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SÎRÎRÎ KAARETA E'MAI'NON
PAULONÎMENUKA'PÎ

TESSALÔNICA PONKON PIA
Sîrîrî kaareta menuka'pî Pauloya innape Jesus

ku'nenan Tessalônica ponkon pia. Inkamoroya
itekare eta'pî Pauloya ekaremekî yai, miarî attîsa'
yai. Mîrîrî yai innape ikupî'pî to'ya, Judeuyamî'
yonpakon moropai Judeuyamî' pepîn yonpakon.
Miarîpai tuutîsa' tîpo Pauloya Timóteo yarima'pî
to' pia, inkamoro meruntîtannî'to'peiya. Timóteo
enna'posa' yai Paulo pia, inkamoro yekare ekare-
mekî'pîiya. Taatausinpai eta tîuya pe sîrîrî kaareta
menuka'pî Pauloya.
Paulo eseurîma itakon ite'ka Cristo ii'to' pî'. Mo-

ropai innape iku'nenan panamaiya mîrîrî weiyu
nîmîkî pî' to' ko'manto'pe. Morî pe to' ko'mamî
e'pai awanî, imakui'pî tîku'se pra, maasa pra î'
pensa Cristo iipî eesepu'tî pepîn.

1 Uurî Pauloya sîrîrî kaareta menuka sîrîrî
Silas moropai Timóteo pokon pe tîîse uupia to'
tîîse. Sîrîrî kaareta yarimauya sîrîrî aapia'nîkon
uyonpayamî', Tessalônica ponkon. Amîrî'nîkon
Uyunkon Paapa moropai Uyepotorîkon Jesus
Cristo pemonkono pe tîwe'sanon pia yarimauya
sîrîrî.
Morî pe Paapa e'to' wanî aapia'nîkon yu'se

anna man. Moropai tîwanmîra awe'to'kon ke are-
paiya'nîkon yu'se annaman.
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Tessalônica Ponkon Ko'manto' Pî' Paulo
Eseurîma

2 Tîwîrî rî taapîtî annaya Paapa pî': — Morî
pe man, Paapa, inkamoro Tessalônica ponkon
ayapurînenan wenai. Amîrî'nîkon pona anna
epîrema ko'mannîpî. 3Taa annaya PaapaUyunkon
pî': — Inkamoro esenyaka'ma ko'mannîpî innape
aku'sa' tîuya'nîkon ye'nen. Mararî pra to' es-
enyaka'ma amîrî ton pe, asa'nama tîuya'nîkon
ye'nen. Moropai Uyepotorîkon Jesus Cristo iipî
nîmîkî pî' to' ko'mamî teeseta'kai pra, Paapa. Morî
pe man — taa annaya sîrîrî Paapa pî', apî'nîkon
anna enpenata ye'nen.

