eꞌpai tamîꞌnawîron yentai. Paapa pe tîwanîpa kaiꞌma eereuta 
kupî sîrîrî Paapa soosirî ta ipataꞌseꞌ yaꞌ, tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe tîwanîpa 
kaiꞌma. Mîîkîrîya taa kupî sîrîrî: — Uurî Paapa — taiya kupî sîrîrî.

5 Mîrîrî pîꞌ awenpenatakon pra naatî? Sîrîrî ekaremekîꞌpîuya pena 
akoreꞌtaꞌnîkon wanî yai apîꞌnîkon. 6 Mîîkîrî pemonkon erepamî 
akoreꞌtaꞌnîkon maꞌnîpanen moro man. Mîrîrî yeꞌnen eeseporî pra 
aakoꞌmamî. Moropai anîꞌ pe awanî epuꞌtî pîꞌ naatîi. Tîîse mîîkîrî 
esenpo pe man teesenpotoꞌ pataꞌpî weiyu yai, eesenpo pe man. 7 Tîîse 
aasîrî Makui esenyakaꞌma koꞌmannîpî sîrîrî. Pemonkonyamîꞌya Paapa 
maimu yewanmîrî emapuꞌtî pîꞌ aakoꞌmamî amaꞌ pe, anîꞌya epuꞌtî pra. 
Tîîse mîîkîrî imaꞌnapa pîꞌ tîîkoꞌmansenya imaꞌnapa koꞌmannîpî sîrîrî, 
Paapaya tîmoꞌka pîkîrî. 8 Mîrîrî tîpo Paapaya imoꞌkasaꞌ pataꞌpî ya, 
mîîkîrî pemonkon, Paapa yeyaton esenpo pe man. Moropai mîîkîrî 
pemonkon esenposaꞌ tîpo, Uyepotorîkon Jesus iipî. Mîrîrî yai iwîiya pe 
man tîmaimu ke. Tamîꞌnawîrî morî pe tîweꞌtoꞌ ke tiwinarî imaꞌtanîpîiya 
pe man. 9 Mîîkîrî pemonkon Paapa yeyaton iipî pe man Makui meruntîri 
yarakkîrî. Moropai mîîkîrîya tuꞌkan teraꞌmasen pepîn kupî kupî sîrîrî. 
Ikupî eserîkan pepîn kupîiya kupî sîrîrî moropai esenumenkantoꞌ kupîiya 
kupî sîrîrî, pemonkonyamîꞌ yenkuꞌtî yeꞌka pe. 10 Mîrîrî kupîiya kupî sîrîrî 
pemonkonyamîꞌ ataꞌkaꞌmaꞌsan yenkuꞌtîpa kaiꞌma imakuiꞌpî pe. Inkamoro 
esenkuꞌtî maasa pra yairon maimu anetapai pra tîweꞌsaꞌkon wenai. Mîrîrî 
yeꞌnen inkamoro pîikaꞌtî Paapaya pepîn. 11 Moropai mîrîrî wenai Paapaya 
ikupî kupî sîrîrî inkamoro seruꞌyeꞌkon maimu pîꞌ inna taatoꞌpe toꞌya. 
12 Mîrîrî kupîiya inkamoro tarumaꞌtîpa, maasa pra yairon pîꞌ inna taasaꞌ 
toꞌya pra awanî yeꞌnen, moropai imakuiꞌpî yapurî pîꞌ toꞌ koꞌmansaꞌ yeꞌnen.

Yairon Yekare Yawîrî Akoꞌmantî.
13 Uyonpayamîꞌ, Paapa nîsaꞌnamaꞌsan, — Morî pe man — taa annaya 

Paapa pîꞌ tîwîrî awenaiꞌnîkon. Maasa pra amîrîꞌnîkon menkaꞌpî 
Paapaya eꞌmaiꞌ pe aweꞌpîikaꞌtîkonpa. Morî Yekaton Wannîya Paapa 
ton pe amoꞌkaꞌpîkon wenai moropai innape yairon kuꞌsaꞌyaꞌnîkon 
wenai, apîikaꞌtîiyaꞌnîkon. 14 Paapaya amîrîꞌnîkon yannoꞌpî anna 
nekaremekîꞌpî itekare wenai, Uyepotorîkon Jesus Cristo yarakkîrî ipîkku 
pe awanîkonpa. 15 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, mîrîrî anetaꞌpîkon yairon 
yawîrî akoꞌmantî. Mîrîrî etaꞌpîyaꞌnîkon anna nekaremekîꞌpî wenai 
moropai anna nîmenukaꞌpî wenai. Mîrîrî yawîrî akoꞌmantî.

16 Esatî annaya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ, moropai Uyunkon 
Paapa pîꞌ. Manniꞌ uurîꞌnîkon saꞌnamatîpon, morî pe aweꞌtoꞌ wenai. 
Moropai tîwinîpainon tuiꞌsen nîmîkî pîꞌ koꞌmannî emapuꞌtînen, manniꞌ 
pîꞌ esatî annaya. 17 Aatausinpatoꞌkon ton, ameruntîrikon ton tîîtoꞌpe toꞌya 
morî kupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa. Moropai morî pîꞌ eeseurîmakonpa esatî 
annaya sîrîrî.
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Tîpona Toꞌ Epîrematoꞌpe Esatî Pauloya.

