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Tînmu Wenai Paapa Eseurîma Sîrîrî

1  1 Pena Paapa eseurîmapîtî yai penaronkon utamokon nurîꞌtî yarakkîrî 
tuꞌke teeseurîmatoꞌ yeseru ton eporîꞌpîiya inkamoro yarakkîrî 

teeseurîmapa kaiꞌma. Tuꞌke iteꞌka eeseurîmapîtîꞌpî penaronkon tîmaimu 
ekaremeꞌnenan nurîꞌtî yarakkîrî mîrîrî ekaremeꞌtoꞌpe toꞌya. 2 Tîîse sîrîrî, 
C˻risto, tînmu erepansaꞌ yai˼ , uyarakkîrîꞌnîkon eeseurîmaꞌpî mîîkîrî tînmu 
wenai. Moropai tînmu wenai Paapaya pata konekaꞌpî. Mîîkîrî menkaꞌpîiya 
tamîꞌnawîrî itesaꞌ pe aweꞌtoꞌpe kaiꞌma. 3 Mîîkîrî inmu wenai, kureꞌne ipîkku 
pe tîyun Paapa wanî epuꞌtî. Iwarantî tîwanî wenai, îꞌ kaiꞌma tîyun wanî 

SÎRÎRÎ KAARETA WANÎ

INNAPE JESUS KUꞌNENAN 
JUDEUYAMÎꞌ TON PE

Anîꞌya sîrîrî kaareta menukaꞌpî esepuꞌtî pepîn. Tîîse imenukaꞌtîponya yarimaꞌpî 
Judeuyamîꞌ pia, innape Jesus kuꞌnenan, maasa pra toꞌ yonpayamîꞌ koꞌmamîꞌpî 
teserukon ta, tîtamokonya tenupatoꞌkon yawîrî. Mîrîrî yeꞌnen innape Jesus kuꞌnenanya 
epuꞌtî pra awanîꞌpî, îꞌ kaiꞌma Paapa yapurî toꞌya. Toꞌ nenepî tekîn yuꞌse pra Paapa wanî 
naka? Teepîremasen wenai Paapa pîꞌ esatî toꞌya kaꞌrî? Mîrîrî warantî toꞌ esenumenka 
maasa pra eꞌmaiꞌnokon, innape Jesus kuꞌnenan munkîyamîꞌ tîwanîkon yeꞌnen. Jesus 
eraꞌmasaꞌ pra toꞌ wanîꞌpî, eesenpotoꞌ, aasaꞌmantatoꞌ, aweꞌmîꞌsaꞌkatoꞌ eraꞌmanenan 
pepîn, insanan tîyuntononya eraꞌma warantî pra. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî pîꞌ teeseurîmasen 
pe sîrîrî kaareta wanî. Imenukatîponya toꞌ maimu yuuku see warantî.

Jesus Cristo eturumakaꞌpî tîîsaꞌmantapa tamîꞌnawîronkon ton pe. Morî 
pe puꞌkuru mîrîrî wanî, penaronkon nenepî teepîremasenya iwîtoꞌpe yentai. 
Moropai tamîꞌnawîronkon teepîremasanon yentai Cristo wanî. Toꞌ tamokon 
Moisés nurîꞌtî yentai awanî. Maasa pra Cristo nenepîꞌpî wanî tekîn mînî pepîn, 
tîîse tîmînî tiꞌkansaꞌ, tîîsaꞌmanta yai. Moropai kaꞌ pona Paapa pia puꞌkuru 
yarîꞌpîiya uurîꞌnîkon ton pe. Morî pe Paapaya yapisîꞌpî tîwakîri pe. Mîrîrî yeꞌnen 
Jesus koꞌmamî Paapa meruntîri winî ipîkku pe.

Uurîꞌnîkon ton pe tamîꞌnawîrî Cristo inkupîꞌpî wenai, innape Jesus kuꞌnenan 
koꞌmamî eꞌpai man innape ikupî pîꞌ. Mîrîrî innape Jesus kuꞌtoꞌ wanî yairon pe, 
tiaron yairon ton pra man.
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ekaremekîiya upîꞌnîkon. Mîîkîrîya tamîꞌnawîron sîrîrî pata yapîtanîpî 
koꞌmannîpî meruntî puꞌkuru tîmaimu ke. Moropai mîîkîrîya pemonkonyamîꞌ 
nîkupîꞌpî imakuiꞌpî moꞌkaꞌpî. Mîrîrî moꞌkasaꞌ tîuya tîpo kaꞌ po eereutaꞌpî ipîkku 
pataꞌseꞌ yaꞌ. Tamîꞌnawîronkon esaꞌ tîweꞌsen, Paapa meruntîri winî eereutaꞌpî.

Ipîkku Pe Paapa Munmu Wanî Inserîyamîꞌ Yentai
4 Epuꞌtîꞌnîkon, tîyun pia eereutasaꞌ yeꞌnen, eenaꞌpî ipîkku pe, 

inserîyamîꞌ yentai. Moropai Paapaya mîîkîrî eseꞌ ton tîrîꞌpî tînmu pe, 
inserîyamîꞌ, tîpoitîrîtonon eseꞌ yentai. 5 Maasa pra Paapaya taasaꞌ pra 
man tiwin kin inkamoro inserîyamîꞌ pîꞌ tîîse tînmu pîꞌ neken taꞌpîiya:

Unmu puꞌkuru amîrî.
Sîrîrîpe tamîꞌnawîronkon pîꞌ
ekaremekîuya sîrîrî,
ayun pe puꞌkuru wanî

Sl 2.7
taꞌpîiya. Moropai taasaiꞌya pra man tiwin kin inserîyamîꞌ pîꞌ:

Ayun pe wanî ekaremekîuya sîrîrî
Mîîkîrî wanî unmu pe puꞌkuru

2 Sm 7.14; 1 Cr 17.13
taasaiꞌya pra man toꞌ pîꞌ.

6 Îꞌ pensa Paapaya eꞌmaiꞌnon tînmu yarima yai sîrîrî non pona, 
mîîkîrîya taꞌpî:

Tamîꞌnawîronkon inserîyamîꞌya
mîîkîrî yapurîtoꞌpe kaiꞌma

Dt 32.43
taꞌpîiya. 7 Moropai Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

Paapaya inserîyamîꞌ yaipontî
tîpoitîrîtonon pe toꞌ wîtîtoꞌpe, toꞌ iiꞌtoꞌpe kaiꞌma.
Imaimu pe inkamoro wanî.
Aꞌsitunya yaꞌseꞌma imaimu pe warantî
moropai apoꞌ awittasaꞌ imaimu pe warantî,
Paapa maimu yawîron pe toꞌ wanî.

Sl 104.4
taasaiꞌya man. 8 Tîîse tînmu pîꞌ taasaiꞌya, imaimu eꞌmenukasaꞌya:

Amîrî wanî Paapa pe puꞌkuru.
Tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe aakoꞌmamî
ipatîkarî tîweꞌtîꞌkasen pe pra.
Mîrîrî yai tamîꞌnawîronkon koꞌmannîpîya yairî.

 9 Morî kuꞌnen pe aweꞌtoꞌpe aweꞌkupîꞌpî.
Moropai imakuiꞌpî,
Paapa maimu yawîrî tîweꞌsen pepîn piapai
aatarimaꞌpî,
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ayewanma pe ikupîꞌpîya.
Mîrîrî kupîꞌpîya yeꞌnen, Paapa,
ayepotorîya amîrî menkaꞌpî
tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe awanîpa.
Ipîkku pe puꞌkuru
inkamoro ayonpayamîꞌ yentai
akupîꞌpîiya taatausinpai.

Sl 45.6,7

Mîrîrî warantî Paapaya taꞌpî tînmu pîꞌ. 10 Moropai inîꞌrî mîîkîrî pîꞌ taꞌpîiya:
Yepotorî Wannî, tamîꞌnawîron
konekatîpon amîrî.
Esippiaꞌtî yai, pata moropai kaꞌ
konekaꞌpîya ayenya ke puꞌkuru.

 11 Mîrîrî ankonekaꞌpî tamîꞌnawîron
esonomî kupî sîrîrî
tîîse amîrî koꞌmamî ipatîkarî.
Tamîꞌnawîrî teeseraꞌmasen ena ipoiꞌpî pe
pon ena manniꞌ warantî.

 12 Mîrîrî yanmakoꞌmaya kupî sîrîrî,
mîrîrî moꞌkapa moropai inyakanmapa pon miakanma warantî.
Tîîse amîrî koꞌmamî ipatîkarî,
îꞌ pensa ipoiꞌpî pe eena pepîn

Sl 102.25-27
taꞌpîiya. 13 Moropai Paapaya taasaꞌ pra man inserîyamîꞌ pîꞌ:

Ereutakî umeruntîri winîkîi
ayeyatonon kupîuya pîkîrî amaꞌre

Sl 110.1

taasaiꞌya pra man inserîyamîꞌ pîꞌ tîîse tînmu pîꞌ neken taꞌpîiya. 14 Mîrîrî 
yeꞌnen anîꞌkan pe inkamoro inserîyamîꞌ wanî? Inkamoro inserîyamîꞌ 
wanî tamîꞌnawîrî, pemonkon esaꞌ warantî pra tîîse yekaton pe. Paapa 
poitîrîtonon pe toꞌ wanî. Moropai inkamoro wanî yarimasaꞌkon pe. Paapa 
nîpîikaꞌtîkon, ipemonkonoyamîꞌ pîikaꞌtîi yarimasaꞌkon pe toꞌ wanî. T˻îîse 
inkamoro yentai Paapa munmu wanî.˼

Paapa Munmu Winîpai Eꞌpîikaꞌtîntoꞌ Iipî

2  1 Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne esenumenkan eꞌpai awanî mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ 
yekare Jesus winîpainon unetaꞌpîkon pîꞌ. Mîrîrî yairon yekare 

winîpai atariman namai esenumenkanpaiꞌnîkon. 2 Pena Moisés nurîꞌtî pîꞌ 
inserîyamîꞌ nekaremekîꞌpî itekare wanîꞌpî yairon pe puꞌkuru. Maasa pra 
ikupî tîuya taasaꞌ tîuya yawîrî, Paapaya penaronkon tîmaimu yawîronkon 
pepîn tarumaꞌtîꞌpî. 3 Mîrîrî yentai oꞌnon yeꞌka pe eꞌpîikaꞌtîꞌnîkon eꞌpainon 
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Jesus winîpainon mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare yewanmîrîsaꞌnîkon ya? 
Eꞌpîikaꞌtîn pepîn. Maasa pra Uyepotorîkon Jesus Cristoya ekaremekîꞌpî 
eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare upîꞌnîkon. Moropai manniꞌkan etatîponoꞌsanya 
innape ikupîtîponoꞌsanya yairî awanî ekaremekîꞌpî upîꞌnîkon. 4 Moropai 
yairî awanî epuꞌtîꞌnîkon maasa pra Paapaya anîꞌ nîkupî eserîkan pepîn 
tuꞌkan kupî toꞌya emapuꞌtîꞌpî. Moropai tiwin pîꞌ toꞌ tîîse toꞌ nîkupî ton 
meruntî tîrîꞌpî Paapaya siꞌta toꞌ kaisarî Morî Yekaton Wannî wenai. Îꞌ 
kaiꞌma ituꞌse tîwanî yawîrî itîrîꞌpîiya. Mîrîrî yeꞌnen yairon pe puꞌkuru 
awanî epuꞌtî uurîꞌnîkonya.

Pemonkon Pe Cristo Enaꞌpî
Pemonkonyamîꞌ Pîikaꞌtîpa

5 Inserîyamîꞌya pata koꞌmannîꞌtoꞌpe Paapaya meruntî tîîsaꞌ pra man, 
manniꞌ amenan pe ikoneka tîuya kupî manniꞌ, amenan inkoneka pîꞌ 
eseurîman sîrîrî. 6 Tîîse Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ po taꞌpî tiaronya:

Paapa, anîꞌkan pemonkonyamîꞌ,
toꞌ pîꞌ eesenumenkapa ipîkku pe?
Îꞌ ton pe morî pe toꞌ munkîyamîꞌ pîꞌ awanî,
inkamoro pîikaꞌtîya?

 7,8 Pemonkonyamîꞌ kupîꞌpîya inkamoro
inserîyamîꞌ maꞌre tîweꞌsanon pe.
Tîîse mîrîrî tîpo ipîkku pe toꞌ kupîꞌpîya,
tamîꞌnawîrî ankonekaꞌsan eꞌtoꞌpe
toꞌ maimukon yawîrî

Sl 8.4-6

taasaiꞌya. Tamîꞌnawîrî tînkonekaꞌsan esaꞌ pe pemonkonyamîꞌ kuꞌsaꞌ 
Paapaya yeꞌnen, tiwin kin tiwinanya toꞌ maimu yuwaꞌka pepîn. Tîîse sîrîrî 
tîpose inkamoro pemonkonyamîꞌya tamîꞌnawîron koꞌmannîpî eraꞌma 
pra man. 9 Tîîse tiwinanya tamîꞌnawîron koꞌmannîpî eraꞌmaꞌnîkon sîrîrî, 
mîîkîrî Jesus. Pemonkon pe inserîyamîꞌ maꞌre ikupîꞌpî Paapaya, maasa pra 
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ ton pe aasaꞌmantatoꞌpe kaiꞌma. Mîrîrî 
wenai morî pe Paapa eꞌtoꞌ eseraꞌma pemonkonyamîꞌ yarakkîrî. Tarîpai 
ipîkku pe, morî pe Jesus wanî eraꞌma uurîꞌnîkonya. Tamîꞌnawîronkon esaꞌ 
pe eenasaꞌ, maasa pra tîweꞌtarumaꞌtîi aasaꞌmantasaꞌ wenai.

10 Îꞌ ton pe Jesus eꞌtarumaꞌtî yuꞌse Paapa wanîꞌpî? Manniꞌ Paapa 
tamîꞌnawîron konekaꞌtîpon, moropai tamîꞌnawîron koꞌmannîꞌnen. 
Mîîkîrî rî wanîꞌpî tuꞌkankon tînmukuyamîꞌ yuꞌse toꞌ koꞌmantoꞌpe 
tîîpia tamîꞌnawîron esaꞌ pe. Mîrîrî kupîpa, tînmu yarimaꞌpî Paapaya 
aweꞌtarumaꞌtîtoꞌpe. Mîrîrî wenai tîpemonkonoyamîꞌ yarîton pe eenaꞌpî 
kaꞌ pona, tîweꞌtarumaꞌtîi tîîsaꞌmantatoꞌ wenai. Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrî 
neken enaꞌpî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ esaꞌ pe. 11 Mîrîrî yeꞌnen Jesus yonpa pe eꞌnî. 
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Maasa pra morî pe pemonkonyamîꞌ kuꞌnen wanî Paapa munmu pe. 
Moropai ipemonkonoyamîꞌ, morî pe Jesus nîkupîꞌsan wanî nîrî Paapa 
munkî pe. Mîrîrî yeꞌnen Jesus eppepî pepîn tîpemonkonoyamîꞌ pîꞌ, 
“uyonpayamîꞌ” taapa. 12 Mîrîrî warantî esatîiya epuꞌtîꞌnîkon, maasa pra 
pena teeseurîma yai tîmaimu eꞌmenukasaꞌ po taꞌpî Jesusya:

Paapa, eseurîma kupî sîrîrî
uyonpayamîꞌ pîꞌ ayekaremekîuya
moropai apîꞌ eserenka
tamîꞌnawîronkon emurukuntîꞌsan koreꞌta siꞌma

Sl 22.22
taꞌpîiya. 13 Inîꞌrî taꞌpîiya:

Innape mîîkîrî kuꞌnen uurî
Is 8.17

taꞌpîiya. Moropai inîꞌrî taꞌpîiya:
Tarî wanî sîrîrî, Paapa,
uupia anrumakaꞌsan
uyonpayamîꞌ yarakkîrî.

Is 8.18

Mîrîrî warantî Jesus eseurîmaꞌpî upîꞌnîkon Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ 
po.

14 Pemonkon pe itonpayamîꞌ wanî yeꞌnen tîpun ke, moropai tîmînî ke, 
inkamoro warantî Jesus ena eꞌpai awanîꞌpî pemonkon pe. Pemonkon pe 
eenaꞌpî tîîsaꞌmantapa kaiꞌma pemonkonyamîꞌ ton pe. Mîrîrî tîîsaꞌmantatoꞌ 
wenai, Makui, pemonkonyamîꞌ saꞌmantatoꞌ ton eneꞌnen yaretîꞌkapa 
kaiꞌma pemonkon pe eenaꞌpî. 15 Tîwîrî pemonkonyamîꞌya imakuiꞌpî 
kupî, ituꞌse Makui eꞌtoꞌ yawîrî, tîîkoꞌmamîkon pîkîrî. Mîrîrî wenai 
eranneꞌ pe toꞌ wanî tîîsaꞌmantatoꞌ pîꞌ, tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen 
tîîsaꞌmantatoꞌ wenai inkamoro pîikaꞌtîꞌpî Jesusya. Makui meruntîri 
winîpai tîpemonkonoyamîꞌ moꞌkaꞌpîiya. 16 Inna seruꞌ pepîn inserîyamîꞌ 
pîikaꞌtîi aaiꞌsaꞌ pra man. Tîîse aaipîꞌpî pemonkonyamîꞌ, Abraão nurîꞌtî 
payannîꞌsan pîikaꞌtîi, manniꞌkan innape Paapa kuꞌnenen Abraãoya 
ikupîꞌpî warantî. 17 Mîrîrî yeꞌnen pemonkon pe eenaꞌpî tonpayamîꞌ 
warantî teepîremasanon esanon yepotorî pe teenapa. Tonpayamîꞌ tonpe 
teeseurîmasen pe awanî wenai Paapaya inkamoro yapisî emapuꞌtînen pe 
eenaꞌpî. Mîîkîrî tonpayamîꞌ tonpe teeseurîmasen wanî pemonkonyamîꞌ 
saꞌnamanen pe moropai innape toꞌ nîkupî ton. Moropai imakuiꞌpî toꞌ 
nîkupîꞌpî yeꞌmapa, aasaꞌmantaꞌpî inîꞌrî Paapa ekoreꞌma namai toꞌ pîꞌ, 
tîîse tîmîrî ton pe toꞌ yapiꞌtoꞌpeiya. 18 Mîrîrî yeꞌnen Jesus wanî uurîꞌnîkon 
pîikaꞌtînen pe uyepuꞌtoꞌkon, uyonpatoꞌkon winîpai. Maasa pra pena mîrîrî 
yeꞌka tonpatoꞌ epuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî wenai aweꞌtarumaꞌtîꞌpî tîîse itentai 
eenaꞌpî, mîrîrî yeꞌnen upîikaꞌtîiyaꞌnîkon.
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Jesus Yapurî Eꞌpai Awanî Moisés Nurîꞌtî Yentai

3  1 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, tîmîrî pe amoꞌkaꞌpîiyaꞌnîkon. Moropai 
tîntîrî yapisîkonpa amenkaꞌpîiyaꞌnîkon. Mîrîrî wenai Jesus pîꞌ 

esenumenkatî kureꞌne. Mîîkîrî wanî Paapa narimaꞌpî pe teepîremasanon 
esanon yepotorî pe aweꞌtoꞌpe uurîꞌnîkon ton pe. Mîîkîrî rî kupî 
uurîꞌnîkonya innape. 2 Mîîkîrî wanîꞌpî Paapa naipontîꞌpî pe, imaimu yawîrî 
tîîkoꞌmansen pe, pena Paapa pemonkonoyamîꞌ esaꞌ pe tîwanî yai Moisés 
nurîꞌtî koꞌmamîꞌpî warantî. 3 Tîîse Jesus wanî tîpoitîrî Moisés nurîꞌtî yentai 
tîweꞌsen pe. Epuꞌtîꞌnîkon maasa pra manniꞌ pata esaꞌ yapurî kureꞌne ipoitîrî 
yapurî yentai. Mîrîrî warantî Jesus, pata esaꞌ munmu yapurî eꞌpai awanî, 
Moisés, Paapa poitîrî yapurî yentai. 4 Inna seruꞌ pepîn tamîꞌnawîron pata 
wanî tesaꞌkon ke, tiwin pîꞌ kaisarî. Tîîse Paapa wanî tamîꞌnawîron esaꞌ pe. 
5 Moropai Moisés nurîꞌtî wanîꞌpî pena teesenyakaꞌmatoꞌ pîꞌ. Yairî puꞌkuru 
awanîꞌpî. Paapa maimu yawîrî ikupîꞌpîiya Paapa pemonkonoyamîꞌ esaꞌ pe. 
Îꞌ kaiꞌma Paapa yapurî toꞌya ekaremekîꞌpîiya. Tamîꞌnawîrî inekaremekîꞌpî 
wanîꞌpî maasa aweꞌkupîton pîꞌ ekaremeꞌnen pe. 6 Mîrîrî warantî nîrî 
Cristo wanî, Paapa maimu yawîrî. Tîîse Paapa poitîrî neken pepîn Cristo 
wanî, Paapa munmu pe puꞌkuru awanî, moropai tamîꞌnawîronkon 
tîpemonkonoyamîꞌ esaꞌ pe awanî. Uurîꞌnîkon wanî ipemonkono pe, innape 
ikupî pîꞌ koꞌmannî ya, tîrumakai pra. Moropai Paapa winîpainon morî 
yapiꞌse nîmîkî pîꞌ koꞌmannî ya, ipemonkono pe eꞌnî.

