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Inîꞌrî Paulo Nîmenukaꞌpî Timóteo Pia

1  1 Uurî Paulo, Jesus Cristo naipontîꞌpî ituꞌse Paapa wanî yeꞌnen. 
Maasa pra Paapaya taꞌpî: — Innape Jesus kuꞌnenan pia ipatîkarî 

enen koꞌmannîtoꞌ tîrîuya — taꞌpîiya. Jesus Cristo nîkupîꞌpî wenai, mîrîrî 
itekare ekaremeꞌse uyarimaꞌpîiya.

2 Timóteo, sîrîrî kaareta menukauya aapia, maasa pra unmu pe amîrî 
wanî uwakîri pe, innape Jesus Cristo kuꞌsaꞌya yeꞌnen.

Paapa pîꞌ esatîuya, moropai Jesus Cristo Uyepotorîkon pîꞌ: 
— Tamîꞌnawîrî morî pe aweꞌtoꞌkon tîîtî. Moropai aꞌnokoꞌpîkon pe eraꞌmatî, 
tîwanmîn tîîtî — tauya, apona itîîtoꞌpe toꞌya.

Pauloya Timóteo Panama Yairî Aakoꞌmantoꞌpe.
3 Apîꞌ enpenata ya, taapîtîuya Paapa pîꞌ, manniꞌ unapurî utamokonya 

yapurîꞌpî warantî. Yairî yapurîuya imakuiꞌpî tîkuꞌse pra. Paapa pîꞌ tauya: 
— Uwakîri pe man, Paapa, Timóteoya innape akupîꞌpî. 4 Wei ewaron 
kaisarî epîrema apona ya, aneraꞌmapai wanî. Maasa pra akaruwaꞌpî pîꞌ 
enpenatapîꞌnî pîꞌ wai. Mîrîrî yeꞌnen amîrî aneraꞌmapai wanî, Timóteo, 
atausinpatoꞌpe. 5 Maasa pra innape Jesus kuꞌnen pe awanî pîꞌ enpenataꞌpî. 
Eꞌmaiꞌ pe anoꞌ Lóide iteseꞌya ikupîꞌpî innape. Mîrîrî tîpo asan Eunice 
iteseꞌya ikupîꞌpî innape. Tarîpai amîrîya nîrî innape ikupîꞌpî, epuꞌtî pîꞌ wai.

SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON 
ITEꞌKA PE PAULO NÎMENUKAꞌPÎ

TIMÓTEO PIA
Tiwin kanoꞌpî pe Pauloya imenuka Timóteo pia. Tamîꞌnawîron kaaretakon 

menukaiya tîpo, sîrîrî imenukaꞌpîiya.
Pauloya Timóteo panama eesenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ. Îꞌ kaiꞌma eesenyakaꞌma eꞌpai 

awanî Paapa ton pe ekaremekîiya. Imenukaꞌpîiya atarakkannîtoꞌ ta tîwanî 
tanne. Saꞌ iteꞌka yapisîꞌpî toꞌya, miarî Roma cidaderî po. Atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta 
tîwanî tanne, kaareta menukaꞌpîiya Timóteo pia, morî pe innape Jesus kuꞌnenan 
koꞌmannîꞌtoꞌpeiya.
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6 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî Paapa nîtîrîꞌpî pîꞌ awenpenata yuꞌse wai. 
Ikonekakî, amîrî nîkupî ton pe Paapa nîtîrîꞌpî. Mîrîrî tîrîꞌpîiya 
manniꞌ yai Paapa esenyakaꞌmatoꞌ kupîpa apuꞌpai pona uyenya tîrîuya 
neꞌtîkini yai. 7 Mîrîrî kuꞌkî, maasa pra Morî Yekaton Wannî, Paapa 
nîtîrîꞌpî uupiaꞌnîkonya ukupîkon pepîn eranneꞌ pe. Tîîse meruntî ke 
eꞌnî emapuꞌtîiya, moropai tiaronkon saꞌnama emapuꞌtîiya, moropai 
uuwarîrîꞌnîkon tîweꞌpanamai eꞌnî emapuꞌtîiya, imakuiꞌpî kupî namai.

