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1 Timoteo
1 Pablohájpøch høøcḧ. Jaꞌa Jesucrístøch

xquiuguex ̱yhajp. Jaꞌa Diosteedy møødä Wiindsǿṉ
Jesucristo, mänítøch hajxy tøø xyhaneꞌemy cooc̈h
jaduhṉ ndúnät cuguex̱y. Jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
xyajnähwaats xyajcuhwáatsäm. Jaꞌa Jesucristo
hajxy njøbhíjxäm coo hajxy hawaꞌadstuum
xpiädaꞌagáaṉäm. 2 Timoteo, míicḧhøch hädaa
nocy nyajnäjaayøøby. Jadúhṉhøch miic ̈h njuøꞌøy
nebiä hamdsoo huungpän coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
nmäbǿjcäm. Tøyhajt jaduhṉ. Jaꞌa Diosteedy
møødä Wiindsǿṉ Jesucristo, ween miic ̈hä tsooctä
mayhajt hajxy xtiuuṉä, ween xñäxuucḧ, weenä
hoyhajtä weenhajt xmioꞌoy.

3 Hoorä, mänaa højts jim ̱ tøø nhíjtäm
Efeso, mänítøch nwiinmahñdyhajty cooc̈h jim̱
nnǿcxät Macedonia‑naaxooty. Mänítøch miic ̈h
nmänuuꞌxtaacy coo jim ̱ mmähmǿꞌøwät Efeso
nidiuhm ̱, coo jaduhṉ jim ̱ ween mduṉ̃ wiindsǿṉ
maa jaꞌa Diostøjcän. Jadúhṉhøch miic ̈h cham̱
nnämáaguiumbä coo jim ̱ mjaac túnät. Hix̱, jii
jäyaꞌayhajxy näjeꞌe, cabä Diosmädiaꞌagy hajxy
hoy yajnähixøꞌøy neby højts nyajnähixǿøyyäm.
Wiingaty hajxy yajnähixøꞌøy. Mhójäp jaduhṉ coo
hajxy jaduhṉ wiing quiaꞌa yajnähixǿøñät. 4 Jaanä
jaduhṉduhm̱bä, mhójäp jeꞌebä pønjatiä nähap
hajxy wiꞌi miädiaacp, møød pønjaty yajcopcøøby
tijatiä jecyjiäyaꞌayhajxy hijty xiøhaty. Cab jaduhṉ
choobaady coo jaduhm ̱bä capxy coo jaduhm̱bä
mädiaꞌagy hajxy tehṉgajnä yajcapxiøꞌøy. Jueꞌe
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tsoobaatp coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcäm coo jaꞌa Dios hajxy xpiädáacäm
hawaꞌadstuum.

5 Pero jaduhṉä Dios jioot chocy coo hajxy
hamuumduꞌjoot nnic ̈hojc nnibiaꞌhäyóow̱ämät
hamiñ ̱ haxøpy. Pønjaty howyiinmahñdy møød,
jeꞌehajxy jaduhṉ hamuumduꞌjoot nic̈hojc
nibiaꞌhäyóow̱äp, møød pønjaty haxøøgwiinmahñdy
caꞌa møød, møød pønjatiä Diosmädiaꞌagy
hamuumduꞌjoot mäbøjp. 6 Tøø jäyaꞌayä
Diosmädiaꞌagy hajxy ñajtshixøøñä näjeꞌe.
Tøø hajxy jaduhṉ tiuꞌudägooñä. Xiøøbä
hajxy yajcapxiøꞌøy mädyii caꞌa tsoobaatp.
7 Jaduhṉä jioot hajxy jia wiꞌi piädaꞌagy coo jaꞌa
jecyquiuhdujt hajxy yajnähixǿꞌøwät, jaꞌa Moisés
jecy quiujáhyyäbä. Pero cab hajxy wyiinjuøꞌøy
neby hajxy jia wiꞌi yajnähixøꞌøwaꞌañ cooc tyijy
tiøyyä.

8 Coo jaꞌa jecyquiuhdujt hajxy jaduhṉ hoy
nyajtúuṉämät, mänit jaduhṉ tiuuṉgpaady. Tøyhajt
jaduhṉ, túhm̱äts. 9 Paadiä Dios jaꞌa jecyquiuhdujt
piädaacy coo jaꞌa haxøøgjäyaꞌayhajxy
jaduhṉ quiumädów̱ät, caꞌa jieꞌeguiøxpä jaꞌa
hojiäyaꞌayhajxy. Tøyhajt jaduhṉ, túhm̱äts. Jueꞌec ̈h
jaduhṉ nnänøøm̱by jaꞌa haxøøgjäyaꞌayhajxy,
pønjatiä Diosmädiaꞌagy caꞌa mäbøjp, møød
pønjatiä Dios caꞌa wiingudsähgøøby, møødä
cubojpä cugädieebiähajxy, møød pønjatiä
haxøøgwiinmahñdy møød, møød pønjatiä Dios
mägapxtägooby, møød pønjatiä tiaj tieedy
yaghoꞌp, møødä jäyaꞌay‑yaghoꞌpähajxy, 10 møød
pønjatiä wiingtoꞌoxiøjc møødtsänaaby, møød
pønjatiä miäyaꞌadiøjc møødmaab, møødä
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jäyaꞌamieeꞌtspähajxy, møødä høhṉdaacpähajxy,
møødä mänähøønøøbiähajxy, møød pønjatiä
hoguiapxiä homiädiaꞌagy hajxy caꞌa cudiuum̱b.
11 Hädaa hoguiapxy hädaa homiädiaꞌagy
hädaaduhm̱bä, jim ̱ jaduhṉ myiṉ̃ cujaay maa
jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän coo jaꞌa Dios hajxy tøø
xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Dióshøch jaduhṉ tøø
xyajnähdijy coo jaꞌamiädiaꞌagynyajwáꞌxät. Jaanc ̈h
tehm ̱ jiootcujcä Dios jaduhṉ.

