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Paulo Nîmenuka Timóteo Pia

1  1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî aapia, Timóteo. Uurî 
wanî Cristo naipontîꞌpî pe maasa pra Upîikaꞌtînenkon Paapaya taꞌpî 

upîꞌ, moropai Cristo Jesus unnîmîkîkonya nîrî taꞌpî upîꞌ: — Atîkî umaimu 
ekaremeꞌse. Mîrîrî yeꞌnen uurî wanî Cristo naipontîꞌpî pe.

2 Timóteo, amîrî wanî unmu pe puꞌkuru, maasa pra innape Cristo 
kupîꞌpîya uurî wenai.

Apona epîrema sîrîrî. Tauya Paapa, Uyunkon pîꞌ, moropai Cristo Jesus 
uyepotorîkon pîꞌ nîrî: — Tamîꞌnawîron morî pe aweꞌtoꞌkon ke Timóteo repatî. 
Moropai aꞌnokoꞌpîkon pe eraꞌmatî, moropai tîwanmîn tîîtî iipia — tauya.

Yairon Pepîn Esenupantoꞌ Pîꞌ Paulo Eseurîma
3 Pena eseꞌmaꞌtî pe Macedônia pona taꞌpîuya apîꞌ: — Tarî Éfeso po 

akoꞌmankî. Moro manniꞌkan yairon pepîn ke toꞌ yenupa toꞌya, inkamoro 
pîꞌ mîkai inîꞌrî toꞌ yenupa toꞌya namai. 4 Taꞌpîuya manniꞌ warantî tauya 

SÎRÎRÎ KAARETA EꞌMAIꞌNON 
PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

TIMÓTEO PIA
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Pauloya maasaron Timóteo pia. Innape Jesus 

kuꞌnenan esaꞌ pe Timóteo wanîꞌpî. Mîîkîrîya innape Jesus kupîꞌpî itekare eta 
tîuya yai Pauloya ekaremekî wenai.

Mîrîrî yeꞌnen Pauloya ipanama, îꞌ kaiꞌma iteseru eꞌpai awanî, moropai îꞌ 
kaiꞌma innape Jesus kuꞌnenan koꞌmannîpî eꞌpai awanî. Tuꞌke soosi esanon yeseru 
ekaremekîiya Timóteo pîꞌ. Anîꞌ eꞌpai awanî soosi esaꞌ pe ekaremekîiya. Ipîkkukon 
pepîn, tuꞌke temanne esanon pepîn tîîse morî pe teseru kenankon, Paapa maimu 
yawîronkon, inkamoro neken eꞌpai awanî soosi esaꞌ pe.

Moropai Paulo eseurîma noꞌsantonon pîꞌ moropai wîriꞌsanyamîꞌ inyo 
saꞌmantaꞌsan pîꞌ. Innape Jesus kuꞌnenanya insamoro pîikaꞌtî eꞌpai awanî kaiꞌma 
Timóteo panamaiya. Moropai îꞌ kaiꞌma soosi esanon namapai awanî, maasa pra 
Paapa yeseru pîꞌ uurîꞌnîkon panama toꞌya yeꞌnen, morî pe eꞌnîtoꞌpe.
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sîrîrî inîꞌrî, mîkai inkamoro pîꞌ penaronkon tîtamokon yekare rîꞌpî pîꞌ toꞌ 
yenupa toꞌya namai, toꞌ eseꞌkon rîꞌpî pîꞌ toꞌ esenupa namai. Maasa pra 
Paapa yeseru epuꞌtoꞌpe toꞌya, innape ikuꞌtoꞌpe toꞌya, toꞌ pîikaꞌtî toꞌya pra 
awanî. Tîîse toꞌ esiyuꞌpîꞌtoꞌpe neken toꞌ yenupa toꞌya. 5 Tîîse apanamauya 
see warantî: innape Cristo yekare yairon kuꞌtoꞌpe toꞌya inkamoro 
yenupakî. Moropai mîrîrî kupî toꞌya ya, imakuiꞌpî ton pra siꞌma, yairî 
toꞌ koꞌmamî ya, neꞌneꞌ pe tewankon tîkuꞌse pra, inîꞌ panpîꞌ Paapa yapurî 
toꞌya, moropai innape puꞌkuru tonpakon saꞌnama toꞌya. 6 Tîîse mîrîrî 
winîpai tiaronkon, inkamoro yonpayamîꞌ atarimaꞌpî, yairon Cristo yekare 
kupî toꞌya pepîn innape. Moropai toꞌ eseurîma koꞌmannîpî îꞌ pe pra rî. 
7 Maasa pra epuꞌtîiꞌma pra toꞌ eseurîma, tînepuꞌtîkon pe pra. Tîîse epuꞌnen 
pe tîweꞌkuꞌse toꞌ eseurîma teuren, tîîse epuꞌtî toꞌya pepîn. Mîîwîni tîîse 
toꞌ anenupapai toꞌ wanî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ pîꞌ.

8 Mîrîrî Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ epuꞌtîꞌnîkon man yairon pe puꞌkuru. 
Mîrîrî yeꞌnen pemonkonyamîꞌ yenupa ya, morî pe awanî, tîîse yapurî 
epuꞌtîꞌnîkon ya. 9 Mîrîrî epuꞌtîꞌnîkon eꞌpai awanî, Moisés nurîꞌtî pîꞌ Paapaya 
ekaremekîꞌpî morîkon yenupatoꞌpe pra, tîîse imakuiꞌsan yenupatoꞌpe. 
Inkamoro Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ puremeꞌnenan yenupatoꞌpe, 
moropai Paapa maimu pîinamanenan pepîn yenupatoꞌpe, Paapa 
namanenan pepîn yenupatoꞌpe, moropai Paapa wakîri pe pra tîweꞌsanon, 
imakuiꞌpî kupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon yenupatoꞌpe, moropai manniꞌkan innape 
Paapa moro awanî kuꞌnenan pepîn yenupatoꞌpe, moropai pemonkonyamîꞌ, 
tîyunkon, tîsankon wîînenan yenupatoꞌpe, ekaremekîꞌpîiya. 10 Moropai 
tiaron noꞌpî, tînyo yarakkîrî tîweꞌsanon, moropai warayoꞌ yarakkîrî 
taasaꞌsenon nura kuꞌnenan moropai nura kuꞌnenan oꞌmaꞌkon yarakkîrî 
taasaꞌsenon yenupatoꞌpe, moropai tîweꞌrepatoꞌkon ton pemonkon 
yamaꞌrunpanenan yenupatoꞌpe, seruꞌyeꞌkon yenupatoꞌpe, moropai 
tamîꞌnawîron mîrîrî yeꞌka Paapa maimu, yairon esenupantoꞌ yawîrî pra 
kuꞌnenan yenupatoꞌpe ekaremekîꞌpî Paapaya Moisés nurîꞌtî pîꞌ. 11 Sîrîrî 
itekare Moisés nurîꞌtîya yenupantoꞌ tauya manniꞌ wanî sîrîrî Jesus Cristo 
maimu ke panamantoꞌpe. Sîrîrî ekaremeꞌtoꞌpeuya taꞌpî Paapaya. Morî 
amenan itekare, morî puꞌkuru Paapa, unapurîkon winîpainon sîrîrî.