8 Mîrîrî yeꞌnen teweppeꞌse pra eꞌkî Uyepotorîkon yekare pîꞌ. Moropai 
uurî pîꞌ nîrî teweppeꞌse pra eꞌkî uurî atarakkansaꞌ yeꞌnen, Uyepotorîkon 
yekare ekaremekîuya wenai. Tîîse meruntî ke yapîtanîꞌkî, aweꞌtarumaꞌtî 
ya itekare ekaremekîya wenai. Aweꞌtarumaꞌtîtoꞌ pîꞌ eranneꞌ pe pra eꞌkî. 
Tîîse uurî eꞌtarumaꞌtî warantî aweꞌtarumaꞌtî, Paapaya ameruntîri ton tîîsaꞌ 
yeꞌnen. 9 Paapaya uurîꞌnîkon pîikaꞌtîsaꞌ, moropai uyannosaiꞌyaꞌnîkon morî 
pe koꞌmannîtoꞌpe. Mîrîrî ikupîꞌpîiya morî unkupîꞌpîkon wenai pra, tîîse 
tîîwarîrî morî antîîpai tîwanî yeꞌnen. Pena pata ekonekasaꞌ pra tîîse, mîrîrî 
morî tîrî tîuya pîꞌ eesenumenkaꞌpî Jesus Cristo yai. 10 Moropai sîrîrî tîrîꞌpîiya 
Uyepotorîkon Cristo Jesus iipî wenai. Mîîkîrî Uyepotorîkon enaꞌpî saꞌmantantoꞌ 
yentai. Mîrîrî wenai iipia enen koꞌmannî ipatîkarî. Innape itekare kupî wenai 
saꞌmantan pepîn. Mîrîrî yeꞌnen upiꞌpîkon kata pepîn ipatîkarî. 11 Mîrîrî yekare 
ekaremeꞌse umenkasaꞌ Paapaya. Uurî Paapa narimaꞌpî, pemonkonyamîꞌ 
yenupatoꞌpeuya itekare pîꞌ. 12 Mîrîrî yeꞌnen teweppeꞌse pra wai, eꞌtarumaꞌtî 
yeꞌka pe. Eꞌtarumaꞌtîtoꞌ pîꞌ eppepî pepîn, maasa pra Cristo Jesus unapurîkon 
kuꞌnen uurî innape. Mîîkîrî epuꞌnen uurî. Meruntî mîîkîrî. Mîrîrî yeꞌnen manniꞌ 
untîrîꞌpî iipia koꞌmannîpîiya tuipî pîkîrî. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ wai.

13 Yairî itekare ekaremeꞌkî manniꞌ anetaꞌpî uwinîpai. Ekaremeꞌkî innape 
Cristo tîkuꞌse, tiaronkon saꞌnamakî Cristo Jesus nîtîrîꞌpî ke. 14 Manniꞌ itekare 
Paapa nîtîrîꞌpî koꞌmannîꞌkî tiaronya inyakanma namai tiaron pe. Ikoꞌmannîꞌkî 
Morî Yekaton Wannî meruntîri ke. Maasa pra aakoꞌmamî uupiaꞌnîkon.

15 Tamîꞌnawîronkon innape Jesus Cristo kuꞌnenan Ásiaponkonya 
unîmîꞌpî epuꞌtî pîꞌ nai. Figelo moropai Hermógenesya nîrî unîmîꞌpî.

16 Tîîse Onesíforo kaane, tîꞌnokoꞌpî pe eraꞌma Paapaya yuꞌse 
wai Onesíforo, moropai itonpayamîꞌ nîrî. Maasa pra tuꞌke iteꞌka 
uyausinpapîtîꞌpîiya yairî maꞌre ena namai. Mîîkîrî eppeꞌsaꞌ pra man 
uurî atarakkansaꞌ pîꞌ. 17 Mîîkîrîya teerepansaꞌ yai tarî Roma pona, uurî 
yuwaꞌpî mararî pra uyeporî tîuya pîkîrî. 18 Mîrîrî yeꞌnen Uyepotorîkonya 
mîîkîrî saꞌnama yuꞌse wai, tamîꞌnawîron aretîꞌka tîuya weiyu yai. Mîîkîrî 
yeseru epuꞌtî pîꞌ nai morî pe, uurî pîikaꞌtîꞌpîiya Éfeso po tîwanî yai.

Jesus Cristo Surarari Pe Eꞌnî

2  1 Moropai amîrî unmu, meruntî ke eꞌkî umeruntîrikon Jesus 
Cristo nîtîrîꞌpî ke. 2 Sîrîrî itekare ayenupaꞌpîuya tuꞌkankon 

pemonkonyamîꞌya eraꞌma tanne, mîrîrî anetaꞌpî uwinîpainon mîrîrî 
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ke tiaronkon yenupakî. Manniꞌkan warayoꞌkon innape ikupîtonkon 
tîrumakai pra yenupakî, tiaronkon yenupatoꞌpe toꞌya mîrîrî ke nîrî.