Paapa Pemonkonoyamîꞌ Erîꞌkaꞌtoꞌ
7 Mîrîrî yeꞌnen etatî îꞌ kaiꞌma Morî Yekaton Wannîya taꞌpî mîrîrî innape 

ikupî rumakatoꞌ pîꞌ. Taꞌpîiya:
Sîrîrîpe Paapa maimu etayaꞌnîkon ya yai,

 8 anetapai pra keꞌtî, pena
atamokon wanîꞌpî anetapai pra warantî.
Tesaꞌkon pe Paapa yuꞌse pra toꞌ wanîꞌpî.
Moropai Paapa yonpa pîꞌ toꞌ koꞌmamîꞌpî keren po siꞌma.

 9 Miarî îꞌ ituꞌse tîweꞌtoꞌkon tîrîuya
anepuꞌpai toꞌ wanîꞌpî.
Innape ukupî toꞌya pra awanîꞌpî.
Teuren asakîꞌne pemonkon konoꞌ kaisarî,
îꞌ rî kupîuya toꞌ pîikaꞌtîtoꞌpe eraꞌmatîpoꞌnîkon.

 10 Mîrîrî yeꞌnen mararî pra ekoreꞌmaꞌpî
inkamoro upemonkonoyamîꞌ winîkîi.
Moropai taꞌpîuya, insamoro wanî sîrîrî, teesenumenkatoꞌkon yawîrî.
Moropai îꞌ pensa umaimu yawîrî pra toꞌ koꞌmamî.
Uyeseru anepuꞌpai pra toꞌ wanî.

 11 Mîrîrî yeꞌnen toꞌ winîkîi ekoreꞌmaꞌpî.
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Moropai taꞌpîuya, tiwin kin insamoro ewomî pepîn manniꞌ pata yaꞌ, 
untîrîꞌpî yaꞌ.

Teerîꞌkaꞌtoꞌkon eporî toꞌya pepîn uupia.
Sl 95.7-11

Mîrîrî taꞌpîiya tînenaꞌpoka ton pe pra. Mîrîrî warantî Morî Yekaton 
Wannîya taꞌpî manniꞌkan utamokon pîꞌ.

12 Aka uyonpayamîꞌ, mîrîrî warantî pra eꞌtî. Imakuiꞌpî pe 
teesenumenkai innape ikupîyaꞌnîkon pra keꞌtî. Paapa, ipatîkarî 
tîîkoꞌmansen piapai aatarimakon namai, tîwarî eꞌtî. 13 Tîîse amîrîꞌnîkon 
koreꞌta tiaronkon yausinpayaꞌnîkon yuwatî, innape ikupî pîꞌ toꞌ 
koꞌmantoꞌpe. Sîrîrîpe, penanan wei tînîmîꞌse pra, toꞌ meruntîtannîꞌtî, 
imakuiꞌpîya toꞌ yenkuꞌtî namai. Toꞌ yewan yaꞌ eewonsaꞌ ya anpîinamapai 
pra toꞌ wanî namai. 14 Maasa pra innape ikupî pîꞌ koꞌmannî ya, Cristo 
yapisîꞌpî pata pai ataretîꞌkan pîkîrî, mîrîrî yai iwanîyakon pe puꞌkuru 
eꞌnî. Tamîꞌnawîrî îꞌ tîrîiya yapisî, imîrî pe eꞌnî yeꞌnen.

15 Enpenatatî, Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ pîꞌ. Taꞌpîiya:
Sîrîrîpe imaimu etayaꞌnîkon ya, anetapai pra keꞌtî.
Penaron atamokon wanîꞌpî warantî pra eꞌtî.
Eta tîuyaꞌnîkon yai toꞌ ekoreꞌmaꞌpî,
tesaꞌkon pe Paapa yuꞌse pra toꞌ wanîꞌpî.
Mîrîrî warantî pra eꞌtî

Sl 95.7,8
taasaiꞌya man.

16 Anîꞌkan inkamoro Paapa maimu etatîponoꞌsan moropai yawîrî pra 
esiꞌsan? Tamîꞌnawîronkon manniꞌkan Moisés nurîꞌtî nîmoꞌkaꞌsan Egito 
pata poi. 17 Anîꞌkan yarakkîrî Paapa ekoreꞌmaꞌpî asakîꞌne pemonkon 
(40) konoꞌ kaisarî? Manniꞌkan imakuiꞌpî kuꞌse ennaꞌpoꞌsan moropai 
imakuiꞌpî yaꞌ enaꞌsan manniꞌkan eꞌtîꞌkaꞌsan keren po, inkamoro yarakkîrî 
Paapa ekoreꞌmaꞌpî. 18 Anîꞌkan yarakkîrî Paapa eseurîmaꞌpî moropai 
taꞌpîiya tîmaimu tînenaꞌpoka ton pepîn. — Tiwin kin uupia eerîꞌkaꞌtoꞌkon 
eporîyaꞌnîkon pepîn — taꞌpîiya. Eeseurîmaꞌpî manniꞌkan tîmaimu yawîrî 
tîweꞌsanon pepîn pîꞌ. 19 Mîrîrî yeꞌnen epuꞌtîꞌnîkon, inkamoroya Paapa 
nekaremekîꞌpî teerîꞌkaꞌtoꞌkon eposaꞌ pra awanîꞌpî, maasa pra innape 
ikuꞌsaꞌ toꞌya pra awanî wenai.

4  1 Pena îꞌ tîrî tîuya taꞌpî Paapaya warantî, sîrîrîpe tîpemonkonoyamîꞌ 
pia tîrî tîuya taa pîꞌ aakoꞌmamî. Tînkonekaꞌpî, toꞌ erîꞌkaꞌtoꞌkon ton 

eporî toꞌya yuꞌse Paapa wanî. Mîrîrî yeꞌnen aka, tîwarî eꞌtî, tamîꞌnawîrî 
Paapa nîtîrî yapisîkonpa, tiwinanya yapisî pra awanî namai. 2 Maasa pra 
penaronkonya sîrîrî itekare etaꞌpî warantî, uurîꞌnîkonya eꞌpîikaꞌtîntoꞌ 
yekare etasaꞌ man. Pena inkamoroya itekare eta yai, etaꞌpî toꞌya, îꞌ pe 
pra rî awanîꞌpî toꞌ pia. Maasa pra eta pe neken etaꞌpî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen 
teerîꞌkaꞌtoꞌkon ton eporî toꞌya pra awanîꞌpî, innape ikupî toꞌya pra awanî 
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yeꞌnen. 3 Tîîse inkamoro warantî pra uurîꞌnîkon wanî maasa pra innape 
ikupîꞌnîkon wenai. Mîrîrî yeꞌnen eporî pe man Paapa pia erîꞌkaꞌnîtoꞌ ton, 
taasaiꞌya manniꞌ yawîrî. Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:

Îꞌ pensa umaimu manaꞌpokauya pepîn,
teekoreꞌmai eseurîmaꞌpî:
Innape ukupî toꞌya pra awanî yeꞌnen,
tiwin kin uupia teerîꞌkaꞌtoꞌkon
eporî toꞌya pepîn

Sl 95.11
taasaꞌ Paapaya man.

Mîrîrî taꞌpîiya tamîꞌnawîrî erîꞌkaꞌnîtoꞌ ton, tîntîrî koneka yaretîꞌkasaꞌ 
tîuya tîîse. Maasa pra pena, pata koneka tîuya patapai, mîrîrî antîîpai 
Paapa wanîꞌpî innape ikuꞌnenan pia. 4 Mîrîrî epuꞌtîꞌnîkon maasa 
pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ po tiaron pata aweꞌmenukasaꞌ man. 
Teeseurîmasen asakîꞌne miaꞌ ponaꞌno wei pîꞌ.

Asakîꞌne miaꞌ ponaꞌno wei yai Paapa erîꞌkapîꞌpî tamîꞌnawîron 
teesenyakaꞌmatoꞌ konekasaꞌ tîuya tîpo

Gn 2.2
kaiꞌma aweꞌmenukasaꞌ wanîꞌpî. 5 Moropai mîrîrî pîꞌ rî eeseurîmaꞌpî: 
— Inkamoroya untîrî teerîꞌkaꞌtoꞌkon ton eporî pepîn tiwin kin — taꞌpîiya.

6 Manniꞌkan eꞌmaiꞌ pe etaꞌtîponoꞌsanya itekare etaꞌpî tîîse innape ikupî 
toꞌya pra awanîꞌpî. Mîrîrî wenai eporî toꞌya pra awanîꞌpî. Mîîwîni tîîse 
tiaronkonya eporî pe man, iipia teerîꞌkaꞌtoꞌkon. 7 Mîrîrî epuꞌtîꞌnîkon 
maasa pra pena mîrîrî esuwaꞌkasaꞌ tîpo, Paapaya wei moꞌkaꞌpî sîrîrîpan 
weiyu pe aweꞌtoꞌpe. Sîrîrî pîꞌ eeseurîmaꞌpî pena tuꞌke konoꞌ tîpo mîrîrî 
menukatoꞌpe Davi nurîꞌtîya. Taꞌpîiya oꞌnon pata eeseurîmasaꞌ manniꞌ 
pata:

Sîrîrîpe Paapa maimu etayaꞌnîkon ya,
innape ankuꞌpai pra keꞌtî.
Imaimu yawîrî pra keꞌtî

Sl 95.7,8

taꞌpîiya. 8 Josué nurîꞌtîya pemonkonyamîꞌ yarîꞌpî pena toꞌ erîꞌkaꞌtoꞌ pataꞌseꞌ 
Canaã pona. Tîîse mîrîrî toꞌ erîꞌkaꞌtoꞌ pîꞌ neken Paapa eseurîmasaꞌ pra 
man, tîîse tiaron erîꞌkaꞌnîtoꞌ pîꞌ eeseurîmaꞌpî, maasa uurîꞌnîkon erîꞌkaꞌtoꞌ 
weiyu pîꞌ. 9 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî erîꞌkaꞌnîtoꞌ weiyu koꞌmamî Paapa 
pemonkonoyamîꞌ erîꞌkaꞌtoꞌ tonpe, îꞌ kaiꞌma teesenyakaꞌma tîpo Paapa 
erîꞌkapîꞌpî warantî, asakîꞌne miaꞌ ponaꞌno wei yai eerîꞌkapîꞌpî warantî. 
10 Maasa pra anîꞌya Paapa pia teerîꞌkaꞌtoꞌ ton eposaꞌ ya, mîîkîrî esekaꞌnunka 
pepîn, teerîꞌkaꞌtoꞌ ton eporîpa. Tîîse eerîꞌkapî, Paapa erîꞌkapîꞌpî warantî, 
tamîꞌnawîron konekasaꞌ tîuya tîpo. 11 Mîrîrî yeꞌnen tîwarî eꞌnîpaiꞌnîkon 
Paapa pia erîꞌkaꞌnîtoꞌ yuwaꞌka namai. Aka, Paapa maimu yuꞌse pra eꞌnîpai 
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pra man, manniꞌkan penaronkonya Paapa maimu yuwaꞌkaꞌpî warantî pra. 
Moropai mîrîrî wenai teerîꞌkaꞌtoꞌkon ton eporî toꞌya pra awanîꞌpî Paapa pia.

12 Maasa pra Paapa maimuya enen koꞌmannîtoꞌ ton enepî uupiaꞌnîkon. 
Meruntî ke awanî, moropai kasupara ipokasaꞌ seꞌ yataimîrî ikeꞌ yentai 
awanî. Mîrîrî kasuparaya uyesaꞌkon yaꞌtî eꞌpainon ituꞌna, uyeꞌpîkon 
yawon ukaseꞌkon pîkîrî. Tîîse mîrîrî yentai Paapa maimu wanî yasoꞌkaton 
pe, ituꞌnawon esenumenkantoꞌ moropai uyekatonkon mîrîrî eseporî 
emapuꞌtîiya saꞌnîrî. Moropai uyeserukon eraꞌmaiya yairon kuꞌsaꞌ eraꞌmaiya 
moropai yairon pepîn kuꞌsaꞌ eraꞌmaiya, uyewankon yaꞌ tîîkoꞌmansen. 
13 Mîrîrî yeꞌnen inaponkasaꞌ pe awanî tamîꞌnawîrî Paapa yenu yaꞌ. Îꞌ yenomî 
eserîke pra awanî Paapa yenu kaisarî. Tamîꞌnawîron tînkonekaꞌpî eraꞌma 
Paapaya. Tamîꞌnawîron wanî aꞌta ke itenu kaisarî îꞌ yenomî pataꞌseꞌ ton 
pra. Mîrîrî yeꞌnen enpenatanpaiꞌnîkon mîîkîrî pîꞌ, tamîꞌnawîron uurîꞌnîkon 
nîkupîꞌpî ekaremekî pe man, yairî eꞌnî yairî pra eꞌnî, manniꞌ Paapa pîꞌ 
enpenatanpaiꞌnîkon. Maasa pra uurîꞌnîkon nîkupîꞌpî yenpoiya kupî sîrîrî.

Jesus Wanî Kureꞌne Teepîremasen
Uurîꞌnîkon	Ton	Pe

14 Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî pîꞌ koꞌmannîpaiꞌnîkon, yairî maꞌre teenai 
pra. Maasa pra moro man kureꞌnan uurîꞌnîkon ton pe teepîremasanon 
esanon yepotorî. Manniꞌ toꞌsarî eewomîꞌpî Paapa pia, Jesus mîîkîrî Paapa 
munmu. 15 Mîîkîrî teepîremasanon esanon yepotorî uurîꞌnîkon ton pe 
koꞌmamî tîꞌnokoꞌpîkon pe uyeraꞌmakon pîꞌ, maasa pra aꞌtuꞌmîra eꞌnîtoꞌ 
wenai. Maasa pra pena mîîkîrî yonpaꞌpî Makuiya tuꞌke teseru ton tuwai, 
sîrîrîpe uurîꞌnîkon yonpa pîꞌ aakoꞌmamî manniꞌ warantî. Tîîse mîîkîrî 
wanîꞌpî imakuiꞌpî kuꞌnen pe pra. 16 Mîrîrî yeꞌnen erepannîpaiꞌnîkon man 
iipia eranneꞌ pe pra Paapa nîtîrî yapiꞌse. Maasa pra uurîꞌnîkon eraꞌmaiya 
tîꞌnokoꞌpî pe. Morî pe tîweꞌtoꞌ wenai uurîꞌnîkon pîikaꞌtîiya. Mîîkîrî 
yarakkîrî eseurîmanpaiꞌnîkon. Tîwîrî mîîkîrî winîpai upîikaꞌtîtoꞌkon 
yapisî pîꞌ koꞌmannî, ituꞌse eꞌnîtoꞌ pîkîrî.

5  1 Aꞌkî, insamoro teepîremasanon esanon yepotorîkon pîꞌ 
esenumenkanpaiꞌnîkon. Inkamoro wanî tonpayamîꞌ warantî 

pemonkon pe. Moropai Paapaya inkamoro menka tiaronkon koreꞌtapai. 
Moropai toꞌ esenyakaꞌmatoꞌ ton tîrîiya, tapurîtoꞌpe toꞌya kaiꞌma, 
yarakkîrî teeseurîmasen pe toꞌ wanî, tonpayamîꞌ ton pe. Moropai 
inkamoroya tîîpiaꞌnîkon tiaronkon nenepîꞌpî poꞌtî, toꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî 
ton pe. 2 Morî pe inkamoro wanî tonpayamîꞌ yarakkîrî. Maasa pra 
toꞌ warantî rî aꞌtuꞌmîra tîweꞌsanon pe inkamoro wanî. Mîrîrî yeꞌnen 
tiaronkon pakkokon pîꞌ toꞌ ekoreꞌma pepîn imakuiꞌpî kuꞌnenan pîꞌ. 
Tîîse tîꞌnokoꞌpîkon pe toꞌ eraꞌma toꞌya. 3 Maasa pra aꞌtuꞌmîra tîwanîkon 
wenai inkamoroya nîrî imakuiꞌpî tînkupîꞌpîkon ton pe ipoꞌtî eꞌpai awanî, 
tonpayamîꞌ neken imakuiꞌpî kupîtîponoꞌsan nîkupîꞌpî ton pe pra.
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4 Anîꞌya taa eserîke pra awanî tîîwarîrî: — Teepîremasen pe eꞌpai wai 
ipîkku pe — taiya eserîke pra awanî. Tîîse Paapaya neken imenkasaꞌ yai, 
ituꞌse tîwanî yawîrî, mîîkîrî wanî kureꞌnan teepîremasen pe. Îꞌ kaiꞌma 
Arão nurîꞌtî yannoꞌpî Paapaya warantî toꞌ menkaiya. 5 Mîrîrî warantî nîrî 
Cristoya taasaꞌ pra man: — Teepîremasanon esanon yepotorî pe eꞌpai wai 
— taasaiꞌya pra man. Tîîse Paapaya neken imenkaꞌpî teepîremasanon esaꞌ 
pe aweꞌtoꞌpe. Taꞌpî Paapaya ipîꞌ see warantî:

Unmu pe puꞌkuru awanî sîrîrî,
moropai sîrîrîpe tamîꞌnawîronkon pîꞌ
ekaremekîuya,
ayun pe uurî wanî

Sl 2.7
taꞌpîiya. 6 Moropai inîꞌrî tîmaimu eꞌmenukasaꞌ po tiaron pata yaꞌ:

Teepîremasen pe awanî ipatîkaron pe,
imoꞌkauya pata pe pra.
Manniꞌ teepîremasen Melquisedeque
wanîꞌpî warantî awanî

Sl 110.4
taꞌpîiya.

