
633

Enen Koꞌmannîtoꞌ Tîînen

1  1 Kaareta menuka annaya sîrîrî, Jesus Cristo, koꞌmannîtoꞌ tîînen 
yekare ekaremeꞌnen. Tamîꞌnawîron koneka Paapaya pra tîîse Cristo 

wanîꞌpî iipia. Sîrîrî non po tîwanî yai, Cristo eseurîma etapîtîꞌpî annaya. 
Eraꞌmaꞌpî annaya anna yenu ke puꞌkuru. Mîrîrî yai îꞌ kaiꞌma Cristo 
koꞌmantoꞌ eraꞌmapîtîꞌpî annaya. Moropai Cristo yapîpîtîꞌpî annaya anna 
yenya ke. Mîîkîrî puꞌkuru Paapa nekaremekîꞌpî, enen koꞌmannîtoꞌ tîînen. 
2 Mîîkîrî koꞌmannîtoꞌ tîînen erepamîꞌpî sîrîrî non pona. Eraꞌmaꞌpî annaya. 
Ipatîkarî koꞌmannîtoꞌ tîînen eraꞌmaꞌpî annaya. Innape awanî taa annaya 
tamîꞌnawîronkon pîꞌ. Mîîkîrî ekaremekî annaya sîrîrî apîꞌnîkon. Pena pata 
pai Cristo koꞌmanpîtîꞌpî Paapa yarakkîrî. Mîrîrî tîpo eerepamîꞌpî anna 
koreꞌta. 3 Anna neraꞌmaꞌpî, imaimu anna netaꞌpî tauya manniꞌ, mîîkîrî 
ekaremekî annaya apîꞌnîkon innape ikupîkonpa, annaya ikupîꞌpî warantî. 
Mîrîrî wenai morî pe aakoꞌmamîkon anna yarakkîrî anna wanîyakon pe. 
Moropai Paapa yarakkîrî morî pe koꞌmannî iwanîyakon, moropai inmu Jesus 
Cristo wanîyakon pe koꞌmannî nîrî. 4 Seeniꞌ kaareta menukauya aapiaꞌnîkon 
anna atausinpa kaisarî aatausinpakonpa aweꞌtoꞌ yawîrî Paapa nîkonekaꞌpî pîꞌ.

Aꞌka pe Paapa Wanî
5 Aꞌkî, aꞌka wanî mararon ewaron ton pra. Mîrîrî warantî Paapa wanî 

aꞌka pe puꞌkuru, maasa pra imakuiꞌpî ton pra tîwanî yeꞌnen. Mîîkîrî wanî 

SÎRÎRÎ KAARETA EꞌMAIꞌNON

JOÃO NÎMENUKAꞌPÎ
Sîrîrî kaareta menukaꞌpî Joãoya, manniꞌ Jesus nenupaꞌpî, Jesus yarakkîrî taasaꞌsen 

tarî awanî yai. Mîîkîrî Joãoya imenukaꞌpî moropai tiaronkon innape Jesus kuꞌnenan 
pia yarimaꞌpîiya. Maasa pra tiaronkonya inkamoro yenkuꞌtîsaꞌ awanîꞌpî. Seruꞌyeꞌ pe 
taapîtîꞌpî toꞌya: — Paapa narimaꞌsan anna, anna maimu etatî, — taapîtîꞌpî toꞌya. Tîîse 
Paapaya toꞌ yarimasaꞌ pra awanîꞌpî. Seruꞌyeꞌ pe inkamoroya toꞌ yenupaꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
Joãoya imenukaꞌpî toꞌ esenkuꞌtî namai. Moropai tonpayamîꞌ saꞌnamatoꞌpe toꞌya, morî 
pe toꞌ koꞌmantoꞌpe imakuiꞌpî tîkuꞌse pra imenukaꞌpîiya. Paapa munkîyamîꞌ pe toꞌ wanî 
yeꞌnen, morî tîkuꞌse toꞌ koꞌmamî eꞌpai man. Mîrîrî ekaremeꞌse imenukaꞌpî Joãoya.
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morî pe puꞌkuru ewaron ton pra. Mîrîrî ekaremekîꞌpî Cristoya anna pîꞌ 
pena. Mîrîrî ekaremekî annaya sîrîrî, apîꞌnîkon nîrî. 6 Morî pe koꞌmannî 
pîꞌ wai Paapa yarakkîrî taꞌnîkon yeꞌka pe, imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî 
ya, seruꞌyeꞌ pe eseurîman moropai yairon maimu yawîrî koꞌmannî pepîn. 
Tîîse ewaron ta koꞌmannî. 7 Tîîse aꞌka yaꞌ Paapa koꞌmamî warantî morî 
pe koꞌmannî ya, imaimu yawîrî, koꞌmannî morî pe uyonpakon yarakkîrî, 
îꞌ waniꞌ pra. Moropai tamîꞌnawîron imakuiꞌpî unkuꞌpîtîkon rona Paapaya, 
tînmu Jesus mînî wenai.

