
605

1  1 Uurî Tiago wanî Paapa poitîrî pe, moropai Uyepotorîkon Jesus 
Cristo poitîrî pe nîrî. Uurîya kaareta yarima sîrîrî tamîꞌnawîronkon 

Judeuyamîꞌ pia, pata kaisarî eꞌparaipîkaꞌsan Judeuyamîꞌ pepîn 
koreꞌtawonkon pia. Umaimu man aapiaꞌnîkon.

Epuꞌnîtoꞌkon
2 Uyonpayamîꞌ, saꞌman erepamî ya aponaꞌnîkon, teesewankonoꞌmai 

pra eꞌtî, tîîse atausinpatî ipîꞌ. 3 Maasa pra saꞌman yapîtanîpîyaꞌnîkon ya, 
meruntî ke eenakon. Mîrîrî epuꞌnîtoꞌ yapîtanîpîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. 
Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon tîwî tîkuꞌse pra. Moropai 
meruntî ke eenakon, saꞌman yapîtanîꞌnenan pe. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. 
4 Mîrîrî yeꞌnen saꞌman yapîtanîꞌtî, meruntî ke awanîkonpa, tamîꞌnawîrî 
morî pe awanîkonpa ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî.

5 Tîîse anîꞌrî akoreꞌtaꞌnîkon manniꞌ wanî ya, epuꞌnen ton pra, Paapa pîꞌ 
esatîiya eꞌpai awanî, epuꞌnen tîîtoꞌpeiya. Maasa pra anneꞌ pepîn mîîkîrî. 
Tîwakîri pe mîîkîrî repaiya teesetaꞌkai pra, takoꞌmenkai pra. 6 Tîîse 
innape puꞌkuru ikupîiꞌma esatîiya eꞌpai awanî, itîrîiya naka tîkai pra. 
Innape ikupîiꞌma Paapa pîꞌ esatî anîꞌya pra awanî ya, mîîkîrî wanî ikeꞌne, 
tuna yaapîtî aꞌsitunya manniꞌ warantî. 7 Mîrîrî warantî tîweꞌsen ya, Paapa 
winîpainon yapisî tîuya kaiꞌma eesenumenka eꞌpai pra awanî. Maasa pra 
Îꞌ rî yapisîiya pepîn. 8 Innape ikuꞌnen pepîn esenumenkatoꞌ wanî pepîn 
tiwin. Ikeꞌne tîweꞌsen îꞌ rî yaapîtî aꞌsitunya warantî eesenumenkatoꞌ wanî. 
Îꞌ rî kupî tîuya epuꞌtîiya pepîn.

SÎRÎRÎ KAARETA

TIAGO NÎMENUKAꞌPÎ
Morî pe anîꞌ nîmenukaꞌpî sîrîrî kaareta esepuꞌtî pra awanî. Seurîwîꞌnankon 

warayoꞌkon toꞌ eseꞌ Tiago eseporî Bíblia po, tîîse tuꞌkankon esenumenka Tiago, 
Jesus yakon nîmenukaꞌpî pe awanî. Mîîkîrî pîꞌ Paulo eseurîma (Gl 1.19).

Mîîkîrî Tiagoya imenukaꞌpî tiaronkon Judeuyamîꞌ pia, manniꞌkan eꞌpîraipîkaꞌsan 
tiaron pata poro. Inkamoro panamaiya morî kupî toꞌya wenai, tiaronkonya epuꞌtî, 
innape Paapa pemonkono pe toꞌ wanî. Innape Jesus kuꞌtoꞌ wanî yairî puꞌkuru. 
Innape ikupî toꞌya neken pepîn, tîîse tewankon yaꞌ ikoꞌmannîpî toꞌya yairî.
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Ipîkkukon Moropai Îꞌ Ton Pînon
9 Uyakon, amîrî îꞌ ton pra saꞌne wanî. Tîîse teesewankonoꞌmai pra eꞌkî. 

Atausinpakî maasa pra Paapaya ayannosaꞌ tîîpia aakoꞌmamîpa. 10,11 Ipîkku 
kanan? Tuꞌke temanne kenan tîîse mîîkîrî saꞌmanta. Parîꞌ yariꞌku yaꞌpiꞌta 
warantî ipîkku saꞌmanta. Wei teepaꞌkasen aꞌneꞌ moropai yei yariꞌku 
yaꞌpiꞌtanîpîiya, moropai aweꞌsoroka. Moropai morî pe aweꞌtoꞌ ton pra awanî. 
Mîrîrî warantî ipîkku eꞌtîꞌka mîrîrî, ituꞌse tîweꞌtoꞌ kupî pîꞌ aakoꞌmamî tanne. 
Mîrîrî yeꞌnen — Temanne kenan uurî teuren. Tîîse Paapa pia îꞌ pe pra man. 
Yairon pepîn uurî — kaiꞌma eesenumenka ya, aatausinpa eꞌpai awanî.