12 Haa jaꞌa Wiindsǿṉ Jesucristo, jeꞌec̈hä
mäjaa tøø xmioꞌoy. Páadyhøch jaduhṉ nnämaꞌay
“Dioscujúꞌuyäp” cooc̈h tøø xwyiinguex̱y cooc̈hä
miädiaꞌagy jaduhṉ nyajwáꞌxät. Xyaghijxnájxhøch
jaduhṉ cooc̈h hänajty hoy ndunaꞌañ, 13 hóyhøch
hijty haxøøg nja wiingapxpety. Nmädsibǿøbiøch
hijty. Nhøxpäbóobiøch hijty pønjaty mäbøjp
jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero cábøcḧä Dios
xyajcumädooyy. Xñäxúuꞌtshøch jaduhṉ jeꞌeguiøxp
cooc̈h hänajty ngaꞌa nnajuøꞌøyñä cooc̈h hänajty
haxøøg njatcøꞌøy. 14 Mänítøcḧä Dios jaꞌa tsooctä
mayhajt møj may xtiuuṉä. Mänítøch xpiädaacy
tuꞌugmädiaꞌagy møødä Jesucristo. Páadyhøcḧä
Diosmädiaꞌagy nmäbøjnä. Páadyhøcḧä jäyaꞌay
nägøxi̱ä ndsojc nbaꞌhäyoonä.

15 Paadiä Jesucristo yaa yhooyy hädaa yaabä
naax ̱wiin, jaꞌa cubojpä jaꞌa cugädieebiähajxy hoy
yajnähwaꞌac ̈h yajcuhwaꞌac ̈hii. Tehm̱ tiøyhajt
jaduhṉ. Tsøc hajxy hamuumduꞌjoot mäbǿjcäm.
Høøcḧ, hanáxi̱øcḧä pojpä cädieey hijty nmøødä
may. Cab ndijy pøṉ hijty xmiäbaady nébiøcḧä
pojpä cädieey hijty nmøødä. 16 Hóyhøcḧä pojpä
cädieey hijty may nja møødä hanax̱iä, mänítøcḧä
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Dios xñäxuuꞌch, jaduhṉä Jesucristo yajcähxøꞌcy
cooc̈h hänajty xjiaanc̈h tehm ̱ mieeꞌxtucy, weenä
cubojpä cugädieebiähajxy jaduhṉ wyiinjuøꞌøy coo
hajxy hawiinmats miäbǿgät jaꞌa Diosmädiaꞌagy
jaꞌa Jesucristocøxpä, møød ween hajxy jaduhṉ
wyiinjuøøbiä coo hajxy hoy jiugyhadaꞌañ
cøjxtaꞌaxiøø nebiä Dios jiugyhatiän. 17 Tsøgä
Dios hajxy hoy miänaajä wiingudsähgǿøyyäm.
Nidiuhm̱ jaduhṉ miähaneꞌemy cøjxtaꞌaxiøø. Cab
jaduhṉ mänaa yhoꞌogaꞌañ tiägoyyaꞌañ. Cab hajxy
jaduhṉmänaa nhíjxäm. Tehm̱ tiøyhajt jaduhṉ.

18-19 Huung Timoteo, chám̱høch miic ̈h
nwiingapx njøjcapxøꞌøy coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hamuumduꞌjoot mmämøjtänáꞌawät, møød
coo tehṉgajnä mmäbǿgät, møød coo hojioot
howyiinmahñdy mjaac panǿcxät. Jaduhṉ miic ̈hä
Dioscugapxyhajxy jecy tøø xyhuuc mädiaacpä
coo miic ̈h jaduhṉ mgudiunaꞌañ. Najtscapxøøyyä
hajxy jaduhṉ jaꞌa Dioshespíritu. Jii jäyaꞌayhajxy
näjeꞌe, coo jaꞌa yhojiootä yhowyiinmahñdy hajxy
tøø ñajtshixøꞌøy, paady hajxy tøø tiuꞌudägooñä.
Cabä Diosmädiaꞌagy hajxy miäbøjnä. 20 Jaduhṉä
Himeneohajxy tøø jiatymøødä Alejandro. Tøøcḧä
møjcuꞌugong hajxy nyajcøꞌødägøꞌøy, weenä
Dios hajxy jaduhṉ miänuuꞌxtaꞌagy coo hajxy
miämeeꞌxǿøjät, møød coo hajxy ween wyiinjuøꞌøy
coo jaduhṉ yhaxøøgä coo jaꞌa Dios hajxy ñähojy.

2
1 Hoorä, chám̱høch nyajwiinxiic nya-

jwiingapxøꞌøwaꞌañ nebiatiä Dios hajxy
nbaꞌyaax̱mújcämät. Tsøgä Dios hajxy
mänuuꞌxtáacäm jaꞌa jäyaꞌaguiøxpähajxy nägøxi̱ä
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mäduhñ ̱tiä hajxy yaa chänaꞌay hädaa yaabä
naax ̱wiin. Tsøgä Dios hajxy nämáayyäm
“Dioscujúꞌuyäp.” 2 Pønjaty hajxy xyhanéhm̱äm,
jeꞌeguiøxpä Dios hajxy tsøc mänuuꞌxtáacäm,
møødä gobiernähajxy, møødä gobernadorhajxy,
møødä cuduuṉghajxy. Jaduhṉ hajxy hagujc
jootcujc nhíjtämät. Jaduhṉä cuꞌug hajxy xquiaꞌa
hadsíjpämät. Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy
hoy ngudiúuṉämät. Jaduhṉä Dios hajxy hoy
nwiingudsähgǿøyyämät. 3 Hahixøøby jaduhṉ
coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ nmänuuꞌxtáacämät
jaꞌa gobiernäcøxpähajxy. Jaduhṉä Dios hajxy
xquiumáayyämät. Jaayaꞌay hajxy jaduhṉ
xyajnähwaats xyajcuhwáatsäm. 4 Jaduhṉä
Dios jioot chocy coo hajxy nägøxi̱ä nnähwaats
nguhwáatsämät mäduhṉ̃tia hajxy yaa
ndsänáayyäm hädaa yaabä naax ̱wiin, møød
coo jaꞌa tøyhajt hajxy nwiinjuǿøyyämät jaꞌa
Jesucristocøxpä. 5-6 Hix̱, tuꞌuquiä Dios hajxy
nDeedyhájtäm. Jaanä jaduhṉduhm̱bä, tuꞌjäyaꞌay
hajxy jim ̱ xñähgapxtúutäm Dioswiinduum. Jaꞌa
Jesucristo jeꞌe. Mänitä Dios miänaaṉ̃ coo jaꞌa Je-
sucristo yaa jiäyaꞌayhádät hädaa yaabä naax ̱wiin.
Mänitä Jesucristo hamdsoojoot ñiñähdujcä. Mänit
hajxy nägøxi̱ä hoy xñähhoꞌtúutäm. Jaduhṉ
nbojpä ngädieey hajxy nägøxi̱ä xyajnähwaats
xyajcuhwáatsäm. 7 Páadyhøcḧä Dios xpiädaacy
cooc̈h xquiuguex ̱yhádät cooc ̈hä mädiaꞌagy
jaduhṉ nyajwáꞌxät coo jaꞌa Jesucristo hajxy
tøø xñähhoꞌtúutäm, møød cooc ̈hä jäyaꞌayä
Diosmädiaꞌagy nyajwiingapxǿꞌøwät, jaꞌa hajxy
caꞌa judíospä, ween hajxy jaduhṉ miäbøcy,
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møød weenä tøyhajt hajxy jaduhṉ wyiinjuøꞌøy.
Tømiädiáacpøch jaduhṉ, cábøch nhøhṉdaꞌagy.