8 Tîîse taꞌnîkon ya: — Imakuiꞌpî kupîtîpon pepîn uurî. Morî uurî 
— taꞌnîkon ya, uuwarîrîꞌnîkon esenkuꞌtîn. Moropai yairon maimu 
wanî pepîn uyewankon yaꞌ. 9 Tîîse Paapa pîꞌ imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon 
ekaremekîꞌnîkon ya, tîîwanmîra ikupîiya, taasaꞌ tîuya yawîrî, maasa 
pra yairî tîwanî yeꞌnen. Moropai yairon pepîn uyeserukon ronaiya, tîpîꞌ 
ekaremekî yai, uyewankon yaꞌ aakoꞌmamî namai. 10 Tamîꞌnawîronkonya 
imakuiꞌpî kuꞌsaꞌ taasaꞌ Paapaya man. Tîîse taꞌnîkon ya: — Imakuiꞌpî 
unkupîꞌpî ton pîn — taꞌnîkon ya, Paapa wanî seruꞌyeꞌ pe kaiꞌma 
ekaremekîꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen Paapa maimu wanî pepîn uyewankon yaꞌ.

Cristoya Upîikaꞌtîkon

2  1 Unmukuyamîꞌ, sîrîrî kaareta menukauya aapiaꞌnîkon imakuiꞌpî 
kupîyaꞌnîkon namai. Tîîse imakuiꞌpî kupîyaꞌnîkon ya, uurîꞌnîkon ton 

pe Jesus eseurîma Uyunkon Paapa yarakkîrî umakuyikon yaretîꞌkapa. 
Mîîkîrî Jesus Cristo, yairî puꞌkuru tîweꞌsen. 2 Moropai imakuiꞌpî wenai 
uurîꞌnîkon pîꞌ Paapa ekoreꞌmatoꞌ yiꞌnîpîꞌpî Jesusya tîîsaꞌmanta ke. Moropai 
mîrîrî yai umakuyikon yepeꞌ pe neken Jesus saꞌmantasaꞌ pra man. Tîîse 
tamîꞌnawîronkon pemonkonyamîꞌ nîkupîꞌpî imakuiꞌpî yepeꞌ pe aasaꞌmantaꞌpî.

3 Moropai Jesus nekaremekîꞌpî yawîrî koꞌmannî ya, innape ikuꞌnen pe 
eꞌnî epuꞌtî. 4 — Innape Jesus kuꞌnen uurî — taa ya, inekaremekîꞌpî yawîrî 
pra siꞌma, seruꞌyeꞌ pe eꞌnî. Yairon maimu wanî pepîn uyewankon yaꞌ. 
5 Tîîse imaimu yawîrî anîꞌrî wanî ya, innape Paapa saꞌnamaiya tewan ke. 
Mîrîrî warantî ipemonkono pe eꞌnî epuꞌtîꞌnîkon. 6 — Paapa piawon uurî 
— kaiꞌma anîꞌ eseurîma ya, morî pe aakoꞌmamî yuꞌse Paapa wanî, Cristo 
koꞌmamî warantî.

Cristo Nekaremekîꞌpî Unkupîkon Ton
7 Uyonpayamîꞌ, pena Cristo pemonkonoyamîꞌ pe eenakon yai, tiwinan 

Paapa nekaremekîꞌpî ayeserukon ton pe etaꞌpîyaꞌnîkon. Mîrîrî ekaremeꞌnen 
pe sîrîrî kaareta menukauya aapiaꞌnîkon. Amenan ekaremekîuya pepîn, 
tîîse penaron. 8 Mîîwîni tîîse amenan pe imenukauya aapiaꞌnîkon. Amenan 
pe Cristoya ekaremekîꞌpî moropai amenan warantî etaꞌpîyaꞌnîkon. Pata 
erenmapî pe, ewaron yaꞌ uneraꞌmaꞌpîkon mararî eraꞌma morî pe panpîꞌ. 
Mîrîrî warantî unepuꞌtîꞌpîkon Cristo iipî rawîrî epuꞌtî tarîpai morî pe panpîꞌ.
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9 — Aꞌka yaꞌ ikoꞌmankoi uurî, morî yaꞌ — taawon pemonkon wanî ya, 
tîîse mîrîrî tanne tonpa kupîiya tewanma pe, mîîkîrî koꞌmamî ewaron ta, 
imakuiꞌpî yaꞌ, sîrîrî tîpose. 10 Tîîse tonpa saꞌnamanen koꞌmamî aꞌka yaꞌ, 
morî yaꞌ. Imakuiꞌpî yaꞌ aatareꞌmo pepîn. 11 Tîîse tewanma pe tonpa kuꞌnen 
koꞌmannî pîꞌ man ewaron ta aminke Paapa pîꞌ. Ewaron ta aasarî teseru 
kupî pîꞌ tîîse oꞌnon pata tuutî epuꞌtîiya pra awanî, maasa pra enkaruꞌnan 
warantî awanî, ewaron wenai. Teꞌmarî ton eraꞌmaiya pepîn.
 12 Unmukuyamîꞌ, seeniꞌ kaareta menukauya aapiaꞌnîkon.

Maasa pra imakuiꞌpî ankupîꞌpîkon kupîꞌpî Paapaya tîîwanmîra
uurîꞌnîkon ton pe, tînmu nîkupîꞌpî wenai.

 13 Moropai aꞌyekeꞌtonon pia nîrî sîrîrî kaareta menukauya,
Jesus epuꞌnenan pe awanîkon yeꞌnen,
manniꞌ Paapa piawon mîîkîrî Jesus,
pena tamîꞌnawîron koneka Paapaya rawîrî.
Moropai amenankon panpîꞌ warayoꞌkon pia nîrî,
sîrîrî kaareta menukauya,
Makui yentainon pe eenaꞌpîkon yeꞌnen.