3 Aweꞌtarumaꞌtîtoꞌ yapîtanîꞌkî uurî yarakkîrî siꞌma, Jesus Cristo poitîrî pe 
awanî wenai. Suraraya tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ yapîtanîpî manniꞌ warantî yapîtanîꞌkî. 
4 Manniꞌ suraraya, taipontînen maimu yawîrî ikupî, tîîwarîron tînkoneka 
pîꞌ teesenumenkai pra. Taipontînen wakîri pe tîwanîpa ikupîiya. 5 Manniꞌ 
pemonkon teekaꞌtunsen ekaꞌtumî eꞌpainon teekaꞌtuntoꞌpe taꞌpî yawîrî îꞌ rî 
yapisîpa kaiꞌma. Tîîse yawîrî pra eekaꞌtunsaꞌ ya, mîîkîrîya tînapisî yapisî pepîn 
eꞌpainon. Mîrîrî warantî nîrî amîrîya ikuꞌkî taꞌpî yawîrî ikupî eꞌpai awanî, 
Jesus Cristo winîpainon yapisîpa. 6 Moropai warayoꞌ umî yaꞌ teesenyakaꞌmasen 
esenyakaꞌma mararî pra tîmoron tepuꞌse. Moropai mîîkîrîya teesenyakaꞌmaꞌpî 
epetasaꞌ moꞌka tekkari ton eꞌmaiꞌ pe, mîrîrî ton pe teesenyakaꞌmasaꞌ yeꞌnen. 
˻Mîrîrî warantî amîrî esenyakaꞌmasaꞌ ya, amoron tepuꞌse, Jesus Cristo 
winîpainon nîrî yapisîya˼ . 7 Mîrîrî apîꞌ tauya manniꞌ pîꞌ esenumenkakî. Maasa 
pra mîrîrî pîꞌ eesenumenka ya, Uyepotorîkonya tamîꞌnawîron epuꞌtîya emapuꞌtî.

8 Enpenatakî Jesus Cristo pîꞌ, manniꞌ aweꞌmîꞌsaꞌkaꞌpî pîꞌ, manniꞌ Davi paarîꞌpî 
pîꞌ. Mîrîrî ekaremeꞌnen itekare ekaremekîuya sîrîrî. 9 Sîrîrî ekaremekîuya wenai 
eꞌtarumaꞌtî sîrîrî. Tarî wanî sîrîrî ewaꞌtîsaꞌ pe saꞌman ferro ke, manniꞌ pemonkon 
wîîtîpon yewaꞌtî toꞌya warantî. Tîîse Paapa maimu man yewaꞌtîsaꞌ pe pra 
ekaremeꞌtoꞌpe ekaremeꞌnenanya. 10 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîrî yapîtanîpîuya 
tîpemonkono pe Paapa nîmenkaꞌsan ton pe. Mîrîrî yapîtanîpîuya maasa pra 
Jesus Cristoya toꞌ pîikaꞌtîtoꞌpe moropai toꞌ koꞌmantoꞌpe ipatîkarî tîîpia morî pe.

11 Sîrîrî esenupantoꞌ wanî yairon pe puꞌkuru:
Jesus Cristo saꞌmantasaꞌ wenai,
uurîꞌnîkon saꞌmantasaꞌ yarakkîrî.
Mîrîrî yeꞌnen koꞌmannî pe man yarakkîrî.

 12 Moropai mîrîrî wenai eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yapîtanîpî ya,
tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe enan pe man
Cristo yarakkîrî nîrî.
Tîîse “Unepuꞌtî pepîn mîîkîrî”, taꞌnîkon ya,
mîîkîrîya taa nîrî: “Unepuꞌtîkon pepîn mîîkîrî”,
taiya kupî sîrîrî upîꞌnîkon.

 13 Moropai yairî eꞌnîꞌnîkon pra awanî ya,
mîîwîni tîîse Cristo koꞌmamî yairî.
Maasa pra seruꞌyeꞌ pe tîweꞌsen pepîn mîîkîrî.
Îꞌ taasaꞌ tîuya ya, ikupîiya.

Teesenyakaꞌmasen Wanî Paapa Wakîri Pe
14 Tiaronkon yenupanenan pe ankupîꞌsan pîꞌ kaꞌkî sîrîrî unekaremekîꞌpî. 

Moropai toꞌ panamakî Paapa rawîrî siꞌma, teesiyuꞌpîꞌse toꞌ wanî namai 
tîmaimukon ke. Maasa pra mîrîrî warantî toꞌ wanî ya, morî pe awanî 
pepîn tiaronkon esenumenkatoꞌ tarumaꞌtî toꞌya. 15 Mîrîrî kupîya yuwakî, 
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tamîꞌnawîrî Paapa wakîri pe awanîpa. Manniꞌ warayoꞌ teesenyakaꞌmatoꞌ 
pîꞌ mîîkîrî eppepî pepîn maasa pra teesenyakaꞌma epuꞌtî tîuya yeꞌnen. 
Mîrîrî warantî epuꞌkî morî pe, tamîꞌnawîronkon panamatoꞌpe yairon 
Paapa maimu ke, teweppeꞌse Paapa winîkîi awanî namai.