7 Pena tarî non po tîîkoꞌmamî yai Jesus epîremaꞌpî. Meruntî ke, 
moropai tîkarau yeꞌka pe Paapa pîꞌ esatîꞌpîiya tîîsaꞌmantatoꞌ winîpai 
tîpîikaꞌtîtoꞌpeiya. Moropai Paapaya mîîkîrî maimu etaꞌpî maasa pra 
tîîpia eeturumakasaꞌ epuꞌtî tîuya yeꞌnen. 8 Teuren Paapa munmu pe siꞌma 
tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ epuꞌtîꞌpîiya. Mîrîrî wenai îꞌ kaiꞌma Paapa maimu yawîrî 
tîwanî pîꞌ eesenupaꞌpî. 9 Moropai teekonekasaꞌ yai, tamîꞌnawîrî tîyun 
maimu yawîrî teenasaꞌ yai, mîîkîrî enaꞌpî ipatîkaron eꞌpîikaꞌtîntoꞌ esaꞌ pe, 
tamîꞌnawîrî manniꞌkan morî Paapa maimu yawîrî tîweꞌsanon pîikaꞌtînen pe 
aweꞌtoꞌpe. 10 Moropai Paapaya mîîkîrî Jesus kupîꞌpî teepîremasanon esanon 
yepotorî ton pe, pemonkonyamîꞌ pîikaꞌtîtoꞌpe, manniꞌ teepîremasanon 
esanon yepotorî Melquisedeque wanîꞌpî warantî ikupîꞌpîiya.

Innape Ikuꞌtoꞌ Kupî Ya Tîwî, Nariꞌ Pe Awanî
11 Tuꞌke man Melquisedeque yekare pîꞌ ayenupatoꞌkon tîîse îꞌ kaiꞌma 

ekaremekî eserîke pra man. Maasa pra saꞌman pe awanî, moropai 
enyaꞌne pe awanîkon. Eesenupapai pra aakoꞌmamîkon sîrîrî tîpose. 
12 Teuren pena pata pai eta pîꞌ aakoꞌmansaꞌkon naatîi. Aasîrî yenupaton 
pe awanîkon eꞌpainon teuren. Tîîse îꞌ kaiꞌma inîꞌ panpîꞌ ayenupanenkon 
ton yuꞌse awanîkon. Saꞌman pepîn Paapa maimu pîꞌ ayenupakon yuꞌse 
awanîkon. Mîrîrî yeꞌnen moreyamîꞌ warantî awanîkon, sararu pîꞌ 
awentamoꞌkakon eserîke pra naatîi tîîse amîrîꞌnîkon man manaꞌ pîꞌ 
tîweꞌsen more warantî. 13 Mîrîrî tauya sîrîrî maasa pra saꞌman pepîn 
Cristo yekare pîꞌ eesenupaꞌpîkon neken. Inîꞌ panpîꞌ yuꞌse pra awanîkon. 
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Mîrîrî yeꞌnen pakkokon moreyamîꞌ warantî awanîkon, îꞌ wanî yairon pe, 
îꞌ wanî imakuiꞌpî pe epuꞌtîyaꞌnîkon pra naatîi. Mîrîrî pîꞌ eesenupakon 
pra awanîkon yeꞌnen. 14 Tîîse tiyoꞌ ton yuꞌse more pe pra tîweꞌsen wanî 
warantî, mîîkîrî Paapa maimu pîꞌ teesenupasen wanî. Saꞌme panpîꞌ Paapa 
yeseru pîꞌ eesenupasaꞌ awanî. Mîrîrî yeꞌnen morî epuꞌtîiya moropai îꞌ 
wanî imakuiꞌpî pe epuꞌtîiya, mîrîrî pîꞌ teesenupasaꞌ yeꞌnen.

6  1 Mîrîrî warantî arentan yuwapaiꞌnîkon man, more pepîn esenupasaꞌ 
epuꞌnen pe warantî, epuꞌnen pe eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon. Eꞌmaiꞌ pe 

esenupanîꞌpî yaꞌ koꞌmannîpai pra man. Pena itekare etaꞌpî see warantî. 
Penaron imakuiꞌpî uyeserukon rumakatoꞌ moropai innape Paapa kuꞌtoꞌ 
etaꞌpî uurîꞌnîkonya. 2 Moropai etaꞌpî uurîꞌnîkonya, esenpatakonantoꞌ 
yekare etaꞌpî, moropai îꞌ kaiꞌma tiaron Paapa yapurînen pe tîweꞌsen pona 
miaꞌ tîîtoꞌ yekare etaꞌpî. Moropai saꞌmantan tîpo eꞌmîꞌsaꞌkantoꞌ yekare 
etaꞌpî. Moropai tiwinanoꞌpî wei yai, tuipî yai, Paapaya pemonkonyamîꞌ 
yenuntoꞌ ipatîkarî eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yekare etaꞌpî uurîꞌnîkonya. 3 Mîrîrî 
etasaꞌ pata pai epuꞌtîꞌnîkon. Tarîpai inîꞌ panpîꞌ epuꞌtî eꞌpai man. Moriya 
mîrîrî pîꞌ esenupanpaiꞌnîkon man, Paapaya itîrî ya.

4 Tiaron pensa Paapaya tiaronkon esenupa tîrî pepîn. Maasa pra oꞌnon 
yeꞌka pe pena innape Paapa kupîtîponoꞌsan ennaꞌposaꞌ ya teꞌmaꞌpîkon pîꞌ, 
îꞌ kaiꞌma mîrîrî tînkupîꞌpîkon pîꞌ toꞌ enpenata eꞌpainon inîꞌrî? Toꞌ enpenata 
eserîke pra awanî. Maasa pra inkamoro wanîꞌpî Paapa epuꞌnenan pe. 
Moropai Paapa nîtîrîꞌpî kaꞌ poinon epuꞌtîꞌpî toꞌya. Moropai inkamoroya 
Morî Yekaton Wannî yapisîꞌpî. 5 Inkamoroya epuꞌtîꞌpî, Paapa maimu wanî 
morî pe. Moropai Paapa nîkupîꞌpî tîmeruntîri ke eraꞌmaꞌpî toꞌya, ikupîiya 
kupî warantî amenan pata yaꞌ. 6 Tîîse tamîꞌnawîrî mîrîrî epuꞌtî tîuyaꞌnîkon 
tîpo, inkamoroya innape ikuꞌtoꞌ tîuyaꞌnîkon rumaka ya, îꞌ kaiꞌma toꞌ enepî 
eꞌpainon inîꞌrî toꞌ enpenatatoꞌpe? Toꞌ enepî eserîke pra awanî. Maasa pra 
inkamoro yeꞌka wanî inîꞌrî itakon iteꞌka pe Cristo pokapîꞌnenan warantî. 
Moropai mîrîrî kupî toꞌya eraꞌma tîuyaꞌnîkon pîꞌ tiaronkon woꞌmaꞌta Cristo 
pîꞌ emapuꞌtî toꞌya tamîꞌnawîronkon rawîrî siꞌma. Mîrîrî warantî ikupî toꞌya 
ya, ipatîkarî tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ winîpai toꞌ epaꞌkatoꞌ ton pra awanî.

7 Maasa eraꞌmatî. Pemonkonyamîꞌ wanî non warantî. Konoꞌ rena tuꞌke 
iteꞌka amansaꞌ yai morî pe eena moropai îꞌ enaꞌpî pîmî mîrîrî aroꞌtasaꞌ 
epeta. Mîrîrî moꞌka mîrîrî umî esaꞌya tîwakîri pe. Mîrîrî warantî tîwakîri 
pe uurîꞌnîkon yapisî Paapaya, innape tîkupî pîꞌ koꞌmannî ya. 8 Tîîse 
eepeta pra awanî ya, moropai mîꞌnî yeꞌ aroꞌta, parîꞌ aroꞌta mararî pra, 
mîrîrî wanî pepîn morî pe. Moropai mîrîrî eraꞌma itesaꞌya îꞌ pe pra rî. 
Mîrîrî poꞌtî itesaꞌya mîrîrî. ˻Mîrîrî warantî inkamoro pemonkonyamîꞌ 
tîrumakatîponkon yenumî Paapaya.˼

9 Tîîse uyonpayamîꞌ, mîrîrî warantî eseurîma tanne nariꞌ pîꞌ, mîrîrî 
warantî awanîkon kupîuya pra wai. Maasa pra morî ankupîꞌpîkon 
wenai, epuꞌtî pîꞌ wai îꞌ kaiꞌma morî pe Paapaya amîrîꞌnîkon kuꞌsaꞌ, 
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apîikaꞌtîiyaꞌnîkon yeꞌnen. 10 Paapa wanî pepîn yairî tîweꞌsen pe pra. 
Mîrîrî yeꞌnen mîîkîrîya tîîwanmîra amîrîꞌnîkon esenyakaꞌmatoꞌ kupî 
pepîn. Moropai tiaronkon ipemonkonoyamîꞌ saꞌnamatoꞌyaꞌnîkon toꞌ 
pîikaꞌtîtoꞌyaꞌnîkon wenai, innape Paapa yapurîyaꞌnîkon esepuꞌtî. Moropai 
sîrîrî tîpose awanîyakonkon pîikaꞌtîtoꞌyaꞌnîkon kupîiya pepîn tîîwanmîra. 
11 Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne anna esenumenka tiwin pîꞌ awanîkon tanne, 
akaisarîꞌnîkon. Yairî maꞌre teenai pra ikupî pîꞌ akoꞌmantî aasaꞌmantakon 
pîkîrî, Paapa winîpainon morî puꞌkuru annîmîkîkon yapisîkonpa. 12 Mîrîrî 
yeꞌnen enyaꞌne pe awanîkon eꞌpai pra man. Innape ikuꞌnenan nîkupî 
ankuꞌpai pra keꞌtî. Tîîse eꞌtî manniꞌkan innape ikupî pîꞌ tîîkoꞌmansenon 
warantî, moropai teesetaꞌkai pra inîmîꞌnenan warantî. Mîrîrî kupî pîꞌ 
aakoꞌmamîkon ya, îꞌ tîntîrî pe Paapa nekaremekîꞌpî yapisîyaꞌnîkon puꞌkuru.

Îꞌ Taꞌpî Tîuya Kuꞌnen Paapa Wanî
13 Epuꞌtîꞌnîkon, seruꞌyeꞌ pe pra îꞌ kupî taa ya, uurîꞌnîkonya taa 

uyentainon ipîkku pe tîweꞌsenya eta tanne. Mîrîrî wenai innape 
umaimukon wanî eesepuꞌtî. Mîrîrî warantî pena Paapaya taꞌpî Abraão 
nurîꞌtî pîꞌ îꞌ kupî tîuya. Moropai tîmaimu tîrîꞌpîiya iipia, tînenaꞌpoka ton 
pe pra tînkupî tonpe. 14 Tîîse etatoꞌpeiya tentainon ton pra awanî yeꞌnen, 
Paapaya taꞌpî tîmaimu manaꞌpoka tîuya pe pra:

— Paapa uurî. Uyentainon ton pra man.
Mîrîrî yeꞌnen tauya apîꞌ
morî pe apîremauya seruꞌ pepîn.
Moropai mararî pra anmukuyamîꞌ
apayanyamîꞌ epamî kupî sîrîrî

Gn 22.17

— taꞌpîiya Abraão nurîꞌtî pîꞌ. 15 Mîrîrî taasaꞌ Paapaya yeꞌnen pena pata pai 
Abraão nurîꞌtîya inîmîkî koꞌmannîpîꞌpî teesetaꞌkai pra. Moropai mîrîrî 
taꞌpî Paapaya yawîrî Paapa winîpainon yapisîꞌpî Abraão nurîꞌtîya.

16 Mîrîrî warantî tiaronya — Ikupîuya — taa ya, ipîkku pe tîweꞌsen 
itentainonya eta tanne, innape awanî epuꞌtî, — Ikupîiya pepîn naka — tîkai 
pra. Mîrîrî yeꞌnen anîꞌ esiyuꞌpîtî pepîn imaimu pîꞌ. 17 Mîrîrî warantî nîrî 
tîpemonkonoyamîꞌ pîꞌ Paapaya tîmaimu ekaremekîꞌpî aronne epuꞌtî 
toꞌya yuꞌse tîwanî yeꞌnen. Îꞌ kupî tîuya taasaꞌ tîuya manniꞌ yapiꞌnenanya 
yapiꞌtoꞌpe. Moropai tîwîrîrî teeseurîmaꞌpî moꞌtanîpîiya pepîn. Mîrîrî yeꞌnen 
eeseurîmaꞌpî. — Paapa uurî, uyentainon ton pra man innape ikupîuya 
— taꞌpîiya. Ikupî tîuya taꞌpîiya moropai îꞌ pensa tîmaimu manaꞌpokaiya 
pepîn. 18 Mîrîrî yeꞌnen asakîꞌne man. Îꞌ taꞌpî Paapaya, inîꞌrî inyakanmaiya 
eserîke pra. Maasa pra îꞌ pensa Paapa wanî pepîn seruꞌ pe. Moropai mîrîrî 
wenai uurîꞌnîkon, iipia eturumakaꞌsanya upîikaꞌtîiyaꞌnîkon epuꞌtî, “yai pra 
itîrîiya” tîkai pra. Mîrîrî yeꞌnen inîmîkî pîꞌ koꞌmannî teesetaꞌkai pra. 19 Manniꞌ 
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apoꞌyen yeꞌseꞌ pe toꞌ nîtîrî warantî, mîrîrî innape ikuꞌtoꞌ wanî saꞌman pe. 
Uyapîtanîꞌnenkon pe awanî uyewankon yaꞌ. Mîrîrî wenai Paapa pia puꞌkuru 
erepannî nîmîkî pîꞌ koꞌmannî, sîrîrî innape ikuꞌtoꞌ rumaka pepîn tiwin kin. 
20 Maasa pra aasîrî pemonkon ewonsaꞌ man Paapa pia puꞌkuru urawîrîꞌnîkon, 
mîîkîrî Jesus. Teepîremasanon esanon yepotorî pe eenasaꞌ man. Uurîꞌnîkon 
ton pe eeseurîma sîrîrî moropai ipatîkarî aakoꞌmamî upîikaꞌtîkon pîꞌ, pena 
teepîremasanon esanon yepotorî Melquisedeque eꞌpîtîꞌpî warantî eenaꞌpî.

Melquisedeque Wanîꞌpî Ipîkku Pe
Moropai Teepîremasen Pe

7  1 Tarîpai eseurîma sîrîrî Melquisedeque yekare pîꞌ. Melquisedeque 
mîîkîrî Salém ponkon esaꞌ pe tîweꞌsen. Moropai pemonkonyamîꞌ 

tonpe teepîremasen pe awanîꞌpî. Inkamoro tonpe eeseurîmapîtîꞌpî 
Paapa yarakkîrî, tamîꞌnawîronkon yentainon puꞌkuru. Pena Abraão 
nurîꞌtî ennaꞌpo koꞌmannîpî tanne, pata esanon tîꞌka tîpo, mîîkîrî ponaya 
Melquisedeque wîtîꞌpî epose. Moropai mîîkîrî eporî tîuya pe, morî pe 
Abraão nurîꞌtî eꞌtoꞌpe taꞌpîiya Paapa pîꞌ. 2 Mîrîrîya Abraão nurîꞌtîya 
inkamoro tîntîꞌkaꞌsan yemanne pantakaꞌpî miaꞌ tamîꞌnawîrî yonpa kaisarî 
moropai tiwin itonpa tîrîꞌpîiya iipia, itonparîꞌpî yarakkîrî aweꞌnîmîꞌpî. 
Mîrîrî warantî itîrîꞌpîiya Melquisedeque pia. Mîîkîrî eseꞌ wanîꞌpî 
Melquisedeque pe, taatoꞌ yairon esaꞌ pe tîweꞌsen. Moropai tiaron iteseꞌ 
wanîꞌpî Salém ponkon esaꞌ pe aweꞌtoꞌ. Taatoꞌ wanî morî tîwanmîn esaꞌ pe 
tîweꞌsen. Mîrîrî warantî asakîꞌne iteseꞌ wanîꞌpî. 3 Mîîkîrî Melquisedeque 
wanîꞌpî oꞌnon pata pai esenpoꞌpî pe eesepuꞌtî pra. Itun moropai isan 
moropai tiaronkon itamorîꞌsan esepuꞌtî pra awanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
eesenpoꞌpî esepuꞌtî pra awanî. Moropai aasaꞌmantaꞌpî esepuꞌtî pra nîrî. 
Tîîse mîîkîrî koꞌmantoꞌ wanî Paapa munmu warantî. Awanî teepîremasen 
pe ipatîkarî taataretîꞌkasen pe pra.

4 Maasa eraꞌmatî, îꞌ kaiꞌma kureꞌne Melquisedeque wanîꞌpî. Maasa pra 
pena utamokon Abraão nurîꞌtîya teyatonon tîꞌkasaꞌ tîuya yai, toꞌ yemanne 
moꞌkasaꞌ tîuya yonpa moꞌkaꞌpî iipia tîntîrî ton. I˻pîkku pe Melquisedeque 
wanîꞌpî.˼  5 Aꞌkî, Moisés nurîꞌtî kaaretarîya taasaꞌ yawîrî, teepîremasanon, 
manniꞌkan toꞌ yemanne yonpa Levi payanîꞌsanya tonpakon winîpai 
yapisî eꞌpai awanî tiwin. Teuren toꞌ yonpayamîꞌ pe tîwanîkon yeꞌka pe 
Abraão nurîꞌtî payanîꞌsan pe siꞌma. 6 Tîîse mîîkîrî Melquisedeque wanîꞌpî 
Levi nurîꞌtî payanîꞌpî pe pra. Mîîwîni tîîse Abraão nurîꞌtîya teꞌmatoꞌpe 
esatîꞌpîiya manniꞌ inmoꞌkaꞌpî iteyatonon piapai yonpa ke. Moropai morî 
pe Abraão nurîꞌtî koꞌmantoꞌpe taꞌpîiya Paapa pîꞌ manniꞌ Abraão nurîꞌtî 
Paapa nîtîrîꞌpî yapisîtîponoꞌpî. 7 Aꞌkî, mîîkîrî tiaron pîremanen wanî 
pepîn inpîremaꞌpî maꞌre, tîîse itentainon pe awanî. Mîrîrî yeꞌnen ipîkku 
pe Melquisedeque wanîꞌpî Abraão nurîꞌtî yentai, morî pe aakoꞌmantoꞌpe 
taasaiꞌya yeꞌnen. 8 Moropai tiaron esenumenkantoꞌ wanî. Manniꞌkan Levi 
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nurîꞌtî payanîꞌsan tonpakon winîpai toꞌ nîtîrî yapiꞌnenan wanî warayoꞌkon 
pe, tîîsaꞌmantasanon pe. Tîîse mîrîrî warantî pra Melquisedeque wanîꞌpî. 
Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ yaꞌ eeseporî pepîn Melquisedeque 
saꞌmantatoꞌ pîꞌ teeseurîmasen. 9 Moropai taa eꞌpainon Abraão nurîꞌtîya 
yeꞌmaꞌpî temanne yonpa ke. Moropai Levi nurîꞌtîya nîrî yeꞌmaꞌpî mîrîrî yai. 
Teuren ipayanyamîꞌ rîꞌsanya teꞌmatoꞌkon yapisî. 10 Maasa pra pena Levi 
nurîꞌtî esenposaꞌ pra tîîse Abraão nurîꞌtîya yeꞌmaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen taaꞌnîkon 
eꞌpainon Abraão nurîꞌtî yarakkîrî Levi nurîꞌtî wanîꞌpî Melquisedeque 
yarakkîrî eeseporî yai. Mîrîrî yai Levi nurîꞌtîya nîrî yeꞌmaꞌpî.