Epuꞌnîtoꞌkon Moropai
Imakuiꞌpî Kupî Emapuꞌtînenan

12 Taatausinpasen mîîkîrî pemonkon meruntî ke tîîkoꞌmansen saꞌman 
koreꞌta siꞌma. Maasa pra saꞌman yentai tîwanî yeꞌnen, ipatîkarî tîîkoꞌmantoꞌ 
ton yeporîiya. Mîrîrî Paapa nîtîrî tapurînenan pia, pena taꞌpî tîuya yawîrî. 
13 Imakuiꞌpî ankuꞌpai anîꞌ wanî ya, — Sîrîrî esenumenkatoꞌ iipî Paapa winîpai 
— kîkatî. Maasa pra imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon emapuꞌtî Paapaya pepîn. Morî 
mîîkîrî. Imakuiꞌpî ankuꞌpai Paapa wanî pepîn. Moropai anîꞌya imakuiꞌpî kupî 
emapuꞌtînen pepîn mîîkîrî. 14 Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî ankuꞌpai anîꞌ wanî ya, 
— Sîrîrî esenumenkatoꞌ uwinîpainon — kaꞌkî. Maasa pra imakuiꞌpî ankuꞌpai 
eesenumenka tîîwarîrî. 15 Mîrîrî pîꞌ eesenumenka koꞌmannîpî ya, imakuiꞌpî 
kupîiya. Mîrîrî ya imakuiꞌpî kupî pîꞌ aakoꞌmamî, maasa pra imakuiꞌpî enasaꞌ 
yeꞌnen itentai. Mîrîrî wenai aakoꞌmamî pepîn Paapa pia.

16 Mîrîrî yeꞌnen uyonpayamîꞌ, unsaꞌnamakon, mîrîrî pîꞌ teesenkuꞌtîi 
pra eꞌtî. 17 Tamîꞌnawîrî morî tekenan Paapa winîpai tuiꞌsen. Mararî 
mîrikkî imakuiꞌpî ton pîn. Pata weiyu ton konekatîpon mîîkîrî, 
morî. Moropai pata weiyu moꞌta warantî Paapa wanî pepîn. Teseru 
miakanmaiya pepîn. Tîîse morî teseru kupî pîꞌ aakoꞌmamî. 18 Tîîwarîrî 
uurîꞌnîkon kupîꞌpîiya tînmukuyamîꞌ pe yairon tîmaimu ekaremekî 
tîuya wenai. Mîrîrî kupîꞌpîiya ituꞌse tîwanî yeꞌnen. Tamîꞌnawîronkon 
tînkonekaꞌsan pemonkonyamîꞌ koreꞌtapai uurîꞌnîkon moꞌkaꞌpîiya tîmîrî 
pe eꞌnîtoꞌpe.

Etapaiꞌnîkon Moropai Ikuꞌpaiꞌnîkon
19 Uyonpayamîꞌ, unsaꞌnamakon, sîrîrî epuꞌtî. Tiaron eseurîma ya, morî 

pe etatî eꞌmaiꞌ pe, kaꞌneꞌ pe teeseurîmai pra, kaꞌneꞌ pe teekoreꞌmai pra. 
20 Maasa pra teekoreꞌmasaꞌkon ya, morî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ kupîyaꞌnîkon 
pepîn. 21 Mîrîrî yeꞌnen tamîꞌnawîron îꞌ imakuiꞌpî pe tîweꞌsen rumakatî. 
Ayewankon yaꞌ tîîkoꞌmansen nura ankupîkon rumakatî. Moropai Paapa 
maꞌre tîweꞌkuꞌse imaimu yapiꞌtî. Paapa nekaꞌmaꞌpî ayewankon yaꞌ yapiꞌtî, 
maasa pra mîrîrî wenai aweꞌpîikaꞌtîkon eꞌpainon.
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22 Imaimuya taasaꞌ yawîrî ikuꞌtî, eta pe neken pra, teesenkuꞌtîi pra. 
23 Maasa pra anîꞌya imaimu eta, tîîse imaimu yawîrî ikupîiya pepîn, mîîkîrî 
wanî mîrîrî wanamari yai teeseraꞌmasen warantî. 24 Mîîkîrî teeseraꞌma 
tîpo attî. Moropai kaꞌneꞌ pe oꞌnon yeꞌka pe tîwanîꞌpî kupîiya tîîwanmîra. 
25 Tîîse Paapa maimu pîꞌ anîꞌ esenupa ya, moropai mîrîrî yawîrî aakoꞌmamî 
ya, tîîwanmîra tîkuꞌse pra, mîîkîrî koꞌmamî taatausinpai. Maasa pra Paapa 
maimu morî tekenan. Imakuiꞌpî yentai eꞌnî emapuꞌtînen.

26 Anîꞌya taa: — Crente uurî — taiya ya, tîîse imakuiꞌpî pe eeseurîma, 
mîîkîrî esenkuꞌtîsaꞌ mîrîrî. Moropai — Uurî crente — taiya seꞌ tapairî. Îꞌ 
pe pra rî awanî. 27 Tîîse anîꞌya yun pînon moropai isan pînon pîikaꞌtî ya, 
moropai inyo saꞌmantaꞌsan pîikaꞌtî ya toꞌ eꞌtarumaꞌtî tanne, mîrîrî yuꞌse 
Paapa wanî. Moropai sîrîrî non po tîîkoꞌmansenon koꞌmamî warantî pra 
aakoꞌmamî yuꞌse Paapa wanî, imakuiꞌpî tîkuꞌse pra. Mîrîrî yeꞌnen mîrîrî 
warantî aakoꞌmamî ya, — Uurî crente — taiya ya, yairî awanî.

