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SÎRÎRÎ KAARETA ITAKON ITE'KA
PE

PEDRONÎMENUKA'PÎ
Sîrîrî kaareta menuka'pî Pedroya Judeuyamî'

pepîn innape Jesus ku'nenan pia. Inkamoro
esatîiya innape Jesus kupî pî' to' ko'manto'pe mo-
ropai imaimu yawîrî to' ko'manto'pe imakui'pî
tîku'se pra. Maasa pra tamî'nawîrî î' itu'se e'nîto'
tîrî'pî Paapaya yairî ko'mannîto'pe. Mîrîrî warantî
to' ko'mamî yu'se Paapa wanî taa Pedroya to' pî'.
Moropai Pedroya ekaremekî î' kai'ma

tiaronkon seru'ye'konya inkamoro yenupa
pî' yuwa ko'mannîpî, Paapa piapai to'
atarimato'pe. Inkamoroya taa — Tamî'nawîrî
eesenumenkato'kon yawîrî aako'mamîkon ya,
î' wani' pra man. Imakui'pî pî' aatausinpapai
awanîkon ya, î' wani pra man — taa to'ya. Tîîse
Pedroya to' yenpenatanîpî î' kai'ma Jesus yarima
Paapaya kupî sîrîrî tewanmîrînenan yenumîi.
Inkamoro seru'ye'konya taa: — Aa Jesus iipî pepîn.
Mîrîrî ye'nen imaimu tîpîinamai pra ko'mannî —
 taa to'ya. Tîîse innape Jesus ku'nenan ko'mamî
Jesus iipî nîmîkî pî'. Maasa pra ta'pî tîuya yawîrî
Paapaya ikupî, Jesus yarimaiya kupî sîrîrî.

1 Sîrîrî kaareta menukauya aapia'nîkon. Uurî
wanî Simão Pedro pe, Jesus Cristo poitîrî pe mo-
ropai inaipontî'pî pe. Imenukauya aapia'nîkon,
innape pu'kuru ikupî pî' tîîko'mansenon pia innape
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ikupî pî' anna ko'mamî warantî. Paapaya mo-
ropai Upîika'tînenkon Jesus Cristoya upîika'tî'pîkon
anî' tîmenkai pra, yairî tîwanîkon ye'nen.

2 Apona'nîkon epîrema, aapia'nîkon morî pe
tîwe'to' moropai tîîwanmîn tîîto'pe Paapaya
epe'mîra, inî' panpî', kure'ne Paapa moropai
Uyepotorîkon Jesus Cristo epu'tîya'nîkon ye'ka pe.

Paapaya Yannoto' Moropai Imenkantoi'ya
3 Uyonpayamî', Paapa pe tîwanî ye'nen,

tamî'nawîrî itu'se e'nîto' tîîsai'ya man tîmeruntîri
yai. Itîrî'pîiya ipatîkarî enen ko'mannîto'pe,
moropai morî pe itu'se Paapa e'to' yawîrî
ko'mannîto'pe. Inî' panpî' mîîkîrî epu'tî'nîkon
wenai itîrî'pîiya. Uurî'nîkon yanno'pîiya morî pe
tîwarantî e'nîto'pe maasa pra morî pe pu'kuru
tîwanî ye'nen. 4 Mîrîrî warantî mîîkîrîya itîrîuya
ta'pî tîuya yawîrî itîrî'pî. Mîrîrî kure'nan pu'kuru
inkupî'pî wenai, imakui'pî anku'pai e'nîto' kupî
namai itîrî'pîiya, sîrîrî non po tîwe'sanon nîkupî
ko'mannîpî kupî namai. Moropai itîrî'pîiya morî
pe tîwarantî uurî'nîkon e'to'pe.