11 Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpî wanîꞌpî Levi nurîꞌtî payanîꞌsan yonpa 
wanî pe man teepîremasen pe taatoꞌ. Maasa pra inkamoro wanîꞌpî Arão 
nurîꞌtî payanîꞌpî pe mîîtoꞌpe. Tîîse inkamoro esenyakaꞌmatoꞌ wenai 
pemonkonyamîꞌ eꞌpîikaꞌtîsaꞌ ya, inîꞌrî tiaron teepîremasen ton iipîꞌpî pepîn 
eꞌpainon. Tîîse mîrîrî pîkînsaꞌ aaipî eꞌpai awanîꞌpî, manniꞌ Melquisedeque 
wanîꞌpî warainon, Arão nurîꞌtî wanîꞌpî warainon pepîn. 12 Mîrîrî yeꞌnen 
mîîkîrî erepamîꞌpî pata pai, Moisés nurîꞌtî maimu rîꞌpî, îꞌ kaiꞌma Paapa 
yapurî pîꞌ teeseurîmasen, etinyakaꞌma eꞌpai awanî maasa pra teepîremasen 
etinyakaꞌma yeꞌnen. 13 Mîîkîrî Uyepotorîkon Jesus pîꞌ eseurîma sîrîrî. 
Mîîkîrî eꞌsaꞌ pra man Levi nurîꞌtî parîꞌpî pe tîîse tiaron paarîꞌpî pe awanîꞌpî. 
Moropai inkamoro yonpa esenyakaꞌmasaꞌ pra man teepîremasanon warantî 
toꞌ nîpoꞌtî poꞌtî pîꞌ. 14 Mîîkîrî esenpoꞌpî Judá nurîꞌtî paarîꞌpî pe. Moropai îꞌ 
pensa inkamoro Judá nurîꞌtî payannîꞌsan pîꞌ Moisés nurîꞌtî eseurîmasaꞌ pra 
man, pena teepîremasanon ton pîꞌ teeseurîma yai.

Tiaron Teepîremasen Melquisedeque Warainon
15 Moropai esepuꞌtî aronne, amenan pe itîrîꞌpî Paapaya îꞌ kaiꞌma 

pemonkonyamîꞌ wîtî tîîpia. Maasa pra tiaron teepîremasen iiꞌsaꞌ man, 
Melquisedeque warantî, Levi payanîꞌsan warantî pra. 16 Mîîkîrî enasaꞌ 
pra man teepîremasen pe Levi nurîꞌtî paarîꞌpî pe tîwanî yeꞌnen. Moropai 
pemonkonyamîꞌ maimu pe eenasaꞌ pra man. Tîîse tîîsaꞌmantatoꞌ yentai 
tîîkoꞌmantoꞌ wanî yeꞌnen, mîîkîrî enaꞌpî teepîremasen pe. Mîrîrî yeꞌnen 
tîîsaꞌmantasen pe pra awanî. 17 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya 
taasaꞌ man:

Amîrî wanî pe man teepîremasen pe ipatîkarî
manniꞌ Melquisedeque wanîꞌpî warantî

Sl 110.4
taasaiꞌya man.

18 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî mai penaroꞌ yawîrî toꞌ eꞌtoꞌ mîrîrî eꞌtîꞌkaꞌpî, 
maasa pra upîikaꞌtîiyaꞌnîkon eserîke pra awanî yeꞌnen. 19 Maasa pra Moisés 
nurîꞌtî pîꞌ Paapa nekaremekîꞌpî unkupîkon ton eꞌsaꞌ pra awanîꞌpî yairon pe 
pemonkon kuꞌnen pe. Morî pe anîꞌ kupîiya pepîn. Tîîse mîrîrî yentai tiaron 
esenpoꞌpî morî moropai mîîkîrîya uurîꞌnîkon yarî Paapa pia puꞌkuru.
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20 Moropai tiaron esenumenkantoꞌ wanî teepîremasen Jesus pîꞌ. Mîrîrî 
tîîse Paapaya taꞌpî tînenaꞌpoka tonpe pra Jesus pîꞌ, teepîremasen pe 
aweꞌtoꞌpe ipatîkarî. Mîrîrî warantî taasaiꞌya pra awanîꞌpî tiaronkon Levi 
nurîꞌtî payannîꞌsan pîꞌ. 21 Tîîse teepîremasen pe Jesus kupî tîuya yai, 
Paapaya taꞌpî tînenaꞌpoka tonpe pra. Pena Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya 
taasaꞌ see warantî:

Paapaya taꞌpî îꞌ pensa innaꞌpoka tîuya pata pe pra:
— Amîrî wanî pe man
teepîremasen pe ipatîkarî

Sl 110.4

— taꞌpîiya ipîꞌ. 22 Mîrîrî warantî eeseurîmasaꞌ yeꞌnen, epuꞌtîꞌnîkon Jesus 
koꞌmamî iipia ipatîkarî, uurîꞌnîkon pîikaꞌtînen pe. Paapaya taasaꞌ yawîrî 
ikupîꞌpîiya. Mîrîrî wanî Paapa yarakkîrî wanî morî pe eꞌnî emapuꞌtînen 
pe. Amenan esetantoꞌ pe awanî, morî pe panpîꞌ manniꞌ unkupîkon ton pe 
inekaremekî Moisés nurîꞌtî pîꞌ yentai.

23 Moropai tiaron esenumenkantoꞌ wanî teepîremasen Jesus pîꞌ. Inkamoro 
teepîremasanon wanîꞌpî tuꞌke. Maasa pra tîîsaꞌmantasen pe toꞌ wanî yeꞌnen. 
Eꞌmaiꞌ pe teepîremasen pe tîweꞌsen koꞌmamî eserîke pra awanîꞌpî ipatîkarî. 
24 Tîîse mîrîrî warantî pra Jesus wanî ipatîkarî teepîremasen pe aakoꞌmamî. 
Mîrîrî yeꞌnen aasaꞌmantaꞌpî pataꞌpî yaꞌ tiaron ena teepîremasen pe taa 
eserîke pra awanî. 25 Mîîkîrî koꞌmantoꞌ wanî sîrîrîpe moropai ipatîkarî. 
Mîrîrî yeꞌnen manniꞌkan Paapa pia itîîpainokon pîikaꞌtî pîꞌ aakoꞌmamî. 
Mîîkîrîya pemonkonyamîꞌ ton pe esatî koꞌmannîpî Paapa pîꞌ, maasa pra 
teepîremasen pe ipatîkarî tîîkoꞌmamî yeꞌnen ikîꞌpî ton pra.

26 Mîrîrî yeꞌnen Jesus wanî ipîkku pe, teepîremasanon esanon yepotorî 
pe ituꞌse eꞌnîtoꞌpeꞌnîkon. Mîîkîrî wanî morî pe puꞌkuru. Îꞌ nura ton pra iipia. 
Moropai îꞌ pensa imakuiꞌpî kupîtîpon pe pra awanî. Mîîkîrî koꞌmamîꞌpî 
pena imakuiꞌpî kuꞌnenan koreꞌta tîîse mîîkîrî nîkupîꞌpî imakuiꞌpî ton pra 
awanîꞌpî. Moropai mîîkîrî yarîꞌpî Paapaya kaꞌ pona ipîkku pe aakoꞌmantoꞌpe 
miarî. 27 Mîîkîrî eꞌsaꞌ pra man pena teepîremasanon esanon yepotorîkon 
eꞌmaiꞌnokon wanîꞌpî warantî. Maasa pra wei kaisarî îꞌ poꞌtî toꞌya yuꞌse 
awanîꞌpî tînkupîꞌpîkon imakuiꞌpî ton pe. Moropai mîrîrî tîpo tonpayamîꞌ 
nîkupîꞌpî ton pe ipoꞌtîꞌpî toꞌya. Inkamoro warantî pra awanîꞌpî, imakuiꞌpî 
tînkupîꞌpî ton pe îꞌ poꞌtîiya yuꞌse pra awanîꞌpî. Tîîse mîîkîrî Jesusya ikupîꞌpî 
tiwin iteꞌka tamîꞌnawîronkon tonpe. Eeturumakaꞌpî tiaronkonya tîwîtoꞌpe 
kaiꞌma tamîꞌnawîronkon nîkupîꞌpî imakuiꞌpî yeꞌmapa. 28 Pena Moisés nurîꞌtî 
maimuya taasaꞌ yawîrî teepîremasanon esanon yepotorîkon ton menkaꞌpî 
toꞌya, warayoꞌkon. Pemonkon pe tîwanîkon yeꞌnen eꞌtoꞌ yawîronkon pepîn, 
aꞌtuꞌmînan pe toꞌ wanî. Tîîse mîrîrî tîpo Paapaya tîmaimu tînenaꞌpoka ton 
pepîn wenai tînmu menkaꞌpî teepîremasen pe aweꞌtoꞌpe. Morî, eꞌtoꞌ yawîron 
tînmu menkaꞌpîiya, tiaronkon teepîremasanon yentainon. Mîrîrî yeꞌnen 
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mîîkîrî koꞌmamî sîrîrîpe teepîremasanon esanon yepotorî pe ipatîkarî, îꞌ 
pensa aataretîꞌka tonpe pra.

Jesus Wanî Uurîꞌnîkon Ton Pe
Teepîremasanon Esanon Yepotorî Pe

8  1 Tamîꞌnawîron yentai sîrîrî taa annaya manniꞌ wanî Jesus pîꞌ 
teeseurîmasen pe awanî. Mîîkîrî Jesus wanî ipîkku pe, kureꞌnan 

uurîꞌnîkon tonpe teepîremasen esanon yepotorî pe awanî. Mîîkîrî 
ereutasaꞌ koꞌmamî tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe Paapa yaponseꞌ meruntî winî. 
2 Moropai miarî siꞌma Paapa pataꞌseꞌ puꞌkuru yaꞌ mîîkîrî esenyakaꞌma 
koꞌmannîpî teepîremasanon esanon yepotorî pe. Oꞌnon pata Paapa 
yapurîtoꞌ puꞌkuru pata, intîrîꞌpî pata siꞌma, pemonkonyamîꞌ nîtîrîꞌpî pe 
pra awanî.

3 Tamîꞌnawîronkon manniꞌkan teepîremasanon esanon yepotorî 
wanîꞌpî imenkasaꞌkon pe, toꞌ esenyakaꞌmatoꞌpe Paapa pia tîntîrîkon tîrî 
pîꞌ. Moropai tînpoꞌtîkon tekînkon poꞌtîtoꞌpe toꞌya tonpakon nîkupîꞌpî 
imakuiꞌpî ton pe, mîrîrî wanîꞌpî toꞌ esenyakaꞌmatoꞌpe. Mîrîrî warantî 
uurîꞌnîkon ton pe Jesus teepîremasen kureꞌnanya îꞌ tîrî eꞌpai awanîꞌpî 
uurîꞌnîkon tonpe. 4 Tarî non po tîwanî ya, teepîremasen pe awanî pepîn 
eꞌpainon. Maasa pra tarî teepîremasen, mîrîrî kuꞌnenan, wanî tîntîrîkon 
tîînenan îꞌ kaiꞌma Moisés nurîꞌtîya taꞌpî yawîrî kuꞌnenan wanî mîîtoꞌpe. 
Jesus esenyakaꞌmatoꞌ wanî pepîn Moisés nurîꞌtî nekaremekîꞌpî yawîrî. 
5 Tîîse inkamoro teepîremasanon esenyakaꞌmatoꞌ wanî tarî. Mîrîrî wanî 
kaꞌ po tîweꞌsen patakanen pe neken, moropai itekatonoꞌpî pe awanî. 
Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa Paapa yewîꞌ konekaiya ya, Paapaya taꞌpî Moisés pîꞌ:

Aka, eꞌtoꞌ yawîrî tamîꞌnawîrî îꞌ taꞌpîuya moropai yenpoꞌpîuya aapia 
eraꞌmapa manniꞌ wîꞌ po mîrîrî yawîrî mîkupîi

Êx 25.40

taꞌpîiya. 6 Tîîse Jesusya morî teesenyakaꞌmatoꞌ ton yapiꞌsaꞌ manniꞌkan 
teepîremasanon esenyakaꞌmatoꞌ yentai. Maasa pra Moisés nurîꞌtî maimu 
yawîrî toꞌ esenyakaꞌmaꞌpî. Tîîse mîîkîrî Jesus koꞌmamî sîrîrî Paapa 
moropai pemonkon yarappana tîweꞌsen pe îꞌ kaiꞌma morî pe pemonkon 
ena emapuꞌtîpa kaiꞌma Paapa yarakkîrî. Mîrîrî warantî eesenyakaꞌmatoꞌ 
wanî morî pe, eꞌmaiꞌ pe Moisés nurîꞌtî pia tîmaimu esetantoꞌ tîntîrîꞌpî 
yentai. Maasa pra morî panpîꞌ tîrîuya pe wai aapiaꞌnîkon taasaiꞌya yeꞌnen.

7 Sîrîrî eꞌmaiꞌnon îꞌ taꞌpî Paapaya Moisés nurîꞌtî pîꞌ eꞌsaꞌ ya, eꞌtoꞌ yawîrî, 
amenan pe inîꞌrî îꞌ taa Paapaya pepîn eꞌpainon. 8 Tîîse Paapaya eraꞌmaꞌpî 
îꞌ kaiꞌma yairî pra pemonkonyamîꞌ yeseru wanî. Mîrîrî yeꞌnen taꞌpîiya:

— Îꞌ pensa amenan mai toꞌ nîkupî tonpe
konekauya kupî sîrîrî Israel ponkon tonpe.
Moropai Judá nurîꞌtî pemonkonoyamîꞌ ton pe
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ikonekauya kupî sîrîrî,
 9 manniꞌ pena atamokon tonpe ikupîꞌpîuya warantî pra,

îꞌ pensa Egito pata yapai toꞌ moꞌkauya yai ikupîꞌpîuya warantî pra.
Maasa pra inkamoro eꞌsaꞌ pra man mîrîrî yawîrî.
Mîrîrî wenai inkamoro yewanmîrîꞌpîuya,
toꞌ piapai atarimaꞌpî — taꞌpî Uyepotorîkonya.

 10 — Sîrîrî kupîuya maasa toꞌ nîkupîton pe
insamoro Judeuyamîꞌ tonpe.
Awanî pe man see warantî — taꞌpîiya.
— Itîrîuya toꞌ esenumenkatoꞌkon yaꞌ,
umaimu toꞌ nîkupîkon ton tîrîuya
toꞌ yewan yaꞌ aakoꞌmantoꞌpe,
yawîrî ikoꞌmanpai toꞌ eꞌtoꞌpe,
tiaronya toꞌ yaipontî pra tîîse.
Mîrîrî yai uurî wanî toꞌ yepotorî pe
moropai inkamoro wanî upemonkonoyamîꞌ pe.

 11 Mîrîrî yai anîꞌya tîîkoꞌmamî yonpa yenupa eserîke pra awanî.
Moropai taiya eserîke pra awanî tîwanîyakon pîꞌ:
“Paapa epuꞌkî,” taiya eserîke pra awanî.
Maasa pra mîrîrî yai tamîꞌnawîronkonya uyepuꞌtî kupî sîrîrî 

tewankon yaꞌ.
Manniꞌkan ipîkku pe pra tîweꞌsanonya
moropai ipîkku pe tîweꞌsanonya uyepuꞌtî kupî sîrîrî.

 12 Mîrîrî yai tamîꞌnawîrî uuwanmîra toꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî kupîuya
tiwin kin ipîꞌ enpenata pepîn

Jr 31.31-34
— taꞌpîiya.

13 Inîꞌrî eesetatoꞌkon kupîuya pe wai amenan pe taasaꞌ Paapaya yai, 
eꞌmaiꞌnon inkupîꞌpî epuꞌtîꞌnîkon tarîpai, penaroꞌ pe awanî moropai 
aataretîꞌka kupî sîrîrî.

Paapa Yapurîtoꞌ Yeseru Sîrîrî Non Po Siꞌma

9  1 Pena eꞌmaiꞌ pe Paapaya etantoꞌ pîꞌ esenumenkanpaiꞌnîkon. 
Moisés nurîꞌtî pia itîrîꞌpîiya, îꞌ kaiꞌma tapurîtoꞌ ekaremeꞌnen pe. 

Mîrîrî ekaremekîꞌpîiya îꞌ kaiꞌma pemonkonyamîꞌya tapurîtoꞌpe Paapa 
koꞌmantoꞌ ton tînkonekaꞌpîkon ta siꞌma sîrîrî non po. 2 Ekaremekîꞌpîiya 
manniꞌ Paapa koꞌmantoꞌ bodeyamîꞌ piꞌpîrîꞌpî ke ikonekasaꞌ arakkitawon 
eꞌmaiꞌnon yuwaꞌtoꞌ wanîꞌpî tamîꞌnawîronkon ewontoꞌpe pra tîîse manniꞌkan 
teepîremasanon neken ewomî Paapa yapurîi. Mîrîrî morî ta awanîꞌpî apoꞌ, 
toꞌ kumaꞌtu, moropai moro rî awanîꞌpî trigo puusaꞌ toꞌ nîtîrîꞌpî Paapa tonpe 
itaponseꞌ po. 3 Mîrîrî tîpo itakon iteꞌkaron wanîꞌpî yuwaꞌsaꞌ pe anîꞌ ewomî 
namai. Iratai ta awanîꞌpî morî puꞌkuru Paapa koꞌmantoꞌ pataꞌseꞌ. 4 Mîrîrî ese 
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winî awanîꞌpî ouro konekasaꞌ aꞌpusin toꞌ nîpoꞌtî yaponseꞌ. Moropai ita nîrî 
awanîꞌpî toꞌ esetatoꞌ Paapa nîkupîꞌpî yenseꞌ. Tamîꞌnawîrî ouro pe awanîꞌpî 
ita, iporo. Mîrîrî yaꞌ toꞌ yuu pe Paapa nîtîrîꞌpî yenseꞌ wanîꞌpî. Moropai 
mîrîrî yaꞌ Arão nurîꞌtî yenyawon rîꞌpî yei wanîꞌpî manniꞌ aretaꞌpî. Moropai 
asakîꞌne aweneꞌkon tîꞌ wanîꞌpî oꞌnon pata Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ 
manniꞌ yaponseꞌ pîꞌ. 5 Mîrîrî Paapa maimu yenseꞌ po toꞌ wanîꞌpî asakîꞌne 
eseꞌ yenpata winî tîweꞌsanon ouro konekasaꞌkon inserîyamîꞌ pe, manniꞌkan 
Paapa pia puꞌkuru tîîkoꞌmansenon. Inkamoro yapîꞌsaꞌ yarappana îꞌ kaiꞌma 
pemonkonya teseru koneka Paapa yarakkîrî pataꞌseꞌ pe awanîꞌpî. Mîrîrî 
pata Paapaya tîîwanmîra imakuiꞌpî kupî pataꞌseꞌ pe awanîꞌpî. Tîîse 
tamîꞌnawîrî îꞌ moro tîweꞌsen ekaremekî eserîke pra awanî sîrîrîpe.