Seꞌ Kaisarî Morî Pe Tiaronkon Yapiꞌpaiꞌnîkon

2  1 Uyonpayamîꞌ, tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ yapiꞌtî morî pe 
eꞌsentai pra. Maasa pra amîrîꞌnîkonya Uyepotorîkon Jesus Cristo 

kupî innape. Mîîkîrî Jesus morî puꞌkuru, tamîꞌnawîronkon yentainon. 
Mîîkîrî wenai morî pe tiaronkon yapiꞌtî. 2 Aꞌkî, eepereꞌsaꞌkon koreꞌta 
ipîkku warayoꞌ ewomî morî pe teepontîi moropai epeꞌke ouro itenya 
yeperu pokon. Moropai iteꞌmaꞌpî pîꞌ tiaron warayoꞌ ewomî ipoiꞌpî 
tîpon yaꞌ teepontîi. 3 Moropai mîîkîrî morî pe epontîꞌpî pîꞌ taayaꞌnîkon: 
— Seeniꞌ pata ereutakî morî yaꞌ — taayaꞌnîkon moropai itaponseꞌ ton 
yenpoyaꞌnîkon. Tîîse ipoiꞌpî saꞌne ipon pîꞌ taayaꞌnîkon: — Satippe eꞌkî, 
mîrîrî yeꞌka pe pra non pona ereutakî uyaponseꞌ pia — taayaꞌnîkon. 
4 Mîrîrî warantî taayaꞌnîkon ya, seꞌ kaisarî toꞌ kupîyaꞌnîkon pepîn. Eꞌsentai 
toꞌ kupîyaꞌnîkon. Pemonkonyamîꞌ aakoꞌmenkanen pe aweꞌkuꞌsaꞌkon 
imakuiꞌpî pe. Amîrîꞌnîkon imakuiꞌpî pe teesenumenkasanon.

5 Etatî uyonpayamîꞌ, inkamoro îꞌ ton pînon tîweꞌtarumaꞌtîsanon 
menkaꞌpî Paapaya tîmîrî pe. Mîrîrî yeꞌkakon menkaꞌpîiya kureꞌne innape 
tîkuꞌtoꞌpe toꞌya. Toꞌ menkaꞌpîiya tîpata ponaron pe toꞌ eꞌtoꞌpe. Mîrîrî 
epuꞌtî pîꞌ naatîi maasa pra pena taꞌpîiya: — Uyapurînenan pia upata 
tîrîuya, ipatîkarî toꞌ koꞌmantoꞌpe uupia — taꞌpîiya. 6 Tîîse amîrîꞌnîkonya 
inkamoro tîweꞌtarumaꞌtîsanon yewankonoꞌma. Toꞌ yeppeꞌnîpîyaꞌnîkon. 
Tîîse anîꞌkanya kin atarumaꞌtîkon, moropai ayarîkon surarayamîꞌ esaꞌ 
pia? Ipîkkukon, temanne kenankonya atarumaꞌtîkon. Îꞌ ton pînonya 
aatarumaꞌtîkon pepîn. 7 Moropai Jesus morî winîkîi toꞌ eseurîma 
imakuiꞌpî pe. Mîîkîrî aponaronkon Jesus pîꞌ toꞌ eseurîma îri pe.

8 Tîîse Paapa nekaremekîꞌpî yawîrî, morî pe tamîꞌnawîronkon 
yapisîyaꞌnîkon ya seꞌ kaisarî, morî pe awanîkon. Maasa pra Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taa:
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— Tiaronkon saꞌnamatî aawarîrîꞌnîkon aweꞌsaꞌnamakon manniꞌ 
warantî

Lv 19.18

— taꞌpîiya. 9 Tîîse morî ipîkku pe tîweꞌsen wanî rîꞌpî pîꞌ tiaron yentai 
ikupîyaꞌnîkon ya, imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon mîrîrî. Unkupîkon ton, Paapa 
nekaremekîꞌpî puremeꞌnenan amîrîꞌnîkon tarîpai. 10 Maasa pra anîꞌ wanî 
ya, tamîꞌnawîron Paapa nekaremekîꞌpî yawîrî, tîîse tiwin inekaremekîꞌpî 
yonpa puremeꞌsaiꞌya ya, inekaremekîꞌpî puremeꞌsaiꞌya mîrîrî. 11 Maasa 
pra Paapa nekaremekîꞌpî:

— Tiaron noꞌpî, tiaron niyo yarakkîrî kîsi
Êx 20.14; Dt 5.18

— taꞌpîiya. Moropai inîꞌrî mîîkîrî rîya taꞌpî:
— Tiaron kîꞌwîi.

Êx 20.13; Dt 5.17

Mîrîrî yeꞌnen tiaron noꞌpî yarakkîrî pra tîîse tiaron wîî anîꞌya ya, mîrîrî 
wenai Paapa nekaremekîꞌpî puremeꞌsaiꞌya mîrîrî.