5Mîrîrî ye'nenmorî pe awanîkon yuwatî, innape
iku'to'ya'nîkon ye'ka pe morî pe awanîkonpa.
Moropai morî pe awanîkon ye'ka pe epu'nen pe
awanîkon yuwatî. 6Moropai epu'nen pe awanîkon
ye'ka pe aawarîrî'nîkon eetî'nînmakon yuwatî.
Aawarîrî'nîkon eetî'nînmakon ye'ka pe innape
ikupî pî' ako'mantî tîrumakai pra. Moropai innape
tîrumakai pra aako'mamîkon ye'ka pe, itu'se Paapa
wanî warantî aako'mamîkon yuwatî. 7 Moropai
itu'se Paapa wanî warantî aako'mamîkon ye'ka
pe ayonpakon yarakkîrî ese yu'se aako'mamîkon
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yuwatî. Moropai ese yu'se ayonpakon yarakkîrî
awanîkon ye'ka pe, to' sa'namaya'nîkon yuwatî.
8Sîrîrî kupîya'nîkon e'pai awanîmîrîrî. Tamî'nawîrî
sîrîrî kupîya'nîkon ya, inî' panpî' morî kupîya'nîkon
esepu'tî Uyepotorîkon Jesus Cristo wenai. Morî
kupîya'nîkon wenai î' pe pra rî awanîkon pepîn.
Tîîse inî' panpî' Uyepotorîkon Jesus Cristo
epu'tîya'nîkon yairî. 9 Tîîse manni' sîrîrîkon ton pîn
wanî ya, mîîkîrî wanî mîrîrî enkaru'nan warantî.
Mîîwîni pra awanî ya, manni' pemonkon mararî
era'manen warantî awanî. Maasa pra mîîkîrî
wanmîra imakui'pî inkupî'pî pena mîrîrî rona'pî
Jesusya epu'tîiya pra eenasa' mîrîrî.

10 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', yairî awanîkon
yuwatî inî' panpî'. Mîrîrîto'pe Paapaya amîrî'nîkon
yanno'pî moropai amenka'pîiya'nîkon. Mîrîrî
kupîya'nîkon ya, yairî, aatare'mokon pepîn
ipatîkarî, innape iku'to'ya'nîkon rumakaya'nîkon
pepîn. 11 Mîrîrî warantî aako'mamîkon ya, î'
rî amanenpanenkon ton pra awanî ka' pona
eewonto' pî'. Uyepotorîkon pîika'tîton Jesus
Cristoya ayapisîkon yarakkîrî aako'mamîkonpa
ipatîkarî.

12 Mîrîrî ye'nen amîrî'nîkon anenpenatanî'pai
wai sîrîrîkon pî', teuren tamî'nawîrî epu'tîya'nîkon
tanne, moropai meruntî ke aako'mamîkon tanne,
maasa pra innape yairon itekare ku'sa'ya'nîkon
ye'nen. 13 Esenumenka, yairî awanî amîrî'nîkon
yenpenatanî'to'peuya enen uuko'mamî pîkîrî.
14 Maasa pra uusa'manta kupî epu'tî pî' wai.
Jesus Uyepotorîkonya ta'pî upî': — Aasa'manta
kupî pe nai. 15 Mîrîrî ye'nen uusa'manta rawîrî



2 Pedro 1:16 iv 2 Pedro 1:19

tamî'nawîron pî' amîrî'nîkon enpenatato'pe
sîrîrî menukasau'ya moropai sîrîrîkon pî'
awenpenatakon tîwîrî yu'se wai, uusa'mantasa'
tîpo.

Inke' Pe Jesus Etinyaka'ma'pî Pî' Pedro Eseurîma
16Uyonpayamî', annanera'ma'pî ekaremekî an-

naya sîrîrî. Î' kai'ma meruntî ke Uyepotorîkon
Jesus Cristo wanî, moropai î' kai'ma aaipî kupî
ekaremekî annaya. Î' kai'ma anna nepoppîtî'pî
ekaremekî annaya pepîn apî'nîkon. Maasa pra
anna yenu ke era'ma'pî annaya, ipîkku pe awe'to'
era'ma'pî annaya. 17 Wî' po anna wanî tanne,
Paapaya Jesus yapurî era'ma'pî annaya. Manni'
ipîkku, tamî'nawîronkon yentainon Paapa maimu
eta'pî annaya, ka' winîpai eeseurîma'pî. Ta'pîiya:
— Mîserî unmu, uwakîri pu'kuru.
Kure'ne ipî' atausinpato' Mt 17.5; Mc 9.7; Lc 9.35
— ta'pî Paapaya. 18 Mîrîrî mai ka' poinon eta'pî
annaya Uyepotorîkon Jesus Cristo pokonpe
anna wanî tanne wî' po, o'non pata a'ka pe
eetinyaka'ma'pî morî pe Paapa warantî.