6 Tamîꞌnawîron Paapa yewîꞌ konekasaꞌ tîuyaꞌnîkon tîpo teepîremasanon 
ewomî piaꞌtîꞌpî wei kaisarî eꞌmaiꞌnon yuwaꞌtoꞌ morî ta neken. Toꞌ ewomî 
eꞌpîtîꞌpî mîrîrî tîntîrîkon yeserukon yawîrî mîrîrî kuꞌse. 7 Tîîse itakon 
iteꞌkaron yuwaꞌtoꞌ ta, teepîremasanon esanon yepotorî ewomî eꞌpîtîꞌpî tiwin 
iteꞌka tiwin konoꞌ tîîse. Mîîkîrî ewomî pîn mîn ton pra. Tîîse mîîkîrîya 
anîꞌrî wîîsaꞌ tîuya mînî yarî eꞌpîtîꞌpî Paapa pîꞌ ekaremeꞌse. Mîrîrî yarîiya 
imakuiꞌpî tînkupîꞌpî ton pe. Moropai tonpayamîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî 
tînepuꞌtîkon pe pra ikuꞌsaꞌ toꞌya ton pe yarîꞌpîiya. 8 Mîrîrî Paapa yewîꞌ ta, 
toꞌ nîkupî wenai Morî Yekaton Wannîya uyenupakon aronne epuꞌtoꞌpe 
kaiꞌma. Manniꞌ itakon iteꞌkaron yuwaꞌtoꞌ, morî puꞌkuru Paapa koꞌmantoꞌ 
ta, anîꞌ ewomî pîn. Aatarakkanmoka eserîke pra aakoꞌmamî eꞌmaiꞌnon 
yuwaꞌtoꞌ ta neken teepîremasanonya teeserukon kupî tanne. Mîrîrî 
pîꞌ uyenupaꞌpîkon Morî Yekaton Wannîya, maasa Paapa pia ewonnîtoꞌ 
atarakkanmokasaꞌ pra tîîse. 9 Mîrîrîya ekaremekî sîrîrîpe uurîꞌnîkon pîꞌ, 
epuꞌtoꞌpe kaiꞌma. Pena Paapa pia toꞌ nîtîrîya moropai tekînkon poꞌtî toꞌya 
ya, morî pe eꞌtoꞌ yawîrî pemonkon yewan miakanma eserîke pra awanîꞌpî, 
manniꞌkan Paapa yapurînenan yewan. Paapa pia puꞌkuru toꞌ ewomî eserîke 
pra. 10 Tamîꞌnawîron toꞌ nîkupî yeseru wanîꞌpî yekkari wanî tonpe neken, 
moropai toꞌ wuku tonpe, moropai îꞌ kaiꞌma teserukon yaꞌ tenyakon rona 
toꞌya tonpe. Moropai tiaron toꞌ yeseru mîrîrî wanîꞌpî poroporo neken 
pemonkon eꞌronatoꞌ yeseru pe. Mîrîrî kupîꞌpî toꞌya, îꞌ pensa Paapaya 
amenan pe mîrîrîkon yeseru mîrîrî miakanma pîkîrî.

11 Tîîse mîrîrî tîpo Cristo iipîꞌpî teepîremasanon esanon yepotorî pe 
uurîꞌnîkon tonpe. Moropai amenan ewonnîtoꞌ yarakkanmokaꞌpîiya. 
Mîîkîrî ewomîꞌpî mîrîrî Paapa yewîꞌ ta, kaꞌ pon puꞌkuru. Miarî uurîꞌnîkon 
ton pe Paapa pîꞌ esatî pîꞌ aakoꞌmamî, manniꞌ morî eꞌtoꞌ yawîrî yapurîtoꞌ 
pataꞌseꞌ ta, pemonkon nîkonekaꞌpî pata pra. Uupiaꞌnîkon morî tîrî 
Paapaya emapuꞌtînen pe awanî, taasaiꞌya yawîrî. 12 Îꞌ pensa teewomî 
yai, Cristo ewomîꞌpî tiwin iteꞌka neken tamîꞌnawîronkon tonpe mîrîrî 
morî puꞌkuru Paapa koꞌmantoꞌ pataꞌseꞌ yaꞌ. Miarî yaꞌ teewomî yai 
bode mînî moropai paaka more mînî yaasaiꞌya pra man tiwin kin 
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Paapa pîꞌ ekaremekîpa. Tîîse yarîꞌpîiya tîmînî tîniꞌkamoꞌpî puꞌkuru. 
Moropai mîrîrî ke uurîꞌnîkon yeꞌmaꞌpîiya ipatîkarî tîîpia koꞌmannîtoꞌpe. 
13 Mîrîrî bodeyamîꞌ mînî, moropai paakayamîꞌ yuntonon mînî, moropai 
paaka tînre yenpotîpon pepînon tekînkon poꞌtîsaꞌ toꞌya ya, urunuꞌpîri 
wanî toꞌ nîkututuma pe pemonkonyamîꞌ poro. Mîrîrî kupî toꞌya yai, 
pemonkonyamîꞌ yarakkîrî nura pe toꞌ eꞌtoꞌ ronaiya tîîse poro po ituꞌna 
pra. 14 Maasa esenumenkatî, mîrîrî yentai Jesus mînî iniꞌkamoꞌpîya 
uurîꞌnîkon rona. Morî Yekaton Wannî meruntîri yai Paapa pia mîîkîrî 
eturumakaꞌpî tîîwarîrî tîîsaꞌmantapa. Morî pe eꞌtoꞌ yawîron imakuiꞌpî 
ton pîn eeturumakaꞌpî. Mîrîrî wenai imînîya imakuiꞌpî uyewankon yaꞌ 
tîîkoꞌmansen ronaiya. Manniꞌ neꞌneꞌ pe esenumenkantoꞌ kuꞌnen moꞌkaiya. 
Mîrîrî wenai yairî Paapa, manniꞌ ipatîkaron tîîkoꞌmansen yapurîtoꞌpe 
ikupîꞌpîiya. Mîrîrî warantî uurîꞌnîkon pîikaꞌtîiya.

15 Mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuya wenai, Cristo wanî Paapa yarakkîrî pemonkon 
yarappana. Amenan esetantoꞌ tîîsaiꞌya wanî, morî pe pemonkon enatoꞌpe 
Paapa yarakkîrî. Mîrîrî yeꞌnen penaroꞌ yawîronkon nîkupîꞌpî imakuiꞌpî 
moꞌkapa kaiꞌma aasaꞌmantaꞌpî. Moropai inkamoro Paapa nannoꞌsanya 
ipatîkaron inekaremekîꞌpî yapiꞌtoꞌpe aasaꞌmantaꞌpî.

16 Epuꞌtîꞌnîkon enen anîꞌ wanî tîîse, itemanne rîꞌpî yapisî pepîn. 
Tîîse aasaꞌmanta tîpo neken, itonpa pe tîweꞌsenya mîîkîrî isaꞌmantaꞌpî 
yemanne rîꞌpî yapisî eꞌpai awanî. — Uusaꞌmantaꞌpî ya, uyonpa rîꞌpîya 
uyemanne rîꞌpî yapisî eꞌpai man — taasaiꞌya yeꞌnen. 17 Tîîse yapisîiya 
mîîkîrî saꞌmantaꞌpî pataꞌpî pe neken. Maasa, aasaꞌmanta pra tîîse, 
yapisîiya eserîke pra awanî maasa pra îꞌ pe pra awanî, enen aakoꞌmamî 
pîkîrî. Tîîse aasaꞌmanta ya, mîrîrî yai neken yapisî eꞌpai awanî. 18 Mîrîrî 
warantî nîrî pena imakuiꞌpî anîꞌ nîkupîꞌpî moꞌka Paapaya pepîn, tekîn 
wîîsaiꞌya pra tîîse. Itekîn mînî rîꞌpî wenai neken, Paapaya ikupî, taasaꞌ 
tîuya yawîrî. 19 Mîrîrî yeꞌnen eꞌmaiꞌ pe Moisés nurîꞌtîya toꞌ nîkupîton 
ekaremeꞌsaꞌ yai tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ pîꞌ, tamîꞌnawîrî Paapa 
nekaremekîꞌpî, paaka more mînî yapiꞌsaꞌ tîuya moropai bode mînî yapiꞌsaꞌ 
tîuya yenseꞌ yapisîꞌpîiya. Mîrîrî yaiꞌmeꞌpîiya tuna yarakkîrî. Moropai 
mîrîrî ke mîrîrî kaareta tînmenukaꞌpî yaponseꞌ moropai tamîꞌnawîronkon 
pemonkonyamîꞌ kuyukuyumaꞌpîiya. Hissopo yare moropai carneiro siꞌpo 
suuyu ikîꞌpasaꞌ iꞌkaꞌ ke ikuyukuyumaꞌpîiya. 20 Mîrîrî kupî tîuya yeꞌka pe 
taꞌpîiya toꞌ pîꞌ:

— Sîrîrî mîn wanî esetantoꞌ ton Paapa nîkupîꞌpî ekaremeꞌnen pe.
Manniꞌ upîꞌ inekaremekîꞌpî ikupîkonpa

Êx 24.8
— taꞌpîiya. 21 Toꞌ pona ikupîꞌpî tîuya warantî, Moisés nurîꞌtîya mîn 
kuyukuyumaꞌpî mîrîrî Paapa yewîꞌ poro, moropai ita tîweꞌsen 
tamîꞌnawîron toꞌ napurîkon poro. 22 Innape man. Moisés nurîꞌtîya 
yenupantoꞌ yawîrî tamîꞌnawîronkon wanî ironasaꞌ pe mîrîrî mîn ke. 
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Moropai toꞌ makui, toꞌ nîkupîꞌpî kupîꞌpî Paapaya tîîwanmîrî mîrîrî wenai. 
Maasa pra anîꞌ wîîsaꞌ pra awanî ya, umakuyikon ronaiya eserîke pra 
awanî. Tîîse mîn itiꞌkamoꞌpî wenai neken eꞌronan esepuꞌtî.

Cristo Niꞌkamoꞌpî Imînîya Neken
Umakuyikon Rona

23 Inna seruꞌ pepîn tarî Paapa koꞌmantoꞌ kupîꞌpî toꞌya morî pe tekînon 
mînî ke. Tîîse mîrîrî wanîꞌpî kaꞌ po tîweꞌsen patakanen pe neken. Morî pe 
ironapîtîꞌpî toꞌya Paapa yapurîkonpa mîrîrî warantî. Tîîse toꞌ yekînnon 
mînî yentai morî pe ronaton yuꞌse kaꞌ pon wanî, manniꞌ pata pemonkon 
yarakkîrî Paapa esepotoꞌ. 24 Maasa pra Cristo ewonsaꞌ pra man morî puꞌkuru 
Paapa pataꞌseꞌ ya pemonkon nîkonekaꞌpî yaꞌ pra, mîrîrî kaꞌ po tîweꞌsen 
patakasaꞌ yaꞌ pra. Tîîse mîîkîrî ewomîꞌpî kaꞌ po tîweꞌsen yaꞌ puꞌkuru. 
Moropai sîrîrîpe Paapa pia aakoꞌmamî uurîꞌnîkon tonpe teeseurîma pîꞌ, 
upîikaꞌtîiyaꞌnîkon. 25 Mîrîrî warantî pra pena teepîremasanon esanon 
yepotorî ewonpîtîꞌpî. Konoꞌ kaisarî eewonpîtîꞌpî mîrîrî morî puꞌkuru Paapa 
pataꞌseꞌ yaꞌ, tîmînî yaase pra tîîse paaka more mînî yaapîtîꞌpîiya. Tîîse mîrîrî 
warantî Cristo ewonsaꞌ pra man tuꞌke iteꞌka. 26 Mîrîrî warantî ewonpîꞌsaꞌ 
ya, konoꞌ kaisarî moriya tuꞌke iteꞌka Cristoya tîmoron epuꞌtî eꞌpai awanî 
eꞌpainon pata ekonekaꞌpî pata pai. Tîîse mîîkîrî ewomîꞌpî tiwin iteꞌka 
neken tamîꞌnawîronkon tonpe. Sîrîrî yai tamîꞌnawîron ataretîꞌka kupî yai 
eesenpoꞌpî imakuiꞌpî pe tamîꞌnawîronkon eꞌtoꞌ moꞌkapa kaiꞌma. Tîîwarîrî 
tiwin iteꞌka tîîsaꞌmantapa eeturumakaꞌpî. 27 Tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkon 
saꞌmanta eꞌpai awanî tiwin iteꞌka neken. Moropai mîrîrî tîpo Paapaya 
uurîꞌnîkon yenuntoꞌ wanî. 28 Mîrîrî warantî nîrî Cristo eturumakaꞌpî 
tîîwarîrî tiwin iteꞌka tîîsaꞌmantapa. Moropai pemonkonyamîꞌ nîkupîꞌpî 
imakuiꞌpî moꞌkaꞌpîiya tîpona. Mîrîrî tîpo mîîkîrî esenpo itakon iteꞌka pe 
tarîpai imakuiꞌpî moꞌkai pra, tîîse tînîmîkî pîꞌ tîîkoꞌmansenon pîikaꞌtîi aaipî.

10  1 Pena Moisés nurîꞌtîya yenupatoꞌ wanî maasa Cristo nîkupî 
ekaremeꞌnen pe. Mîrîrî wanîꞌpî itekatonoꞌpî pe neken, morî pe 

tuiꞌsen yekatonoꞌpî pe awanîꞌpî, imaꞌre tîwanî yeꞌnen. Maasa pra konoꞌ 
kaisarî ikuꞌpîtî toꞌya eꞌpai awanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen oꞌnon yeꞌka pe mîrîrî 
Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpîya pemonkon kupî eꞌpainon morî pe eꞌtoꞌ 
yawîrî, Paapa pia erepannîtoꞌpe. 2 Sîrîrî Paapa yapurînenan eꞌsaꞌ ya, 
morî pe eꞌtoꞌ yawîrî ironasaꞌ pe imakuiꞌpî tînkupîꞌpîkon winîpai, mîrîrî 
tînkupîkon koꞌmannîpî mîꞌpannîpîꞌpî toꞌya eꞌpainon. Maasa pra morî 
pe toꞌ wanî eꞌpainon teuren. 3 Tîîse mîîwîni pra awanî konoꞌ kaisarî 
tîmakuyikon yepeꞌ ton tekînkon eneꞌpîtî pemonkonyamîꞌya. Mîrîrîya toꞌ 
yenpenatanîpîꞌpî tîmakuyikon rona pîꞌ. 4 Maasa pra paaka mînîya moropai 
bode mînîya anîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî moꞌka eserîke pra awanî tiwin kin.

5 Mîrîrî yeꞌnen Cristoya taꞌpî Paapa pîꞌ tarî non pona teerepansaꞌ yai:
— Paaka mînî moropai anîꞌrî mînî yarîuya
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yuꞌse pra awanî yeꞌnen,
uyesaꞌ ton kupîꞌpîya, Paapa, untîrî tonpe aapia.

 6 Maasa pra oꞌmaꞌkon toꞌ nîpoꞌtîkon
itaponseꞌ po
inkamoro yuꞌse pra awanî inîꞌrî
toꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî moꞌkanen pe.

 7 Mîrîrî yeꞌnen tauya apîꞌ:
Paapa, uurî tarî wai
ituꞌse aweꞌtoꞌ kuꞌtoꞌpeuya.
Îꞌ kaiꞌma amaimu yaponseꞌ po
upîꞌ teeseurîmasen eꞌmenukasaꞌ
manniꞌya taasaꞌ yawîrî ikupîuya

Sl 40.6-8

— taꞌpîiya. 8 Mîrîrî pîꞌ esenumenkanpaiꞌnîkon. Eꞌmaiꞌ pe taꞌpîiya: — Paaka wîî toꞌya 
yuꞌse pra awanî. Anîꞌ enepî toꞌya yuꞌse awanî pepîn aapia tînpoꞌtîkon ton. (Mîrîrî 
taꞌpîiya mîrîrî kuꞌtoꞌpe toꞌya kaiꞌma Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpîya taasaꞌ tanne.) 
9 Moropai mîrîrî tîpo taꞌpîiya: — Uurî tarî wai Paapa, ituꞌse amîrî eꞌtoꞌ kuꞌtoꞌpeuya 
— taꞌpîiya. Mîrîrî warantî tamîꞌnawîrî toꞌ nîkupî koꞌmannîpî yaretîꞌkaꞌpî Paapaya. 
Moropai mîrîrî pataꞌpî yaꞌ Cristo saꞌmantatoꞌ tîrîꞌpîiya. 10 Ituꞌse Paapa wanî wenai 
Cristo saꞌmantaꞌpî. Mîrîrî aasaꞌmantatoꞌ wenai, uurîꞌnîkon nîkupîꞌpî imakuiꞌpî 
moꞌkaꞌpîiya. Moropai morî pe uurîꞌnîkon kupîꞌpîiya. Maasa pra eeturumakaꞌpî 
tîîsaꞌmantapa tiwin iteꞌka tamîꞌnawîronkon nîkupîꞌpî imakuiꞌpî tonpe.

11 Mîrîrî yeꞌka pe pra manniꞌkan teepîremasanon Judeuyamîꞌ nîpoꞌtî wanî. 
Ikoꞌnoro wei kaisarî teserukon yawîrî ikupî pîꞌ toꞌ eꞌpîtî. Tîîse mîrîrî toꞌ 
nîkupîya anîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî moꞌka eserîke pra awanî tiwin kin. 12 Tîîse 
mîîkîrî teepîremasanon esanon yepotorî Jesus Cristo eturumakaꞌpî tiwin 
iteꞌka neken imakuiꞌpî tamîꞌnawîronkon nîkupîꞌpî moꞌkapa. Mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuya 
tîpo eereutaꞌpî ipîkku pataꞌseꞌ yaꞌ, Paapa meruntîri winîkîi. 13 Miarî mîrîrî 
pata pai, mîîkîrî Jesus koꞌmamî. Îꞌ pensa Paapaya imaimu yawîrî iteyatonon 
kupî inîmîkî pîꞌ aakoꞌmamî, toꞌ yentai awanî yeꞌnen. 14 Maasa pra mîrîrî tiwin 
iteꞌka eeturumakaꞌpî wenai tîpemonkonoyamîꞌ kupîꞌpîiya morî pe eꞌtoꞌ yawîrî 
ipatîkarî imakuiꞌpî ton pra. Manniꞌkan innape ikuꞌnenan makuyikon moꞌkaiya.

15 Moropai Morî Yekaton Wannî eseurîmaꞌpî mîrîrî yekare pîꞌ. Eꞌmaiꞌ pe 
taꞌpîiya:
 16 — Sîrîrî wanî esetatoꞌ ton pe toꞌ yarakkîrî

manniꞌ wei esuwaꞌkasaꞌ tîpo ikupîuya — taꞌpî Paapaya.
— Umaimu yekaꞌmauya toꞌ yewan yaꞌ aakoꞌmantoꞌpe,
moropai îꞌ pona imenukasaꞌ warantî
toꞌ esenumenkatoꞌ yaꞌ itîrîuya
tîîwanmîraꞌnîkon ikupî toꞌya namai,

Jr 31.33
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— taꞌpîiya. 17 Moropai inîꞌrî taꞌpîiya:
— Îꞌ pensa imakuiꞌpî pe toꞌ eꞌtoꞌ pîꞌ
enpenata pepîn inîꞌrî
moropai toꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî pîꞌ
enpenata pepîn tiwin kin

Jr 31.34

— taꞌpîiya. 18 Mîrîrî warantî tîîwanmîra imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon kuꞌsaiꞌya 
tîpo inîꞌrî tîmakuyikon yepeꞌ pe toꞌ nîpoꞌtî yuꞌse pra awanî tarîpai.