12 Moropai tiwinanoꞌpî wei yai, uurîꞌnîkon ekaranmapo Cristoya: — Îꞌ 
ton pe see umaimu yawîrî pra aakoꞌmamîꞌpîkon? — taiya upîꞌnîkon. 
Mîrîrî namai akoꞌmantî Cristo maimu yawîrî. Moropai morî pe eseurîmatî 
ituꞌse Cristo eꞌtoꞌ yawîrî. Maasa pra Cristo maimu imakuiꞌpî yentai eꞌnî 
emapuꞌtînen. 13 Maasa pra oꞌnokoꞌpî pe tiaronkon eraꞌmasaꞌ pra eꞌnî ya, 
uurîꞌnîkon nîrî eraꞌma Paapaya pepîn tîꞌnokoꞌpî pe. Tîîse oꞌnokoꞌpî pe 
uyonpakon eraꞌmasaꞌ ya, mîrîrî wenai eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yuwaꞌkaꞌnîkon.

Inna Taatîponkon
14 Uyonpayamîꞌ, îꞌ pe pra rî awanî pemonkonya taa: — Uurî inna taawon 

— taiya morî kupîiꞌma pra. Morî iteseru ton pra siꞌma mîrîrî inna taatoiꞌya 
ya neken aweꞌpîikaꞌtî pepîn. 15,16 See warantî awanî. Ayonpa warayoꞌ, 
wîriꞌ wanî ya ipon ton pra, itekkari ton pra, moropai ipîꞌ taayaꞌnîkon: 
— Morî pe akoꞌmankî. Tîîwanmîra eꞌkî. Emiꞌne pra akoꞌmankî. Komiꞌ pe 
pra akoꞌmankî. Mîrîrî taayaꞌnîkon tanne, ituꞌse mîîkîrî eꞌtoꞌ tîîsaꞌyaꞌnîkon 
pra awanîkon ya, mîîkîrî pîikaꞌtîyaꞌnîkon pepîn. 17 Mîrîrî warantî inna 
taatîponya anîꞌ pîikaꞌtî pepîn. Inna taiya seꞌ tapairî Paapa pemonkono pe 
pra siꞌma. Mîrîrî warantî inna taatoꞌ neken wanî isaꞌmantaꞌpî warantî.

18 Yai pra anîꞌya taa: — Inna taatîpon mîîkîrî, tîîse tiaron pîꞌ taiya: 
— Morî teseru kenan mîîkîrî — taiya. Mîrîrî pîꞌ tauya apîꞌnîkon. Oꞌnon 
yeꞌka pe epuꞌtoꞌpeuya innape ikuꞌnen pe awanî iteseru morî pe pra 
siꞌma? Epuꞌtîuya eserîke pra. Tîîse aronne epuꞌtîuya innape ikupîiya morî 
iteseru wenai. 19 Innape tiwin Paapa wanî kuꞌnen amîrî? Morî pe man. 
Tîîse oꞌmaꞌkon, Makui poitîrîtonon nîrî innape Paapa kuꞌnenan. Moropai 
mararî pra toꞌ esiꞌnîpî ipîꞌ.

Tiago 2  
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20 Inna taawon neken morî kupîiꞌma pra eꞌpîikaꞌtî pepîn. Pakko amîrî. 
Inna taatoꞌ neken wanî îꞌ pe pra rî. Mîrîrî epuꞌtîya pra nan? 21 Îꞌ wenai 
Paapaya Abraão nurîꞌtî utamokon eraꞌmaꞌpî yairon pe? Mîîkîrî Abraãoya 
tînmu, Isaque, tîrîꞌpî Paapa pia tînpoꞌtî pataꞌseꞌ pona. Mîrîrî kupîꞌpîiya 
Paapa maimu yawîrî, innape ikupî tîuya yeꞌnen. Mîrîrî kupîiya wenai, 
morî pe, yairon pe eraꞌmaꞌpî Paapaya. 22 Innape imaimu kupîꞌpî Abraãoya 
epuꞌtî pîꞌ naatîi inkupîꞌpî wenai. Moropai inkupîꞌpî wenai yairî innape 
tîkuꞌtoiꞌya epuꞌtîꞌpî Paapaya. 23 Mîrîrî warantî eeseraꞌma pena îꞌ taꞌpî 
Paapa kaaretarîya yawîrî. Taꞌpîiya:

— Innape Paapa kupîꞌpî Abraãoya.
Mîrîrî yeꞌnen yairon pe eraꞌmaꞌpî Paapaya

Gn 15.6

— taꞌpîiya. Taatoꞌ mîrîrî Paapa kaaretarî. Moropai tîwanîyakon pe Abraão 
esatîꞌpîiya. 24 Mîrîrî yeꞌnen pemonkon eraꞌma Paapaya yairon pe, tîmaimu 
yawîrî aakoꞌmamî wenai. Tîîse inna taawon morî kupîiꞌma pra, mîîkîrî 
eraꞌmaiya pepîn yairon pe.

25 Mîrîrî warantî Raabe nurîꞌtî eꞌpîikaꞌtîsaꞌ wanîꞌpî. Pena mîîkîrî Raabe 
wanîꞌpî eseporo rî tîweꞌsen wîriꞌ. Tîîse Paapa pemonkonoyamîꞌ pata 
eraꞌmanenan yapisîꞌpîiya tewîꞌ ta morî pe. Toꞌ pîikaꞌtîꞌpîiya tiaron eꞌma ta 
pîꞌ toꞌ wîtîtoꞌpe taꞌpîiya. Mîrîrî kuꞌsaiꞌya wenai Raabe eraꞌmaꞌpî Paapaya 
yairon pe. 26 Isaꞌmantaꞌpî wanî itekaton ton pra. Mîrîrî warantî awanî inna 
taatîpon Paapa maimu yawîrî pra siꞌma. Tîweꞌpîikaꞌtîtoꞌ eporîiya pepîn.