19 Mîrîrî ye'nen epu'tî'nîkon sîrîrî itekare
wanî yairî pu'kuru. Manni'kan Paapa maimu
ekareme'nenan penaronkon profetayamî' nurî'tî
nekaremekî'pî pe awanî mîrîrî. Mîrîrî inkamoro
nekaremekî'pî pîinamaya'nîkon ya, morî pe
yairon pe awanîkon. Maasa pra mîrîrî itekare
wanî ewaron ta e'nî ya uweiyukon warantî,
ewaron weiyu'manen pe. Maasa pra î' e'kupî
epu'tî'nîkon emapu'tînen pe awanî. Ewaron
ta asarî ya uweiyukon ton yuwa uye'marîkon
era'mato'pe, pata erenmapî pîkîrî. Mîrîrî warantî
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uweiyukon pe itekare wanî, î' kai'ma ko'mannîto'
ekaremekîiya Uyepotorîkon Jesus Cristo iipî
pîkîrî. Mîrîrî yai tamî'nawîron epu'tî aronne,
manni' kaiwano' pata erenmapîyakanya pata
erenmapî ekaremekî warantî. 20 Anî'ya tiwin
kin sîrîrî itekare Paapa maimu e'menukasa'
profetayamî' nekaremekî'pî ekaremekî eserîke
pra man tîîwarîrî. Mîrîrî epu'tîya'nîkon yu'se
wai, î' epu'tî yu'se awanîkon yentai. 21 Maasa
pra sîrîrî itekare profetayamî' eseurîma'pî wanî
epu'nen pe tîwanîkon wenai pra, tîîse inkamoro
yeurîma'pî Morî Yekaton Wannîya, sîrîrî itekare
Paapa winîpainon pî' to' eseurîmato'pe.

2
Seru'ye' Pe YenupatonkonWanî Soosi Ta
(Jd 4-13)

1Pena seru'ye' pe teeseurîmasanon profetayamî'
esenpo'pî penaronkon pemonkonyamî' kore'ta.
Moropai sîrîrîpe nîrî mîrîrî ye'kakon seru'ye' pe
yenupatonkon esenpo kupî sîrîrî akore'ta'nîkon.
Inkamoroya ayenupakon kupî sîrîrî seru'ye' pe
tîwe'to'kon ke ayaka'makon to'ya. Inkamoroya
taa: — Imakui'pî yapai uurî'nîkon mo'kapa
Uyepotorîkon sa'manta pra awanî'pî — taa to'ya.
Mîrîrî wenai Paapa piapai aatarimakon kupî.
Mîrîrî ye'nen inkamoroya mîrîrî kupî wenai,
ka'ne' pe to' pona to' taruma'tîto' Paapaya
erepamî kupî sîrîrî. 2 Inkamoro ye'kakonya
tenupato'kon yawîrî tu'ke pemonkonyamî'
ko'mamî akore'ta'nîkon. To' yeseru nura kupî
pî' to' ko'mamî. Se' tapairî wîri'sanyamî' yarakkîrî
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to' ko'mamî. Inkamoro nîkupî'pî wenai, tiaronkon
eseurîma pia'tî kupî sîrîrî imakui'pî pe innape
Paapa maimu yairon winîkîi. 3 Kure'ne tîniru
yu'se tîwanîkon wenai inkamoro seru'ye' pe
yenupatonkonya amîrî'nîkon yenyaka'ma,
moropai seru'ye' pe tînepoppîtîkon pî' ayenku'tîkon
pî' to' ko'mamî. Tîîse pena pata pai Paapa wanî
to' yenumî yu'se. Imakui'pî to' nîkupî ko'mannîpî
epu'tîiya mîrîrî. Maasa pra era'ma pî' aako'mamî
sîrîrî tîpose, awe'nasa' pra man. To' taruma'tîto'
tîuya weiyu erepamî nîmîkî pî' aako'mamî.