Uurîꞌnîkon Eraꞌma Paapaya Tîꞌnokoꞌpî
12 Moropai — Morî pe man — tauya Uyepotorîkon Jesus Cristo pîꞌ. 

Maasa pra meruntî tîrîꞌpîiya uupia. Moropai tîmaimu rumakauya pepîn 
epuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî yeꞌnen ukupîꞌpîiya esenyakaꞌmatoꞌpe tîmîrî ton 
pe. 13 Tîîse pena eseurîmapîtîꞌpî imakuiꞌpî pe Jesus winîkîi. Moropai 
ipemonkonoyamîꞌ tarumaꞌtîpîtîꞌpîuya. Moropai ekoreꞌmapîtîꞌpî toꞌ 
winîkîi. Mîîwîni tîîse uyeraꞌmaꞌpî Cristoya tîꞌnokoꞌpî pe. Maasa pra pena 
mîrîrî imakuiꞌpî kuꞌpîtîꞌpîuya epuꞌtîuya pra awanî yeꞌnen. Maasa pra 
innape ikupîuya pîn. 14 Mîîwîni tîîse urepaꞌpî Uyepotorîkonya kureꞌne 
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morî pe tîweꞌtoꞌ ton ke. Mîrîrî yeꞌnen Cristo kupîuya innape tarîpai, 
moropai yapurîuya ipemonkono pe wanî yeꞌnen.

15 Sîrîrî panamantoꞌ wanî yairon pe puꞌkuru. Mîrîrî yeꞌnen 
tamîꞌnawîronkonya innape ikupî eserîke awanî. Tauya see warantî: — Jesus 
Cristo erepamîꞌpî sîrîrî pata pona imakuiꞌpî kuꞌnenan pîikaꞌtîi. Aꞌkî, 
inkamoro imakuiꞌpî kuꞌnenan yentai, imakuiꞌpî kupîtîpon pe uurî wanî. 
16 Tîîse uurî, imakuiꞌsan yentainon eraꞌmaꞌpî Cristoya tîꞌnokoꞌpî pe. Tîwî 
ukupîiya pra awanîꞌpî. Mîrîrî warantî tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ 
kupîiya pepîn tîwî. Tîꞌnokoꞌpî pe uyeraꞌmaꞌpî Cristoya warantî, tiaronkon 
nîrî eraꞌmaiya tîꞌnokoꞌpî pe. Mîrîrî epuꞌtî manniꞌkanya, maasa innape 
ikupîtonkonya. Moropai ipatîkarî enen tîîkoꞌmantoꞌkon ton eporî toꞌya.

17 Mîrîrî yeꞌnen epîrema sîrîrî. — Paapa, tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe awanî 
ipatîkarî. Aasaꞌmanta ton pepîn amîrî. Eeseraꞌmaton pepîn amîrî. Amîrî 
neken wanî Paapa pe. Ayapurî pemonkonyamîꞌya moropai ipîkku pe 
awanî ekaremekî toꞌya ipatîkarî, amém — tauya Paapa pîꞌ.

18 Moriya Timóteo, mîrîrî taꞌpîuya mîkupîi apîꞌ eseurîmaꞌsan Paapa 
maimu ekaremeꞌnenanya taasaꞌ yawîrî. Meruntî ke eꞌkî, Makui yentai 
awanîpa. 19 Innape ikupî pîꞌ akoꞌmankî. Moropai morî kupî pîꞌ akoꞌmankî, 
neꞌneꞌ pe ayewan wanî namai. Maasa pra tiaronkonya ikupî pepîn mîrîrî 
warantî. Tîîse yairon pepîn kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. Mîrîrî ke neꞌneꞌ pe 
tewankon kupî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî toꞌya pepîn tarîpai. Tîîse 
yairon pepîn kupî toꞌya innape. 20 Mîrîrî warantî Paapa winîkîi imakuiꞌpî 
pe teeseurîmasanon Himeneu, Alexandre. Inkamoro rumakaꞌpîuya Makui 
yenyaꞌ, toꞌ eꞌtarumaꞌtîtoꞌpe, mîrîrî warantî imakuiꞌpî pe Paapa winîkîi 
teeseurîmakon pîꞌ toꞌ koꞌmamî namai.

Epîremantoꞌ Pîꞌ Paulo Eseurîma

2  1 Eseurîma sîrîrî ayeserukon ton pîꞌ, îꞌ kaiꞌma soosi ta awanîkon ya 
ikupîkonpa. Eꞌmaiꞌ pe puꞌkuru eepîremakon yuꞌse wanî sîrîrî. Îꞌ ituꞌse 

aweꞌtoꞌkon esatî Paapa pîꞌ, mîrîrî tîîsaiꞌya pîꞌ — Morî pe man, Paapa — kaꞌtî. 
Moropai epîrematî tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ pona. 2 Epîrematî 
pata esaꞌ pe tîweꞌsanon reiyamîꞌ pona, tamîꞌnawîron ipîkku pe tîweꞌsanon 
pona epîrematî morî pe koꞌmannîtoꞌpe. Tîîwanmîra koꞌmannîtoꞌpe, ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî uyeserukon eꞌtoꞌpe, toꞌ pona epîrematî. 3 Mîrîrî warantî 
ikupîꞌnîkon ya, morî pe awanî. Paapa, Upîikaꞌtînenkon wakîri pe awanî. 
4 Maasa pra Paapa wanî tamîꞌnawîronkon anpîikaꞌtîpai, moropai imaimu 
wanî yairon pe epuꞌtî toꞌya nîrî yuꞌse awanî.
 5 Maasa pra Paapa tiwinan,

tiaron iwarainon ton pra awanî.
Moropai pemonkon nîrî moro wanî tiwin,
morî pe Paapa yarakkîrî uurîꞌnîkon ena emapuꞌtînen,
iteseꞌ Jesus Cristo mîîkîrî.

1 Timóteo 1 ,  2  
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 6 Mîîkîrî rî eꞌtîrîꞌpî tîîwarîrî tîîsaꞌmantapa
tamîꞌnawîronkon pîikaꞌtîpa kaiꞌma.
Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî saꞌmantatoꞌ
ekaremekîꞌpî Paapaya,
manniꞌ tînkuꞌneꞌtîꞌpî weiyu yai,
tamîꞌnawîronkon nepuꞌtî ton pe.
Mîrîrî wenai Paapa wanî
tamîꞌnawîronkon anpîikaꞌtîpai epuꞌtoꞌpe toꞌya.

