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SÎRÎRÎ KAARETA E'MAI'NON
PEDRONÎMENUKA'PÎ

Pedroya sîrîrî kaareta menuka'pî innape Jesus
ku'nenanpia,manni'kan to' nîtaruma'tî'san innape
iku'to' to'ya wenai. Inkamoro yenpenatanîpî'pî
Pedroya anî' pe to' wanî. Paapa, tamî'nawîronkon
yentainon munkî pe pu'kuru to' wanî. Mo-
ropai maasa kure'nemorî yapisî to'ya kupî Paapa
winîpai. Mîrîrî ye'nen innape ikupî pî' to' ko'mamî
e'pai awanî, tîîko'mamîkon pîkîrî. Moropai morî
pe to' ko'mamî e'pai awanî, imakui'pî tîku'se pra,
kai'ma to' yeurîma'pî Pedroya sîrîrî kaareta pî'.

1 Uurî Pedro, Jesus Cristo naipontî'pî.
Sîrîrî kaareta menukauya aapia'nîkon Paapa
pemonkonoyamî' pîrai'pî tîîko'mansenon apatakon
ya' pra, ka'ran pe awanîkon manni' pia.
Manni'kan 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 Amîrî'nîkon wanî Paapa, Uyunkon nîmenka'san
pe, î' kupî tîuya pî' teesenumenka yawîrî. Moropai
Morî Yekaton Wannî wenai, ipemonkono pe
pu'kuru, morî pe awanîkonpa amenka'pîiya'nîkon.
Uyepotorîkon Jesus Cristo maimu yawîrî
aako'mamîkonpa amo'ka'pîiya'nîkon, mîîkîrî mînî
ini'kamo'pî wenai, imakui'pî yapai imo'kasa' pe
awanîkonpa.
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Uyonpayamî', inî'panpî'morîpe tîwe'to' tîrî Paa-
paya yu'se wai epe'mîra, moropai tîwanmîra e'nîto'
tîrîiya yu'se wai aapia'nîkon.

Pedroya To' Yenpenatanîpî
Ipatîkarî Ko'mannîto'Nîmî'nen Pe E'nî

3 Paapa, Uyepotorîkon Jesus Cristo
yun, yapurîpai'nîkon, kure'ne uurî'nîkon
i'noko'masai'ya wenai. Isa'manta'san kore'tapai
Jesus Cristo pîmî'sa'ka tîuya yai ˻tîîsa'mantato' ke
ine'ma'pî yapisî'pîiya tîwakîri pe.˼ Mîrîrî ye'nen
uurî'nîkon esenpo emapu'tî'pîiya tînmuku pe
e'nîto'pe. Tarîpai innape tîpemonkonoyamî' pia
Paapa nîtîrî yapisî kupî sîrîrî. Mîrîrî ye'nen
iwinîpainon yapisî nîmîkî pî' ko'mannî sîrîrî.
4 Amîrî'nîkon ton pe mîrîrî koneka ko'mannîpîiya
ka' po. Î' pensa tîîtîpansen pe pra, î' pensa aama'ta
ton pe pra, moropai î' pensa aataretî'ka neporî
ton pe pra man miarî. 5 Moropai sîrîrî non po
awanîkon tanne, amîrî'nîkon ko'mannîpîiya nîrî
tîmeruntîri yai. Tamî'nawîron ataretî'ka pîkîrî
aako'mannîpîiya'nîkon, tîîpia aako'mamîkonpa,
innape ikupîya'nîkon wenai. Moropai mîrîrî
yai tamî'nawîronkonya era'ma, î' kai'ma morî pe
inkoneka'pî wanî, tamî'nawîrî awe'to' yawîrî.

6 Mîrîrî pî' taatausinpai pu'kuru awanîkon
e'pai awanî teuren, e'taruma'tînto' iipî tanne.
Yairî ma're awanîkon tiaron pensa, maasa pra
tu'kan e'taruma'tînto' si'ta'non iipî amîrî'nîkon
taruma'tînen ton. 7 Mîrîrî tu'kan e'taruma'tînto'
iipî, yairî innape ikupîya'nîkon epu'to'pe.
Maasa era'matî. Ouro yeka'ma to'ya apo' ya'
teken ouro pe awanî epu'tîkonpa. Aaramî pra
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awanî ya, innape ouro pe awanî epu'tî to'ya.
Mîrîrî warantî innape ikupî pî' aako'mamîkon
awe'taruma'tîkon ye'ka pe. Mîrîrî amîrî'nîkonya
innape iku'to' wanî ouro tîwe'tî'kasen yentai
tîwe'tî'kasen pe pra awanî ye'nen. Mîrîrî ye'nen
ayonpaiya'nîkon awe'taruma'tîto'kon ke innape
ikupî pî' aako'mamîkonpa. Moropai amîrî'nîkonya
e'taruma'tînto' yapîtanî'sa' tîpo, Paapaya taa
kupî sîrîrî apî'nîkon: — Morî pe pu'kuru man
— taiya Jesus Cristo ii'to' weiyu eseposa' yai.
Mîrîrî yai tamî'nawîronkonya era'ma emapu'tîiya
î' kai'ma morî pe, ipîkku pe akupî'pîiya'nîkon.
8 Mîîkîrî Paapa era'manen pe pra awanîkon,
tîîse yapurî ko'mannîpî amîrî'nîkonya. Maasa
era'maya'nîkon ye'ka pe pra, innape Cristo kupî pî'
aako'mamîkon ye'nen, aatausinpakon ko'mannîpî
mararî pra. O'non ye'ka pe ekaremekî yentai
aatausinpato'kon wanî. 9Maasa pra morî pe e'to'
yawîrî amîrî'nîkon koneka yaretî'kaiya kupî sîrîrî,
tîwarantî awanîkonpa. Moropai apata'se'kon tîrîiya
kupî sîrîrî tîîpia aako'mamîkonpa. Tamî'nawîrî
mîrîrî kupîiya innape Cristo kupî'pîya'nîkon wenai.

