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Efesios
1Høøcḧ xøhajp Pablo. Høøcḧ hädaa nocy njahby.

Jaꞌa Dios jaduhṉ mänaaṉ cooc̈hä Jesucristo xwyi-
inguéxät. Mijts hädaanocynyajnäjaayøøbypønjatiä
Diosmädiaꞌagy mäbøjp jim ̱ maa jaꞌa cajpt jaduhṉ
xiøhatiän Efeso, pønjatiä Jesucristo miädiaꞌagy jim̱
hoy yajtúuṉäp. 2 Weenä Dios hajxy xmioꞌoy jaꞌa
hoyhajt jaꞌa weenhajt, møødä Jesucristo. Jaꞌa Dios
hajxy nDeedyhájtäm. Jaꞌa Jesucristo hajxy nWi-
indsøṉhájtäm.

3 Tsøgä Dios hajxy wiingudsähgǿøyyäm. Jaꞌa
Jesucristo, Dyioshajpiä Dios jeꞌeduhm ̱bä; y
jaduhṉ jeꞌe Tieedyhajpä. Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy xmiøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy, paadiä
Dios tsajpootypä jaꞌa mayhajt madiuꞌu tiuṉ̃
jaꞌa højtscøxphájtäm. 4 Cahnä hädaa yaabä
naax ̱wiin hänajty chohṉdaꞌagy, tǿøyyämä Dios
hajxy hänajty xwyiimbíiw̱äm coo jaꞌa Jesucristo
hajxy xmiøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy. Jaanä
jaduhṉ hajxy xwyiimbíiw̱ämbä coo hajxy hoy
njäyaꞌayhájtämät, coo hajxy ngaꞌa cädiéhyyämät,
jaduhṉ hajxy waꞌads hoy nhíjtämät maa jaꞌa
Dioswiinduumän. 5 Coo jaꞌa Dios hajxy xchójcäm,
paadiä Jesucristo yaa quiejxä hädaa yaabä
naax ̱wiin jaꞌa højtscøxphájtäm. Paadiä Dios
jaꞌa Jesucristo yaa quiejxy coo jaꞌa Dios hänajty
tøø wyiinmay coo hajxy xyhuunghadáaṉäm.
Hamdsoojootä Dios jaduhṉ miänaaṉ̃ coo
hajxy xyhuunghájtämät. 6 Tsøcxä Dios hajxy
wiingudsähgǿøyyäm coo hajxy xjiaanc ̈h tehm̱
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chójcäm, coo jaꞌa Jesucristo yaa quiejxä maa
højtshájtäm. Jaduhṉä Dios jaꞌa mayhajt møj tiuuṉ̃
jaꞌa højtscøxphájtäm. Paady hajxy xchójcäm coo
jaꞌa Jesucristo hajxy xmiøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy.
Hix̱, jaanc̈h tehm̱ chójcäbä Jesucristo jaꞌa
Tiéediäm. 7 Coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ xjiaanc ̈h
tehm ̱ chójcäm, paadiä Jesucristo hajxy yaa hoy
tøø xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉä nbojpä ngädieey
hajxy xyajnähwaats xyajcuhwáatsäm. Jaduhṉä
Dios hajxy xmiéeꞌxäm. 8 Coo hajxy jaduhṉ
xjiaanc ̈h tehm̱ chójcäm, paady hajxy hoy tøø
xyajwiinjuǿøyyäm nebiaty jaduhṉ tøø wyiinmay
jaꞌa højtscøxpä. 9 Tøø jaꞌa wyiinmahñdy hajxy
xyhawáaṉäm jaꞌa hijty jaduhṉ quiuyuꞌchpä.
Hamdsoojootä Dios jaduhṉ tøø wyiinmahñdyhaty.
Chojpiä jioot hänajty jaduhṉ coo jaꞌa mayhajt
hänajty tiunaꞌañ jaꞌa højtscøxphájtäm. 10 Jaduhṉä
Dios tøø wyiinmahñdyhaty coo jaꞌa Jesucristo
Wyiindsøṉhadǿøjät cøxi̱ä tijaty jim ̱ tsajpootyp,
møødä tijaty yaa hädaa yaabä naax̱wiin. Coo jaꞌa
Dios jaduhṉ yaghabáadät,mänit hänajty tiøjiadaꞌañ
coo jaꞌa Jesucristo jaduhṉWyiindsøṉhadaꞌañii.

11 Jaꞌa Dios, yajtøjiajpy jeꞌeduhṉ nebiaty
jeꞌe wyiinmay. Hoorä, jéquiänä Dios
wyiinmaayy coo højts jaꞌa yHuung xyajnähwaꞌads
xyajcuhwáꞌadsät, højts judíospä, coo højts jaduhṉ
nmøødhídät tuꞌugmädiaꞌagy. 12 Jequiän højts jaꞌa
nhap jaꞌa ndeedy jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy
tiägøøyyä mäbǿjcäbä coo højts xyajnähwaꞌads
xyajcuhwáꞌadsät. Hoorä, paadiä Dios jaduhṉ jecy
wyiinmaayy coo højts jaꞌa yHuung xyajnähwaꞌads
xyajcuhwáꞌadsät, jaduhṉä jäyaꞌayä Dios hajxy
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nägøxi̱ä wyiingudsähgǿꞌøwät coo jiaanc ̈h tehm̱
miøjjä coo jiaanc ̈h tehm̱ jiaanc ̈hä. 13 Y mijts
jaꞌa caꞌa judíospä, jaanä jaduhṉä Dios tøø
wyiinmaabiä coo mijts jaꞌa yHuung xyajnähwaats
xyajcuhwáatspät. Y jaduhṉ hajxy tøø mmäbøjpä
coo jaꞌa yHuung hajxy tøø xyajnähwaats tøø
xyajcuhwaatspä. Jaanc̈h tehm ̱ tiømiädiaacpä
Dios jaduhṉ. Coo hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm,
paadiä Dios jaꞌa yhEspíritu yaa tøø quiex̱y maa
højtshájtäm, jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm
coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xjiaanc ̈h yajnähwaats
tøø xjiaanc ̈h yajcuhwáatsäm. Hix̱, jéquiänä
Dios jaduhṉ miänaaṉ̃ cooc jaꞌa yhEspíritu
hänajty quiexaꞌañ maa jaꞌa jäyaꞌayhajxiän,
jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hänajty mäbǿjcäbä coo
hajxy hänajty yajnähwaꞌads yajcuhwaꞌadsaꞌañii.
Jaduhṉä Dios jaꞌa tøyhajt hajxy xmióoyyäm
coo hajxy hoy miänaajä xcwieendähadáaṉäm.
14 Y coo jaꞌa Dios jaꞌa yhEspíritu tøø jiaanc ̈h
quejxnä maa højtshájtäm, jaduhṉä tøyhajt hajxy
nmøødhájtämbä coo hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm
maa jaꞌa wyiinduumän. Jaduhṉä Dioshespíritu
hajxy xmiøødhidáaṉäm høxtä coonä yhabáadät
coo jaꞌa Dios hajxy jim ̱ xyajnǿcxämät maa jaꞌa
wyiinduumän, y coo jaꞌa Dios jaꞌa mayhajt
jaduhṉ tiuñ ̱ jaꞌa højtscøxphájtäm, páadiäts hajxy
nwiingudsähgǿøyyämät coo jiaanc̈h tehm̱ miøjjä
coo jiaanc ̈h tehm̱ jiaanc ̈hä.