Paapa Pia Erepannîpaiꞌnîkon
19 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, Jesusya pakîꞌnan pona tîmînî kamoꞌpî pata 

pai, îꞌ rî umanenpanenkon ton pra man morî puꞌkuru Paapa pataꞌseꞌ yaꞌ 
ewonnîtoꞌpe. 20 Maasa pra mîîkîrîya amenan eꞌma arakkanmokaꞌpî ewonnîtoꞌ 
ton. Aasaꞌmantaꞌpî yai, tîpataꞌseꞌ yuwaꞌtoꞌ kamisa karakaꞌpî Paapaya. Mîrîrî 
yeꞌnen Paapa pia puꞌkuru ewonnî tarîpai. Maasa pra pemonkon pe Jesus 
saꞌmantatoꞌ wenai imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon moꞌkaꞌpîiya. Moropai uupiaꞌnîkon 
morî pe tîweꞌtoꞌ tîîsaiꞌya yeꞌnen, ewonnî Paapa pia koꞌmanse. 21 Tarîpai moro 
man tiwin kureꞌnan teepîremasanon esanon yepotorî uurîꞌnîkon tonpe miarî 
Paapa yewîꞌ esaꞌ pe tîweꞌsen. 22 Mîrîrî yeꞌnen aminke pra erepannîpaiꞌnîkon 
man Paapa pia. Yairî uyewankon yaꞌ esenumenkan yeꞌka pe moropai innape 
ikupîiꞌma. Maasa pra morî pe esenumenkantoꞌ enasaꞌ man ironasaꞌ pe. 
Moropai morî puꞌkuru tuna ke ironasaꞌ pe uyesaꞌkon wanî warantî, ituꞌna, 
uyewankon yaꞌ morî pe koꞌmannî inîꞌrî imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî pepîn. 
Mîrîrî yeꞌnen iipia puꞌkuru erepannîpaiꞌnîkon man. 23 Moriya innape ikupî 
pîꞌ koꞌmannîpaiꞌnîkon man. Manniꞌ ipîꞌ eseurîman koꞌmannîpî manniꞌ maasa 
pra epuꞌtî man îꞌ kaiꞌma yairî îꞌ taꞌpî tîuya kupî Paapaya. 24 Moropai morî 
pe eꞌnî yuwapaiꞌnîkon tiaronkon yarakkîrî. Tiaronkon pîikaꞌtîpaiꞌnîkon 
tamîꞌnawîrî morî pe toꞌ saꞌnama wenai moropai tiaronkon nîrî saꞌnamatoꞌpe 
toꞌya. Moropai toꞌ pîikaꞌtî yuwatoꞌpe toꞌya. 25 Tiaronkon wîtî pra awanî wenai 
epereꞌpîꞌnîtoꞌ pataꞌseꞌ yaꞌ — Uurî nîrî uutî pepîn — tîkai pra eꞌnîpaiꞌnîkon 
man. Tîîse inkamoro yausinpapaiꞌnîkon man. Inîꞌ panpîꞌ itîîpai toꞌ eꞌtoꞌpe, 
toꞌ yausinpapaiꞌnîkon man. Maasa pra aminke pra Uyepotorîkon iiꞌtoꞌ weiyu 
eseponî pîꞌ man mîîtoꞌpe. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ tarumakai pra toꞌ yausinpa 
yuwapaiꞌnîkon man.

26 Maasa pra yairon puꞌkuru Paapa maimu eta tîpo tîpuꞌse imakuiꞌpî 
kupî pîꞌ koꞌmannî ya, inîꞌrî mîrîrî moꞌkanen ton eporî eserîke pra man. 
Paapa maimu pîinama pra tanne tiaron untîrîkon ton pra man imakuiꞌpî 
yepeꞌ ton. 27 Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ pe eꞌnî kupî sîrîrî. Maasa pra apoꞌ yaꞌ 
teyatonon yenumî Paapaya nariꞌ yaꞌ, apoꞌ îꞌ pensa eesiꞌnîpî neporî ton 
pepîn yaꞌ. 28 Maasa eraꞌmakî. Pena Moisés nurîꞌtî nîmenukaꞌpî yawîrî 
pra tîweꞌsen wanî ya, mîîkîrî yeꞌka wîꞌpî toꞌya tîꞌnînmai pra. Tîîse mîrîrî 
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kuꞌpîtîꞌpî toꞌya pena anîꞌya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ eraꞌma asakîꞌnankonya ya. 
Mîîwîni pra awanî ya, eseurîwîꞌnankonya eraꞌmasaꞌ ya. 29 Tarîpai oꞌnon 
yeꞌka pe awanî kupî sîrîrî Paapa munmu yewanmîrîtîpon yarakkîrî? 
Inkamoro yeꞌkaya imînî tîrona tonkon kupî îꞌ pe pra rî. Manniꞌ imînî 
wenai upîikaꞌtîiyaꞌnîkon yekare esepuꞌtî, amenan esetatoꞌ yawîrî. 
Moropai oꞌnon yeꞌka pe eꞌpai awanî Paapa Yekaton, isaꞌnamanen, winîkîi 
tîwoꞌmaꞌtasen yarakkîrî? Maasa esenumenkatî. Penaronkon Moisés nurîꞌtî 
maimu yawîrî pra esiꞌsan yentai tîweꞌtarumaꞌtîtoꞌ yapisîiya kupî sîrîrî. 
30 Maasa pra Paapa manniꞌya epuꞌtî man. Taꞌpîiya:

— Eseꞌma kupî sîrîrî inkamoro,
umaimu yewanmîrîtîponkon, yarakkîrî

Dt 32.35
— taꞌpîiya. Moropai taꞌpîiya inîꞌrî:

— Uyepotorîkonya tîpemonkonoyamîꞌ yeseru yenpo kupî sîrîrî.
Moropai imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpîkon wenai,
inkamoro yenumîiya kupî sîrîrî

Dt 32.36; Sl 135.14
— taꞌpîiya. 31 Akan neken taamî mannankan Paapa tîîkoꞌmansenya toꞌ 
yenumî kupî pe man.

32 Maasa enpenatatî. Pena Jesus yekare etayaꞌnîkon yai, innape 
ikupîꞌpîyaꞌnîkon, yairî awanî epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî wenai tuꞌke 
aweꞌtarumaꞌtîꞌpîkon. Tîîse mîrîrî rumakayaꞌnîkon pra awanîꞌpîkon. 
Yapîtanîpî pîꞌ aakoꞌmamîꞌpîkon. 33 Tiaron pensa amîrîꞌnîkon muꞌtunpaꞌpî 
toꞌya mararî pra. Moropai atarumaꞌtîꞌpîkon toꞌya tamîꞌnawîronkon 
rawîrî siꞌma. Moropai amîrîꞌnîkonya tiaronkon eꞌtarumaꞌtî eraꞌmaꞌpî 
aꞌnokoꞌpîkon pe. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ wanîyakon pe toꞌ pîikaꞌtî 
yuwaꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî wenai toꞌ kaisarî aweꞌtarumaꞌtîꞌpîkon. 34 Moropai 
amîrîꞌnîkonya atarakkamoꞌsan pîikaꞌtîꞌpî. Tamîꞌnawîrî itesaꞌ pe aweꞌtoꞌkon 
moꞌkaꞌpî toꞌya tanne, mîrîrî yapîtanîpîꞌpîyaꞌnîkon aatausinpakon yeꞌka pe. 
Aatausinpaꞌpîkon maasa pra mîrîrî yentainon morî panpîꞌ eporîyaꞌnîkon 
epuꞌtîꞌpîyaꞌnîkon, tîweꞌtîꞌkasen pepîn tîrî tîuya taasaꞌ Paapaya yawîrî.

35 Mîrîrî yeꞌnen meruntî ke eꞌtî aꞌtuꞌmîra teenai pra. Innape ikupî 
pîꞌ aakoꞌmamîkon ya, kureꞌne morî yapisîyaꞌnîkon kupî sîrîrî. 36 Mîrîrî 
yapisîyaꞌnîkon nîmîkî pîꞌ akoꞌmantî teesetaꞌkai pra. Ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
kupî pîꞌ moropai îꞌ tîrîuya taꞌpî Paapaya yapisîyaꞌnîkon pîkîrî akoꞌmantî. 
37 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Tîkoꞌman pe aakoꞌmamî pe pra man, tîîse mararî aakoꞌmamî.
Moropai manniꞌ tuiꞌsen, mîîkîrî iipî.
Mîîkîrî koꞌmamî pepîn tîîse aaipî.

 38 Mîrîrî yai upemonkonoyamîꞌ morî pe puꞌkuru tîweꞌsanon
koꞌmamî pe man innape ukupî pîꞌ.
Tîîse inkamoro ennaꞌpo ya teꞌmaꞌpîkon pîꞌ,
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inkamoro pîꞌ atausinpa pepîn
Hc 2.3,4

taꞌpîiya. 39 Tîîse uurîꞌnîkon wanî pepîn inkamoro yeꞌka tîwennaꞌposanon 
warantî. Inkamoro wanî aweꞌtîꞌkatonkon pe. Tîîse uurîꞌnîkon wanî 
innape ikuꞌnenan pe moropai innape ikuꞌsaꞌ wenai, uurîꞌnîkon wanî 
eꞌpîikaꞌtîꞌsan pe.

Penaronkonya Innape Paapa Kuꞌtoꞌ
Yeseru Ton Tîrîꞌpî

11  1 Tauya sîrîrî innape Paapa kuꞌtoꞌ wanî see warantî. Innape Paapa 
winîpainon yapisî kupî sîrîrî, manniꞌ inîmîkî pîꞌ koꞌmannî manniꞌ 

epuꞌtîꞌnîkon. Moropai yapisîton moro awanî epuꞌtî teeseraꞌmasen pepîn, 
innape Paapa kupî wenai. 2 Mîrîrî warantî penaronkonya innape Paapa 
kupîꞌpî. Mîrîrî wenai Paapaya toꞌ eraꞌmaꞌpî tîwakîri pe.

3 Innape ikupî wenai epuꞌtîꞌnîkon îꞌ kaiꞌma Paapaya tamîꞌnawîron 
konekaꞌpî tîmaimu ke. Kaꞌ konekaꞌpîiya, kapoi, wei, sirikkîyamîꞌ anîꞌ 
neraꞌmakon pepîn konekaꞌpîiya teraꞌmasen tonpe toꞌ konekaꞌpîiya. Mîrîrî 
epuꞌtî, innape Paapa kupî yeꞌnen.

4 Mîrîrî warantî nîrî pena Abel nurîꞌtîya innape Paapa kupîꞌpî. Mîrîrî 
yeꞌnen Paapa pia tîntîrî tekîn poꞌtîꞌpîiya manniꞌ tîrui Caim nurîꞌtî nîpoꞌtî 
yentainon. Innape Abel nurîꞌtîya ikupî yeꞌnen, tîwakîri pe yairon pe 
Paapaya intîrîꞌpî eraꞌmaꞌpî. Innape ikuꞌtoꞌ tîuya wenai tîîsaꞌmanta tîpo 
inîꞌrî teeseurîmasen pe Abel nurîꞌtî wanî. — Innape Paapa kuꞌnen pe eꞌtî 
— taiya upîꞌnîkon.

5 Mîrîrî warantî nîrî Enoqueya innape Paapa kupîꞌpî. Mîrîrî wenai 
aasaꞌmantatoꞌ winîpai Paapaya yarîꞌpî. Moropai mîîkîrî esaꞌrîꞌpî yuwaꞌpî 
itonpayamîꞌya tîîse eporî toꞌya pra awanîꞌpî. Maasa pra Paapaya yarîꞌpî 
wanîꞌpî. Yarîiya rawîrî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ wanîꞌpî: 
— Tîwakîri pe Paapaya eraꞌmaꞌpî innape ikuꞌtoiꞌya wenai. 6 Anîꞌya innape 
Paapa kupî yeꞌka pe pra, tîwakîri pe eraꞌmaiya pepîn tiwin kin. Maasa pra 
Paapa pia tuutîsenya innape moro Paapa wanî ikupî eꞌpai awanî. Moropai 
Paapa nîtîrî ton moro awanî, manniꞌkan tîwanenan pia epuꞌtîiya eꞌpai awanî.

7 Mîrîrî warantî nîrî Noé nurîꞌtîya Paapa maimu eta tîuya yai innape 
ikupîꞌpî. Taꞌpî Paapaya: — Pata yaretîꞌkauya pe wai tuna ke — taꞌpîiya. 
Tîîse maasa îꞌ eꞌkupî eraꞌmasaꞌ Noéya pra awanîꞌpî. Tîîse innape 
imaimu kupîꞌpîiya. Moropai kureꞌnan kanau konekaꞌpîiya. Mîrîrî yaꞌ 
tîpemonkonoyamîꞌ tarakkîronkon eꞌpîikaꞌtîtoꞌpe kaiꞌma. Mîrîrî kuꞌsaiꞌya 
wenai tiaronkon pata ponkon tîꞌkaꞌpî Paapaya. Moropai innape tîkuꞌsaiꞌya 
wenai yairon pe ikupîꞌpî Paapaya.

8 Mîrîrî warantî nîrî Abraão nurîꞌtîya innape Paapa maimu kupîꞌpî. 
Mîîkîrî yannoꞌpî Paapaya moropai eeseꞌmaꞌtîꞌpî tiaron pata pona. Attîꞌpî 
seꞌ tapairî tuutîsen pemonkon wîtî warantî, oꞌnon pata tuutî epuꞌtî 
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yeꞌka pe pra. Tîîse apata ton tîrîuya taꞌpî Paapaya pata pona attîꞌpî. 
Mîîkîrîya tîpata nîmîꞌpî. 9 Innape Paapa kupî tîuya wenai aakoꞌmamîꞌpî 
miarî kaꞌran pe, mîrîrî itîrî tîuya taasaꞌ Paapaya manniꞌ pata yaꞌ. Mîîkîrî 
koꞌmamîꞌpî tappîi konekasaꞌ ta. Mîrîrî warantî nîrî Isaque nurîꞌtî moropai 
Jacó nurîꞌtî koꞌmamîꞌpî tappîi konekasaꞌ ta. Maasa pra inkamoro pîꞌ nîrî 
taꞌpî Paapaya toꞌ pataꞌseꞌ ton itîrî tîuya pîꞌ mîîtoꞌpe. 10 Mîrîrî warantî 
toꞌ koꞌmamîꞌpî maasa pra Abraão nurîꞌtîya ikoneka tîuya taꞌpî Paapaya 
nîmîkîꞌpî tîpataꞌseꞌ ton. Manniꞌ Paapa nîkonekaꞌpî aakoꞌmamî pataꞌseꞌ ton, 
saꞌman iteꞌseꞌkon aataretîꞌka neporî ton pepîn mîrîrî nîmîkîꞌpîiya.

11 Innape ikupî pîꞌ Abraão nurîꞌtî koꞌmamî wenai tînmu ke eenaꞌpî 
aꞌyekeꞌton pe siꞌma. Moropai inoꞌpî Sara nurîꞌtî nîrî, tînre yenponen pe 
pra siꞌma tînre ke eenaꞌpî. Mîîkîrîya innape îꞌ kupî tîuya taꞌpî Paapaya 
epuꞌtîꞌpî. 12 Mîrîrî warantî mîîkîrî Abraão nurîꞌtî enaꞌpî tuꞌkankon yunkon 
pe aꞌyekeꞌtonon pe siꞌma. Mararî pra ipayanyamîꞌ ton esenpoꞌpî kaꞌ pîꞌ 
sirikkîyamîꞌ wanî warantî. Moropai tuꞌke kasapan wanî warantî pîrana 
ka, ikuꞌneꞌtî yentai ipayanyamîꞌ epamîꞌpî.

13 Sîrîrî warantî tamîꞌnawîronkon inkamoro penaronkon eꞌtîꞌkaꞌpî innape 
ikupî yeꞌka pe. Teuren îꞌ tîrî tîuya taꞌpî Paapaya eraꞌmasaꞌ toꞌya pra man 
tîîse innape ikupîꞌpî toꞌya. Maasa yapisî tîuyaꞌnîkon epuꞌtîꞌpî toꞌya. Moropai 
toꞌ esepuꞌtîꞌpî tarîron pe pra tîwanîkon moropai toꞌ esekaremekîꞌpî kaꞌran 
pe tîwanîkon pîꞌ sîrîrî pata po, tuutîsanon pe sîrîrî pata poi toꞌ wanî. 
14 Mîrîrî warantî anîꞌkan esenumenka ya, tîpataꞌseꞌkon ton yuwa pîꞌ toꞌ 
koꞌmamî eesepuꞌtî. 15 Inkamoro esenumenkasaꞌ pra man tîwennaꞌpokon 
pîꞌ tîpataꞌseꞌkon yaꞌ. Ennaꞌpopai tîwanîkon ya, toꞌ ennaꞌpoꞌpî eꞌpainon. 
16 Tîîse tîpatakon ton yuwaꞌpî toꞌya tiaron, itentainon morî kaꞌ pon. Mîrîrî 
wenai Paapa eppepî pepîn toꞌ yunkon pe, toꞌ napurî pe tîwanî pîꞌ maasa pra 
mîîkîrîya toꞌ pataꞌseꞌ ton konekaꞌpî miarî morî puꞌkuru.

17 Abraão nurîꞌtîya innape Paapa kupîꞌpî wenai, tînmu Isaque nurîꞌtî 
tîrîꞌpî Paapa pia ipoꞌtîpa. Maasa pra innape tîkupîiya epuꞌtîpa tînmu Isaque 
nurîꞌtî wîîtoꞌpeiya tîîpia esatîꞌpî Paapaya. 18 Teuren Paapaya taasaꞌ wanîꞌpî, 
ipîꞌ mîîkîrî inmu Isaque nurîꞌtî wenai tuꞌke payanyamîꞌ ton wanî kupî sîrîrî 
taasaiꞌya wanîꞌpî. Mîîwîni tîîse mîîkîrî tiwinan tînmu wîî yonpaꞌpî Abraão 
nurîꞌtîya Paapa maimu pe. 19 Innape Abraão nurîꞌtîya ikupîꞌpî. Tînmu 
wîîsaꞌ tîuya tîpo, Paapaya iꞌmîꞌsaꞌka eserîke ikupîꞌpîiya innape. Mîrîrî 
yeꞌnen Paapa nîkupîꞌpî wanîꞌpî isaꞌmantaꞌsan koreꞌta pai mîîkîrî tînmu 
Isaque nurîꞌtî eꞌmîꞌsaꞌka warantî, iwîsaꞌ tîuya ya. Innape mîrîrî kuꞌsaꞌ tîuya 
wenai tînmu yapisîꞌpîiya isaꞌmantaꞌpî eꞌmîꞌsaꞌkasaꞌ warantî.

20 Mîrîrî warantî nîrî innape Paapa kupî tîuya wenai Isaque nurîꞌtîya 
taꞌpî tînmukuyamîꞌ pîꞌ. Morî tîîtoꞌpe Paapaya maasa toꞌ pia taꞌpîiya Jacó 
nurîꞌtî pîꞌ moropai Esaú nurîꞌtî pîꞌ.