4Uyonpayamî', Paapa nîsa'namakon, amîrî'nîkon
menka'pî Paapaya tîmîrî ton pe epu'tî pî' anna
man. 5Maasa pra itekare ekaremekî annaya yai,
meruntî ke ekaremekî'pî annaya anna maimu
ke neken pra, tîîse Morî Yekaton Wannîya anna
meruntîri ton tîrî'pî, innape ikupîkonpa, yairî
awanî epu'tîkonpa. Î' kai'ma anna ko'mamî'pî
akore'ta'nîkon anna wanî yai, epu'tî pî' naatîi.
Amîrî'nîkon pîika'tî ton pe anna ko'mamî'pî.
6 Mîrîrî yai anna yeseru era'masa'ya'nîkon
ye'nen, mîrîrî warantî aako'mamîkon pia'tî'pî
anna yeseru kupî pî', moropai Uyepotorîkon
Jesus yeseru kupî pî' nîrî. Mîrîrî warantî
itekare yapisî'pîya'nîkon moropai mîrîrî wenai
kure'ne awe'taruma'tî'pîkon. Mîîwîni tîîse
aatausinpato'kon ton tîîpîtî'pî Morî Yekaton
Wannîya. 7 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon ko'mamî
warantî iko'manpai tamî'nawîronkon Paapa
pemonkonoyamî' ena'pî, Macedônia pata ponkon
moropai Grécia pata ponkon. 8 Maasa pra
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amîrî'nîkon wenai Paapamaimu etasa' Grécia pata
ponkonya moropai Macedônia pata ponkonya.
Moropai inî' panpî' pata kaisaronkonya etasa'
î' kai'ma innape Paapa kupî'pîya'nîkon yekare
eta'pî to'ya. Mîrîrî warantî ayekarekon epu'tî
tamî'nawîronkonya annaya ekaremekî pra tîîse.
9 Maasa pra mîrîrî ekaremekî pî' to' ko'mamî
amîrî'nîkon pî'. Î' kai'ma anna yapisî'pîya'nîkon
morî pe, moropai î' kai'ma mia' ke ikonekasa'
anapurîkon ton pe rumaka'pîya'nîkon, Paapa
yapurîkonpa. Moropai î' kai'ma Yairon, Paapa
Tîîko'mansen poitîrî pe eena'pîkon ekaremekî
pî' to' ko'mamî. 10 Moropai î' kai'ma Paapa
munmu enna'poto' ka' poi nîmîkî pî' awanîkon
ekaremekî pî' to' ko'mamî. Mîîkîrî munmu,
ini'mî'sa'ka'pî sa'manta'san kore'tapai, mîîkîrî
Jesus wanî Upîika'tînenkon pe. Manni' wei yai,
pemonkonyamî' yenumî tîuya yai, uurî'nîkon
yenumîiya pepîn upîika'tîsai'ya'nîkon ye'nen.

2
Tessalônica Po Teesenyaka'mato' Pî'
Paulo Eseurîma

1 Uyonpayamî', akore'ta'nîkon anna wanî yai,
anna esenyaka'ma'pî e'sa' pra man î' pe pra rî.
Mîrîrî epu'tî pî' naatîi. 2 Akore'ta'nîkon anna
erepamî rawîrî, anna e'taruma'tî'pî epu'nenan
amîrî'nîkon Filípos cidaderî po. Miarî inkamoro
Filípos ponkon eseurîma'pî îri pe anna winîkîi.
Mîîwîni tîîse anna erepamî'pî aapia'nîkon,
moropai Paapa winîpainon itekare ekaremekî'pî
annaya apî'nîkon. Maasa pra Paapaya anna
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meruntîtannîpî'pî. 3 Esenku'tî'san pe pra anna
wanî. Innape ekaremekî'pî annaya apî'nîkon
imakui'pî anku'pai pra awinîkîi'nîkon. Moropai
amîrî'nîkon anenku'tîpai pra anna wanî. 4 Tîîse
itu'se Paapa e'to' yawîrî anna eseurîma. Maasa
pra tîmaimu ekareme'to'pe annaya ta'pîiya, maasa
pra yairî ikupî annaya epu'tî'pîiya. Sîrîrî itekare
ekareme'sa' annaya pra man pemonkonyamî'
yapurî pe, tîîse ekaremekî annaya Paapa
yapurî annaya ye'nen. Manni' Paapa anna
esenumenkato' epu'nen. 5Mîrîrî anna eseurîmato'
epu'nenan amîrî'nîkon. Morî pe amîrî'nîkon
yausinpato'pe anna eseurîmasa' pra man. Î' yu'se
anna wanî wenai anna eseurîmasa' pra man.
Tîniru yu'se anna wanî wenai anna eseurîmasa'
pra man. Mîrîrî epu'tî pî' Paapa man tamî'nawîrî.
6 Moropai anna eseurîmato' wenai amîrî'nîkonya
moropai tiaronkonya anna yapurî e'pai praman.