7 Uurî wanî yarimasaꞌ pe, Paapa narimaꞌpî pe Judeuyamîꞌ pepîn 
yenupanen pe, amenan itekare, yairon innape ikuꞌtoꞌ yekare ekaremeꞌnen 
pe. Inna pîꞌ rî eseurîma sîrîrî, seruꞌyeꞌ pe wanî pepîn sîrîrî.

8 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîronkon warayoꞌkon epîrema yuꞌse wai pata 
kaisarî. Imakuiꞌpî tîkuꞌse pra toꞌ epîrema yuꞌse wai. Moropai tonpakon pîꞌ 
teekoreꞌmai pra toꞌ epîrema yuꞌse wai. Tonpakon yarakkîrî teesiyuꞌpîꞌse 
pra toꞌ epîrema yuꞌse wai.

9 Wîriꞌsanyamîꞌ nîrî koꞌmamî yuꞌse wanî morî pe teepontîi tîponkon 
yaꞌ, mîîpankon warantî tîwanîkonpa pra. Maasa pra inkamoro mîîpankon 
wanî morî pe teepontîi, epeꞌkeꞌkon tîponkon yaꞌ. Moropai toꞌ atakina 
tîpuꞌpaikon yariꞌkutî toꞌya ouro ke, pérola ke emaꞌnon pe teeseraꞌmakonpa. 
10 Mîrîrî warantî pra ikupî wîriꞌsanyamîꞌya yuꞌse wai. Toꞌ pon wenai 
pra tîîse toꞌ yeseru wenai, tiaronkonya epuꞌtoꞌpe, morî pe toꞌ koꞌmamî. 
Moropai morî pe tiaronkon yarakkîrî toꞌ yeseru wanî yuꞌse wai. Morî pe 
toꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî, Paapa yapurînenan pe tîwanîkon yeꞌnen.

11 Moropai wîriꞌsanyamîꞌ Paapa maimu pîꞌ toꞌ esenupatoꞌpe yuꞌse wai, 
moo siꞌma, mîî pe pra. 12 Tîîse tauya, warayoꞌkon yenupa wîriꞌsanyamîꞌya 
yuꞌse pra wai, toꞌ yentai toꞌ wanî namai. Tîîse wîriꞌsanyamîꞌ yuꞌse 
wai soosi ta moo. 13 Maasa pra Adão nurîꞌtî konekaꞌpî Paapaya eꞌmaiꞌ 
pe. Mîîkîrî tîpo Eva nurîꞌtî konekaꞌpîiya. 14 Moropai Adão yenkuꞌtîsaꞌ 
Makuiya pra man, tîîse mîîkîrî wîriꞌ yenkuꞌtîꞌpîiya. Moropai imakuiꞌpî 
kupîꞌpî wîriꞌya Paapa maimu yawîrî pra. 15 Tîîse inkamoro pîikaꞌtî 
Paapaya imakuiꞌpî yapai, tîmoronkon epuꞌtî toꞌya tîîse tînmukukon yenpo 
tîuyaꞌnîkon ya. Innape ikupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî ya, toꞌ pîikaꞌtîiya. Morî pe toꞌ 
koꞌmamî ya moropai tiaronkon saꞌnama pîꞌ toꞌ koꞌmamî ya, toꞌ pîikaꞌtîiya.

Soosi Esaꞌ Pe Tîweꞌsen Yeseru Pîꞌ Paulo Eseurîma

3  1 Tarîpai eseurîma sîrîrî soosi esaꞌ pe tîweꞌsen yeseru pîꞌ. Sîrîrî wanî 
yairon pe puꞌkuru. Anîꞌ esenumenka ya, soosi esaꞌ pe eꞌpai, mîrîrî 

morî esenyakaꞌmatoꞌ yuꞌse mîîkîrî wanî. 2 Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî yeseru 
eꞌpai awanî morî pe, tiaronkon eseurîma namai imakuiꞌpî pe iwinîkîi. 
Mîîkîrî eꞌpai awanî tiwin tînoꞌpî yarakkîrî tîweꞌsen pe, tiaron yarakkîrî 
pra. Tîîwarîrî eetîꞌnînma eꞌpai awanî, teseru epuꞌnen pe. Moropai mîîkîrî 
eꞌpai awanî tamîꞌnawîronkon nînama pe, yairî iteseru wanî wenai. Moropai 
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mîîkîrî yeseru eꞌpai awanî pemonkonyamîꞌ teerepansenon tîîpia yapiꞌnen 
pe morî pe. Moropai mîîkîrîya pemonkonyamîꞌ yenupa eꞌpai awanî morî pe. 
3 Mîîkîrî eꞌpai awanî kureꞌne maiꞌ enîꞌnen pe pra, teetînsen pe pra. Moropai 
mîîkîrî eꞌpai awanî tonpa yarakkîrî teekoreꞌmasen pe pra. Tîîse mîîkîrî 
eꞌpai awanî tamîꞌnawîronkon yarakkîrî morî pe tîweꞌsen pe. Moropai 
mîîkîrî eꞌpai awanî teesiyuꞌpîꞌsen pe pra tonpa yarakkîrî, îꞌ rî etasaꞌ tîuya 
pîꞌ. Mîîkîrî eꞌpai awanî kureꞌne tîniru yuꞌse teesekaꞌnunkasen pe pra. 4 Tîîse 
mîîkîrî eꞌpai awanî morî pe, tîpemonkonoyamîꞌ koꞌmannîpî epuꞌnen pe. 
Mîrîrî wenai morî pe tînmukuyamîꞌ panamaiya eꞌpai awanî. Mîrîrî warantî 
iteseru wanî wenai, inmukuyamîꞌya inama, îꞌ taiya ya toꞌ pîꞌ. 5 Maasa pra 
anîꞌ wanî ya, tînmukuyamîꞌ koꞌmannîꞌnen pe pra, îꞌ kaiꞌma see mîîkîrîya 
Paapa pemonkonoyamîꞌ koꞌmannîpî eꞌpainon? Mîrîrî yeꞌnen morî pe iteseru 
eraꞌmakî. 6 Amenan pe innape Jesus kupîtîpon pepîn menkakî, soosi esaꞌ 
pe. Maasa pra amenan menkaya ya, mîîkîrî atapurî eꞌpainon. Tiaron yentai 
eꞌpai tîwanî pîꞌ mîî pe awanî. Mîrîrî wenai mîîkîrî tarumaꞌtî Paapaya. 
Mîrîrî warantî Makui atapurîꞌpî pena. Moropai Paapaya yenumîꞌpî. Mîrîrî 
warantî awanî namai, amenan pe innape Jesus kupîtîpon kîꞌtîrîi soosi esaꞌ 
pe. 7 Mîrîrî yeꞌnen morî pe iteseru eraꞌmakî. Innape Jesus kuꞌnenan pepînya 
inama eꞌpai awanî, imakuiꞌpî pe iwinîkîi toꞌ eseurîma namai. Maasa pra 
imakuiꞌpî pe iteseru wanî ya, imakuiꞌpî pe toꞌ eseurîma. Moropai mîîkîrî 
ena Makui yenyaꞌ. Teseru kuꞌtoꞌpeiya Makuiya yenkuꞌtî. Mîrîrî namai, morî 
iteseru wanî wenai, innape Jesus kuꞌnenan pepînya inama eꞌpai awanî.