4 Maasa pra pena mîrîrî warantî nîrî ikupî'pî
Paapaya inserîyamî' yarakkîrî. Manni'kan
inserîyamî' imakui'pî kupîtîponkon yenumî'pîiya
ewaron pe tîwe'sen tu'nakan ya', tîwî to' kupîiya
pra. Inkamoro yewa'tîpîtî'pîiya sa'man ferro ke,
inkamoro ko'manto'pe î' pensa tamî'nawîronkon
yenumî tîuya weiyu erepamî pîkîrî. 5 Mîrîrî
warantî nîrî Paapaya penaronkon kupî pra
awanî'pî tîwî. Tîîse to' taruma'tîto' ton tîrî'pîiya
kure'nan tuna ke, tîmaimu yawîrî pra to' wanî
wenai. Tîîse Paapaya Noé nurî'tî neken pîika'tî'pî.
Mîîkîrî Noéya ekareme'pîtî'pî. — Yairî ako'mantî
— taapîtî'pîiya to' pî'. Mîîkîrî Noé pîika'tî'pîiya.
Moropai ipokonpe asakî'ne mia' pona tîîmo'tai
kaisarî neken, to' pîika'tî'pîiya. 6 Moropai pena
mîrîrî warantî nîrî Paapaya Sodoma moropai
Gomorra cidaderî taruma'tî'pî apo' ke, kure'ne
imakui'pî pe mîrîrî pata ponkon wanî wenai.
Inkamoro aramî'pî tamî'nawîrî. Mîrîrî kupî'pîiya
î' kai'ma sîrîrî pankon pemonkonyamî' itu'se
tîwe'to' yawîronkon pepîn yarakkîrî ikupî tîuya
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ekaremekîpa kai'ma. 7 Inkamoro kore'tapai tiwin
warayo'Lónurî'tî,yairî tîwe'senpîika'tî'pî Paapaya.
Mîîkîrî e'pîtî'pî mararî pra teesewankono'mai
mîrîrî pata po tîîko'mansenon yeseru wanî
ye'nen imakui'pî pe. 8 Maasa pra to' kore'ta
aako'manpîtî'pî. Moropai wei kaisarî mîîkîrî
esewankono'mapîtî'pî tewan ya' to' nîkupî
era'ma tîuya yai, moropai to' eseurîma eta tîuya
yai imakui'pî pe. 9 Mîrîrî warantî Paapaya
manni'kan warayo'kon morî kupîtîponkon
pîika'tî'pî. ˻Noé nurî'tî pîika'tî'pîiya moropai
Ló nurî'tî pîika'tî'pîiya.˼ Mîrîrî warantî morî
pe tîwe'sanon, tîmaimu yawîronkon sîrîrîpankon
pîika'tîiya to' esewankono'mato' winîpai. Moropai
î' kai'ma manni'kan imakui'pî kupîtîponkon
koneka Paapaya to' pata'se' ton ya', î' pensa
tamî'nawîronkon yenumî tîuya weiyu erepamî
pîkîrî, to' ko'manto'pe. 10 Paapaya inkamoro
taruma'tî yentai manni'kan teserukon itu'se
tîwe'to'kon yawîrî nura anku'pai tîwe'sanon
taruma'tîiya. Moropai ipîkku pe Paapa e'to'
namanenan pepîn, imaimu yawîronkon pepîn
taruma'tîiya kure'ne.
Insamoro eppepî pepîn tînkupîkon pî', moropai

mîî pe to' wanî. Moropai inkamoro eseurîma
imakui'pî pe inserîyamî' winîkîi. To' nama
to'ya pepîn. 11 Tîîse insamoro inserîyamî' wanî
meruntî ke pu'kuru inkamoro yentai. Mîîwîni tîîse
insamoro yenupatonkon seru'ye' pe winîkîi to'
eseurîma pepîn imakui'pî pe Paapa rawîrî si'ma.
12 Tîîse insamoro warayo'kon wanî teserukon
yawîrî anku'pai, teesenumenkai pra, manni'
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o'ma' nari' yu' yawon warantî. Mîîkîrî wanî
wo'nannî yai teposen pe moropai tîwîsen pe, nari'
pe awanî ye'nen. Mîrîrî warantî inkamoro yeseru
wanî, maasa pra teesenumenkai pra to' eseurîma
ko'mannîpî tînepu'tîkonpepînwinîkîi. Mîrîrî wenai
inkamoro wîîto' erepamî kupî sîrîrî manni' o'ma'
yu' yawonwîî warantî.