15 Nmädóyhøch jaduhṉ coo jaꞌa Jesús jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy tøø mmäbøjcä, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. Jadúhṉhøch nmädóyyäbä coo
hajxy mdsocy mbaꞌhäyoy pønjatiä Diosmädiaꞌagy
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panøcxp. 16 Cooc̈h jaduhṉ nmädoyyä, páadyhøch
Dios Dioscujúꞌuyäp nmoꞌoy jaꞌa mijtscøxpä
hoy miänaajä, cooc̈h hänajty nDiospaꞌyaꞌaxy
jaꞌa mijtscøxpä. 17 Nmänuuꞌxtáacypiøcḧä
Dios coo jaꞌa wyiinmahñdy hajxy jaduhṉ
ween xmioꞌoy jaꞌa yhEspírituhaam, y coo jaꞌa
wyiinmahñdy hajxy jaduhṉ ween xyajwiinjuøꞌøy.
Dioshájtäbä Dios jaꞌa Jesucrístäm, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. NDioshájtämä Dios
hajxy. Møj jaanc̈h jeꞌe. Hawiinmats hajxy
jaduhṉ nwiingudsähgǿøyyämät. 18 Jadúhṉhøcḧä
Dios nmänuuꞌxtaacpä coo hajxy ween
xyajwiinjuøꞌøy coo jeꞌe tøø wyiinmay coo hajxy
jim ̱ xyajnøcxáaṉäm maa jaꞌa wyiinduumän.
Paady hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm coo hajxy
xyhuunghájtäm. Jaanc ̈h tehm̱ yhoy jaanc̈h
tehm ̱ yajxóṉ hajxy jim ̱ nhidáaṉäm. 19 Weenä
Dios hajxy xyajwiinjuøøbiä coo møcmäjaa
jiaanc ̈h tehm̱ miøødä, coo jaꞌa miäjaahaam hajxy
xpiuhbéjtäm coo jaꞌamiädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm
coo tiømiädiaꞌagy. 20 Jaanä miäjaahaamä yHuung
jaduhṉ yagjujypiøjtägajtspä. Mänit jim ̱ yajnøcxy
maa jaꞌa wyiinduumän. Mänit ñämaayy coo
yhøxtáꞌagät maa jaꞌa quiøꞌø hahooyhaampiän.
Jim̱ä Jesucristo jaꞌa Tieedy miøødhanehm̱nä.
21 Ni pøṉä cuhdujt jaduhṉ quiaꞌa näꞌägädä
møødä nebiä Jesucristo møjcuhdujt miøødän,
ni jim ̱ tsajpootyp, ni hädaa yaabä naax ̱wiin.
Ni pøṉä cuhdujt mänaa quiaꞌa møødhadaꞌañ
nebiä Jesucristo møjcuhdujt miøødän. 22 Jaduhṉä
Jesucristo piädaacä coo cøxi̱ä wiinä yhanéꞌemät
hoy miaajä. Jaduhṉ jeꞌe piädáacäbä coo højts
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nWiindsøṉhájtämät coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcäm coo tiømiädiaꞌagy. 23Hoyyä Jesucristo
cøxi̱ä wiinä jia haneꞌemy hoy miaajä, coo
hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm, xjiootcädáacäm hajxy
jaduhṉ coo hajxy xmiøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy.
Ni tii jaduhṉ quiaꞌa jootcädaacy neby højts
xjiootcädáacäm.

2
1 Jueꞌe mijts hijty, cabä Dios hajxy hijty

mwiingudsähgøꞌøy, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa
pojpä cädieey hajxy hijty mmøødä, coo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy hijty mgaꞌa cudiuñ ̱.
2 Jaanc̈h tehm ̱ yhaxøøgtuum hajxy hijty
mnäꞌägädä hity. Jaduhṉdsä jäyaꞌayhajxy
yhity jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌa mäbøjpä.
Jaꞌa møjcuꞌugong jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hijty
mmäbǿjcäp. Jaayáꞌayäts møjtuuṉgmøød tsajtcøxp.
Yhanehm ̱by jaduhṉ pønjatiä Diosmädiaꞌagy
caꞌa mäbøjp. 3 Jaduhṉ hajxy hijty nägøxi̱ä
njatcǿøyyämbä. Haxøøg hajxy hijty nwädíjtäm
nebiä njootä ngopc‑hajxy hijty chójcäm. Paadiä
Dios hajxy hijty xyajcumädow̱áaṉäm nägøxi̱ä
näguipxy møødä haxøøgjäyaꞌayhajxy. 4 Pero
hojiootä Dios jiaanc ̈h tehm̱ miøød. Xjiaanc̈h
tehm ̱ chójcäm hajxy. 5 Hoyyä Dios jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy hijty ngaꞌa ja cudiúuṉäm,
jaꞌa miäjaahaamä Dios jaꞌa nwiinmahñdyhajxy
tøø xyajtägájtsäm, nebiä miädiaꞌagy hajxy
jaduhṉ hoy ngudiúuṉämät, nebiä Jesucristo
yagjujypiøjcän jaꞌa Tieediä miäjaahaam. Coo
jaꞌa Dios hajxy xjiaanc ̈h tehm ̱ chójcäm, paady
hajxy tøø xpiädáacäm hawaꞌadstuum. 6 Nebiä
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Dios jaꞌa Jesucristo yagjujypiøjtägajchän, jaanä
jaduhṉ højts xyagjujypiøjtägatsáaṉämbä. Tøø
hajxy xpiädáacäm coo jaꞌa Jesucristo hajxy
nmøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy. Y nebiä Dios
jaꞌa Jesucristo jaꞌa cuhdujt miooyyän coo jim̱
miähanéꞌemät tsajpootyp, jaanä jaduhṉ højtsä
cuhdujt xmioꞌowáaṉämbä. 7 Paadiä Dios jaꞌa
cuhdujt hajxy jaduhṉ xmióoyyäm, jaduhṉ
yajcähxøꞌøgaꞌañ coo hojioot jiaanc ̈h tehm̱ miøødä
maa højtscøxpän, coo hajxy xjiaanc ̈h tehm̱
chójcäm. Paadiä Jesucristo yaa quiejxä hädaa
yaabä naax ̱wiin; paady hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm.
Jim̱ä Dios hajxy hoy miänaajä xyaghidáaṉäm
maa jaꞌa wyiinduumän. 8 Cab hajxy hamdsoo
tøø nhawaꞌadspädsǿøm̱äm. Jaꞌa Dios hajxy
tøø xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Paady hajxy
xyaghawaꞌadspädsǿøm̱äm coo hojioot jiaanc ̈h
tehm ̱ miøødä, coo hajxy nmäbǿjcäm coo hojioot
miøødä. 9 Coo jaꞌa nbojpä ngädieey hajxy
hamdsoo tøø ngaꞌa yajniñähwáatsäm, paady
hajxy hamdsoo ngaꞌa niguiumáayyämät, hoy
hajxy tøø nja hojiäyaꞌayhájtäm. 10 Hix̱, tøø jaꞌa
Dios jaꞌa nwiinmahñdyhajxy xyajtägájtsäm coo jaꞌa
Jesucristo hajxy xmiøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy.
Tøø jaꞌa Dios jaꞌa mäjaa hajxy xmióoyyäm neby
hajxy hoy nhíjtämät. Jéquiänä Dios jaduhṉ
wyiinmaayy coo hajxy jaduhṉ hoy nhíjtämät.

