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1  1 Uurî Pedro, Jesus Cristo naipontîꞌpî. Sîrîrî kaareta menukauya 
aapiaꞌnîkon Paapa pemonkonoyamîꞌ pîraiꞌpî tîîkoꞌmansenon 

apatakon yaꞌ pra, kaꞌran pe awanîkon manniꞌ pia. Manniꞌkan Ponto 
pata po awanîkon mannan pia, moropai Galácia pata po awanîkon 
mannan pia, Capadócia pata po awanîkon mannan pia, Ásia pata po 
awanîkon mannan pia, moropai Bitínia pata po awanîkon mannan pia 
imenukauya sîrîrî. 2 Amîrîꞌnîkon wanî Paapa, Uyunkon nîmenkaꞌsan pe, 
îꞌ kupî tîuya pîꞌ teesenumenka yawîrî. Moropai Morî Yekaton Wannî 
wenai, ipemonkono pe puꞌkuru, morî pe awanîkonpa amenkaꞌpîiyaꞌnîkon. 
Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu yawîrî aakoꞌmamîkonpa 
amoꞌkaꞌpîiyaꞌnîkon, mîîkîrî mînî iniꞌkamoꞌpî wenai, imakuiꞌpî yapai 
imoꞌkasaꞌ pe awanîkonpa.

Uyonpayamîꞌ, inîꞌ panpîꞌ morî pe tîweꞌtoꞌ tîrî Paapaya yuꞌse wai 
epeꞌmîra, moropai tîwanmîra eꞌnîtoꞌ tîrîiya yuꞌse wai aapiaꞌnîkon.

Pedroya Toꞌ Yenpenatanîpî
Ipatîkarî Koꞌmannîtoꞌ Nîmîꞌnen Pe Eꞌnî

3 Paapa, Uyepotorîkon Jesus Cristo yun, yapurîpaiꞌnîkon, kureꞌne 
uurîꞌnîkon iꞌnokoꞌmasaiꞌya wenai. Isaꞌmantaꞌsan koreꞌtapai Jesus Cristo 
pîmîꞌsaꞌka tîuya yai t˻îîsaꞌmantatoꞌ ke ineꞌmaꞌpî yapisîꞌpîiya tîwakîri pe.˼  
Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkon esenpo emapuꞌtîꞌpîiya tînmuku pe eꞌnîtoꞌpe. 
Tarîpai innape tîpemonkonoyamîꞌ pia Paapa nîtîrî yapisî kupî sîrîrî. 
Mîrîrî yeꞌnen iwinîpainon yapisî nîmîkî pîꞌ koꞌmannî sîrîrî. 4 Amîrîꞌnîkon 
ton pe mîrîrî koneka koꞌmannîpîiya kaꞌ po. Îꞌ pensa tîîtîpansen pe pra, 

SÎRÎRÎ KAARETA EꞌMAIꞌNON

PEDRO NÎMENUKAꞌPÎ
Pedroya sîrîrî kaareta menukaꞌpî innape Jesus kuꞌnenan pia, manniꞌkan toꞌ 

nîtarumaꞌtîꞌsan innape ikuꞌtoꞌ toꞌya wenai. Inkamoro yenpenatanîpîꞌpî Pedroya anîꞌ 
pe toꞌ wanî. Paapa, tamîꞌnawîronkon yentainon munkî pe puꞌkuru toꞌ wanî. Moropai 
maasa kureꞌne morî yapisî toꞌya kupî Paapa winîpai. Mîrîrî yeꞌnen innape ikupî pîꞌ 
toꞌ koꞌmamî eꞌpai awanî, tîîkoꞌmamîkon pîkîrî. Moropai morî pe toꞌ koꞌmamî eꞌpai 
awanî, imakuiꞌpî tîkuꞌse pra, kaiꞌma toꞌ yeurîmaꞌpî Pedroya sîrîrî kaareta pîꞌ.
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îꞌ pensa aamaꞌta ton pe pra, moropai îꞌ pensa aataretîꞌka neporî ton pe 
pra man miarî. 5 Moropai sîrîrî non po awanîkon tanne, amîrîꞌnîkon 
koꞌmannîpîiya nîrî tîmeruntîri yai. Tamîꞌnawîron ataretîꞌka pîkîrî 
aakoꞌmannîpîiyaꞌnîkon, tîîpia aakoꞌmamîkonpa, innape ikupîyaꞌnîkon 
wenai. Moropai mîrîrî yai tamîꞌnawîronkonya eraꞌma, îꞌ kaiꞌma morî pe 
inkonekaꞌpî wanî, tamîꞌnawîrî aweꞌtoꞌ yawîrî.

6 Mîrîrî pîꞌ taatausinpai puꞌkuru awanîkon eꞌpai awanî teuren, 
eꞌtarumaꞌtîntoꞌ iipî tanne. Yairî maꞌre awanîkon tiaron pensa, maasa pra 
tuꞌkan eꞌtarumaꞌtîntoꞌ siꞌtaꞌnon iipî amîrîꞌnîkon tarumaꞌtînen ton. 7 Mîrîrî 
tuꞌkan eꞌtarumaꞌtîntoꞌ iipî, yairî innape ikupîyaꞌnîkon epuꞌtoꞌpe. Maasa 
eraꞌmatî. Ouro yekaꞌma toꞌya apoꞌ yaꞌ teken ouro pe awanî epuꞌtîkonpa. 
Aaramî pra awanî ya, innape ouro pe awanî epuꞌtî toꞌya. Mîrîrî warantî 
innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkon aweꞌtarumaꞌtîkon yeꞌka pe. Mîrîrî 
amîrîꞌnîkonya innape ikuꞌtoꞌ wanî ouro tîweꞌtîꞌkasen yentai tîweꞌtîꞌkasen 
pe pra awanî yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen ayonpaiyaꞌnîkon aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon 
ke innape ikupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa. Moropai amîrîꞌnîkonya 
eꞌtarumaꞌtîntoꞌ yapîtanîꞌsaꞌ tîpo, Paapaya taa kupî sîrîrî apîꞌnîkon: — Morî 
pe puꞌkuru man — taiya Jesus Cristo iiꞌtoꞌ weiyu eseposaꞌ yai. Mîrîrî 
yai tamîꞌnawîronkonya eraꞌma emapuꞌtîiya îꞌ kaiꞌma morî pe, ipîkku 
pe akupîꞌpîiyaꞌnîkon. 8 Mîîkîrî Paapa eraꞌmanen pe pra awanîkon, tîîse 
yapurî koꞌmannîpî amîrîꞌnîkonya. Maasa eraꞌmayaꞌnîkon yeꞌka pe pra, 
innape Cristo kupî pîꞌ aakoꞌmamîkon yeꞌnen, aatausinpakon koꞌmannîpî 
mararî pra. Oꞌnon yeꞌka pe ekaremekî yentai aatausinpatoꞌkon wanî. 
9 Maasa pra morî pe eꞌtoꞌ yawîrî amîrîꞌnîkon koneka yaretîꞌkaiya kupî 
sîrîrî, tîwarantî awanîkonpa. Moropai apataꞌseꞌkon tîrîiya kupî sîrîrî 
tîîpia aakoꞌmamîkonpa. Tamîꞌnawîrî mîrîrî kupîiya innape Cristo 
kupîꞌpîyaꞌnîkon wenai.