 14 Moropai moreyamîꞌ pia imenukauya,
uyunkon, Paapa epuꞌnenan pe awanîkon yeꞌnen.
Aꞌyekeꞌtonon pia nîrî imenukauya,
Jesus epuꞌnenan pe awanîkon yeꞌnen, manniꞌ Paapa piawon,
pena tamîꞌnawîron koneka Paapaya rawîrî.
Moropai amenankon panpîꞌ warayoꞌkon pia imenukauya,
meruntî ke awanîkon yeꞌnen.
Paapa maimu koꞌmannî pîꞌ man ayewankon yaꞌ.
Moropai eenaꞌpîkon Makui yentaino pe.

Sîrîrî Non Po Tîîkoꞌmansanon Yeseru Yuꞌse Pra Eꞌnî
15,16 Tiaronkonya Paapa saꞌnama pra awanî. Iteyaton pe toꞌ 

wanî. Imakuiꞌpî ituꞌse tîweꞌtoꞌkon pîꞌ toꞌ esekaꞌnunka. Moropai îꞌ rî 
tîneraꞌmakon anapiꞌpai toꞌ wanî. Moropai mararon pepîn temannekon 
wenai, mîî pe toꞌ wanî. Uyunkon piapainon pepîn toꞌ yeseru. Paapa 
saꞌnamanenan pepîn yeseru pe awanî. Toꞌ yeseru kîꞌkuꞌtî awakîrikon 
pe. Toꞌ yemanne yuꞌse pra eꞌtî. 17 Moropai tamîꞌnawîronkon imakuiꞌpî 
kuꞌnenan moropai îꞌ yuꞌse toꞌ eꞌtoꞌ ataretîꞌka. Tîîse ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ 
yawîrî tîîkoꞌmansen koꞌmamî ipatîkarî Paapa pia kaꞌ po.

Cristo Yeyatonon
18 Unmukuyamîꞌ, sîrîrî non pona Cristo ennaꞌpo kupî sîrîrî. Moropai 

aminke pra aaiꞌtoꞌ eseporî tanne, iteyaton iipî kaiꞌma itekare etaꞌpîyaꞌnîkon. 
Aasîrî Cristo yeyatonon esenposaꞌ man, arinîke. Mîrîrî yeꞌnen kaꞌneꞌ 
pe Cristo ennaꞌpo epuꞌtîꞌnîkon. 19 Pena, ukoreꞌtaꞌnîkon inkamoro Cristo 
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yeyatonon wanîꞌpî. Tîîse toꞌ wîtîꞌpî ukoreꞌtapaiꞌnîkon. Mîrîrî warantî 
ukaisarîꞌnîkon pe pra toꞌ wanî epuꞌtîkon. Maasa pra ukaisarîꞌnîkon pe toꞌ 
eꞌsaꞌ ya, toꞌ wîtîꞌpî pepîn eꞌpainon ukoreꞌtapaiꞌnîkon. Tîîse toꞌ wîtîꞌpî.

20 Tîîse mîrîrî warantî pra amîrîꞌnîkon wanî. Maasa pra Morî Yekaton 
Wannî ewomîꞌpî ayewankon yaꞌ innape Cristo kupîyaꞌnîkon yai. Moropai 
imaimu innarî epuꞌtîyaꞌnîkon. 21 Innarî epuꞌnenan pepîn amîrîꞌnîkon, 
tauya pra wai. Mîrîrî taatoꞌpeuya kaiꞌma imenukauya pra wai. Tîîse 
seeniꞌ kaareta menukauya aapiaꞌnîkon maasa pra innarî epuꞌtîyaꞌnîkon 
yeꞌnen. Moropai seruꞌyeꞌ pe eseurîmakoi wanî pepîn yairon ekaremeꞌnen 
pe. Epuꞌnenan amîrîꞌnîkon. 22 Anîꞌ wanî seruꞌyeꞌ pe ekaremekîuya sîrîrî. 
Seruꞌyeꞌ manniꞌ pemonkon Jesus wanî Paapa nîmenkaꞌpî pepîn taawon. 
Mîîkîrî wanî Cristo yeyaton pe. Uyunkon Paapa epuꞌtîiya pra awanî. 
Moropai inmu Jesus epuꞌtîiya pra awanî. 23 — Paapa munmu epuꞌtîuya 
pra wai. Unepuꞌtî pepîn mîîkîrî — taawon wanî ya, Uyunkon Paapa wanî 
pepîn iipia. — Tîîse Paapa munmu yapurînen uurî. Ipemonkono uurî 
— taawon pia Uyunkon Paapa koꞌmamî.

24 Pena innape Jesus kupîꞌpîyaꞌnîkon Paapa maimu etaꞌpîyaꞌnîkon 
yai. Ayewankon yaꞌ anetaꞌpîkon koꞌmannîꞌnen pe eꞌtî. Ayewankon yaꞌ 
anetaꞌpîkon Paapa maimu koꞌmamî ya, Paapa munmu pia aakoꞌmamîkon 
moropai Uyunkon pia. 25 Mîrîrî warantî pena Jesusya taꞌpî upîꞌnîkon: 
— Kaꞌ po aakoꞌmamîkon ipatîkarî enen — taꞌpîiya.