Soosi Esaꞌ Tîweꞌsen Pîikaꞌtînen Yeseru Pîꞌ
Paulo Eseurîma

8 Mîrîrî warantî nîrî soosi esaꞌ pe tîweꞌsen pîikaꞌtînen yeseru eꞌpai awanî 
nîrî morî pe. Yairî mîîkîrî eseurîma eꞌpai awanî seꞌ tapairî pra. Kureꞌne maiꞌ 
enîꞌnen pe pra eꞌpai awanî. Îꞌ rî tamaꞌrunpai tîweꞌsen pe pra, kureꞌne ituꞌse 
tîwanî yeꞌnen. 9 Tîîse innape Cristo yekare kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî. 
Mîrîrî itekare, unepuꞌtîkon pepîn ekaremekîꞌpî Paapaya. Innape ikupî pîꞌ 
toꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî, morî pe tewankon wanî epuꞌtîiꞌma, neꞌneꞌ ton pîn, 
morî tîkuꞌse. 10 Mîrîrî yeꞌnen morî pe toꞌ yeseru eraꞌmakî, Timóteo. Innape 
yairî toꞌ yeseru wanî ya, inkamoro mîkupîi soosi esanon pîikaꞌtînenan pe.

11 Wîriꞌsanyamîꞌ nîrî esenumenka eꞌpai awanî morî pe. Kureꞌne 
teeseurîmasen pe pra seꞌ tapairî tiaronkon winîkîi. Moropai 
tîîwarîrîꞌnîkon toꞌ etîꞌnînma eꞌpai awanî. Tamîꞌnawîrî îꞌ kupî tîuya ya, 
ikupîiya eꞌpai awanî yairî tiaronkon tenkuꞌtîi pra.

12 Mîîkîrî soosi esanon pîikaꞌtînen noꞌpî eꞌpai awanî tiwin. Mîîkîrî soosi 
esanon pîikaꞌtînenya tînmukuyamîꞌ koꞌmannî pîꞌ eꞌpai awanî morî pe. 
Moropai tewîꞌ tawonkon nîrî koꞌmannîpîiya eꞌpai awanî. 13 Mîrîrî warantî 
inkamoro soosi esanon pîikaꞌtînenan esenyakaꞌmatoꞌ wanî ya, morî pe 
tiaronkonya toꞌ yeseru eraꞌma yairî toꞌ wanî. Mîrîrî wenai toꞌ nama toꞌya. 
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Mîrîrî yeꞌnen inîꞌ panpîꞌ meruntî ke inkamoro soosi esanon pîikaꞌtînenan 
eseurîma emapuꞌtî toꞌya Jesus Cristo yekare pîꞌ.

Pena Epuꞌsaꞌ Pepîn Pîꞌ Paulo Eseurîma
14 Sîrîrî kaareta menukauya aapia, Timóteo, innape Jesus kuꞌnenan 

yeseru pîꞌ teeseurîmasen. Mîrîrî pîꞌ eseurîmai itîîpai wai miarî aapia. 
15 Tîîse erepamî pra uukoꞌmamî ya, mîrîrî kaaretaya taasaꞌ wenai, 
epuꞌtîya îꞌ kaiꞌma uurîꞌnîkonya ikupî soosi ta. Uurîꞌnîkon wanî Paapa 
pemonkono pe, manniꞌ Paapa, enen tîîkoꞌmansen soosirî pe. Uurîꞌnîkon 
wanî imaimu yawîrî tîîkoꞌmansenon pe. Uurîꞌnîkon wanî innape 
yairon kuꞌnenan pe, tiaronkon pemonkonyamîꞌya yairon epuꞌtoꞌpe. 
16 Unapurîkon esepuꞌtî pepîn Paapaya yenpo pîkîrî. Unapurîkon wanî 
uyenupanenkon pe îꞌ kaiꞌma koꞌmannî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. Maasa 
pra unapurîkon wanî tiwinan pîꞌ teeseurîmasen pe see warantî:

Mîîkîrî esenpoꞌpî pemonkon pe
moropai mîîkîrî pîꞌ Morî Yekaton Wannî eseurîmaꞌpî.
— Imakuiꞌpî ton pîn mîîkîrî — taꞌpîiya ipîꞌ.
Moropai mîîkîrî eraꞌmaꞌpî inserîyamîꞌya.
Moropai mîîkîrî yekare ekaremekîꞌpî pemonkonyamîꞌya
tuꞌkankon Paapa epuꞌnenan pepîn pîꞌ,
pata kaisaronkon pîꞌ.
Moropai mîîkîrî yekare eta tîuyaꞌnîkon yai,
innape ikupîꞌpî toꞌya.
Moropai mîrîrî tîpo, Paapaya kaꞌ pona yarîꞌpî.
Mîîkîrî wanî unapurîkon pe ipîkku pe.

Yairon Pepîn Pîꞌ Yenupatonkon Yeseru Pîꞌ
Paulo Eseurîma

4  1 Morî Yekaton Wannî eseurîmaꞌpî aronne see warantî: — Maasa panpîꞌ 
sîrîrî pata ataretîꞌka winîkîi tiaronkon Paapa yapurînenanya yapurî pepîn 

kupî sîrîrî, irumaka toꞌya kupî sîrîrî. Mîrîrî yai tiaronkon Makui poitîrîtonon 
nenkuꞌtîꞌsan maimu eta toꞌya. Mîrîrî pîꞌ “inna” taa toꞌya — taꞌpî Morî Yekaton 
Wannîya. 2 Inkamoro warayoꞌkon wanî Makui poitîrîtonon nenkuꞌtîꞌsan pe. 
Mîrîrî yeꞌnen seruꞌyeꞌ pe toꞌ wanî. Mîrîrî seruꞌyeꞌ pe tîweꞌtoꞌkon epuꞌtî toꞌya 
pepîn tewankon yaꞌ, maasa pra kureꞌne ikupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî. 3 Inkamoro 
warayoꞌkonya taa: — Noꞌpîtan wanî morî pe pra — taa toꞌya. — Moropai yekkari 
wanî yonpatoꞌ wanî morî pe pra — taa toꞌya. Tîîse mîrîrî Paapa nîkupîꞌpî 
uyekkarikon pe wanî morî pe enaꞌtoꞌpe. — Morî pe man — taa eꞌpai awanî, 
uurîꞌnîkon innape Paapa kuꞌnenanya enaꞌtoꞌpe, uurîꞌnîkon yairon epuꞌnenanya. 
4 Maasa pra Paapa nîkupîꞌpî wanî morî pe. Yewanmîrîꞌnîkon eꞌpai pra awanî. 
Tîîse yapisî eꞌpai awanî morî pe. — Morî pe man — taa eꞌpai awanî. 5 Maasa pra 
Paapa pia morî pe awanî taasaiꞌya yeꞌnen, teepîremai yapisî yeꞌnen.
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Yairon Jesus Cristo Poitîrî Pîꞌ Paulo Eseurîma
6 Mîrîrî pîꞌ uyonpakon innape Jesus kuꞌnenan panamaya ya, morî 