8 Jaduhṉds jeꞌe, jadúhṉhøcḧä njoot chocy
cooc̈hä nmäyaꞌadiøjcä Dios hajxy piaꞌyáꞌaxät,
hoy ñäꞌä majatiä hajxy mhamugøꞌøy Dioswi-
ingudsähgøøbiä. Hojioot howyiinmahñdymøød
hajxy jaduhṉ mbaꞌyáꞌaxät, caꞌa yhadsip caꞌa
yhajootmaꞌadä, caꞌa yhaxøøgwiinmahñdymøødä.
9 Jaanä jaduhṉduhm̱bä, cábøcḧä njoot chocy coo
jaꞌa toꞌoxiøjc‑hajxyhoc̈hähdiuuṉnäñibiädaꞌagǿøjät.
Cabä quiuhwaay hajxy hanax̱iä yajcopcǿꞌøwät.
Cabä oro hajxy piädáꞌagät ni perlas. Cabä
wit tsow̱jatypä hajxy miäwädítät. 10 Jaduhṉä
jioot hajxy piädáꞌagät coo jaꞌa mayhajt hajxy
tehṉgajnä tiúnät, jaduhṉ hajxy yajcähxǿꞌøgät
coo jaꞌa Dios hajxy tøyhajt wyiingudsähgøꞌøy
hamuumduꞌjoot. 11 Hamoṉ̃ haducy jaꞌa
toꞌoxiøjc‑hajxy jim ̱ yhamädoow̱hídät maa hajxy
nax ̱y mhamugøꞌøyän. Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy
hajxy hoy yhabǿgät. Møød meeꞌxxieemy hajxy
jim ̱ yhídät. 12 Jadúhṉhøch nmägapx nhanehm̱bä
coo jaꞌa toꞌoxiøjcä Diosmädiaꞌagy hajxy jim ̱ quiaꞌa
yajnähixǿꞌøwät maa hajxy nax̱y mhamugøꞌøyän.
Hamoṉ̃ haducy hajxy jim ̱ ñäꞌägä hídät. Cabä
toꞌoxiøjc cuhdujt hajxy miøødä coo jaꞌa yaꞌadiøjc
hajxy yhoj yáꞌaxät. 13Hix̱, jaꞌa Adán, jawyiin jeꞌe
yhädiuuṉä; høxẖaamäEva jiaac hädiuuṉä. 14 Jaanä
jaduhṉduhm̱bä, jaꞌa Eva jaduhṉ wiinhøhṉä
jaꞌa møjcuꞌugong, caꞌa yhAdángä. Jaduhṉä Eva
quiädiehcḧohñ ̱. 15 Paadiä toꞌoxiøjc‑hajxy jiaanc ̈h
tehm ̱ chaac̈hpøcy coo yhuunghajxy myiṉ̃ miech.
Pero coo jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy tehṉgajnä
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miäbǿjcät, jaduhṉä piojpä quiädieey hajxy
yajnähwaꞌads yajcuhwaꞌadsáaṉäxä. Jaduhṉä
Dios chojpä coo jaꞌa toꞌoxiøjcä mäbøjpädøjc hajxy
hamuumduꞌjoot choc piaꞌhäyówät, møød coo
hojioot howyiinmahñdy hajxy miøødhádät, møød
coo hajxymeeꞌxxieemy yhídät.

3
1 Hahixøøby jaduhṉ coo jaꞌa mjoot hajxy

mbädáꞌagät coo hajxy mdúnät wiindsǿṉ maa jaꞌa
mäbøjpädøjc‑hajxiän. Hodiuuṉg jaduhṉ. Tehm̱
tiøyhajt jaduhṉ. 2 Pøṉ jaduhṉ tuum̱b wiindsǿṉ
maa jaꞌa Diostøjcän, tsipcøxpä howyiinmahñdy
miøødhádät. Jagooyyä toꞌoxiøjc tuꞌug yaghídät,
caꞌa mietsc caꞌa tiägøøgä. Cabä vino comjaty
yhúꞌugät. Cabä haxøøgwiinmahñdy miøødhádät.
Hoy wiädítät. Coo pøṉ miédsät tøghayohbiä maa
jaꞌa tiøjcän, piuꞌumióꞌowäp quioñdymóꞌowäp
jaduhṉ. Jiádäp yajnähixøꞌøw jaduhṉ. 3Cab yhuꞌug
cab jiǿøꞌxät. Cab chiptúnät. Meeꞌxxieemy jaduhṉ
quiapx miädiáꞌagät. Cab tii yajtsiptáꞌagät. Cabä
xädøꞌøñ yhadsógät. 4Pøṉ jaduhṉ tuum̱b wiindsǿṉ
maa jaꞌa Diostøjcän, tsipcøxpä yhuungä tioꞌoxy
hoy miägapx yhanéꞌemät, weenä yhuunghajxy
miädiaꞌagymiäbøcy, ween wyiingudsähgøꞌøyii
jaꞌa yhuung. 5 Hix̱, pøṉä yhamdsoo huungä
yhamdsoo toꞌoxy hoy caꞌa haneꞌemaam̱b, cab
hoy miähaneꞌemaꞌañ maa jaꞌa Diostøjcän. 6 Cab
jaduhṉ yhahixøꞌøy coo jaꞌa naam̱dägøꞌøbä tiúnät
wiindsǿṉ maa jaꞌa Diostøjcän, coo jaduhṉ ñäꞌä
niguiumayǿøjät. Wehṉdä jaduhṉ quiumädów̱ät
nebiä møjcuꞌugong quiumädooyyän. 7 Pøṉ jaduhṉ
tuum̱b wiindsǿṉ maa jaꞌa Diostøjcän, tsipcøxp
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jaduhṉ hoy wiädítät maa jäyaꞌayhagujcän, jaꞌa
hajxy caꞌa Diosmädiaꞌagymiäbøjpä. Jaduhṉ quiaꞌa
nähojǿøjät, jaduhṉ quiaꞌa yajtuꞌudägoyyǿøjät jaꞌa
møjcuꞌugong.