Unukon

3  1 Uyonpayamîꞌ, uurîꞌnîkon tiaronkon yenupanenanya imakuiꞌpî 
kupî ya, utarumaꞌtîkon Paapaya tiaronkon tarumaꞌtî tîuya yentai. 

Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. Mîrîrî yeꞌnen tiaronkon yenupanenan pe tuꞌke 
amîrîꞌnîkon eꞌpai pra awanî. 2 Maasa pra tamîꞌnawîronkon uurîꞌnîkonya 
imakuiꞌpî kupî unukon ke, uyeserukon ke, esenumenkantoꞌ ke, tuꞌke. 
Tîîse anîꞌya tîwî imakuiꞌpî teeseurîmatoꞌ rumakasaꞌ ya, tamîꞌnawîrî 
imakuiꞌpî teseru rumakasaiꞌya mîrîrî. Moropai morî pe puꞌkuru awanî.

3 Aꞌkî, uurîꞌnîkonya bridia yekaꞌma sokoroꞌpan kaware mata yaꞌ 
attîtoꞌpe oꞌnon poro ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî. 4 Moropai apoꞌ yen pîꞌ 
esenumenkanpaiꞌnîkon. Kureꞌnan mîrîrî aꞌsitunya itukka. Tîîse itesaꞌya 
yarî siꞌmîrikkî naire ke, oꞌnon poro ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî. 5 Mîrîrî warantî 
uurîꞌnîkon wanî. Siꞌmîrikkî pe unukon wanî. Tîîse kureꞌne imakuiꞌpî pîꞌ 
eseurîman eserîke awanî tiaronkon tîmaꞌtanîꞌse.

Aꞌkî, kureꞌnan yuꞌ aramî siꞌmîrikkî apoꞌ yarîn wenai. 6 Mîrîrî warantî 
unukon wanî, apoꞌ warantî. Imakuiꞌpî pe puꞌkuru unukon wanî uyawonkon 
pe. Mîrîrî imakuiꞌpî sorokaiya mîrîrî tamîꞌnawîrî uukoꞌmantoꞌkon yaꞌ. 
Uyewankon kîꞌpaiya. Mîrîrî imakuiꞌpî Makui winîpai tuiꞌsen.
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7 Aꞌkî, tamîꞌnawîronkon oꞌmaꞌkon toronyamîꞌ, îkîiyamîꞌ, moroꞌyamîꞌ 
esepannîpî pemonkonyamîꞌya tekînkon ton. 8 Tîîse anîꞌya tînu esepannîpî 
eserîke pra awanî imakuiꞌpî pe teeseurîma namai. Nariꞌ pe awanî. Maiꞌ 
warantî wîî ton pe awanî. Anîꞌya ikoneka eserîke pra awanî.

9 Unukon ke Paapa, Uyepotorîkon yapurî moropai mîrîrî ke nîrî 
uyonpakon pîꞌ eseurîman imakuiꞌpî pe. Inkamoro uyonpakon Paapa 
nîkonekaꞌsan tîwarantî. 10 Untakon yapai umaimukon epaꞌka morî pe 
moropai imakuiꞌpî pe nîrî. Mîrîrî warantî eꞌpai pra awanî, uyonpayamîꞌ. 
11 Aꞌkî, tiwinan yani yapai tuna epaꞌka pepîn morî moropai inîꞌne nîrî. 
12 Moropai paruru yeꞌ epeta pepîn laranja pe. Moropai kuwai yeꞌ epeta 
pepîn paruru pe. Mîrîrî warantî yani inîꞌne pe teepaꞌkasen yapai morî tuna 
epaꞌka pepîn. Mîrîrî warantî untakon yapai tiwin epaꞌka eꞌpai awanî, morî.

Yairon Epuꞌnen Puꞌkuru
13 Moro nai epuꞌnen akoreꞌtaꞌnîkon? Moriya tauya, morî pe akoꞌmankî, 

innape epuꞌnen pe awanî epuꞌtoꞌpeuya. Mîî pe pra, morî kupî pîꞌ aakoꞌmamî 
ya, ayeseru eraꞌmauya. Moropai mîrîrî wenai, epuꞌnen pe awanî epuꞌtîuya. 
14 Tîîse mîî pe awanîkon ya, ituꞌse aweꞌtoꞌkon pîꞌ neken eesenumenkakon ya: 
— Epuꞌnen uurî. Uurîya ayenupakon sîrîrî — kîkatî. Seruꞌyeꞌ pe awanîkon, 
mîrîrî warantî taayaꞌnîkon ya. 15 Maasa pra mîrîrî esenumenkantoꞌ Paapa 
winîpainon pepîn. Tîîse sîrîrî non po tîîkoꞌmansenon winîpainon, Makui 
winîpai tuiꞌsen mîrîrî esenumenkantoꞌ. 16 Maasa pra tiaronkon yentai eꞌpai 
awanîkon ya, moropai ituꞌse aweꞌtoꞌkon pîꞌ neken eesenumenkakon ya, 
eekoreꞌmakon, eesiyuꞌpîtîkon. Moropai tamîꞌnawîrî imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon.

