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Romanos
1 Høøcḧ hädaa nocy njahby, høøcḧ Pablohajpä.

Høøcḧä Jesucristo xyajtuum̱b nebiä moonsän.
Hamuumduꞌjóothøcḧä miädiaꞌagy jaduhṉ
nyajtuuṉä. Dióshøch jaduhṉ xpiädaac cooc̈h
ndúnät apóstol. Cooc ̈h jaduhṉ nduñ ̱ apóstol,
jeꞌeduhṉ ñänøøm̱by cooc̈hä Dios xwyiinguejxy
cooc̈hämiädiaꞌagy nmäwädíjtät jaꞌa yHuungcøxpä,
coo hajxy yaa hoy xñähhoꞌtúutäm.

2 Jéquiänä Dios jaduhṉ miänaaṉ̃ cooc jaꞌa
yHuung hänajty yaa quiexaꞌañ hädaa yaabä
naax ̱wiin. Jim̱ jaduhṉ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa
Diosmädiaꞌaguiän. Jaꞌa jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy
hajxy jecy yajwáꞌxäbä, jaayaꞌayhajxy jaduhṉ
jecy cujahy. 3 Jaꞌa Jesucristo jaꞌa Dios jaduhṉ
yHuunghajpy, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Jäyaꞌayhajt jeꞌe hädaa yaabä naax ̱wiin neby
højtshájtäm. Jaꞌa rey David yhap yhoc hänajty
jeꞌe. 4 Y coo jaꞌa Jesucristo yhoꞌcy, mänit
jiujypiøjtägajch jaꞌa yhEspírituhaam. Coo jaduhṉ
jiujypiøjtägajch, jaduhṉ yajnajuøꞌøy coo jeꞌe jaꞌa
Dios yHuunghadyii, coo møcmäjaa jiaanc ̈h tehm̱
miøødä, coo jaꞌa Dioshespíritu jiaanc ̈h tehm̱
miøødä.

5 Coo jaꞌa Jesucristo hajxy xñähhoꞌtúutäm, coo
jiujypiøjtägajch, páadyhøcḧä Dios tøø xquiex̱y wi-
induhm̱yhagajpt mädiaꞌagy‑yajwaꞌxpä jaꞌa Jesu-
cristocøxpä, weenä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy
miäbøcy, ween hajxy hoy yajtuñ ̱, weenä Jesu-
cristo hajxy jaduhṉ wyiingudsähgøꞌøy. Cooc ̈hä
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Dios jaduhṉ tøø xquiex ̱y, yajcähxøꞌpy jeꞌeduhṉ
cooc̈h jaduhṉ xquiumay. 6 Møød mijtsä Dios
xyajnähdijpä coo jaꞌa Jesucristo miädiaꞌagy ha-
jxy mbanǿcxäbät, mijts jim̱ hijpä maa jaꞌa ca-
jpt jaduhṉ xiøhatiän Roma. 7 Mijts hädaa nocy
nyajnäjaayøøby, pønjatiä Dios yaghijpy quiøꞌøjooty
jim ̱ Roma. Jaayaꞌay mijts jaduhṉ xyajnähdij coo
jaꞌa miädiaꞌagy hajxy mmäbǿjcät. Xjiaanc̈h tehm̱
chojp mijts jaayaꞌay jaduhṉ. Ween mijtsä hoyha-
jtä weenhajt xmioꞌoy møødä yHuung Jesucristo,
jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä. Jaꞌa Dios hajxy
nDeedyhájtäm.