7 Tîîse anna wanî Cristo naipontî'san pe. Mîrîrî
ye'nen î' rî esatî annaya e'painon apî'nîkon
tîîse sîrîrî tîpose î' esa'sa' annaya pra man,
akore'ta'nîkon anna wanî yai. Tîîse anna
wanî'pî eranmîra akore'ta'nîkon manni' wîri'
tînmuku kenanya tînmukuyamî' sa'nama morî
pe. Mîrîrî warantî anna wanî'pî amîrî'nîkon
pokonpe. 8 Amîrî'nîkon sa'nama pî' anna man
kure'ne. Mîrîrî ye'nen itekare Paapa winîpainon
ekaremekî'pî annaya apî'nîkon. Moropai inî'
panpî' ikupî'pî annaya. Itu'se anna e'to' tîku'se
pra anna ko'mamî'pî. Amîrî'nîkon pîika'tîpîtî'pî
annaya, kure'ne asa'namakon annaya ye'nen.
9 Uyonpayamî', akore'ta'nîkon itekare Paapa
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winîpainon ekareme'pîtî annaya yai, anna
esenyaka'mapîtî'pî kure'ne. Wei kaisarî moropai
ewaron kaisarî anna yekkari yepe' ton pî',
amîrî'nîkon winîpai anna yekkari ton esatî annaya
namai. Mîrîrî epu'tî pî' naatîi.

10 Amîrî'nîkon innape Jesus ku'nenan winîkîi
anna ko'mamî'pî yeseru epu'tî pî' naatîi. Morî
pe anna ko'mamî'pî yairî. Mîrîrî ye'nen anî'
eseurîma eserîke pra awanî anna winîkîi.
Mîrîrî epu'tî pî' naatîi tamî'nawîrî moropai
Paapaya nîrî epu'tî pî' man. 11 Moropai epu'tî
pî' naatîi î' kai'ma tiwin pî' awanîkon tanne,
amîrî'nîkon panama'pî annaya, manni' warayo'ya
tînmukuyamî' panama warantî. 12 Itu'se Paapa
e'to' yawîrî aako'mamîkonpa apanama'pîkon
annaya. Moropai ameruntîtannîpî'pîkon annaya
innape iku'to'ya'nîkon rumaka namai. Moropai
kure'ne ayeka'nunka'pîkon annaya Paapa wakîri
pe ayeserukon enato'pe, manni' Paapa uurî'nîkon
yannotîpon tîpemonkono pe e'nîto'pe moropai
ipîkku pe tîwe'to' yarakkîrî ko'mannîto'pe, morî
a'ka ta.

13 — Morî pe man — taa annaya Paapa pî',
maasa pra akore'ta'nîkon anna wanî yai, anna
nekaremekî'pî itekare kupî'pîya'nîkon innape.
Mîrîrî ku'sa'ya'nîkon pra awanî anna maimu
pe, tîîse apî'nîkon Paapaya taasa' warantî
ikupî'pîya'nîkon. Seru' pepîn, mîrîrî Paapa maimu
pu'kuru wanî, innape man. Mîrîrî ye'nen Paapa
esenyaka'ma ko'mannîpî amîrî'nîkon innape
tîkupîtîponkon yewan ya'. 14 Uyonpayamî',
ayonpakonya amîrî'nîkon taruma'tî'pî. Mîrîrî
warantî Judeuyamî'ya tonpakon innape Jesus



1 Tessalonicenses 2:15 vi 1 Tessalonicenses 2:19

ku'nenan, Paapa pemonkonoyamî' taruma'tî'pî
nîrî. Mîrîrî e'kupî'pî miarî manni' Judéia pata po
amîrî'nîkonkore'ta awe'kupîwarantî. 15 Inkamoro
Judeuyamî'ya Uyepotorîkon Jesus wî'pî moropai
penaronkon Paapa maimu ekareme'nenan
profetayamî'nurî'tîyamî'wî'pî nîrî. Inkamoroya rî
anna taruma'tî'pî. Paapa wakîri pe pra inkamoro
nîkupî'pî wanî. Iteyaton pe to' wanî, moropai
pemonkonyamî' yeyaton pe nîrî to' wanî. 16Mîrîrî
ye'nen inkamoroya itekare e'pîika'tînto' yekare
ekaremekî annaya yu'se pra to' wanî Judeuyamî'
pepîn pî'. Mîrîrî tînkupîkon imakui'pî wenai, inî'
panpî' ikupî pî' to' ko'mamî Paapa eseta'ka pîkîrî.
Mîrîrî ye'nen Paapaya to' yenumî peman apo' ya'.