16 Tîîse îꞌ pe pra rî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ pepîn pîꞌ teeseurîmasanon maimu 
kîsetai. Maasa pra mîrîrî yeꞌka wanî pemonkonoyamîꞌ tarumaꞌtînen 
pe. Toꞌ atakaꞌma emapuꞌtîiya. 17 Maasa pra inkamoro yeꞌkakonya 
yenupantoꞌ wanî erekîꞌ pe tîweꞌsen warantî, neꞌneꞌ pe awanî. Mîrîrî 
ereꞌya itesaꞌ yanî warantî awanî. Asakîꞌne toꞌ man, warayoꞌkon mîrîrî 
yeꞌka pîꞌ yenupatonkon, Himeneu moropai Fileto toꞌ eseꞌ. 18 Inkamoroya 
yairî tîweꞌtoꞌkon rumakasaꞌ man. Yairon pepîn pîꞌ tiaronkon yenupasaꞌ 
man. Aasîrî Paapaya isaꞌmantaꞌsan pîmîꞌsaꞌkaꞌpî kaiꞌma toꞌ yenupasaꞌ 
toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ yakaꞌmasaꞌ toꞌya man, innape yairon kupî toꞌya 
pra awanî temapuꞌtîi. 19 Tîîse Paapa maimu wanî yairon pe puꞌkuru 
tîîkoꞌmansen pe. Wîttî yanrakiꞌ nîrî yuꞌnaꞌtîsaꞌ ituꞌna meruntî ke 
aakoꞌmantoꞌpe. Mîrîrî warantî Paapa maimu wanî meruntî ke aakoꞌmamî. 
See warantî aweꞌmenukasaꞌ mîrîrî:

— Uyepotorîkonya tîmîrî ton pe tîweꞌsanon epuꞌtî.
Nm 16.5

Moropai aweꞌmenukasaꞌ nîrî: — Manniꞌkan Jesus pîꞌ Uyepotorî kon 
taawonanya yairî pra tîweꞌtoꞌkon rumaka eꞌpai awanî, inîꞌrî ikupî 
tîuyaꞌnîkon namai. Mîrîrî warantî koꞌmannî yairî, moꞌtan pepîn.

20 Ipîkku pe tîweꞌsen yewîꞌ kureꞌnan ta awanî pisakon Teken pra ouro 
pe moropai prata pe awanî pepîn, tîîse awanî yei konekasaꞌ moropai non 
kaꞌsaꞌ nîrî. Tîîse mîrîrî koreꞌta wanî tiaron pensa tînapurî pe imenkaꞌpî. 
Ipîkku pe tîweꞌsen erepansaꞌ yai mîrîrî ourokon, pratokon yapurîiya. 
Tîîse yei konekasaꞌ moropai non kaꞌsaꞌ yapurîiya wei kaisarî. 21 Mîrîrî 
yeꞌnen Paapa ton pe anîꞌ esenyakaꞌmatoꞌpe, nura pe tîweꞌtoꞌ rumaka eꞌpai 
awanî, morî kupî pîꞌ aakoꞌmamîpa. Mîrîrî pisakon, ouro kaꞌsaꞌ yapurî 
toꞌya warantî, Paapaya mîîkîrî yapurî ipîkku pe.

