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1 Tesalonicenses
1Chaa højts hädaa nocy nhädiuuṉmugaꞌañ, høøcḧ

Pablo, møødä Silvano, møødä Timoteo. Mijts
hädaanocynyajnäjaayøøby, pønjatiäDiosmädiaꞌagy
jim ̱ mäbøjp Tesalónica. Mwiingudsähgøøbiä
Diosteedy hajxy møødä Jesucristo, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. Tuꞌugmädiaꞌagy hajxy
mmøødhity. Weenä Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt
hajxy xmioꞌoymøødä Jesucristo.

2-3 Tehṉgajnä højtsä Dios nnämaꞌay
“Dioscujúꞌuyäp” jaꞌa mijtscøxpä nägøxi̱ä. Jaanä
mijtscøxpä højtsä Diosteedy nmänuuꞌxtaꞌagy
tehṉgajnä. Jaduhṉ højtsä Dios nnämaꞌay coo
mijtsä miädiaꞌagy hamuumduꞌjoot mmäbøjcä,
paady hajxy hoy mjaanc̈h tehm ̱ quiudiuuṉä.
Paady hajxy jaduhṉ mgudiuñ ̱, coo jaꞌa Dios hajxy
mjaanc ̈h tehm̱ chocy. Coo jaꞌa Jesucristo hajxy
hamuumduꞌjoot mjøbhixy̱, paady hajxy nägøꞌø
nädecypiä mmeeꞌxtucy. 4 Mäguꞌughajpädøjc,
xchojpä Dios hajxy jaduhṉ. Nnajuøøby højts
jaduhṉ coo jaꞌa Dios hajxy tøø xwyiimbiy.
5 Hix ̱, coo højts mijts nyajwiingapxøøyy coo
jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa
Dioshespíritu højtsä mäjaa hänajty xmiooby. Cab
højts hänajty näꞌä nägoobä nnäꞌä capxy nnäꞌä
mädiaꞌagy. Coo højtsä mäjaa jaduhṉ xmiooyy,
paady højts hänajty nnajuøꞌøy cooc̈hä tøyhajt
hänajty nyecy. Mänaa højts jim ̱ nhitiän maa
mijtsän, hoy højts jim ̱ nhijty. Paady højts jaduhṉ
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hoynhijty coohøjtsmijts hänajty jaduhṉhoyween
xpiahity. Mjahmiejchp hajxy jaduhṉ, túhm̱äts.

6 Jaduhṉ højts mijts hoy xjiaanc ̈h pahity.
Jaduhṉä Wiindsǿṉ Jesucristo hajxy hoy tøø
mbahijxpä. Yajxoṉä mädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
mmädooyy, jaꞌa højts mijts nyajwiingapxǿøyyäbä
jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa højtsä Dios
xñajtscapxǿøyyäbä. Mxooṉdaac hajxy jaduhṉ
coo hajxy jaduhṉ mmädooyy, hoy hajxy hänajty
jaduhṉ hanax̱iä mja tsaac ̈hpøcy. Jaꞌa Dios hajxy
jaduhṉ xyajxooṉdaac. 7 Coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy tøø mmäbøcy, hoy hajxy hänajty mja
tsaac ̈hpøcy, paadiä mäbøjpädøjc‑hajxy hoy
miäbøjpä nägøxi̱ä, jaꞌa hajxy jim ̱ tsänaabiä maa
jaꞌa naax ̱ xiøhatiänMacedonia møød Acaya. 8Caꞌa
jyim ̱iähajtiä jaꞌa Diosmädiaꞌagy jaduhṉ tøø wiaꞌxy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Wiinduhm ̱yhagajpt jaduhṉ
wiaꞌxnä. Jaanä jaduhṉä mädiaꞌagy wiaꞌxpä
wiinduhm̱yhagajpt coo mijtsä Diosmädiaꞌagy
mmäbøjtsohṉ̃. Coo jaꞌa mäbøjpädøjc‑hajxy
jaduhṉ tøø miädoyhajnä, paady højts jaduhṉ
ngaꞌa nägapxy. 9 Hix̱, majaty højts nwädity,
jaduhṉ højtsä mäbøjpädøjc xñämaꞌay coog højts
mijts hoy yajxóṉ xyajtøjtägøøyy mänaa højts jim̱
nhoyyän maa mijtsän, møød coogä quepychechä
naax ̱poch hajxy tøø mnajtshixøøñä. Páadiäc
hajxy tøø mnajtshixøꞌøy coogä Dios hajxy
mwiingudsähgøøñä, møød coogä Diosmädiaꞌagy
hajxy hamuumduꞌjoot myajtuuṉnä. Tøyhajtä
Dios jiujquiä. Cabä quepychechä naax̱poch
jiujquiä. 10 Møød jaduhṉ hajxy miänaam̱bä cooc
mijtsä Dioshuung Jesucristo hajxy mjøbhixy̱ coo