10,11 Mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ anepuꞌpai penaronkon profetayamîꞌ nurîꞌtî 
wanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen kureꞌne yuwaꞌpî toꞌya. Inkamoroya taꞌpî: — Îꞌ 
yeꞌka see mîrîrî Paapa nîtîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ? Îꞌ pensa yarimaiya kupî 
sîrîrî? Mîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare ekaremekîꞌpî toꞌya pena, tîîse morî pe 
epuꞌtîiꞌma pra. Tîîse Morî Yekaton Wannîya ekaremekîꞌpî toꞌ pîꞌ, îꞌ pensa 
mîrîrî eꞌkupî. — Maasa aweꞌkupî Cristo eꞌtarumaꞌtî eꞌpai awanî. Moropai 
mîrîrî tîpo teeyatonon yentai eenasaꞌ yai, ipîkku pe ikupî Paapaya 
— taꞌpîiya. 12 Inkamoro penaronkon tîmaimu ekaremeꞌnenan pîꞌ sîrîrî 
anetaꞌpîkon ekaremekîꞌpî Paapaya pena. Paapaya taꞌpî: — Amîrîꞌnîkon 
ton pe aweꞌkupî pepîn, tîîse manniꞌkan maasaronkon ton pe aweꞌkupî pe 
man — taꞌpîiya toꞌ pîꞌ. Mîrîrî yeꞌnen manniꞌkan itekare ekaremeꞌnenanya 
ekaremeꞌsaꞌ sîrîrî apîꞌnîkon tarîpai. Inkamoroya ekaremekîꞌpî apîꞌnîkon 
kaꞌ poinon, Morî Yekaton Wannî, Paapa narimaꞌpî meruntîri yai. 
Sîrîrî eꞌpîikaꞌtîntoꞌ yekare wanî morî pe puꞌkuru, mîrîrî anepuꞌpai nîrî 
inserîyamîꞌ wanî.
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Paapaya Uyannokon Imakuiꞌpî Ton Pra Eꞌnîtoꞌpe
13 Mîrîrî epuꞌtîyaꞌnîkon yeꞌnen, aka, tîwarî eꞌtî, aawarîrîꞌnîkon 

etîꞌnînmatî, ayeserukon epuꞌnenan pe. Moropai tamîꞌnawîrî morî pe 
Paapaya akupîkon nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîkon, îꞌ pensa Cristo iipî weiyu 
yaino ton pe. 14 Paapa munkî pe awanîkon yeꞌnen, imaimu yawîrî 
akoꞌmantî. Pena imakuiꞌpî yuꞌse aweꞌtoꞌkon yawîrî aakoꞌmanpîtîꞌpîkon, 
maasa pra îꞌ kaiꞌma aakoꞌmamîkon yuꞌse Paapa wanî epuꞌtîyaꞌnîkon pra 
awanîꞌpî. Tîîse epuꞌtîyaꞌnîkon tarîpai, mîrîrî yeꞌnen mîrîrî warantî pra 
akoꞌmantî. Imakuiꞌpî yuꞌse tîweꞌse pra akoꞌmantî. 15 Morî pe eꞌtî, maasa 
pra morî pe puꞌkuru Paapa wanî, imakuiꞌpî ton pra. Mîîkîrî rî amîrîꞌnîkon 
yannotîpon warantî eꞌtî. Imakuiꞌpî winîpai atarimatî moropai tamîꞌnawîrî 
îꞌ kupîyaꞌnîkon kaisarî morî kuꞌtî. 16 Mîrîrî warantî Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taa:

— Imakuiꞌpî winîpai atarimatî,
imakuiꞌpî winîpai atarimasaꞌ pe uukoꞌmamî warantî.
Morî pe eꞌtî, morî pe puꞌkuru tîweꞌsen pe uukoꞌmamî warantî

Lv 11,44,45; 19.2; 20.7
— taa Paapaya.

17 Eepîremakon ya, Paapa esaꞌnenan amîrîꞌnîkon ayunkon pe. Manniꞌ 
Paapa wanî yairî, yairî pra tamîꞌnawîronkon koꞌmantoꞌ wanî ekaremeꞌnen 
pe, anîꞌ tîmenkai pra. Toꞌ nîkupîꞌpî yakoꞌmenkaiya tiwin pîꞌ toꞌ kaisarî. 
Mîrîrî yeꞌnen tîwarî eꞌtî, mîîkîrî namatî aakoꞌmamîkon pîkîrî. 18 Maasa 
pra pena aakoꞌmanpîtîꞌpîkon ayeserukon yarakkîrî, îꞌ kaiꞌma penaronkon 
atamokonya ayenupaꞌpîkon yawîrî. Mîrîrî aakoꞌmantoꞌkon wanîꞌpî îꞌ pe 
pra rî. Tîîse epuꞌtîyaꞌnîkon yeꞌmasaꞌkon pe awanîkon mîrîrî ayeserukon 
winîpai, manniꞌ epeꞌke aataretîꞌkasen pepîn. Mîrîrî ke ayeꞌmasaꞌyaꞌnîkon, 
ouro ke moropai prata ke pra, taataretîꞌkasen ke pra. 19 Tîîse amîrîꞌnîkon 
wanî yeꞌmasaꞌkon pe moropai imoꞌkasaꞌkon pe morî puꞌkuru Jesus Cristo 
mînî ke. Mîîkîrî wanî carneiro, Paapa pia toꞌ nîtîrî warantî tîweꞌsen pe. 
Îꞌ rî imaꞌtîkî ton pra tîweꞌsen pe awanî, imakuiꞌpî ton pra. 20 Mîîkîrî wanî 
pena Paapa nîmenkaꞌpî pe sîrîrî non pona yarimapa, maasa sîrîrî pata 
koneka tîuya rawîrî. Moropai mîîkîrî yenpoꞌpîiya amen pata ataretîꞌka 
rawîrî, amîrîꞌnîkon pîikaꞌtînen ton pe. 21 Mîîkîrî wenai amîrîꞌnîkonya 
Paapa yapurî. Innape ikupîyaꞌnîkon manniꞌ Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌtîpon, 
tamîꞌnawîron yentai ikupîtîpon. Mîrîrî warantî innape ikupîyaꞌnîkon 
moropai îꞌ tîrîuya taꞌpî Paapaya yapisîyaꞌnîkon nîmîkî pîꞌ aakoꞌmamîkon.