10-11 Mîrîrî e'pîika'tînto' anepu'pai penaronkon
profetayamî'nurî'tîwanî'pî. Mîrîrî ye'nenkure'ne
yuwa'pî to'ya. Inkamoroya ta'pî: — Î' ye'ka see
mîrîrî Paapa nîtîrî e'pîika'tînto'? Î' pensa yari-
maiyakupî sîrîrî? Mîrîrî e'pîika'tînto'yekare ekare-
mekî'pî to'ya pena, tîîse morî pe epu'tîi'ma pra.
Tîîse Morî Yekaton Wannîya ekaremekî'pî to' pî',
î' pensa mîrîrî e'kupî. — Maasa awe'kupî Cristo
e'taruma'tî e'pai awanî. Moropai mîrîrî tîpo teey-
atonon yentai eenasa' yai, ipîkku pe ikupî Paa-
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paya — ta'pîiya. 12 Inkamoro penaronkon tîmaimu
ekareme'nenan pî' sîrîrî aneta'pîkon ekaremekî'pî
Paapaya pena. Paapaya ta'pî: — Amîrî'nîkon ton pe
awe'kupî pepîn, tîîsemanni'kanmaasaronkon ton
pe awe'kupî pe man — ta'pîiya to' pî'. Mîrîrî ye'nen
manni'kan itekare ekareme'nenanya ekareme'sa'
sîrîrî apî'nîkon tarîpai. Inkamoroya ekaremekî'pî
apî'nîkon ka' poinon, Morî Yekaton Wannî, Paapa
narima'pî meruntîri yai. Sîrîrî e'pîika'tînto' yekare
wanî morî pe pu'kuru, mîrîrî anepu'pai nîrî in-
serîyamî' wanî.

Paapaya Uyannokon Imakui'pî Ton Pra E'nîto'pe
13 Mîrîrî epu'tîya'nîkon ye'nen, aka, tîwarî

e'tî, aawarîrî'nîkon etî'nînmatî, ayeserukon
epu'nenan pe. Moropai tamî'nawîrî morî pe
Paapaya akupîkon nîmîkî pî' aako'mamîkon, î'
pensa Cristo iipî weiyu yaino ton pe. 14 Paapa
munkî pe awanîkon ye'nen, imaimu yawîrî
ako'mantî. Pena imakui'pî yu'se awe'to'kon
yawîrî aako'manpîtî'pîkon, maasa pra î' kai'ma
aako'mamîkon yu'se Paapa wanî epu'tîya'nîkon
pra awanî'pî. Tîîse epu'tîya'nîkon tarîpai, mîrîrî
ye'nen mîrîrî warantî pra ako'mantî. Imakui'pî
yu'se tîwe'se pra ako'mantî. 15Morî pe e'tî, maasa
pra morî pe pu'kuru Paapa wanî, imakui'pî ton
pra. Mîîkîrî rî amîrî'nîkon yannotîpon warantî e'tî.
Imakui'pî winîpai atarimatî moropai tamî'nawîrî
î' kupîya'nîkon kaisarî morî ku'tî. 16Mîrîrî warantî
Paapamaimu e'menukasa'ya taa:
— Imakui'pî winîpai atarimatî,
imakui'pî winîpai atarimasa' pe uuko'mamî

warantî.
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Morî pe e'tî, morî pe pu'kuru tîwe'sen pe
uuko'mamî warantî Lv 11,44,45; 19.2; 20.7

— taa Paapaya.
17 Eepîremakon ya, Paapa esa'nenan amîrî'nîkon

ayunkon pe. Manni' Paapa wanî yairî, yairî pra
tamî'nawîronkon ko'manto' wanî ekareme'nen pe,
anî' tîmenkai pra. To' nîkupî'pî yako'menkaiya
tiwin pî' to' kaisarî. Mîrîrî ye'nen tîwarî e'tî,
mîîkîrî namatî aako'mamîkon pîkîrî. 18Maasa pra
pena aako'manpîtî'pîkon ayeserukon yarakkîrî, î'
kai'ma penaronkon atamokonya ayenupa'pîkon
yawîrî. Mîrîrî aako'manto'kon wanî'pî î' pe pra rî.
Tîîseepu'tîya'nîkonye'masa'konpeawanîkonmîrîrî
ayeserukon winîpai, manni' epe'ke aataretî'kasen
pepîn. Mîrîrî ke aye'masa'ya'nîkon, ouro ke
moropai prata ke pra, taataretî'kasen ke pra.
19 Tîîse amîrî'nîkon wanî ye'masa'kon pe moropai
imo'kasa'kon pe morî pu'kuru Jesus Cristo mînî
ke. Mîîkîrî wanî carneiro, Paapa pia to' nîtîrî
warantî tîwe'sen pe. Î' rî ima'tîkî ton pra tîwe'sen
pe awanî, imakui'pî ton pra. 20Mîîkîrî wanî pena
Paapa nîmenka'pî pe sîrîrî non pona yarimapa,
maasa sîrîrî pata koneka tîuya rawîrî. Moropai
mîîkîrî yenpo'pîiya amen pata ataretî'ka rawîrî,
amîrî'nîkon pîika'tînen ton pe. 21 Mîîkîrî wenai
amîrî'nîkonya Paapa yapurî. Innape ikupîya'nîkon
manni' Cristo pîmî'sa'ka'tîpon, tamî'nawîron yentai
ikupîtîpon. Mîrîrî warantî innape ikupîya'nîkon
moropai î' tîrîuya ta'pî Paapaya yapisîya'nîkon
nîmîkî pî' aako'mamîkon.