11 Hoorä, højts judíospä, yajcumaaby
højts jaduhṉ coo højts nyajcircuncidarhaty.
Jaduhṉ højts tyijy nyajcähxøꞌøgy coo højtsä
Dios xquiuꞌughaty. Coo højts jaduhṉ
nyajcircuncidarhaty, jeꞌeduhṉ ñänøøm̱by coo
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højtsä seña nbädaꞌagy maa højtsä nniꞌxcøxpän.
Paady højts mijts nxøøghaty, mijts caꞌa judíospä,
coo hajxy mgaꞌa yajcircuncidarhajpä. Tøyhajt
jaduhṉ. 12 Hix̱, højts judíospä, jaꞌa Dios
højts jecy xquiuꞌughajt. Jaduhṉ højtsä Dios
xmiøødyajcuhdujcy coo højts hänajty xyajnähwaꞌads
xyajcuhwaꞌadsaꞌañ. Pero mijts caꞌa judíospä, caj
mijtsä Dios xñämaayy coo mijts xquiuꞌughadaꞌañ,
coo mijts xyajnähwaꞌads xyajcuhwaꞌadsaꞌañ. Hix ̱,
cahnä Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty mmädoyñä
jaꞌa Cristocøxpä. Paady hajxy hijty mgaꞌa
najuøꞌøy coo mijts jaꞌa Dios xyajnähwaꞌads
xyajcuhwaꞌadsaam̱bä. 13 Caj mijtsä Dios hijty
xquiuꞌughaty. Cabä Diosmädiaꞌagy hajxy
hijty mmädoyyä. Pero coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtuꞌudy, paadiä Dios hajxy
xquiuꞌughajnä. 14 Coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ hajxy tøø xpiädáacäm
tuꞌugmädiaꞌagy nägøxi̱ä, møød højts judíospä
näguipxymøødmijts caꞌa judíospä. Hamiṉ̃ haxøpy
hajxy hijty nnimiädsiphájtäm. Pero tøø hajxy
nnimiägapxǿꞌcänä jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm. 15 Højts judíospä, mijts
hijty nmøødnimiädsiphájtäp, mijts caꞌa judíospä.
Hix̱, højtsä Dios jecy xyhanehm̱ madiuꞌu, caꞌa
myijtsä. Mänitä Moisés quiujahy nebiaty højtsä
Dios xyhanehm ̱y, y coo jaꞌa Jesucristo hajxy
hoy xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios jaꞌa mädiaꞌagy
yaghamaadiujnä nebiä Moisés hänajty jecy
tøø quiujaayän. Jaduhṉä Jesucristo hajxy tøø
xpiädáacäm tuꞌugmädiaꞌagy møød jeꞌe, møød højts
judíospä näguipxymøødmijts caꞌa judíospä. Paady
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hajxy ngaꞌa nimiädsiphájtänä hamiñ ̱ haxøpy neby
hijtiän, højts judíospä møød mijts caꞌa judíospä.
16 Coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm
cruzcøxp, paadiä Dios hajxy tuꞌugmädiaꞌagy
xmiøødhíjtänä, møød højts judíospä näguipxy
møødmijts caꞌa judíospä. Cabä Dios hajxy jaduhṉ
nmädsiphájtänä.

17 Hoyyä Jesucristo hajxy xyhawáaṉäm coogä
Dios jaꞌa jioot quiaꞌa tsocy coo jaꞌa Dios hajxy
ngaꞌa mädsiphájtänät. Jadúhṉägä jioot chocy coo
hajxy nmøødhíjtänät tuꞌugmädiaꞌagy nägøxi̱ä,
møød højts judíospä näguipxy møød mijts caꞌa
judíospä. 18 Hix ̱, coo jaꞌa Jesucristo hajxy
nägøxi̱ä tøø xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios hajxy
nägøxi̱ä nmøødhíjtänä tuꞌugmädiaꞌagy, møød højts
judíospä näguipxy møød mijts caꞌa judíospä. Jaꞌa
yhEspírituhaam hajxy jaduhṉ xyajmøødhíjtäm
tuꞌugmädiaꞌagy nägøxi̱ä. 19 Xquiuꞌughájnäp
mijtsä Dios møødä jäyaꞌayhajxy nägøxi̱ä, jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy mäbøjpä, hoy hajxy mgaꞌa
jagä judíospä. XyhuunghájnäbäDioshajxy jaduhṉ.
Cabä Dios hajxy hijty xquiuꞌughaty xyhuunghaty,
coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hijty mgaꞌa mäbøjcä.
20Coo jaꞌa Jesucristo hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutäm,
mänit jeꞌe hoy jiujypiøjtägach. Mänitä Diosquex̱y
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy tiägøøyy yajwaꞌxpä.
Mänitä Diosmädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm.
21-22 Paadiä Jesucristo hajxy xmiøødhíjtäm
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy coo jaꞌaDiosmädiaꞌagy
hajxy näguipxy nmäbǿjcäm, møød højts judíospä,
møød mijts caꞌa judíospä. Hix̱, tøø jaꞌa Dios
hajxy xyajnähwaats xyajcuhwáatsäm jaꞌa nbojpä
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ngädieeyhájtäm. Jaꞌa yhEspírituhaam hajxy jaduhṉ
xyajmøødhíjtäm tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.

3
1Høøcḧ Pablo, páadyhøch chaa ndsum̱yc ̈hänaꞌay

cooc̈hä Jesucristo miädiaꞌagy nyajwaꞌxä maa
mijtsän, mijts caꞌa judíospä. Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xpiädáacäm tuꞌugmädiaꞌagy nägøxi̱ä,
páadyhøcḧä Dios nbaꞌyaꞌaxy jaꞌa mijtscøxpä.
2 Tøø hajxiädaꞌa mmädoyhaty cooc̈hä Dios
tøø xwyiinguex̱y coo mijtsä Diosmädiaꞌagy
nyajwiingapxǿꞌøwät, coo jaꞌa Dios jaꞌa hojioot
miøødä jaꞌa mijtscøxpä. 3 Jéquiänä Dios
wyiinmaayy coo højtsä nbojpä ngädieey
xyajnähwaats xyajcuhwáatsät, højts judíospä.
Nnajuøøby højts hijty jaduhṉ. Pero cuyuꞌuc̈hä
Dios hijty yaghity coo hänajty tøø wyiinmaabiä
coo mijts xyajnähwaꞌads xyajcuhwaꞌadsaam̱bä,
mijts caꞌa judíospä. Hoorä, tøøcḧä Dios hädaa
mädiaꞌagy xyajwiinjuøøñä nébiøch hädaa
mädiaꞌagy weenjaty cham ̱ njaayän. 4 Coo
hädaa mädiaꞌagy hajxy mgápxät, jaduhṉ hajxy
mnajuøꞌøwaꞌañ cooc̈hä Dios jaꞌa mädiaꞌagy tøø
xyajwiinjuøꞌøy, jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa cuyuꞌuc ̈h
tøø yhítiäbä. 5 Cab hädaa mädiaꞌagy hijty pøṉ
miädoyyä. Pero tøø jaꞌa Dios jaꞌawyiinguex̱yhajxy
yajwiinjuøøñä. Jaꞌa yhEspírituhaam jaduhṉ
yajwiinjuøøyy. 6 Jaduhṉ hajxy nnajuǿøyyäm coo
jaꞌa Dios jecy wyiinmaayy coo jaꞌa Jesucristo
hajxy hänajty xñähhoꞌtuꞌudáaṉäm, coo hänajty
jiujypiøjtägatsaꞌañ. Y coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxynmäbǿjcäm, paadiä Jesucristo hajxynägøxi̱ä
nmøødhíjtäm tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy, møød
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højts judíospä näguipxy møød mijts caꞌa judíospä.
Jaduhṉä Dios hajxy nägøxi̱ä xyhuunghájtäm.
Tuꞌugmädiaꞌaguiä Dios hajxy jaduhṉ xyaghíjtäm
jaꞌa Jesucristocøxpä. Paadiä Dios hajxy jaduhṉ
xyajnähwaats xyajcuhwáatsäm coo jaꞌa Jesucristo
hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutäm. Jéquiänä Dios
jaduhṉwyiinmaayy.