8 Jaanä jaduhṉduhm̱bä, jaꞌa yaꞌadiøjc‑hajxy jim̱
mäbuhbejpä maa jaꞌa Diostøjcän, tsipcøxp hajxy
hoy jiäyaꞌayhádät. Cab hajxy ñäꞌä metscapx ñäꞌä
tägøøgcápxät. Cab hajxy yhuꞌug cab hajxy jiǿøꞌxät.
Cabä jäyaꞌaxiädøꞌøñ hajxy yhadsógät. 9 Tsipcøxpä
tøyhajt hajxy miäbǿgät jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa
hijty cuyuꞌuc ̈hpä. Howyiinmahñdymøød hajxy
jaduhṉ miäbǿgät. 10 Pønjatiä jioot tsojp coo hajxy
miäbuhbédät maa jaꞌa Diostøjcän, cab hajxy
mdsoj pädáꞌagät. Ween hajxy jayøjp mhuuc
hijxmach pø hoy hajxy hänajty tiunaꞌañ. Coo
hajxy hänajty tøømhijxmach coo howyiinmahñdy
hajxy jiaanc ̈h møødä, mänit hajxy mbädáꞌagät
coo hajxy jaduhṉ miäbuhbédät. 11 Jaanä jaduhṉä
toꞌoxiøjc‑hajxypä, jaꞌa hajxy jim̱ mäbuhbejpä maa
jaꞌa tsajtøjcän. tsipcøxp hajxy hoy jiäyaꞌayhájpät.
Cab hajxy pøṉ ñähøønǿꞌøwät. Cab hajxy yhuꞌug
cab hajxy jiǿøꞌxät. Hamuumduꞌjootä hoybä
weenbä hajxy quiudiúnät cøxi̱ä. 12 Hoorä, jaꞌa
mäbuhbejpädøjc‑hajxy, jaꞌa yaꞌadiøjc‑hajxypä,
jagooyyä toꞌoxiøjc hajxy tuꞌug yaghídät. Hoy
jaꞌa yhuungä tioꞌoxy hajxy miägapx yhanéꞌemät.
13 Jaꞌa mäbuhbejpädøjc‑hajxy jaduhṉ hoy tuum̱bä,
cumayáaṉäp hajxy jaduhṉ jaꞌamäbøjpädøjc,møød
jaduhṉä møjjuøhñdy hajxy miøødhádät coo hajxy
hänajty miädiaꞌagaꞌañ coog hajxy miäbøcy jaꞌa
Jesucristocøxpä.

14-15 Jadúhṉhøcḧä njoot jia tsocy cooc̈h jim̱
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mobädajpä nnǿcxät maa miic̈hän. Pero cooc̈h
jaduhṉ jim ̱ ngaꞌa näꞌä tsoj nǿcxät, páadyhøch
hädaa nocy nyajnäjaayøꞌøy, jaduhṉ mnajuǿꞌøwät
nebiä mäbøjpädøjc‑hajxy jim ̱ hoy yhídät maa jaꞌa
Diostøjcän. Hoymiänaajä Dios yhity. Hoymiänaajä
Dios jaꞌa mäbøjpädøjcä tøyhajt yajnähixøꞌøy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Hamuumduꞌjoot hajxy
jaduhṉ ñäwaꞌañii. 16 Jaanc̈h tehm ̱ miøj jaanc̈h
tehm ̱ jiaanc ̈h hädaa mädiaꞌagy jaduhṉ jaꞌa
Jesucristocøxpä, coo hajxy hoy xyajnähwaats
xyajcuhwáatsäm. Tehm̱ tiøyhajt jaduhṉ.
Cuyuꞌuc̈hä Dios hädaa mädiaꞌagy hijty yaghity.
Mänithajxy jaduhṉ tøø xyajwiinjuǿøyyäm. Hoorä,
coo jaꞌa Dios jaduhṉmiänaaṉ̃, mänitä yHuung yaa
quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin. Jaꞌa Jesucristo
jeꞌe. Jaduhṉ jeꞌe jiäyaꞌayhajty neby højtshájtäm.
Mänitä Dioshespíritu jaduhṉ yajcähxøꞌcy coo
jaꞌa Jesucristo yhity hawaꞌadstuum. Mänitä
Jesucristo yhijxä jaꞌa Diosmoonsä, jaꞌa hajxy
jim ̱ tsohm̱bä tsajpootyp. Mänitä Jesucristo jim̱
ñøcxy tsajpootyp. Mänitä mädiaꞌagy wiaꞌxy jaꞌa
Jesucristocøxpä maa jaꞌa jäyaꞌayhajxy chänaꞌayän,
jaꞌa caꞌa judíoshajxypä. Mänitä jäyaꞌayhajxy yaa
may miäbøjcy jaꞌa Jesucristocøxpä hädaa yaabä
naax ̱wiin.

4
1-2 Hoorä, howyiinjuøøñä jaꞌa Dioshespíritu

tøø miänaꞌañ coogä mäwiinhøhm̱bähajxy
piädøꞌøgaꞌañ. Jadúhṉäc hajxy ñibiädaꞌagaꞌañii
nebiä hoyhänaꞌcän. Pero yhamdsoo cuhdújtäc
hajxy yajtunaam̱by. Haxøøgcuhdújtäc hajxy
miøødhadaam̱bymøødähaxøøgjuøhñdy. Jadúhṉägä
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mäwiinhøhm̱bähajxy yajtägøꞌøwaꞌañii jaꞌa møjcuꞌu.
Jadúhṉäc hajxy ñajtscapxøꞌøwáaṉäxä nébiägä
høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy hajxy yajnähixǿꞌøwät.
Mänítägä mäbøjpädøjcä høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy
hajxy nämay yhamädoow̱hidaꞌañ. Mänítäc hajxy
jaduhṉ miäbøgaꞌañ. Mänítägä tømiädiaꞌagy
jaꞌa Jesucristocøxpä hajxy ñajtshixøꞌøwaꞌañ.
3-4 Jadúhṉägä mäwiinhøhm̱bähajxy hänajty
yhøhṉdaꞌagaꞌañ cooc tyijy yhaxøøgä coo hajxy
nbǿjcämät, møød cooc tyijy quiaꞌa hahixøꞌøy
coo hajxy cøxi̱ä wiinä njǿøꞌxämät, hoy jaꞌa
Dios cøxi̱ä wiinä tøø jia pädaꞌagy. Hix̱, tijatiä
Dios tøø piädaꞌagy, haagä hoy jeꞌe. Hahixøøby
jaduhṉ coo hajxy nguhbǿjcämät, pønjatiä tøyhajt
mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä. Coo hajxy jaduhṉ
nguhbǿjcäm, jaduhṉä Dios hajxy nnämáayyämät
“Dioscujúꞌuyäp.” Y cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo
hajxy nwiingápxämät. 5 Coo jaꞌa Dios jaduhṉ tøø
miänaꞌañ, møød coo jaꞌa Dios hajxy nbaꞌyáaxä̱m,
jaduhṉä Dios cøxi̱ä wiinä quiunuuꞌxy.