26 Tiaronkon wanî amîrîꞌnîkon anenkuꞌtîpai. Mîrîrî yeꞌnen seeniꞌ 
kaareta menuka pîꞌ wai aapiaꞌnîkon eesenkuꞌtîkon namai. 27 Morî 
Yekaton Wannî, Jesus naipontîꞌpî ayewankon yaꞌ tauya manniꞌ, mîîkîrî 
koꞌmamî ayewankon yaꞌ. Tamîꞌnawîron pîꞌ ayenupaiyaꞌnîkon. Yairon 
puꞌkuru Mîîkîrî, seruꞌyeꞌ pepîn. Tiaronya ayenupakon eꞌpai pra man. Morî 
Yekaton Wannîya ayenupaꞌpîkon yawîrî Jesus pia akoꞌmantî.

Paapa Munkîyamîꞌ
28 Tarîpai unmukuyamîꞌ, Jesus pia akoꞌmantî. Mîrîrî warantî koꞌmannî ya, 

Jesus nama pepîn eerepamî yai, moropai unkupîꞌpîkon wenai eppeꞌnî pepîn, 
aaipî yai. 29 Yairon pe puꞌkuru Paapa wanî epuꞌtîyaꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen 
yairon kupî pîꞌ koꞌmannî ya, inmuku pe eꞌnî. Mîrîrî nîrî epuꞌtîyaꞌnîkon.

3  1 Aꞌkî, uurîꞌnîkon saꞌnama uyunkon Paapaya kureꞌne. Innape awanî 
epuꞌtîꞌnîkon, tînmukukon pe ukuꞌsaiꞌyaꞌnîkon yeꞌnen. Moropai innape 

inmuku pe eꞌnî. Paapa epuꞌnenan pepîn imakuiꞌsanya epuꞌtî pra awanî 
inmuku pe eꞌnî, maasa pra Paapa epuꞌtî toꞌya pra awanî. 2 Uyonpayamîꞌ, sîrîrî 
Paapa munkî pe eꞌnî. Îꞌ warantî enan kupî sîrîrî kaꞌ po, ekaremekîiya pra 
Paapa wanî. Tîîse inîꞌrî Jesus erepamî yai, eraꞌmaꞌnîkon îꞌ yeꞌka pe awanî. 
Mîrîrî warantî Jesus eraꞌma wenai, iwarantî enan kupî sîrîrî, eraꞌma yai. 
3 Innape mîrîrî warantî Jesusya ukupîkon teerepamî yai kaiꞌma esenumenkan 
ya, imakuiꞌpî rumaka, morî pe eꞌnîtoꞌpe morî pe Jesus wanî warantî.

1 João 2 ,  3  

O Novo Testamento na língua Macushi do Brasil; 2a ed., © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc.



637

4 Imakuiꞌpî kupî pîꞌ anîꞌrî koꞌmamî ya, Paapa maimu yawîrî pra 
aakoꞌmamî nîrî. Tiwinan uyeserukon mîrîrî, imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannîtoꞌ 
moropai Paapa maimu yawîrî pra koꞌmannîtoꞌ. 5 Moropai Jesus iipîꞌpî sîrîrî 
non pona imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon moꞌkai. Mîrîrî epuꞌtî pîꞌ naatîi. Moropai 
Jesus pia imakuiꞌpî ton pra awanî. 6 Mîrîrî yeꞌnen Jesus pia tîîkoꞌmansen 
koꞌmamî pepîn imakuiꞌpî kupî pîꞌ. Mîrîrî imakuiꞌpî kupî pîꞌ anîꞌ koꞌmamî 
ya, Jesus epuꞌnen pe pra awanî. Moropai Jesus eraꞌmanen pe pra awanî.

7 Unmukuyamîꞌ, morî kupî pîꞌ tîîkoꞌmansen wanî morî pe, morî 
pe Cristo wanî warantî. Mîrîrî warantî pra awanî kaiꞌma tiaronya 
ayenkuꞌtîkon kîꞌtîîtî. 8 Imakuiꞌpî kupî pîꞌ tîîkoꞌmansen wanî makui poitîrî 
pe. Makui wanîꞌpî imakuiꞌpî kupî pîꞌ pena tamîꞌnawîron koneka Paapaya 
yai. Moropai ikupî pîꞌ aakoꞌmamî sîrîrî tîpose. Paapa munmu erepamîꞌpî 
sîrîrî non pona makui esenyakaꞌmaꞌpî pemonkonyamîꞌ pîꞌ yarankai.

9 Uyunkon pe Paapa wanî ya, imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî pepîn. 
Enen tîîkoꞌmantoꞌ tîrîꞌpî Paapaya uukoꞌmantoꞌkon ton pe, tîwarantî 
koꞌmannîtoꞌpe kaiꞌma. Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî kupî pîꞌ koꞌmannî pepîn, 
inmuku pe eꞌnî yeꞌnen. 10 Morî kupî pîꞌ tîîkoꞌmansen pepîn wanî pepîn 
Paapa munkî pe. Moropai tonpa saꞌnamanen pepîn wanî pepîn Paapa 
munkî pe nîrî. Mîrîrî warantî anîꞌkan wanî Paapa munkî pe moropai 
anîꞌkan wanî makui munkî pe esepuꞌtî.