22Tarîpai amîrî'nîkon wanî yairon Paapamaimu
yawîrî. Mîrîrî wenai imakui'pî ayeserukon
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rumakasa'ya'nîkon. Mîrîrî ye'nen seru'ye'
pe pra ayonpakon, manni'kan innape Jesus
ku'nenan, sa'namaya'nîkon kure'ne. Mîrîrî
warantî awe'sa'namato'kon yuwatî inî' panpî',
tamî'nawîrî ayewankon ke. 23 Maasa pra mîîkîrî
Paapa î' pensa aasa'manta ton pepînya amîrî'nîkon
esenpo emapu'tî'pî, tînmuku pe awanîkonpa. O'non
ye'ka pe ikupî'pîiya? Ayunkon tîîsa'mantasen wenai
pra tîîse innape imaimu kupîya'nîkon wenai,
Paapaya ikupî'pî. Mîrîrî imaimu wanî ipatîkarî
enen ko'mannîto' ton tîînen pe, aataretî'ka pepîn.
24 Mîrîrî warantî Paapa maimu e'menukasa'ya
taa:
Tamî'nawîronkon pemonkonyamî' wanî
parî' keren po tîwe'sen warantî.
Moropai inkamoro esera'mamorî pe
mîrîrî parî' yari'ku warantî.
Tîîse tiwin wei parî' a'pi'ta moropai yari'ku

e'soroka.
Mîrîrî warantî to' wanî, tîîsa'mantatonkon pe.
25Tîîse Uyepotorîkon maimuwanî
ipatîkarî tîîko'mansen pe, Is 40.6-8
taasa' Paapa maimu e'menukasa'ya. Mîrîrî ekare-
mekî'pî to'ya eta'pîya'nîkon sîrîrî itekare Paapa
maimu.

2
Yewanmîrîsa' Tî'Wanî
Ipatîkarî Ko'mannîto' Tîînen Pe

1 Mîrîrî imakui'pî ayeserukon winîpai
amo'kasai'ya'nîkon ye'nen, tamî'nawîronkon
imakui'pî piapai epa'katî. Tamî'nawîron tiaronkon
pî' imakui'pî esenumenkato' pia pai epa'katî,
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yenku'tîton piapai, seru'ye' pe e'nîto' yapai,
uyewanmakon pe tiaron era'mato' piapai,
moropai tiaronkonwinîkîi imakui'pî eseurîmanto'.
Mîrîrîkon piapai epa'katî. 2Moropai Paapamaimu
yu'se e'tî kure'ne. Manni' more esenposen wanî
tîsan manatî yu'se warantî e'tî. Mîrîrî warantî
awanîkon ya, inî' panpî' Paapa epu'tîya'nîkon.
Moropai mîrîrî wenai amîrî'nîkon pîika'tîiya
tu'se tîwanî pîkîrî. 3 Maasa pra Paapa maimu
e'menukasa'ya taa:
Amîrî'nîkonya morî pe Paapa e'to' epu'tî tarîpai Sl

34.8
taiya. Mîrîrî ye'nen imaimu anetapainon pe e'tî.

4 Erepantî Uyepotorîkon pia, mîîkîrî to'
newanma'pî, itu'se pra to' wanî'pî tîîse
Paapa pia imenkasa' pe awanî'pî, ipîkku pe
awanî'pî. 5 Erepantî iipia, Paapaya amîrî'nîkon
yenyaka'mato'pe, tîîko'manto'pe akore'ta'nîkon.
Manni' tî' ke wîttî konekanen esenyaka'ma
warantî eesenyaka'ma uurî'nîkon ke. Tîîse
Paapa nîkoneka esera'ma pepîn. Moropai tîmîrî
ton pe teepîremasen pe akupîiya'nîkon, antîrîkon
enepîkonpa Paapa pia. Mîrîrî antîrîkon wanî Paapa
wakîri pe pu'kuru, maasa pra amîrî'nîkon ton pe
Cristo nîkupî'pî kupî'pîya'nîkon innape. 6 Maasa
pra Paapamaimu e'menukasa'ya taa:
Uurî nîmenka'pî, tiwinan tî' wanî
ipîkku pe pu'kuru, tiaronkon tî' yentai.
Mîrîrî tîrîuya Sião cidaderî po,
unkoneka yapîtanî'nen pe.
Anî'ya mîîkîrî kupî ya innape,
mîîkîrî eppepî pepîn tiwin kin,
ipî' yairî ma're eena pepîn, Is 28.16
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taasai'ya mîrîrî. 7 Sîrîrî tî', innape ikupîya'nîkon
manni' wanî morî pe pu'kuru, amîrî'nîkon pia.
Tîîse manni'kan innape iku'nenan pepîn pia, nari'
pe awanîmîrîrî. Paapamaimue'menukasa'ya taa:
Manni' tî' wîttî konekanenan newanmîrî'pî,
mîrîrî enasa' man ipîkku pe pu'kuru tiaronkon

yentai. Sl 118.22
taasai'ya. 8 Moropai tiaron pata Paapa maimu
e'menukasa'ya taasa':
Sîrîrî tî' wanî ipona pemonkonyamî' e'pu'mato'pe
moropai ipona atare'moto'pe, Is 8.14
taasai'ya man. Inkamoro e'pu'ma maasa pra in-
nape ikupî to'ya pra awanî ye'nen. Mîrîrî wenai
to' newanmîrî'pî Cristoya to' taruma'tî'pî.

9 Tîîse amîrî'nîkon wanî pepîn mîrîrî warantî.
Amîrî'nîkon wanî imenka'san pe tiaronkon
kore'tapai. Moropai tamî'nawîronkon esa'
Paapa ton pe teepîremasen pe awanîkon.
Mîîkîrî pemonkono pe awanîkon, Paapa
epu'nen pe. Tîmîrî ton pe inmo'ka'san pe
awanîkon. Amîrî'nîkon menka'pîiya tînkupî
morîkon ekareme'nen pe. Mîîkîrîya amîrî'nîkon
pakkokon mo'ka'pî, ewaron ta awanîkon
tanne, Paapa epu'tîya'nîkon pra awanîkon
tanne. Moropai amîrî'nîkon tîrî'pîiya morî ta,
a'ka ta aako'mamîkonpa, morî pe Paapa wanî
tepu'se. 10 Maasa pra pena amîrî'nîkon e'sa'
pra man Paapa pemonkono pe. Tîîse tarîpai
amîrî'nîkon wanî ipemonkono pe pu'kuru. Pena
Paapaya aai'noko'makon epu'tîya'nîkon pîn. Tîîse
aai'noko'mato'kon Paapaya epu'tîya'nîkon tarîpai.