7-8 Jaꞌa miøcmäjaaháamhøcḧä Dios tøø
xtiuuṉgmoꞌoy cooc̈h jaꞌa miädiaꞌagy nyajwáꞌxät
maa jaꞌa caꞌa judíoshajxypän. Xtiuuṉgmóoyyhøcḧä
Dios jaduhṉ cooc̈hä judíoshajxy nyajwiin-
gapxǿꞌøwät coo Dios jaꞌa mayhajt møj may
tiunaꞌañ jaꞌa højtscøxphájtäm, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa
Jesucristo hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutäm. Hojiootä
Dios miøød, páadyhøch jaduhṉ xtiuuṉgmooyy,
hóyhøch ngaꞌa jagä mänaꞌañ cooc̈h ngaꞌa
tsoobaady cooc̈h jaduhṉ ndúnät, hóyhøch
nja mänaꞌañ coo jaꞌa Dioshuunghajxy miaas
tsoobáadät, coo hajxy jaduhṉ tiúnät. 9 Jaanä
jadúhṉhøcḧä Dios tøø xtiuuṉgmoobiä cooc̈hä
jäyaꞌayhajxy nägøxi̱ä nyajwiinjuǿꞌøwät coo jaꞌa
Dios jecy wyiinmaayy coo mijtsä Jesucristo
hänajty xyajnähwaꞌads xyajcuhwaꞌadsaam̱bä,
mijts caꞌa judíospä. Mänitä Dios jaduhṉ
wyiinmaayy mänaa cøxi̱ä wiinä yhädiuñ ̱än.
Cab hajxy xchoj yajwiinjuǿøyyäm. Jejcy
jaduhṉ yaghijty cuyuꞌuc̈h. 10 Hoorä, coo jaꞌa
Jesucristo hajxy nägøxi̱ä tøø xyajnähwaats
tøø xyajcuhwáatsäm, møød højts judíospä
näguipxy møød mijts caꞌa judíospä, coo jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy näguipxy nmäbǿjcäm coo
tiømiädiaꞌagy, jaduhṉä Diosmoonsä hajxy jim̱
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ñajuøøñä tsajpootyp coo jaꞌa Dios jiaanc ̈h
tehm ̱ quiuwiinmahñdiä madiuꞌu. Haa caꞌa,
xyhíjxämä Diosmoonsä hajxy coo hajxy
tuꞌugmädiaꞌagy jaduhṉ nhíjtänä. 11 Jaduhṉä
Dios ñäꞌägädä wiinmaayy jequiän, jajty hädaa
naax ̱wiin yhädiuuṉ̃. Jaduhṉ yajtøjiajty coo jaꞌa
Jesucristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. 12 Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy nmøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy, coo jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm, jaduhṉä tøyhajt
hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa cuhdujt hajxy
nmøødhájtäm coo jaꞌa Dios hajxy nbaꞌyáaxä̱mät.
Jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtämbä coo hajxy
xmiädóow̱äm. 13 Mijts nmänuuꞌxtaacypy coo
hajxy mgaꞌa jootmayhádät, hóyhøch yaa nja
tsaac ̈hpøcy. Páadyhøch chaa ndsaac ̈hpøcy cooc̈hä
Diosmädiaꞌagy nyajwaꞌxy maa mijtsän. Páadiäts
hajxy jaduhṉmxooṉdáꞌagät.

14-16 Jaꞌa nWiindsøṉhájtäm Jesucristo, Dios jeꞌe
Tieedyhajpy. Tieedyhajpiä Dios hajxy jeꞌebä
pønjaty jim ̱ tsänaaby tsajtcøxp møød pønjaty
yaa tsänaaby hädaa yaabä naax ̱wiin. Coo jaꞌa
Jesucristo hajxy tøø xpiädáacäm tuꞌugmädiaꞌagy
møød højts judíospä näguipxy møød mijts caꞌa
judíospä, páadyhøcḧä Dios hamuumduꞌjoot
nmänuuꞌxtaꞌagy coo mijtsä mäjaa ween xmioꞌoy
jaꞌa yhEspírituhaam, neby hajxy jaduhṉä
mjuøhñdyhaam mmeeꞌxtúgät. Xpiuhbédäbä
Dios hajxy jaduhṉ jeꞌeguiøxpä coo jeꞌe miøjjä
jiaanc ̈hä. 17 Jadúhṉhøcḧä Dios nmänuuꞌxtaacpä
coo jaꞌa Jesucristo yhEspíritu hajxy ween mjaac
møødhajtä, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy
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mmäbøjcä. Jaduhṉ hajxy hoy yajxóṉ mnic̈hoc
mnimieeꞌxǿøjät hoy miänaaxøøjä. 18-19 Y jaduhṉ
hajxy mwiinjuǿøbiät coo jaꞌa Jesucristo hajxy
xjiaanc ̈h tehm̱ chójcäm møj may. Hanax̱iä hajxy
jaduhṉ xjiaanc ̈h tehm ̱ chójcäm. Cab hajxy caꞌxy
nwiinjuǿøyyämnebiaty hajxy jaduhṉ xjia tsójcäm.
Cab hajxy pedyii nwiinjuǿøyyäm. Coo hajxy
hoy nwiinjuǿøyyämät, hoyyä nwiinmahñdyhajxy
jiadáaṉäm nebiä Dios jaꞌa wyiinmahñdiän.

20 Jaanc̈h tehm̱ miäjaamøødä Dios. Jaꞌa
miäjaahaamä nwiinmahñdyhajxy xyajtägájtsäm.
Jaanä miäjaahaamä mayhajt møj may tiuum̱bä
jaꞌa højtscøxphájtäm. Høxtä cab hajxy hoy
nwiinjuøꞌøwáaṉäm nebiatiä mayhajt jaduhṉ
tiuuṉ̃. Møj mayyä mayhajt jaduhṉ tiuuṉ̃, hoy
hajxy ngaꞌa jagä mäyujwáaṉäm. 21 Tsøgä Dios
hajxy hoy miänaajä wiingudsähgǿøyyäm, coo jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm, jeꞌeguiøxpä coo
jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm. Tøyhajt
jaduhṉ.

4
1 Cooc ̈hä Jesucristocøxpä nduṉ̃, páadyhøch

chaa ndsum̱yc ̈hänaꞌay. Coo mijtsä Dios
tøø xyajnähdijy coo hajxy hoy mwädítät,
paady hajxy jaduhṉ mgudiúnät. 2 Cab hajxy
myajcumáyät. Meeꞌxxieemy hajxy mhídät.
Mmeeꞌxtúgäp hajxy jaduhṉ. Hamiṉ̃ haxøpy
hajxy mnic̈hoc mnimieeꞌxǿøjät. 3 Nax̱y hajxy
tuꞌugcopc tuꞌugwiinmahñdy mdehm̱ yhídät.
Jaꞌa Dioshespíritu hajxy jaduhṉ xyaghídäp
tuꞌugmädiaꞌagy. 4 Tuꞌugmuquiä Jesucristo
miädiaꞌagy hajxy nbanǿcxäm, møød højts judíospä
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näguipxy møød mijts caꞌa judíospä. Tuꞌugmuquiä
Dioshespíritu hajxy nmøødhájtäm. Nägøxi̱ä Dios
hajxy xyajnähdíjjäm coo hajxy jim̱ xyajnøcxáaṉäm
maa jaꞌa wyiinduumän. Tuꞌugmucy hajxy jaduhṉ
njøbhíjxäm. 5 Tuꞌugmuquiä Jesucristo hajxy
nWiindsøṉhájtäm. Tuꞌugmuquiä miädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcäm coo tiømiädiaꞌagy. Jaꞌa Jesucristocøxpä
hajxy nägøxi̱ä nnäbéjtäm. 6 Tuꞌugmuquiä Dios
hajxy nDeedyhájtäm nägøxi̱ä. Jaayaꞌay hajxy
xyhanéhm̱äm nägøxi̱ä. Jaꞌa højtscøxphájtäm
jaayaꞌayä mayhajt tiuuṉ̃ nägøxi̱ä. Jaayaꞌay hajxy
hoy xmiøødhíjtäm nägøxi̱ä.

7 Cøjhawiingatiä Jesucristo hajxy tøø
xyajnähdíjjäm nebiaty hajxy ndúuṉämät.
8 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagymiänaꞌañ:
Coo jim ̱ ñøcxy tsajpootyp, tsum̱iä miädsip

yajnøcxy, jaꞌa hajxy hänajty tøø quiaꞌa
mäjädáꞌaguiäbä.