Eseꞌ Yuꞌse Akoꞌmantî
11 Eseꞌ yuꞌse akoꞌmantî kaiꞌma itekare etaꞌpîyaꞌnîkon innape Jesus 

kupîyaꞌnîkon yai. 12 Penaroꞌ Caim nurîꞌtî wanîꞌpî makui pemonkono pe. 
Moropai takon wîꞌpîiya. Mîîkîrî warantî kakoꞌmamîtî. Îꞌ waniꞌ awanî 
yeꞌnen takon wîꞌpî Caimya? Morî kuꞌnen pe takon wanî yeꞌnen, iwîꞌpîiya 
maasa pra Caim wanîꞌpî imakuiꞌpî kuꞌnen pe.

13 Mîrîrî yeꞌnen imakuiꞌpî kuꞌnenanya tewanmakon pe akupîkon pîꞌ teesiꞌnîꞌse 
pra eꞌtî. 14 Innape Jesus kupî rawîrî isaꞌmantaꞌsan warantî eꞌnîꞌpî Paapa winîkîi. 
Tarîpai enen eꞌnî iwinîkîi. Mîrîrî epuꞌtî ipemonkonoyamîꞌ saꞌnama yeꞌnen. 
Tonpa saꞌnamanen pepîn koꞌmamî isaꞌmantaꞌpî warantî Paapa winîkîi, enen 
awanî pepîn. 15 Moropai tewanma tonpa kuꞌnen wanî tonpa wîînen warantî. 
Moropai tonpa wîînen wanî ipatîkarî Paapa pia aakoꞌmantoꞌ ton pra. Mîrîrî 
epuꞌtî pîꞌ naatîi. 16 Îꞌ kaiꞌma uyonpakon saꞌnaman epuꞌtîꞌnîkon, maasa pra 
Cristoya usaꞌnamaꞌpîkon kureꞌne. Uurîꞌnîkon ton pe enen tîîkoꞌmantoꞌ tîrîꞌpîiya. 
Aasaꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon ton pe. Mîrîrî warantî ipemonkonoyamîꞌ uyonpakon 
pîikaꞌtîtoꞌpe kaiꞌma saꞌmantan ya, îꞌ waniꞌ pra awanî. Saꞌmantanpaiꞌnîkon. 
17 Tekkari ke, temanne ke anîꞌ wanî ya, yai pra îꞌ ton pra tonpa wanî eraꞌmaiya, 
tîîse tîꞌnokoꞌpî pe pra, Paapa saꞌnamaiya pra awanî mîrîrî. 18 Unmukuyamîꞌ, 
yai pra uyonpakon saꞌnama umaimukon ke neken. — Asaꞌnama pîꞌ wai — taa 
tanne, ipîikaꞌtî pra awanî. Mîrîrî warantî pra eꞌnîpaiꞌnîkon. Innape uyonpakon 
saꞌnamanpaiꞌnîkon unkupîkon ke, seruꞌ pe pra.
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19,20 Mîrîrî warantî koꞌmannî ya, innape yairon pe eꞌnî epuꞌtî. Moropai 
Paapa maimu yawîron pepîn uurî kaiꞌma esenumenkan ya, uyewankon 
ya, mîîwîni tîîse esiꞌnîꞌnî pepîn Paapa pîꞌ. Maasa pra esenumenkantoꞌ 
uyewankon yentai Paapa wanî moropai tamîꞌnawîron epuꞌtîiya moropai 
uyapisîiyaꞌnîkon. 21 Uyonpayamîꞌ, i˻makuiꞌpî unkupîꞌpîkon uyewankon 
yawon rona pîꞌ Paapa man˼ . Tamîꞌnawîrî tîîwanmîra ikupî pîꞌ man kaiꞌma 
esenumenkan ya uyewankon yaꞌ, eranneꞌ pe pra eꞌnî mîrîrî Paapa pîꞌ. 
22 Moropai ituꞌse eꞌnîtoꞌ esatî Paapa pîꞌ moropai itîrîiya, maasa pra imaimu 
yawîrî eꞌnî, moropai iwakîri pe tîweꞌsen kupî pîꞌ koꞌmannî. 23 Moropai 
innape tînmu Jesus Cristo kupî uurîꞌnîkonya yuꞌse Paapa wanî moropai 
uyonpakon saꞌnama yuꞌse awanî. Mîrîrî Jesus nekaremekîꞌpî unkupîkon 
pe. 24 Moropai inekaremekîꞌpî yawîrî tîîkoꞌmansen koꞌmamî Paapa pia 
moropai Paapa koꞌmamî nîrî iipia. Morî Yekaton Wannî yarimaꞌpî Paapaya 
uyewankon yaꞌ. Mîrîrî yeꞌnen uupiaꞌnîkon Paapa koꞌmamî epuꞌtî.

Seruꞌyeꞌkon Moropai Yaironkon

4  1 Aapiaꞌnîkon pemonkon erepansaꞌ ya moropai — Morî Yekaton Wannî 
maimu pe uuiꞌsaꞌ sîrîrî amîrîꞌnîkon yenupai — taiya ya, innape imaimu 

kîꞌkuꞌtî, mîrîrî warantî taiya yeꞌnen. Tîîse maasa, esenumenkanpaiꞌnîkon 
yenupatoiꞌya pîꞌ, innape Paapa winîpainon epuꞌtoꞌpe. Maasa pra mararonkon 
pepîn Paapa maimu ekaremeꞌnenan pe tîwanî seruꞌyeꞌ pe toꞌ wanî. Pata 
poro toꞌ asarî arinîke. 2 Mîîkîrî pemonkonya taa ya: — Jesus wanî Paapa 
nîmenkaꞌpî pe, mîîkîrî esenpoꞌpî pemonkon pe — taiya ya, Paapa maimu pe 
taiya mîrîrî. — Innape Morî Yekaton Wannî maimu pe — taayaꞌnîkon. Mîrîrî 
warantî eesenumenkakon. 3 Tîîse mîrîrî warantî Jesus pîꞌ eeseurîma pra 
awanî ya, Paapa maimu pe eeseurîma pepîn. Tîîse Cristo yeyatonon maimu 
pe eeseurîma. Pena etaꞌpîyaꞌnîkon Cristo yeyaton iipî kupî sîrîrî. Aasîrî tuꞌke 
pemonkonyamîꞌ esenumenka mîîkîrî esenumenka warantî.