3  1 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, anna pona epîrematî itekare anna 
nekaremekîꞌpî etatoꞌpe pemonkonyamîꞌya, moropai yapiꞌtoꞌpe 

toꞌya îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkonya yapisîꞌpî warantî. 2 Moropai epîrematî 
imakuiꞌsan pemonkonyamîꞌ winîpai Paapaya anna pîikaꞌtîtoꞌpe. Maasa 
pra tamîꞌnawîronkonya innape itekare ikupî pepîn. 3 Tîîse Uyepotorîkon 
koꞌmamî yairî. Mîîkîrîya îꞌ taꞌpî tîuya yawîrî ikupî. Amîrîꞌnîkon kupîiya 
meruntî ke awanîkonpa. Moropai amîrîꞌnîkon koꞌmannîpîiya morî pe 
Makui piapai. 4 Anna nekaremekîꞌpî yawîrî aakoꞌmamîkon mîrîrî. Moropai 
mîrîrî warantî ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon maasa pra Uyepotorîkonya ikupî 
epuꞌtî pîꞌ anna man. 5 Moropai Uyepotorîkonya apîikaꞌtîkon yuꞌse anna 
wanî yapurîkonpa, moropai tamîꞌnawîron tuiꞌsen yapîtanîpîkonpa Cristoya 
yapîtanîpîꞌpî warantî. Mîrîrî kupî Uyepotorîkonya yuꞌse anna man.

Enyaꞌne Pe Tîweꞌsen Pîꞌ Eeseurîma.
6 Uyonpayamîꞌ, Uyepotorî Jesus Cristo maimu pe taa annaya sîrîrî 

apîꞌnîkon. Uyonpakon enyaꞌneꞌkon piapai atarimatî. Maasa pra 
inkamoro enyaꞌneꞌkon wanî îꞌ kaiꞌma ayenupaꞌpîkon annaya yawîrî pra, 
ikoꞌmanpai toꞌ wanî. 7 Maasa pra amîrîꞌnîkonya epuꞌtî morî pe îꞌ kaiꞌma 
akoreꞌtaꞌnîkon anna koꞌmamîꞌpî yeseru. Mîrîrî kupîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. 
Maasa pra anna koꞌmansaꞌ pra man akoreꞌtaꞌnîkon enyaꞌneꞌkon warantî. 
Moo teesenyakaꞌmai pra, anna koꞌmamî pra awanîꞌpî. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ 
naatîi. 8 Îꞌ esatî pîꞌ anna koꞌmansaꞌ pra man anîꞌkan pîꞌ epeꞌmîra. Tîîse 
anna esenyakaꞌmaꞌpî moropai anna ekeꞌnepamîꞌpî anna esenyakaꞌma ke. 
Anna emîꞌpamî pra wei moropai ewaron kaisarî anna esenyakaꞌmaꞌpî 
anîꞌ pîꞌ anna yekkari ton esatî annaya namai. 9 Inna seruꞌ pepîn. 
Anna yekkari ton esatî annaya eꞌpainon apîꞌnîkon tîîse esatî annaya 
pîn. Maasa pra sîrîrî anna yeseru warantî ikupîyaꞌnîkon yuꞌse anna 
wanî. 10 Akoreꞌtaꞌnîkon anna wanî yai, ankupîkon ton kupîꞌpî annaya 
ikupîkonpa. Anîꞌ wanî ya, teesenyakaꞌmai pra ikoꞌmanpai, mîîkîrîya 
tekkari yonpa pepîn eꞌpai awanî.

11 Sîrîrî pîꞌ anna eseurîma sîrîrî maasa pra akoreꞌtaꞌnîkon inkamoro 
yeꞌkakon enyaꞌneꞌkon warantî tîweꞌsanon wanî yekare etasaꞌ annaya 
yeꞌnen. Îꞌ tîkonekai pra ikoꞌmanpai toꞌ wanî tîîse tiaronkon koꞌmantoꞌ pîꞌ toꞌ 
eseurîmapîtî koꞌmannîpî. 12 Inkamoro pîꞌ taa annaya sîrîrî, mîrîrî kupî toꞌya 
namai. Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu pe taa annaya sîrîrî. Tîîse morî pe 
toꞌ koꞌmantoꞌpe tiaronkon pokonpe teesenyakaꞌmakon pîꞌ, toꞌ koꞌmantoꞌpe 
teesenyakaꞌmai neken tekkarikon eporî toꞌya. 13 Tîîse amîrîꞌnîkon 
uyonpayamîꞌ, Paapa maimu yawîrî morî kupî pîꞌ akoꞌmantî teesetaꞌkai pra.

14 Yai pra moro awanî akoreꞌtaꞌnîkon tîweꞌsen mîîkîrî wanî taꞌpî annaya 
yawîrî pra ikoꞌmanpai. Mîîkîrî eraꞌmatî morî pe îꞌ kaiꞌma iteseru wanî. 
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Moropai yairî pra awanî ya, iipiapai atarimatî, mîrîrî teseru wenai 
aweppeꞌtoꞌpe. 15 Tîîse mîîkîrî kîꞌkuꞌtî ayeyatonkon pe, tîîse ipanamatî. 
Ayonpakon panamayaꞌnîkon warantî ipanamatî.

Paulo Esekaremekî
16 Mîîkîrî Paapa, tîîwanmîn esaꞌya tîwanmîn tîrî yuꞌse wai aapiaꞌnîkon. 

Aponaꞌnîkon tuiꞌsen tamîꞌnawîron erepamî tanne, tîwîrî rî tîrîiya yuꞌse 
wai. Moropai aapiaꞌnîkon Uyepotorîkon koꞌmamî yuꞌse wai.

17 Sîrîrî warantî uyenya ke imenukauya sîrîrî. Tauya apîꞌnîkon, umaimu 
man aapiaꞌnîkon. Sîrîrî warantî imenukanen uurî tamîꞌnawîron ukaaretarî 
pîꞌ. Sîrîrî umaimu menukauya, uurîya innape imenukasaꞌ epuꞌtîkonpa.

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