Tessalônica Cidaderî Pona Itîîpai PauloWanî.
17 Uyonpayamî', mararî anna ko'mamî

akore'tapai'nîkon tuutîi. Tîîse aminke anna
wanî pî' tîwî akupîkon annaya pra man. Anna
esenumenkato' man amîrî'nîkon yarakkîrî
moropai anna enpenatan pî' man apî'nîkon.
Mîrîrî ye'nen itîîpai anna wanî sîrîrî, kure'ne
amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî ye'nen.
18 Enna'popai anna wanî'pî akore'ta'nîkon
inî'rî. Moropai uurî wanî'pî enna'popai. Mîrîrî
ye'nen tu'ke ite'ka enna'po yuwa'pîuya tîîse
sîrîrî tîpose Makuiya umanenpapîtî'pî enna'po
namai. 19 Amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî
kure'ne maasa pra amîrî'nîkon nîrî wanî anna
atausinpato'pe tiaronkon innape ikupîtîponkon
kore'ta. Uyepotorîkon Jesus iipî yai, anna
atausinpa kupî sîrîrî, maasa pra innape Jesus
kupî'pîya'nîkon ekaremekî annaya wenai.
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20 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon yapurî annaya, anna
atausinpato'pe awanîkon ye'nen.

3
1 Amîrî'nîkon anera'mapai anna wanî kure'ne

yapîtanîpî annaya yentai awanî. Mîrîrî ye'nen
anna esenumenka'pî uurî e'nîmî tiwinsarî
Atena cidaderî po. 2 Moropai uyonpakon
Timóteo yarima'pî annaya aapia'nîkon. Mîîkîrî
esenyaka'ma'pî anna pokonpe Paapa maimu
itekare ekaremekî pî', Uyepotorîkon Jesus Cristo
pî' teeseurîmasen. Mîîkîrî yaipontî'pî annaya
amîrî'nîkon yausinpai moropai apîika'tîi'nîkon
innape iku'to'ya'nîkon pî'. 3 Maasa pra
awe'taruma'tîkon wenai innape ikupîya'nîkon
pra awanîkon namai. Amîrî'nîkonya epu'tî î'
kai'ma itu'se Paapa e'to' yawîrî e'taruma'tîn.
4 Amîrî'nîkon kore'ta anna wanî yai, mîrîrî
ekaremekî'pî annaya apî'nîkon e'taruma'tîn kupî.
Mîrîrî ye'nen epu'tîya'nîkon mîrîrî ye'ka e'kupî yai
akore'ta'nîkon. 5 O'non ye'ka pe aako'mamîkon
epu'tîuya pra wanî'pî. Mîrîrî yapîtanîpîuya
eserîke pra awanî'pî. Mîrîrî ye'nen Timóteo
yarima'pîuya ayekarekon epu'se attîto'pe, innape
Jesus kupî pî' aako'mamîkon epu'se attîto'pe.
Makui, uyeka'nunkanenkonya ataruma'tîsa'kon
wenai irumaka'pîya'nîkon kai'ma esenumenka'pî.
Mîrîrî wenai î' pe pra rî anna esenyaka'mato'
kupîya'nîkon kai'ma wanî'pî.

To' Yekare Enepî'pî Timóteoya Paulo Pia.
6 Tîîse Timóteo erepansa' wanî'pî Tessalônica