pe ikupîya mîrîrî. Mîrîrî warantî ikupîya ya, Jesus poitîrî pe puꞌkuru 
awanî. Moropai inîꞌ panpîꞌ amîrî ena meruntî ke, mîrîrî yairon 
esenupantoꞌ kupîya wenai innape, moropai mîrîrî yawîrî aakoꞌmamî 
wenai. 7 Tîîse tauya apîꞌ, penaronkon tîtamokon yekarerîꞌpî pîꞌ 
teeseurîmasanon eseurîma kîsetai. Maasa pra toꞌ eseurîmatoꞌ wanî 
Paapaya taasaꞌ yawîrî pra, seꞌ tapairî toꞌ eseurîma koꞌmannîpî. Mîrîrî 
yeꞌnen mîrîrî yeꞌka kîsetai. Tîîse morî kupî pîꞌ akoꞌmankî. Inîꞌ panpîꞌ 
eesenupa pîꞌ akoꞌmankî, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî awanîpa. 8 Anîꞌ 
esenupa ya, îꞌ rî amîiꞌne yanunpîtî pîꞌ mîîkîrî esenupa eꞌpainon 
meruntî ke tîwanîpa. Mîrîrî yeꞌnen teesenyakaꞌmatoꞌ konekaiya morî 
pe. Tîîse mîrîrî yentai morî pe awanî, morî kupî pîꞌ aakoꞌmamî ya, 
ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. Maasa pra mîîkîrî koꞌmamî sîrîrî morî pe, 
moropai sîrîrî tîîkoꞌmamî yentai, maasa aakoꞌmamî ipatîkarî Paapa 
pia.

9 Sîrîrî esenupantoꞌ wanî yairon pe puꞌkuru. Mîrîrî kupî eserîke 
awanî innape tamîꞌnawîrî uyewankon ke. 10 Mîrîrî ton pe uurîꞌnîkon 
esenyakaꞌma sîrîrî umoronkon tepuꞌse kureꞌne, maasa pra anîꞌ pe 
Paapa wanî epuꞌtîꞌnîkon man, mîîkîrî enen tîîkoꞌmansen. Mîîkîrî 
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtîton moropai innape tîkuꞌnenan 
pîikaꞌtînen epuꞌtîꞌnîkon man. 11 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî kaꞌkî toꞌ pîꞌ moropai 
toꞌ yenupakî.

12 Timóteo, amîrî wanî maasaron pe tîweꞌsen pe. Mîîwîni tîîse 
tamîꞌnawîronkonya ayeseru eraꞌmatoꞌpe ikuꞌkî. Mîrîrî kupîya wenai 
apîinamatoꞌpe toꞌya. Mîrîrî wenai innape Jesus kuꞌnenanya ayeseru 
eraꞌmatoꞌpe eeseurîmatoꞌ wenai, ayeseru wenai, tiaronkon saꞌnamaya 
wenai, innape Paapa kupîya wenai, nura pe pra ayeseru wanî wenai 
epuꞌtoꞌpe toꞌya. 13 Timóteo, innape Jesus kuꞌnenan emurukuntîꞌsanya 
eta tanne, Paapa maimu erenka pîꞌ aakoꞌmamî yuꞌse wai, miarî ya 
erepamî pîkîrî. Mîrîrî Paapa maimu ke toꞌ yenupa pîꞌ, toꞌ panama pîꞌ 
akoꞌmankî. 14 Ankupî pe Paapa nekaremekîꞌpî kîꞌkupîi aawanmîra. Maasa 
pra aapia epuꞌnen tîrîꞌpîiya ikupîpa. Pena manniꞌkan Paapa maimu 
ekaremeꞌnenanya ekaremekîꞌpî, soosi esanon epîrema yai apuꞌpai pona 
tenyakon tîtîse, Paapa esenyakaꞌmatoꞌ kupîpa. Mîrîrî yai taꞌpî toꞌya: 
— Amîrî menkasaꞌ Paapaya tîmîrî ton pe eesenyakaꞌmapa.

15 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî kupî pîꞌ akoꞌmankî. Mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmamî ya, 
morî pe panpîꞌ ayeseru eraꞌma tamîꞌnawîronkonya. 16 Ayeseru epuꞌnen pe 
eꞌkî, moropai eesenupatoꞌ epuꞌnen pe nîrî. Mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmamî ya 
aweꞌpîikaꞌtî. Moropai ayeseru eraꞌmatîponkon moropai etatîponkon nîrî 
pîikaꞌtîya.
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Innape Jesus Kuꞌnenan Yeurîmatoꞌ Pîꞌ
Paulo Eseurîma

5  1 Timóteo, aꞌyekeꞌtonon pe tîweꞌsanon yarakkîrî eeseurîma ya, morî 
pe eseurîmakî. Toꞌ panamakî ayun warantî toꞌ tîkuꞌse. Toꞌ panamakî 

meruntî ke, toꞌ maimu tîyuꞌse pra. Moropai maasaronkon warayoꞌkon 
yarakkîrî eeseurîma ya, toꞌ yarakkîrî eseurîmakî morî pe nîrî. Inkamoro 
kuꞌkî ayakonon warantî. 2 Moropai wîriꞌsanyamîꞌ nîrî, noꞌsantonon 
yarakkîrî eeseurîma ya, eseurîmakî morî pe. Inkamoro kuꞌkî asanon 
warantî, toꞌ panamakî. Moropai wîriꞌsanyamîꞌ maasaronkon moropai 
tînyo kenankon yarakkîrî eeseurîma ya nîrî, morî pe eseurîmakî. 
Inkamoro kuꞌkî awîrîsitonon warantî toꞌ panamakî. Îꞌ kaiꞌma toꞌ winîkîi 
imakuiꞌpî pe teesenumenkai pra toꞌ panamakî.