22 Tarîpai amîrîꞌnîkon wanî yairon Paapa maimu yawîrî. Mîrîrî wenai 
imakuiꞌpî ayeserukon rumakasaꞌyaꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen seruꞌyeꞌ pe 
pra ayonpakon, manniꞌkan innape Jesus kuꞌnenan, saꞌnamayaꞌnîkon 
kureꞌne. Mîrîrî warantî aweꞌsaꞌnamatoꞌkon yuwatî inîꞌ panpîꞌ, tamîꞌnawîrî 
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ayewankon ke. 23 Maasa pra mîîkîrî Paapa îꞌ pensa aasaꞌmanta ton 
pepînya amîrîꞌnîkon esenpo emapuꞌtîꞌpî, tînmuku pe awanîkonpa. Oꞌnon 
yeꞌka pe ikupîꞌpîiya? Ayunkon tîîsaꞌmantasen wenai pra tîîse innape 
imaimu kupîyaꞌnîkon wenai, Paapaya ikupîꞌpî. Mîrîrî imaimu wanî 
ipatîkarî enen koꞌmannîtoꞌ ton tîînen pe, aataretîꞌka pepîn. 24 Mîrîrî 
warantî Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa:

Tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ wanî
parîꞌ keren po tîweꞌsen warantî.
Moropai inkamoro eseraꞌma morî pe
mîrîrî parîꞌ yariꞌku warantî.
Tîîse tiwin wei parîꞌ aꞌpiꞌta moropai yariꞌku eꞌsoroka.
Mîrîrî warantî toꞌ wanî, tîîsaꞌmantatonkon pe.

 25 Tîîse Uyepotorîkon maimu wanî
ipatîkarî tîîkoꞌmansen pe,

Is 40.6-8
taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya. Mîrîrî ekaremekîꞌpî toꞌya 
etaꞌpîyaꞌnîkon sîrîrî itekare Paapa maimu.

Yewanmîrîsaꞌ Tîꞌ Wanî
Ipatîkarî Koꞌmannîtoꞌ Tîînen Pe

2  1 Mîrîrî imakuiꞌpî ayeserukon winîpai amoꞌkasaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen, 
tamîꞌnawîronkon imakuiꞌpî piapai epaꞌkatî. Tamîꞌnawîron tiaronkon 

pîꞌ imakuiꞌpî esenumenkatoꞌ pia pai epaꞌkatî, yenkuꞌtîton piapai, seruꞌyeꞌ 
pe eꞌnîtoꞌ yapai, uyewanmakon pe tiaron eraꞌmatoꞌ piapai, moropai 
tiaronkon winîkîi imakuiꞌpî eseurîmantoꞌ. Mîrîrîkon piapai epaꞌkatî. 
2 Moropai Paapa maimu yuꞌse eꞌtî kureꞌne. Manniꞌ more esenposen wanî 
tîsan manatî yuꞌse warantî eꞌtî. Mîrîrî warantî awanîkon ya, inîꞌ panpîꞌ 
Paapa epuꞌtîyaꞌnîkon. Moropai mîrîrî wenai amîrîꞌnîkon pîikaꞌtîiya tuꞌse 
tîwanî pîkîrî. 3 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa:

Amîrîꞌnîkonya morî pe Paapa eꞌtoꞌ epuꞌtî tarîpai
Sl 34.8

taiya. Mîrîrî yeꞌnen imaimu anetapainon pe eꞌtî.
4 Erepantî Uyepotorîkon pia, mîîkîrî toꞌ newanmaꞌpî, ituꞌse pra toꞌ wanîꞌpî 

tîîse Paapa pia imenkasaꞌ pe awanîꞌpî, ipîkku pe awanîꞌpî. 5 Erepantî iipia, 
Paapaya amîrîꞌnîkon yenyakaꞌmatoꞌpe, tîîkoꞌmantoꞌpe akoreꞌtaꞌnîkon. Manniꞌ 
tîꞌ ke wîttî konekanen esenyakaꞌma warantî eesenyakaꞌma uurîꞌnîkon ke. 
Tîîse Paapa nîkoneka eseraꞌma pepîn. Moropai tîmîrî ton pe teepîremasen 
pe akupîiyaꞌnîkon, antîrîkon enepîkonpa Paapa pia. Mîrîrî antîrîkon wanî 
Paapa wakîri pe puꞌkuru, maasa pra amîrîꞌnîkon ton pe Cristo nîkupîꞌpî 
kupîꞌpîyaꞌnîkon innape. 6 Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa:

Uurî nîmenkaꞌpî, tiwinan tîꞌ wanî
ipîkku pe puꞌkuru, tiaronkon tîꞌ yentai.
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Mîrîrî tîrîuya Sião cidaderî po,
unkoneka yapîtanîꞌnen pe.
Anîꞌya mîîkîrî kupî ya innape,
mîîkîrî eppepî pepîn tiwin kin,
ipîꞌ yairî maꞌre eena pepîn,

Is 28.16

taasaiꞌya mîrîrî. 7 Sîrîrî tîꞌ, innape ikupîyaꞌnîkon manniꞌ wanî morî pe 
puꞌkuru, amîrîꞌnîkon pia. Tîîse manniꞌkan innape ikuꞌnenan pepîn pia, 
nariꞌ pe awanî mîrîrî. Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taa:

Manniꞌ tîꞌ wîttî konekanenan newanmîrîꞌpî,
mîrîrî enasaꞌ man ipîkku pe puꞌkuru tiaronkon yentai.

Sl 118.22

taasaiꞌya. 8 Moropai tiaron pata Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ:
Sîrîrî tîꞌ wanî ipona pemonkonyamîꞌ eꞌpuꞌmatoꞌpe
moropai ipona atareꞌmotoꞌpe,

Is 8.14

taasaiꞌya man. Inkamoro eꞌpuꞌma maasa pra innape ikupî toꞌya pra awanî 
yeꞌnen. Mîrîrî wenai toꞌ newanmîrîꞌpî Cristoya toꞌ tarumaꞌtîꞌpî.

9 Tîîse amîrîꞌnîkon wanî pepîn mîrîrî warantî. Amîrîꞌnîkon wanî 
imenkaꞌsan pe tiaronkon koreꞌtapai. Moropai tamîꞌnawîronkon esaꞌ 
Paapa ton pe teepîremasen pe awanîkon. Mîîkîrî pemonkono pe 
awanîkon, Paapa epuꞌnen pe. Tîmîrî ton pe inmoꞌkaꞌsan pe awanîkon. 
Amîrîꞌnîkon menkaꞌpîiya tînkupî morîkon ekaremeꞌnen pe. Mîîkîrîya 
amîrîꞌnîkon pakkokon moꞌkaꞌpî, ewaron ta awanîkon tanne, Paapa 
epuꞌtîyaꞌnîkon pra awanîkon tanne. Moropai amîrîꞌnîkon tîrîꞌpîiya morî 
ta, aꞌka ta aakoꞌmamîkonpa, morî pe Paapa wanî tepuꞌse. 10 Maasa pra 
pena amîrîꞌnîkon eꞌsaꞌ pra man Paapa pemonkono pe. Tîîse tarîpai 
amîrîꞌnîkon wanî ipemonkono pe puꞌkuru. Pena Paapaya aaiꞌnokoꞌmakon 
epuꞌtîyaꞌnîkon pîn. Tîîse aaiꞌnokoꞌmatoꞌkon Paapaya epuꞌtîyaꞌnîkon tarîpai.