6 Nax ̱y miic ̈hä mäbøjpädøjc jaduhṉ mdehm̱
ñajtscapxǿꞌøwät nébiøch cham ̱ nmädiaꞌaguiän,
jaduhṉä Jesucristo hoy mbuhbédät, jaduhṉä
homiädiaꞌagy hoy mjaac habǿgät jaꞌa Jesu-
cristocøxpä, jaꞌa hajxy nmäbǿjcämbä. Jeꞌe miic ̈h
mnäꞌägä panøcxyhajpy. 7 Cabä nähapmädiaꞌagy
myajcopcǿꞌøwät nebiä teedyhaphajxy wyiꞌi
miädiaꞌaguiän. Høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy jeꞌe
jaduhṉ. Jim̱ä mjoot mnäꞌägä pädáꞌagät nebiä
Diosmädiaꞌagy maas hoy mjaac panǿcxät.
8 Tsoobaatp jaduhṉ siémpräm coo nniꞌxä
ngopc hajxy møc nyaghíjtämät. Pero maas
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näꞌägädä tsoobaatp coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy tehṉgajnä nbanǿcxämät. Hix ̱, coo hajxy
jaduhṉ hoy ngudiúuṉämät, jaduhṉä Dios
hajxy tøø xyajwiinwaaṉǿøyyäm coo hajxy
hodiuum xyaghidáaṉäm hoy miänaajä, møød
jädaꞌahaty, møød miim ̱nä mejtsnä. Jaduhṉ
hajxy xyagjugyhadáaṉäm cøjxtaꞌaxiøø neby jeꞌe
jiugyhatiän. 9 Tehm̱ tiøyhajt hädaa mädiaꞌagy
jaduhṉ. Tsøg hajxy hamuumduꞌjoot mäbǿjcäm.
10 Coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ xyaghidáaṉäm
hodiuum hoy miänaajä, paady hajxy møc nduuṉ
nxájjäm. Jujquiä Dios. Coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcäm coo jaꞌa Jesucristo jaꞌa jäyaꞌay nägøxi̱ä
tøø ñähhoꞌtuꞌudy, paady hajxy xyajnähwaꞌads
xyajcuhwaꞌadsáaṉäm.

11 Jaduhṉä mäbøjpädøjc mwiingapx
mjøjcapxǿꞌøwät nébiøch naam ̱nä tøø
nmädiaꞌaguiän. 12 Tehṉgajnä hoguiuhdujt
myaghídät, jaduhṉ pøṉ xquiaꞌa péxät, hoy jomøjt
may mgaꞌa ja møødä; møød jaduhṉä mäbøjpädøjc
xpiahíxät. Hoy yajxóṉ mgapx mmädiáꞌagät.
Caj mänaa mgapxtägóyyät. Hoy piøṉä
mdsoc mbaꞌhäyówät. Hoy jaꞌa Diosmädiaꞌagy
mmäbǿgät. Mmøødhádäbä howyiinmahñdy.
13Mädúhñ ̱tiøch jim ̱ ngaꞌa tsoj nøcxymaa miic ̈hän,
tehṉgajnä Diosmädiaꞌagy mgapx mmädiáꞌagät
coo hajxy jim ̱ nax ̱y mhamugøꞌøy maa jaꞌa
Diostøjcän. Jaduhṉä mäbøjpädøjc myajwiinxiic
myajwiingapxǿꞌøwät. 14 Mänaa miic ̈hä
majjäyaꞌadiøjc jim ̱ xquiøꞌønähgapiän maa jaꞌa
Diostøjcän, mänit miic ̈hä Dioshespíritu xñägapxy
cooc miic ̈hä Diosmädiaꞌagy myajwaꞌxaꞌañ.
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Mänit miic̈h hänaꞌc jaduhṉ xñajtscapxøøyyä.
Mänit miic ̈hä Dios mäjaa xmiooyy coo jaꞌa
miädiaꞌagy jaduhṉ myajwáꞌxät. Nax ̱y mdehm̱
jiahmiejtstáꞌagät coo jaꞌa mäjaa jaduhṉ xmiooyy.
Caj mnajtshixǿꞌøwät.

15 Jaduhṉä mjoot mbädáꞌagät coo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy jaduhṉ hamuumduꞌjoot
myajwáꞌxät hoy miänaajä. Coo jaduhṉ mgudiúṉ
mguñáxät, jaduhṉä cuꞌug xyhíxät coo jaduhṉ hoy
myajtuꞌuyoꞌoy. 16 Niyajcopcøꞌøwøø nej mwädity,
nej myajnähixøꞌøy. Tehṉgajnä jaduhṉ mgudiúṉ
mguñáxät, jaduhṉ mnähwaꞌads mguhwáꞌadsät
näguipxymøødä jäyaꞌayhajxy hamädoow̱hijpä.

5
1 Cabä majjäyaꞌadiøjc mhoj myáꞌaxät.

Meeꞌxxieemy mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät
nebiä mhamdsoo teediän. Møødä
muutsc‑hänaꞌc‑hajxypä, jaduhṉ mmägapx
mhanéꞌemät nebiä mhamdsoo puhyaꞌayän.
2 Jaanä jaduhṉä tsøꞌødaj mmägapx mhanéhm̱bät
nebiä mhamdsoo tajjän. Møødä toꞌoxiøjc‑hajxy
muutspä, jaduhṉ mmägapx mhanéhm̱bät nebiä
mhamdsoo puhdoꞌoxiän. Caj mmägapxtägóyyät.