22 Mîrîrî yeꞌnen ituꞌse maasaronkon eꞌtoꞌ imakuiꞌpî tîpîinamai pra 
akoꞌmankî. Tîîse yairon kupî pîꞌ akoꞌmankî, innape ikupî pîꞌ akoꞌmankî. 
Tiaronkon saꞌnama pîꞌ akoꞌmankî, moropai Paapa yapurî pîꞌ akoꞌmankî. 
Moropai tîîwanmîra akoꞌmankî morî pe tîîkoꞌmansenon pokonpe. 
Uyepotorîkon winîpai tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon ton esaꞌnenan pokonpe 
akoꞌmankî. 23 Pakkokon seꞌ tapairî teeseurîmasanon yarakkîrî kîseurîmai. 
Eseurîma ya, esiyuꞌpîꞌnîtoꞌ eseporî. Maasa pra îꞌ taa tîuyaꞌnîkon epuꞌtî 
toꞌya pepîn. Mîrîrî yeꞌnen kîseurîmai toꞌ yarakkîrî. 24 Maasa pra 
Uyepotorîkon poitîrî pe tîweꞌsen esiyuꞌpîtî eꞌpai pra man. Tîîse mîîkîrî 
eꞌpai awanî morî pe teekoreꞌmasen pe pra. Morî pe pemonkonyamîꞌ 
yenupanen pe eꞌpai awanî. Taatasiꞌsirunpasen pe pra eꞌpai awanî îꞌ etasaꞌ 
tîuya pîꞌ. 25 Tîîse mîîkîrîya itekare anetapaiꞌnîkon pepîn yeurîma eꞌpai 
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awanî tînîn pîꞌ. Maasa pra mîrîrî wenai Paapaya toꞌ enpenatatoꞌ ton tîrî 
yai pra. Mîrîrî tîpo innape ikupî toꞌya. 26 Moropai esenkuꞌtîꞌsan pe pra toꞌ 
ena. Maasa pra Makuiya toꞌ yenkuꞌtîꞌpî. Uurîꞌnîkonya kamo yeꞌmarî ta 
iwîtoꞌ ton tîrî yai, aronne itîrî pepîn tîîse tenonse tîtîsen, kamoya eraꞌma 
namai. Mîrîrî warantî Makuiya teseru kuꞌtoꞌpe uyenkuꞌtîkon. Mîrîrî yeꞌnen 
inkamoro moꞌkatoꞌpe itenya yapai itekare ekaremekî eꞌpai awanî toꞌ pîꞌ.

Jesus Iiꞌtoꞌ Weiyu Winîkîi Saꞌme Ena

3  1 Timóteo, sîrîrî tauya pîꞌ epuꞌkî. Maasa panpîꞌ Jesus iiꞌtoꞌ winîkîi 
saꞌme puꞌkuru awanî pe man mîrîrî yai. 2 Saꞌme awanî maasa pra 

teetîꞌnînmakon pîꞌ pemonkonyamîꞌ wanî kupî sîrîrî tîîwarîrîꞌnîkon. Saꞌme 
awanî maasa pra pemonkonyamîꞌ esekaꞌnunka kupî sîrîrî kureꞌne tîniru 
yuꞌse tîwanîkon pîꞌ. Mîrîrî yuꞌse toꞌ esekaꞌnunka mararî pra, maasa pra 
mîî pe tîwanîkonpa kaiꞌma toꞌ esekaꞌnunka. Mîî pe tîwanîkon yeꞌnen, 
toꞌ eseurîma mararî pra tîpîꞌnîkon epuꞌnen pe tîwanîkon pîꞌ. Saꞌme 
awanî maasa pra toꞌ eseurîma imakuiꞌpî pe tiaronkon pemonkonyamîꞌ 
winîkîi. Saꞌme awanî maasa pra — Morî pe man — taa toꞌya pepîn 
tonpakon pîꞌ, moropai Paapa pîꞌ nîrî taa toꞌya pepîn. Tîîse tîîwarîrîꞌnîkon 
tîîkoꞌmamîkon pîꞌ toꞌ koꞌmamî. Saꞌme awanî maasa pra toꞌ munkîyamîꞌ 
wanî pepîn tîyunkon maimu yawîrî. Saꞌme awanî maasa pra Paapa nama 
toꞌya pepîn kupî sîrîrî. 3 Saꞌme awanî maasa pra tonpakon saꞌnamatoꞌ 
ton pra toꞌ wanî. Îꞌ taꞌpî tîuyaꞌnîkon tonpakon pîꞌ manaꞌpoka toꞌya 
pepîn saꞌme toꞌ wanî. Imakuiꞌpî pe tiaronkon esenumenka emapuꞌtî 
toꞌya tonpakon winîkîi. Inkamoro etîꞌnînma pra awanî teserukon pîꞌ. 
Inkamoro wanî sokoroꞌ pe tîweꞌsanon pe. Mîrîrî yeꞌnen inkamoroya morî 
yewanmîrî, ituꞌse pra toꞌ wanî. Tonpakon yenkuꞌtînenan pe toꞌ wanî. 
4 Saꞌme awanî maasa pra îꞌ kupî toꞌya teesenumenkai pra, yairon toꞌ 
esenumenkatoꞌ ton pra awanî. Tiaronkon yentai epuꞌnen pe tîwanîkon pîꞌ 
toꞌ esenumenka. Kureꞌne tarî taatausinpatoꞌkon pîꞌ toꞌ atausinpa Paapa pîꞌ 
taatausinpakon yentai. 5 Tîîse taa toꞌya: “Paapa yapurînenan anna” taa 
toꞌya tîntakon ke neken, tewankon yaꞌ yapurî yeꞌka pe pra.