Paapa Poitîrî Pe Eꞌnî
11 Uyonpayamîꞌ, Paapa epuꞌnenan pepîn koreꞌta aakoꞌmamîkon, toꞌ 

yonpa pe pra. Mîrîrî yeꞌnen apîꞌnîkon esatîuya sîrîrî, inîꞌrî îꞌ ituꞌse 
aweꞌtoꞌkon yawîrî ikupîyaꞌnîkon namai, maasa pra mîrîrîya ayekatonkon 
tarumaꞌtî, aminke Paapa piapai aatarimakon emapuꞌtîiya. 12 Tîîse morî 
pe akoꞌmantî inkamoro Paapa epuꞌnenan pepîn koreꞌta awanîkon yeꞌnen. 
Morî pe ayeserukon eꞌpai awanî eraꞌmatoꞌpe toꞌya. Teuren apîꞌnîkon toꞌ 
eseurîma imakuiꞌpî pe amuꞌtunpakon toꞌya. Tîîse yairî ayeserukon eraꞌma 
tîuyaꞌnîkon wenai toꞌ esenumenka, moropai Paapa yapurî toꞌya îꞌ pensa 
aaiꞌtoꞌ weiyu erepamî yai.
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Ipîkkukon Maimu Yawîrî Akoꞌmantî
13 Uyonpayamîꞌ, Uyepotorîkon nîkupîꞌpî wenai tamîꞌnawîronkon 

ipîkku tîweꞌsanon sîrîrî non ponkon maimu yawîrî eꞌtî. Manniꞌ rei, 
tamîꞌnawîronkon esaꞌ, mîîkîrî maimu yawîrî eꞌtî. 14 Moropai manniꞌkan 
mîîkîrî nîmenkaꞌsan tiaronkon esaꞌ pe toꞌ eꞌtoꞌpe, inkamoro maimu 
yawîrî eꞌtî. Maasa pra inkamoro wanî manniꞌkan imakuiꞌpî kupîtîponkon 
tarumaꞌtînen pe, moropai morî kupîtîponkon yapurînen pe inkamoro 
wanî. 15 Mîrîrî warantî morî kupîyaꞌnîkon yuꞌse Paapa man. Maasa pra 
morî ayeserukon eraꞌma toꞌya wenai, manniꞌkan Paapa epuꞌnenan pepîn, 
apîꞌnîkon imakuiꞌpî pe teeseurîmakon atîꞌnapamî. 16 Tarîpai imakuiꞌpî 
unkupîꞌpîkon wenai tîweꞌtarumaꞌtîsanon pe eꞌnî pepîn maasa pra Cristoya 
umoꞌkaꞌpîkon iwinîpai. Mîîwîni tîîse — Paapaya utarumaꞌtî pepîn tarîpai 
— kaiꞌma, ituꞌse eꞌnîtoꞌ yawîrî koꞌmannî eꞌpai pra man. Tîîse Paapa poitîrî 
pe, imaimu yawîrî akoꞌmantî. 17 Tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ 
yapurîyaꞌnîkon yuwatî. Moropai ayonpakon, innape Jesus kuꞌnenan 
saꞌnamatî. Moropai Paapa nama pîꞌ akoꞌmantî. Moropai tamîꞌnawîronkon 
esaꞌ pe tîweꞌsen namatî. Mîrîrî warantî ikupî pîꞌ akoꞌmantî.

Cristo Eꞌtarumaꞌtîꞌpî Warantî
Eꞌtarumaꞌtîn Eꞌpai Awanî

18 Tarîpai amîrîꞌnîkon toꞌ poitîrîtonon apanamauyaꞌnîkon sîrîrî. Inkamoro 
akaraiwarîkon maimu yawîrî eꞌtî moropai toꞌ namatî. Manniꞌ amîrîꞌnîkon 
konekanen morî pe, mîîkîrî maimu yawîrî eꞌtî. Tîîse mîîkîrî neken pepîn tîîse 
manniꞌ tiaron imakuiꞌpî pe amîrîꞌnîkon tarumaꞌtînen mîîkîrî maimu yawîrî 
nîrî eꞌtî. 19 Îꞌ kuꞌsaꞌyaꞌnîkon wenai pra aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon yapîtanîpîyaꞌnîkon 
ya morî pe awanî. Maasa pra mîrîrî warantî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌpe awanî 
epuꞌtîyaꞌnîkon. Mîrîrî wenai mîîkîrîya amîrîꞌnîkon koneka morî pe. 20 Tîîse 
tiaron pensa imakuiꞌpî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon ya, mîrîrî wenai aweꞌtarumaꞌtîkon 
eꞌpai awanî. Moropai yapîtanîpîyaꞌnîkon eꞌpai awanî teesewankonoꞌmai pra, 
maasa pra ikuꞌsaꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Moropai mîrîrî wenai anîꞌya ayapurîkon 
pepîn. Tîîse anîꞌ eꞌtarumaꞌtî ya, îꞌ rî imakuiꞌpî kuꞌsaiꞌya wenai pra, moropai 
mîrîrî yapîtanîpîiya morî pe, teesewankonoꞌmai pra, mîrîrî yapîtanîꞌsaiꞌya 
tîpo, Paapaya mîîkîrî koneka morî pe. 21 Maasa pra mîrîrîtoꞌpe, îꞌ rî 
tîkuꞌse wenai pra amoronkon epuꞌtîkonpa Paapaya amenkaꞌpîkon. Maasa 
esenumenkatî uurîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtîtoꞌpe Cristo eꞌtarumaꞌtîꞌpî yeseru pîꞌ. 
Imakuiꞌpî tînkupîꞌpî wenai pra yapîtanîpîꞌpîiya amîrîꞌnîkonya tîwarantî 
yapîtanîpîkonpa. 22 Mîîkîrî yeseru wanîꞌpî see warantî:

Îꞌ pensa mîîkîrîya imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ pra man tiwin kin.
Moropai îꞌ pensa seruꞌyeꞌ pe
mîîkîrî eseurîmasaꞌ pra man tiwin kin,

Is 53.9
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taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya. 23 Pena iwinîkîi imakuiꞌpî pe toꞌ 
eseurîma yai îꞌ kaiꞌma imakuiꞌpî pe toꞌ maimu yuꞌsaiꞌya pra man. Pena 
tîpaꞌtîpîtî toꞌya yai taasaiꞌya pra man toꞌ pîꞌ: — Tarîpai eseꞌma — kaiꞌma 
eesenumenkasaꞌ pra man. Tîîse Paapa yenyaꞌ eeturumakaꞌpî tamîꞌnawîrî 
toꞌ nîkupîꞌpî yeꞌma Paapaya epuꞌtîꞌpîiya. Yairî ikupîiya epuꞌtîꞌpîiya. 
24 Moropai mîîkîrî Cristoya imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon moꞌkaꞌpî tîpona, 
pakîꞌnan pona tîîsaꞌmanta yai. Tamîꞌnawîrî imoꞌkaꞌpîiya inîꞌrî ikupîꞌnîkon 
namai, isaꞌmantaꞌpîya îꞌ kupî pepîn warantî eꞌnîtoꞌpe imakuiꞌpî winîkîi. 
Moropai mîrîrî pataꞌpî yaꞌ, morî kupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌpe umoꞌkaꞌpîiyaꞌnîkon. 
Mîîkîrî yaꞌsoꞌkatoꞌ wenai amîrîꞌnîkon eꞌpîikaꞌtîꞌpî. 25 Maasa pra pena 
amîrîꞌnîkon wanîꞌpî atakaꞌmaꞌsan pe Paapa piapai, tîkoꞌmannîꞌnen piapai 
carneiro atakaꞌmasaꞌ warantî. Tîîse tarîpai awennaꞌposaꞌkon sîrîrî, 
ayesaꞌkon pe tîweꞌsen pia, manniꞌ ayekatonkon koꞌmannîꞌnen pia.