4 Unmukuyamîꞌ, Paapa pemonkono pe awanîkon. Eesenkuꞌtîsaꞌkon 
pepîn toꞌ maimu wenai. Mîrîrî warantî awanî maasa pra Paapa koꞌmamî 
ayewankon yaꞌ. Moropai Paapa wanî imakuiꞌpî kuꞌnenan yewankon 
koꞌmannîꞌnen yentai. 5 Inkamoro imakuiꞌpî kuꞌnenan. Mîrîrî yeꞌnen toꞌ 
eseurîma teesenumenkatoꞌkon yawîrî. Moropai mîrîrî wenai, imakuiꞌpî 
kuꞌnenanya toꞌ eseurîma eta tîwakîrikon pe. 6 Tîîse uurîꞌnîkon Paapa 
munkîyamîꞌ. Paapa epuꞌnenya anna eseurîma eta tîwakîri pe. Tîîse 
Paapa pemonkonoyamîꞌ pepînya anna eseurîma eta pepîn. Mîrîrî wenai 
eesepuꞌtî anîꞌ yewan yaꞌ Morî Yekaton Wannî koꞌmamî moropai anîꞌ 
yewan yaꞌ yenkuꞌtînen koꞌmamî.

Pemonkonyamîꞌ Saꞌnamanen Paapa
7 Uyonpayamîꞌ, asaꞌnamauyaꞌnîkon kureꞌne. Eseꞌ yuꞌse eꞌnîpaiꞌnîkon maasa 

pra Paapa wanî uyonpakon saꞌnama emapuꞌtînen pe. Moropai mîîkîrî tonpa 
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saꞌnamanen pe Paapa munmu wanî, moropai Paapa epuꞌnen pe mîîkîrî 
wanî. 8 Tonpa saꞌnamanen pepîn wanî Paapa epuꞌnen pe pra, maasa pra 
Paapaya tamîꞌnawîronkon saꞌnama. Mîrîrî warantî iteseru wanî. 9 Paapaya 
tiwinan tînmu yarimaꞌpî sîrîrî non pona aasaꞌmantatoꞌpe, ipatîkarî uurîꞌnîkon 
koꞌmantoꞌpe iipia. Mîrîrî yeꞌnen taꞌnîkon: — Innape Paapaya usaꞌnamakon 
— taꞌnîkon. 10 See warantî Paapaya usaꞌnamaꞌpîkon, uurîꞌnîkonya tîîsaꞌnama 
wenai pra. Mîîwîni tîîse tîîwarîrî usaꞌnamaꞌpîiyaꞌnîkon. Moropai tînmu 
yarimaꞌpîiya aasaꞌmantatoꞌpe imakuiꞌpî unkupîꞌpîkon yeꞌmapa kaiꞌma. Mîrîrî 
yeꞌnen îꞌ kaiꞌma uyonpakon saꞌnaman epuꞌtîꞌnîkon.

11 Uyonpayamîꞌ, mîrîrî warantî Paapaya usaꞌnamaꞌpîkon kureꞌne. Mîrîrî 
yeꞌnen ipemonkono pe, uyonpakon saꞌnamapaiꞌnîkon. 12 Anîꞌya Paapa 
eraꞌma pra awanîꞌpî sîrîrî tîpose. Tîîse uyonpakon saꞌnama uurîꞌnîkonya 
ya, Paapa koꞌmamî uyewankon yaꞌ. Moropai innape isaꞌnama uurîꞌnîkonya. 
Moropai uyeserukon eraꞌma tiaronkonya, Paapa yeseru pe awanî warantî.

13 Paapaya tekaton yarimaꞌpî uyewankon yaꞌ. Mîrîrî yeꞌnen uurîꞌnîkon 
koꞌmamî iipia epuꞌtî, moropai aakoꞌmamî uyewankon yaꞌ epuꞌtî. 
14 Uyunkon, Paapaya tînmu yarimaꞌpî tamîꞌnawîronkon pîikaꞌtînen 
pe aweꞌtoꞌpe. Mîîkîrî inmu eraꞌmaꞌpî annaya. Moropai mîîkîrî yekare 
ekaremekî pinunpa annaya tamîꞌnawîronkon pîꞌ. 15 Anîꞌya taa ya: 
— Innape Jesus wanî Paapa munmu pe — taiya ya, Paapa koꞌmamî 
itewan yaꞌ. Moropai mîîkîrî koꞌmamî Paapa pia. 16 Moropai Paapaya 
usaꞌnamakon epuꞌtî — Innape uurîꞌnîkon saꞌnamaiya — taꞌnîkon.