Mänitä jiamiøødmadiuꞌumiooyy cøxi̱ä wiinä.
9-10 Coo jaduhṉ miänaꞌañ coo jaꞌa Jesucristo

ñøcxy tsajpootyp, jaduhṉ miänaꞌanaꞌañ coo
hänajty yaa tøø yhoy hädaa yaabä naax ̱wiin. Jim̱
hänajty tøø yhuuc tsohṉdaacpä tsajpootyp. Y coo
jim ̱ ñøcxtägajch Dioswiinduum, jim ̱ møj jaanc̈h
yhijnä. Jim̱ jaduhṉ yhanehm̱nä tsajpootyp møød
hädaa yaabä naax ̱wiin. 11 Jaꞌa Jesucristo højts
xpiädaac coohøjtsmadiuꞌundúnät jaayaꞌaguiøxpä.
Näjeꞌe højts xyajnähdijy coo højts ndúnät
apóstol. Jeꞌec ̈h jaduhṉ nnänøøm̱by coo højtsä
Jesucristo xquiejxtsohṉ̃ Diosmädiaꞌagy‑yajwaꞌxpä
wiinduhm̱yhagajpt. Näjeꞌe hajxy yajnähdíjjäbä
coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy jiaac yajwáꞌxät.
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Näjeꞌe hajxy yajnähdíjjäbä coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy yajwiingapxǿꞌøwät. Näjeꞌe hajxy
yajnähdíjjäbä coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy
yajnähixǿꞌøwät. Näjeꞌe hajxy yajnähdíjjäbä coo
hajxy quiopc‑hádät maa jaꞌa hermanodøjc‑hajxy
yhamugøꞌøyän Dioswiingudsähgøøbiä. 12 Paady
hajxy jaduhṉ tiuṉ̃, jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy
maas hoy quiudiúnät coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy miäbøcy. Jaanä jaduhṉ hajxy tiúum̱bät
jaꞌa Dioscøxpä. Jaduhṉ hajxy maas hoy wiädítät
nägøxi̱ä coo jaꞌa Jesucristo hajxy pianøcxy.
13 Jaduhṉä Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy tuꞌugmucy
hoy nmäbǿjcämät nägøxi̱ä coo tiømiädiaꞌagy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Y jaduhṉä Jesucristo
hajxy hoy nmøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy, jaꞌa
Dioshuung. Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy maas
hoy nwiinjuǿøyyämät. Jaduhṉ hajxy maas hoy
nyajtúuṉämät. Mänit hajxy hoy nwiinmáayyämät
nebiä Jesucristo wyiinmayyän. Y jaduhṉ hajxy
hoy nwädíjtämät nebiä Jesucristo hoy wiäditiän.
14 Pønjatiä Diosmädiaꞌagy hoy caꞌa wiinjuøøbyñä,
jaanc̈h tehm̱ piaquiä hajxy yajwiinhøøñ. Hoy
tyii mädiaꞌaguiä hajxy miäbøgaꞌañ. Hix̱, jaꞌa
hänaꞌc‑hajxy mäwiinhøhm̱bä, jiaanc ̈h tehm̱ jiajpy
hajxy mäwiinhøøn. Jaanc̈h tehm ̱ piaquiä hajxy
jaduhṉ xwyiinhǿønät. Pero højtshájtäm, cab
højts jaduhṉ nyajwiinhǿhṉämät. 15 Pero, tsøg
hajxy tøguiápxäm, tsøg hajxy tømiädiáacäm.
Tsøg hajxy tsójcäm, tsøg hajxy méeꞌxäm pønjaty
hajxy nmøødmädiáacäm. Jaduhṉ hajxy hoy
nwädíjtämät nebiä Jesucristo hoy wiäditiän, jaꞌa
hajxy nWiindsøṉhájtämbä. 16 Coo hajxy nhíjtämät
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tuꞌugmädiaꞌagy, coo hajxy nnibiuhbéjtämät hamiṉ̃
haxøpy nebiatiä Dios hajxy tøø xtiuuṉgmóoyyäm,
jaduhṉä Jesucristo hajxy xpiuhbéjtämät, neby
hajxy jaduhṉ maas hoy nnic ̈hojc nnimiéeꞌxämät
hamiñ ̱ haxøpy, nebiä Diosmädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
maas hoy nwiinjuǿøyyämät, neby hajxy jaduhṉ
maas hoy ngudiúuṉämät.

17-19 Pønjatiä Diosmädiaꞌagy caꞌa panøcxp, cab
hajxy miøjpädaꞌagy tijaty jaduhṉ tsoobaatp. Cab
hajxy tii wyiinjuøꞌøy. Jaanc̈h tehm ̱ xiex ̱ä jiootä
quiopc‑hajxy; paady hajxy quiaꞌa wiinjuøꞌøy
coo jaꞌa Dios jaꞌa møjmayhajt tøø tiuṉ̃ jaꞌa
højtscøxphájtäm, paady hajxy quiaꞌa cumayii jaꞌa
Diósäm. Tsähdiuhṉdägoy hajxy jaduhṉ. Hanax̱iä
hajxy yhaxøøgjatcøꞌøy cøxy̱pänejpiä. Paady mijts
jaduhṉ nmägapxy nhaneꞌemy jaꞌa Jesucristocøxpä
coo hajxy jaduhṉ mgaꞌa pajatcǿøbiät. 20 Coo
hajxy tøø mhabøcy jaꞌa Jesucristocøxpä, paady
hajxy mnajuøꞌøy coo jaduhṉ quiaꞌa hoyyä
coo hajxy jaduhṉ mgaꞌa haxøøgwädíjnät, neby
hajxy naam̱nä tøø nmägapxy tøø nhaneꞌemiän.
21 Tøyhajt jaduhṉ coo hajxy tøø mhabøcy jaꞌa
Jesucristocøxpä. Jaayaꞌay hajxy xyajnähixøøyy
jaꞌa yhEspírituhaam. Hix ̱, tøguiapxp tømiädiaacp
jeꞌe. 22 Jaduhṉ hajxy xyajnähixøøyy coo
jaꞌa mhaxøøgcuhdujt hajxy mnajtshixǿꞌøwät
neby hajxy hijty mhaxøøgjäyaꞌayhatiän.
Mduꞌudägoyyaam̱b hajxy hijty jeꞌeguiøxpä coo
hajxy hijty cøxi̱ä wiinä mhadsocy, cooc tyijy
hajxy hijty jaduhṉ mbaadaꞌañ jaꞌa hoyhajtä
weenhajt. Pero myajwiinhøhm̱b hajxy hijty.
Hix̱, cabä hoyhajtä weenhajt hajxy jaduhṉ
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mbáadät. 23Pero, yajtägatsämjootämwiinmahñdy
hajxy. 24 Tøø jaꞌa Dios hajxy xmióoyyäm jaꞌa
hawiinjem̱biä howyiinmahñdy nebiä Dios hajxy
jaduhṉ hoy nbahíjxämät. Jaduhṉ hajxy tøyhajt
hoy mjäyaꞌayhádät. Jaduhṉ hajxy tøyhajt haxøøg
mgaꞌa wädíjnät.

25 Jaduhṉds jeꞌe, cab hajxy mhøhṉdáacnät.
Tøyhajt hajxy mmädiáacnät. Hix̱, tuꞌugmädiaꞌagy
hajxy nhíjtäm.

26-27Coo hajxy tähoocjatymnimiäjootmaꞌadǿøjät,
paquiä hajxy jadähooc mnimiägapxǿꞌcägumbät,
coo jaꞌa møjcuꞌugong hajxy jaduhṉ paquiä xñäꞌä
yajcädiéeyät.

28 Pønjaty meeꞌtsp, cab hajxy miéeꞌtsnät. Ween
hajxy tiuuṉnä, jaduhṉä wiingjäyaꞌay hajxy pi-
uhbédät pøṉ jaduhṉ yajmaajiajp.

29 Cab hajxy mhaxøøgcápxät. Coo hajxy hoy
mgapx mmädiáꞌagät, jiaac wiinjuøꞌøwaam̱biä
jäyaꞌayhajxy, jaꞌa homiädiaꞌagy hajxy hoy
mädoobä. Jaduhṉä Dios jaꞌa mayhajt tiúnät
jaayaꞌaguiøxpähajxy, jaꞌa hajxy jaduhṉ
mädoobä. 30 Cabä Dioshespíritu hajxy
myagjootmadiägǿꞌøwät. Hix̱, jaayaꞌay hajxy
jaduhṉ xcwieendähadáaṉäm høxtä coonä jaꞌa
Jesucristo hänajty yaa quiädaactägatsaꞌañ. Mänit
jaduhṉ quiäxøꞌøgaꞌañ coo hajxy hänajty tøø
xyajnähwaats tøø xyajcuhwáatsäm, møød coo
hajxy hänajty tøø xyajpädsǿøm̱äm haxøøgtuum.