8 Jayǿjphøcḧä Dios Dioscujúꞌuyäp nmoꞌoy.
Coo jaꞌa Dioscujúꞌuyäp hajxy jaduhṉ nyéjcäm,
mänitä Jesucristo hajxy jaduhṉ xñähgapxtúutäm.
Wiinduhm ̱yhagajptä mädiaꞌagy wiädity cooc
mijtsä Diosmädiaꞌagy hoy mjaanc ̈h tehm ̱ miäbøcy
nägøxi̱ä. Páadyhøcḧä Dioscujúꞌuyäp nyecy.
9 Ñajuøøbiä Dios cooc̈h tøy nmädiaꞌagy cooc̈h
nmänaꞌañ coomijts homiänaajänjahmiech cooc̈hä
Dios nax ̱y nbaꞌyaꞌaxy. Hamuumduꞌjóothøcḧä
Dios nmøødtuṉ̃ cooc̈hä miädiaꞌagy nyajwaꞌxä
jaꞌa yHuungcøxpä. 10 Mayhóoc‑høch jim̱ tøø nja
nøcxaꞌañ maa mijtsän. Jadúhṉhøcḧä Dios nja wiꞌi
ñämaꞌay cooc̈h jim̱ xyajnǿcxät. Wehṉdä jaduhṉ
miänáaṉnät. 11 Páadyhøch jim ̱ nja wiꞌi ñøcxaꞌañ
maa mijtsän, jaduhṉ mijts hoy nbuhbédät jaꞌa
Dioshespíritucøxpä, jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy
maas hoy mmäbǿgät. 12 Coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy
hajxy näguipxy nmäbǿjcäm, páadyhøch jim ̱ nja wiꞌi
ñøcxaꞌañ maa mijtsän, jaduhṉ hajxy hoy hamiṉ̃
haxøpy nnijiootcapxmøcpǿjcämät.
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13 Mäguꞌughajpädøjc, jadúhṉhøch nja wiꞌi
miänaꞌañ cooc̈h jim̱ nja wiꞌi ñøcxaꞌañ maa
mijtsän, cábøch jaduhṉ nnäꞌä yajnäbaadøꞌøy.
Páadyhøch jim ̱ nja wiꞌi ñøcxaꞌañ, chójpiøcḧä
njoot jaduhṉ coo hajxy mjaac mayǿꞌøwät
maa jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mmäbøquiän,
nebiä mäbøjpädøjc‑hajxy tøø miayøꞌøyän
wiingtuumjaty, majátyhøcḧä Diosmädiaꞌagy tøø
nyajwaꞌxiän. 14 Jadúhṉhøcḧä Dios xwyiinguejxy
cooc̈hä miädiaꞌagy nyajwáꞌxät jaꞌa yHuungcøxpä
wiinduhm̱yhagajpt majatiä jäyaꞌayhajxy
griegohaam miädiaꞌaguiän, møød majatiä
jäyaꞌayhajxy griegohaam quiaꞌa mädiaꞌaguiän.
Jadúhṉhøch tøø xwyiinguejxpä cooc̈hä jäyaꞌay
jaduhṉ nägøxi̱ä nyajwiingapxǿꞌøwät, hoy hajxy
jia høxpøquiä, hoy hajxy quiaꞌa jagä høxpøquiä.
15 Páadyhøch jim ̱ nja wiꞌi ñøcxaam̱bä Roma
maa mijtsän, jím̱høcḧä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy
nyajwiingapxøꞌøwaam̱bä.

16Hix̱, cábøcḧä Diosmädiaꞌagy nmädsähdiuṉ̃ jaꞌa
Jesucristocøxpä, jeꞌeguiøxpä coo jäyaꞌayhajxy
nägøxi̱ä piädaꞌagaꞌañii hawaꞌadstuum jaꞌa
Dios miäjaahaam, pønjatiä Diosmädiaꞌagy
mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä. Højts judíos,
højts jaꞌa Diosmädiaꞌagy jayøjp nmädoodsohṉ.
Høxẖaamä jäyaꞌayhajxy jiaac mädooyy, jaꞌa
hajxy caꞌa judíospä. 17 Jaꞌa miädiaꞌagyhaamä
Dios hajxy xyajwiinjuǿøyyäm coo piädaꞌagaꞌañ
hawaꞌadstuum pønjaty jaduhṉ mäbøgaam̱b coo
jaꞌa Dios yajtøjiadaꞌañ waam̱baty tøø quiapxy
tøø miädiaꞌagy. Pøṉ jaduhṉ caꞌa mäbøgaam̱b, cab
jeꞌe piädaꞌagaꞌañii hawaꞌadstuum. Jaduhṉ jim̱
myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän: “Pønjaty
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jaduhṉ mäbøgaam̱b coo jaꞌa Dios yajtøjiadaꞌañ
waam ̱baty tøø quiapxy tøø miädiaꞌagy, jeꞌe jaꞌa
Dios jaduhṉ piädaꞌagaam ̱by hawaꞌadstuum. Jeꞌe
jaduhṉ nøcxaam̱b Dioswiinduum.”

