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1 Pedro
1 Høøcḧ xøhajp Pedro. Jesucrístøch

xquiuguex ̱yhajp. Mijts hädaa nocy nyajnäjaayøøby
pønjatiä Diosmädiaꞌagy mäbøjp. Xii yaa hajxy
wiingtuumjaty mhadsänaꞌay jim ̱ maa naax̱
jaduhṉ xiøhatiän Ponto, møød jim ̱ Galacia, møød
jim ̱ Capadocia, møød jim ̱ Asia, møød jim ̱ Bitinia.
2 Jequiän mijtsä Diosteedy xwyiimbiiyy. Tøø Dios
hänajty ñajuøꞌøy coo mijtsä miädiaꞌagy hänajty
mmäbøgaaṉä. Jaꞌa yhEspírituhaamä Dios hajxy tøø
xyaghodiägøꞌøy, weenä mädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
mmäbǿgät jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaayaꞌay hajxy
tøø xyajnähwáatsäm mänaa hajxy xñähhoꞌtúutäm.
WeenäDios jaꞌa hoyhajtäweenhajt hajxy xmioꞌoy
møjmay.

3 Tsøgä Dios hajxy wiingudsähgǿøyyäm.
Jaayaꞌayä Jesucristo Tieedyhajpy. Højtsä
Jesucristo nWiindsøṉhájtäm. Hojiootä Dios
jiaanc ̈h tehm ̱ miøød jaꞌa højtscøxphájtäm,
paady hajxy homiänaajä xyagjugyhadáaṉäm
neby jeꞌe jiugyhatiän. Coo Dios jaꞌa Jesucristo
yagjujypiøjtägajch coo hänajty tøø yhoꞌogy,
jaduhṉä tøyhajthajxynmøødhájtäm cooDioshajxy
jaduhṉ xjiaanc ̈h yagjugyhadáaṉäm homiänaajä
4 jim ̱ tsajpootyp. Jim̱ä hoyhajtä weenhajt hajxy
møj may xmioꞌowáaṉäm, neby jaduhṉ jecy
miänaaṉ̃än cooc hajxy hänajty xmioꞌowáaṉäm.
Tijaty hajxy yaa nyagjugyhájtäm hädaa yaabä
naax ̱wiin, tsipcøxp jaduhṉ quiøxaꞌañ, tsipcøxp
jaduhṉ quiuhdägoyyaꞌañ. Pero mädyiijatiä
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Dios hajxy jim ̱ xmioꞌowáaṉäm tsajpootyp, cab
jaduhṉ mänaa quiøxaꞌañ, cab jaduhṉ mänaa
miaꞌadaꞌañ, cab jaduhṉ mänaa quiuhdägoyyaꞌañ.
Homiänaajä yajxóṉ yhidaꞌañ. 5 Coo mijtsä Dios
miädiaꞌagy jaduhṉ mmäbøjcä, paadiä Dios hajxy
xcwieendähadaꞌañ jaꞌa miøcmäjaahaam. Cab hajxy
jaduhṉ mänaa mguhdägoyyaꞌañ. Coo jaꞌa Dios
yHuung yaa quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä
naax ̱wiin, jaꞌa Jesucristohajpä, mänit hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm tsajpootyp Dioswiinduum. Jim ̱ä
Dios hajxy homiänaajä xyagjugyhadáaṉäm neby
jeꞌe jiugyhatiän.

6 Paady mijts jootcujc mhity, hoy hajxy
jädaꞌahaty madiuꞌu mja tsaac ̈hpøcy. Pero cab
hajxy jejcy mdsaac̈hpøgaꞌañ. 7 Høxtahm̱dsä
oro, jøønhaamä jäyaꞌayä oro hajxy yhijxmach
pø hoyhoro jaduhṉ. Jaanä jaduhṉ mijtsä Dios
xyhijxmajtspä pø hamuumduꞌjootä miädiaꞌagy
hajxy mmäbøjcä, hoy hajxy mja jaanc̈h tehm̱
chaac̈hpøcy. Jaanc ̈h tehm ̱ choobaatp jaduhṉ coo
hajxy jaduhṉ mmäbǿgät tehṉgajnä. Cabä oro
jaduhṉ jiaty tsoobaady neby jaduhṉ choobaadiän
nej mijts homiänaajä mmäbøquiän. Hix̱, tsipcøxpä
oro jaduhṉ quiuhdägoyyaꞌañ. Y coo Jesucristo
yaa quiädaactägatsaꞌañ,mänitmijts xquiumayaꞌañ
jeꞌeguiøxpä coo hajxy hänajty tøø mmäbøcy, hoy
hajxy hänajty tøø mja jaanc̈h tehm ̱ chaac̈hpøcy.

8-9 Hoyyä Jesucristo hajxy tøø mgaꞌa jagä
hix̱y, mdsojpy mbaꞌhäyooby hajxy jaduhṉ, y
mmäbǿjcäbä miädiaꞌagy hajxy jaduhṉ. Hoy hajxy
tøø mgaꞌa jagä hix̱y, coo hajxy jaduhṉ mmäbøcy,
paady hajxy jaduhṉ tøø xyajnähwaꞌac ̈h. Coo hajxy
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jaduhṉ tøø xyajnähwaꞌac ̈h, paady hajxy jaduhṉ
mjaanc ̈h tehm ̱ xiooṉdaꞌagy nägøꞌø nädecypiä.

10 Jaꞌa jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy jecy
yajwáꞌxäbä, jia wiꞌi yajtøøby jia wiꞌi yajtøꞌxyp
hajxy hänajty neby hajxy piädaꞌagǿøjät
hawaꞌadstuum. Cab hajxy hänajty ñajuøꞌøy
neby hajxy jaduhṉ jim ̱ piädaꞌagǿøjät. Pero
ñägapx hajxy jaduhṉ coo mijtsä Dios hänajty
xpiädaꞌagaꞌañ hawaꞌadstuum, jeꞌeguiøxpä coo
hojioot miøødä. 11 Yajtøøby hajxy hänajty pøṉ
mijts hänajty miṉ xpiädaꞌagaꞌañ hawaꞌadstuum.
Jaduhṉ hajxy hänajty yajtøøbä mänaa hänajty
myinaꞌañ. Jaꞌa Dios jaduhṉ hawaaṉä jaꞌa
yhEspírituhaam cooc tuꞌjäyaꞌay hänajty yaa miṉ
chaac̈hpøgaꞌañ. Y cooc hänajty tøø yhoꞌnä,mänítäc
hänajty jiujypiøjtägatsaꞌañ. Mänítäc hänajty jim̱
ñøcxtägatsaꞌañ tsajpootyp maa Dioswiinduumän.
Pero jaꞌa jecyjiäyaꞌayhajxy, cab hajxy hänajty
jaduhṉ ñajuøꞌøy pøṉä Dios hänajty tøø ñänøm̱y
jaꞌa yhEspírituhaam. Ñäꞌä cujahy hajxy jaduhṉ
nebiaty hajxy jaduhṉ ñajtscapxøøyyä. 12 Mänit
hajxy jecy yhawáaṉäxä coogä Dios jaayaꞌay
hänajty quiaꞌa tsoj quexaꞌañ, jaꞌa mijts hänajty
xpiädaꞌagaam̱bä hawaꞌadstuum. Cujéquiägä Dios
hänajty quiexaꞌañ. Hoorä, tøø quiejxnä. Jaduhṉ
tøø yajtøjiajnä coo jaꞌa yajnähwaatspä tøø quiejxnä.
Y tøø mijts jaduhṉ mjaanc ̈h mädoyhaty coo jaꞌa
yajnähwaatspä yaa tøø yhoy. Jaꞌa Jesucrístøch
jaduhṉ nnänøøm̱by coo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm.
Y jaayaꞌay mijts xyajmädoyhájtäbä, jaꞌa Dios jaꞌa
yhEspírituhaam hajxy jaduhṉ ñajtscapxøøyyä
nebiatiä Diosmädiaꞌagy hajxy yajwáꞌxät.
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TsajpootypäDios jaꞌa yhEspíritu yajtsohṉdaacy coo
jaduhṉ yaa quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin. Haa
jaꞌa Dios jaꞌa mioonsähajxiä, jaꞌa hajxy jaduhṉ
jim ̱ hijpä tsajpootypä, jiaanc ̈h tehm ̱ yagjuøøby
hajxy jaduhṉ coo Dios jaꞌa yHuung jaduhṉ yaa
quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin, coo højts hoy
xñähhoꞌtúutäm.