1 Tesalonicenses 2:1-2 iii 1 Tesalonicenses 2:5

yaa quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax ̱wiin.
Tsajpootyp chohṉdaꞌagaꞌañ coo hänajty yaa
miänacaꞌañ. Coo jaꞌa Jesucristo hänajty tøø
yhoꞌogy, mänit yagjujypiøjcä jaꞌa Tieedy. Mänit
jim ̱ ñøcxy tsajpootyp. Jaꞌa Jesucristo hajxy jaduhṉ
xyajnähwaꞌadsáaṉäm coo jaꞌa haxøøgjäyaꞌayhajxy
hänajty yajcumädow̱aꞌañii jaꞌa Dios.

2
1-2 Mäguꞌughajpädøjc, coo højts jim ̱ nhooyy

Filipos Diosmädiaꞌagy‑yajwaꞌxpä, mänit højtsä
jäyaꞌay jim ̱ xxiøøghajty. Høxtä xchaac̈htiuuṉ
højts jaduhṉ. Pero coo højts mänitiä nnøcxy maa
mijtsän,mänithøjtsäDios xjiootcapxmøcpøjcy,hoy
højtsä jäyaꞌay hänajty xjiaanc ̈h tehm̱miädsiphaty. Y
coo højtsmijtsä Diosmädiaꞌagy nyajwiingapxøøyy,
mänit hajxy mmäbøjcy hamuumduꞌjoot.
Tøyhajt jaduhṉ, túhm̱äts. Coo højtsä Dios
xpiuhbety, paady højtsä miädiaꞌagy hamøj
jootmøj nyajwaꞌxä. 3 Tøyhajtä Diosmädiaꞌagy
jaduhṉ. Hamuumduꞌjoot højts nyajwaꞌxy. Cab
højts nhøhṉdaꞌagy. 4 Haa caꞌa, jaꞌa Dios højts
xwyiinguejx Diosmädiaꞌagy‑yajwaꞌxpä, paady
højts hamuumduꞌjoot nyajwaꞌxy caꞌxy pedyii.
Cab højts nyajtägach ni weeñ ̱tiä. Jaꞌa Dios højts
xquiumaayy. Jaduhṉ højtsä njoot chocy coo
højts xquiumáyät. Cab højts nmøjpädaꞌagy pø cab
højtsä cuꞌug xquiumay. Hix̱, jaduhṉä Dios hajxy
xñajuǿøyyäm neby hajxy nwiinmahñdhájtäm.
5Mänaa højts jim ̱ nhoyyän maa mijtsän, cab højts
mijts hänajty nwiinhøønaꞌañ. Jii jäyaꞌayhajxy
näjeꞌe, yajxóṉ hajxy miäwiinhøøñ jeꞌeguiøxp
coo hajxy yajcumayaꞌañ. Pero højts, cab højts



1 Tesalonicenses 2:6 iv 1 Tesalonicenses 2:11

jaduhṉ mänaa njatcøꞌøy. Ni cab højtsä xädøꞌøñ
mänaa nhadsocy. Jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌebä, yajxóṉ
hajxy miäwiinhøøñ, weenä xädøꞌøñ hajxy jaduhṉ
mioꞌoyii. Pero højts, cab højts jaduhṉ njatcøꞌøy.
Tøyhajt jaduhṉ. Xñajuǿøbiøcḧä Dios jaduhṉ
cooc̈h ngaꞌa høhṉdaꞌagy. 6 Cab højts jaduhṉ
nmänaꞌañ coo højts pøṉ xwyiingudsähgǿꞌøwät,
ni mijts ni pøṉ, hoy jaduhṉ jia hawiinmatsä
coo højts cu xwyiingudsähgøøyy, jeꞌeguiøxpä
coo højtsä Jesucristo tøø xwyiinguex̱y. 7 Pero
nnäxuuꞌchp højts mijts. Mijtscøxpä højtsä
hojioot nmøødhaty. Høxtahm̱dsä tajjäyaꞌay jaꞌa
yhuung hajxy cwieendähaty, jaduhṉ højts mijts
ngüeendähajpä. 8 Njaanc̈h tehm ̱ chojpy højts
mijts, paady højts mijtsä Diosmädiaꞌagy hoy
nyajwiingapxøꞌøy. Høxtä cu nnähhoꞌtuuty højts
mijts coo jaꞌa Dios jaduhṉ cu miänaaṉ̃. Hix ̱,
hoyhoy højts mijts ndsocy nbaꞌhäyoy nägøꞌø
nädecypiä. 9 Mäguꞌughajpädøjc, mänaa højts
mijtsä Diosmädiaꞌagy hoy nyajwiingapxøꞌøyän,
nnajuøøby højts hänajty coomijtsä xädøꞌøñ hänajty
may mgaꞌa møødä. Paady højts hänajty møc
nduṉ̃ nxajy xøømdsuhm̱. Mjahmiejch hajxy
jaduhṉ, túhm̱äts. Jaꞌa nhamdsoo caayyøøc
højts hänajty nguduum̱by nguxajpy. Cab højts
hänajty nmänaꞌañ coo højts mijtsä caayyøøc xñäꞌä
móꞌowät.