18 Hoy piøṉä jaduhṉ ñajuøꞌøy coo jaꞌa Dios
tsajpootypä yajcumädow̱aꞌañ pønjatiä Dios
caꞌa wiingudsähgøøby, møød pønjatiä jioot caꞌa
tsojp coo jaꞌa Dios wyiingudsähgøꞌøwǿøjät
wiinghänaꞌc. Paadiä jioothajxy jaduhṉ quiaꞌa
tsocy jeꞌeguiøxpä coo hajxy haxøøg jiaac
jatcøꞌøwaꞌañ. 19 Cabä tøyhajtpä hajxy chocy,
hoyyä Dios hajxy tøø jia yajwiinjuøꞌøyii nebiatiä
Dios jaduhṉ wyiinmahñdyhaty. 20 Jéquiänä Dios
cøxi̱ä yhädiuuṉ̃, møød yøꞌø tsajt, møød hädaa
yaabä naax ̱wiin, cøxi̱ä. Coo hajxy jaduhṉ
nhíjxäm tijaty jaꞌa Dios jaduhṉ tøø yhädiuṉ̃,
paadiä tøyhajtpä hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa Dios
møcmäjaa miøødä homiänaajä, møød coo cøxi̱ä
wiinä yhaneꞌemy, hoyyä Dios hajxy ngaꞌa jagä
híjxäm. Jaduhṉä tøyhajtpä hajxy nmøødhájtäm
coo jaꞌa Dios hajxy nwiingudsähgǿøyyämät.
Cab jaduhṉ pøṉ hawiinmats miänáꞌanät cooc
tyijy hajxy quiaꞌa najuøꞌøy coo jaꞌa Dios jyiijä.
21 Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy jaduhṉ haxøøg jatcøøbiä,
cabä Dios hajxy wyiingudsähgøꞌøy, hoy hajxy
jaduhṉ jia najuøꞌøy coo jaꞌa Dios jyiijä. Ni
cabä Dios Dioscujúꞌuyäp hajxy mioꞌoy. Paadiä
wyiinmahñdyhajxy quiaꞌa tsoobaadaꞌañ. Y
paady hajxy tehṉgajnä wyiinmahñdyhadaꞌañ
haxøøg. Cabä howyiinmahñdy hajxy hoy
miøødhadaaṉnä. 22 Hoy hajxy jia nibiädaꞌagyii
nebiä jaanc̈h tehm̱ jiajpän, cab hajxy tii ñäꞌägädä
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jaty. 23 Jaꞌa Dios, møj jaanc ̈h jeꞌe. Hoy miänaajä
yhity. Cab jaduhṉ mänaa yhoꞌogy. Pero cabä
haxøøghänaꞌcä Dios hajxy wyiingudsähgøꞌøwaꞌañ.
Jäyaꞌayhahädiuuṉnaxy̱ hajxy wyiingudsähgøøby,
hoyyä jäyaꞌayhajxy jia hoꞌogy; møødä
muuxyhahädiuuṉnaxy̱ hajxy wyiingudsähgøøbiä,
møødä tsahñ ̱dyhahädiuuṉnaxy̱, møødä
animalhahädiuuṉnaxy̱ jaꞌa hamädaaxṯecypiä.

24 Paady, cabä Dios waam ̱b miänaꞌanaaṉnä,
weenä jäyaꞌayhajxy haxøøg wyiinmahñdyhaty
nebiä jioothajxy choquiän, coohajxycøxy̱pänejpiä
ween ñidiuñii hoc ̈hähdiuuṉnä, 25 jeꞌeguiøxpä
coo jaꞌa tøyhajtpä hajxy tøø quiaꞌa mäbøcy
jaꞌa Dioscøxpä. Jaꞌa høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy
hajxy jaduhṉ miäbøjpy. Cabä Dios hajxy
wyiingudsähgøꞌøy. Jueꞌe hajxy wyiingudsähgøøby,
tijatiä Dios yaa tøø quiunuuꞌxy hädaa yaabä
naax ̱wiin. Pero, hahixøøby coo jaꞌa Dios hajxy
nwiingudsähgǿøyyämät homiänaajä. Tøyhajt
jaduhṉ.