cidaderî poi. Mîîkîrîya ayekarekon enesa' wanî'pî
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morî pe, î' kai'ma innape ikupî pî' aako'mamîkon
yekare. Moropai î' kai'ma eetî'noko'makon
mîrîrî ekaremekî'pîiya. Moropai anna pî'
awenpenatapîtîkon anna anera'mapai awanîkon
ye'nen. Mîrîrî warantî amîrî'nîkon anera'mapai
anna wanî'pî. 7 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî',
anna e'taruma'tî ye'ka pe ayekarekon etasa'
annaya wenai, anna atausinpa amîrî'nîkon pî'.
Maasa pra innape iku'to'yakon wenai, anna
atausinpan pî' man. 8 Mîrîrî ye'nen, innape
ikupî pî' aako'mamîkon etasau'ya wenai anna
ko'mamî sîrîrî taatausinpai. Mîrîrî warantî
ikupî pî' aako'mamîkon ya uyepotorîkon ton
pe, anna ko'mamî taatausinpai. 9 Mîrîrî ye'nen
awenai'nîkon anna atausinpa ye'nen — Morî pe
man— taaannayaPaapapî'. 10Mîrîrîwarantî anna
epîremapîtî wei kaisarî moropai ewaron kaisarî
kure'ne teeseka'nunkai. Maasa pra amîrî'nîkon
anera'mapai anna wanî ayenupato'konpe
annaya. Inî' panpî' innape iku'to'ya'nîkon e'to'pe
yairî.

11 Uyunkon Paapaya moropai Uyepotorîkon Je-
sus Cristoya anna ye'marî ton ekaremekî yu'se
anna wanî, amîrî'nîkon era'mapî'se anna wîtîto'pe.
12 Inî'rî itu'se wanî Uyepotorîkonya inî' panpî'
awe'sa'namato'kon ton tîrî yu'se wanî, î' kai'ma
tamî'nawîronkon sa'namato'ya'nîkon e'to'pe. Mîrîrî
awe'sa'namato'konwanî kure'ne î'kai'makure'ne
asa'nama'pîkon annaya warantî yu'se anna wanî.
13 Moropai ameruntîrikon ton tîrî Paapaya yu'se
annawanî, morî pe awanîkonpa, imakui'pî ton pra
awanîkonpa Jesus Cristo iipî yai, tamî'nawîronkon
tîpemonkonoyamî' pokonpe aaipî yai.
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4
PaapaWakîri Pe Ko'mannî Pî' Paulo Eseurîma.

1 Tarîpai uyonpayamî', î' kai'ma ayeserukon
e'pai awanî pî' ayenupa'pîkon annaya Paapa
wakîri pe awanîkonpa epu'tîya'nîkon. Moropai
morî pe aako'mamîkon mîrîrî warantî. Mîrîrî
ye'nen esatî annaya sîrîrî moropai apanamakon
annaya sîrîrî Uyepotorîkon Jesus maimu pe, mîrîrî
kupî pî' ako'mantî. 2 Maasa pra ayenupa'pîkon
annaya Uyepotorîkon Jesus maimu pe. Mîrîrî
epu'nenan amîrî'nîkon.

3 Morî pe aako'mamîkon yu'se Paapa wanî.
Morî pe awanîkonpa tamî'nawîrî imakui'pî ton
pra tiaronkon wîri'sanyamî' yarakkîrî tîwe'se
pra, tiaronkon warayo'kon yarakkîrî tîwe'se
pra. 4 Tiwin pî' si'ma amîrî'nîkon esenumenka
e'pai awanî aano'pîtakonpa tiwinan neken
wîri' yarakkîrî, morî pe, Paapa wakîri pe
awanîkonpa. Moropai nura pe pra aako'mamîkon,
ayonpayamî' wakîri pe nîrî awanîkonpa.
5 Tu'kankon wîri'sanyamî' yarakkîrî tîwe'se pra,
tu'kankonwarayo'konyarakkîrî tîwe'sepra, Paapa
epu'nenan pepînya ikupî manni' warantî pra
aako'mamîkon yu'se Paapa wanî. 6Mîrîrî warantî
ayonpakon winîkîi imakui'pî kupîya'nîkon yu'se
pra Paapa wanî, to' no'pîtonon yarakkîrî tîwe'se
pra. Mîrîrî ta'pîuyapena apî'nîkon inî'rî tauya sîrîrî.
Mîrîrî ye'ka ku'nenan taruma'tî Uyepotorîkonya
pe man. 7Maasa pra Paapaya uyannosa'kon pra
manmîrîrî ye'ka ku'to'pe. Tîîse uyanno'pîiya'nîkon
morî pe ko'mannîto'pe imakui'pî ton pra. 8Mîrîrî
ye'nen anî'ya sîrîrî esenupanto' yewanmîrî ya,
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pemonkonyayenupanto' yewanmîrîiyapepîn, tîîse
Paapaya yenupanto' yewanmîrîiya, manni' Paapa
amîrî'nîkon repanen Morî Yekaton Wannî ke.
˻Mîrîrî ye'nen mîrîrî ye'ka ku'nenan taruma'tîiya
peman.˼