Mîrîrî yeꞌnen inkamoro yeꞌka koreꞌta kasi. 6 Inkamoro ewomî pe man 
tiaronkon koreꞌta. Mîrîrî yai wîriꞌsanyamîꞌ, aꞌtuꞌmîra toꞌ yewan tîweꞌsanon 
yenkuꞌtî toꞌya kupî sîrîrî. Maasa pra toꞌ esewankonoꞌmaꞌpî imakuiꞌpî kupî 
tîuyaꞌnîkon pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen, toꞌ yenkuꞌtî toꞌya teserukon ke. Toꞌ panama 
toꞌya moropai innape toꞌ maimu kupî toꞌya teesenkuꞌtîi. 7 Inkamoro 
wîriꞌsanyamîꞌ koꞌmamî yairon itekare eta pîꞌ, ipîꞌ toꞌ esenupa teuren tîîse 
innape ikupî toꞌya eserîke pra awanî imakuiꞌpî ankuꞌpai tîwanîkon yeꞌnen. 
8 Inkamoro warayoꞌkonya yairon pîꞌ yenupantoꞌ yewanmîrî manniꞌkan 
Janes moropai Jambres nurîꞌtî Moisésya tenupatoꞌkon yewanmîrîꞌpî 
warantî. Maasa pra toꞌ esenumenkatoꞌ ton pra awanî. Moropai innape 
yairon maimu kupî toꞌya pepîn. Mîrîrî yeꞌnen tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌkon eporî toꞌya 
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pepîn. 9 Tîîse inkamoro koꞌmamî kupî pepîn sîrîrî mîrîrî kupî pîꞌ. Maasa pra 
tamîꞌnawîronkonya toꞌ nîkupîꞌpî epuꞌtî kupî sîrîrî yairon pe pra awanî. Mîrîrî 
warantî Moisés nurîꞌtîya tîpanamatoꞌkon yewanmîrîtîponkon esepuꞌtîꞌpî.

Tiwin Konoꞌpî Pe Pauloya Timóteo Panama.
10 Tîîse amîrî, pemonkonyamîꞌ panamatouꞌya epuꞌnen, uyeseru 

epuꞌnen amîrî. Uukoꞌmamîꞌpî yeseru, îꞌ yuꞌse wanî, moropai îꞌ kaiꞌma 
innape ikupîꞌpîuya moropai teekoreꞌmasen pe pra wanî epuꞌnen amîrî. 
Pemonkonyamîꞌ saꞌnamanen pe wanî epuꞌnen amîrî. Moropai upona 
teerepansen yapîtanîpîꞌpîuya epuꞌnen amîrî. 11 Tiaronkonya utarumaꞌtîꞌpî 
epuꞌnen amîrî. Moropai eꞌtarumaꞌtîꞌpî epuꞌnen amîrî. Tamîꞌnawîrî îꞌ 
eꞌkupîꞌpî Antioquia cidaderî po wanî yai, Icônio po wanî yai, Listra 
po wanî yai, kureꞌne utarumaꞌtîtoꞌ yapîtanîpîꞌpîuya epuꞌnen amîrî. 
Tîîse tamîꞌnawîron winîpai Uyepotorîya umoꞌkaꞌpî epuꞌnen amîrî. 
12 Tamîꞌnawîronkon Jesus Cristo maimu yawîrî ikoꞌmanpaiꞌnîkon 
koꞌmamî kupî sîrîrî tîweꞌtarumaꞌtîi, Jesus pemonkono pe tîwanîkon 
yeꞌnen. 13 Tîîse manniꞌkan imakuiꞌsan warayoꞌkonya, moropai yairon 
pepîn pîꞌ yenupanenanya pemonkonyamîꞌ yenkuꞌtî koꞌmannîpî inîꞌ panpîꞌ 
teesenkuꞌtîi.

14 Tîîse amîrî, Timóteo, yairon kupî pîꞌ akoꞌmankî, manniꞌ eesenupaꞌpî pîꞌ. 
Innape ikupîꞌpîya maasa pra mîrîrî pîꞌ ayenupatîponkon epuꞌtî pîꞌ nai innape 
toꞌ wanî yairî. 15 Moropai more pe awanîꞌpî pata pai sîrîrî Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌ pîꞌ eesenupaꞌpî. Mîrîrî epuꞌtîya wenai epuꞌnen pe akupîiya. 
Mîrîrî wenai innape Cristo Jesus kupîꞌpîya. Mîrîrî yeꞌnen aweꞌpîikaꞌtîsaꞌ 
epuꞌtîya. 16 Maasa pra tîmaimu menuka warayoꞌkonya emapuꞌtîꞌpî Paapaya 
tamîꞌnawîrî. Mîrîrî yeꞌnen morî pe awanî uurîꞌnîkon yenupanen pe yairon 
pîꞌ. Morî pe awanî uyakoꞌmenkanen pe nîrî. Morî pe awanî yairon kupî 
pîꞌ koꞌmannî emapuꞌtînen pe. 17 Mîrîrî warantî sîrîrî Paapa maimu man 
tîpemonkono yenupanen pe. Mîrîrî wenai tamîꞌnawîrî morî kupî pîꞌ 
aakoꞌmamî, tiaronkon pîikaꞌtî pîꞌ, maasa pra ipîꞌ teesenupasaꞌ yeꞌnen.