26 Coo hänaꞌcä Dios hajxy quiaꞌa wiin-
gudsähgøꞌøwaꞌañ, paadiä Dios waam̱b quiaꞌa
mänaꞌanaꞌañ, ween hajxy hoc ̈hähdiuuṉnä
ñidiúuṉänä. Høxtä toꞌoxiøjpaadyhajxy
jaduhṉ jiatcøꞌøy. Cabä ñihyhap hajxy näjeꞌe
miøødtsänaꞌawaaṉnä; quipxyjatiä toꞌoxiøjc‑hajxy
cøxy̱pänejpiä ñidiuñii hoc ̈hähdiuuṉnä. 27 Jaanä
jaduhṉä yaꞌadiøjc‑hajxy näjeꞌebä, cabä tioꞌoxiøjc
hajxy miøødtsänaꞌawaaṉnä. Quipxyjatiä
yaꞌadiøjc‑hajxy ñimiøødtsänaꞌawaꞌañii.
Hoc ̈hähdiuuṉnä hajxy jaduhṉ ñidiuñii
cøxy̱pänejpiä. Coo hajxy jaduhṉ jiatcøꞌøy, paady
hajxy quiaꞌa niyaghoyøꞌøyii maa jaꞌa ñiꞌxcøxp
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maa jaꞌa quiopcøxphajxiän, møød maa jaꞌa
wiinmahñdycøxphajxiän.

28 Coo jaꞌa haxøøghänaꞌcä Dios hajxy
jaduhṉ quiaꞌa wiingudsähgøꞌøwaꞌañ, paady
hajxy ñajtshixøꞌøyii jaꞌa Diósäm. Jaꞌa Dios,
cab jaduhṉ waam ̱b miänaꞌanaaṉnä, weenä
yhaxøøgwiinmahñdy hajxy tiuñ ̱, ween hajxy
jaduhṉ jiaac jatcøꞌøy haxøøg. 29 Madiuꞌu hajxy
haxøøg jiatcøꞌøy cøxy̱pänejpiä. Miøødtsänaabiä
cuhhiṉdoꞌoxiøjc hajxy. Møødä jäyaꞌajieꞌe hajxy
yhadsocy. Cab hajxy hojiäwøꞌøy pø jim ̱ä
miäguꞌughajpähajxy cøxi̱ä wiinä miøødä. Høxtä
niyaghóꞌcäp hajxy. Nimiädsiphájtäp hajxy.
Høhṉdaacp hajxy. Niñähøønǿøyyäp hajxy.
30 Niwyiingapxpéjtäp hajxy. Møødä Dios hajxy
miähaṉhaty. Nibiéjxäp hajxy. Yajcumayaam̱b
hajxy. Hawiinjem̱ybiä haxøøgwiinmahñdy hajxy
yajcojpy. Cabä tiaj, cabä tieediä miädiaꞌagy hajxy
miäbøjcä. 31 Jaanc ̈h tehm ̱ quiuhxex̱ hajxy. Ni jaꞌa
yhamdsoo mädiaꞌagy hajxy quiaꞌa cudiunaꞌañ.
Cab hajxy pøṉ chocy mieeꞌxy. Ni cab hajxy
pøṉ mieeꞌxaꞌañ. Cabä hojioot hajxy ñäꞌägädä
møødä. 32Ñajuøøby hajxy jaduhṉ coo jaꞌa Dios tøø
yhaneꞌemy coo hajxy haxøøgjaty quiaꞌa jatcǿꞌøwät
nébiøch naam̱nä tøø nmädiaꞌaguiän. Jaanä jaduhṉ
hajxy ñajuøøbiä, pøṉ jaduhṉ haxøøg jatcøøby,
quiumädow̱aam̱by hajxy jeꞌe tehṉgajnä. Pero
nägøꞌø nädecypiä hajxy jaduhṉ jiatcøꞌøy, hoy
hajxy jaduhṉ jia najuøꞌøy. Høxtä xooṉdaacp hajxy
jaduhṉ coo wiinghänaꞌc‑hajxy jaduhṉ haxøøg
piajatcøøbiä.
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2
1-3 Nnajuǿøyyäm hajxy jaduhṉ coo jaduhṉ