13 Y coo Jesucristo jaduhṉ yaa jadähooc
quiädaactägatsaꞌañ, mänit hajxy jaduhṉ jim̱
xyajnøcxáaṉäm tsajpootypmaa Dioswiinduumän,
pønjatiä Diosmädiaꞌagy hänajty tøø miäbøcy.
Mänitä hoyhajtä weenhajtä hajxy jim ̱ caꞌxy
xmioꞌowáaṉäm. Coo Dios jaduhṉ tøø miänaꞌañ
coogä yHuung yaa quiädaactägatsaꞌañ, jaduhṉä
tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo jaduhṉ tiøjiadaꞌañ.
Tsøcxä njoot hajxy pädáacäm maa hoyhajtän,
maa weenhajtän, mädyii Dios hajxy hänajty
xmioꞌowáaṉäm. Tsøcxä hajxy hoy wädíjtäm.
Tsøc hajxy jahmiejtstáacäm coo Jesucristo
yaa quiädaactägatsaꞌañ. 14 Coo Dios hajxy
xyhuunghájtäm, paadiä miädiaꞌagy hajxy tsøc
mäbǿjcäm. Cabä haxøøgwiinmahñdy hajxy
jadähooc mbaduꞌubǿjcumbät, neby hajxy hijty
mjatcøꞌøyän coo Dioscapxiä Diosmädiaꞌagy hajxy
hijty mgaꞌa mädoyhatyñä. 15 Caꞌa haxøøgjoot caꞌa
haxøøgwiinmahñdyhajxymyaghity. Hix̱, cabäDios
haxøøgjoot haxøøgwiinmahñdy ñäꞌägädä møødä.
Jaayaꞌay hajxy jaduhṉ xyajnähdíjjäm coo hajxy
xquiuꞌughadáaṉäm. Paadiä hojioot hajxy tsøc
yaghíjtäm nebiä Dios hojioot miøødän. 16 Jaduhṉ
jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän: “Høøcḧ,
cábøcḧä haxøøgjoot cábøcḧä haxøøgwiinmahñdy
nnäꞌägädämøødä. Høøcḧ hajxy pahijx padúuṉäc”,
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nøm̱ä Dios jecy miänaaṉ̃.
17 Jaꞌa Dios hajxy nwiingudsähgǿøyyäm.

NDeedyhájtäm hajxy jaduhṉ. Paady hajxy
hoy tsøc jäyaꞌayhájtäm mäduhṉ̃tiä hajxy yaa
ndsänaayy nhäyóow̱äm hädaa yaabä naax ̱wiin.
Hix̱, nnajuǿøyyäm hajxy jaduhṉ coo Dios hajxy
xyajcumädow̱áaṉäm nebiaty hajxy hänajty yaa
haxøøg tøø njatcǿøyyäm hädaa yaabä naax ̱wiin,
hoyhajxyhänajtynäjeꞌe tøønjamäyøødsänáayyäm.
18-19 Jaꞌa nhaphájtäm jaꞌa ndeedyhájtämhajxy
jaꞌa jegyhajtypä, coo yhamdsoo cuhdujt hajxy
hijty hoy quiudiuṉ̃, jadúhṉäc tyijy hajxy
ñähwaꞌadsaꞌañ. Y jaduhṉ mijts tøø mbahabøjpä.
Pero cab jaduhm̱bä cuhdujt choobaady. Coo
Jesucristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa
ñøꞌtyhaam hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Ni
tii hajxy jaduhṉxquiaꞌapädáacämhawaꞌadstuum,
ni xädøꞌøñ. Hix ̱, paquiä xädøꞌøñ quiøxy̱. Jagooyyä
Jesucristo hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum jaꞌa
ñøꞌtyhaam. Hix ̱, cabä Jesucristo ni tii poj ni
tii cädieey quiaꞌa møødä. Paady hajxy jeꞌe hoy
xpiädáacämhawaꞌadstuum. Coo Jesucristo jaꞌapoj
jaꞌa cädieey häxøpy miøødhaty, cab hajxy häxøpy
tøø xpiädáacäm hawaꞌadstuum. 20 Jéquiänä Dios
jaꞌa yHuung jaduhṉ yajnähdijy cooc hänajty yaa
quiexaꞌañ hädaa yaabä naax̱wiin, cáhnäc hädaa
naax ̱wiimbä hänajty yhawijy tiøøꞌxtaꞌagy. Pero
cabä Dios jaꞌa yHuung choj quejxy. Cujecy jaduhṉ
quiejxy mänaabä højts hänajty yaa njugyhájtämbä.
Højts hoy xñähhoꞌtúutäm. 21Coo Jesucristo hänajty
tøø yhoꞌogy, mänitä Dios yagjujypiøjtägajch.
Mänit jim ̱ jadähooc yajnøcxy maa wyiinduumän.
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Jim̱ jädaꞌahaty wyiingudsähgøꞌøyii. Y coo Dios
jaꞌa yHuung jaduhṉ yagjujypiøjtägajch, paadiä
miädiaꞌagy hajxy tsøc mäbǿjcäm coog hajxy
xyagjugyhadáaṉämbä homiänaajä neby jeꞌe
jiugyhatiän.

22 Tøyyä Dios miädiaꞌagy. Y coo mijtsä
miädiaꞌagy hoy mgudiuuṉä, paadiä mjootä
mjuøhñdyhajxy nähwaꞌads yhity. Nax̱y hajxy
jaduhṉ mdehm̱ ñicḧoc mdehm̱ ñimieeꞌxǿøjät
hamuumduꞌjoot. Jaduhṉ hajxy mnijiäwøꞌøwǿøjät
nebiä tuꞌqueꞌexpän nebiä tuꞌmäguꞌugpän.
23 Tøø haxøøgjoot tøø haxøøgwiinmahñdy hajxy
nnajtshixǿøyyäm. Homiänaajä Dios hajxy
xyagjugyhadáaṉäm neby jeꞌe jiugyhatiän.
Jaduhṉä hojiootä howyiinmahñdy hajxy
xmióoyyäm hawiinjem̱y, jeꞌeguiøxpä coo
miädiaꞌagy hajxy nmäbøjcäm. Cabä miädiaꞌagy
mänaa quiuhdägoyyaꞌañ. Jaayaꞌay hajxy jaduhṉ
xyagjugyhadáaṉäm homiänaajä neby jeꞌe
jiugyhatiän, caꞌa piøṉä hädaa yaabä naax ̱wiimbä,
ni jaꞌa ndajhájtäm ni jaꞌa ndeedyhájtäm. Haa
jaꞌa hädaa yaabä naax̱wiimbä jugyhajtä, tsipcøxp
jaduhṉ quiøxaꞌañ. 24 Jaduhṉ jim ̱myiṉ̃ cujaaymaa
Diosmädiaꞌaguiän:
Høxtahm̱dsä pøjy, hoy jaduhṉ jia yajxoṉä, tsipcøxp

jeꞌe ñäꞌägä tøꞌøcḧ.
Jaduhṉ mäwiin højtshájtäm, hoy hajxy møj jaanc̈h

nja nijiäwǿøyyäm, tsipcøxp hajxy nnäꞌägä
hoꞌog nnäꞌägä tägoyyáaṉäm.