21 Mîrîrî warantî nîrî innape Jacó nurîꞌtîya Paapa kupîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
tîîsaꞌmanta yeꞌka pe Jacó nurîꞌtîya José nurîꞌtî munkîyamîꞌ pîꞌ taꞌpî morî 
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tîîtoꞌpe Paapaya toꞌ pia tiwin pîꞌ toꞌ tîîse. Mîrîrî taa yeꞌka pe mîîkîrî 
apîtasaꞌ wanîꞌpî tîmeꞌsipu pona moropai Paapa yapurîꞌpîiya.

22 Mîrîrî warantî nîrî José nurîꞌtîya innape Paapa kupîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
tîîsaꞌmanta rawîrî Israelyamîꞌ epaꞌkatoꞌ pîꞌ eeseurîmaꞌpî Egito pata poi. 
Tîmaimu tîrîꞌpîiya toꞌ pîꞌ îꞌ kupî toꞌya eꞌpai awanî tîîsaꞌmantasaꞌ tîpo teꞌpî 
rîꞌpî yarakkîrî, yaatoꞌpe toꞌya tarakkîrîꞌnîkon.

23 Mîrîrî warantî nîrî innape Paapa kupîꞌpî Moisés yuntonon nurîꞌtîya. 
Mîrîrî wenai eesenposaꞌ tîpo yenomîꞌpî toꞌya eseurîwîꞌne kapoi kaisarî. 
Maasa pra mîîkîrî eraꞌmaꞌpî toꞌya morî pe puꞌkuru. Mîrîrî yeꞌnen pata esaꞌ 
pe tîweꞌsenya taasaꞌ yawîrî iwî toꞌya pra awanîꞌpî. Inama toꞌya pra toꞌ 
wanîꞌpî.

24 Mîrîrî nîrî innape Paapa kupîꞌpî Moisés nurîꞌtîya. Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne 
teenai mîîkîrî pata esaꞌ Faraó yensi more pe tesatî toꞌya yuꞌse pra awanîꞌpî. 
25 Tîîse mîîkîrî wanîꞌpî Paapa pemonkonoyamîꞌ eꞌtarumaꞌtî kaisarî 
eꞌtarumaꞌtîpai, mararî Egito ponkon koreꞌta ikoꞌmanpai tîwanî yentai, 
imakuiꞌpî kupî tîuya pîꞌ taatausinpai. Paapa pemonkonoyamîꞌ yarakkîrî 
tîweꞌtarumaꞌtî eraꞌmaꞌpîiya morî pe panpîꞌ awanî. 26 Morî pe panpîꞌ 
awanî epuꞌtîꞌpîiya, tamîꞌnawîrî Egito po tîweꞌsanon esaꞌ pe tîwanî yentai. 
Maasa pra mararî tîweꞌtarumaꞌtî epuꞌtîꞌpîiya Paapa pemonkonoyamîꞌ 
pokonpe, manniꞌkan koreꞌtapai maasa tîmenkaꞌpî pîikaꞌtîton Paapa narima 
epuꞌtîꞌpîiya. Moropai tîîpia Paapa nîtîrî kureꞌnan nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîꞌpî. 
27 Innape Paapa kupî tîuya wenai Egito pata yapai Moisés nurîꞌtî epaꞌkaꞌpî 
pata esaꞌ namaiya pra. Tamîꞌnawîron yapîtanîpîꞌpîiya maasa pra Paapa anîꞌ 
neraꞌma pepîn epuꞌtî tîuya yeꞌnen. 28 Innape Paapaya tîpemonkonoyamîꞌ 
pîikaꞌtî kupî tîuya yeꞌnen, tekînkon tîꞌkatoꞌpe toꞌya taꞌpîiya. Moropai 
inkamoroya tînnaꞌtakon kîꞌpatoꞌpe toꞌya mîn ke taꞌpîiya. Maasa pra Egito 
pona inserî iipî ya toꞌ tîꞌkai, toꞌ munkîyamîꞌ eꞌmaiꞌnokon tîꞌkaiya namai.

29 Mîrîrî warantî innape Paapa kupîꞌpî Israelyamîꞌya. Mîrîrî yeꞌnen 
kureꞌnan pîrana suuyu iteseꞌ rukkuꞌnîpîꞌpî toꞌya aꞌmun po. Moropai toꞌ 
yeꞌmaꞌpî pîꞌ tuiꞌsanon Egito ponkon enaꞌpî. Inkamoro yeuronkaꞌpî tunaya. 
Toꞌ tîꞌkaꞌpîiya.

30 Mîrîrî warantî innape Paapa kupî toꞌya wenai Jericó cidaderî yuwaꞌtoꞌ 
kawînan enaꞌpî. Asakîꞌne miaꞌ pona wei kaisarî mîrîrî yuwaꞌtoꞌ woi toꞌ wîtî 
koꞌmannîꞌsaꞌ tîpo eenaꞌpî. ˻Paapa maimu yawîrî mîrîrî kupîꞌpî toꞌya.˼

31 Mîrîrî warantî nîrî innape Paapa kupîꞌpî Raabe nurîꞌtîya. Manniꞌ 
seꞌ tapairon wîriꞌ warayoꞌkon yarakkîrî tîweꞌsen. Mîîkîrî saꞌmantasaꞌ 
pra man manniꞌkan tîpata yawonkon saꞌmanta yai. Inkamoro wanîꞌpî 
Paapa maimu yawîrî pra. Tîîse morî pe manniꞌkan pata eraꞌmanenan 
Israelyamîꞌ yapisîꞌpîiya tewîꞌ ta.

32 Îꞌ tauya eꞌpainon inîꞌ panpîꞌ sîrîrî pîꞌ? Maasa pra kureꞌne eseurîma eserîke 
pra wai mararî wei man. Eseurîma eserîke pra wai Gideão nurîꞌtî nîkupîꞌpî 
pîꞌ, moropai Baraque nurîꞌtî nîkupîꞌpî pîꞌ, moropai Sansão nurîꞌtî nîkupîꞌpî pîꞌ 
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moropai Jefté nurîꞌtî nîkupîꞌpî pîꞌ moropai Davi nurîꞌtî nîkupîꞌpî pîꞌ moropai 
Samuel nurîꞌtî nîkupîꞌpî pîꞌ, moropai manniꞌkan Paapa maimu ekaremeꞌnenan 
profetayamîꞌ nurîꞌtî pîꞌ. 33 Mîrîrî warantî innape Paapa kupîꞌpî toꞌya. Mîrîrî 
wenai toꞌ eseyaꞌnama mararonkon pepîn tiaron pata ponkon yarakkîrî. 
Moropai toꞌ yentai toꞌ wanîꞌpî. Yairon kupîꞌpî toꞌya. Mîrîrî yeꞌnen Paapa 
winîpainon, itîrî tîuya taꞌpî Paapaya, yapisîꞌpî toꞌya. Innape ikupî toꞌya wenai 
kaikusiyamîꞌ mata yettapurîꞌpî Paapaya. 34 Innape ikupî tîuyaꞌnîkon wenai 
kureꞌnan apoꞌ awittasaꞌ yiꞌnîpîꞌpî Paapaya, toꞌ aramî namai. Moropai toꞌ eꞌtîꞌka 
yai tiaronkon saꞌmanta tanne, toꞌ saꞌmanta pra awanîꞌpî. Teuren aꞌtuꞌmîra toꞌ 
wanîꞌpî. Tîîse meruntî ke toꞌ enaꞌpî. Teeseyaꞌnamakon yai meruntî ke puꞌkuru 
toꞌ wanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen tiaron pata ponkon mararonkon pepînon yentai 
toꞌ wanîꞌpî. 35 Mîrîrî warantî innape Paapa kupîꞌpî wîriꞌsanyamîꞌya. Mîrîrî 
yeꞌnen toꞌ yonpakon isaꞌmantaꞌsan pîmîꞌsaꞌkaꞌpî Paapaya inîꞌrî. Tiaronkon 
tarumaꞌtîꞌpî toꞌya tîwî innape ikuꞌtoꞌ tîuyaꞌnîkon rumakatoꞌpe toꞌya. Tîîse 
tîwî irumaka toꞌya pra awanîꞌpî. Maasa epuꞌtîꞌpî toꞌya tîweꞌtarumaꞌtîkon 
tîpo tîîsaꞌmantasaꞌkon ya, morî yapisî tîuyaꞌnîkon tîweꞌmîꞌsaꞌkasaꞌkon yai. 
36 Moropai tiaronkon yeppeꞌnîpîꞌpî toꞌya. Moropai tiaronkon poꞌpîtîꞌpî toꞌya. 
Tiaronkon yewaꞌtîpîtîꞌpî toꞌya. Moropai atarakkannîtoꞌ yewîꞌ ta toꞌ yarîꞌpî 
toꞌya. 37 Moropai toꞌ saꞌmanta pîkîrî tiaronkon paꞌtîpîtîꞌpî toꞌya tîꞌkon ke. 
Tiaronkon saraꞌmoꞌpîtîꞌpî toꞌya saasa ke arakkita pairî. Tiaronkon wîꞌpî toꞌya 
kasupara ke. Tiaronkon ataimerunpaꞌpî mararî pra. Toꞌ asarî koꞌmannîpîꞌpî 
seꞌ yentakaya, tîponkon ton carneiro moropai bode piꞌpî rîꞌpî yekaꞌmaꞌpî 
tîuyaꞌnîkon yeꞌka pe. Îꞌ ton pra tîweꞌsanon pe toꞌ wanîꞌpî. Itarumaꞌtîsaꞌ pe toꞌ 
wanîꞌpî ipîra. Toꞌ eꞌtarumaꞌtîtoꞌ wanîꞌpî tuꞌke, tiwin pra. 38 Inkamoro asarîꞌpî 
keren poro moropai wîꞌ poro. Moropai toꞌ koꞌmanpîtîꞌpî yarantana pîꞌ. Aꞌtakon 
non yakasaꞌ yapîꞌ toꞌ koꞌmamîꞌpî. Morî pe, yairon pe toꞌ wanîꞌpî, sîrîrî pata 
ponkon imakuiꞌsan koreꞌta toꞌ koꞌmamî yentai.

39 Inkamoro yeseru eraꞌmaꞌpî Paapaya tamîꞌnawîrî tîwakîri pe. Maasa 
pra innape tîkupî toꞌya wenai toꞌ pîꞌ aatausinpaꞌpî. Tîîse inkamoro 
eꞌtîꞌkaꞌpî maasa îꞌ tîrîuya taꞌpî Paapaya tapiꞌse pra. 40 Maasa pra Paapa 
esenumenkaꞌpî tiaron pe maasa uurîꞌnîkon koneka tîuya yai morî pe 
aweꞌtoꞌ yawîrî, inkamoro nîrî konekaiya. Mîrîrî yai morî yapisî toꞌya pe 
man uurîꞌnîkon yarakkîrî.

Paapa Uyunkon Mîîkîrî

12  1 Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkonya inkamoro mararonkon pepîn 
nîkupîꞌpî yekare etaꞌpî. Mîrîrî warantî uurîꞌnîkonya ikuꞌtoꞌpe 

ekaremeꞌnen pe awanî. Mîrîrî yeꞌnen tî tamîꞌnawîrî innape ikupî 
manenpanen rumakapaiꞌnîkon man. Moropai imakuiꞌpî unkupîkon 
kupî eꞌpai pra man atareꞌmon namai. Inîꞌ ipîꞌ enpenatanpai pra man. 
Tîîse meruntî ke eꞌnîpaiꞌnîkon man manniꞌkan teekaꞌtunsenon ekaꞌtumî 
warantî. Toꞌsarî uyeꞌmarîkon ta koꞌmannîpaiꞌnîkon yairî maꞌre teenai 
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pra. 2 Innape ikupî pîꞌ koꞌmannîpaiꞌnîkon Jesus eraꞌmaiꞌma. Maasa pra 
innape Paapa kupî wenai, mîîkîrîya uurîꞌnîkon pîikaꞌtîꞌpî. Moropai 
upîikaꞌtîkon pîꞌ aakoꞌmamî tîîpia erepannî pîkîrî. Mîîkîrî yeseru pîꞌ 
esenumenkanpaiꞌnîkon. Îꞌ pensa mîîkîrîya pakîꞌnan pona tîîsaꞌmantatoꞌ 
yewanmîrîsaꞌ pra man. Tîîse aatausinpaꞌpî maasa pra îꞌ kaiꞌma tîîpia 
itîrîuya taꞌpî Paapaya yapisî tîuya kupî yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kaiꞌma 
eesenumenka pra awanîꞌpî kureꞌnan tîweppeꞌtoꞌ pîꞌ, tîîsaꞌmantatoꞌ pîꞌ. 
Tarîpai mîîkîrî ereutasaꞌ sîrîrî, ipîkku pataꞌseꞌ yaꞌ, Paapa, tamîꞌnawîronkon 
esaꞌ pe tîweꞌsen, yaponseꞌ po imeruntîri winî. 3 Maasa esenumenkatî îꞌ 
kaiꞌma aweꞌtarumaꞌtîꞌpî pîꞌ. Îꞌ kaiꞌma imakuiꞌsan koreꞌta tîwanî yai tîpîꞌ toꞌ 
woꞌmaꞌtatoꞌ yapîtanîpîꞌpîiya. Mîrîrî warantî nîrî amîrîꞌnîkonya yapîtanîpî 
eꞌpai awanî, yairî maꞌre teenai pra, moropai tîrumakai pra.

4 Epuꞌtî pîꞌ wai seruꞌ pepîn. Imakuiꞌsanya atarumaꞌtîꞌpîtoꞌkon pîꞌ 
yapîtanîpî pîꞌ aakoꞌmamîkon. Tîîse ipîra amîrîꞌnîkon tîwîi amînîkon 
tiꞌkanse atarumaꞌtîsaꞌkon toꞌya pra man sîrîrî tîpose. 5 Îꞌ taꞌpî Paapaya 
kuꞌsaꞌyaꞌnîkon aawanmîraꞌnîkon. Meruntî ke awanîkonpa Paapaya 
tîmaimu ke taꞌpî yairî maꞌre eenakon namai, tînmukuyamîꞌ pe 
amîrîꞌnîkon tîkuꞌse. Taꞌpîiya see warantî:

Maasa etakî unmu,
îꞌ pensa Paapaya atarumaꞌtî wenai
îꞌ kaiꞌma ayenupaiya etatî.
Ipîinamayaꞌnîkon pra kenantî.
Moropai îꞌ pensa apîꞌ taiya ya:
— Yairî pra nai — taiya ya apîꞌ,
kîsewankonoꞌmai.

 6 Maasa pra Paapa wanî
tîsaꞌnamanenan yakoꞌmenkanen pe,
morî pe toꞌ enatoꞌpe.
Moropai tamîꞌnawîronkon tînmu pe
tînapisîꞌsan panamaiya,
yairî pra toꞌ yeseru wanî namai

Pv 3.11,12
taꞌpîiya.

7 Mîrîrî yeꞌnen eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yapîtanîꞌtî, Paapaya apanamatoꞌkon eta 
yeꞌka pe. Maasa pra îꞌ kaiꞌma apîꞌnîkon Paapa esenyakaꞌma tînmukuyamîꞌ 
pe awanîkon yeꞌnen. Moro awanî sîrîrî more itun nakoꞌmenkaꞌpî pepîn 
iteseru? Kaane, iteseru yakoꞌmenkasaiꞌya mîrîrî, itun pe tîwanî yeꞌnen. Mîrîrî 
warantî tamîꞌnawîronkon tînmukuyamîꞌ yakoꞌmenka Paapaya. 8 Mîrîrî yeꞌnen 
yakoꞌmenkasaꞌ pe pra awanîkon ya, inmuku pe puꞌkuru awanîkon pepîn. Tîîse 
tiaron munkî pe awanîkon. 9 Uyunkon tarîronya uurîꞌnîkon yakoꞌmenkaꞌpî. 
Moropai mîîkîrî namaꞌpî. Mîrîrî yentai Paapa namaꞌnîkon eꞌpai man, manniꞌ 
uyunkon kaꞌ pon uyakoꞌmenkanenkon. Mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya, 
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moriya iipia koꞌmannîtoꞌ puꞌkuru eporî. 10 Uyunkon tarîronya uurîꞌnîkon 
yakoꞌmenkapîtîꞌpî more pe eꞌnîꞌnîkon tanne teesenumenkatoꞌ yawîrî. Morî 
pe uyeserukon yuꞌse tîwanî yeꞌnen yakoꞌmenkapîtîꞌpî toꞌya epuꞌtî tîuyaꞌnîkon 
pîkîrî. Tîîse Paapaya uurîꞌnîkon yakoꞌmenkatoꞌ wanî tîwîrî yairon pe. Morî 
pe tarakkîrî koꞌmannîtoꞌpe, tîwarantî ukupîiyaꞌnîkon. 11 Îꞌ pensa uurîꞌnîkon 
yakoꞌmenkanenya ya, uyakoꞌmenkatoꞌkon wanî uurîꞌnîkon yewankonoꞌmanen 
pe. Yai pra yairî maꞌre enan, atausinpantoꞌ ton pra. Tîîse maasa panpîꞌ 
uurîꞌnîkon yakoꞌmenkasaꞌkon yeseru ena morî pe. Moropai tîwanmîra eꞌnîtoꞌ 
eseraꞌma, maasa pra Paapaya uyakoꞌmenkasaꞌkon wenai.

Panamantoꞌ
12 Mîrîrî yeꞌnen tauya amîrîꞌnîkon wanî itenya ikeꞌnepamîꞌsan warantî 

ayenyakon pîmîꞌsaꞌkatî taatausinpai. Moropai eꞌmîꞌsaꞌkatî apîtatî ikeꞌne 
tîweꞌsen warantî pra. Tîîse meruntî ke enatî ayewankon yaꞌ.
 13 Toꞌsarî ayeꞌmarîkon konekayaꞌnîkon warantî ayeserukon konekatî 

morî pe yawîrî aakoꞌmamîkonpa yairî maꞌre teenai pra.
Pv 4.26

Aakoꞌmamîkon yai ayeserukon eraꞌmanenan aꞌtuꞌmînan esenomî namai, 
tîîse morî pe taatausinpai toꞌ koꞌmantoꞌpe.

14 Tîîwanmîra awanîkon yuwatî tamîꞌnawîronkon pokonpe. Moropai 
morî pe puꞌkuru, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî aakoꞌmamîkon yuwatî. Maasa 
pra mîrîrî kuꞌsaꞌ anîꞌya pra awanî ya, Uyepotorîkon eraꞌmaiya pepîn 
tiwin kin. 15 Aka tîwarî eꞌtî, anîꞌya tîîpîikaꞌtîtoꞌ Paapaya yewanmîrî 
namai, iipiapai aatarimakî namai. Aka mîîkîrî keꞌnen manniꞌ mîꞌnî yeꞌ 
aroꞌtasaꞌ manniꞌ warantî maasa pra mîrîrî mîꞌnî yeꞌ arentasaꞌ ya morî pe 
tîweꞌsen koreꞌta mîrîrîya toꞌ tarumaꞌtî. Mîrîrî warantî pra eꞌtî teekoreꞌmai 
pra tiaronkon winîkîi. 16 Moropai tauya aka seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ 
yarakkîrî awanî tonpe anîꞌ keꞌnen. Moropai wîriꞌsanyamîꞌ keꞌnen seꞌ 
tapairî warayoꞌkon yarakkîrî. Moropai Paapa nîtîrî yewanmîrî anîꞌya 
keꞌnen. Maasa pra mîrîrî warantî Esaú nurîꞌtîya ikupîꞌpî. Tîîpia Paapa 
nîtîrîꞌpî yewanmîrîꞌpîiya. Eesenumenka pra awanîꞌpî eꞌmaiꞌnon pe 
tîwanî pîꞌ eꞌmaiꞌnon pia îꞌ tîrî tîuya taꞌpî Paapaya pîꞌ. Maasa pra tiwinan 
prato awentamoꞌkantoꞌ miakanmaꞌpîiya mîrîrî ke takon Jacó nurîꞌtî pia. 
17 Mîrîrî tîpo îꞌ kupîꞌpîiya epuꞌnenan amîrîꞌnîkon. Mîrîrî entamoꞌkantoꞌ 
miakanmaꞌpî tîuya manaꞌpoka yuꞌse awanîꞌpî. Mîrîrî esatîꞌpîiya tun 
nurîꞌtî pîꞌ: “Inîꞌrî morî pe uukoꞌmantoꞌpe kaꞌkî Paapa pîꞌ”, taꞌpîiya tun pîꞌ. 
Tîîse yewanmîrî tîpo, îꞌ kaiꞌma innaꞌpokaiya eserîke pra awanîꞌpî. Teuren 
tuꞌke iteserukon yuwaꞌpîiya tîkauware esatîꞌpîiya. Tîîse yapisîiya pîn.