yhahixøꞌøy coo jaꞌa Dios hajxy nägøxi̱ä
xyajcumädóow̱ämät jeꞌeguiøxpä coo hajxy nägøxi̱ä
haxøøg njatcǿøyyäm. Cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo
højtsä jäyaꞌay nnänǿøm̱ämät coo hajxy hoy quiaꞌa
hity, coo hajxy ween quiumädoy. Caj pues, haa
caꞌa, jaduhṉ højts haxøøg nbajatcǿøyyämbä. Hix ̱,
ni pøṉ jaduhṉ hahixøøby quiaꞌa mänáꞌanät cooc
tyijy hoy tiehm ̱ yhity. Paady jaduhṉ yhahixøꞌøy
coo jaꞌa Dios hajxy nägøxi̱ä xyajcumädóow̱ämät,
jeꞌeguiøxpä coo hajxy hoy ngaꞌa hoyhidáaṉäm.
4 Pero hojiootä Dios jiaanc ̈h tehm̱ miøød,
paady hajxy xquiaꞌa tsoj tsaac ̈htiúuṉäm.
Chojpiä jioot jaduhṉ coo howyiinmahñdy hajxy
nbaduꞌubǿjcänät, coo jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdy
hajxy nnajtshixǿøyyänät. 5 Pero jii jäyaꞌayhajxy
näjeꞌe, jaanc̈h tehm̱ xiex ̱ä quiopcä tiaatsc‑hajxy.
Cabä yhaxøøgwiinmahñdy hajxy ñajtshixøꞌøwaꞌañ.
Y coo hajxy jaduhṉ tehṉgajnä quiaꞌa mäbǿgät,
mänit hajxy hänajty hanax̱iä chaac̈hpøgaꞌañ coo
yhabáadät coo jaꞌa Dios jaꞌa cahwiindøyhänaꞌc
hänajty chaac̈htiunaꞌañ. 6-10 Pøṉä jioot nägøꞌø
nädecypiä tsojp coo hoy yhídät, pøṉä jioot pädaacp
coo jim̱ ñǿcxät Dioswiinduum, coo jaꞌa hoyhajtä
weenhajt jim ̱ piáadät, coo jim ̱ quiumayǿøjät
jaꞌa Diósäm, pues jeꞌedsä Dios jim̱ yajnøcxaam̱by.
Mioꞌowaam ̱biä Dios jeꞌe jaꞌa hoyhajtä weenhajt.
Quiumayaam̱biä Dios jaduhṉ. Yaghidaam̱biä
Dios jeꞌe jootcujc homiänaajä, hopiøṉä, hoy jia
judíosä, hoy quiaꞌa jagä judíosä. Pero hoyhoyyä
Dios chaac̈htiunaꞌañ pøṉ haxøøg jatcøøby,
pøṉä Diosmädiaꞌagy caꞌa cudiunaam ̱b, pøṉ caꞌa
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yajmägapx caꞌa yaghaneꞌemaam ̱b waam ̱batiä
Dios hajxy jaduhṉ xjia hanéhm̱äm. Hopiøṉä
jaduhṉ chaac̈hpøgaꞌañ, pønjaty jaduhṉ haxøøg
jatcøøby, hoy hajxy jia judíospä, hoy hajxy quiaꞌa
jagä judíospä.