10 Mäguꞌughajpädøjc, hoy højts jim ̱ nwädijty
maa mijtsän. Cab højts jim ̱ nmeeꞌch nbojty.
Cab højts jim̱ nduuṉdägooyy nnajxtägooyy. Ni
weeñ ̱tiä højts jim ̱ ngaꞌa cädiehy. Tøyhajt jaduhṉ,
túhm̱äts. Jaduhṉ højtsä Dios xñajuøøbiä coo tiøyyä.
11 Høxtahm̱dsä teedyjäyaꞌayä yhuung hajxy jioot-
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capxmøcpøcy, jaanä jaduhṉ højts mijts njoot-
capxmøcpøjpä. Tøyhajt jaduhṉ, túhm̱äts. Jaduhṉ
mijts nmägapx nhanehm̱bä coo hajxy hoy yajxóṉ
mjäyaꞌayhádät. 12 Jaduhṉä Dios jioot chocy. Coo
hajxy jaduhṉ hoy yajxóṉnjäyaꞌayhájtämät, paadiä
Dios hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm tsajpootyp maa
miähaneꞌemiän,maawyiingudsähgøꞌøyiijän.

13 Paady højtsä Dios tehṉgajnä nnämaꞌay
“Dioscujúꞌuyäp.” Hix̱, coo højts mijtsä
Diosmädiaꞌagy hoy nyajwiingapxøꞌøy, mänit
hajxy hamuumduꞌjoot mguhbøjcy. Jaduhṉ hajxy
mmäbøjcy coo jiaanc ̈h Diosmädiaꞌaguiä. Cab
hajxy mmänaaṉ̃ cooc tyijy jäyaꞌay tøø yhädiuṉ̃.
Tøyhajt jaduhṉ coo jaꞌa Dios tøø yhädiuṉ̃. Y
coo hajxy jaduhṉ mmäbøcy, paady hajxy hoy
mjäyaꞌayhajnä. 14 Mäguꞌughajpädøjc, coo jaꞌa
mhamdsoo mägunaax̱ hajxy xchaac̈htiuuñ ̱,
jaꞌa judíoshajxy, jaduhṉ hajxy mjajt mhabejpä
nebiä mäbøjpädøjc‑hajxy jim ̱ chaac̈hpøquiän
Judea‑naaxooty, jaꞌa hajxy mäbøjpä jaꞌa
Diosmädiaꞌagy møødä Jesucristo miädiaꞌagy.
Jaduhṉ hajxy chaac̈htiúuṉäbä jaꞌa yhamdsoo
mägunaaxẖajxy, jaꞌa judíoshajxy. 15 Coo jaꞌa
Wiindsǿṉ Jesucristo yaghoꞌcä, jaꞌa judíoshajxy
jaduhṉ jatcøøyy. Jaduhṉä judíos jaꞌa profetadøjc
hajxy jecy yaghoꞌpä. Højtspaadiä judíos xjiaac
hadsaac̈htiuuṉnajxpä. Coo jaꞌa judíoshajxy jaduhṉ
haxøøg yhänaꞌc‑haty, paady hajxy quiaꞌa cumayii
jaꞌa Dios. Hoy piøṉä hajxy jaduhṉ miädsiphaty.
16 Hix̱, coo højtsä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hänajty
nyajmøødmädiaꞌagy, jaꞌa hajxy caꞌa judíospä,
ween hajxy jaduhṉ ñähwaats quiuhwaatspä,
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mänit højtsä judíos hänajty xjia wiꞌi yhadugaꞌañ.
Coo jaꞌa judíoshajxy jaduhṉ jiatcøꞌøy, tehṉgajnä
hajxy hanax̱iä haxøøg jiaac tehm̱ jiatcøꞌøy. Pero
mobädajpä hajxy hoyhoy yajcumädow̱aꞌañii jaꞌa
Dios.