Pedroya Tînyo Kenankon Panama

3  1 Mîrîrî warantî nîrî amîrîꞌnîkon wîriꞌsanyamîꞌ tînyo kenankon 
panamauya. Anyokon maimu yawîrî eꞌtî. Yai pra Paapa epuꞌnen pe 

pra anyokon wanî, tîîse ayeserukon wenai eesenumenka ya, Paapa maimu 
epuꞌtîiya, mîîkîrîya innape ikupî. Tîîse morî pe ayeserukon neken eraꞌma 
tîuya wenai, yarakkîrî Paapa maimu pîꞌ eeseurîma yuꞌse awanî pepîn. 2 Maasa 
pra inkamoroya ayeserukon eraꞌma morî pe, îꞌ rî imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon 
pra awanîkon. Moropai innape Paapa namayaꞌnîkon eraꞌma toꞌya. 3 Mîrîrî 
yeꞌnen morî pe, emaꞌnon pe awanîkon tuwai pra eꞌtî. Moropai apuꞌpaikon 
tîkinai, moropai ouro ke, epeꞌke taatariꞌkuꞌtîi, aponkon morî puꞌkuru tekaꞌmai 
teekonekai pra eꞌtî. 4 Tîîse morî pe aweꞌtoꞌkon nîsi ayewankon yaꞌ. Maasa 
pra mîrîrî îꞌ pensa aataretîꞌkaton pepîn. Mîrîrî yeꞌnen eranmîra moropai 
tîîwanmîra awanîkon yuwatî. Mîrîrî warantî ayeserukon wanî wenai kureꞌne 
tîwakîri pe Paapaya akupîkon. 5 Maasa pra pena penaronkon wîriꞌsanyamîꞌ 
Paapa yapurînenan nurîꞌtî ekonekapîtîꞌpî eranmîra tîwanîkonpa moropai 
tîîwanmîra tîwanîkonpa. Mîrîrî yeꞌnen inkamoro eꞌpîtîꞌpî tînyokon maimu 
yawîrî, 6 pena Sara nurîꞌtî eꞌpîtîꞌpî mîrîrî warantî. Tînyo Abraão nurîꞌtî 
maimu yawîrî awanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen esaꞌpîtîꞌpîiya tepotorî pe, inama tîuya 
yeꞌnen. Mîrîrî warantî ikupîyaꞌnîkon ya anyokon yarakkîrî, moriya mîîkîrî 
Sara payanîꞌsan pe awanîkon. Iwarantî awanîkon morî ayeserukon wanî ya, 
moropai innape ikupîyaꞌnîkon wenai, teesewankonoꞌmai pra aakoꞌmamîkon.

Tînoꞌpî Kenankon Panamaiya
7 Tarîpai amîrîꞌnîkon warayoꞌkon tînoꞌpî kenankon panamauya sîrîrî, 

anoꞌpîkon yarakkîrî aakoꞌmantoꞌkon pîꞌ. Epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai man 
inkamoro wanî aꞌtuꞌmîra panpîꞌ, amîrîꞌnîkon warantî pra. Mîrîrî yeꞌnen 
morî pe anoꞌpîkon koꞌmannîpîyaꞌnîkon eꞌpai man. Maasa pra tarakkîrî 
ipatîkarî aakoꞌmantoꞌkon tîrî Paapaya saꞌnîrî, amîrî pia, anoꞌpî pia, ituꞌse 
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tîwanî yeꞌnen. Mîrîrî yeꞌnen anoꞌpîkon yapurî yeꞌka pe, morî pe mîîkîrî 
koꞌmannîꞌtî, îꞌ pensa eepîremakon yai aweꞌmanenpakon namai.

Morî Kupî Wenai Umoronkon Epuꞌtî
8 Sîrîrî eseurîmatoꞌ yaretîꞌkauya sîrîrî. Tauya apîꞌnîkon tamîꞌnawîrî 

siꞌma eesenumenkatoꞌkon eꞌpai awanî tiwin. Moropai ayonpakon wanî ya, 
tîmoron epuꞌnen mîîkîrî kaisarî amoronkon epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai awanî. 
Moropai ayonpakon yarakkîrî tîweꞌsaꞌnamai eꞌtî. Moropai aꞌnokoꞌpîkon 
pe eseraꞌmatî. Moropai tiaronkon yentai tîweꞌkuꞌse pra eꞌtî. 9 Mîrîrî 
yeꞌnen anîꞌya imakuiꞌpî kupî ya awinîkîiꞌnîkon, mîîkîrî winîkîi imakuiꞌpî 
tîkuꞌse pra eꞌtî. Apîꞌnîkon teeseurîmasen wanî ya, iwinîkîi imakuiꞌpî 
teeseurîmai pra eꞌtî. Tîîse imakuiꞌpî pe awinîkîiꞌnîkon eseurîmaꞌpî maimu 
miakanmatî morî ke. Maasa pra Paapaya ayannoꞌpîkon arepakonpa morî 
ke. 10 Innape awanî epuꞌtîꞌnîkon, maasa pra mîrîrî warantî Paapa maimu 
eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ yeꞌnen. See warantî taasaiꞌya:

Anîꞌ wanî ya, morî pe tîîkoꞌmantoꞌ yuꞌse taatausinpai,
mîîkîrîya morî pe teeseurîma yuwa eꞌpai awanî,
imakuiꞌpî pe eeseurîma namai.
Moropai mîîkîrî eseurîma eꞌpai pra awanî
seruꞌyeꞌ pe, tiaronkon yenkuꞌtî pîꞌ.

 11 Mîrîrî yeꞌka imakuiꞌpî winîpai
eepe eꞌpai awanî.
Tîîse morî îꞌ yuꞌse Paapa wanî neken
kupîiya eꞌpai awanî.
Tîîwanmîra aakoꞌmamî
yuwaiya eꞌpai awanî.
Moropai teesiyuꞌpîꞌse pra aakoꞌmamî
yuwaiya eꞌpai awanî.