11 Hix̱, cabä Dios miøjpädaꞌagy pø mjudío
miic ̈h, pø caj. Jeꞌe yajcopcøøby pø mhoyhänaꞌc,
pø caj. 12-15 Højts judíoshajpä, jequiän højtsä
Dios xyhanehm̱y neby højts hoy nguhdujthádät.
Mänitä Moisés jaꞌa mädiaꞌagy jaduhṉ quiujahy
nebiaty højts hoy nguhdujthádät. Hoorä, jaꞌa
hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä, cabä mädiaꞌagy
hajxy miädoyyä nebiä Moisés jecy quiujahyyän.
Pero hoy hajxy quiaꞌa jagä mädoyyä, coo
hajxy hamdsoojoot hoy quiudiúnät nebiä
Dios jioot jia tsoquiän, cähxǿꞌøgäp jaduhṉ
coo hajxy yhawáaṉäxä jaꞌa Diósäm jaꞌa
wyiinmahñdyhaamhajxy. Jaduhṉ hajxy hamdsoo
ñajuøꞌøy pø hoy hajxy quiudiuṉ̃, pø caj. Jaduhṉ
hajxy yajtuuṉgpaady néjjiäm hajxy häxøpy
tøø miädoy jaꞌa mädiaꞌagy jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä. Y coo hajxy hoy quiaꞌa cudiúnät
neby hajxy ñajuøꞌøy jaꞌa wyiinmahñdyhaamhajxy,
mänit hajxy quiumädow̱aꞌañ. Jaanä jaduhṉ
højtspä, højts judíospä, coo højts ngaꞌa cudiúnät
neby højtsä Dios jecy xyhanehm ̱iän, nebiä
Moisés jaꞌa mädiaꞌagy jecy quiujahyyän, jaduhṉ
højts ngumädow̱aam̱bä. Hix̱, pøṉ jaduhṉ
cudiuum̱b nebiä Dios yhaneꞌemiän, jeꞌe jaꞌa
Dios piädaꞌagaam ̱by hawaꞌadstuum, hoyyä
mädiaꞌagy tøø quiaꞌa jagämädoy nebiäMoisés jecy
quiujahyyän. Pero pøṉ jaduhṉ caꞌa cudiuum̱b,
hoyyä mädiaꞌagy tøø jia mädoy nebiä Moisés



Romanos 2:16 ix Romanos 2:21

jecy quiujahyyän, cab jeꞌeduhṉ hawaꞌadstuum
piädaꞌagaꞌañii jaꞌa Diósäm. Jaduhṉds jeꞌe, nägøxi̱ä
jaꞌa cahwiindøyhänaꞌc‑hajxy quiumädow̱aꞌañ,
hoy hajxy jia judíospä, hoy hajxy quiaꞌa jagä
judíospä. 16 Mänit hajxy jaduhṉ quiumädow̱aꞌañ
coo jaꞌa Dios jaꞌa Jesucristo hänajty yaa
quiejxtägatsaꞌañ hädaa yaabä naax ̱wiin. Mänitä
jäyaꞌayhajxy yhixaꞌañii jaꞌa Jesucrístäm nebiaty
hajxy hänajty yaa tøø jiatcøꞌøy. Mänit hajxy
yagjahmiejtstaꞌagaꞌañii nebiaty hajxy hänajty
tøø wyiinmahñdyhaty hameeꞌch. Jaduhṉä
Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ jaꞌa Jesucristocøxpä,
jaꞌac ̈h nyajwaꞌxypä.

17 Højts judíoshajpä, nax̱y højts nniguiumayii
coo højts njudíoshaty, coo højtsä mädiaꞌagy
nmäbøcy jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä. Jaduhṉ
højts nniguiumáayyäbä coo højtsä Dios tøyhajt
xquiuꞌughaty, højtsyähajtiä, højts judíoshajpä.
18 Nnajuøøby højts jaduhṉ nebiatiä Dios jioot
chocy coohøjtsnhoyhänaꞌc‑hádät. Y jaꞌamädiaꞌagy
jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä, jeꞌe højts jaduhṉ
xyhawáaṉäp neby højts nwiimbíwät tii hoy tii
mäbaad. 19-20Niyhajuǿøyyäp højts coo højts hänaꞌc
hoynyajnähixøꞌøwaꞌañ, jaꞌa hänaꞌcäDiosmädiaꞌagy
hajxy caꞌa jajpä caꞌa najuøøbiä. Jim̱ højtsä tøyhajt
nbaady maa jaꞌa mädiaꞌaguiän, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä. 21 Hoorä, coo højts hänaꞌc jaduhṉ
nyajnähixøꞌøy jaꞌa Diosmädiaꞌagy, hahixøøby
jaduhṉ coo højtsä Diosmädiaꞌagy hoy ngudiúnät.
Cábøcḧä nmägunaaxẖajxy näjeꞌe hoy quiudiuṉ̃.
Y coo højts hänaꞌc nmägapxy nhaneꞌemy coo
hajxy quiaꞌa méedsät, hahixøøby jaduhṉ coo højts
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ngaꞌa méeꞌtspät. Jadúhṉhøcḧä nmägunaaxẖajxy
näjeꞌe jiatcøꞌøy. 22 Y coo højts hänaꞌc nmägapxy
nhaneꞌemy coo wiinghänaꞌcä tioꞌoxiøjc hajxy
quiaꞌa møødtsänáayyät, cab jaduhṉ yhahixøꞌøy
coo højts jaduhṉ njatcǿøbiät. Jadúhṉhøcḧä
nmägunaaxẖajxy näjeꞌe jiatcøꞌøy. Cab højts
quepychech naax ̱poch nwiingudsähgøꞌøy. Pero
cab jaduhṉyhahixøꞌøy coohøjtsxädøꞌøñnméedsät
tsajtøgooty maa jaꞌa quepychech naax̱poch
yhitiän. Jadúhṉhøcḧä nmägunaaxẖajxy näjeꞌe
jiatcøꞌøy. 23Niguiumáayyäphøjts jaduhṉ coohøjtsä
mädiaꞌagy nmäbøcy jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Pero näjeꞌec̈hä nmägunaaxẖajxy, cab hajxy hoy
quiudiuṉ̃. Jaduhṉhajxy yajcähxøꞌøgy coo jaꞌaDios
hajxy tøyhajt quiaꞌa wiingudsähgøꞌøy. 24 Jaduhṉ
jim ̱myiṉ̃ cujaaymaa jaꞌaDiosmädiaꞌaguiän: “mijts
judíoshajpä, coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hoy
mgaꞌa cudiuṉ̃, paadiä Dios haxøøgjaty ñähojyii jaꞌa
hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä.” Tøyhajt jaduhṉ.