17-18 Hoorä, mäguꞌughajpädøjc, coo højts
jim ̱ nhooyy maa mijtsän, mänit højts jim̱
nwiimbíjcumbä. Mänit højts yaa nmänajcy. Pero
cab højts hijty yaa njegaꞌañ. Ja wiꞌi ñøcxtägatsaam̱b
højts jim ̱ jadähooc maa mijtsän. Hix̱, jaduhṉ højts
mijts njuøꞌøy nebiä hamdsoo huungpän. Hoy
miänaajä mijts njahmiejtstaꞌagy, hoy hajxy ngaꞌa
ja niyhíjxäm hajujcy. Høøcḧ Pablo, mayhóoc‑høch
jim ̱ tøø nja wiꞌi ñøcxtägatsaꞌañ, pero cab højtsä
møjcuꞌugong tøø xyajnäbaadøøyyä coo højts jim̱
nnøcxtägátsät. 19-20Haa jaꞌa Jesucristo, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä, coo jeꞌe yaa quiädaactägátsät
hädaa yaabä naax ̱wiin, mänit hajxy hänajty
mgähxøꞌøgaꞌañ maa wyiinduumän coo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty hamuumduꞌjoot tøø
mmäbøcy. Paady højts njøbhixy̱ coo jaꞌa Jesucristo
yaa quiädaactägatsaꞌañ. Mänit højts jaduhṉ
nxooṉdaꞌagaꞌañ nägøꞌø nädecypiä jaꞌa mijtscøxpä.
Mänit højtsä Dios xquiumayaꞌañ jeꞌeguiøxp coo
jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hoy mgudiuuṉä mänaabä
højtsmijts hoy nyajwiingapxøꞌøyän.

3
1-3 Coo højts jaduhṉ nmädoyhajty coog hajxy

hijty mjaanc ̈h tehm ̱ chaac̈hpøcy, mänítøch
njaanc̈h tehm ̱ jiootmayhajpøjcy jeꞌeguiøxp
cooc̈h hänajty ngaꞌa najuøꞌøy pø mjøjtänaabiä
møjcuꞌugong hajxy hänajty. Páadyhøcḧä njoot
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hänajty jiaanc ̈h tehm̱ chocy cooc̈h jim ̱ nnǿcxät
maa mijtsän, nmäyajtøwáam̱biøch mijts hänajty
pø hoy hajxy hänajty mmeeꞌxtucy. Pero cab
hänajty ñäbaadøꞌøwaꞌañ cooc̈h jim ̱ nnǿcxät.
Mänítøch jaduhṉ nwiinmahñdyhajty cooc̈hä
hermano Timoteo jim ̱ nguéxät nidiuhm ̱, y
cooc̈h jiiby nidiuhm ̱ nmähmǿꞌøwät Atenas.
Näguipxy højtsä hermano Timoteo xmiøødtuṉ̃
Diosmoonsä maa højtsä Diosmädiaꞌagy
nyajwaꞌxiän jaꞌa Jesucristocøxpä. Páadyhøcḧä
hermano Timoteo jim ̱ nguejxy maa mijtsän coo
mijts jaduhṉ xjiootcapxmøcpǿgät maa hajxy
hänajty mdsaac̈hpøquiän, weenä Diosmädiaꞌagy
hajxy hänajty jaduhṉ maas hoy mmäbøcy
hamuumduꞌjoot, møød ween hajxy hänajty
jaduhṉ mgaꞌa jootmayhaty. Hix̱, jaꞌa Dios hajxy
jaduhṉ tøø xyajnähdíjjäm coo hajxy jaduhṉ
ndsaac ̈hpǿjcämät jaꞌa Jesucristocøxpä. Tøyhajt
jaduhṉ, túhm̱äts. 4 Haa caꞌa, mänaa højts jim̱
nhoyyän maa mijtsän, mänit hajxy nhawáaṉäm
coo hajxy hänajty tsipcøxp ndsaac̈hpøgáaṉäm.
Jaduhṉ hajxy tøø njaanc̈h jajt tøø njaanc̈h
habéjtäm, túhm̱äts. 5 Hoorä, cooc̈h hänajty
ngaꞌa najuøꞌøy pø hoyyä møjcuꞌugong hänajty
mjøjtänaꞌay maa hajxy hänajty xjia wiꞌi
jiøjcapxøꞌøyän, mänítøch jaduhṉ nja mänaaṉ̃
cooc̈h jim ̱ nnǿcxät maa mijtsän. Pero coo
hänajty quiaꞌa näbaadøꞌøwaꞌañ cooc̈h jim ̱ nnǿcxät
høøcḧ, páadyhøcḧä hermano Timoteo jim̱
nguejxy, ween mijts jaduhṉ xmiäyajtøy pø hoyyä
møjcuꞌugong hajxy hänajty tøø mjøjtänaꞌay, pø
hoyyä Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty mbanøcxyñä.
Hix̱, ndsähgǿøbiøch hänajty coo jaꞌa møjcuꞌugong
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hajxy hänajty tøø xjiøjcapxøꞌøy. Coo hajxy
häxøpy tøø mgaꞌa meeꞌxtucy, xiøøbä højts mijtsä
Diosmädiaꞌagy häxøpy hoy tøø nyajwiingapxøꞌøy.