 12 Maasa pra inkamoro yeꞌka yaironkon
koneka pîꞌ Uyepotorîkon koꞌmamî
tîwîrî wei kaisarî,
moropai tîwîrî toꞌ epîrematoꞌ
eta pîꞌ aakoꞌmamî.
Tîîse Uyepotorîkon ekoreꞌmasaꞌ koꞌmamî
imakuiꞌpî kuꞌnenan winîkîi,

Sl 34.12-16
taasaꞌ Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya man.

13 Morî ankuꞌpai awanîkon wenai, awinîkîiꞌnîkon anîꞌya imakuiꞌpî kupî 
eꞌpainon? Anîꞌya ikupî pepîn tiwin kin. 14 Mîîwîni pra awanî ya, kureꞌne 
taatausinpai eꞌpai awanîkon morî ayeserukon wenai aweꞌtarumaꞌtîkon 
tanne. Maasa pra Paapaya arepakon morî ke.

Mîrîrî yeꞌnen atausinpatî,
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atarumaꞌtînenkon pîꞌ eranneꞌ pe pra eꞌtî,
teesiꞌnîꞌse pra eꞌtî.

Is 8.12
15 Tîîse Cristo nama pîꞌ akoꞌmantî ayewankon yaꞌ, moropai itenyaꞌ 
eeturumakatî tîwîrî ayepotorîkon pe aweꞌtoꞌpe. Moropai tîwîrî tepuꞌse 
akoꞌmantî, îꞌ kaiꞌma Paapa winîpai morî yapisî pîꞌ nîmîkîyaꞌnîkon 
anepuꞌpai pemonkon eꞌtoꞌ ekaremekîkonpa. 16 Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî 
kuꞌtî morî pe, tiaronkon yentai aweꞌkupîkon yeꞌka pe pra. Morî pe 
eeseurîmakon eesewankonoꞌmatoꞌkon epuꞌtîyakon namai ayewankon yaꞌ. 
Mîrîrî warantî apîꞌnîkon teeseurîmasen wanî ya, mîîkîrî eppepî, maasa 
pra ayeserukon eraꞌma tîuyaꞌnîkon wenai, morî pe ayeserukon wanî 
Cristo pemonkono pe awanîkon yeꞌnen. 17 Mîrîrî morî kupîyaꞌnîkon wenai 
aweꞌtarumaꞌtîkon ya, morî pe panpîꞌ awanî. Imakuiꞌpî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon 
wenai aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon yentai awanî, aweꞌtarumaꞌtîkon yuꞌse Paapa 
wanî ya. 18 Maasa pra mîrîrî warantî Cristo eꞌtarumaꞌtîꞌpî tîîsaꞌmanta yai 
amîrîꞌnîkon ton pe. Aasaꞌmantaꞌpî tiwin iteꞌka tamîꞌnawîronkon ton pe 
imakuiꞌpî toꞌ nîkupîꞌpî wenai. Maasa eraꞌmatî. Mîîkîrî morî teken kuꞌnen 
saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon, yairî pra tîweꞌsanon, imakuiꞌpî kuꞌnenan ton pe. 
Aasaꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon yarîpa kaiꞌma Paapa pia. Mîîkîrî wîꞌpî toꞌya 
tarî, pemonkon pe awanî tanne, tîîse aasaꞌmantasaꞌ tîpo Paapaya amenan 
pe itekaton koꞌmantoꞌpe ikupîꞌpî. 19 Moropai mîîkîrî wîtîꞌpî itekare 
ekaremeꞌse itekatonoꞌpî pe siꞌma. Manniꞌkan pemonkonyamîꞌ eꞌtîꞌkaꞌsan 
yekatonoꞌpî pîꞌ ekaremekîꞌpîiya. 20 Manniꞌkan inkamoro eꞌtîꞌkaꞌsan 
yekatonoꞌsan pena innape Paapa maimu yawîrî esiꞌsan pepîn teuren, 
Paapaya toꞌ nîmîkîꞌpî innape tîkupî toꞌya pena tîkanau ton koneka pîꞌ, 
Noé nurîꞌtî koꞌmamî yai. Tîîse innape ikupî toꞌya pîn. Tuꞌkankon pepîn 
pemonkonyamîꞌya eseurîwîꞌne miaꞌ pona tîîmoꞌtaiꞌnîkonya neken innape 
ikupîꞌpî. Moropai inkamoro eꞌpîikaꞌtîꞌpî kureꞌnan tuna winîpai. 21 Mîrîrî 
tuna wanî esenpatakonantoꞌ pîꞌ teeseurîmasen pe. Sîrîrî esenpatakonatoꞌ 
wanî pepîn nura upiꞌpîkon pîꞌ tîweꞌsen ronatoꞌpe, tîîse imakuiꞌpî 
uyeserurîꞌpîkon rumakatoꞌpe awanî. Tîîwanmîra imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon 
kuꞌsaꞌ Paapaya epuꞌtîꞌnîkon, Jesus Cristo pîmîꞌsaꞌkaꞌpîiya wenai. 22 Mîîkîrî 
yanuꞌnîpîꞌpî Paapaya kaꞌ pona. Moropai eereutasaꞌ wanî Paapa meruntîri 
winî. Mîîkîrî wanî tamîꞌnawîronkon inserîyamîꞌ esaꞌ pe ipîkku pe 
tîweꞌsanon moropai meruntî ke tîweꞌsanon esaꞌ pe aakoꞌmamî kaꞌ po.

Uyeserukon Etinyakaꞌmasaꞌ Morî Pe

4  1 Mîrîrî yeꞌnen Cristoya tîmoron epuꞌtîꞌpî tarî pemonkon pe tîwanî 
yai. Mîrîrî warantî amoronkon epuꞌtîkonpa apîtatî, Cristoya tîmoron 

epuꞌtîꞌpî warantî. Maasa pra anîꞌya tîmoron epuꞌsaꞌ ya, mîîkîrî wanî pepîn 
imakuiꞌpî ankuꞌpai, itentai imakuiꞌpî wanî pepîn inîꞌrî. 2 Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî 
pata pai aakoꞌmamî tarî ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî, ituꞌse tîweꞌtoꞌ yawîrî pra. 
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3 Maasa pra pena kureꞌne aakoꞌmanpîtîꞌpîkon îꞌ pe pra rî imakuiꞌpî kupî pîꞌ, 
manniꞌkan Paapa epuꞌnenan pepînya ikupî koꞌmannîpî warantî. Mîrîrî yai 
aakoꞌmamîꞌpîkon seꞌ tapairî wîriꞌsanyamîꞌ yarakkîrî, ituꞌse apunkon eꞌtoꞌ 
kupî pîꞌ. Kureꞌne awukukon maiꞌ enîrî pîꞌ awanîꞌpîkon, eesiyuꞌpîtîkon pîꞌ 
aakoꞌmamîꞌpîkon, moropai eetîmîkon pîꞌ aakoꞌmamîꞌpîkon. Moropai nura pîꞌ 
aakoꞌmamîꞌpîkon, miaꞌ ke ikonekasaꞌ yapurî yeꞌka pe. 4 Tarîpai manniꞌkan 
Paapa epuꞌnenan pepîn wanî kureꞌne teesenumenkai apîꞌnîkon. Moropai 
inkamoro eseurîma apîꞌnîkon imakuiꞌpî pe, maasa pra inîꞌ tînkupîkon 
kupîyaꞌnîkon pra awanîkon wenai. 5 Tîîse maasa inkamoroya tînkupîꞌpîkon 
ekaremekî kupî sîrîrî Paapa pîꞌ, tamîꞌnawîronkon enenankonya moropai 
isaꞌmantaꞌsanya ekaremekî. Moropai inkamoro yenumîiya kupî sîrîrî toꞌ 
nîkupîꞌpîkon wenai. 6 Mîrîrî yeꞌnen sîrîrî Cristo yekare esekaremekîꞌpî. 
Tamîꞌnawîronkonya etaꞌpî. Isaꞌmantaꞌsanya nîrî etaꞌpî. Inkamoro 
saꞌmantaꞌpî, tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ saꞌmanta warantî, imakuiꞌpî 
tînkupîꞌpîkon wenai. Mîîwîni tîîse toꞌ yekaton koꞌmamî enen ipatîkarî, 
manniꞌ Paapa ipatîkarî tîîkoꞌmansen warantî, i˻nnape ikuꞌsaꞌ toꞌya ya.˼