17 Tîîse epuꞌnen Paapa winîpainon mîrîrî yeꞌka pepîn. Tekenan morî 
mîrîrî esenumenkantoꞌ. Moropai ayewankon konekaiya tiaronkon pîꞌ 
eekoreꞌmakon namai. Eranmîra amîrîꞌnîkon kupîiya. Seꞌ kaisarî tiaronkon 
kupî emapuꞌtînen, eꞌsentai pra. Tiaronkon maimu yawîrî aakoꞌmamîkon 
emapuꞌtînen. Tiaronkon saꞌnamayaꞌnîkon emapuꞌtînen. Tiaronkon 
pîikaꞌtîyaꞌnîkon emapuꞌtînen. Mîrîrî warantî ikupî pîꞌ Paapa winîpainon 
koꞌmamî, yairî, seruꞌ pe pra. 18 Tiaronkon pîikaꞌtînenan koꞌmamî morî 
kupî pîꞌ, tiaronkon ekoreꞌma namai. Mîrîrî yeꞌnen arinîke inkamoroya 
morî kupî piaꞌtî.

Sîrîrî Non Po Tîîkoꞌmansenon Yeseru Yuꞌsankon

4  1 Oꞌnon pata pai tuiꞌsen eekoreꞌmatoꞌkon, eesiyuꞌpîtîtoꞌkon? 
Ayaꞌnîkon tîîkoꞌmansen mîrîrî. Mîrîrî wenai ituꞌse aweꞌtoꞌkon pîꞌ 

eesekaꞌnunkakon mîîtoꞌpe. 2 Mîrîrî warantî aakoꞌmamîkon tîîse îꞌ ton 
pra awanîkon. Tiaron wîîyaꞌnîkon tîîse îꞌ ituꞌse aweꞌtoꞌkon eporîyaꞌnîkon 
pepîn. Tiaronkon yemanne yuꞌse aweꞌpîtîkon tîîse yapisîyaꞌnîkon 
eserîke pra awanî. Mîrîrî pîꞌ eekoreꞌmakon moropai eesiyuꞌpîtîkon 
pîꞌ aakoꞌmamîkon. Aapiaꞌnîkon îꞌ ton pra awanî, maasa pra Paapa pîꞌ 
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esatîyaꞌnîkon pra awanîkon. 3 Esatîyaꞌnîkon, tîîse yapisîyaꞌnîkon pra 
awanîkon. Amîrîꞌnîkon pe aatausinpakonpa ituꞌse awanîkon yeꞌnen 
yapisîyaꞌnîkon pepîn. Maasa pra yairî pra esatîyaꞌnîkon.

4 Amîrîꞌnîkon wanî see poro rî wîriꞌsanyamîꞌ pîꞌ tîweꞌsanon warantî. 
Maasa pra imakuiꞌsan yeseru eraꞌmayaꞌnîkon awakîrikon pe, Paapa 
pemonkono pe siꞌma. Îri pe awanîkon wenai, Paapa yeyaton pe eenakon. 
Maasa pra sîrîrî non po tîîkoꞌmansenon yeseru yuꞌse awanîkon. Mîrîrî 
warantî anîꞌ wanî ya, sîrîrî non po tîîkoꞌmansenon yarakkîrî eꞌpai, 
Paapa yeyaton pe awanî. 5 Moropai Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa see 
warantî: — Morî Yekaton Wannî tîrîꞌpî Paapaya uyewankon yaꞌ. Kureꞌne 
uurîꞌnîkon yuꞌse awanî moropai uurîꞌnîkon koꞌmannîꞌnen pe awanî 
imakuiꞌpî kupî namai — taiya. Mîrîrî yeꞌnen — Seꞌ tapairî taasaiꞌya mîrîrî 
— kîkatî. 6 Moropai uurîꞌnîkon pîikaꞌtî Paapaya. Inîꞌ panpîꞌ umeruntîrikon 
tîrîiya. Sîrîrî warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌ:

Mîîpankon winîkîi Paapa ekoreꞌma
tîîse mîîpankon pepîn pîikaꞌtîiya

Pv 3.34
taatoꞌ mîrîrî.

7 Mîrîrî yeꞌnen Paapa maꞌre eꞌkuꞌtî. Imaimu yawîrî akoꞌmantî. Meruntî 
ke eꞌtî Makui winîkîi, moropai eepe aapiapaiꞌnîkon. 8 Aminke pra Paapa 
pia erepantî, moropai aapiaꞌnîkon aakoꞌmamî. Imakuiꞌpî kuꞌnenan 
pîꞌ tauya, erepantî tîwî amakuyikon tîkuꞌse. Moropai amîrîꞌnîkon 
asakîꞌne teesenumenkasanon pîꞌ tauya, ayewankon ke innape ikuꞌtî 
imakuiꞌpî tîrumakai. Tîwî tiwin eesenumenkatoꞌkon nîsi. 9 Imakuiꞌpî 
ankupîꞌpîkon pîꞌ teesewankonoꞌmai eꞌtî. Akaruntî. Aatausinpaꞌpîkon 
raꞌtîtî akaruwatoꞌkon pe. Esewankonoꞌmatî. 10 Paapa maꞌre tîweꞌkuꞌse eꞌtî. 
Moropai amîrîꞌnîkon yapurîiya.