6 Coo jaꞌa Timoteo jim ̱ jiaanc̈h hooyy maa
mijtsän, mänit wyiimbíjcumbä. Hoy yaa
miejtstägach maa højtsän. Mänit højts xyhawaaṉä
coogä Diosmädiaꞌagy hajxy tehṉgajnä mmäbøcy
hamuumduꞌjoot, møød coog hajxy hamiṉ̃ haxøpy
mnic̈hogyii. Hoxiooṉdaacnä jaduhṉ. Jaduhṉä
Timoteo miänaam̱bä cóogøch mijts hoy miänaajä
xjiahmiejtstaꞌagy, møød cóogøch mijts xchocy
xpiaꞌhäyoy. Jadúhṉägøch mijts xjia wiꞌi yhixaꞌañ
nébiøchmijts nja wiꞌi yhixaꞌañän.

7 Mäguꞌughajpädøjc, coo højts jaduhṉ
nmädoyhajty coogä Diosmädiaꞌagy hajxy
hänajty tehṉgajnä mmäbøcy hamuumduꞌjoot,
mänit højts njootcugøøyy, hoy højts hänajty
hanax̱iä nja tsaac̈hpøcy, hoy højts hänajty møj
may nyajmaajiaty. 8 Paady højts jootcujc
nnijiäwǿøyyänä coo mijtsä Diosmädiaꞌagy
tehṉgajnä mbanøcxy hamuumduꞌjoot jaꞌa
Jesucristocøxpä. 9 Coo mijts jaduhṉ mmäbøcy
tehṉgajnä, paady højts njaanc̈h tehm̱ xiooṉdaꞌagy
Dioswiinduum, paady højtsä Dios hoy miänaajä
nnämaꞌay “Dioscujúꞌuyäp.”

10-11 Xøømdsuhm̱ højtsä Diosteedy mbaꞌyaꞌaxy
møødä Wiindsǿṉ Jesucristo. Jaduhṉ højts
nmänuuꞌxtaꞌagy hamuumduꞌjoot coo hajxy ween
yajnäbaadøꞌøy coo højts jim ̱ nnøcxtägátsät maa
mijtsän, jaduhṉ højts mijtsä Diosmädiaꞌagy
njaac yajnähixǿꞌøwät nebiaty hajxy pedyii
mgaꞌa mäbøcyñä, 12 møød weenä Jesucristo
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hajxy xjiaac puhbety coo hajxy hamuumduꞌjoot
mjaac nic̈hogǿøjät hamiñ ̱ haxøpy neby højts
mijts ndsoquiän, møød coo jäyaꞌay hajxy
jaduhṉ nägøxi̱ä mdsoc mbaꞌhäyówät, 13 møød
weenä Jesucristo hajxy xjiaac puhbety coo
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot
mbanǿcxät,møød coo hajxymgaꞌa najtshixǿꞌøwät,
møød coo hajxy mgaꞌa wädítät haxøøg, jaduhṉ
hajxy mhídät hawaꞌadstuum, jaduhṉ hajxy
pøṉ xquiaꞌa nähwaam̱bédät maa jaꞌa Diosteedy
wyiinduumän coo jaꞌaWiindsǿṉ Jesucristohänajty
yaa tøø quiädaactägach hädaa yaabä naax ̱wiin.
Näguipxiä Jesucristo jaꞌa mioonsä hänajty nägøxi̱ä
miøødcädaꞌagaꞌañ møød pønjatiä Diosmädiaꞌagy
hänajty tøø miäbøcy.

4
1 Hoorä mäguꞌughajpädøjc, jaꞌa Jesucristocøxpä

højts mijts cham ̱ nmägapxy nhaneꞌemy coo ha-
jxy hoy mjaac tehm ̱ jiäyaꞌayhádät, jaduhṉä Dios
hajxy xquiumáyät. Jaduhṉ højts mijts jayøbajt
nyajnähixøøyy. Y jaduhṉ hajxy hoy mjaanc ̈h
jäyaꞌayhaty.