4  1 Paapaya eraꞌma tanne, moropai Jesus Cristoya eraꞌma tanne, 
ankupî ton ekaremekîuya sîrîrî. Maasa pra Cristo ennaꞌpo kupî sîrîrî 

tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe tîwanîpa. Mîrîrî yai taiya kupî sîrîrî anîꞌ wanî 
morî pe, anîꞌ wanî imakuiꞌpî pe taiya kupî sîrîrî toꞌ pîꞌ, pemonkonyamîꞌ 
enenankon pîꞌ moropai isaꞌmantaꞌsan pîꞌ. 2 Mîrîrî yeꞌnen yairon esenupantoꞌ 
ekaremekî pîꞌ akoꞌmankî tîîtîꞌnapanse pra, pemonkonyamîꞌ anetapainokon 
pîꞌ moropai anetapainokon pepîn pîꞌ nîrî. Eseurîmakî inkamoro imakuiꞌpî 
kupî pîꞌ tîweꞌsanon pîꞌ toꞌ tîꞌnapantoꞌpe. Tîîse toꞌ yausinpakî moropai 
inkamoro yenupakî morî pe toꞌ koꞌmantoꞌpe, teesetaꞌkai pra. 3 Sîrîrî kupî 
pîꞌ akoꞌmankî, maasa pra maasa panpîꞌ yairon esenupantoꞌ anetapai pra 
pemonkonyamîꞌ ena kupî sîrîrî. Inkamoroya tuꞌke tenupanenkon ton yuwa 
kupî sîrîrî îꞌ anetapai toꞌ wanî etakonpa, moropai ituꞌse tîweꞌtoꞌkon yawîrî 
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ikupîkonpa. 4 Mîrîrî yeꞌnen inkamoroya yairon esenupantoꞌ rumaka kupî 
sîrîrî inkamoroya tenupatoꞌkon etakonpa kaiꞌma. Tîîse mîrîrî toꞌ yenupatoꞌ 
toꞌya wanî îꞌ pe pra rî, panton pe neken awanî. 5 Tîîse amîrî, tîwarî eꞌkî 
tamîꞌnawîrî tuiꞌsen pîꞌ teesenumenkai. Saꞌman yapîtanîꞌkî. Tiaronkon pîꞌ 
itekare ekaremeꞌkî. Tamîꞌnawîron ankupî ton kuꞌkî tîwî tîkuꞌse pra.

6 Tarîpai tarî uukoꞌmantoꞌ ataretîꞌka sîrîrî. Umînî ikamouya pe wai. 
Mîrîrî ke Paapa repauya manniꞌkanya tîwukukon ke Paapa repaꞌpî warantî. 
7 Tamîꞌnawîronkon pokonpe unkupî ton pe taꞌpî Paapaya kuꞌsauꞌya wai. 
Mîrîrî yeꞌnen yaretîꞌkasauꞌya sîrîrî, manniꞌ teekaꞌtunsenya teekaꞌtuntoꞌ 
yaretîꞌka warantî. Moropai innape puꞌkuru Paapa kupî pîꞌ uukoꞌmansaꞌ wai 
sîrîrî tîpose. 8 Tarîpai uurî ton pe ikonekasaꞌ yapisîuya kupî sîrîrî. Manniꞌ 
warayoꞌ teekaꞌtumî yaretîꞌkatîponya tîîpia toꞌ nîtîrî yapisî warantî uupia 
Uyepotorîkon nîtîrî yapisîuya maasa pra yairî imaimu yawîrî uukoꞌmansaꞌ 
yeꞌnen. Mîîkîrî pemonkonyamîꞌ yenunnen, yaironya itîrî tuiꞌsaꞌ weiyu yai. 
Moropai uupia neken itîrîiya pepîn, tîîse tamîꞌnawîronkon tînîmîkî pîꞌ 
tîweꞌsanon tîwakîrikon pe, taatausinpai, inkamoro pia nîrî itîrîiya.