Paapa Poitîrî Pe E'nî
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11Uyonpayamî', Paapa epu'nenan pepîn kore'ta
aako'mamîkon, to' yonpa pe pra. Mîrîrî ye'nen
apî'nîkon esatîuya sîrîrî, inî'rî î' itu'se awe'to'kon
yawîrî ikupîya'nîkon namai, maasa pra mîrîrîya
ayekatonkon taruma'tî, aminke Paapa piapai
aatarimakon emapu'tîiya. 12 Tîîse morî pe
ako'mantî inkamoro Paapa epu'nenan pepîn
kore'ta awanîkon ye'nen. Morî pe ayeserukon
e'pai awanî era'mato'pe to'ya. Teuren apî'nîkon
to' eseurîma imakui'pî pe amu'tunpakon to'ya.
Tîîse yairî ayeserukon era'ma tîuya'nîkon wenai to'
esenumenka,moropai Paapa yapurî to'ya î' pensa
aai'to' weiyu erepamî yai.

IpîkkukonMaimu Yawîrî Ako'mantî
13 Uyonpayamî', Uyepotorîkon nîkupî'pî wenai

tamî'nawîronkon ipîkku tîwe'sanon sîrîrî nonponkon
maimu yawîrî e'tî. Manni' rei, tamî'nawîronkon
esa', mîîkîrî maimu yawîrî e'tî. 14 Moropai
manni'kan mîîkîrî nîmenka'san tiaronkon esa'
pe to' e'to'pe, inkamoro maimu yawîrî e'tî.
Maasa pra inkamoro wanî manni'kan imakui'pî
kupîtîponkon taruma'tînen pe, moropai morî
kupîtîponkon yapurînen pe inkamoro wanî.
15 Mîrîrî warantî morî kupîya'nîkon yu'se Paapa
man. Maasa pra morî ayeserukon era'ma
to'ya wenai, manni'kan Paapa epu'nenan
pepîn, apî'nîkon imakui'pî pe teeseurîmakon
atî'napamî. 16 Tarîpai imakui'pî unkupî'pîkon
wenai tîwe'taruma'tîsanon pe e'nî pepîn maasa
pra Cristoya umo'ka'pîkon iwinîpai. Mîîwîni
tîîse — Paapaya utaruma'tî pepîn tarîpai —
 kai'ma, itu'se e'nîto' yawîrî ko'mannî e'pai pra
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man. Tîîse Paapa poitîrî pe, imaimu yawîrî
ako'mantî. 17 Tamî'nawîronkon pemonkonyamî'
yapurîya'nîkon yuwatî. Moropai ayonpakon,
innape Jesus ku'nenan sa'namatî. Moropai Paapa
nama pî' ako'mantî. Moropai tamî'nawîronkon
esa' pe tîwe'sen namatî. Mîrîrî warantî ikupî pî'
ako'mantî.

Cristo E'taruma'tî'pîWarantî
E'taruma'tîn E'pai Awanî

18 Tarîpai amîrî'nîkon to' poitîrîtonon apana-
mauya'nîkon sîrîrî. Inkamoro akaraiwarîkon
maimu yawîrî e'tî moropai to' namatî. Manni'
amîrî'nîkon konekanen morî pe, mîîkîrî maimu
yawîrî e'tî. Tîîse mîîkîrî neken pepîn tîîse manni'
tiaron imakui'pî pe amîrî'nîkon taruma'tînen
mîîkîrî maimu yawîrî nîrî e'tî. 19 Î' ku'sa'ya'nîkon
wenai pra awe'taruma'tîto'kon yapîtanîpîya'nîkon
yamorî pe awanî. Maasa pramîrîrî warantî itu'se
Paapa e'to'pe awanî epu'tîya'nîkon. Mîrîrî wenai
mîîkîrîya amîrî'nîkon koneka morî pe. 20 Tîîse
tiaron pensa imakui'pî ku'sa'ya'nîkon ya, mîrîrî
wenai awe'taruma'tîkon e'pai awanî. Moropai
yapîtanîpîya'nîkon e'pai awanî teesewankono'mai
pra, maasa pra iku'sa'ya'nîkon ye'nen. Moropai
mîrîrî wenai anî'ya ayapurîkon pepîn. Tîîse
anî' e'taruma'tî ya, î' rî imakui'pî ku'sai'ya
wenai pra, moropai mîrîrî yapîtanîpîiya morî
pe, teesewankono'mai pra, mîrîrî yapîtanî'sai'ya
tîpo, Paapaya mîîkîrî koneka morî pe. 21 Maasa
pra mîrîrîto'pe, î' rî tîku'se wenai pra amoronkon
epu'tîkonpa Paapaya amenka'pîkon. Maasa
esenumenkatî uurî'nîkon e'pîika'tîto'pe Cristo
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e'taruma'tî'pî yeseru pî'. Imakui'pî tînkupî'pî
wenai pra yapîtanîpî'pîiya amîrî'nîkonya tîwarantî
yapîtanîpîkonpa. 22 Mîîkîrî yeseru wanî'pî see
warantî:
Î' pensa mîîkîrîya imakui'pî ku'sa' pra man tiwin

kin.
Moropai î' pensa seru'ye' pe
mîîkîrî eseurîmasa' praman tiwin kin, Is 53.9
taasa' Paapa maimu e'menukasa'ya. 23 Pena
iwinîkîi imakui'pî pe to' eseurîma yai î' kai'ma
imakui'pî pe to' maimu yu'sai'ya pra man. Pena
tîpa'tîpîtî to'ya yai taasai'ya pra man to' pî': —
 Tarîpai ese'ma — kai'ma eesenumenkasa' praman.
Tîîse Paapa yenya' eeturumaka'pî tamî'nawîrî
to' nîkupî'pî ye'ma Paapaya epu'tî'pîiya. Yairî
ikupîiya epu'tî'pîiya. 24 Moropai mîîkîrî Cristoya
imakui'pî unkupî'pîkon mo'ka'pî tîpona, pakî'nan
pona tîîsa'manta yai. Tamî'nawîrî imo'ka'pîiya inî'rî
ikupî'nîkon namai, isa'manta'pîya î' kupî pepîn
warantî e'nîto'pe imakui'pî winîkîi. Moropai
mîrîrî pata'pî ya', morî kupî pî' ko'mannîto'pe
umo'ka'pîiya'nîkon. Mîîkîrî ya'so'kato' wenai
amîrî'nîkon e'pîika'tî'pî. 25 Maasa pra pena
amîrî'nîkon wanî'pî ataka'ma'san pe Paapa
piapai, tîko'mannî'nen piapai carneiro ataka'masa'
warantî. Tîîse tarîpai awenna'posa'kon sîrîrî,
ayesa'kon pe tîwe'sen pia, manni' ayekatonkon
ko'mannî'nen pia.