2 Jaduhṉ højtsä Wiindsǿṉ Jesucristo tøø
xñajtscapxøꞌøy coo højtsmijts nyajwiingapxǿꞌøwät,
túhm̱äts. 3 Jaduhṉä Dios hajxy xyajmädsójcäm
coo hajxy hoy ngudiúuṉämät nebiaty hajxy
tøø xyhanéhm̱äm coo hajxy hoy nwädíjtämät,
møød coo jaꞌa haxøøgwiinmahñdy hajxy ngøxy̱
najtshixǿøyyämät. 4 Jaanä jaduhṉä Dios hajxy
tøø xyhanéhm̱ämbä coo jaꞌa ndoꞌoxiøjc hajxy
hoy yajxóṉ nmøødtsänáayyämät, møød coo hajxy
nwiingudsähgǿøyyämät. 5 Haa jaꞌa jäyaꞌayä
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Dios hajxy caꞌa hix̱yhajpnä, cabä miädiaꞌagy
hajxy jaduhṉ quiudiuuṉä. Hix̱, wiingtoꞌoxiøjc
hajxy wyiꞌi yhadsojpy. Pero mijts, caꞌa hajxy
jaduhṉ mbajatcøꞌøy. 6 Caꞌa mmäjøøn mmädøjcä
tioꞌoxiøjc hajxy jaduhṉ mmägapxtägooyyä.
Pønjaty jaduhṉ jatcøøby, tsipcøxp hajxy hoyhoy
yajcumädow̱aꞌañii jaꞌa Jesucristo. Haa caꞌa,
jaduhṉ højts mijts tøø nhuuc hanehm ̱bä. 7 Hix ̱,
jaduhṉä Dios hajxy tøø xyajnähdíjjäm coo hajxy
hoy yajxóṉ njäyaꞌayhájtämät. Cab hajxy jaduhṉ
xyajmädsójcäm coo hajxy haxøøg nwädíjtämät.
8 Jaduhṉds jeꞌe, paadiä Dios jaꞌa yhEspíritu tøø
xmióoyyäm, jaduhṉ hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät.
Pønjaty jaduhṉ caꞌa cudiunaam̱b nébiøch
cham ̱ nmädiaꞌaguiän, jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
ñägädieeyøøby, caꞌa jiäyaꞌayä.

9 Mäguꞌughajpädøjc, jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
tøø xyajnähixǿøyyäm coo hajxy hamiṉ̃
haxøpy nnic̈hójcämät, pønjatiä Diosmädiaꞌagy
mäbøjp. Hoorä, coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
tøø xyajnähixǿøyyäm, cab yhadsipä cooc̈h
mijts jaduhṉ njaac yajnäjaayǿꞌøwät coo hajxy
jaduhṉ nnic ̈hójcämät. 10 Tøyhajt jaduhṉ coo
jaꞌa mäbøjpädøjc hajxy nägøxi̱ä mdsocy yaa
Macedonia‑naaxootywiinduhm̱yhagajpt. Jaduhṉ
højts mijts mäbøcy nmänuuꞌxtaꞌagy coo hajxy
maas hamuumduꞌjootmmädsógät. 11 Jaduhṉ højts
mijts tøø nhuuc hanehm ̱bä coo hajxy hamoṉ̃
haducymhídät, coo hajxymgaꞌa yajtägǿꞌøwätmaa
cueendä hajxy mgaꞌa møødän, møød coo hajxy
mniyhix̱ mnimiähäyowǿøjät hamdsoohaamby.
Jaduhṉä mjoot hajxy mbädáꞌagät coo hajxy
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jaduhṉ mgudiúnät, 12 jaduhṉä cuꞌug hajxy
xquiumáyät, møød jaduhṉ hajxy tii mgaꞌa
yajmaajiádät.

13 Mäguꞌughajpädøjc, jaꞌa jäyaꞌayhajxy caꞌa
mäbøjpä, coo jaꞌa jiujy jaꞌa miäguꞌug hajxy
yhoꞌogy tiägoy, mänit hajxy jiaanc ̈h tehm̱
jiootmayhaty. Paady hajxy jaduhṉ jiootmayhaty
coo hajxy quiaꞌa najuøꞌøy coo jaꞌa Dios jaꞌa
hoꞌoguiäyaꞌay yagjujypiøjtägatsaꞌañ, jaꞌa hajxy
hänajty tøø miäbǿquiäbä. Paady højts mijts
cham ̱ nhawáaṉäm, cab højtsä njoot chocy
coo hajxy mjootmayhájpät. 14 Hoorä, coo
hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm coo jaꞌa Jesucristo
jiujypiøjtägajch mänaabä hänajty tøø yhoꞌoguiän,
paady hajxy jaduhṉ nmäbǿjcämbä coo jaꞌa Dios
jaꞌa hoꞌoguiäyaꞌay yagjujypiøjtägatsaꞌañ, jaꞌa hajxy
hänajty tøø miäbǿquiäbä jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa
Jesucristo hajxymøødhijpä tuꞌugmädiaꞌagy.