Tîîpia Timóteo Iiꞌtoꞌpe Pauloya Esatî
9 Kaꞌneꞌ panpîꞌ aaipî yuwakî, Timóteo, tarîwaya uupia. 10 Maasa pra 

Demasya unîmîꞌpî. Mîîkîrî atausinpaꞌpî kureꞌne sîrîrî pata yeseru pîꞌ. 
Mîrîrî yeꞌnen attîꞌpî man Tessalônica cidaderî pona. Moropai Crescente 
nîrî wîtîꞌpî man Galácia pata pona. Moropai Tito wîtîꞌpî man nîrî 
Dalmácia pata pona. 11 Tîîse Lucas neken man uyarakkîrî. Mîrîrî yeꞌnen 
tauya apîꞌ. Aaipî yai, Marcos yuwakî ayarakkîrî enepîpa. Maasa pra 
mîîkîrîya upîikaꞌtî tarî esenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ. 12 Tîîse Tíquico yarimaꞌpîuya 
wai miarî yaꞌ, Éfeso cidaderî pona. 13 Aaipî yai Trôade cidaderî po, Carpo 
yewîꞌ ta unîmîꞌpî uyaꞌsan menepîi. Moropai ukaaretarîkon menepîi. 
Ipîkku pe manniꞌ paaka piꞌpî ikonekasaꞌ yuꞌse wai.

14,15 Timóteo, tîwarî mîsiꞌ Alexandre pîꞌ, manniꞌ ferro pîꞌ 
teesenyakaꞌmasen. Mîîkîrî man kureꞌne îri pe itekare unekaremekîkon 
winîkîi. Uwinîkîi imakuiꞌpî kupîꞌpîiya mararî pra. Tîîse mîîkîrî tarumaꞌtî 
Uyepotorîkonya pe man imakuiꞌpî inkupîꞌpî wenai.

16 Eꞌmaiꞌ pe pemonkonyamîꞌ esanon rawîrî wanî yai uyeseru pîꞌ eseurîmaꞌpî. 
Mîrîrî yai tiwinsarî wanîꞌpî, anîꞌ tiaron upîikaꞌtînen ton pra. Tamîꞌnawîronkonya 
upîikaꞌtî pîn, tîwî ukupîꞌpî toꞌya. Tîîse mîrîrî wenai Paapaya toꞌ tarumaꞌtî yuꞌse pra 
wai tîîse tîîwanmîra toꞌ nîkupîꞌpî kupîiya yuꞌse wai. 17 Tîîse tiwinsarî wanî pîn. 
Maasa pra Uyepotorî wanîꞌpî uyarakkîrî. Mîîkîrîya umeruntîri ton tîrîꞌpî. Meruntî 
ke itekare pîꞌ eseurîmatoꞌpe inîꞌ panpîꞌ tamîꞌnawîronkon Judeuyamîꞌ pepîn neta 
ton pe. Moropai mîîkîrîya umoꞌkaꞌpî nariꞌ yapai kaikusi mata pia tîweꞌsen moꞌka 
warantî umoꞌkaꞌpîiya. 18 Mîîkîrî rî Uyepotorîya upîikaꞌtî koꞌmannîpî tamîꞌnawîron 
imakuiꞌpî winîpai. Moropai mîîkîrîya uyarî tîpata yaꞌ, kaꞌ pona. Mîîkîrî yapurî pîꞌ 
koꞌmannîpaiꞌnîkon man ipatîkarî. Sîrîrî warantî yapurî eꞌpai man.
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Paulo Esekaremekî
19 Timóteo, umaimu man Áquila pia moropai inoꞌpî Priscila pia nîrî. 

Moropai umaimu man nîrî uyonpakon Onesíforo pia moropai tamîꞌnawîrî 
ipemonkonoyamîꞌ pia. 20 Uyonpakon Erasto nîmîꞌpîuya Coríntio cidaderî po. 
Moropai Trófimo nîmîꞌpîuya Mileto po, maasa pra priꞌya pra eenasaꞌ wanîꞌpî.

21 Timóteo, aaipî yuwakî uupia kaꞌneꞌ pe panpîꞌ, konoꞌpîtî eꞌsaraꞌtî 
rawîrî. Uyonpakon man tarî uupia. Êubulo, moropai Prudente moropai 
Lino moropai Cláudia, inkamoroya tîmaimukon yarima aapia moropai 
tamîꞌnawîronkon tiaronkonya nîrî tîmaimukon yarima aapia.

22 Timóteo, tauya Paapa pîꞌ: — Iipia akoꞌmankî, Paapa, tauya. — Moropai 
tamîꞌnawîrî morî pe aweꞌtoꞌ tîîkî toꞌ pia, tauya ipîꞌ. Mîrîrî neken. 
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