31 Cab hajxy mnixiøøghájtänät. Cab hajxy mn-
imiädsiphájtänät. Cab hajxy mnimiäjootmáꞌtänät.
Cabhajxymniyhójjänät. Cabhajxymniñähójjänät.
Cab hajxy mnimiähaṉhájtänät. 32 Pero,



Efesios 5:1 xvii Efesios 5:6

mnic̈hoc mnimieeꞌxǿøjäp hajxy hamiñ ̱ haxøpy.
Mniñäxuudsǿøjäp hajxy jaduhṉ. Mnimieeꞌxǿøjäp
hajxy jaduhṉ. Hix̱, jaduhṉä Dios hajxy tøø
xmiéeꞌxäm jaꞌa Jesucristocøxpä.

5
1 Xyhuunghájtämä Dios hajxy; xchójcäm hajxy

jaduhṉ. Nax ̱iä Dios hajxy ndehm ̱ piahíjxämät.
2Mnic ̈hoc mnimieeꞌxǿøjäp hajxy nebiä Jesucristo
hajxy xchójcäm. Coo hajxy jaduhṉ xchójcäm,
paady hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm. Quiumaayy jaꞌa
Dios jaduhṉ.

3 Coo jaꞌa Dios hajxy xyhuunghájtäm, paady
hajxy haxøøgmgaꞌa näꞌägädä jatcǿꞌøwät. Nimgaꞌa
hadsógät jäyaꞌadioꞌoxiøjc hajxy. Jaanä jaduhṉ
mijts toꞌoxiøjc‑hajxypä, caj mijts wiingyaꞌadiøjc
mmøødmáabät. Ni mgaꞌa hadsójcät hajxy
jaꞌa mmädoꞌoxiøjcä ñihyhap. Ni cab hajxy
mhaxøøgcápxät. 4 Cabä haxøøghaaw hajxy
mmøødhádät. Cab hajxy mguhhiṉmädiáꞌagät. Cab
hajxymhanähádät. Cab jaduhṉyhawiinmatsäcoo
hajxy jaduhṉ mjatcǿꞌøwät. Pero jaꞌa Dios hajxy
mnämáꞌawäp: “Dioscujúꞌuyäp.” 5 Tøyhajt jaduhṉ,
pøṉ haxøøg jatcøøby, pøṉ jäyaꞌajieꞌe jaanc̈h tehm̱
yhadsojp, cab jim ̱ tiägøꞌøwaꞌañmaa jaꞌa Jesucristo
wyiinduumän, maa jaꞌa Dios jaꞌa wyiinduumän.
Hix̱, pøṉ jäyaꞌajieꞌe hadsojp, cabä Dios hoy
wyiingudsähgøꞌøy. 6Cab hajxy nyajwiinhǿhṉämät
coo jäyaꞌay hajxy hänajty xjia nämáayyämät cooc
tyijy yhoyyä coo hajxy haxøøg njatcǿøyyämät,
nébiäts naam̱nä tøø nmägapxy tøø nhaneꞌemiän.
Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy caꞌa mäbøjpä, jaꞌa hänaꞌc‑hajxy
jaduhṉ haxøøg jatcøøbiä, nébiäts naam ̱nä tøø
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nmägapxy tøø nhaneꞌemiän, yajcumädow̱áaṉäp
hajxy jeꞌeduhṉ jaꞌa Diósäm. 7 Paady jaduhṉ, tsøc
caꞌamøødjatcǿøyyäm näguipxy.

8 Mijts, cabä Diosmädiaꞌagy hajxy hijty
mmädoyyä. Mhaxøøgwädijp hajxy hijty, møød
hajxy hijty haxøøgjaty mjatcøꞌøy. Pero coo jaꞌa
Jesucristo miädiaꞌagy hajxy tøø mmäbǿjcänä,
paadiä mwiinmahñdy hajxy mmøødän
hawaꞌadstuum. Jaduhṉä mwiinmahñdy hajxy
mjaac yaghídät. 9 Pønjatiä wyiinmahñdy
hawaꞌadstuum, hojioot hajxy miøød. Hoy hajxy
jiäyaꞌayhaty. Tøguiapxp tømiädiaacp hajxy jeꞌe.
10 Mjaac habǿgäp hajxy jaduhṉ nebiatiä Dios
hajxy xyajnähixøꞌøy neby hajxy jaduhṉ maas
hoy mjäyaꞌayhádät. Jaduhṉä Jesucristo hajxy
xmiaas cumáyät. 11 Jaꞌa hänaꞌcä Diosmädiaꞌagy
hajxy caꞌa mäbøjpä, cab hajxy hoy jiäyaꞌayhaty.
Cab hajxy jaduhṉ cøxy̱pänejpiä mmøødjatcǿꞌøwät;
pero mwiinguhojǿꞌøwäp hajxy jaduhṉ. 12 Jaanc ̈h
tehm ̱ yhoc̈hähdiuuṉnä hajxy hameeꞌch jiatcøꞌøy;
páadyhøch ngaꞌa nägapxaꞌañ nebiaty hajxy jaduhṉ
jiatcøꞌøy. 13Coo jäyaꞌayhajxynwiinguhojǿøyyämät
coo hajxy yhaxøøgwädity, nebiä Diosmädiaꞌagy
miänaꞌañän, mänit hajxy jaduhṉ yhooc tehm̱
ñajuǿꞌøwät coo hajxy tøyhajt yhaxøøgwädity.
14 Jaduhṉä jäyaꞌayhajxy näjeꞌemiänaꞌañ:
Pøṉ jaduhṉmaab, maꞌabiädøꞌøg hajxy;
pøṉ jaduhṉ tøø yhoꞌogy, mjujypiøjtägátsäp hajxy.
Jaꞌa Jesucristo mijts xquiujajaam̱b

xquiudøøꞌxaam̱b.
Jaduhṉ miädiaꞌagytiägøꞌøy, pøṉä Diosmädiaꞌagy
caꞌa mäbøjp, ween hajxy miäbøcy. Jaduhṉä
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Jesucristo hajxy xyajwiinjuǿꞌøwät coo jeꞌeyyä
jaduhṉ tuꞌuquiä jaꞌa mbojpä mgädieey hajxy
xyajnähwáatsät.

15 Jaduhṉds jeꞌe, nägüeentä hajxy mwädítät.
Cab hajxy mnibiädaꞌagǿøjät nebiä jäyaꞌayä
Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌa wiinjuøøbiän. Paady
hajxy hoy mwädítät coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy mwiinjuøꞌøy. 16 Nax ̱y hajxy hoy mdehm̱
wiädítät. Hix̱, jiaanc ̈h tehm̱ miäwädijpiä jäyaꞌayä
haxøøgwiinmahñdy hajxy jädaꞌahaty. 17Hoorä, cab
hajxy mnibiädaꞌagǿøjät nebiä jäyaꞌayhajxy caꞌa
jajpän. Nax̱iä Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy mdehm̱
wyiinjuǿøyyät mdehm̱ wyiinmädóow̱ät nebiatiä
jioot chocy coo hajxy mgudiúuṉät. 18 Cab jaduhṉ
yhoyyä coo hajxy mmuꞌugǿøjät; yajtägoobiä
jocnøø jaduhṉ. Pero weenä Dioshespíritu
hajxy xjiaac puhbéjtäm coo jaꞌa miädiaꞌagy
hajxy jaduhṉ njaac cudiúuṉäm. 19 Coo jaꞌa
Dioshespíritu hajxy xpiuhbéjtäm, jaduhṉ hajxy
nnijiootcapxmøcpǿjcäm jaꞌa Dioshøyhaam.
Jaduhṉä Dios hajxy hamuumduꞌjoot mwiinhøw̱
mwiinyáꞌaxät. 20 Hoy miäduhṉajtä Dios
hajxy mnämáꞌawät: “Dioscujúꞌuyäp”, jaꞌa
Jesucristocøxpä, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Paadiä Dios hajxy jaduhṉ mnämáꞌawät:
“Dioscujúꞌuyäp”, coo jaꞌahoyhajtäweenhajt hajxy
jeꞌe xmióoyyäm. Hix̱, jeꞌe hajxy nDeedyhájtäm.