25 Pero jaꞌa Diosmädiaꞌagy, cab jaduhṉ mänaa
quiøxy̱ tiägoy.
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Jaꞌa Diosmädiaꞌagy jaduhṉ mänaam̱b coogä Jesu-
cristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm. Tøømijtsä jäyaꞌay
jaduhṉ xyajmädoyhaty, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy
jecy yajwáꞌxäbä.

2
1CooDios hajxy homiänaajä xyagjugyhadáaṉäm

neby jeꞌe jiugyhatiän, jaduhṉä hojiootä howyi-
inmahñdy hajxy tøø xmióoyyäm hawiinjem̱y.
Paadiä haxøøgjootä haxøøgwiinmahñdy hajxy
tsøc najtshixǿøyyäm cøxi̱ä. Cab hajxy mnäꞌägä
høhṉdáꞌagät ni weeñ ̱tiä. Hamuumduꞌjoot
hajxy jaduhṉ tøy mjaanc ̈h hojiäyaꞌayhádät. Jii
jäyaꞌayhajxy näjeꞌe, cabä Diosmädiaꞌagy hajxy
hoy quiudiuṉ̃, hoy hajxy jia nidijyii nebiä
hojiäyaꞌayän. Caꞌa hajxy jaduhṉ mbahix̱y. Caꞌa
hajxy pøṉ cøxi̱ä wiinä myajcuxøøghadøꞌøy. Cab
hajxy mniñähøøn mniñähojǿøjät. 2-3 Tøyhajt
jaduhṉ coo Jesucristo mayhajt møj may tøø
tiuñ ̱ maa mijtscøxpän. Mnajuøøby hajxy jaduhṉ,
túhm̱äts. Hahixøøbyxiä jaduhṉ coo miädiaꞌagy
hajxy tehṉgajnä mbanǿcxät. Høxtahm̱dsä
maaxhuunghajxy, coo hajxy hänajty chiꞌidsaꞌañ,
mänitä tsiꞌtsc hajxy ñäjøꞌøy. Jaduhṉ mäwiin
mijtspä, mbaꞌyáꞌaxäp jaꞌa Dios hajxy coo
quiapxiä miädiaꞌagy hajxy ween tehṉgajnä
xjiaac yaghabøcy. Jaduhṉ hajxy caꞌxy pedyii
hoy myajtúnät. Y cab hajxy jaduhṉ mänaa
mduꞌudägóyyät.

4 Tehṉgajnä Jesucristo wyiinmahñdy hajxy jaac
tehm ̱ piahijxä jaac tehm̱ piaduuṉä. Jaꞌa Dios
jaduhṉ jecy wiinmaayy coo højts hänajty jaduhṉ
xyhuunghadáaṉäm jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaꞌa
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Jesucristo, jaꞌa Dios yHuung jeꞌe, paadiä cuhdujt
jaduhṉmiøødä coo hajxy nwiingudsähgǿøyyämät.
Pero cabä jäyaꞌayä Jesucristo hajxy näjeꞌe
jiøjpøgøꞌøy. Cab hajxy wyiingudsähgøꞌøy.
Xiøøghajpy hajxy jaduhṉ. 5-6 Jaduhṉ jim ̱ myiim̱bä
cujaaymaa Diosmädiaꞌaguiän:
Jim̱ maa cajpt jaduhṉ xiøhatiän Sión, jím̱høcḧä

ndsajtøjc tuꞌug ngojy.
Túꞌughøcḧä tsaa nwiimbiiyy coo jim ̱ piädaꞌagǿøjät

maa tøjteecän.
Jaanc ̈h tehm̱ tiuuṉgpaatp yøꞌø tsaa jaduhṉ.
Jaꞌa Dios jaꞌa Jesucristo jaduhṉ yajmäbaat nebiä
tsaa jaꞌa jaanc̈h tehm̱ tiuuṉgpaatpän, coo jaduhṉ
yaa quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin, coo hajxy hoy
xyajnähwáatsäm. Jaduhṉä Dios miänáaṉgumbä
cooc tsipcøxp yajtøjiadaꞌañ coo hajxy jim̱
yajnøcxaꞌañii tsajpootyp maa Dioswiinduumän,
pønjaty jaduhṉ mäbøjp coo Jesucristo hajxy
xyajnähwáatsäm, caꞌa wyiinghänaꞌcä. Coo
Jesucristo hajxy tøø xjiaanc ̈h yajnähwáatsäm,
jaduhṉä Dios hajxy tøø xyajnähdíjjäm coo
Jesucristo hajxy nmøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy.
Tehṉgajnä Diosmädiaꞌagy hajxy tsøc hoy jaac
tehm ̱ quiudiúuṉäm. Tsøgä Dios hajxy hoy jaac
tehm ̱ wyiingudsähgǿøyyäm. Jaduhṉä Dios hajxy
xquiumáayyämät.

7 Coo mijts jaduhṉ mmäbøcy coo Jesucristo
hajxy hoy xyajnähwáatsäm, paadiä Jesucristo
hajxy mdsocy, paady hajxy mwiingudsähgøꞌøy.
Hoorä, jaduhṉ jim ̱ myíiṉgumbä cujaay maa
Diosmädiaꞌaguiän:
Jii tsaa tuꞌug, cabä tøjmuuꞌtspädøjc‑hajxy hijty hoy

yhix̱y;



1 Pedro 2:8 ix 1 Pedro 2:12

cab hajxy hijty yajtunaꞌañ.
Pero jaꞌa cudøjc, yajxóṉ yøꞌø tsaa yhix̱y, paady jim̱

yajpädaacämaa tøjteecän.
8 Jaduhṉwiingtuummyíiṉgumbä:
Jii tsaa tuꞌug, coo pøṉ quiuhnepy, cädaab hajxy

jaduhṉ.
Jaꞌa Jesucristo jaduhṉ yajmäbaatä neby yøꞌø
tsaajän.

9 Højtsä Dios tøø xyajnähdíjjäm coo miädiaꞌagy
hajxy nmäbǿjcämät, coo hajxy xquiuꞌughájtämät.
Xyhuunghájtäm hajxy jaduhṉ coo hajxy
ween hoy njäyaꞌayhájtämät neby jeꞌe hoy
jiäyaꞌayhatiän. Tøø cuhdujt hajxy xmióoyyäm
coo hajxy nDeedyhájtämät nebiä Jesucristo
jaꞌa Dios Tieedyhatiän. Tøø Dios hajxy
xyajpädsǿøm̱äm haxøøgtuum. Hodiuum hajxy
hoy xpiädaactägájtsäm. Jaduhṉä miädiaꞌagy
hajxy nyajwáꞌxämät coo møjmayhajt tøø tiuṉ̃ maa
højtscøxphájtäm. 10 Coo mijts hijty mgaꞌa mäbøcy,
paadiä Dios hajxy hijty xquiaꞌa cuꞌughaty. Cabä
Dios hajxy hijty xñäxuucḧ. Pero coo hajxy jaduhṉ
mmäbøjnä, paadiäDios hajxy jaduhṉ xñäxuuꞌtsnä.
Paady hajxy xquiuꞌughajnä.