Tamîꞌnawîronkon yuꞌse Paapa wanî. Iteseru pe awanî. Tamîꞌnawîronkon 
saꞌnamanen koꞌmamî Paapa pia. Moropai Paapa koꞌmamî itewan yaꞌ. 17 Tarî 
sîrîrî non po Cristo warantî koꞌmannî, imakuiꞌpî kupî pra, uyonpa tîîsaꞌnamai. 
Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ pe pra eꞌnî. Imakuiꞌpî kuꞌnenan tarumaꞌtî Paapaya 
yai, uurî tarumaꞌtîiya pepîn, taꞌnîkon. Mîrîrî yeꞌnen inîꞌ panpîꞌ Paapa yuꞌse 
eꞌnî. 18 Paapa yuꞌse eꞌnî ya, eranneꞌ pe pra eꞌnî. Tîîse imakuiꞌpî kuꞌnenan 
tarumaꞌtîiya ya, uurî tarumaꞌtîiya kaiꞌma esenumenkan ya, kureꞌne Paapa 
yuꞌse eꞌnî pepîn. Tîîse innape Paapa yuꞌse eꞌnî ya, eranneꞌ pe eꞌnîtoꞌ ataretîꞌka.

19 Paapa yuꞌse pra eꞌpîtî tanne, uurîꞌnîkon yuꞌse awanîꞌpî. Mîrîrî yeꞌnen 
ituꞌse eꞌnî sîrîrî. Moropai ipemonkonoyamîꞌ yuꞌse eꞌnî. 20 Tîîse anîꞌya, 
tewanma pe tonpa kuꞌnenya taa: — Paapa yuꞌsan uurî — taiya ya, seruꞌyeꞌ 
pe awanî. Maasa pra wei kaisarî tonpa eraꞌma tîuya yeꞌka pe isaꞌnamaiya 
pepîn. Oꞌnon yeꞌka pe Paapa saꞌnamaiya eꞌpainon, eraꞌmaiya pra tîîse? 
21 Moropai Paapaya taꞌpî upîꞌnîkon: — Uurî yuꞌse awanîkon ya, ayonpakon 
nîrî yuꞌse eꞌtî — taꞌpîiya.

Imakuiꞌpî Yentainokon

5  1 Anîꞌya innape Paapa nîmenkaꞌpî pe Jesus wanî kupî ya, mîîkîrî 
wanî Paapa munkî pe. Uyunkon Paapa saꞌnama anîꞌya ya, Paapa 

munkîyamîꞌ saꞌnamaiya nîrî tamîꞌnawîrî. 2 Mîrîrî yeꞌnen Paapa saꞌnama 
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ya, moropai imaimu yawîrî koꞌmannî ya, — Uurî Paapa munkîyamîꞌ 
saꞌnamanen — taꞌnîkon, seruꞌyeꞌ pe pra. 3 Maasa pra innape Paapa 
saꞌnama ya, imaimu yawîrî tamîꞌnawîron kupî pîꞌ koꞌmannî. Paapa 
maimu pîꞌ esetaꞌkakon pepîn, — Uyetaꞌkanen — taa pepîn Paapa maimu 
pîꞌ. 4 Paapa munkî pe eꞌnî. Mîrîrî yeꞌnen uyeserukon wanî pepîn imakuiꞌpî 
kuꞌnenan yeseru warantî. Paapaya ukupîkon meruntî ke, imakuiꞌpî 
kuꞌnen yeseru warainon kupî pîꞌ koꞌmannî namai. Innape Jesus kupî pîꞌ 
koꞌmannî yeꞌnen, sîrîrî non pon imakuiꞌpî yentai eꞌnî. 5 Anîꞌ wanî sîrîrî 
non po tîweꞌsen imakuiꞌpî yentai ekaremekîuya apîꞌnîkon. Innape Paapa 
munmu pe Jesus wanî kuꞌnenan, inkamoro wanî imakuiꞌpî yentai.

Jesus Cristo pîꞌ Ekaremeꞌnenan
6 Paapa nîmenkaꞌpî, Jesus pîꞌ eseurîma mîrîrî. Mîîkîrî puꞌkuru iipîꞌpî sîrîrî 

non pona, eesenpatakonaꞌpî tuna kata. Moropai teesenyakaꞌmatoꞌ kupî pîꞌ 
tîîkoꞌmamî tîpo, mîîkîrî puꞌkuru saꞌmantaꞌpî uurîꞌnîkon ton pe. Mîîkîrî, 
eesenpatakonaꞌpî manniꞌ, mîîkîrî saꞌmantaꞌpî nîrî uurîꞌnîkon ton pe. Tîmînî 
kamoꞌpîiya. Innape puꞌkuru awanî epuꞌtîꞌnîkon, maasa pra Morî Yekaton 
Wannîya ekaremekî, mîîkîrî Morî Yekaton Wannî, seruꞌyeꞌ pepîn. 7,8 — Innape 
Paapa munmu pe Jesus wanî — taa Morî Yekaton Wannîya uyewankon 
yaꞌ. Moropai innape awanî epuꞌtî uurîꞌnîkonya îꞌ kaiꞌma eesenpatakonaꞌpî 
wenai, moropai îꞌ kaiꞌma aasaꞌmantaꞌpî wenai. Eseurîwîꞌne toꞌ wanî innape 
awanî ekaremeꞌnenan. Eseurîwîꞌne toꞌ wanî tîîse seꞌ kaisarî ekaremekî 
toꞌya, tiaron pe rî pepîn. 9 Îꞌ rî pîꞌ pemonkonyamîꞌ eseurîma ya, seꞌ kaisarî, 
mîrîrî pîꞌ uurîꞌnîkonya taa: — Innape awanî toꞌ eseurîmaꞌpî. Aꞌkî, tuꞌke toꞌ 
tîîse seꞌ kaisarî ekaremekî toꞌya eraꞌmakî — taa. Moriya Paapa eseurîmaꞌpî 
kuꞌpaiꞌnîkon innape, pemonkonyamîꞌ yentainon mîîkîrî mîîtoꞌpe. Moropai 
taꞌpî Paapaya. — Unmu puꞌkuru mîseniꞌ warayoꞌ — taꞌpîiya.