3 Moropai wîriꞌsanyamîꞌ inyo isaꞌmantaꞌsan pîikaꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai, inkamoro 
ipîikaꞌtînen ton pînon. 4 Tîîse manniꞌkan inyo isaꞌmantaꞌsan tînmuku kenankon, 
tîpayan kenankon, inkamoro yeꞌka pîikaꞌtîya eserîke pra nai. Maasa pra toꞌ 
munkîyamîꞌya, toꞌ payanyamîꞌya toꞌ pîikaꞌtî eꞌpai awanî. Mîrîrî kupî toꞌya ya, 
tîyunkonya tarentanîpîꞌpîkon miakanma toꞌya, tîsankon koꞌmannîpî pîꞌ. Mîrîrî 
wanî morî pe Paapa pia. 5 Tîîse tiaronkon inyo isaꞌmantaꞌsan inmuku, ipayan ton 
pînon wanî tiwinsarî, ipîikaꞌtînen pra. Inkamoro pîikaꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. Toꞌ 
yeseru wanî morî pe. Paapa pîꞌ tîîkoꞌmantoꞌ ton esatî pîꞌ aakoꞌmamî. Eepîrema wei 
kaisarî moropai ewaron kaisarî tîpîikaꞌtîtoꞌpe Paapaya kaiꞌma. 6 Tîîse tiaron inyo 
isaꞌmantaꞌpî nîrî wanî tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌ yuꞌse pra. Maasa pra ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî 
ikupîiya sîrîrî pata yeseru pîꞌ aatausinpa kureꞌne. Tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌ ton esatîiya pepîn 
Paapa pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen Paapaya mîîkîrî eraꞌma îꞌ pe pra rî. Isaꞌmantaꞌpî warantî 
eraꞌma Paapaya teuren, enen rî eesepuꞌtî tanne. 7 Mîrîrî yeꞌnen kaꞌkî, Timóteo, toꞌ 
pîꞌ îꞌ kaiꞌma toꞌ nîkupî ton pe taꞌpîuya ikuꞌtoꞌpe toꞌya. Mîrîrî yawîrî ikupî toꞌya ya, 
morî pe awanî toꞌ winîkîi anîꞌ eseurîma pepîn. 8 Tîîse anîꞌya tonpakon pîikaꞌtî pra 
awanî ya, tewîꞌ tawonkon pîikaꞌtî pra awanî ya, imakuiꞌpî pe awanî. Teuren Paapa 
yapurînen pe eꞌnî taa tanne, ikupîiya pra awanî. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî wanî Paapa 
epuꞌnenan pepîn yeseru yentai imakuiꞌpî pe.

9 Inkamoro inyo isaꞌmantaꞌsan noꞌsantonon saꞌne eseꞌkon mîmenukai 
kaareta pona, Timóteo, toꞌ pîikaꞌtîtoꞌpe soosi tawonkonya. Manniꞌkan 60 
konoꞌ yentainon ikono pîꞌ tîweꞌsanon. Manniꞌkan tiwin iteꞌka etiyomaꞌsan 
eturumakasaꞌ inyo pra. 10 Inkamoro epuꞌtî tamîꞌnawîronkonya morî 
kupî pîꞌ tîweꞌsanon pe. Morî pe tînmukukon panamatîpon pe, moropai 
tiaronkon pemonkonyamîꞌ teerepansenon yapiꞌnenan pe moropai Jesus 
nîmoꞌkaꞌsan pîikaꞌtînen, toꞌ puu ronanen pe awanî teserukon ta. Moropai 
tîpakkoriꞌtasanon pîikaꞌtînen pe moropai tamîꞌnawîron morî kuꞌnen pe 
awanî epuꞌtî toꞌya. Inkamoro yeꞌka eseꞌkon mîmenukai.

11 Tîîse manniꞌkan tiaronkon inyo isaꞌmantaꞌsan maasa toꞌ tîîse, inkamoro 
yeꞌkakon eseꞌkon kîꞌtîrîi kaareta pona. Maasa pra inkamoro esenumenka inîꞌrî 
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niyotapai tîwanîkon pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen Cristo ton pe esenyakaꞌmapai tîweꞌtoꞌkon 
yentai, niyotapai toꞌ ena. 12 Mîrîrî warantî awanî yeꞌnen, ikupîuya taꞌpî tîuya Paapa 
pîꞌ kupî toꞌya pepîn. Mîrîrî wanî morî pe pra. 13 Inkamoro yeꞌka wanî ya, mîrîrî 
warantî imakuiꞌpî pe awanî. Toꞌ asarî koꞌmannîpî wîttîkon kaisarî enyaꞌne pe 
tîwanîkon yeꞌnen. Moropai inkamoro esenupa inîꞌ panpîꞌ imakuiꞌpî pîꞌ. Eseurîmaikî 
pe toꞌ wanî, teeseurîma pîꞌ tîîkoꞌmansen tînepuꞌtî pepîn pîꞌ, eseurîmanpai pra tîîse. 
14 Mîrîrî yeꞌnen inkamoro yeꞌka inyo isaꞌmantaꞌsan, maasaronkon niyota yuꞌse 
wanî sîrîrî, tînmuku ke toꞌ eꞌtoꞌpe, moropai tewîꞌkon koꞌmannîꞌnen pe toꞌ eꞌtoꞌpe. 
Mîrîrî warantî toꞌ wanî ya, imakuiꞌpîya toꞌ tarumaꞌtî pepîn. Moropai uwinîkîiꞌnîkon 
uyeyatonkon eseurîma pepîn. 15 Tîîse tiaronkon inyo isaꞌmantaꞌsan wîriꞌsanyamîꞌ 
atarimasaꞌ man ukoreꞌtapaiꞌnîkon, Makui yeseru kupîkonpa.

16 Tîîse wîriꞌ, innape Jesus kuꞌnen yewîꞌ ta, tonpa, inyo isaꞌmantaꞌpî 
wanî ya, mîîkîrî pîikaꞌtî eꞌpai awanî. Moropai tonpa pîikaꞌtîiya yeꞌnen, 
soosi tawonkonya mîîkîrî pîikaꞌtî pepîn. Tîîse anîꞌ itonpa ton pîn, 
tiwinsaron saꞌne pîikaꞌtî soosi tawonkonya.

17 Innape Jesus kuꞌnenanya soosi esaꞌ pe tîweꞌsanon nama eꞌpai awanî. 
Moropai mîîkîrî pîikaꞌtî toꞌya eꞌpai awanî, iipia tîntîrîkon ke. Maasa pra 
inkamoro esenyakaꞌma morî pe itekare ekaremekî pîꞌ, moropai innape 
Jesus kuꞌnenan yenupa pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ tîrî toꞌya eꞌpai awanî kureꞌne 
panpîꞌ toꞌ pia. 18 Maasa pra Paapa maimuya taasaꞌ man see warantî:

— Anîꞌ esenyakaꞌma ya, tekîn paaka yarakkîrî,
mîîkîrîya inta yewaꞌtî eꞌpai pra man,
tekkari yonpaiya namai.
Tîîse teesenyakaꞌma tanne,
tîwî tekkari yonpatoꞌpeiya
ituꞌse tîwanî pîkîrî.

Dt 25.4
Moropai inîꞌrî taiya see warantî:

— Teesenyakaꞌmasenya teesenyakaꞌmaꞌpî yepeꞌpî yapisî eꞌpai awanî.
Lc 10.7

˻Mîrîrî warantî soosi esaꞌ pe tîweꞌsanonya yapisî eꞌpai awanî nîrî.˼  
19 Timóteo, soosi esanon winîkîi teeseurîmasen wanî ya, imaimu kîsetai. 
Tîîse asakîꞌnankon eseurîwîꞌnankon eseurîma ya, inkamoro maimu 
etakî morî pe. Mîrîrî wanî ya innape, moriya ikonekakî. 20 Mîrîrî yeꞌnen 
inkamoro imakuiꞌpî kupîtîponkon panamakî tamîꞌnawîronkonya eta tanne. 
Mîrîrî wenai imakuiꞌpî ankuꞌpai pra eranneꞌ pe toꞌ yonpayamîꞌ eꞌtoꞌpe.