13 Moropai inkamoroya tiaronkon taruma'tî'pî
tîuya'nîkon ye'ma kupî sîrîrî tîwe'taruma'tîkon
ke. Maasa pra Paapa yapurî tîuya'nîkon
kai'ma, inkamoroya itu'se tîwe'to'kon kupî itu'se
tîwanîkon pîkîrî. A'ka ya', aronne, tîweppe'se
pra tîîse tîwakîri pe ikupî to'ya. Mîrîrî ye'nen
akore'ta'nîkon tekkarikon yonpa to'ya yai,
kure'ne yeppe'nî'tonkon pe to' wanî. 14 Inkamoro
ye'kakon wanî se' tapairî wîri' yarakkîrî e'pai
tîwanîkon pî' to' esenumenka tîwîrî. Imakui'pî
kupî tîuya'nîkon pî' to' eseta'ka pepîn. Moropai
inkamoroya pemonkonyamî', a'tu'mîra tîwe'sanon
yenku'tî. Imakui'pî kupî to'ya emapu'tî to'ya. Î'
yu'se tîwe'to'kon pî' to' eseka'nunka ko'mannîpî,
maasa pra mîrîrî pî' to' esenupasa' ye'nen.
Inkamoro ye'ka mîrîrî ku'nenan tî'ka tîuya taasa'
Paapaya man. 15 Maasa pra inkamoro asarî
ko'mannîpî taataka'mai yairon ko'mannîto'
winîpai taatarimai. Inkamoro esenumenka
penaron manni' Beor munmu Balaão nurî'tî
esenumenka'pî warantî. Mîîkîrî esenumenka'pî
imakui'pî kupî tîuya pî' kure'ne tîniru yapisî tîuya
pî'. 16Tîîse mîîkîrî yuwatî'pî Paapaya, itu'se Paapa
e'to' anku'pai pra awanî wenai. Attî yaponse'
itekîn eseurîmato'pe ikupî'pîiya. Mîrîrî warantî
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mîîkîrî nîkupî ma'nîpa'pî Paapaya.
17 Inkamoro seru'ye'kon yenupatonkon wanî

tuna yakasa' tuna ton pîn warantî. Moropai
katupuru yarî a'situnya warantî to' wanî. ˻Maasa
pra inkamoro yenupanto'ya tiaronkon yenku'tî.˼
Inkamoro ye'ka pata'se' ton konekasa' Paapaya
itu'nakan ya', ewaron pe pu'kuru tîwe'sen ya' to'
ko'manto'pe. 18Maasa pra inkamoro eseurîmamîî
pe si'ma, moropai to' eseurîmato' wanî î' pe pra
rî. — Î' wani' awanî pepîn nura yu'se awanîkon
ya — taa to'ya. Mîrîrî wenai amen imakui'pî
rumakatîponkon esenumenka teserurî'pî pî'
emapu'tî to'ya. 19 Inkamoro eseurîma morî pe. —
 Anî'maimuyawîrî prauuwarîrî'nîkonko'mannîto'
wanî morî pe — taa to'ya. Tîîse to' esenku'tîsa'
wanî, maasa pra mîrîrî nura tînkupîkon kupî pî' to'
ko'mamî ye'nen. Maasa pra tiwin pî' to' tîîse to'
yentai to' yeseru nura enasa' ye'nen. Anî'ya taa
ya, itesa' pîn uurî, tîîse iteserumoro awanî, inkupî
ko'mannîpî. Mîrîrî maimu pe awanî, maasa pra
itentai pu'kuru awanî ye'nen. 20 Tîîse imakui'pî,
nura teserukon winîpai anî' e'pîika'tî ya, innape
Uyepotorîkon, Upîika'tînenkon, Jesus Cristo ku'sa'
tîuya'nîkon wenai, moropai mîîkîrî enna'po ya,
te'ma'pî pî', imakui'pî kupî pî', itentai pu'kuru
imakui'pî ena. Mîîkîrî yeseru ena pena e'mai' pe
teseru wanî'pî yentai, imakui'pî ya' awenna'posa'
ye'nen. 21Morî pe panpî' awanî e'painon yairon
yekare etasai'ya pra awe'sa'ya. Maasa pra itekare
eta'pîiya moropai irumaka'pîiya. Awenna'po'pî
te'ma'pî pî'. Mîrîrî warantî aatarima'pî morî
Paapa maimu tîneta'pî winîpai. 22Mîrîrî ye'kakon
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pemonkonyamî' pî' teeseurîmasen sîrîrî yairon
itekare:
— Arinmaraka enna'pokoi tînarakka'pî ena'se. Pv