3 Jii yaamgtoꞌoxyhajxy näjeꞌe, cab hajxy pøṉ
ñäꞌägädämøødä. Tøyhajt hajxy ñidiuhm̱haty. Jeꞌeds
hajxy mbuhbédäp. 4 Pero jaꞌa yaamgtoꞌoxyhajxy
jaac jim ̱bä, pø jim ̱ä yhuunghajxy, pø jim ̱ä
yhoc‑huunghajxy, ween hajxy jaduhṉ piuhbedyii
nägøꞌø nädecypiä jaꞌa yhamdsoo huunghajxy,
jaꞌa yhamdsoo hoc‑huunghajxy. Jaduhṉä
mäbøjpädøjc‑hajxy quiumayǿøjät jaꞌa Dios
coo tiaj tieedy hajxy jaduhṉ piuhbejtägátsät.
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Jaduhṉ hajxy yajcähxǿꞌøgät coo jaꞌa tiaj tieedy
hajxy jiaanc ̈h wiingudsähgøꞌøy. 5 Hix ̱, jaꞌa
yaamgtoꞌoxyhajxy tehm ̱ tiøyhajt nidiuhm ̱hajpä,
jaꞌa Dios hajxy yhajodhajpy. Xøømdsuhm̱ hajxy
miänuuꞌxtaꞌagy. 6 Pero jaꞌa yaamgtoꞌoxy jaꞌa Dios
hajxy caꞌa hajodhajpä, coo jaꞌa jioot hajxy chógät
coo hajxy xyiꞌig xiooṉdaꞌagaꞌañ, jaduhṉä Dios
yhix̱y nebiä hoꞌogypiän, hoy hajxy jia jujyñä,
hoy hajxy jia tsuxnä. 7 Jaduhṉä mäbøjpädøjc
mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät coo jaꞌa homiädiaꞌagy
hajxy pedyii ween quiudiuṉ̃, jaduhṉ hajxy
quiumayǿøjät jaꞌa cuꞌug. 8 Pønjatiä jiujy miäguꞌug
caꞌa hijxp caꞌa mähäyoob møødä yhuung møødä
tioꞌoxy, tøø jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy ñajtshixøøñä
neby hajxy hijty miäbøquiän jaꞌa Jesucristocøxpä.
Maas haxøøg hajxy jiatcøꞌøy quejee hänaꞌc‑hajxy
caꞌa näꞌägämäbøjpä.

9Mgujáhyyäbä yaamgtoꞌoxiä xiøø hajxy pønjaty
hajxy mbuhbedaam̱by. Jeꞌe xiøøhajxy pédäp
pønjaty tägøøghiiꞌx jomøjt tøø yhabéjtäxä, møød
pønjatiä yaꞌadiøjc tuꞌuquiä tøø miøødtsänaꞌay,
10 møød pønjatiä cuꞌughajxy ñänøøm̱by coo
jaꞌa mayhajt hajxy tøø tiúuṉäxä, møød pønjatiä
ñøøxä miajc hoy yajxóṉ tøø yajtsoꞌogy tøø
yajyeegy, møød pønjaty puꞌumiooby coñdymooby
jaꞌa jäyaꞌayhajxy jim ̱ miim̱b mejtspä maa jaꞌa
tiøjcän, møød pønjatiä mäbøjpädøjc cøꞌøbujp
tecypiujp, møød pønjaty puhbejp jaꞌa jäyaꞌayhajxy
häyohmbaatpä, møød pønjatiä jioot tøø piädaꞌagy
coo jaꞌa hoybä weenbä hajxy quiudiúṉ quiuñáxät
hoyñäꞌä tiijä. Jaꞌayaamgtoꞌoxyhädaahoguiuhdujt
jaduhm ̱bä hajxy yajtuum̱bä, jeꞌeds hajxy
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mbuhbédäp.
11-12 Pero jaꞌa yaamgtoꞌoxy tsaanbä

muutspähajxy, cabä xiøøhajxy quiujáhyyäxät,
cab hajxy mbuhbédät. Hoy hajxy tøø jia
mänaꞌañ coogä Jesucristo hajxy hamuumduꞌjoot
miädunaꞌañ maa jaꞌa tsajtøjcän,mänitä jioot hajxy
näjeꞌe piädaꞌagy coo hajxy piøjtägatsaꞌañ coo hajxy
yhuuctägatsaꞌañ. Cabä Jesucristo hajxy jaduhṉ
hoy miädunaaṉnä. Y tuꞌudägóyyäp hajxy jaduhṉ.
13 Jaanä jaduhṉä yaamgtoꞌoxy tsaanbä muutspä
hajxy näjeꞌe jiajpä, wiꞌi ñuuxhoꞌp hajxy, tøjc‑tøjc
hajxy wiädity. Wiꞌi miädiaꞌagy‑yajnajxp hajxy.
Ñäꞌä yaghadsow ̱ ñäꞌä yajpøgøꞌøy hajxy cøxi̱ä tøø
jiaty. Cøxi̱ä hajxy ñäꞌä pamädiaꞌagy mädyiijaty
caꞌa jagä hawiinmats. 14 Jadúhṉhøcḧä njoot jia
tsocy coo jaꞌa yaamgtoꞌoxyhajxy piøjtägátsät, jaꞌa
hajxy tsaanbämuutspä,weenä ñøøxämiajc hajxy
jaduhṉ jiaac yajtsoꞌogy, weenä jiøønä tiøjc hajxy
hoy yajxóṉ cwieendähaty, jaduhṉ hajxy quiaꞌa
hoj quiaꞌa yaꞌaxǿøjät jaꞌa miädsiphajxy. 15Hix ̱, tøø
hajxy näjeꞌe tiuꞌudägooñä. Tøø jaꞌa møjcuꞌugongä
miädiaꞌagy hajxy jiøjpøgǿøyyänä.

16 Mijts, puhdoꞌoxytiøjc, pø jim ̱ mijtsä
yaamgtoꞌoxy mmøødä maa jaꞌa mjujy maa jaꞌa
mmäguꞌughajxiän,ween hajxy jaduhṉmbuhbety,
jaduhṉä mäbøjpädøjc‑hajxy quiaꞌa taj quiaꞌa
máyätnebyhajxy jaduhṉpiuhbédät. Hix̱, jaduhṉä
mäbøjpädøjcä yaamgtoꞌoxy hajxy hoy piuhbédät,
jaꞌa hajxy pøṉ caꞌa jaanc̈hmøødpä.

17 Jaꞌa majjäyaꞌadiøjc‑hajxy, jaꞌa hajxy jim ̱ hoy
tuum̱bä wiindsǿṉ maa jaꞌa Diostøjcän, ween ha-
jxy hoy miäjuyii, møødä Diosmädiaꞌagy hajxy ya-
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jnähixøøbiä. Ween hajxy näꞌä tägøꞌøbä miäjuyii.
18 Hix̱, jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Maa
jaꞌa weeyä trigo hajxy hänajty myajtehṉdseꞌediän,
weenä weeyä jaduhṉ piuhjøøꞌxy.” Jaanä jaduhṉ
miänaam̱bä: “Weenä cuduum ̱bä cubøjpämiäjuyii.”