21 Paapaya eta tanne, moropai Jesus Cristoya eta tanne, moropai 
inserîyamîꞌ Paapa nîmenkaꞌsanya eta tanne, taa pîꞌ uukoꞌmanpîtî apîꞌ, 
tamîꞌnawîrî ikuꞌkî tauya manniꞌ esenupantoꞌ kuꞌkî yairî. Inkamoro 
panamakî tiwin pîꞌ toꞌ tîîse seꞌ kaisarî, eꞌsentai pra.

22 Moropai tauya apîꞌ, kaꞌneꞌ pe teesemiꞌtapai uyepotorîkon 
esenyakaꞌmatoꞌ kuꞌnen ton kîꞌtîrîi iteseru epuꞌtîiꞌma pra. Soosi esaꞌ pe 
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aweꞌtoꞌpe ayenya kîꞌtîrîi ipuꞌpai pona, iteseru epuꞌtîya pra awanî tanne. 
Yai pra imakuiꞌpî iteseru wanî. Mîrîrî yeꞌnen — Mîîkîrî morî — tawon 
pe awanî, imakuiꞌpî pe awanî tanne. Mîrîrî wenai imakuiꞌpî pe awanî, 
mîîkîrî wanî kaisarî. Mîrîrî warantî awanî namai, iteseru eraꞌmakî morî 
pe epuꞌtîpa. Moropai aawarîrî eseraꞌmakî, morî pe awanîpa.

23 Moropai tauya apîꞌ, teken puꞌkuru tuna enîrî pîꞌ kakoꞌmamîi, tîîse 
vinho nîrî, mararî neken menîrîi, priꞌya aakoꞌmamîpa, neꞌneꞌ pe ayewan 
wanî namai. Maasa pra priꞌya pra eꞌkoi amîrî tuꞌke iteꞌka.

24 Tiaronkon pemonkonyamîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî teeseraꞌmasen aronne, 
ikupî toꞌya eraꞌmasaꞌ yeꞌnen. Moropai mîrîrî wenai toꞌ eꞌtarumaꞌtî, 
Paapaya toꞌ tarumaꞌtî rawîrî. Tîîse tiaronkon nîkupîꞌpî eseraꞌma pepîn 
aronne, maasa pra ikupî toꞌya eraꞌmasaꞌ pra awanî yeꞌnen. Tîîse maasa 
panpîꞌ eeseraꞌma, Paapaya toꞌ tarumaꞌtîtoꞌ weiyu eseposaꞌ yai. 25 Mîrîrî 
warantî nîrî morî kupî pîꞌ tîweꞌsen yeseru eseraꞌma aronne, tuꞌkankonya 
eraꞌma. Tîîse tiaronkonya ikupî amaꞌ pe. Morî kupî toꞌya, eeseraꞌma pra 
tîîse. Tîîse maasa panpîꞌ eeseraꞌma toꞌ nîkupîꞌpî.

6  1 Tîkaraiwarîkon yentai toꞌ poitîrîtonon wanî eꞌpai pra awanî. 
Tîîse tamîꞌnawîrî toꞌ maimu yawîrî toꞌ wanî eꞌpai awanî. Maasa 

pra inkamoro wanî toꞌ namanenan pe. Mîrîrî warantî ikupî eꞌpai man, 
inkamoro yeseru wenai anîꞌ eseurîma namai imakuiꞌpî pe Paapa winîkîi, 
moropai imaimu esenupantoꞌ winîkîi. 2 Moropai manniꞌkan Paapa 
yapurînen pe tîweꞌsanon toꞌ karaiwarîyamîꞌ, inkamoro poitîrîyamîꞌya 
taa eꞌpai pra awanî: — Uurî Paapa yapurînen moropai ukaraiwarî nîrî 
Paapa yapurînen nîrî, mîrîrî yeꞌnen anna wanî eꞌwarantî, eꞌkaisarî. Mîrîrî 
yeꞌnen inamauya pepîn — taiya eꞌpai pra awanî. Tîîse eesenyakaꞌma eꞌpai 
awanî morî pe panpîꞌ mîîkîrî ton pe. Maasa pra mîîkîrî ikaraiwarî wanî 
innape Jesus kuꞌnen pe, mîîkîrî tîpoitîrî pîikaꞌtînen pe. Mîrîrî wenai morî 
pe panpîꞌ eesenyakaꞌma eꞌpai awanî, mîîkîrî ton pe, manniꞌ insaꞌnamaꞌpî. 
Timóteo, mîrîrî warantî ikupî pîꞌ toꞌ koꞌmantoꞌpe, makai toꞌ pîꞌ.

Yairon Pepîn Pîꞌ Paulo Eseurîma
Moropai Ipîkku Pe Eꞌnîtoꞌ Pîꞌ Eeseurîma

3 Tîîse tiaronkonya tiaron pe toꞌ yenupa ya, inkamoroya yairî Uyepotorîkon 
Jesus Cristo maimu wanî kupî pepîn. Maasa pra yairî pra teserukon wanî 
yeꞌnen. 4 Inkamoro pemonkonyamîꞌ wanî mîrîrî warantî, toꞌ anenupapai mîî 
pe tîwanîkon yeꞌnen. Tîîse îꞌ epuꞌnenan pepîn inkamoro. Tonpakon yuꞌpîꞌpai 
toꞌ wanî. Tîmaimukon wenai inkamoro esiyuꞌpîtî, moropai toꞌ ekoreꞌma tuꞌka 
mîrîrî wenai. Mîrîrî warantî toꞌ eꞌtoꞌya toꞌ kinmuwatoꞌ enepî, toꞌ eꞌmuꞌtunpatoꞌ 
enepî. Mîrîrî yeꞌnen tonpakon maimu kupî toꞌya pepîn innape. 5 Mîrîrî yeꞌnen 
inkamoro yeꞌka wanî pepîn morî pe, tonpakon yarakkîrî teesiyuꞌpîꞌtoꞌkon 
wenai. Toꞌ esenumenkatoꞌ yaꞌ morî ton pra awanî. Inkamoro esenumenka 
mîrîrî: — Paapa esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ eꞌnî yeꞌnen ipîkku pe enantoꞌ — kaiꞌma.
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6 Tîîse Paapa yeseru kuꞌtoꞌya ipîkku pe pemonkon kupî. Imaimu yawîrî 
koꞌmannî ya, ipîkku pe eꞌnî, îꞌ rî see Paapa winîpainon yapisî pîꞌ — Morî 
pe man — taa ya, moropai — Inîꞌ panpîꞌ yuꞌse wai — tîkai pra yapisî ya. 7 Îꞌ 
kin enepîꞌpî uurîꞌnîkonya esenpon yai sîrîrî non pona? Îꞌ eneꞌsaꞌ pra man. 
Tarîpai îꞌ yarî uurîꞌnîkonya kupî sîrîrî non poi? Îꞌ rî yarî pepîn. 8 Mîrîrî 
yeꞌnen tauya, uyekkarikon wanî ya, moropai uponkon wanî ya, mîrîrî 
pîꞌ taatausinpai eꞌnîpaiꞌnîkon, itesaꞌ pe eꞌnî yeꞌnen. 9 Maasa pra ipîkku pe 
eꞌpai tîweꞌsanonkon wanî ya, inkamoro yeꞌkakon enan pîꞌ man imakuiꞌpî 
yaꞌ. Tîîse mîrîrî ituꞌse tîweꞌtoꞌkon eporî toꞌya yai, mîrîrîya toꞌ tarumaꞌtî. 
10 Maasa pra sîrîrî non po kureꞌne temannekon pîꞌ teesenumenkasanonya 
kureꞌne mîrîrî yapurî. Tîîse mîrîrî wanî mîrîrî tamîꞌnawîron imakuiꞌpî 
parakon pe. Mîrîrî yuꞌse tîwanîkon wenai tiaronkon esenumî innape 
Paapa kuꞌtoꞌ tîuyaꞌnîkon winîpai. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ eꞌtarumaꞌtî kureꞌne.