21 Hoorä, coo jaꞌa mmähermano waam ̱b
xyhanéꞌemät, hamuumduꞌjootä miädiaꞌagy
mgudiúuṉät, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Jesucristo hajxy
hoy nwiingudsähgǿøyyäm.

22 Mijts toꞌoxiøjc‑hajxy, mgudiúuṉäbä
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mnihyhapä miädiaꞌagy hajxy. Jaduhṉä Jesucristo
hajxy xyhaneꞌemy, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
23 Coo jaꞌa mnihyhaphajxy quiopc‑haty maa
mijtsän, jaduhṉ mäwiin miäbaady coo jaꞌa
Jesucristo hajxy nWiindsøṉhájtäm coo jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy hoy nmäbǿjcäm. Jaayaꞌay hajxy
xyajnähwáatsäm. 24 Coo jaꞌa Jesucristo miädiaꞌagy
hajxy ngudiúuṉäm, jaduhṉ mijtsä mnihyhapä
miädiaꞌagy mgudiúuṉäbät, waam ̱baty hajxy
jaduhṉ xyhaneꞌemy.

25 Hoorä, mijts yaꞌadiøjc‑hajxy, mdsógäp
mméeꞌxäbä mdoꞌoxiøjc hajxy nebiä Jesucristo
hajxy xchójcäm. Hix̱, tøø hajxy xñähhoꞌtúutäm.
26 Paady hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ hajxy
tøø xyajnähwáatsäm jaꞌa nbojpä ngädieeyhájtäm.
Paady hajxy jaduhṉ tøø xyajnähwáatsäm coo jaꞌa
miädiaꞌagy hajxy tøø nmäbǿjcäm. Y coo hajxy
nnäbéjtäm, jaduhṉ hajxy nmänáaṉäm coo jaꞌa
nbojpä ngädieey hajxy tøø xñähwáatsäm. 27Paadiä
Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ hajxy
hoy yajxóṉ xyhíjxämät nebiä pujy nebiä jeꞌec̈hpän
coo hänajty yaa quiädaactägatsaꞌañ. Hix ̱, tøø jaꞌa
nbojpä ngädieey hajxy hänajty xyajnähwáatsäm.
28 Jaduhṉds jeꞌe, mijts yaꞌadiøjc‑hajxy, mdsógäp
mméeꞌxäbä mdoꞌoxiøjc hajxy nebiä mhamdsoo
niꞌx nebiä mhamdsoo copc hajxy mjuøꞌøyän.
Pøṉä tioꞌoxiøjc tsojp meeꞌxp, jaduhṉ miäbaady
nebiä yhamdsoo niꞌx nebiä yhamdsoo copc
choquiän. Hix̱, tuꞌugniꞌx tuꞌugcopc hajxy jiaty
coo toꞌoxiøjc hajxy wyiingpøcy. 29 Hix̱, cap
pøṉä yhamdsoo niꞌx yhamdsoo copc xiøøghaty.
Pero ngüeendähájtämä nniꞌx jaꞌa ngopc‑hájtäm
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hajxy; jaduhṉ mäwíinäts miäbaady nebiä
Jesucristo hajxy xcwieendähájtäm. 30 Hix ̱,
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdiä Jesucristo hajxy
xmiøødhíjtäm coo hajxy nWiindsøṉhájtäm.
31 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Jaduhṉds
jeꞌe, coo jaꞌa yaꞌadiøjc toꞌoxiøjc piaady, mänitä
tiaj tieedy piuhyohdiuutnä. Jaduhṉ mäwíinädsä
yaꞌadiøjc‑hajxy jiaty møødä tioꞌoxiøjc nebiä
tuꞌugniꞌx nebiä tuꞌugcopcän.” 32 Jaanc̈h tehm̱
yajxóṉ hädaa mädiaꞌagy jaduhṉ. Cabä Dios
hajxy hijty xchoj yajwiinjuǿøyyäm. Jaduhṉcḧ
nwiinjuøꞌøy, coo jaꞌa yaꞌadiøjcä tioꞌoxiøjc
miøødhity tuꞌugmädiaꞌagy, coo jaduhṉ miøødhity
tuꞌugniꞌx tuꞌugcopc, jaduhṉ mäwíinäts miäbaady
coo jaꞌa Jesucristo hajxy xmiøødhíjtämbä
tuꞌugmädiaꞌagy coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcäm. 33 Jaduhṉds jeꞌe, jaduhṉä mdoꞌoxiøjc
hajxy mdsoc mméeꞌxät nebiä mhamdsoo niꞌx
nebiä mhamdsoo copc hajxy mdsoquiän. Y mijts
toꞌoxiøjc‑hajxy, jaanä jaduhṉä mnihyhap hajxy
mwiingudsähgǿøbiät.

6
1 Mijts pigänaꞌtøjc‑hajxy, mgudiúuṉäbä

mdajjä mdeediä miädiaꞌagy hajxy jaꞌa
Jesucristocøxpä, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Hahixøøby jaduhṉ coo hajxy jaduhṉ mgudiúnät.
2-3 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Pønjatiä
tiaj tieedy wiingudsähgøøby, jeꞌec̈h hajxy
hoy nyajtsänaꞌawaam̱by nyaghäyowaam̱by
hädaa yaabä naax ̱wiin; jeꞌec ̈h hajxy jejcy
nyagjugyhadaam̱by”, nøm̱ä Diosmädiaꞌagy
miänaꞌañ. Coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ jecy
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xyhanéhm̱äm, mänit jaduhṉ miänaaṉdsohṉ̃ coo
jaꞌamayhajt hänajty tiunaꞌañ jaꞌa højtscøxphájtäm.

4 Mijts taj teedyhajxy, cabä mnøøx cabä
mmajc hajxy hanax̱iä mhójät coo hajxy
xmiähaṉhádät. Jaduhṉä mhuung hajxy mmägapx
mhanéꞌemät coo hajxy hoy wiädítät. Jaduhṉ
hajxy quiumayǿøjät jaꞌa Jesucrístäm, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä.

5 Näjeꞌe mijtsä jäyaꞌayhajxy xjieꞌehaty nebiä
waj nebiä cuaayän. Mgudiúuṉäbä mwiindsøṉä
miädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot, jaꞌa hajxy
hädaa yaabä naax ̱wiimbä. Mwiingudsähgǿꞌøwäp
hajxy jaduhṉ nebiä Jesucristo hajxy nwiin-
gudsähgǿøyyäm. 6-7 Hoyyä jäyaꞌayhajxy tiuñ ̱ coo
jaꞌa wyiindsǿṉ hajxy hänajty wyiindänaꞌayii neby
hajxy jaduhṉ quiumayǿøjät jaꞌa wyiindsǿṉäm.
Pero näjeꞌe jäyaꞌayhajxy hoy quiaꞌa tuñ ̱ coo
jaꞌa wyiindsøṉhajxy hänajty quiaꞌa jim ̱ä. Mijts,
cab hajxy jaduhṉ mbahíxät. Hamuumduꞌjootä
mwiindsǿṉ hajxy mmädúnät. Jaduhṉ hajxy
hoy myajcähxǿꞌøgät coo jaꞌa Jesucristo hajxy
hoy mjaanc ̈h mäduṉ̃. Jaayaꞌay hajxy nmaas
Wiindsøṉhájtäm. Jaduhṉä Dios chojpä. Jaꞌa
Jesucristocøxpä hajxy jaduhṉ mdúnät. Caꞌa
jiäyaꞌaguiøxpähajtiä hajxy mdúnät. 8Mjahmiédsäp
hajxy jaduhṉ, coo jaꞌa nwiindsǿṉ hajxy hoy
nmädúuṉämät, hoy hajxy xjia jeꞌehájtäm nebiä
wajnebiä cuaayän,mänitä Jesucristo jaꞌahoyhajtä
weenhajt hajxy xmióoyyämät.