11 Mäguꞌughajpädøjc, hoy hajxy yaa nja híjtäm
hädaa yaabä naax ̱wiin, cabä njoot hajxy yaa
tøø nbädáacäm maa hädaa yaabä naax ̱wiimbän.
Jim̱ä njoot hajxy tøø nbädáacämmaa Dioswiindu-
umän. Tsøcxähaxøøgwiinmahñdyhajxy høxẖíjxäm,
jaduhṉäDiosmiädiaꞌagyhajxyhoyngudiúuṉämät.
12Hoy hajxy mja hity maa jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy
hajxy quiaꞌamäbøquiän, hoy hajxymwädítät. Hoy
hajxy jaduhṉ mjäyaꞌayhádät, hoyyä jäyaꞌay hajxy
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cu xjia nähøønøꞌøw. Coo Dios yaa quiädáꞌagät
tøyhajtyajyejpä, mänit mijtsä jäyaꞌay hänajty xy-
hixaꞌañ coo mijtsä Dios miädiaꞌagy hänajty hoy
tøø mjaanc ̈h cudiuuṉä, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy
hänajty tøø quiaꞌa mäbǿquiäbä. Mänitä Dios hajxy
wyiingudsähgøꞌøwaꞌañ.

13 Mwiingudsähgǿøyyäbä tuuṉgmøødpä
miädiaꞌagy hajxy. Cabä pøṉ jaduhṉ waam ̱b
xñänǿmät. Hix ̱, mbanøcxypä Diosmädiaꞌagy
hajxy jaduhṉ. Y coo jaꞌa tuuṉgmøødpä
miädiaꞌagy hajxy mgaꞌa wiingudsähgǿøyyät,
mänaꞌanaam̱bä jäyaꞌayhajxy jaduhṉ coogä
mädiaꞌagy quiaꞌa hoyyä, jaꞌa mijts jaduhṉ
mbanøcxypä. Mwiingudsähgǿøyyäbä gobiernä
miädiaꞌagy hajxypä. Jaayaꞌay møjtuuṉg jaduhṉ
näꞌägä møød. 14 Mwiiingudsähgǿøyyäbä
gobiernä mioonsä miädiaꞌagy hajxypä, jaꞌa
hajxy jaduhṉ møjtuuṉgmøødpä. Pønjaty jaduhṉ
cädiehby, jeꞌe hajxy jaduhṉ yajcumädooby.
Pønjaty hoy jäyaꞌayhajp, jeꞌe hajxy jaduhṉ
quiumaaby. 15 Jaduhṉä Dios chocy coo hajxy
hoy mjäyaꞌayhádät. Jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe, cabä
Diosmädiaꞌagy hajxy ñäꞌägädä wiinjuøꞌøwaꞌañ.
Jaanc ̈h tehm ̱ quiuhxex̱ hajxy jaduhṉ. Hoy hajxy
jaduhṉ quiaꞌa jagä wiinjuøꞌøwaꞌañ, nøm̱ hajxy
wyiꞌimiänaꞌañ cooc tyijy jaꞌaDiosmädiaꞌagyquiaꞌa
hoyyä. Hoorä, coo mijts tøyhajtmhojiäyaꞌayhádät,
caj mijtsä jäyaꞌay hoy xñähøønǿꞌøwät, jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌa wiinjuøꞌøwaam̱bä.

16 Näjeꞌejä jäyaꞌayhajxy miänaꞌañ cooc tyijy
cuhdujt hajxy miøødä coo hajxy hoñejpiä
jiatcǿꞌøwät, jeꞌeguiøxpä coogä Jesucristo hajxy
tøø yajnähwaꞌac ̈hii. Pero cab jaduhṉ tiøyyä. Cab
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jaduhṉ yhoyyä coo hoñejpiä njatcǿøyyämät. Pero
tsøgä Dios miädiaꞌagy hajxy cudiúuṉäm nebiaty
hajxy xyhanéhm̱äm. 17 Mwiingudsähgǿꞌøwäbä
jäyaꞌay hajxy nägøxi̱ä. Mnic ̈hoc mnimieeꞌxǿøjäp
hajxy pønjatiä Diosmädiaꞌagy mäbøjp.
Mwiingudsähgǿꞌøwäbä Dios hajxy, jaduhṉä
gobiernä hajxymwiingudsähgǿøbiät.

18 Mijtshajxy moonsähajpä, mmäbǿjcäbä
mwiindsøṉä miädiaꞌagy hajxy. Mwiin-
gudsähgǿꞌøwäp hajxy jaduhṉ, hoy hänajty
yhojiäyaꞌayä quiaꞌa hojiäyaꞌayä. 19Coomwiindsǿṉ
hajxy xchaac̈htiúnät näꞌä nägoobä, hoy hajxy
hänajty tøø mgaꞌa jagä cädieey, mmeeꞌxtúgäp
hajxy jaduhṉ. Mnajuøøby hajxy jaduhṉ coo
Dios hajxy jaduhṉ xquiumáyät. 20 Pero pø
tøø hajxy hänajty mjaanc̈h cädieey, hahixøøby
jaduhṉ coo hajxy mgumädów̱ät. Y cabä Dios
hajxy jaduhṉ xquiumáyät, hoy hajxy cu mja
meeꞌxtuc. Pero pø cab hajxy hänajty tøø
mgädieey, coo mwiindsǿṉ hajxy näꞌä nägoobä
xyajcumädów̱ät, y coo jaduhṉ mmeeꞌxtúgät,
mänitäDios hajxy jaduhṉxquiumáyät. 21 Jaduhṉä
Dios hajxy tøø xyajnähdíjjäm coo hänaꞌc hajxy
näꞌä nägoobä xchaac̈htiúuṉämät nebiä Jesucristo
chaac̈htiuuṉän. Hix̱, højts jaayaꞌay xñähhoꞌtúutäm.
Y mieeꞌxtujc jaduhṉ. Jaduhṉä Dios chocy
coo Jesucristo hajxy nbahíjxämät neby jeꞌe
mieeꞌxtujquiän. 22 Cabä Jesucristo mänaa ñäꞌägä
cädieey. Ni mänaa quiaꞌa høhṉdaꞌagy. 23 Coo
haxøøg jia nämaayyä, cab haxøøg yhadsoodägajch.
Coo chaac̈htiuuṉä, cab jaduhṉ waam ̱b miänaaṉ̃
coo hänajty yaghawiimbijtägatsaꞌañ. Jaꞌa Dios
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quiøꞌøjooty jeꞌe ñibiädaacä. Hix̱, ñajuøøbiä
Jesucristo hänajty jaduhṉ coo jäyaꞌayhajxy hänajty
nägøxi̱ä yajtøyhajtyegaꞌañii jaꞌa Diósäm. Jaduhṉä
Dios hajxy xyhíjxäm neby hajxy njäyaꞌayhájtäm.
24 Coo Jesucristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm
cruzcøxp, jaduhṉä nbojpä ngädieey hajxy
xyajnähwáatsäm. Tsøcxä jaꞌa haxøøgwiinmahñdy
hajxynajtshixǿøyyäm. Tsøchajxy jahmiejtstáacäm
coo Jesucristo hajxy nmøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy
mänaa yhoꞌoguiän,mänaa jiujypiøjtägachän. Paady
hajxy njugyhadáaṉäm homiänaajä nebiä Dios
jiugyhatiän. Coo hajxy jaduhṉ ngudiúuṉämät
nebiä Dios hajxy xyhanéhm̱äm, mänitä Dios
hajxy jaduhṉ xquiumayáaṉäm. 25 Jaduhṉ mäwiin
hajxy hijty njäyaꞌayhájtäm nebiä meeghajxy
tiägowiäditiän jäguem̱duum. Cabä mädiaꞌagy
hajxy hijty nmäbǿjcäm jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero
tøø hajxy nmäbǿjcänä. Y xcwieendähájtämä
Jesucristo hajxy jaduhṉ.