26.11
Moropai porco ronasa' yamorî pe, tîîseawenna'po
inî'rî kuisa' ta esenunse e'kî'pai — taato' sîrîrî
itekare.

3
Uyepotorîkon Erepanto'Weiyu

1 Uyonpayamî', uwakîrikon pu'kuru,
sîrîrî kaareta menukauya itakon te'ka pe
aapia'nîkon. Sîrîrî kaareta unmenuka'pî manni'
e'mai'non moropai sîrîrî itakon ite'karon,
mîrîrî ke amîrî'nîkon yenpenatanîpîuya yairî
eesenumenkakonpa mîrîrî ye'kakon pî'.
2 Awenpenatakon yu'se wai penaronkon Paapa
maimu ekareme'nenan nekaremekî'pî pî'
moropai Uyepotorîkon Upîika'tîton nîtîrî'pî pî'.
Mîrîrî inaipontî'sanya ekaremekî'pî apî'nîkon,
ankupîkon tonpe.

3 E'mai' pe epu'tîya'nîkon yu'se wai. Aminke
pra Jesus ii'to' weiyu tîîse, pemonkonyamî'
esenpo kupî sîrîrî akore'ta'nîkon. Inkamoro
wanî imakui'pî itu'se tîwe'to'kon ku'nenan pe,
mararî pra itentai'nîkoneenasa' ye'nen. Inkamoro
o'ma'ta kupî sîrîrî apî'nîkon, innape iku'sa'ya'nîkon
pî'. 4 Taa to'ya apî'nîkon: — Mîîkîrîya tuipî ta'pî
pena innape nai? Tîîse o'non pata mîîkîrî nai?
Mîrîrî yekare eta'pî penaronkon utamokonya,
tîîse to' sa'manta'pî man, inî'rî to' e'mî'sa'ka pra
awanî'pî. Î' ta'pîiya yawîrî î' e'ku'sa' pra man,
mîrîrî warantî ko'mannî pî' man. Î' pensa pata
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ekoneka'pî pata pai sîrîrî tîpose ko'mannî pî' man.
Mîîkîrî iipî pe pra man — taa to'ya. 5 Inkamoro
ye'kakon amîrî'nîkon pî' tîwo'ma'tasanon enpenata
pepîn tîku'se î' e'kupî'pî pî'. To' enpenata pepîn
pena Paapa nekaremekî'pî pî' moropai î' kai'ma
Paapaya tîmaimu ke ka' moropai non koneka'pî
pî'. To' enpenata pepîn î' kai'ma non koneka'pî
Paapaya tuna winîpai moropai tuna arakkita.
6 Moropai to' enpenata pepîn nîrî mîrîrî tuna
ke Paapaya penaronkon tî'ka'pî pî'. 7 Tîîse ka'
moropai non sîrîrîpe awanî manni' konekasa'
Paapaya man tîmaimu ke, manni' imaimu ka'
moropai non koneka'pî tîuya ke. Î' pensa
itaruma'tîto' tîuya apo' ke weiyu yainon ton pe
iko'mannîpîiya, tamî'nawîronkon pemonkonyamî'
imakui'san yenumî tîuya yaino ton pe.

8 Uyonpayamî', uwakîrikon pu'kuru, sîrîrîkon
tîku'se pra e'tî aawanmîra'nîkon. Maasa era'matî.
Paapa pia tiwinan wei wanî mîrîrî 1.000 kono'
warantî. Moropai mîrîrî 1.000 kono' kaisaron
wanî mîrîrî tiwinan wei warantî. Uurî'nîkon es-
enumenkato'warantî Paapa esenumenkato'wanî
pepîn. 9 Î' koneka tîuya ta'pî tîuya konekapa Paapa
ko'mamî pepîn sîrîrîpe tiaronkon esenumenka
warantî. Tîîse mîîkîrîya anîmîkîkon ko'mannîpî
maasa pra anî' e'taruma'tî yu'se pra tîwanî ye'nen.
Tîîse imakui'pî teserukon pî' tamî'nawîronkon en-
penata yu'se awanî, moropai irumaka to'ya yu'se
awanî.