9 Jaduhṉ mijtspä, cumoonsädøjc, mnäxúudsäbä
mmoonsä hajxy jaduhṉ. Cab hajxy
mhadsähgǿꞌøwät. Haa caꞌa, jaduhṉ mijtsä Dios
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hajxy xyhanehm̱bä nebiä mmoonsä hajxy
xyhanéhm̱äbän jaꞌa Diósäm, jaꞌa jim ̱ tsajpootypä.
Haa caꞌa, cabä Dios hajxy wiing xyhíjxäm. Haa
caꞌa, tuꞌugjäyaꞌayhájtäm hajxy nägøxi̱ä.

10-11 Hoorä, mänuuꞌxtaꞌagä Dios hajxy coo
hajxy ween xpiuhbety jaꞌa miäjaahaam; jaduhṉä
miädiaꞌagy hajxy maas hoy mjaac mäbǿjcät.
Hix̱, jaanc̈h tehm ̱ miäwiinhøhm̱bä møjcuꞌugong.
Pero jiaanc ̈h tehm̱ miøødä Dios mäjaa. Y coo
hajxy jaduhṉ xpiuhbédät, cabä møjcuꞌugong
hajxy jaduhṉ myajmäjädáꞌagät. 12 Hix ̱, jaꞌa
møjcuꞌugong hajxy yaa xmiädsibǿøyyäm møødä
mioonsä hajxy, caꞌa jiäyaꞌayhajxiä jaꞌa hädaa
yaabä naax ̱wiimbä. Haxøøgä møjcuꞌuhajxy
jiäyaꞌayhaty. Pojhaam hajxy wiädity. Cabä niꞌx
copc hajxy tiehm̱ miøødä neby højtshájtäm.
Møcä mäjaa hajxy jiaanc̈h tehm̱ miøødä. Jaꞌa
hädaa yaabä naax̱wiimbä haxøøgjäyaꞌayhajxy
hanéhm̱äbä møjcuꞌugóngäm. Hoy chajtcøxpä
jaꞌa møjcuꞌuhajxy wiädity. 13 Paadiä Dios hajxy
mmänuuꞌxtáꞌagät coo hajxy ween xpiuhbety
jaꞌa miäjaahaam. Jaduhṉä møjcuꞌugong hajxy
hoy mjøjtänáꞌawät. Jaduhṉ hajxy mgaꞌa
yajmäjädáꞌagät. 14 Jøjtänaꞌawxä jaꞌa møjcuꞌugong
hajxy. Nax ̱y hajxy hoy miänaaxøøjä mdehm̱
tiømiädiáꞌagät. Jaduhṉ hajxy hoy mmeeꞌxtúgät.
Jaduhṉ mäwíinäts miäbaady nebiä soldadohajxy
møc ñiwiøhṉtaꞌac ̈hiijän coo hajxy hänajty
chiptunaꞌañ. Nax̱y hajxy hoy yajxóṉ mdehm̱
wiädítät. Jaduhṉä Dios hajxy xñäwáꞌanät. Jaduhṉ
mäwíinätsmiäbaady nebiä soldado latapujxt hajxy
yajniguiaac̈hjubøꞌøyiijän. Jaduhṉ hajxy hoy
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miäjädaꞌagaꞌañ. 15 Niyhahixøꞌøwøø hajxy nebiä
Diosmädiaꞌagy hajxy jaduhṉ hoy mmäwädítät.
Coo jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy miäbǿgät,
jaduhṉ hajxy jootcujc yhídät. Jaduhṉ mäwíinäts
miäbaady nebiä soldadohajxy ñiyhahixøꞌøyiijän
coo jaꞌa quiøꞌøg hajxy piägøꞌøy. 16 Nax ̱iä Dios
jaꞌa miädiaꞌagy hajxy mdehm̱ miäbǿjcät coo jaꞌa
Jesucristo hajxy tøø xyajnähwáatsäm. Jaduhṉä
møjcuꞌugong hajxy mgaꞌa yajmäjädáꞌagät. Jaduhṉ
mäwíinäts miäbaady nebiä soldado escudo hajxy
yajniyhawähajtugyiijän neby hajxy jaduhṉ quiaꞌa
tøpxǿøjät jaꞌa tøpxquepty tóoyyäpqueecpä. 17Nax ̱iä
Diosmädiaꞌagy hajxy mdehm ̱ miäbǿgät coo jaꞌa
Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm. Jaduhṉ
mäwíinäts miäbaady nebiä soldado pujxcuhjup
hajxy miøødän. Nax ̱iä Diosmädiaꞌagy hajxy
mdehm̱ yhabǿgät nebiä Dioshespíritu hajxy
xyajnähixǿøyyäm. Jaduhṉ mäwíinäts miäbaady
nebiä soldadohajxy espadacap chiptuṉ̃än. 18 Coo
jaꞌa Dios hajxy mbaꞌyáꞌaxät, mmäyujwáꞌanäp
hajxy tijaty hajxy hänajty myajmaajiajpy.
Mmäyajtǿwäbä Dios hajxy jaꞌa yhEspírituhaam
tijaty hajxy mmäyujwáꞌanäp. Mmänuuꞌxtáꞌagäbä
Dios hajxy jaꞌa jäyaꞌaguiøxpä, jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy panøcxpä. Cab hajxy mnänuuxǿꞌøwät coo
jaꞌa Dios hajxy hänajty mbaꞌyaꞌaxaꞌañ. 19-20Møød
høøcḧcǿxpøcḧä Dios hajxy xpiaꞌyáaxä̱bät cooc̈hä
Dios xñajtscapxǿøyyät waam̱bátyhøch ngapx
nmädiáꞌagät cooc̈hämiädiaꞌagy hänajtynyajwaꞌxä,
jaꞌa hijty yaghijpiä cuyuꞌuc̈h. Jaꞌa Dióshøch
jaduhṉ xwyiinguejx cooc̈hä miädiaꞌagy jaduhṉ
nyajwáꞌxät. Páadyhøch chaa ndsum̱yc ̈hänaꞌay jaꞌa
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Diosmädiaꞌagyquiøxpä. Jadúhṉhøcḧä Dios hajxy
xpiaꞌyáaxä̱bät cooc ̈h ngaꞌa tsähgǿꞌøwät cooc̈hä
miädiaꞌagy hänajty nyajwaꞌxä, nébiøch jaduhṉ hoy
ngudiúnät.

21-22Nguexáam̱biøcḧä hermano Tíquico jim̱ maa
mijtsän. Coo jim ̱ miédsät, jim̱ hajxy jaduhṉ xy-
hawáaṉät nebiaty højts chaa ngudiuṉ̃ nguñaxy̱,
coo højts hoy ween nhity, neby hajxy jaduhṉ
mgaꞌa jootmayhájnät jaꞌa højtscøxpä. Hóyhøcḧä
hermano Tíquico nmøødnijiootpaadyii. Hóyhøch
jaduhṉ xmiøødtuñ ̱ jaꞌa Jesucristocøxpä.

23 Ween mijtsä Diosteedy hajxy xmioꞌoy jaꞌa
hoyhajtä weenhajt møødä Jesucristo, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. Weenä Dios hajxy xpiuh-
bety nebiä miädiaꞌagy hajxy maas hoy mjaac
mäbǿjcät, neby hajxy jaduhṉ maas hoy mnic̈hoc
mnimieeꞌxǿøjät. 24Weenä Dios jaꞌa mayhajt tiuṉ̃
jaꞌa højtscøxphájtäm nägøxi̱ä coo jaꞌa Jesucristo
hajxy nwiingudsähgǿøyyäm hamuumduꞌjoot, jaꞌa
hajxy nWiindsøṉhájtämbä. Tøyhajt jaduhṉ. Amén.
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