3
1-2 Mijts toꞌoxiøjtøjc, mwiingudsähgǿꞌøwäbä

mnihyhap hajxy. Coo mnihyhapä miädiaꞌagy
hajxy hoy mgudiúuṉät, y coo Jesucristo hajxy
mwiingudsähgǿꞌøwät, wehṉdä mnihyhapä
Diosmädiaꞌagy hajxy miäbǿgät, pø cahnä
hajxy hänajty miäbøcyñä, hoy hajxy hänajty
waam ̱b mgaꞌa jagä nämaꞌay coo hajxy ween
miäbøcy. 3-4 Jeꞌe jaꞌa Dios jaduhṉ quiumaaby
coo hojioot hajxy mmøødhádät, coo mnihyhap
hajxy meeꞌxxieemy mmägápxät. Jeꞌeds jaduhṉ
tsoobaatp coo Diosmädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
mgudiúnät hamuumduꞌjoot. Y cab hajxy jaduhṉ
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mänaa mduꞌudägóyyät. Cab hajxy myajcumáyät
pø jii howyit hodiucxy hajxy hänajty mmøødä, pø
jii oronaamdsøm̱, pø jii orotaatstøy hajxy hänajty
mmøødä, pø hoyyä mguhwaay hajxy howyit
hoguiuhxotshaam hänajty mguꞌudy. Cabä Dios
yøꞌøduhm̱bä jiaty møjpädaꞌagy, ni jaduhṉ quiaꞌa
jegaꞌañ. 5 Jaꞌa toꞌoxiøjcä Diosmädiaꞌagy hajxy
hijty jegyhajty panøcxpä, wyiingudsähgøøbiä
ñihyhap hajxy hijty. Meeꞌxxieemy hajxy hijty.
Miäbøjpiä Diosmädiaꞌagy hajxy hijty coo hajxy
hänajty cwieendähadaꞌañii jaꞌa Diósäm. 6 Jaduhṉä
Sara jaꞌa ñihyhap jecy wyiingudsähgøøyy, jaꞌa
Abrahamhajpä. Meeꞌxxieemy hänajty miägapxy.
Quiumaayy jaꞌa Dios jaꞌa Sara jaduhṉ. Y mijts
toꞌoxiøjtøjc, jaduhṉ mijtsä Dios xquiumáabiät coo
mijtsä Sara wyiinmahñdy mbahijx mbadúuṉät.
Hoy hajxy mwädítät jaꞌa Dioscøxpä. Y cabä mhaa
mjoot hajxy myagjádät cooc tyijy jaꞌa mnihyhap
hajxy hänajtymmägapxtägoy.

7 Jaanä jaduhṉ mijts nmägapx nhanehm̱bä,
mijts yaꞌadiøjtøjc. Mdsoc mméeꞌxäbä mdoꞌoxiøjc
hajxy. Mmøødhádäbä hojioot hajxy jaduhṉ.
Hix̱, cabä toꞌoxiøjcä miäjaahajxy miäbaady
nebiä yaꞌadiøjc‑hajxy miøcän. Paady hajxy
mgüeendähádät. Hix ̱, xmiooby mijtsä Dios jaꞌa
hoyhajtä weenhajt näguipxy møødä mdoꞌoxiøjc.
Hix̱, näguipxiä Dios hajxy xyajnähwaꞌac ̈h møødä
mdoꞌoxiøjc‑hajxy. Tiuum ̱biä Dios mayhajt
jaduhṉ. Pero coo mdoꞌoxiøjc hajxy mgaꞌa tsoc
mgaꞌa méeꞌxät, xiøøbä Dios hajxy jaduhṉ mnäꞌä
paꞌyáaxṉät.

8 Mäguꞌughajpädøjc, jaduhṉ hajxy homiänaajä



1 Pedro 3:9 xiv 1 Pedro 3:14

mnäꞌägä nic ̈hoc mnäꞌägä nimieeꞌxǿøjät
nebiä tuꞌugmäguꞌug nebiä tuꞌugpuhyaꞌayän.
Mniñäxuudsǿøjäp hajxy jaduhṉ hamiṉ̃
haxøpy. Meeꞌxxieemy hajxy mnimiøødcapx
mnimiøødmädiaꞌagǿøjät. Jaduhṉ hajxy
mhídät tuꞌugmädiaꞌagy nägøxi̱ä. Jaduhṉ
hajxy hoy mdsänáꞌawät nägøxi̱ä. 9 Coo
mijts pøṉ cøxy̱pänejpiä xtiúnät, cab hajxy
myaghawiimbijtägátsät. Y coo hajxy pøṉ
xwyiinwóonät, cab hajxy mhadsoowiimbídät.
Mmänuuꞌxtáꞌagäbä Dios hajxy jaduhṉ coo ween
piuhbedyii jaꞌa tøø xwyiinwóoñäbä. Jaduhṉ
mijtsä Dios tøø xyajnähdijy coo Dios jaꞌa hoyhajtä
weenhajt hajxy xmióꞌowät.
10Pømdsojpiämhoyhäyow̱ jaꞌamhoc̈hänaꞌa hajxy,

cab hajxymänaamhøhṉdáꞌagät.
Cab hajxymänaamgapxtägóyyät.
11Mnajtshixǿꞌøwäbämhaxøøgwiinmahñdy hajxy.
Hoy hajxy mjäyaꞌayhádät. Cab hajxy mnimiädsip

mnimiämaꞌadǿøjät ni mänaa.
12 Hix̱, cwieendähajpiä Dios pønjatiä miädiaꞌagy

mäbǿjcäp.
Y coo Dios hajxy miänuuꞌxtaꞌagy, mänit hajxy pi-

uhbedyii.
Pero jaꞌa hänaꞌc‑hajxy haxøøg wädijpä, cab hajxy

ñäxuucḧii jaꞌa Diósäm,
nøm̱ä Diosmädiaꞌagymiänaꞌañ.

13 Hoorä, coo hajxy hamuumduꞌjoot
mhojiäyaꞌayhádät, cab hajxy jaduhṉ pøṉ
cøxy̱pänejpiä xtiúnät. 14 Jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe,
mijts xjia wiꞌi chaac̈htiunaam̱b, hoy mijts mja
hojiäyaꞌayhaty. Pero caꞌa hajxy mdsähgøꞌøy;
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caꞌa hajxy tii mdajy mmay. Jaꞌa Dios hajxy
jaduhṉ xcwieendähadaam̱b. 15 Hamuumduꞌjootä
Jesucristo hajxy mwiingudsähgǿꞌøwät. Hix ̱,
jaayaꞌay hajxy nWiindsøṉhájtäm. Y coo hajxy
pøṉ xmiäyajtǿwät tiiguiøxpä Diosmädiaꞌagy hajxy
hänajty coo mmäbøcy, cab hajxy mdsähgǿꞌøwät;
mnägápxäp hajxy jaduhṉ tiiguiøxpä hajxy
coo mmäbøcy. Meeꞌxxieemy hajxy jaduhṉ
mhadsówät, caꞌa yhajootmaꞌadä. 16 Nägüeentä
hajxy tehṉgajnä mwädítät, coo hajxy jaduhṉ
mnäꞌä cädiéeyät. Jaduhṉä tøyhajt hajxy
mmøødhádät coo hajxy hänajty hoy mwädity. Hoy
hajxy mwädítät, hoyyä jäyaꞌay hajxy xjia nähojy
xjia näyaꞌaxy coo Jesucristo miädiaꞌagy hajxy
hoy myajtuuṉä. Coo hajxy jaduhṉ hoy mjaanc ̈h
wädítät,mänitä hänaꞌc‑hajxy jaduhṉ chähdiunaꞌañ
coomijts hänajty jaduhṉ tøø xñänøm̱y.