19 Coo jaꞌa Diostøgootypä wiindsǿṉ
ñäxøꞌøwøꞌøwǿøjät, mänitä mäxøhbä miädiaꞌagy
miäbǿjcäxät pø jim ̱ä capxtøøbä miøødä mejt-
stägøøg. Pø cab jaduhṉ miøødä, cabä miädiaꞌagy
jaduhṉ miäbǿjcäxät. 20 Jaꞌa Diostøgootypä
wiindsøṉhajxy hoy caꞌa wädijpä,mhójäpmyáꞌaxäp
jaduhṉ maa jaꞌa mäbøjpädøjc‑hajxy nägøxi̱ä
yhamugøꞌøyän, weenä miäwiindsøṉhajxy jaduhṉ
chähgøꞌøy. 21 Miic̈h nwiingapx njøjcapxøøby
coo hädaa cuhdujt jaduhm ̱bä tsipcøxp mgudiúṉ
mguñáxät. Cabä mmähänaꞌc näꞌä nägoobä mnäꞌä
tsaac ̈htiúnät, ni caj näꞌä nägoobä mbuhbédät.
Tuꞌcuhdujtä hänaꞌc mnäꞌä híxät, hoy jaduhṉ
xjia mäguꞌughaty, hoy jaduhṉ xjia mädsiphaty.
Xyhíxäbä Dios jaduhṉ møødä Jesucristo, møødä
Diosmoonsähajxy jim ̱ tsajpootypä, jaꞌa hajxy
wiimbíyyäbä. 22 Coo pøṉ hänajty tiägøꞌøwaꞌañ
tuum̱bä tsajtøjwiindsǿṉ, caj mdsoj cøꞌønähgábät.
Jayøjp mwiinmahñdyhádät hodiägaamby pø hoy
hänajty tiunaꞌañ, pø caj. Hix ̱, coo jaduhṉ ñäꞌä
tuꞌudägóyyät, wehṉdä miic̈hä cuꞌug xñänǿmät
cooc tyijy miic̈h tøø mbuhbety. Howyiinmahñdy
myaghídäp hoymiänaajä.

23 Timoteo, nax̱y miic ̈h mjootpädøꞌøgyii.
Hahixøøby coo vino weeñ ̱tiä mhúꞌugät. Cabä
nøøyyähajtiämhúucnät.

24 Jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe, coo hajxy mänaa
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quiädieey, paquiä jaduhṉ wyiingähxøꞌøgy, cahnä
hajxy hänajty miøjyaꞌaxyii hagujc. Pero jii
wiinghänaꞌc‑hajxy, cabä piojpä quiädieeyhajxy
choj wiingähxøꞌøgy, høxtä coonä hajxy hänajty tøø
miøjyaꞌaxyii hagujc. 25 Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌebä, paquiä jaduhṉ
wyiingähxøꞌøgy coo hojioot hajxy jiaanc ̈h tehm̱
miøødä. Hoy jaduhṉ quiaꞌa ja tsoj wiingähxøꞌøgy,
tsipcøxp cujecy wyiingähxøꞌøgaꞌañ.

6
1 Mijts mäbøjpädøjc, nämay hajxy mhity

cudoogøꞌøy. Nax ̱iä mwiindsǿṉ hajxy mdehm̱
wyiingudsähgǿꞌøwät. Nax ̱y hajxy jaduhṉ
mdehm̱ miädiaꞌagymiäbǿgät. Hix̱, coo hajxy
jaduhṉ hoy mgaꞌa cudiúṉ mgaꞌa cuñáxät,
wehṉdä mwiindsǿṉ jaꞌa Dios haxøøg ñänǿmät
møødä Diosmädiaꞌagy. 2 Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
pønjatiä wyiindsøṉä Diosmädiaꞌagy mäbøjp, cabä
mwiindsǿṉ hajxy mbéxät. Pero hamuumduꞌjoot
hajxy mwiingudsähgǿꞌøwät. Maas hoy hajxy
jaduhṉ mmädiaꞌagymiäbǿgät jeꞌeguiøxp coo
jaꞌa Diosmädiaꞌagy miäbøjpä, møød coo hajxy
mmøødnicḧogyii. Nax ̱iä mäbøjpädøjc hädaa
cuhdujt jaduhm̱bä mdehm ̱ wyiingapx mdehm̱
jiøjcapxǿꞌøwät.

3 Jii hänaꞌc‑hajxy näjeꞌe, wiing hajxy
yajnähixøꞌøy. Cabähoguiapxiähomiädiaꞌagyhajxy
wyiinjuøꞌøwaꞌañ neby hajxy nyajnähixǿøyyäm jaꞌa
Wiindsǿṉ Jesucristocøxpä coo jaꞌa hoybä weenbä
hajxy jaduhṉ nbáatäm. 4 Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy jaduhṉ
wiing yajnähixøøbiä, jaanc̈h tehm̱ ñiguiumáayyäp
hajxy jaduhṉ cooc tyijy hajxy jiaanc ̈h tehm̱
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jiaty, cooc tyijy hajxy jiaanc ̈h tehm ̱ ñajuøꞌøy.
Pero cab hajxy tii ñäꞌägädä jaty, cab hajxy tii
ñäꞌägädä najuøꞌøy. Hanax̱iä mädiaꞌagy hajxy
yajtsip yajmaꞌadøꞌøy, jaꞌa caꞌa tsoobaatpä. Coo
hajxy jaduhṉ jiatcøꞌøy, paady hajxy cøxi̱ä wiinä
yajcapxiøꞌøy, paady hajxy miänähøønøꞌøy, paady
hajxy haxøøgjaty ñiñämaꞌayii. 5 Coo hajxy jaduhṉ
jiaanc ̈h tehm̱ chiptsocy, paady hajxy jiaanc ̈h
tehm ̱ ñibiamädsibøꞌøyii. Jaanc̈h tehm ̱ yhaxøøgä
wyiinmahñdyhajxy. Tøø jaꞌa tøyhajt hajxy
ñajtshixøøñä. Wiꞌi yajmäjuyaam̱b hajxy, paady
hajxy ñibiädaꞌagyii cooc tyijy jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy miäbøcy, cooc tyijy hajxy yajnähixøꞌøy.
Nax ̱iä hänaꞌc jaduhm̱bä mdehm̱ piuhwáꞌadsät.
6 Coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hoy nmäbǿjcämät,
jaduhṉä hoyhajtä weenhajt hajxy møj may
nbáatämät, jaduhṉ hajxy jootcujc nhíjtämät. 7Haa
caꞌa, coo hajxy yaa nmiiṉ ngáhw̱äm hädaa yaabä
naax ̱wiin, cab hajxy tii nmämiiṉ nmägáhw̱äm.
Nähwaꞌads hajxy nmaaxhuunghájtäm. Jaanä
jaduhṉduhm̱bä, coo hajxy nhoꞌc ndägóoyyäm,
mänit hajxy cøjx nhøxẖóꞌcäm tijaty hajxy yaa
nmøødhájtäm hädaa yaabä naax ̱wiin. Cab hajxy
tii hoy nmädsoonáaṉäm. Tehm̱ tiøyhajt jaduhṉ.
8 Hoorä, coo wit tucxy hajxy nmøødhájtäm, coo
cay huꞌugy hajxy nmøødhájtäm, paady hajxy
jootcujc tsøc híjtäm. 9 Pero jii hänaꞌc‑hajxy
näjeꞌe, jaduhṉ hajxy wyiꞌi miänaꞌañ coo hajxy
miäyøøjøꞌøwaꞌañ. Paadiä haxøøgwiinmahñdy
hajxy pianøcxaꞌañ. Jaduhṉ hajxy haxøøgtuum
nøcxy quiaꞌawaꞌañ. Jeꞌe hajxy yhøxtaaby mädyii
jaduhṉ caꞌa howyiinmahñdy. Jeꞌe hajxy jaduhṉ
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quiumädow̱áaṉnäp. 10 Jiiyyä haxøøgpä caꞌa
hoybä ñäꞌägädä tsohṉdaꞌagy coo jäyaꞌayhajxy
wyiꞌi xiädøꞌøñhadsocy, møød coo hajxy wyiꞌi
wyiinduc‑haty. Paadiä Diosmädiaꞌagy hajxy
näjeꞌe tøø ñajtshixøꞌøy. Paady hajxy jiaanc ̈h tehm̱
jiootmayhajnä.