Tonpayamîꞌ Pîꞌ Teeseurîmasanon Imakuiꞌpî Pe
11 Uyonpayamîꞌ, imakuiꞌpî pe kîseurîmatî ayonpakon winîkîi. Anîꞌ 

eseurîma ya imakuiꞌpî pe tonpa winîkîi, imakuiꞌpî pe eeseurîma nîrî 
unkupîkon ton pe Paapa nekaremekîꞌpî winîkîi. Paapa nekaremekîꞌpî 
yawîrî pra awanîkon ya itentai aweꞌkupîkon. — Morî pe pra man 
— taayaꞌnîkon Paapa maimu pîꞌ ipuremeꞌsaꞌyaꞌnîkon wenai. 12 Tîîse Paapa 
neken unkupîkon ton ekaremeꞌnen. Mîîkîrî neken uyesaꞌkon pe uurîꞌnîkon 
pîikaꞌtîiya, kaane kaꞌrî yenumîiya ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî. Tîîse amîrî 
kanan? Oꞌnon yeꞌka pe ayonpakon esaꞌ pe aweꞌkupîkon Paapa warantî?

13 Aꞌkî, see warantî taawonan: — Sîrîrîpe penane anna wîtî sîrîrî 
sinpata cidade pona. Miarî tiwin konoꞌ yuwaꞌka annaya esenyakaꞌmai 
kureꞌne tîniru yapiꞌtoꞌpe — kaiꞌma taawonan. 14 Tîîse îꞌ eꞌkupî penane 
epuꞌtîyaꞌnîkon pepîn tiwin kin. Maasa pra aakoꞌmantoꞌkon wanî katupuru 
warantî. Kureꞌne aakoꞌmamî pepîn, tîîse kaꞌneꞌ pe attî. 15 Mîrîrî yeꞌnen 
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see warantî taayaꞌnîkon eꞌpai wanî: — Enen uukoꞌmamî yuꞌse Paapa 
wanî ya, uukoꞌmamî. Moropai îꞌ kupîuya yuꞌse Paapa wanî ya, ikupîuya 
— taayaꞌnîkon eꞌpai awanî. 16 Tîîse aawarîrîꞌnîkon eeseurîmakon taatapurîi. 
Mîrîrî eeseurîmatoꞌkon wanî imakuiꞌpî pe. 17 Mîrîrî yeꞌnen anîꞌya morî kupî 
pra awanî ya, morî kupî epuꞌtîiꞌma, imakuiꞌpî kupîiya nîrî mîrîrî.

Ipîkkukon

5  1 Moropai eseurîma sîrîrî ipîkkukon pîꞌ. Eseurîma etapaiꞌnîkon. 
Aweꞌtarumaꞌtîkon kupî sîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen akaruntî, entaimepîꞌtî 

teesewankonoꞌmai. 2 Maasa pra ayemannekon eꞌtîꞌka pe man. Aponkon yaku 
oꞌmaꞌkonya pe man. 3 Ayemannekon ouro pe, prata pe tîweꞌsen karawa pe 
man. Mîrîrî ayemannekon karawasaꞌ eraꞌmayaꞌnîkon ya, aweꞌtîꞌkakon kupî 
epuꞌtîyaꞌnîkon. Akaraukon kupî sîrîrî tîweꞌtarumaꞌtîi. Ayemannekon eꞌtîꞌka 
kupî sîrîrî moropai amîrîꞌnîkon nîrî eꞌtîꞌka kupî sîrîrî. Tuꞌke ayemannekon 
konekayaꞌnîkon, Cristo iiꞌtoꞌ weiyu aminke pra tîîse. 4 Aꞌkî, apoitîrîtonon 
teesenyakaꞌmasanon anmîrikon pîꞌ yeꞌmayaꞌnîkon pra awanîkon, inkamoro 
yenkuꞌtîiꞌma. Toꞌ karau etaꞌpî Paapaya. Mîîkîrî Uyepotorîkon meruntî 
tamîꞌnawîronkon yentainon. 5 Amîrîꞌnîkon koꞌmanpîtîꞌpî tarî sîrîrî non 
po tuꞌke ayemannekon pîꞌ, ayaꞌreꞌkon pîꞌ taatausinpai. Îꞌ ituꞌse aweꞌtoꞌkon 
eporîꞌpîyaꞌnîkon. Aakaiwantanîꞌsaꞌkon Paapaya awîkon kupî tanne. 6 Moropai 
morîkon pemonkonyamîꞌ wîî meꞌpoꞌpîyaꞌnîkon, awinîkîiꞌnîkon îꞌ kuꞌsaꞌ toꞌya pra 
tîîse. Inkamoroya îꞌ kupî eserîke pra awanîꞌpî maasa pra toꞌ yentai awanîkon.

Uyepotorîkon Iiꞌtoꞌ Nîmîkî Pîꞌ Koꞌmannî
7 Mîrîrî yeꞌnen, uyonpayamîꞌ, eꞌtarumaꞌtîntoꞌ pîꞌ teesewankonoꞌmai pra 

eꞌtî. Moropai Cristo iipî nîmîꞌtî teesemiꞌtapai pra, mîî esaꞌya tînpîmîꞌpî 
yeperu nîmîkî warantî. Inîmîkî pîꞌ aakoꞌmamî konoꞌ renatoꞌpe, moropai 
inîꞌrî inîmîkîiya tînpîmîꞌpî epetatoꞌpe. 8 Mîrîrî warantî teesemiꞌtapai pra 
eꞌtî. Ayewankon meruntîtannîꞌtî. Maasa pra Uyepotorîkon iipî kupî sîrîrî.