7 Tîîse tamîꞌnawîron ataretîꞌkatoꞌ man aminke pra. Mîrîrî yeꞌnen 
amîrîꞌnîkon eꞌpai man morî pe ayeserukon tepuꞌse, teetîꞌnînmai, 
eepîremakonpa. 8 Tamîꞌnawîron îꞌ yentai tiaronkon yarakkîrî 
aweꞌsaꞌnamakon eꞌpai awanî. Maasa pra anîꞌ saꞌnaman ya, uwinîkîiꞌnîkon 
imakuiꞌpî inkupîꞌpî kupî uuwanmîraꞌnîkon. 9 Moropai tiaronkon 
teerepansenon yapiꞌnen pe eꞌtî awakîrikon pe, teekoreꞌmai pra. 10 Moropai 
morî pe eesenyakaꞌmatoꞌkon pe aapiaꞌnîkon tiwin pîꞌ siꞌma, Paapa 
nîrumakaꞌpî yapurîyaꞌnîkon yuwatî. Mîrîrî yapurî wenai morî pe awanî, 
tiaronkon pîikaꞌtîyaꞌnîkon, ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. 11 Anîꞌ wanî ya itekare 
ekaremeꞌnen pe mîîkîrîya ekaremekî eꞌpai awanî, morî pe Paapaya 
tîmaimu puꞌkuru ekaremekî warantî. Moropai anîꞌ wanî ya tiaronkon 
pîikaꞌtî pîꞌ tîweꞌsen pe, mîîkîrîya toꞌ pîikaꞌtî eꞌpai awanî, tîmeruntîri Paapa 
nîtîrîꞌpî ke. Mîrîrî kuꞌtî. Mîrîrî kupîyaꞌnîkon wenai, Paapa yapurîtoꞌpe 
tiaronkonya Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai. Manniꞌ Paapa morî puꞌkuru 
tîweꞌtoꞌ pîꞌ yapurî tamîꞌnawîronkon eꞌpai awanî. Moropai imeruntîri 
puꞌkuru, ikîꞌpî ton pîn pîꞌ yapurî eꞌpai man. Mîrîrî warantî eꞌpai man.

Innape Jesus Kupî Wenai Eꞌtarumaꞌtîn
12 Uyonpayamîꞌ uwakîrikon puꞌkuru, tauya sîrîrî apîꞌnîkon. Kureꞌne 

yairî maꞌre teesenumenkai pra eꞌtî awinîkîiꞌnîkon tuiꞌsen pîꞌ, îꞌ kaiꞌma 
amoronkon epuꞌtîyaꞌnîkon manniꞌ pîꞌ. Mîrîrî wanî pepîn anepuꞌtîkon 
pe pra tîîse epuꞌnenan amîrîꞌnîkon. 13 Tîîse tenyaka ya taatausinpai 
eꞌtî aweꞌtarumaꞌtîtoꞌkon pîꞌ. Maasa pra Cristo eꞌtarumaꞌtîꞌpî warantî 
aweꞌtarumaꞌtîkon mîrîrî. Mîrîrî yeꞌnen îꞌ pensa aaipî yai, kureꞌne 
aatausinpakon, morî pe, meruntî ke awanî eraꞌmayaꞌnîkon pîꞌ. 
14 Amîrîꞌnîkon wanî taatausinpai teuren, amuꞌtunpasaꞌkon tanne, Cristo 
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yapurînen pe awanîkon wenai. Maasa pra mîrîrî wenai epuꞌtîyaꞌnîkon 
morî puꞌkuru Paapa winîpainon Yekaton Wannî koꞌmamî aapiaꞌnîkon. 
15 Aweꞌtarumaꞌtîkon ya, ˻aweꞌtarumaꞌtîkon eꞌpai awanî Cristo 
yapurîyaꞌnîkon wenai˼ . Tiaronkon wîîsaꞌyaꞌnîkon wenai pra, moropai 
amaꞌ pe aweꞌsaꞌkon wenai pra, moropai îꞌ rî imakuiꞌpî kuꞌsaꞌyaꞌnîkon 
wenai pra, moropai tiaronkon koꞌmantoꞌ pîꞌ eeseurîmakon wenai pra. 
16 Tîîse amîrîꞌnîkon eꞌtarumaꞌtî ya, innape Jesus kupîyaꞌnîkon wenai. 
Mîrîrî pîꞌ tîweppeꞌse pra eꞌtî. Tîîse kureꞌne Paapa yapurîtî, maasa 
pra ayesatîkon toꞌya yeꞌnen, Cristo piawon pe tîweꞌsanon taa toꞌya 
pîꞌ. Teesewankonoꞌmai pra eꞌtî. 17 Maasa pra îꞌ kaiꞌma tiwin pîꞌ siꞌma 
unkupîꞌpîkon eraꞌmatoꞌ weiyu erepamî kupî sîrîrî. Eꞌmaiꞌ pe manniꞌkan 
Paapa yapurînenanya tînkupîꞌpîkon eraꞌma kupî sîrîrî. Mîrîrî eꞌkupî ya 
uurîꞌnîkon yarakkîrî, itentai aweꞌkupî sîrîrî manniꞌkan Paapa maimu 
kuꞌnenan pepîn yarakkîrî. T˻oꞌ eꞌpîikaꞌtî pepîn tiwin kin.˼  18 Mîrîrî warantî 
Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Saꞌme awanî morîkon yentai imakuiꞌpî ena namai,
toꞌ eꞌtarumaꞌtî tîrî Paapaya ya,
îꞌ kaiꞌma inîꞌ panpîꞌ Paapa maimu yawîronkon pepîn
eꞌtarumaꞌtî eꞌpai awanî?
Moropai imakuiꞌpî kuꞌnenan
eꞌtarumaꞌtî eꞌpai awanî nîrî, kureꞌne

Pv 11.31
taasaꞌ Paapa maimuya man.