3
Pedroya TînyoKenankon Panama
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1 Mîrîrî warantî nîrî amîrî'nîkon wîri'sanyamî'
tînyo kenankon panamauya. Anyokon maimu
yawîrî e'tî. Yai pra Paapa epu'nen pe pra anyokon
wanî, tîîse ayeserukon wenai eesenumenka ya,
Paapa maimu epu'tîiya, mîîkîrîya innape ikupî.
Tîîse morî pe ayeserukon neken era'ma tîuya
wenai, yarakkîrî Paapamaimupî' eeseurîma yu'se
awanîpepîn. 2Maasapra inkamoroyaayeserukon
era'ma morî pe, î' rî imakui'pî kupîya'nîkon pra
awanîkon. Moropai innape Paapa namaya'nîkon
era'ma to'ya. 3 Mîrîrî ye'nen morî pe, ema'non
pe awanîkon tuwai pra e'tî. Moropai apu'paikon
tîkinai, moropai ouro ke, epe'ke taatari'ku'tîi,
aponkon morî pu'kuru teka'mai teekonekai pra
e'tî. 4 Tîîse morî pe awe'to'kon nîsi ayewankon
ya'. Maasa pra mîrîrî î' pensa aataretî'katon
pepîn. Mîrîrî ye'nen eranmîra moropai tîîwanmîra
awanîkon yuwatî. Mîrîrî warantî ayeserukon
wanî wenai kure'ne tîwakîri pe Paapaya akupîkon.
5Maasa pra pena penaronkonwîri'sanyamî' Paapa
yapurînenan nurî'tî ekonekapîtî'pî eranmîra
tîwanîkonpa moropai tîîwanmîra tîwanîkonpa. Mîrîrî
ye'nen inkamoro e'pîtî'pî tînyokon maimu yawîrî,
6 pena Sara nurî'tî e'pîtî'pî mîrîrî warantî. Tînyo
Abraão nurî'tî maimu yawîrî awanî'pî. Mîrîrî
ye'nen esa'pîtî'pîiya tepotorî pe, inama tîuya
ye'nen. Mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya anyokon
yarakkîrî, moriya mîîkîrî Sara payanî'san pe
awanîkon. Iwarantî awanîkon morî ayeserukon
wanî ya, moropai innape ikupîya'nîkon wenai,
teesewankono'mai pra aako'mamîkon.

Tîno'pî Kenankon Panamaiya
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7 Tarîpai amîrî'nîkon warayo'kon tîno'pî
kenankon panamauya sîrîrî, ano'pîkon yarakkîrî
aako'manto'kon pî'. Epu'tîya'nîkon e'pai man
inkamoro wanî a'tu'mîra panpî', amîrî'nîkon
warantî pra. Mîrîrî ye'nen morî pe ano'pîkon
ko'mannîpîya'nîkon e'pai man. Maasa pra
tarakkîrî ipatîkarî aako'manto'kon tîrî Paapaya
sa'nîrî, amîrî pia, ano'pî pia, itu'se tîwanî ye'nen.
Mîrîrî ye'nen ano'pîkon yapurî ye'ka pe, morî
pe mîîkîrî ko'mannî'tî, î' pensa eepîremakon yai
awe'manenpakon namai.

Morî KupîWenai Umoronkon Epu'tî
8 Sîrîrî eseurîmato' yaretî'kauya sîrîrî. Tauya

apî'nîkon tamî'nawîrî si'ma eesenumenkato'kon
e'pai awanî tiwin. Moropai ayonpakon wanî
ya, tîmoron epu'nen mîîkîrî kaisarî amoronkon
epu'tîya'nîkon e'pai awanî. Moropai ayonpakon
yarakkîrî tîwe'sa'namai e'tî. Moropai a'noko'pîkon
pe esera'matî. Moropai tiaronkon yentai tîwe'ku'se
pra e'tî. 9 Mîrîrî ye'nen anî'ya imakui'pî kupî
ya awinîkîi'nîkon, mîîkîrî winîkîi imakui'pî
tîku'se pra e'tî. Apî'nîkon teeseurîmasen wanî
ya, iwinîkîi imakui'pî teeseurîmai pra e'tî. Tîîse
imakui'pî pe awinîkîi'nîkon eseurîma'pî maimu
miakanmatî morî ke. Maasa pra Paapaya
ayanno'pîkon arepakonpa morî ke. 10 Innape
awanî epu'tî'nîkon, maasa pra mîrîrî warantî
Paapa maimu e'menukasa'ya taasa' ye'nen. See
warantî taasai'ya:
Anî' wanî ya, morî pe tîîko'manto' yu'se taatausin-

pai,
mîîkîrîya morî pe teeseurîma yuwa e'pai awanî,
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imakui'pî pe eeseurîma namai.
Moropai mîîkîrî eseurîma e'pai pra awanî
seru'ye' pe, tiaronkon yenku'tî pî'.
11Mîrîrî ye'ka imakui'pî winîpai
eepe e'pai awanî.
Tîîse morî î' yu'se Paapa wanî neken
kupîiya e'pai awanî.
Tîîwanmîra aako'mamî
yuwaiya e'pai awanî.
Moropai teesiyu'pî'se pra aako'mamî
yuwaiya e'pai awanî.
12Maasa pra inkamoro ye'ka yaironkon
koneka pî' Uyepotorîkon ko'mamî
tîwîrî wei kaisarî,
moropai tîwîrî to' epîremato'
eta pî' aako'mamî.
Tîîse Uyepotorîkon ekore'masa' ko'mamî
imakui'pî ku'nenanwinîkîi, Sl 34.12-16
taasa' Paapamaimu e'menukasa'yaman.