9 Inî'rî amîrî'nîkon pia kaareta anmenukapai
pra wai, awe'sa'namato'kon pî' teeseurîmasen.
Maasa pra Paapaya ayenupa'pîkon yawîrî
ikupî pî' aako'mamîkon ye'nen, î' kai'ma
tiaronkon sa'namaya'nîkon ye'nen. 10 Mîrîrî
awe'sa'namato'kon ke tiaronkon sa'namaya'nîkon
Macedônia pata po. Mîrîrî ye'nen tauya
uyonpayamî', mîrîrî kupî pî' ako'mantî inî' panpî'.

11 Tîîwanmîra aako'mamîkon yuwatî.
Eesenyaka'mato'kon pî' morî pe e'tî, tiaronkon
esenyaka'mato' ya' teewonpî'se pra. Tîîse
teesenyaka'mai neken eporîya'nîkon, tiaronkon
pî' î' esatî pî' tîwe'se pra. Pena mîrîrî ta'pî annaya
yawîrî ako'mantî. 12 Mîrîrî warantî ikupîya'nîkon
ya, tiaronkon innape Paapa ku'nenan pepînya
ayeserukon era'ma. Mîrîrî wenai ayapurîkon
to'ya. Moropai mîrîrî warantî ikupîya'nîkon ya,
ayekkarikon ton eporîya'nîkon aawarîrî'nîkon
tiaronkon pî' tesa'se pra.

Uyepotorîkon Ii'to' Yekare Pî' Eeseurîma.
13 Uyonpayamî', isa'manta'san yekare pî'

anna eseurîma sîrîrî yairî awanî epu'tîkonpa.
Î' kai'ma manni'kan isa'manta'san wanî kupî
ekaremekîuya, maasa pra teesewankono'mai
awanîkon namai. Manni'kan innape Paapa
ku'nenan pepîn, sa'manta'san e'mî'sa'ka pe
pra tîwe'ku'sanon esewankono'ma warantî



1 Tessalonicenses 4:14 xi 1 Tessalonicenses 5:2

awanîkon namai ekaremekîuya sîrîrî. 14 Tîîse
uurî'nîkon innape Jesus sa'manta'pî ku'nenan
moropai awe'mî'sa'ka'pî ku'nenan. Mîrîrî
warantî innape Paapaya Jesus enepî epu'tî'nîkon.
Manni'kan innape iku'nenan sa'mantasa'
pokonpe aaipî epu'tî'nîkon. 15 Uyepotorîkonya
taasa' yawîrî apî'nîkon taa annaya sîrîrî see
warantî: Uyepotorîkon ii'to' weiyu yai, uurî'nîkon
enen tîwe'sanon wîtî pepîn iipia, isa'manta'san
rawîrî. Tîîse isa'manta'san wîtî e'mai' pe. 16Maasa
pra Uyepotorîkon iipî yai, imaimu eta kupî sîrîrî
moropai inserîyamî' yepotorî e'mai'non maimu
eta moropai Paapa waiyi eta kupî sîrîrî. Mîrîrî
yai inkamoro innape Jesus Cristo ku'nenan
sa'manta'san pîmî'sa'kaiya kupî tîponaya e'mai'
pe. 17Mîrîrî tîpo inkamoro ye'ma'pî pî' uurî'nîkon
enen tîwe'sanon eseporî kupî sîrîrî to' pokonpe
e'nîto'pe'nîkon katupuru po. Mîrîrî yai to' pokonpe
eseponî'nîkon kupî sîrîrî Uyepotorîkon pokonpe.
Moropai mîrîrî tîpo ipatîkarî ko'mannî kupî sîrîrî
yarakkîrî. 18 Mîrîrî ye'nen sîrîrî tauya manni'
pî' taatausinpai e'tî. Meruntî ke e'tî. Tiaronkon
meruntîtannî'tî teesewankono'mai to'wanî namai
isa'manta'san yekare pî'.