17 Hoy jaduhṉ coo hajxy hoy mwädítät, hoy
hajxy hänajty mja tsaac̈hpøcy. Hix̱, jaꞌa Dios
hajxy hänajty tøø xyajnähdijy coo hajxy tähoocjaty
mdsaac̈hpǿgät, hoy hajxy hänajty mja howiädity.
Pero coo hajxy hänajty haxøøg mjatcøꞌøy, cab
jaduhṉ yhoyyä; mgumädów̱äp hajxy jaduhṉ.
18 Hoyyä Jesucristo mänaa quiaꞌa jagä cädieey,
tsaac ̈hpøjc jeꞌebä. Coo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm,
jaduhṉänbojpängädieeyhajxyxyajnähwáatsäm. Y
jaduhṉ hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm Dioswiinduum.
Tähooquiä hajxy xñähhoꞌtúutäm. Jaꞌa ñiꞌxä
quiopc‑hajtiä jaduhṉ hoꞌc. Pero jaꞌa jiootä
yhEspíritu, cab jaduhṉ ñäꞌä hoꞌcy; jujyñä hänajty
jaduhṉ yhity. 19 Jaꞌa jiäwøhñdyhaamä Jesucristo
yhooyy maa hoꞌogyjiäyaꞌayhajxy hänajty tsum̱y
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yhitiän. Jim ̱ä hawiinjem ̱ybiä mädiaꞌagy hajxy
hoy yajwiingapxøꞌøyii coogä Dios jaꞌa Jesucristo
hänajty tøø quiex ̱y mäyajnähwaatspä. 20 Paady
hajxy hänajty tsum̱y yhity jeꞌeguiøxpä coo
Diosmädiaꞌagy hajxy jecy quiaꞌa mäbøjcy mänaa
Dios jia nägapxiän coo nøøgom̱dägoy hänajty
tiägøꞌøwaꞌañ, mänaa Noé jaꞌa biarco hänajty
yhädiuṉ̃än. Cabä Dios mänitiä yajtägøøyy tuubä.
Jia hahijx jejcy pø mäbøgáaṉäxäbä miädiaꞌagy
hänajty. Coo jaduhṉ yhijxy coo hajxy hänajty
nämay quiaꞌa mäbøgaꞌañ, mänítäts yajtägøøñä
tuubä. Mänitä nøøgom̱dägoy tiägøøñä. Jagooyyä
Dios yhijxy coo Noéhajxyhajtiä hänajtymiäbøgaꞌañ,
jaꞌa hajxy hänajty näductújjiäbä. Jagooyyä
Noéhajxy jaduhṉ miäbøjcy. Jeꞌeds hajxy jaduhṉ
jiiby tsooc barcojooty, jaꞌa hajxy hänajty tøø
yhädiúṉ̃äbä. 21 Nebiä Noéhajxy jecy chooquiän
jiiby barcojooty mänaabä nøøgom̱dägoy jaduhṉ
tiägøꞌøyän, jaduhṉmäwíinäts jeꞌemiäbaady néjjiäm
coo hajxy nnäbéjtäm nøøjooty, coo Jesucristo
hajxy xyajnähwáatsäm mänaa jiujypiøjtägachän.
Paady hajxy jaduhṉ nnäbéjtäm nøøjooty,
hijxtahṉd jaduhṉ coo hajxy nnähwáatsäm.
Jaꞌa ngorazonghajxy jaduhṉ wáatsäm, caꞌa
jaꞌa nniꞌxä ngopc‑hájtäm. Coo hajxy jaduhṉ
nnäbéjtäm, jaduhṉä Dios hajxy hamuumduꞌjoot
nhawáaṉäm coo Jesucristo miädiaꞌagy hajxy
nnäꞌägädä panøcxáaṉäm. 22 Coo Jesucristo
hänajty tøø jiujypiøjtägach, mänit jim̱ ñøcxy
tsajpootyp. Jim̱ yhäñaañä maa Dios quiøꞌø
hahooyyhaampiän. Jeꞌe jaduhṉ ñänøøm̱by
coo cuhdujt jim ̱ miøødä møj jaanc̈h. Hix ̱,



1 Pedro 4:1 xvii 1 Pedro 4:4

wiingudsähgǿøyyäbä Jesucristo jim ̱. Jaꞌa Dios
mioonsähajxy, jaꞌa hajxy jim̱ hijpä tsajpootyp,
jeꞌeds hajxy jaduhṉ mäwiingudsähgøøby, møødä
cuhdujtmøødpähajxy. Høxtä møjcuꞌubaadyhajxy
yhaneꞌemyii jaꞌa Jesucrístäm.

4
1 Coo Jesucristo chaac̈hpøjcy, mieeꞌxtujc jaꞌa

tsaac ̈hpä jaduhṉ. Jaanä jaduhṉ mijtspä, coo
Jesucristo hajxy mmøødhity tuꞌugmädiaꞌagy,
paady hajxy jaduhṉ mmeeꞌxtújpät, coo
hajxy hänajty pøṉ xyajtsaac̈hpøcy. Coo hajxy
jaduhṉ mjaanc̈h tsaac ̈hpǿjpät nebiä Jesucristo
chaac̈hpøjquiän, jaduhṉ hajxy myajcähxǿꞌøgät
coo mhaxøøgwiinmahñdy hajxy tøø mhøxẖijxnä.
2 Coo mhaxøøgwiinmahñdy hajxy jaduhṉ mjaanc ̈h
høxẖíxät, hoy hajxy jaduhṉ mjäyaꞌayhadaꞌañ
mäduhñ ̱tiä hajxy yaa mjaac hidaꞌañ hädaa yaabä
naax ̱wiin. Jaduhṉä Dios hajxy xquiumáyät.
3 Jueꞌe mijts hijty, haxøøg hajxy hijty mjatcøꞌøy
nebiä hänaꞌc‑hajxy jiatcøꞌøyän, jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy caꞌa mäbøjpä. Cab jaduhṉ yhahixøꞌøy
coo hajxy jaduhṉ mjatcǿøñät. Hanax̱iä
hajxy hijty haxøøg mjatcøꞌøy. Hanax̱iä
jocnøø hajxy hijty mjaanc ̈h tehm̱ yhuꞌugy
mjaanc ̈h tehm ̱ jiøøꞌxy coo xøødsuu hijty maa
jiadyii. Tsähdiuhṉdägoy hajxy hijty mjatcøꞌøy,
yaꞌadiøjc møødä toꞌoxiøjc. Jäyaꞌayhadsejtsnax̱y
hajxy hijty nax̱y mwiingudsähgøøby møødä
jäyaꞌayhabojtsnax̱y. 4Y jaꞌa jäyaꞌayäDiosmädiaꞌagy
hajxy caꞌa mäbøjpä, jaꞌa mijts hijty nax ̱y
mmäguꞌughajpiä, yagjuøøby hajxy jaduhṉ coo
mijtsä mhaxøøgwiinmahñdy mgaꞌa yaghanajxnä
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neby hajxy hijty myaghanax̱iän. Paadiä
mmäguꞌughajpä hajxy jädaꞌahaty xñähojnä.
5 Pero coo Dios jaduhṉ yajnähdíjät coo
hänajty tøø yhabaatnä, mänit hajxy hänajty
tiøyhajtyegaꞌañ maa Dioswiinduumän. Mänitä
hajxy yajcumädow̱aꞌañii jaꞌa Diósäm, hoy
hajxy hänajty jia jujyquiä, hoy hajxy hänajty
tøø jia hoꞌogy. 6 Hix̱, jaduhṉä Dios jioot
chocy coo hoꞌogyjiäyaꞌayä miädiaꞌagy hajxy
ween miäbǿjcäxä, paadiä Dios jaꞌa yHuung
Jesucristo jim ̱ quiejxy maa hoꞌogyjiäyaꞌayhajxy
hänajty tsum̱y yhitiän. Jim̱ä Jesucristo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hoy yajnähixøꞌøy coogä Jesucristo
miäyajnähwaꞌac ̈h. Jadúhṉägä hoꞌogyjiäyaꞌayä
jiäwøhñdyhajxy homiänaajä jiugyhádät nebiä Dios
jiugyhatiän, hoyyä ñiꞌxä quiopc‑hajxy hänajty tøø
jia hoꞌogy.