15-17 Hädaa mädiaꞌagy jaduhm ̱bä, jaꞌa
Jesucrístøch jaduhṉ xñajtscapxøøyyä. Hoorä, coo
jaꞌa Jesucristohänajtyyaaquiädaactägatsaꞌañhädaa
yaabä naax ̱wiin, mänit jim ̱ choonaꞌañ tsajpootyp.
Mänit møc yaꞌaxaꞌañ nebiä soldadowiindsøṉhajxy
møc yaꞌaxiän coo hajxy hänajty chiptunaꞌañ.
Mänitä Diosmoonsä møc yaꞌaxaam̱bä, jaꞌa
møjtuuṉg jim ̱ møødpä tsajpootyp. Mänitä
Dios jaꞌa xiuux ̱t yajxuꞌuxaꞌañii møc. Mänitä
hoꞌoguiäyaꞌayhajxy jiujypiøgaꞌañ, jaꞌa hajxy
hänajty tøø miäbǿquiäbä jaꞌa Jesucristocøxpä.
Mänitä mäbøjpädøjc‑hajxy nägøxi̱ä chajpedaꞌañ,
pønjaty hänajty jujyñä tsuxnä, näguipxy møød
pønjaty hänajty tøø yhoꞌogy, jaꞌa hajxy hänajty
tøø jiujypiøjtägáchäbä. Mänitä Jesucristo hajxy
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nägøxi̱ä nøcxy njøjcubaadøꞌøwáaṉäm jim ̱ jocjooty,
møød pønjaty hänajty tøø jiujypiøjtägach, møød
pønjaty hänajty jujyñä tsuxnä. Hoy miänaajä
jaꞌa Jesucristo hajxy nägøxi̱ä xmiøødhidáaṉäm.
Cab hajxy mänaa xpiuhwaꞌadsáaṉäm. 18 Tøyhajt
hädaa mädiaꞌagy jaduhṉ. Coo hajxy jaduhṉ
mmäbøcy, jaduhṉ hajxy hamiṉ̃ haxøpy
mnijiootcapxmøcpøgǿøjät.

5
1-2 Mäguꞌughajpädøjc, mnajuøøby hajxy jaduhṉ

coo jaduhṉ quiaꞌa yajnajuøꞌøy mänaa xøø
tiempo yhabaadaꞌañ coo jaꞌa Jesucristo yaa
quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax ̱wiin. Paady,
cab yhadsipä cooc̈h mijts njaac yajnäjaayǿꞌøwät
mänaa jaduhṉ jiadaꞌañii. Pero jaduhṉ mäbøcy,
mnajuøøby hajxy jaduhṉ coo jaꞌa Jesucristo hajxy
xyajcädaacpedáaṉäm jaguiapxy jamiädiaꞌagy.
3 Jaduhṉä cuꞌughajxy hänajty miänaꞌanaꞌañ:
“Jootcujc hajxy nhíjtäm; cab hajxy nej njadáaṉäm,
cab hajxy nej nhabetáaṉäm”, nøm̱. Mänitä tsøꞌty
häyohn jaguiapxy jamiädiaꞌagy yhabaadaꞌañ.
Paquiä cuꞌughajxy jaduhṉ jiadaꞌañii tiunaꞌañii
jaduhṉ mäwiin nebiä toꞌoxiøjc‑hajxy jiaty
yhabetiän coo jaꞌa yhuunghajxy hänajtymyinaꞌañ
quiaꞌawaꞌañ. Cabä cuꞌughajxy hänajty hoy
piäyøꞌøgaꞌañ. 4 Pero mijts, mäguꞌughajpädøjc,
mwiinjuøøby hajxy jaduhṉ. Cab hajxy jaduhṉ
myagjuøꞌøwaꞌañ coo jaꞌa Jesucristo hajxy jaduhṉ
xyajcädaacpéjtämät jaguiapxy jamiädiaꞌagy.
5 Hix̱, coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, paady hajxy jaduhṉ
mäwiin nmäbáatäm nebiä jäyaꞌayhajxy xøøm
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wädijpän. Hoy hajxy yhix̱y. Cab hajxy nhíjtäm
hagoodstuum. 6-8 Coo hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, tsøcxä hajxy híjtäm nähix̱
hahixøꞌø. Tsøc hajxy híjtäm wijy quejy.
Jaduhṉ hajxy ngaꞌa híjtämät nebiä jäyaꞌay
maabän, nebiä jäyaꞌay múucäbän. Jaduhṉä
haxøøgpä hajxy hoy njøjtänáayyämät nebiä
soldadohajxy chiptuṉ̃än nähbujxt cuhbujxt.
Tsøcxä Diosmädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot
mäbǿjcäm. Tsøgä jäyaꞌay hajxy nägøxi̱ä tsojc
paꞌhäyóow̱äm. Tsøgä Jesucristo hajxy jøbhíjxäm
coo hajxy xyajnähwaꞌads xyajcuhwaꞌadsáaṉäm.
9 Hix̱, cabä Dios hajxy xyajmädsójcäm coo
hajxy ndsaac ̈hpǿjcämät. Caj pues. Jaduhṉ
hajxy tøø xyajnähdíjjäm coo jaꞌa Wiindsǿṉ
Jesucristo hajxy xyajnähwaats xyajcuhwáatsämät.
10 Paady hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ
hajxy hoy xmiøødhidáaṉäm cøjxtaꞌaxiøø. Coo
yaa quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax ̱wiin,
mänit hajxy nägøxi̱ä xwiowøꞌøgáaṉäm, møød
pønjaty hänajty jujyñä tsuxnä, møød pønjaty
hänajty tøø yhoꞌogy tøø tiägoy. 11 Hoorä, jaac
nijiootcapxmøcpøgøø hajxy hamiñ ̱ haxøpy. Jaac
niyajnähixøꞌøwøø jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy.
Jaduhṉ hajxy jädaꞌahaty mjaanc ̈h cudiuṉ̃.