5
Tîwarî E'pai Awanî Uyepotorîkon Ii'to' Pî'

1 Uyonpayamî', î' pensa Uyepotorîkon ii'to'
weiyu eseporî ekaremekîuya e'pai pra man,
maasa pra esepu'tî pra awanî epu'tî pî' naatîi.
2 Mîrîrî epu'tîya'nîkon morî pe Uyepotorîkon ii'to'
weiyu manni' ama'ye' iipî warantî. Maasa
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pra tuipî ekaremekîiya pepîn. Tîîse inîmîkî
pra tîîse aaipî. Mîrîrî warantî inîmîkî pra
tîîse, Uyepotorîkon iipî pe man. 3 Mîrîrî yai
tîîko'mansenon pemonkonyamî'ya taa kupî sîrîrî: —
 Tamî'nawîrî man morî pe. Morî pe ko'mannî man
î' e'kupî pra — taa to'ya. Tîîse mîrîrî yai ka'ne' pe to'
e'taruma'tîto' wanî kupî sîrîrî. Manni' wîri' more
yan pe tîwe'sen moronta ka'ne' pe inîmîkîiya pra
tîîse, ne'ne' pe eena. Mîrîrî warantî e'taruma'tînto'
wanî pe man. Anî' esuwa'ka eserîke pra awanî pe
man.

4 Tîîse uyonpayamî', amîrî'nîkon innape
Jesus ku'nenan ko'manto' awanî, manni'kan
imakui'pî kupî pî' tîîko'mansenon ko'mamî
warantî pra. Mîrîrî ye'nen Uyepotorîkon iipî
yai, aawanmîra'nîkon awanîkon pepîn, inîmîkî
pî' aako'mamîkon ye'nen. Ama'ye' iipî warantî
pra aaipî. 5 Tamî'nawîrî amîrî'nîkon ko'manto'
wanî Paapa pemonkono pe a'ka ta tîîko'mansenon
pe. Mîrîrî ye'nen morî pe aako'mamîkon,
morî ayeserukon tîrumakai pra. Ewaron ta
tîîko'mansenon paakokon ko'mamî warantî pra
ko'mannîto' wanî. Imakui'pî kupî pî' ko'mannî
pepîn. 6 Mîrîrî ye'nen uurî'nîkon wanî e'pai pra
man manni'kan tîwe'nasanon warantî. Maasa pra
tîwe'nasanon wanî inîmîkî to'ya pra. Inkamoro
warantî pra uurî'nîkon e'pai wanî. Tîîse enpen
moropai tîwarî ipî' e'nîpai'nîkon. 7 Inkamoro
tîwe'nasanon wetun ewaron ya'. Moropai ewaron
ya' nîrî teetînsenonya tîwukukon enîrî teetînmîkonpa.
8 Tîîse mîrîrî warantî pra uurî'nîkon e'pai awanî.
Maasa pra ewaron ya' tîîko'mansenon pepîn
uurî'nîkon, Jesus nîmîkî pî' ko'mannî ye'nen. Mîrîrî
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ye'nen innape ikupî pî' ko'mannîpai'nîkon. Paapa
sa'nama pî' ko'mannîpai'nîkon, moropai inîmîkî pî'
ko'manpai'nîkon. Manni' suraraya tîpon sa'man
moropai tarakko yeka'ma teeyatonya tîwî namai,
mîrîrî warantî Makuiya utî'kakon pepîn maasa
pra epu'tî, Jesusya upîika'tî'nîkon iwinîpai, innape
iku'sa' wenai moropai Paapaya usa'namakon
wenai.