11Pero miic ̈h, coo miic ̈hä Dios xquiuguex̱yhaty,
cabä haxøøgpä caꞌa hoybä mädyii mgudiúṉ
mguñáxät. Jaꞌa hoybä weenbä jaduhṉ
mgudiúnäp. Jaꞌa Dios mwiingudsähgǿꞌøwäp.
Mmäbǿjcäbä miädiaꞌagy. Mmädsoc mbaꞌhäyówäp.
Mmeeꞌxtúgäp hoy mja tsaac̈hpøcy. Meeꞌxxieemy
mhänaꞌc‑hádät. 12 Hahixøøby coo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hamuumduꞌjoot mmäbǿgät,
jaduhṉä Dios xyagjugyhádät cøjxtaꞌaxiøø neby
jeꞌe jiugyhatiän. Mänit miic ̈hä Dios jaduhṉ
xyajnähdijy coo jaduhṉ mjugyhádät cøjxtaꞌaxiøø
mänaa miic ̈h nnägapxiän cuꞌugwiinduum coo
jaꞌa Diosmädiaꞌagy tøø mmäbøcy. 13-14 Chaads
miic ̈hnwiingapxnjøjcapxøꞌøy coo jaꞌaDioscuhdujt
tehṉgajnä mjaac cudiúṉmjaac cuñáxät, møød coo
mgaꞌa yajtägátsät, jaduhṉä Dioscuhdujt quiaꞌa
nänømǿøjät haxøøg, høxtä coonä yhabáadät coo
jaꞌa Wiindsǿṉ Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ
hädaa yaabä naax ̱wiin. Jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
xyhíjxäm møødä Jesucristo. Jaꞌa Diósädsä
jugyhajt mooby hoy piøṉä hoy tyiijä. Haa jaꞌa
Jesucristo, coo hänajty jim ̱ tøø yajmec ̈hii maa
jaꞌa Poncio Pilato wyiinduumän, mänit ñägapxy
coogä Dios tøyhajt yHuunghadyii. 15 Jaꞌa Dios
jaduhṉ yaghabaadaam̱b mänaa jaꞌa Jesucristo
yaa quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax ̱wiin.
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Jaanc ̈h tehm ̱ jiootcujcä Dios. Nidiuhm̱ tiuṉ̃
Wiindsǿṉ. Nidiuhm̱ miähaneꞌemy. Ni pøṉ
jaduhṉ quiaꞌa mäbaady. Nägøxi̱ä gobiernähajxy
yhaneꞌemyii møødä reyhajxy. 16 Hoy miänaajä
Dios yhity. Jim̱ maa jaꞌa Dios yhitiän, jaanc ̈h tehm̱
miøc jim ̱ yhajajy. Paady hajxy jim ̱ hoy ngaꞌa
wiingumedsǿøyyäm. Tsøc hajxy hoy miänaajä
Wiindsøṉhájtäm.

17 Pønjaty mäyøø hädaa yaabä naax ̱wiin,
jaduhṉ miic ̈h mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät coo
hajxy quiaꞌa niguiumayǿøjät, møød coo jaꞌa
Dios hajxy yhajodhádät. Møj jaanc̈hä Dios.
Cøxi̱ä wiinä hajxy xmióoyyäm, jaduhṉ hajxy
jootcujc nhíjtäm. Pero cabä mäyøøjäyaꞌayä
xädøꞌøñ hajxy yhadsógät. Hix̱ cøjxp tägooby jaꞌa
hajxy miämäyøøhajpiä. 18 Jaduhṉä mäyøødøjc
mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät coo hojioot hajxy
jiaanc ̈h tehm̱ miøødhádät. Weenä häyoobädøjc
hajxy piuhbety. Cab hajxy wyiinduc‑hádät.
19 Coo hajxy jaduhṉ yaa yhojiäyaꞌayhádät hädaa
yaabä naax ̱wiin, mänitä hoyhajtä weenhajt
hajxy møj may piáadät Dioswiinduum. Y jaduhṉ
hajxy cøjxtaꞌaxiøø yagjugyhadǿøjät nebiä Dios
jiugyhatiän.

20-21 Timoteo, coo miic ̈hä Dios tøø xyajnähdijy
coo jaꞌa miädiaꞌagy myajwáꞌxät, paady
hamuumduꞌjoot mgudiúnät, paady jaduhṉ
mnäwáꞌanät. Hix̱, tøø jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy
hajxy näjeꞌe ñajtshixøꞌøy. Wiingmädiaꞌagy hajxy
tøø piaduꞌubøcy cooc tyijy miaas yajxoṉä. Pero
cabä mädiaꞌagy jaduhm ̱bä tiøyyä. Cab jaduhṉ
choobaady. Näꞌä nägoobä yhøhṉdaꞌagy jaꞌa
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Dioscøxpä. Cabä høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy jaduhm̱bä
mmøjpädáꞌagät.
Weenmiic ̈hä Dios jaꞌa tsooctämayhajt xtiuuṉä.

Amén.
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