10 Tîîse Uyepotorîkon ii'to' weiyu wanî ama'ye'
ii'to' warantî, anî'ya epu'tî pra tîîse. Mîrîrî weiyu
yai ka' esera'ma kupî pepîn sîrîrî. Kure'nan
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teesetasen yi'nî' ton wanî kupî sîrîrî. Moropai
tamî'nawîron kawîne tîwe'sen moropai non po
tîwe'sen aramî kupî sîrîrî apo' ke. Non moropai
tamî'nawîron non po tîwe'sen esonomî kupî sîrîrî.

11 Mîrîrî ye'nen tamî'nawîron ataretî'ka
epu'tîya'nîkon ye'ka pe, o'non ye'ka pe ayeserukon
e'pai awanî? Ayeserukon e'pai man morî pe,
imakui'pî ton pra, itu'se Paapa e'to' yawîrî. Mîrîrî
ye'nen mîîkîrî tînamai, iipia eeturumakakon e'pai
awanî mîrîrî. 12Moropai Paapa ii'to' weiyu nîmîkî
pî' ako'mantî. Moropai tamî'nawîron itu'se Paapa
e'to' kupî pî'ako'mantî, teesemi'tapai ka'ne' panpî'
aai'to'pe. Maasa pra mîrîrî weiyu erepamî yai, ka'
ataretî'ka pe man apo' ke. Moropai tamî'nawîron
pata po tîwe'sen awai'na kupî sîrîrî apo' ke. 13Tîîse
Paapaya amenan ko'mannîto' ka' moropai pata
koneka tîuya ta'pî. O'non pata yaironkon ko'mamî
pata'se' ton ta'pîiya. Mîrîrî nîmîkî pî' ko'mannî
sîrîrî.

14 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', uwakîrikon
pu'kuru, mîrîrî weiyu yaino nîmîkî pî'
aako'mamîkon pe tamî'nawîron konekatî morî
pe, yairî Paapa pia awanîkonpa. Morî ku'tî, —
 Imakui'pî mîîkîrî — taa to'ya namai apî'nîkon.
Moropai tîwanmîra yarakkîrî aako'mamîkonpa,
morî pe ako'mantî. 15 Epu'tî, maasa tuipî pra
tîîse, pemonkonyamî' e'pîika'tî nîmîkî pî' Paapa
ko'mamî. Sîrîrî itekare pî' uwakîrikon pu'kuru
uyonpakon Paulo eseurîma'pî. Epu'nen pe
awe'to' ton tîrî'pî Paapaya. Mîrîrî menuka'pîiya
aapia'nîkon, sîrîrî yekare pî' teeseurîmasen.
16 Moropai sîrîrî yekare pî' teeseurîmato'
menuka'pîiya tamî'nawîron tîkaaretarî po. Mîrîrî
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inmenuka'pî ikaaretarî pon tiaron pensa sa'me
awanî, anî'ya epu'tî yentai. Mîrîrî ekaremekî
manni'kan epu'nenan pepînya yairî pra.
Inkamoro wanî itekare ku'nenan pe teuren,
tîîse a'tu'mîra to' wanî, ka'ne' pe irumaka to'ya.
Inkamoroya Paulo nîmenuka'pî ekaremekî tiaron
pe, itu'se tîwe'to'kon pîkîrî. Mîrîrî warantî Paapa
maimu, tiaronkon nîmenuka'pî, ekaremekî to'ya
nîrî yairî pra. Mîrîrî wenai tîîwarîrî'nîkon rî
tîwe'taruma'tîto'kon eporî to'ya.

17 Tîîse uyonpayamî', aasîrî mîrîrî epu'tîya'nîkon
pu'kuru. Mîrîrî ye'nen tauya, aka tîwarî e'tî,
inkamoro imakui'sanya ekaremekî'pî yawîrî
tîwe'sepra innape iku'to'ya'nîkon yapai amîrî'nîkon
mo'ka to'ya namai. 18 Tîîse inî' panpî' epe'mîra
Paapa nîtîrî'pî pî' epu'tî pî' ako'mantî. Moropai
inî' panpî' Uyepotorîkon Jesus Cristo epu'tî pî'
ako'mantî, [imaimu yawîrî awanîkon wenai].
Mîîkîrî yapurîpai'nîkon morî pe awe'to' pî' sîrîrîpe
moropai ipatîkarî. Mîrîrî warantî yapurî e'pai
man.
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