18 Îꞌ pensa amîrîꞌnîkon erepansaꞌ pra man Paapa pia manniꞌkan 
penaronkon Judeuyamîꞌ erepamîꞌpî warantî. Aminke pra inkamoro 
erepamîꞌpî mîrîrî wîꞌ pia. Tîîse mîrîrî yai eranneꞌ pe toꞌ wanîꞌpî. Mîrîrî 
apoꞌ eraꞌmaꞌpî toꞌya moropai katupuru îrikkutun wanîꞌpî nariꞌ pe. Moropai 
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miarî ewaron pe awanîꞌpî mararî pra aꞌsitun wanîꞌpî. 19 Mîrîrîya etaꞌpî toꞌya 
trombeta eꞌnatoꞌ. Mîrîrî koreꞌta teeseurîmasen mai etaꞌpî toꞌya. Mîrîrî eta 
tîuyaꞌnîkon pe taꞌpî toꞌya eranneꞌ pe tîwanîkon wenai inîꞌrî eeseurîma namai. 
20 Maasa pra yapîtanîpî toꞌya eserîke pra toꞌ wanîꞌpî îꞌ kaiꞌma eeseurîmatoꞌ.

Taꞌpî Paapaya tiwin kin anîꞌya manniꞌ wîꞌ yapî namai
maasa pra wîꞌ yapîsaꞌ anîꞌya ya,
iwî eꞌpai awanî tîpaꞌtîpîꞌse tîꞌ ke,
pemonkonyamîꞌ neken pepîn tîîse toꞌ yekînnon nîrî taꞌpîiya.

Êx 19.12,13
21 Mîrîrî toꞌ neraꞌmaꞌpî wanîꞌpî nariꞌ pe. Mîrîrî pîꞌ taꞌpî Moisés nurîꞌtîya:

— Mararî pra eꞌkîkîꞌma sîrîrî eranneꞌ pe wanî pîꞌ
Dt 9.19

— taꞌpîiya.
22 Tîîse mîrîrî yeꞌka pata amîrîꞌnîkon iiꞌsaꞌ pra man. Tîîse aaipîꞌpîkon 

morî puꞌkuru Paapa pata yaꞌ tiaron wîꞌ iteseꞌ Sião pona pena aweꞌkupîꞌpî 
warantî pra. Tîîse morî Paapa cidaderî pona, amenan Jerusalém kaꞌ 
pon pia aaipîꞌpîkon manniꞌkan mararonkon pepîn ikuꞌneꞌtî yentainokon 
inserîyamîꞌ koreꞌta. 23 Amîrîꞌnîkon iipîꞌpî manniꞌkan eꞌmaiꞌnokon 
Paapa munkîyamîꞌ epereꞌsaꞌ koreꞌta taatausinpai puꞌkuru manniꞌkan 
iteseꞌ eꞌmenukaꞌsan kaꞌ po. Aaipîꞌpîkon Paapa pia manniꞌ Paapa ipîkku 
tamîꞌnawîronkon yenunnen. Moropai oꞌnon pata Paapa nîkupîꞌsan yairî 
ipemonkonoyamîꞌ yekaton koꞌmamî morî pe aweꞌtoꞌ yawîrî. Mîrîrî pata 
pona aaipîꞌpîkon. 24 Amîrîꞌnîkon iipîꞌpî Jesus pia manniꞌ amîrîꞌnîkon 
yarakkîrî moropai Paapa arappanaꞌ tîweꞌsen. Manniꞌ Jesus nîkupîꞌpî 
amenan pe eseponîtoꞌpe Paapa yarakkîrî. Moropai manniꞌ tîmînî ke 
uurîꞌnîkon kuyu kuyu maꞌtîpon pia aaipîꞌpîkon. Manniꞌ imînî wanî morî 
pe manniꞌ Abel nurîꞌtî mînî tiꞌkamoꞌpî yentai. Maasa pra Abel mînî rîꞌpî 
eraꞌma tîuya yai Paapaya iwîtîpon tarumaꞌtîꞌpî. T˻îîse Jesus mînî rîꞌpî 
eraꞌma tîuya yai imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon kupîiya tîîwanmîra.˼

25 Mîrîrî yeꞌnen aka moropai anetapai pra keꞌtî teeseurîmasen eseurîmatoꞌ. 
Maasa pra manniꞌkan anetapai pra esiꞌsan wîꞌ poi teeseurîmasenya taasaꞌ 
tanne, inkamoro eꞌpîikaꞌtî pîn tîîse toꞌ eꞌtîꞌkaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkon 
kanan, yewanmîrîsaꞌ ya kaꞌ pon eseurîmatoꞌ oꞌnon yeꞌka pe eꞌpîikaꞌtîn 
eꞌpainon? Eꞌpîikaꞌtîn pepîn. 26 Manniꞌ yai wîꞌ pia toꞌ wanî yai mîîkîrî 
teeseurîmasen maimuya non eserentîkîꞌma emapuꞌtîꞌpî. Tîîse tarîpai taꞌpîiya:

— Inîꞌrî tiwinkanoꞌpî pe eeserentîkîꞌma emapuꞌtîuya kupî sîrîrî tîîse 
non neken pepîn tîîse kaꞌ nîrî

Ag 2.6

— taꞌpîiya. 27 Sîrîrî wanî Paapa maimu pe inîꞌrî eeseurîmaꞌpî tamîꞌnawîron 
inkonekaꞌpî eserentîkîꞌma yai aataretîꞌka kupî sîrîrî. Tîîse mîrîrî koreꞌta 
ipatîkarî tîîkoꞌmansen koꞌmamî kupî sîrîrî aataretîꞌka pepîn.
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28 Mîrîrî yeꞌnen — Morî pe man, Paapa, anna pataꞌseꞌ ton tîrî pîꞌ 
nai anna pia — taa pîꞌ koꞌmannîpaiꞌnîkon. Maasa pra uyesaꞌkon 
taataretîꞌkasen pepîn yapiꞌsaꞌ yeꞌnen, ipatîkarî koꞌmannî yarakkîrî. 
— Morî pe man, Paapa — taa pîꞌ koꞌmannî wenai, yapurîpaiꞌnîkon man. Îꞌ 
kaiꞌma tîwakîri pe epuꞌtoꞌpe Paapaya inamaiꞌma yapurîpaiꞌnîkon man.
 29 Maasa pra Paapa wanî nariꞌ pe,

manniꞌ apoꞌ warantî.
Manniꞌkan innape tapurînenan pepîn poꞌtîiya.

Dt 4.24
˻Mîrîrî yeꞌnen inamaiꞌma Paapa yapurîpaiꞌnîkon man.˼

Paapa Yapurî Pîꞌ Koꞌmannî Eꞌpai Awanî Uyeserukon Ke

13  1 Uyonpakon saꞌnama pîꞌ koꞌmannî eꞌpai awanî Cristo pemonkono 
pe eꞌnîꞌnîkon yeꞌnen. 2 Moropai tiaronkon teerepansenon 

ayewîꞌkon ta yapiꞌtoꞌyaꞌnîkon tîrumakai pra toꞌ yapisî pîꞌ akoꞌmantî. 
Maasa pra penaronkon tiaronkon nurîꞌtîya tewîꞌkon ta teerepansenon 
teraꞌmapîꞌseꞌnîkon yapisîꞌpî. Toꞌ yapisîꞌpî toꞌya anîꞌkan pe toꞌ wanî tepuꞌtîi 
pra ese yeꞌkakon pemonkonyamîꞌ kaiꞌma tîîse inserîyamîꞌ kinî. 3 Moropai 
enpenatatî nîrî mannankan atarakkannîtoꞌ ta atarakkamoꞌsan pîꞌ. Toꞌ 
koreꞌta siꞌma amoronkon epuꞌtîyaꞌnîkon warantî toꞌ pîꞌ enpenatatî. Moropai 
enpenatatî nîrî mannankan saꞌne tîweꞌtarumaꞌtîsanon pîꞌ. Inkamoro 
eꞌtarumaꞌtîtoꞌ kuꞌtî amîrîꞌnîkon eꞌtarumaꞌtî toꞌ yarakkîrî warantî.

4 Tarîpai tauya sîrîrî manniꞌkan tînoꞌpîtasenon pîꞌ moropai teetinyomasenon 
pîꞌ, tînoꞌpîtasen noꞌpîta wanî morî pe tînoꞌpî yarakkîrî tîwanîpa. Moropai 
wîriꞌ eꞌtoꞌpe tînyo yarakkîrî nîrî. Maasa pra imakuiꞌpî pe awanî tînoꞌpî pepîn 
wîriꞌ yarakkîrî warayoꞌ wanî ya. Moropai wîriꞌ wanî ya tînyo pepîn yarakkîrî, 
inkamoro tarumaꞌtî Paapaya mîrîrî imakuiꞌpî kupî toꞌya yeꞌnen. 5 Tarîpai 
eseurîma sîrîrî yemanne awanî pîꞌ. Kureꞌne ayemannekon pînînmayaꞌnîkon pîꞌ 
kîsenumenkatî atînirurîkon yapisîkon pîꞌ. Tîîse morî pe man kaꞌtî mîrîrî itesaꞌ pe 
aweꞌtoꞌkon pîꞌ itentai puꞌkuru ituꞌse teesekaꞌnunkai pra. Maasa pra Paapaya taꞌpî:

Îꞌ pensa tiwin kin arumakauya pepîn
moropai apîinamauya pra wanî pepîn

Dt 31.6
taꞌpîiya. 6 Mîrîrî yeꞌnen meruntî ke saꞌman pe apîꞌtan yuwapaiꞌnîkon 
eseurîmantoꞌ ke. Taapaiꞌnîkon tiaronkon pîꞌ:

Paapa wanî sîrîrî upîikaꞌtînen pe.
Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ pe eꞌtoꞌ ton pra man.
Mîrîrî yeꞌnen îꞌ kupî pemonkonya
eꞌpainon uyarakkîrî?
Ikupîiya pepîn

Sl 118.6,7
taapaiꞌnîkon.
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7 Maasa enpenatatî. Manniꞌkan eꞌmaiꞌ pe erepamîꞌsan itekare 
ekaremekîtîponkon amîrîꞌnîkon pîꞌ. Inkamoro koꞌmamîꞌpî pîꞌ enpenatatî. 
Toꞌ koꞌmamîꞌpî moropai inkamoro saꞌmantaꞌpî innape ikupîiꞌma. Mîrîrî 
yeꞌnen inkamoroya innape ikupîꞌpî warantî innape ikupîyaꞌnîkon 
yuwatî. 8 Maasa pra Jesus Cristo wanî sîrîrî pena tîwanîꞌpî warantî. 
Mîîkîrî rî koꞌmamî sîrîrîpe mîrîrî warantî. Moropai mîrîrî warantî rî nîrî 
aakoꞌmamî ipatîkarî eetinyakaꞌmaꞌpî pra.

9 Mîrîrî yeꞌnen tiaronkonya ayenupatoꞌkon tuꞌkan yeseru pîꞌ 
kîsetatî. Maasa pra mîrîrî etayaꞌnîkon ya, yairî aweꞌtoꞌkon winîpai 
apantakaiyaꞌnîkon. Tîîse morî pe awanî Paapa nîtîrî winîpai meruntî ke 
ayekatonkon ena ya. Tîîse ankupîkon winîpai aaipî pepîn. Maasa pra 
mîrîrî yeꞌka panamantoꞌ yekkari awanî enaꞌtoꞌ pîꞌ seeniꞌ wanî morî pe, 
seeniꞌ wanî imakuiꞌpî pe taatoꞌ yawîrî awanîkon ya, mîrîrîya amîrîꞌnîkon 
pîikaꞌtî pepîn. 10 Uurîꞌnîkon wanî eꞌpîikaꞌtîꞌsan pe Jesus Cristo saꞌmantatoꞌ 
wenai. Tîîse tîweꞌpîikaꞌtîkonpa tekînkon poꞌtînenan eꞌpîikaꞌtî pepîn, 
innape Jesus kupî tîuyaꞌnîkon pra awanî yeꞌnen.

11 Teepîremasanon esanon yepotorîya Judeuyamîꞌ tonpe paaka mînî 
yarî yai Paapa pataꞌseꞌ morî puꞌkuru ta imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî yepeꞌ pe, 
inkamoro oꞌmaꞌkon esaꞌrîꞌpî poꞌtîpîtîꞌpî toꞌya poro po, cidade ta pra. 
12 Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî warantî nîrî Jesus saꞌmantaꞌpî cidade po pra tîîse 
poro po. Manniꞌkan imakuiꞌpî kupîtîponkon tonpe tîmînî kamoꞌpîiya 
toꞌ nîkupîꞌpî ronapa kaiꞌma. 13 Mîrîrî yeꞌnen wîtînpaiꞌnîkon man Jesus 
wenairî. Inkamoro tîwoꞌmaꞌtasanon woꞌmaꞌtatoꞌ yapîtanîꞌpaiꞌnîkon 
man, penaronkonya mîrîrî kupî yapîtanîpîꞌpî Jesusya warantî. 14 Maasa 
pra sîrîrî pata po koꞌmannîtoꞌ ipatîkaron ton pra man. Tîîse sîrîrî tîpo 
ipatîkaron koꞌmannîtoꞌ nîmîkî pîꞌ koꞌmannî manniꞌ aaipî kupî manniꞌ.

15 Mîrîrî yeꞌnen Paapa yapurîpaiꞌnîkon man tîwîrî rî Jesus Cristo 
nîkupîꞌpî wenai. Mîrîrî yapurîtoꞌ wanî unpoꞌtîkon pe tîweꞌsen warantî 
itîrî uurîꞌnîkonya. Ipîꞌ eseurîman yeꞌka pe, morî Paapa anna pîikaꞌtînen 
taa yeꞌka pe, yapurîꞌnîkon imîrî pe eꞌnî yeꞌnen. 16 Tîwî morî kuꞌtoꞌyaꞌnîkon 
tîkuꞌse pra ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon eꞌpai man tiaronkon pîikaꞌtîkonpa. 
Maasa pra mîrîrî kupî pîꞌ aakoꞌmantoꞌkon wanî Paapa wakîri pe, manniꞌ 
antîrîkon ayekînkon yentai.

17 Mîrîrî yeꞌnen tauya manniꞌkan ayeꞌmaiꞌnorîkon pe tîweꞌsanon 
inkamoro maimu yawîrî akoꞌmantî. Maasa pra inkamoro esenyakaꞌma 
tîwîrî rî amîrîꞌnîkon tonpe. Maasa pra epuꞌtî toꞌya kupî tîuyaꞌnîkon 
amîrîꞌnîkon pîꞌ Paapaya toꞌ ekaranmapo kupî sîrîrî. Innape toꞌ maimu 
yawîrî awanîkon ya, moriya inkamoro esenyakaꞌma tîwakîrikon pe puꞌkuru 
taatausinpai. Tîîse toꞌ maimu yawîrî pra awanîkon ya, teesewankonoꞌmai 
toꞌ esenyakaꞌma amîrîꞌnîkon pîikaꞌtî eserîke pra tiwin kin.

18 Mîrîrî yeꞌnen tauya eepîremakon pîꞌ akoꞌmantî. Esaꞌtî Paapa pîꞌ 
anna ton pe nîrî. Maasa pra innape puꞌkuru anna yewan yaꞌ morî pe 
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awanî epuꞌtî pîꞌ anna man. Maasa pra tîwîrî rî yairon ankuꞌpai anna 
wanî yeꞌnen. 19 Moropai esatîuya apîꞌnîkon îꞌ kaiꞌma amîrîꞌnîkon koreꞌta 
ennaꞌpotoꞌpe Paapaya ikuꞌtoꞌpe eepîremakon yuꞌse wai kaꞌneꞌ panpîꞌ 
mîrîrî kuꞌtoꞌpeiya eepîremakon yuꞌse wai.

Epîremantoꞌ
20,21 Paapa, anna yunkon, manniꞌ tîwanmîra eꞌnîtoꞌ tîînen amîrî. 

Manniꞌkan ituꞌse aweꞌtoꞌkon pia amaimu yawîrî inkamoroya ikuꞌtoꞌpe. 
Moropai Jesus Cristo saꞌmantaꞌpî wenai tamîꞌnawîrî ituꞌse aweꞌtoꞌ kuꞌtoꞌpe 
annaya anna pîikaꞌtîkî. Maasa pra Paapa anna yepotorî Jesus Cristo 
pîmîꞌsaꞌkaꞌpîya saꞌmantantoꞌ yapai. Mîrîrî tîîsaꞌmantatoꞌ wenai kureꞌne 
ikupîꞌpîiya apemonkonoyamîꞌ pîꞌ eesenyakaꞌma koꞌmannîpî. Moropai 
iniꞌkamoꞌpî imînî wenai amaimuya taasaꞌ yawîrî ikupîꞌpîiya. Mîrîrî yeꞌnen 
îꞌ pensa mîrîrî inkupîꞌpî ena pepîn îꞌ pe pra rî. Mîrîrî warantî Cristo 
yapurî eꞌpai man ipatîkarî mîî pîkîrî pra. Mîrîrî warantî eꞌpai man.

Panamantoꞌ Ikîꞌpî
22 Uyonpayamîꞌ, esatîuya sîrîrî apîꞌnîkon tîîtîꞌnapanse panamantoꞌ 

yekare etakonpa teesetaꞌkai pra. Maasa pra sîrîrî kaareta unmenukaꞌpî 
wanî kureꞌne puꞌkuru tîweꞌsen pe pra.

23 Moropai epuꞌtîyaꞌnîkon yuꞌse wai îꞌ kaiꞌma uyonpakon Timóteo 
epaꞌkaꞌpî yekare atarakkannîtoꞌ tapai. Kaꞌneꞌ pe mîîkîrî iiꞌsaꞌ ya uupia, 
uyarakkîrî attî amîrîꞌnîkon eraꞌmapîꞌse uutî yai.

24 Tarîpai umaimu yarimauya tamîꞌnawîronkon manniꞌkan 
ayeꞌmaiꞌnorîkon pe tîweꞌsenon mororonkon pia. Moropai tamîꞌnawîrî 
Paapa pemonkonoyamîꞌ pia. Moropai uyonpakon, Itália ponkonya nîrî 
tîmaimukon yarima pîꞌ man aapiaꞌnîkon.

25 Paapaya epeꞌmîra tîntîrî tîrî yuꞌse wai tamîꞌnawîronkon amîrîꞌnîkon 
pia. Mîrîrî neken. 
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