7 Habáatnäp jaduhṉ coo naax ̱wiimbä
wyiimbidaaṉnä. Paady hajxy tehṉgajnä
mniyajcopcøꞌøwǿøjät nebiä mjoot hajxy
yaa mgaꞌa pädáꞌagät maa hädaa yaabä
naax ̱wiimbän. Jaduhṉä Dios hajxy hoy
mbaꞌyáꞌaxäthamuumduꞌjoot. 8 Jeꞌe jaduhṉnäꞌägä
tsoobaatp coo hajxy hamiñ ̱ haxøpy mnic̈hoc
mnimieeꞌxǿøjät. Hix̱, coo hajxy hamiṉ̃ haxøpy
nnic ̈hójcämät, mänit hajxy hoy nnimiäméeꞌxämät.
Jaduhṉ hajxy hoy ndsänáayyämät. 9 Coo pøṉ
jim ̱ quiuyoꞌoy quiunaxǿꞌøwät maa mjøøn
maa ndøjc‑hajxiän, hamuumduꞌjoot hajxy
myajtøjtägǿꞌøwät. Myajcay myaghúꞌugäp hajxy
jaduhṉ hahoy haween. 10 Cøjwiinduumä Dios
wiinmahñdy hajxy xmióoyyäm coo tuuṉg hajxy
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wiingjaty nmøødhájtäm. Jaduhṉä jäyaꞌayhajxy
nägøxi̱ä piuhbedǿøjät, jaꞌa hajxy hänajty tøø
miäbǿquiäbä jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaduhṉ
hajxy mnibiuhbedǿøjät nebiatiä Dios tuuṉg
hajxy cøjwiinduum̱ tøø xmioꞌoyän. 11 Pønjaty tøø
tiuuṉgmoꞌoyii coo Diosmädiaꞌagy hajxy yajwáꞌxät,
hoy hajxy quiapx miädiáꞌagät nebiä Dios quiapxy
miädiaꞌaguiän. Pønjaty tøø tiuuṉgmoꞌoyii coo hajxy
miäbuhbédät,ween hajxy jaduhṉ hamuumduꞌjoot
miäbuhbety. Jaꞌa Dios jaduhṉ puhbédäp. Coo
hajxy hänajty tijaty mdunaꞌañ, hoy hajxy
mdúnät; jaduhṉä jäyaꞌayhajxy miäbǿgät coo
Dios miøjjä jiaanc ̈hä. Wyiingudsähgøꞌøwaam̱biä
Dios hajxy jaduhṉ jeꞌeguiøxpä coo Jesucristo
hajxy hoy xyajnähwáatsäm. Cøjxtaꞌaxiøø jaꞌa Dios
wyiingudsähgøꞌøwaꞌañii. Cøjxtaꞌaxiøø møjcuhdujt
miøødhadaꞌañ. Amén.

12 Mäguꞌughajpädøjc, cab hajxy myagjuǿꞌøwät
coo tsaac ̈hpä hajxy nax̱y xpiaady møc‑haampiä.
Hix̱, tsipcøxpä tsaac ̈hpä hajxy xñäꞌägä paadaꞌañ.
13 Jaduhṉ quiähxǿꞌøgät pø hamuumduꞌjootä
Diosmädiaꞌagy hajxy mjaanc ̈h mäbøcy jaꞌa
Jesucristocøxpä, pø caj. Hix̱, maas hanax̱iä
Jesucristo chaac̈hpøjcy mänaa hajxy hoy
xñähhoꞌtúutäm. Hix̱, coo Jesucristo hajxy
jaduhṉ mmøødhity tuꞌugmädiaꞌagy, paady
hajxy jaduhṉ tsipcøxp mbadsaac̈hpǿjpät. Y
coo Jesucristo hänajty yaa quiädaactägatsaꞌañ
hädaa yaabä naax ̱wiin, mänit hajxy hänajty
mjaanc ̈h tehm̱ xiooṉdaꞌagaꞌañ. Paady hajxy
jädaꞌahaty mxooṉdáacnät, hoyyä tsaac ̈hpä
hajxy jaduhṉ xjia paady. Pero cabä tsaac ̈hpä
hajxy jaduhṉ myagjuǿꞌøwät. 14 Coo hajxy
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pøṉ xñähójät jaꞌa Jesucristocøxpä, cab hajxy
myagjuǿꞌøwät. Pero mxooṉdáꞌagäp hajxy jaduhṉ.
Hix̱, jaduhṉä Dios jaꞌa yhEspírituhaam hajxy
xpiuhbédät møødä wyiinmahñdyhaam. Coo
mijtsä jäyaꞌay xyhíxät coo hajxy mmeeꞌxtucy
coo hajxy hänajtymdsaac ̈hpøcy,mänitä Dios hajxy
wyiingudsähgøꞌøwaꞌañ. 15 Hahixøøby jaduhṉ
coo hajxy mdsaac ̈hpǿgät, pø tøø hajxy hänajty
mmäjäyaꞌay‑yaghoꞌogy, pø tøø hajxy hänajty
mmämeecḧ, pø tøø hajxy hänajty myajtägøꞌøy
maa cueendä hajxy hänajty mgaꞌa møødän. Cab
jaduhṉ yhoyyä coo hajxy jaduhṉ mjatcǿꞌøwät.
16 Pero jeꞌe mäbøcypiä caj chähdiuhṉdmøødä coo
hajxy mdsaac̈hpǿgät jeꞌeguiøxpä coo Jesucristo
hajxy hänajty mwiingudsähgøꞌøy. Jootcujc hajxy
jaduhṉ mhídät. Mnämáꞌawäbä Dios hajxy
“Dioscujúꞌuyäp” jaꞌa Jesucristocøxpä.

17 Tøø yhabaatnä coo Dios hajxy
xyajtøyhajtyegáaṉäm. Coo Diosmädiaꞌagy
hajxy nmäbǿjcäm, paady hajxy jayøjp
xyajtøyhajtyegáaṉäm, paady hajxy jayøjp
xyajtsaac ̈hpǿjcäm. Pero jaꞌa hänaꞌcä
Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌa mäbøjpä, coo
hajxy hänajty tiøyhajtyegaꞌañ, maas hanax̱iä
hajxy hänajty chaac̈hpøgaꞌañ. 18 Siémprämä
hojiäyaꞌayhajxy chaac̈hpøgaꞌañ. Maas hanax̱iä
caꞌawiindøyhänaꞌc‑hajxy chaac̈hpøgaꞌañ, jaꞌa
Dios hajxy caꞌa wiingudsähgøøbiä. 19 Coo hajxy
hänajty pøṉ xyajtsaac̈hpøcy näꞌä nägoobä, cab
hajxy mmøjpädáꞌagät. Tehṉgajnä hajxy hoy mjaac
jäyaꞌayhádät. Hix̱, jaꞌa Dios hajxy hänajty tøø
xyajmädsocy coo hajxymdsaac̈hpǿgät.
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5
1 Mijts majjäyaꞌadiøjc‑hajxy, jaꞌa hajxy jim̱