Tînmu pîꞌ eeseurîma mîrîrî. 10 — Innape Paapa kupî pîꞌ wai — kaiꞌma 
esenumenkan ya uyewankon yaꞌ, innape awanî epuꞌtî uurîꞌnîkonya Paapa 
eseurîmaꞌpî tînmu pîꞌ. Anîꞌya innape Paapa eseurîmaꞌpî kupî pra awanî 
ya — Seruꞌyeꞌ pe Paapa wanî — taiya. Maasa pra Paapa nekaremekîꞌpî 
tînmu yekare kupîiya pra awanî innape. 11 Paapaya ipatîkarî enen 
koꞌmannîtoꞌ ton tîrîꞌpî uurîꞌnîkon pia. Mîrîrî enen koꞌmannîtoꞌ eporî inmu 
pia, innape ikupî wenai. Mîrîrî itekare Paapa nekaremekîꞌpî. 12 Paapa 
munmu yapisîtîpon koꞌmamî nîrî ipatîkarî Paapa pia. Tîîse Paapa munmu 
yapisîtîpon pepîn koꞌmamî pepîn ipatîkarî Paapa pia.

Ipatîkarî Enen Koꞌmannîtoꞌ
13 Mîrîrî ekaremeꞌnen pe sîrîrî kaareta menukauya aapiaꞌnîkon, 

innape Paapa munmu kuꞌnenan pia. Imenukauya ipatîkarî Paapa pia 
aakoꞌmantoꞌkon ton esaꞌ pe awanîkon epuꞌtîkonpa. 14 Îꞌ rî esatî ya ituꞌse 
Paapa eꞌtoꞌ yawîrî, tîwakîri pe eseurîmantoꞌ etaiya. Mîrîrî yeꞌnen eranneꞌ 
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pe pra ituꞌse eꞌnîtoꞌ esatî ipîꞌ. 15 Ituꞌse Paapa eꞌtoꞌ yawîrî esatî ya, innape 
umaimukon etaiya epuꞌtî. Moropai innape unesatîꞌpîkon tîrîiya epuꞌtî nîrî.

16,17 Yairî pra eꞌnîtoꞌ wanî imakuiꞌpî pe Paapa pia tamîꞌnawîrî. Moro awanî 
imakuiꞌpî anîꞌya ikupî ya Paapaya ikupî pepîn tîîwanmîra. Moropai awanî 
imakuiꞌpî, mîrîrî yeꞌka kupî yai ekaremekî ya Paapa pîꞌ tîîwanmîra ikupîiya. 
Mîrîrî yeꞌka imakuiꞌpî kupî tiaronya eraꞌmayaꞌnîkon ya, ipîꞌ meseurîmatîi Paapa 
yarakkîrî. Mepîrematîi. Paapa pîꞌ mesatîi ipatîkarî tîîpia mîîkîrî koꞌmantoꞌ ton 
tîîtoꞌpeiya. Tîîse imakuiꞌpî moro man tiaron. Mîrîrî yeꞌka kupî anîꞌya ya, Paapaya 
ikupî pepîn tîîwanmîra. Mîrîrî yeꞌka kupîtîpon koꞌmamî pe man ipatîkarî apoꞌ 
yaꞌ. Mîrîrî yeꞌka kupîtîpon pîꞌ meseurîmatîi Paapa yarakkîrî tauya pepîn.

18 Paapa munkî pe tîweꞌsen koꞌmamî pepîn imakuiꞌpî kupî pîꞌ. Mîrîrî epuꞌtî 
uurîꞌnîkonya. Paapa munmuya ikoꞌmannîpî morî pe. Moropai makuiya yapisî 
eserîke pra awanî. 19 Paapa munkî pe eꞌnî epuꞌtî mîrîrî. Tîîse imakuiꞌpî kupî 
pîꞌ tîîkoꞌmansenon wanî makui poitîrî pe tamîꞌnawîrî. 20 — Paapa munmu 
iipîꞌpî sîrîrî non pona, seruꞌ pepîn. Innape awanî — taa uurîꞌnîkonya. Epuꞌnen 
tîrîꞌpîiya uyewankon yaꞌ Paapa epuꞌtoꞌpe, yairon pe awanî. Moropai mîîkîrî 
yairon pia eꞌnî maasa pra inmuya upîikaꞌtîꞌpîkon. Paapa pe puꞌkuru mîîkîrî 
wanî. Moropai tîîpia ipatîkarî koꞌmannîtoꞌpe emapuꞌtînen pe mîîkîrî wanî.

21 Unmukuyamîꞌ, îꞌ rî kîsapurîtî Paapa pe tîkuꞌse. 
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