12 Mäguꞌughajpädøjc, mijts nmänuuꞌxtaacypy
coo jaꞌa wiindsøṉdøjc hajxy mwiingudsähgǿꞌøwät,
jaꞌa hajxy jim ̱ tuum̱bä maa jaꞌa Diostøjcän, jaꞌa
mijts xwyiingapx xjiøjcapxøøbiä. 13 Coo hajxy
jaduhṉ tiuṉ̃, paady hajxy hamuumduꞌjoot mdsoc
mbaꞌhäyówät. Jootcujc hajxy mnimiøødhidǿøjät.
Cab hajxymnimiäjootmaꞌadmnimiädsiphadǿøjät.
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14 Mäguꞌughajpädøjc, jaduhṉ mijts njaac ya-
jwiinxiic njaac yajwiingapxøꞌøy coo hänaꞌc ha-
jxy mhójät, jaꞌa hajxy nax ̱y nuuxhoꞌpä, coo ha-
jxy ween tiuñ ̱; møød coo hänaꞌc hajxy mjoot-
capxmøcpǿgät, jaꞌa hajxy jootmayhajpä;møød coo
hänaꞌc hajxy mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät, jaꞌa ha-
jxy hoy caꞌa mäbøgaam̱bä. Meeꞌxxieemy hajxy
jaduhṉ nägøxi̱ä mmägapxmhanéꞌemät.

15 Mniyajcopcøꞌøwǿøjäp hajxy. Coo pøṉ
ñägädieeyøꞌøwǿøjät, cab yaghawiimbídät.
Jaduhṉä mjoot hajxy hoy miänaajä mbädáꞌagät
coo mayhajt hajxy mduñ ̱hájtät hoy ñäꞌä pøṉä,
møødä mäbøjpädøjc‑hajxy, møødä cuꞌughajxy
nägøxi̱ä.

16 Hoy ñäꞌä mänaajä hajxy mxooṉdáꞌagät.
17 Tehṉgajnä Dios hajxy mbaꞌyáꞌaxät.
18Mnämáꞌawäbä Dios hajxy “Dioscujúꞌuyäp”, hoy
hajxy nej cu mja jat cu mja habet. Chojpiä Dios
jioot jaduhṉ coo hajxy jaduhṉ ngudiúuṉämät,
jeꞌeguiøxp coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm
jaꞌaWiindsǿṉ Jesucristocøxpä.

19 Cabä Dioshespíritu hajxy mänaa mhadúgät.
20 Cab hajxy mbéxät pønjatiä Diosmädiaꞌagy na-
jtscapxøøby. 21 Pero cǿxäbä mädiaꞌagy hajxy
mmädoomach mädyii hoy mädyii mäbaad. Jeꞌeds
hajxy mguhbǿgäp hamuumduꞌjoot. 22 Møødä
haxøøgjootä haxøøgwiinmahñdy hajxy mgøxy̱ najt-
shixǿꞌøwät.

23 Jaꞌa Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt hajxy
xmióoyyäm. Ween hajxy xquiøxy̱ yajnähwaꞌac ̈h
xquiøxy̱ yajcuhwaꞌac ̈h. Ween hajxy xyaghity
hawaꞌadstuum, møødä mjuøhñdyhajxy, møødä
mniꞌxä mgopc‑hajxy, høxtä coonä jaꞌa
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Wiindsǿṉ Jesucristo yaa quiädaactägátsät
hädaa yaabä naax ̱wiin. 24 Jaꞌa Dios hajxy
tøø xwyiimbíiw̱äm. Jaayaꞌay hajxy tsipcøxp
xyajnähwaꞌads xyajcuhwaꞌadsáaṉäm neby hajxy
tøø xyajwiinwaaṉǿøyyäm. Tøyhajt jaduhṉ. Hix ̱,
cabä Dios mänaa yhøhṉdaꞌagy.

25 Mäguꞌughajpädøjc, huuc Diospaꞌyaꞌax hajxy
tehṉgajnä jaꞌa højtscøxpä.

26 Huuc nämaꞌaw jaꞌa mäbøjpädøjc hajxy
jaduhṉ nägøxi̱ä coo højts hamuumduꞌjoot ndsocy
nbaꞌhäyoy.

27Nax ̱iä mäbøjpädøjc hädaa nocy hajxy mdehm̱
yajwiingapxǿꞌøwät nägøxi̱ä. Jaꞌa Jesucristo
jaduhṉ hanehm̱b.

28Ween mijtsä Wiindsǿṉ Jesucristo jaꞌa hoyha-
jtä weenhajt møjmay xmioꞌoy. Amén.
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