25Højts, judíos højts nmäminøꞌøy nmägaꞌawøꞌøy.
MänithøjtsäDiosxquiumáyät coohøjtsämädiaꞌagy
hoy ngudiúnät, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Pero coo højts jaduhṉ hoy ngaꞌa cudiúnät, cab
højtsä Dios jaduhṉ xquiumayaꞌañ. 26 Hoorä,
jaꞌa hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä, coo hajxy hoy
quiudiúnät nebiä Dios yhaneꞌemiän, mänit
hajxy quiumayaꞌañii jaꞌa Diósäm. 27 Näjeꞌec̈hä
nmägunaaxẖajxy, cab hajxy hoy quiudiuṉ̃ nebiä
Dios yhaneꞌemiän, hoy hajxy judíos jia mäminøꞌøy
jia mägaꞌawøꞌøy, hoyyä mädiaꞌagy hajxy jia
mädoyyä, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä. Jeꞌehajxy
mäbøcypiä caꞌa cumayáaṉäp jaꞌaDiósäm. 28Pønjaty
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hoy cudiuum̱b nebiä Dios yhaneꞌemiän, jeꞌedsä
Dios quiuꞌughajpy, hoy hajxy judíos quiaꞌa jagä
mäminøꞌøy quiaꞌa jagä mägaꞌawøꞌøy, hoyyä
hijxtahṉd hajxy quiaꞌa jagä møødä maa jaꞌa
ñiꞌxcøxphajxiän neby højts judíos nmøødän. 29Hix ̱,
coo pøṉ hoy quiudiúnät hamuumduꞌjoot nebiä
Dios choquiän, mänit hajxy quiuꞌughadaꞌañii jaꞌa
Diósäm, hoyyä judíoshajxy näjeꞌe quiaꞌa jamänaꞌañ
cooc tyijy hajxy jaduhṉ quiaꞌa cuꞌughadyii jaꞌa
Diósäm. Hix ̱, quiumaabiä Dios jaduhṉ pøṉ jaduhṉ
cudiuum̱b hamuumduꞌjoot.