13Morî anku'pai awanîkonwenai, awinîkîi'nîkon
anî'ya imakui'pî kupî e'painon? Anî'ya ikupî pepîn
tiwin kin. 14 Mîîwîni pra awanî ya, kure'ne
taatausinpai e'pai awanîkon morî ayeserukonwe-
nai awe'taruma'tîkon tanne. Maasa pra Paapaya
arepakonmorî ke.
Mîrîrî ye'nen atausinpatî,
ataruma'tînenkon pî' eranne' pe pra e'tî,
teesi'nî'se pra e'tî. Is 8.12
15 Tîîse Cristo nama pî' ako'mantî ayewankon
ya', moropai itenya' eeturumakatî tîwîrî
ayepotorîkon pe awe'to'pe. Moropai tîwîrî tepu'se
ako'mantî, î' kai'ma Paapa winîpai morî yapisî
pî' nîmîkîya'nîkon anepu'pai pemonkon e'to'
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ekaremekîkonpa. 16Mîrîrî ye'nen sîrîrî ku'tî morî
pe, tiaronkon yentai awe'kupîkon ye'ka pe pra.
Morî pe eeseurîmakon eesewankono'mato'kon
epu'tîyakon namai ayewankon ya'. Mîrîrî
warantî apî'nîkon teeseurîmasen wanî ya,
mîîkîrî eppepî, maasa pra ayeserukon era'ma
tîuya'nîkon wenai, morî pe ayeserukon wanî
Cristo pemonkono pe awanîkon ye'nen. 17 Mîrîrî
morî kupîya'nîkon wenai awe'taruma'tîkon ya,
morî pe panpî' awanî. Imakui'pî ku'sa'ya'nîkon
wenai awe'taruma'tîto'kon yentai awanî,
awe'taruma'tîkon yu'se Paapa wanî ya. 18 Maasa
pra mîrîrî warantî Cristo e'taruma'tî'pî tîîsa'manta
yai amîrî'nîkon ton pe. Aasa'manta'pî tiwin ite'ka
tamî'nawîronkon ton pe imakui'pî to' nîkupî'pî
wenai. Maasa era'matî. Mîîkîrî morî teken
ku'nen sa'manta'pî uurî'nîkon, yairî pra tîwe'sanon,
imakui'pî ku'nenan ton pe. Aasa'manta'pî
uurî'nîkon yarîpa kai'ma Paapa pia. Mîîkîrî
wî'pî to'ya tarî, pemonkon pe awanî tanne,
tîîse aasa'mantasa' tîpo Paapaya amenan pe
itekaton ko'manto'pe ikupî'pî. 19 Moropai
mîîkîrî wîtî'pî itekare ekareme'se itekatono'pî
pe si'ma. Manni'kan pemonkonyamî' e'tî'ka'san
yekatono'pî pî' ekaremekî'pîiya. 20 Manni'kan
inkamoro e'tî'ka'san yekatono'san pena innape
Paapa maimu yawîrî esi'san pepîn teuren,
Paapaya to' nîmîkî'pî innape tîkupî to'ya pena
tîkanau ton koneka pî', Noé nurî'tî ko'mamî
yai. Tîîse innape ikupî to'ya pîn. Tu'kankon
pepîn pemonkonyamî'ya eseurîwî'ne mia'
pona tîîmo'tai'nîkonya neken innape ikupî'pî.
Moropai inkamoro e'pîika'tî'pî kure'nan tuna
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winîpai. 21 Mîrîrî tuna wanî esenpatakonanto'
pî' teeseurîmasen pe. Sîrîrî esenpatakonato' wanî
pepîn nura upi'pîkon pî' tîwe'sen ronato'pe, tîîse
imakui'pî uyeserurî'pîkon rumakato'pe awanî.
Tîîwanmîra imakui'pî unkupî'pîkon ku'sa' Paapaya
epu'tî'nîkon, Jesus Cristo pîmî'sa'ka'pîiya wenai.
22Mîîkîrî yanu'nîpî'pî Paapaya ka' pona. Moropai
eereutasa' wanî Paapa meruntîri winî. Mîîkîrî
wanî tamî'nawîronkon inserîyamî' esa' pe ipîkku pe
tîwe'sanon moropai meruntî ke tîwe'sanon esa' pe
aako'mamî ka' po.

4
Uyeserukon Etinyaka'masa' Morî Pe

1 Mîrîrî ye'nen Cristoya tîmoron epu'tî'pî
tarî pemonkon pe tîwanî yai. Mîrîrî warantî
amoronkon epu'tîkonpa apîtatî, Cristoya tîmoron
epu'tî'pî warantî. Maasa pra anî'ya tîmoron epu'sa'
ya, mîîkîrî wanî pepîn imakui'pî anku'pai, itentai
imakui'pî wanî pepîn inî'rî. 2 Mîrîrî ye'nen sîrîrî
pata pai aako'mamî tarî itu'se Paapa e'to' yawîrî,
itu'se tîwe'to' yawîrî pra. 3Maasa pra pena kure'ne
aako'manpîtî'pîkon î' pe pra rî imakui'pî kupî
pî', manni'kan Paapa epu'nenan pepînya ikupî
ko'mannîpî warantî. Mîrîrî yai aako'mamî'pîkon
se' tapairî wîri'sanyamî' yarakkîrî, itu'se apunkon
e'to' kupî pî'. Kure'ne awukukon mai' enîrî pî'
awanî'pîkon, eesiyu'pîtîkon pî' aako'mamî'pîkon,
moropai eetîmîkon pî' aako'mamî'pîkon. Moropai
nura pî' aako'mamî'pîkon, mia' ke ikonekasa'
yapurî ye'ka pe. 4 Tarîpai manni'kan Paapa
epu'nenan pepîn wanî kure'ne teesenumenkai
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apî'nîkon. Moropai inkamoro eseurîma
apî'nîkon imakui'pî pe, maasa pra inî' tînkupîkon
kupîya'nîkon pra awanîkon wenai. 5 Tîîse maasa
inkamoroya tînkupî'pîkon ekaremekî kupî sîrîrî
Paapa pî', tamî'nawîronkon enenankonya moropai
isa'manta'sanya ekaremekî. Moropai inkamoro
yenumîiya kupî sîrîrî to' nîkupî'pîkon wenai.
6Mîrîrî ye'nen sîrîrî Cristo yekare esekaremekî'pî.
Tamî'nawîronkonya eta'pî. Isa'manta'sanya nîrî
eta'pî. Inkamoro sa'manta'pî, tamî'nawîronkon
pemonkonyamî' sa'manta warantî, imakui'pî
tînkupî'pîkon wenai. Mîîwîni tîîse to' yekaton
ko'mamî enen ipatîkarî, manni' Paapa ipatîkarî
tîîko'mansen warantî, ˻innape iku'sa' to'ya ya.˼