Timóteo Panama Pauloya
11 Tîîse amîrî, Timóteo, Paapa pemonkono pe tîweꞌsen. Mîrîrî yeꞌnen tuꞌkan 

mîrîrî yeꞌkakon yuꞌse tîweꞌsanon kaisarî kasi. Tîîse yairî ikuꞌkî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
yawîrî. Innape ikupîiꞌma, tiaronkon iꞌnokoꞌmakî. Moropai apona teerepansen 
yapîtanîꞌkî, imakuiꞌpî tîkuꞌse pra. Morî pe tiaronkon yarakkîrî eꞌkî, teekoreꞌmasen 
pe pra. 12 Meruntî kupî pîꞌ akoꞌmankî innape ikupîiꞌma. Mîrîrî wenai innape 
eporîya ipatîkarî enen aakoꞌmantoꞌ ton. Mîrîrî ton pe Paapaya amîrî menkaꞌpî, 
manniꞌ yai, innape ikupîya ekaremekîꞌpîya yai, tuꞌkankonya ayeraꞌma tanne. 
13 Tamîꞌnawîron koꞌmantoꞌ ton tîînen Paapaya eta tanne, moropai manniꞌ Jesus 
Cristo eseurîmaꞌpî Pôncio Pilatos nurîꞌtî rawîrî siꞌma, mîîkîrîya eta tanne, sîrîrîpe 
tauya apîꞌ. 14 — Ikuꞌkî — taꞌpîuya kupîya yuꞌse wanî sîrîrî. Mîrîrî kupî pîꞌ akoꞌmankî 
tîwî tîkuꞌse pra, imakuiꞌpî pe awinîkîi tiaronkon eseurîma namai. Ikupî pîꞌ 
akoꞌmankî Uyepotorîkon Jesus Cristo ennaꞌpotoꞌ weiyu erepamî pîkîrî. 15 Paapaya 
ikupî kupî sîrîrî maasa pra iweiyu kuꞌneꞌtîsaꞌ tîuya yeꞌnen.

Manniꞌ Paapa morî moropai tiwinsaron ipîkku,
ipîkkukon reiyamîꞌ yentainon
moropai uyesaꞌkon pe tîweꞌsanon yentainon mîîkîrî.

 16 Mîîkîrî neken wanî ipatîkarî tîîkoꞌmansen pe
aasaꞌmanta ton pe pra aakoꞌmamî.
Mîîkîrî koꞌmantoꞌ wanî morî pe,
aꞌka pe puꞌkuru, imakuiꞌpî ton pra.
Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî pe siꞌma
iipia erepannî eserîke pra awanî.
Anîꞌya Paapa eraꞌmasaꞌ pra man.
Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî warantî siꞌma eraꞌma pepîn.
Mîîkîrî neken yapurî eꞌpai awanî, taapaiꞌnîkon.
Meruntî ke aakoꞌmamî ipatîkarî!
Mîrîrî warantî awanî!
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17 Sîrîrî pata po ipîkku pe yemanne ke tîweꞌsanon pîꞌ mîkai, Timóteo. Mîî 
pe tîwanîkon kaiꞌma toꞌ wanî namai. Moropai temannekon ataretîꞌka pepîn 
kaiꞌma toꞌ wanî namai, maasa pra mîrîrî wanî taataretîꞌkasen pe. Tîîse mîkai 
toꞌ pîꞌ Paapa neken yapurîtoꞌpe toꞌya. Maasa pra mîîkîrî wanî taataretîꞌkasen 
pe pra. Tîîse mîîkîrî wanî tamîꞌnawîron esaꞌ pe. Mîîkîrîya itîrî uurîꞌnîkon 
pia, tuꞌke ituꞌse eꞌnî pîkîrî, atausinpantoꞌpe. 18 Morî kupî pîꞌ toꞌ koꞌmantoꞌpe, 
mîkai toꞌ pîꞌ, mararî pra tiaronkon pîikaꞌtîtoꞌpe toꞌya. Moropai tîwakîrikon 
pe, îꞌ rî temannekon yonpa tîîtoꞌpe toꞌya mîkai. 19 Mîrîrî warantî ikupî toꞌya 
ya, maasa mîrîrî yentai yapisî toꞌya, taataretîꞌkasen pepîn. Moropai enen 
tîîkoꞌmantoꞌkon ton eporî toꞌya ipatîkarî.

20 Timóteo, ikuꞌkî taꞌpî yawîrî, ikupî pîꞌ akoꞌmankî tinyakaꞌmapîꞌse pra. 
Tiaronkon eseurîmatoꞌ ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî pra teeseurîmasen maimu 
kîsetai. Maasa pra epuꞌnen pe toꞌ eꞌkuꞌsaꞌkon eseyuꞌpîtî ya, toꞌ eseurîmatoꞌ 
wanî îꞌ pe pra rî, mîî pe neken toꞌ wanî. 21 Inkamoro esenkuꞌtîꞌpî kureꞌne 
morî pe teesenumenkakon kaiꞌma, mîrîrî yeꞌnen innape Paapa yapurî 
toꞌya pepîn. Mîrîrî warantî inkamoro atarimaꞌpî Paapa piapai aminke, 
innape ikupî tîuyaꞌnîkon warantî pra.

Aponaꞌnîkon epîrema sîrîrî. Tauya Paapa pîꞌ. — Tamîꞌnawîron morî pe 
aweꞌtoꞌ ke toꞌ repakî — tauya Paapa pîꞌ. 
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