9 Maasa pra Paapaya uurî'nîkon menkasa'
pra man uurî'nîkon taruma'tîpa kai'ma. Tîîse
umenka'pîiya'nîkon Uyepotorîkon Jesus Cristo
wenai e'pîika'tînto'pe. 10Mîîkîrî Cristo sa'manta'pî
uurî'nîkon ton pe, tîîpia ko'mannîto'pe. Î' pensa
tuipî yai, aaipî enen e'nî tanne, mîîwîni pra
awanî ya, isa'manta'san pe e'nî tanne aaipî ya,
î' wani' awanî pepîn. Iipia ko'mannî. 11 Mîrîrî
ye'nen atausinpatî mîrîrî pî' moropai tiaronkon
meruntîtannî'tî, mîrîrî ikupî pî' aako'mamîkon
manni' pî'.

Tiwin Kono'pî Pe To' Panama Pauloya.
12Uyonpayamî', esatî annaya apî'nîkon kure'ne.

Manni'kan akore'ta'nîkon teesenyaka'masanon
Uyepotorîkon nîmenka'san ayenupanenkon
pe, apanamanenkon pe, inkamoro namatî.
13 Inkamoro ayenupanenkon konekatî morî
pe. Moropai to' sa'namatî akore'ta'nîkon to'
esenyaka'ma wenai. Ako'mantî tîwanmîra
tiaronkon pokonpe. 14 Inî' panpî' esatî annaya
sîrîrî see warantî: Manni'kan pemonkonyamî'
esenyaka'makoi'kon pepîn panamaya'nîkon yu'se
anna wanî, enya'ne to' wanî namai. Moropai
eranne' pe tîwe'sanon meruntîtannîpîya'nîkon
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yu'se anna wanî, eranne' pe to' wanî namai.
Moropai a'tu'mîra tîwe'sanon pîika'tîya'nîkon yu'se
anna wanî, imakui'pî kupî to'ya namai. Moropai
tamî'nawîronkon pokonpe morî pe awanîkon yu'se
anna wanî teekore'mai pra to' pokonpe. Tîîse
morî pe eeseurîmakon to' pokonpe. 15 Imakui'pî
kupî tiaronya ya awinîkîi'nîkon, itenta imakui'pî
kî'ku'tî. Tîîse morî pe aako'mamîkon yarakkîrî
yuwatî. Moropai tamî'nawîronkon yarakkîrî morî
pe e'tî.

16 Taatausinpai ako'mantî. 17 Eepîremakon pî'
ako'mantî tîwîrî, tîrumakai pra. 18 Moropai “morî
pe man Paapa”, ka'tî tamî'nawîrî aapia'nîkon
tui'sen pî'. Mîrîrî taaya'nîkon yu'se Paapa wanî,
Jesus Cristo pemonkono pe awanîkon ye'nen.

19 Morî Yekaton Wannî esenyaka'mato'
akore'ta'nîkon kî'ma'tanî'tî. 20 Paapa maimu
ekareme'nenan nekaremekî kîsewanmarîtî.
21 Tamî'nawîrî aneta'pîkon itekare yako'menkatî.
O'non wanî morî pe tîwe'sen pe, mîrîrî morî
epu'tîya'nîkon ya, mîrîrî yarakkîrî ako'mantî.
22 Moropai imakui'pî pe tîwe'sen epu'tîya'nîkon
ya, mîrîrî yu'se pra e'tî.

23 Manni' Paapa tîwanmîn esa' pe tîwe'senya
akupîkon yu'se wai imakui'pî ton pra. Mo-
ropai ayekatonkonmoropai ayewankonmoropai
ayesa'kon kupîiya yu'se wai morî pe Uyepotorîkon
Jesus Cristo ii'to' weiyu yaino ton pe. 24Mîrîrî kupî
mîîkîrî uyannokontîponya, î' taasa' tîuya yawîrî.
Maasa pra seru'ye' pepîn mîîkîrî.

25 Uyonpayamî', anna pona nîrî epîrematî.
26 Uyonpayamî', umaimu man amîrî'nîkon pia.
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27 Esatîuya sîrîrî tamî'nawîronkon uyonpayamî'ya
eta tanne, sîrîrî kaareta erenkaya'nîkon yu'se wai
itu'se Uyepotorîkon wanî ye'nen.

28 Morî pe Uyepotorîkon Jesus Cristo e'to' wanî
aapia'nîkon yu'se wai. Mîrîrî neken.
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