9 Uyonpayamîꞌ, tîwoꞌmaꞌtai pra eꞌtî. Maasa pra imakuiꞌpî pe 
eeseurîmakon ya, ayonpa winîkîi atarumaꞌtîkon Paapaya. Aka, mîîkîrî 
ayesaꞌkon moro man manaꞌta po. Aaipî kupî sîrîrî.

10 Uyonpayamîꞌ, penaronkon tîmaimu ekaremeꞌnen pe Paapa nîmenkaꞌsan 
pîꞌ esenumenkanpaiꞌnîkon. Kureꞌne toꞌ eꞌtarumaꞌtîꞌpî Paapa maimu 
ekaremekî tîuyaꞌnîkon wenai. Mîîwîni tîîse mîrîrî pîꞌ toꞌ koꞌmamîꞌpî tîwî 
tîkuꞌse pra. 11 Aꞌkî, tamîꞌnawîronkon anîꞌkan meruntî ke tîîkoꞌmansenon, 
taatausinpasanon. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. Enpenatanpaiꞌnîkon Jó nurîꞌtî 
yekare pîꞌ. Tîweꞌtarumaꞌtîiꞌma innape Paapa kupî pîꞌ aakoꞌmamîꞌpî tîwî tîkuꞌse 
pra. Mîrîrî tîpo tîꞌnokoꞌpî pe eraꞌmaꞌpî Paapaya, moropai morî tîrîꞌpîiya Jó pia. 
Maasa pra Paapa wanî morî pe, pemonkonyamîꞌ saꞌnamanen pe.

12 Uyonpayamîꞌ, tamîꞌnawîrî ayeurîmaꞌpîuyaꞌnîkon yentai ekaremekîuya 
sîrîrî. ˻Paapa pemonkono pe awanîkon yeꞌnen yairî teeseurîmasanon 
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amîrîꞌnîkon.˼  Mîrîrî yeꞌnen inna taapai awanîkon ya, inna neken kaꞌtî. 
Moropai kaane taapai awanîkon ya, kaane neken kaꞌtî. Inîꞌ panpîꞌ, 
— Useruku pepîn, useruku pepîn — kaiꞌma kîkatî. Innape eeseurîmakon 
epuꞌtî tiaronkonya yuꞌse awanîkon ya, inna, kaane, neken kaꞌtî, juro tîkai 
pra. Mîrîrî warantî eseurîmatî Paapaya atarumaꞌtîkon namai.

Epîrematî
13 Anîꞌ tîweꞌtarumaꞌtîsen moro nai akoreꞌtaꞌnîkon? Paapa yarakkîrî 

eeseurîma eꞌpai man. Anîꞌ taatausinpasen moro nai akoreꞌtaꞌnîkon? Paapa 
yapurîiya eꞌpai man teeserenka pe. 14 Anîꞌ priꞌyawon pepîn moro nai 
akoreꞌtaꞌnîkon? Soosi esanon yannoiya eꞌpai man. Inkamoro epîrema ipona 
eꞌpai man moropai ikarapaima toꞌya karaꞌ ke. Mîrîrî warantî ikupî toꞌya 
Uyepotorîkon eseꞌ yai, mîîkîrî Uyepotorîkonya yepiꞌtîtoꞌpe. 15 Mîrîrî warantî 
toꞌ epîrema innape Paapa kupîiꞌma moropai mîîkîrî priꞌyawon pepîn esepiꞌtî 
eserîke awanî. Mîîkîrî yepiꞌtî Uyepotorîkonya. Moropai imakuiꞌpî kuꞌsaiꞌya ya, 
tîîwanmîra ikupî Paapaya. 16 Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon ekaremeꞌtî 
ayonpakon pîꞌ. Moropai epîrematî ayonpakon pona eesepiꞌtîkonpa. Maasa pra 
morî kuꞌnen epîrema ya, imaimu yawîrî ikupî Paapaya.

17 Mîrîrî warantî Elias nurîꞌtî wanîꞌpî pena. Uurîꞌnîkon warantî awanîꞌpî 
pemonkon pe. Moropai mîîkîrî epîremaꞌpî konoꞌ rena namai. Kureꞌne 
eepîremaꞌpî. Moropai konoꞌ rena pra awanîꞌpî eseurîwîꞌne konoꞌ arakkita 
pairî kaisarî. 18 Mîrîrî tîpo eepîremaꞌpî inîꞌrî konoꞌ iiꞌtoꞌpe. Moropai konoꞌ 
yarimaꞌpî Paapaya. Moropai inîꞌrî yei enaꞌpî teperu ke tamîꞌnawîrî.

19,20 Uyonpayamîꞌ, anîꞌ amîrîꞌnîkon koreꞌtawon atarima ya Paapa 
piapai, moropai inîꞌrî awennaꞌpo emapuꞌtî tiaronya ya, mîîkîrî imakuiꞌpî 
kuꞌnen pîikaꞌtî mîîkîrîya aasaꞌmanta namai. Moropai imakuiꞌpî inkupîꞌpî 
moꞌka Paapaya. Mîrîrî pîꞌ enpenatanpaiꞌnîkon. 
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