7 Tîîse tamî'nawîron ataretî'kato' man aminke
pra. Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon e'pai man morî pe
ayeserukon tepu'se, teetî'nînmai, eepîremakonpa.
8 Tamî'nawîron î' yentai tiaronkon yarakkîrî
awe'sa'namakon e'pai awanî. Maasa pra anî'
sa'naman ya, uwinîkîi'nîkon imakui'pî inkupî'pî
kupî uuwanmîra'nîkon. 9 Moropai tiaronkon
teerepansenon yapi'nen pe e'tî awakîrikon
pe, teekore'mai pra. 10 Moropai morî pe
eesenyaka'mato'kon pe aapia'nîkon tiwin pî'
si'ma, Paapa nîrumaka'pî yapurîya'nîkon yuwatî.
Mîrîrî yapurî wenai morî pe awanî, tiaronkon
pîika'tîya'nîkon, itu'se Paapa e'to' yawîrî. 11 Anî'
wanî ya itekare ekareme'nen pe mîîkîrîya
ekaremekî e'pai awanî, morî pe Paapaya tîmaimu
pu'kuruekaremekîwarantî. Moropaianî'wanîya
tiaronkonpîika'tî pî' tîwe'senpe,mîîkîrîya to' pîika'tî
e'pai awanî, tîmeruntîri Paapa nîtîrî'pî ke. Mîrîrî
ku'tî. Mîrîrî kupîya'nîkon wenai, Paapa yapurîto'pe
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tiaronkonya Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai.
Manni' Paapa morî pu'kuru tîwe'to' pî' yapurî
tamî'nawîronkon e'pai awanî. Moropai imeruntîri
pu'kuru, ikî'pî ton pîn pî' yapurî e'pai man. Mîrîrî
warantî e'pai man.

Innape Jesus KupîWenai E'taruma'tîn
12Uyonpayamî' uwakîrikon pu'kuru, tauya sîrîrî

apî'nîkon. Kure'ne yairî ma're teesenumenkai
pra e'tî awinîkîi'nîkon tui'sen pî', î' kai'ma
amoronkon epu'tîya'nîkon manni' pî'. Mîrîrî
wanî pepîn anepu'tîkon pe pra tîîse epu'nenan
amîrî'nîkon. 13 Tîîse tenyaka ya taatausinpai
e'tî awe'taruma'tîto'kon pî'. Maasa pra Cristo
e'taruma'tî'pî warantî awe'taruma'tîkon mîrîrî.
Mîrîrî ye'nen î' pensa aaipî yai, kure'ne
aatausinpakon, morî pe, meruntî ke awanî
era'maya'nîkon pî'. 14 Amîrî'nîkon wanî
taatausinpai teuren, amu'tunpasa'kon tanne,
Cristo yapurînen pe awanîkon wenai. Maasa pra
mîrîrî wenai epu'tîya'nîkon morî pu'kuru Paapa
winîpainon Yekaton Wannî ko'mamî aapia'nîkon.
15 Awe'taruma'tîkon ya, ˻awe'taruma'tîkon
e'pai awanî Cristo yapurîya'nîkon wenai˼.
Tiaronkon wîîsa'ya'nîkon wenai pra, moropai
ama' pe awe'sa'kon wenai pra, moropai î' rî
imakui'pî ku'sa'ya'nîkon wenai pra, moropai
tiaronkon ko'manto' pî' eeseurîmakon wenai pra.
16 Tîîse amîrî'nîkon e'taruma'tî ya, innape Jesus
kupîya'nîkon wenai. Mîrîrî pî' tîweppe'se pra e'tî.
Tîîsekure'nePaapayapurîtî,maasapraayesatîkon
to'ya ye'nen, Cristo piawon pe tîwe'sanon taa to'ya
pî'. Teesewankono'mai pra e'tî. 17 Maasa pra
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î' kai'ma tiwin pî' si'ma unkupî'pîkon era'mato'
weiyu erepamî kupî sîrîrî. E'mai' pe manni'kan
Paapa yapurînenanya tînkupî'pîkon era'ma kupî
sîrîrî. Mîrîrî e'kupî ya uurî'nîkon yarakkîrî, itentai
awe'kupî sîrîrîmanni'kanPaapamaimuku'nenan
pepîn yarakkîrî. ˻To' e'pîika'tî pepîn tiwin kin.˼
18 Mîrîrî warantî Paapa maimu e'menukasa'ya
taasa' man:
Sa'me awanîmorîkon yentai imakui'pî ena namai,
to' e'taruma'tî tîrî Paapaya ya,
î' kai'ma inî' panpî' Paapa maimu yawîronkon

pepîn
e'taruma'tî e'pai awanî?
Moropai imakui'pî ku'nenan
e'taruma'tî e'pai awanî nîrî, kure'ne Pv 11.31
taasa' Paapamaimuyaman.