tuum̱bä tsajtøgooty, mijts cham ̱ nmägapx
nhaneꞌemaam ̱by. Nmǿødhøcḧä cuhdujt jaduhṉ
cooc̈h mijts jaduhṉ nmägapx nhanéꞌemät,
jeꞌeguiøxpä cooc̈h tøø nmäjaabä, møød cooc̈h
jim ̱ nduum ̱bä tsajtøgooty. Nhijxhóꞌc‑høcḧä
Jesucristo jim̱ cruzcøxp. Y coo Jesucristo
yaa quiädaactägátsät hädaa yaabä naax ̱wiin,
näguipxy hajxy hänajty jim ̱ xyajnøcxáaṉäm
tsajpootyp, høøcḧ møød mijts. Jim̱ä hoyhajtä
weenhajt hajxy xmioꞌowáaṉäm pedyii. 2 Mijts
majjäyaꞌadiøjc, hoyyä Diosmädiaꞌagy hajxy
myajnähixǿꞌøwät hamuumduꞌjoot, caꞌa yhadsip
caꞌa yhajootmaꞌadä. Hamuumduꞌjootä
cuꞌug hajxy mmägapx mhanéꞌemät. Hix ̱,
jaꞌa Dios hajxy tøø xpiädaꞌagy coo cuꞌug
hajxy jaduhṉ myajnähixǿꞌøwät, møød coo
hajxy mmägapx mhanéꞌemät. Cab hajxy
xädøꞌøñguiøxpä myajnähixǿꞌøwät. 3 Cab hajxy
møc møc mhanéꞌemät. Meeꞌxxieemy hajxy
myajnähixǿꞌøwät. Hoyyä Diosmädiaꞌagy hajxy
myajtúnät; jaduhṉä cuꞌug hajxy xpiahix̱
xpiadúnät. 4Y coo Jesucristo yaa quiädaactägátsät,
jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä, mänit hajxy
xquiumayaꞌañ pø tøø hajxy hänajty hoy
myajnähixøꞌøy. Mänit hajxy hänajty jim̱
xyajnøcxaꞌañ tsajpootyp. Cøjxtaꞌaxiøø hajxy
hänajty jim ̱mhidaꞌañ.

5 Møød mijts muutsc‑hänaꞌc, jaduhṉ mijtspä,
mwiingudsähgǿꞌøwäbä majjäyaꞌay hajxy.
Coo hajxy waam̱b xmiägapx xyhanéꞌemät,
mgudiúnäp hajxy jaduhṉ. Hahoy haween
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hajxy mnibiuhbedǿøjät hamiṉ̃ haxøpy, hoy
miøjjä hoy miuutscä. Hix ̱, coo hajxy jootmøj
mnibiädaꞌagǿøjät, xyajcumädów̱äbä Dios hajxy
jaduhṉ. Pønjaty capxp mädiaacp meeꞌxxieemy,
jeꞌedsä Dios piuhbejpy. Móoyyäbä hoyhajtä
weenhajt hajxy jaduhṉ. 6 Coo Dios hajxy jaduhṉ
mänaaxyajtsaac ̈hpǿgät, cabhajxymmøjpädáꞌagät.
Jim̱ hajxy mnibiädaꞌagǿøjät maa Dios quiøꞌøbaꞌc
tiecypiaꞌcän. Møcmäjaa Dios jiaanc̈h tehm̱
miøød. Hix̱, cujequiä Dios jaꞌa tsaac̈hpä hajxy
xyajnähwáꞌadsät. Mänit hajxy jootcujc xjiaanc ̈h
tehm ̱ yaghidaꞌañ. 7 Coo hajxy hänajty tii mnädajy
mnämay, mmänuuꞌxtáꞌagäbä Dios hajxy jaduhṉ
coo hajxy ween xyaghoyøøyyä. Hix̱, homiänaajä
Dios hajxy xcwieendähaty.

8 Mniyajcopcøꞌøwǿøjäp hajxy; jaduhṉä
Jesucristo miädiaꞌagy hajxy hoy mbanǿcxät
tehṉgajnä. Jaduhṉä møjcuꞌugongä wyiinmahñdy
quiaꞌa mäjädáꞌagät. Hix̱, jaꞌa møjcuꞌugong,
homiänaajä hajxy jaduhṉ xmiädsiphájtäm. Xjia
wiꞌi yajtuꞌudägoyyáaṉäm hajxy jaduhṉ. 9 Cabä
møjcuꞌugongä miädiaꞌagy hajxy mmäbǿjcät.
Hamuumduꞌjootä Diosmädiaꞌagy hajxy myajtúnät
tehṉgajnä. Hix̱, pønjatiä Diosmädiaꞌagy mäbøjp
wiinduhm̱yhagajpt, jaduhṉ hajxy chaac̈hpøjpä
nej mijts mdsaac̈hpøquiän. 10 Cab hajxy jejcy
mdsaac̈hpøgaꞌañ. Coo Dios jaꞌa tsaac̈hpä hajxy
hänajty tøø xyajnähwaꞌac̈h, mänitä Dios hajxy
hamuumduꞌjoot xyajmäbøgaaṉnä jaꞌa Jesucristo
miädiaꞌagy. Caꞌxy pedyii Dios jaꞌa wyiinmahñdy
hajxy xyajnähixøꞌøwaꞌañ. Jaꞌa Diósäts hajxy
jaduhṉ xcwieendähájtäm, hoy hajxy nej cu nja
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jajt cu nja habéjtäm. Tiuum ̱biä Dios mayhajt
jaduhṉ maa højtscøxphájtäm. Jaayaꞌay hajxy
jaduhṉ tøø xyajnähdíjjäm coo Jesucristo hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm tsajpootyp. Cøjxtaꞌaxiøø hajxy jim̱
nhidáaṉäm. Hix ̱, cøxi̱äDios jaꞌahoyhajtäweenhajt
hajxy jaduhṉ xmióoyyäm. 11Cøjxtaꞌaxiøø jaꞌa Dios
hajxy tsøc wiingudsähgǿøyyäm. Cøjxtaꞌaxiøø jaꞌa
Dios møjcuhdujtmiøødhadaꞌañ. Tøyhajt jaduhṉ.

12 Jaꞌa mäguꞌughajpä Silvano hädaa nocy jahby.
Høøcḧ nnajtscapxǿøyyäp. Cab hädaa nocy ji-
aty yoñ ̱ä. Hoyyä Silvano Diosmädiaꞌagy jiaanc ̈h
tehm ̱ yajtuñ ̱. Tøyhájthøch cham ̱ tøø ngapxy
tøø nmädiaꞌagy nebiä Dios tøyhajt wyiinmayyän.
Tøø Dios møjmayhajt tiuñ ̱ maa højtscøxphájtäm.
Tøø hajxy jaduhṉ xyajmädsójcäm coo hajxy jim̱
xmiøødhíjtämät tsajpootyp.

13 Jaꞌa jäyaꞌayhajxy yaa tsänaabiä Babilonia,
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mäbøjpä jaꞌa
Jesucristocøxpä, xyajpooꞌxp mijts jaduhṉ. Nej
mijtsä Dios xyajnähdijjiän coo miädiaꞌagy hajxy
mmäbǿjcät, jaanä jaduhṉä jäyaꞌayhajxy yaabä
yajnähdíjjäbä coo hajxy miäbǿjpät. Jaduhṉ mijtsä
mmäguꞌughajpä Marcos xyajpooꞌxpä. Nébiøcḧä
nhamdsoo húungänäMarcos njuøꞌøy. 14Coo hajxy
hänajty mhamugøꞌøy Dioswiingudsähgøøbiä,
hamiñ ̱ haxøpy hajxy mniyajpooꞌxǿøjät. Jaduhṉ
hajxy myajcähxǿꞌøgät coo hajxy tøyhajt mnic̈hocy
mnibiaꞌhäyoyii hamuumduꞌjoot.
Pønjatiä Diosmädiaꞌagy panøcxp jaꞌa

Jesucristocøxpä, weenä hoyhajtä weenhajt hajxy
mioꞌoyii jaꞌa Diósäm. Amén.
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