19 Mîrîrî yeꞌnen manniꞌkan tîmoronkon epuꞌnenan maasa pra ituꞌse 
Paapa wanî wenai, morî kupî toꞌya wenai, inkamoro eturumaka eꞌpai 
awanî Paapa tîkupîtîponkon pia, manniꞌ îꞌ taꞌpî tîuya yawîrî kuꞌnen tîwîrî. 
Mîîkîrî pia toꞌ eturumaka eꞌpai awanî. Moropai morî kupî pîꞌ toꞌ koꞌmamî 
eꞌpai awanî tîrumakai pra.

Paapa Pemonkonoyamîꞌ Wanî
Carneiroyamîꞌ Itekînnan Warantî

5  1 Tarîpai manniꞌkan soosi esaꞌ pe tîweꞌsanon panamauya sîrîrî. Maasa 
pra uurî nîrî wanî mîrîrî warantî soosi esaꞌ pe. Uurîya Cristoya 

tîmoron epuꞌtî eraꞌmaꞌpî itarumaꞌtî toꞌya yai. Moropai îꞌ pensa aaipî yai, 
tamîꞌnawîronkonya eraꞌma, îꞌ kaiꞌma ipîkku pe yapurî Paapaya. Uurî 
nîrî yapurîiya pe man apokonpe. 2 Mîrîrî yeꞌnen morî pe aapiaꞌnîkon 
Paapa nîtîrîꞌsan ipemonkonoyamîꞌ koꞌmannîꞌtî, manniꞌ carneiroyamîꞌ 
koꞌmannîꞌnenya tekînon koꞌmannîpî warantî. Mîrîrî kuꞌtî morî pe ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî. Mîrîrî kîꞌkuꞌtî eekoreꞌmakon koreꞌta pairî. Moropai 
mîrîrî pîꞌ kîsenyakaꞌmatî tîniru yuꞌse awanîkon pîꞌ pra tîîse toꞌ pîꞌ 
esenyakaꞌmatî kureꞌne toꞌ anpîikaꞌtîpai awanîkon yeꞌnen. 3 Inkamoro 
aapiaꞌnîkon Paapa nîrumakaꞌsan yentai tîweꞌse pra eesenyakaꞌmatî. Tîîse 
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morî ayeserukon eraꞌma toꞌya wenai, awarantîꞌnîkon eꞌpai toꞌ eꞌtoꞌpe, 
inkamoro koꞌmannîꞌtî. 4 Mîrîrî warantî îꞌ pensa kureꞌnan tiaronkon 
yentainon uyesaꞌkon iipî yai, mîîkîrî nîtîrî morî puꞌkuru yapisîyaꞌnîkon kupî 
sîrîrî îꞌ pensa aataretîꞌka ton pe pra. Aakoꞌmamî tîwîrî morî pe ipatîkarî.

5 Tarîpai amîrîꞌnîkon maasaron panpîꞌ panamauya sîrîrî. Ayentaiꞌnîkon 
tîweꞌsanon aꞌyekeꞌtonon panpîꞌ kuꞌtî ayesaꞌkon pe, inkamoro maimu 
yawîrî ikuꞌtî. Moropai mîî pe pra eꞌtî, tiaronkon yentai tîweꞌkuꞌse pra. 
Maasa pra Paapa maimu eꞌmenukasaꞌya taasaꞌ man:

Mîî pe tîweꞌsanon wanî Paapa yeyaton pe.
Tîîse manniꞌkan mîîpankon pepîn pîikaꞌtî Paapaya

Pv 3.34

taasaꞌ man. 6 Mîrîrî yeꞌnen mîî pe tîweꞌse pra eꞌtî, ayepotorîkon pe Paapa 
kuꞌtî, imaimu yawîrî aakoꞌmamîkonpa moropai ipîkku pe amîrîꞌnîkon 
yapurîtoꞌpeiya, îꞌ pensa tînkuꞌneꞌtîꞌpî weiyu yai. 7 Moropai tamîꞌnawîrî 
kureꞌne eesenumenkatoꞌkon mîrîrî rumakatî Paapa yenyaꞌ, maasa pra 
mîîkîrîya neken tamîꞌnawîrî ikoneka amîrîꞌnîkon ton pe.

8 Mîrîrî yeꞌnen tîwarî eꞌtî moropai teetîꞌnînse eꞌtî, ayeserukon tepuꞌse. Maasa 
pra ayeyatonkon Makui moro man akanaimîꞌtîkon pîꞌ, manniꞌ kaikusiya 
tîkamo kanaimîꞌtî warantî. Akanaimîꞌtîiyaꞌnîkon ayapisîkonpa. 9 Tîîse 
meruntî ke eꞌtî. Innape Paapa kupî pîꞌ akoꞌmantî, îꞌ pensa Makui erepamî yai 
itentai awanîkonpa. Maasa pra tiwinsaronkon pepîn amîrîꞌnîkon, pata kaisarî 
ayonpakon innape Jesus kuꞌnenan eꞌtarumaꞌtî koꞌmannîpî awarantîꞌnîkon.

10 Tîîse amoronkon epuꞌtîyaꞌnîkon eꞌpai awanî mararî. Moropai mîrîrî 
tîpo morî pe Paapaya akonekakon. Ameruntîrikon tîrîiya meruntî ke 
awanîkonpa, innape tîkupî pîꞌ aakoꞌmamîkonpa. Manniꞌ Paapa kureꞌne 
morî pe tîweꞌtoꞌ tîînen moropai amîrîꞌnîkon yannotîponya ipatîkarî morî 
yaꞌ aakoꞌmamîkonpa, Jesus Cristo piawon pe awanîkon yeꞌnen. 11 Mîîkîrî 
Paapa meruntî puꞌkuru, ipatîkaron tamîꞌnawîronkon esaꞌ pe tîweꞌsen 
yapurîpaiꞌnîkon man. Mîrîrî warantî eꞌpai awanî.

12 Sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî Silasya upîikaꞌtî tanne. Maasa pra 
mîîkîrî uyonpa wanî yairî puꞌkuru tîweꞌsen pe. Sîrîrî kaareta ke, anausipapai 
wanî sîrîrî. Tauya sîrîrî, innape uurîꞌnîkon pîikaꞌtî Paapaya, morî pe tîweꞌtoꞌ 
yawîrî. Mîrîrî yeꞌnen innape ikuꞌtî, apîikaꞌtîiya nîmîkî pîꞌ akoꞌmantî.

13 Moropai innape Jesus kuꞌnenan Paapa nîmenkaꞌsan “Babilônia” 
ponkonya tîmaimukon yarima sîrîrî. Moropai uyonpa, Marcosya tîmaimu 
yarima nîrî. 14 Mîrîrî yeꞌnen tauya tiaronkon ayonpakon yarakkîrî seꞌ 
yenya pîꞌ taatapiꞌse eꞌtî.

Mîrîrî warantî tamîꞌnawîrî manniꞌkan Cristo pemonkono pe tîweꞌsanon 
pia tîwanmîn wanî yuꞌse wai. 
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