19 Mîrîrî ye'nen manni'kan tîmoronkon
epu'nenan maasa pra itu'se Paapa wanî wenai,
morî kupî to'yawenai, inkamoro eturumaka e'pai
awanî Paapa tîkupîtîponkonpia,manni' î' ta'pî tîuya
yawîrî ku'nen tîwîrî. Mîîkîrî pia to' eturumaka
e'pai awanî. Moropai morî kupî pî' to' ko'mamî
e'pai awanî tîrumakai pra.

5
Paapa Pemonkonoyamî'Wanî
Carneiroyamî' ItekînnanWarantî

1 Tarîpai manni'kan soosi esa' pe tîwe'sanon
panamauya sîrîrî. Maasa pra uurî nîrî wanî
mîrîrî warantî soosi esa' pe. Uurîya Cristoya
tîmoron epu'tî era'ma'pî itaruma'tî to'ya yai.
Moropai î' pensa aaipî yai, tamî'nawîronkonya



1 Pedro 5:2 xx 1 Pedro 5:7

era'ma, î' kai'ma ipîkku pe yapurî Paapaya.
Uurî nîrî yapurîiya pe man apokonpe.
2 Mîrîrî ye'nen morî pe aapia'nîkon Paapa
nîtîrî'san ipemonkonoyamî' ko'mannî'tî, manni'
carneiroyamî' ko'mannî'nenya tekînon ko'mannîpî
warantî. Mîrîrî ku'tî morî pe itu'se Paapa e'to'
yawîrî. Mîrîrî kî'ku'tî eekore'makon kore'ta
pairî. Moropai mîrîrî pî' kîsenyaka'matî tîniru yu'se
awanîkon pî' pra tîîse to' pî' esenyaka'matî kure'ne
to' anpîika'tîpai awanîkon ye'nen. 3 Inkamoro
aapia'nîkon Paapa nîrumaka'san yentai tîwe'se pra
eesenyaka'matî. Tîîse morî ayeserukon era'ma
to'ya wenai, awarantî'nîkon e'pai to' e'to'pe,
inkamoro ko'mannî'tî. 4 Mîrîrî warantî î' pensa
kure'nan tiaronkon yentainon uyesa'kon iipî yai,
mîîkîrî nîtîrî morî pu'kuru yapisîya'nîkon kupî
sîrîrî î' pensa aataretî'ka ton pe pra. Aako'mamî
tîwîrî morî pe ipatîkarî.

5 Tarîpai amîrî'nîkon maasaron panpî'
panamauya sîrîrî. Ayentai'nîkon tîwe'sanon
a'yeke'tonon panpî' ku'tî ayesa'kon pe, inkamoro
maimu yawîrî iku'tî. Moropai mîî pe pra e'tî,
tiaronkon yentai tîwe'ku'se pra. Maasa pra Paapa
maimu e'menukasa'ya taasa' man:
Mîî pe tîwe'sanon wanî Paapa yeyaton pe.
Tîîse manni'kan mîîpankon pepîn pîika'tî Paapaya

Pv 3.34
taasa' man. 6 Mîrîrî ye'nen mîî pe tîwe'se
pra e'tî, ayepotorîkon pe Paapa ku'tî, imaimu
yawîrî aako'mamîkonpa moropai ipîkku pe
amîrî'nîkon yapurîto'peiya, î' pensa tînku'ne'tî'pî
weiyu yai. 7 Moropai tamî'nawîrî kure'ne
eesenumenkato'kon mîrîrî rumakatî Paapa
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yenya', maasa pra mîîkîrîya neken tamî'nawîrî
ikoneka amîrî'nîkon ton pe.

8 Mîrîrî ye'nen tîwarî e'tî moropai teetî'nînse
e'tî, ayeserukon tepu'se. Maasa pra
ayeyatonkon Makui moro man akanaimî'tîkon
pî', manni' kaikusiya tîkamo kanaimî'tî warantî.
Akanaimî'tîiya'nîkon ayapisîkonpa. 9 Tîîse meruntî
ke e'tî. Innape Paapa kupî pî' ako'mantî, î' pensa
Makui erepamî yai itentai awanîkonpa. Maasa
pra tiwinsaronkon pepîn amîrî'nîkon, pata kaisarî
ayonpakon innape Jesus ku'nenan e'taruma'tî
ko'mannîpî awarantî'nîkon.

10 Tîîse amoronkon epu'tîya'nîkon e'pai awanî
mararî. Moropai mîrîrî tîpo morî pe Paapaya
akonekakon. Ameruntîrikon tîrîiya meruntî ke
awanîkonpa, innape tîkupî pî' aako'mamîkonpa.
Manni' Paapa kure'ne morî pe tîwe'to' tîînen
moropai amîrî'nîkon yannotîponya ipatîkarî morî
ya' aako'mamîkonpa, Jesus Cristo piawon pe
awanîkon ye'nen. 11 Mîîkîrî Paapa meruntî
pu'kuru, ipatîkaron tamî'nawîronkon esa' pe tîwe'sen
yapurîpai'nîkon man. Mîrîrî warantî e'pai awanî.

12 Sîrîrî kaareta menukauya sîrîrî Silasya
upîika'tî tanne. Maasa pra mîîkîrî uyonpa wanî
yairî pu'kuru tîwe'sen pe. Sîrîrî kaareta ke,
anausipapai wanî sîrîrî. Tauya sîrîrî, innape
uurî'nîkon pîika'tî Paapaya, morî pe tîwe'to' yawîrî.
Mîrîrî ye'nen innape iku'tî, apîika'tîiya nîmîkî pî'
ako'mantî.

13 Moropai innape Jesus ku'nenan Paapa
nîmenka'san “Babilônia” ponkonya tîmaimukon
yarima sîrîrî. Moropai uyonpa, Marcosya tîmaimu
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yarima nîrî. 14 Mîrîrî ye'nen tauya tiaronkon
ayonpakon yarakkîrî se' yenya pî' taatapi'se e'tî.
Mîrîrî warantî tamî'nawîrî manni'kan Cristo pe-

monkono pe tîwe'sanon pia tîwanmîn wanî yu'se
wai.
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