3
1-2 Xchoobáatäp højts jaduhṉ madiuꞌu coo

højts judíos nmäminøꞌøy nmägaꞌawøꞌøy, coo
højtsä hijxtahṉd nyajpädaꞌagy maa højts
nniꞌxcøxpän, jaꞌa jaduhṉ yajcähxøꞌpä coo højtsä
Dios xquiuꞌughaty. Tøyhajt jaduhṉ. Haa caꞌa,
Dios højts nhap ndeedy jecy xyajcøꞌødägøøyyä
jaꞌa mädiaꞌagy jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Mänit hajxy ñämaayyä jaꞌa Diósäm coog
hajxy hänajty quiuꞌughadaꞌañii. 3-4 Y jeꞌenä
højtsä Dios xquiuꞌughatyñä neby højts jecy
xyajwiinwaaṉøøyyän, hoy højts nhap ndeedy
nämay hoy quiaꞌa jagä cudiuuñ ̱neby hajxy hänajty
tøø yhaneꞌemyiijän jaꞌa Diósäm. Tøyhajt jaduhṉ
coo jaꞌa Dios tiømiädiaꞌagy. Cabä Dios mänaa
yhøhṉdaꞌagy, hoy hajxy nägøxi̱ä cu nja mänáaṉäm
cooc tyijy jaꞌa Dios quiaꞌa yajtøjiaty waam̱baty
hajxy tøø xyajwiinwaaṉǿøyyäm. Jaduhṉ jim̱myiṉ̃
cujaaymaa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän:
Diosteedy, hopiøṉä jaduhṉ ñajuøꞌøy coo miic ̈h
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myajtøjiaty waam ̱baty højts miic ̈h tøø xya-
jwiinwaaṉøꞌøy.

Coo miic ̈h pøṉ xñäxøꞌøwǿꞌøwät cooc tyijy miic ̈h
jaduhṉ mgaꞌa yajtøjiaty waam ̱baty miic ̈h
tøømmädiaꞌagy,

cähxøꞌøgaam̱b jaduhṉ coo jeꞌe yhøhṉdaꞌagy, jaꞌa
miic ̈h jaduhṉ xñäxøꞌøwøøbiä.

5 Jaanc̈h tehm̱ yhoyyä Dios yhity. Pero højts, cab
højts hoy nnäꞌägä híjtäm. Tøyhajt jaduhṉ. Paadiä,
cähxøꞌp jaduhṉ coo jaꞌa Dios jiaanc ̈h tehm̱ hoyyä.
Hix̱, coo højts häxøpy nhíjtäm hoy, cab jaduhṉ
häxøpy quiähxøꞌøgy coo jaꞌa Dios jaduhṉ hoy ji-
aanc ̈h tehm ̱ yhity. Pero jaduhṉä jäyaꞌayhajxy
näjeꞌe miänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa Dios howyiin-
mahñdy quiaꞌa møødä, jeꞌeguiøxpä coo hajxy xya-
jcumädow̱áaṉäm. 6Pero hahixøøby jaduhṉ coo jaꞌa
Dios hajxy xyajcumädóow̱ämät. Haa caꞌa, coo jaꞌa
Dios häxøpy hoy quiaꞌa hity, cabä cuhdujt häxøpy
miøødä coo hajxy jaduhṉ xyajcumädóow̱ämät.

7 Hoyyä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe jia mänaꞌañ cooc
tyijy jaꞌa Dios quiaꞌa yajtøjiaty waam ̱baty tøø
quiapxy tøø miädiaꞌagy, yajnajuøøby jaduhṉ
coo jaꞌa Dios tøyhajt mänaa quiaꞌa høhṉdaꞌagy.
Jaduhṉä jäyaꞌayhajxy nägøxi̱ä ñajuøꞌøwaꞌañ
coo jaduhṉ yhahixøꞌøy coo jaꞌa Dios hajxy
nwiingudsähgǿøyyämät. Pero coo pøṉä Dios
jaduhṉ ñänǿmät cooc tyijy quiaꞌa yajtøjiaty
waam ̱baty tøø quiapxy tøø miädiaꞌagy, hahixøøby
jaduhṉ coo jeꞌe quiumädów̱ät. 8 Näjeꞌec̈hä
jäyaꞌayhajxy xñähøønøꞌøy cóogøch tyijy nmänaꞌañ
cooc tyijy jaduhṉ yhahixøꞌøy coo hajxy haxøøg
njatcǿøyyämät, jadúhṉäc tyijy maas hoy
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quiähxøꞌøgaꞌañ coo jaꞌa Dios jiaanc ̈h tehm̱ yhoyyä.
Jaꞌa hänáꞌc‑høch hajxy jaduhṉ xñähøønøøbiä,
høhṉdaacp hajxy jaduhṉ. Hahixøøby jaduhṉ coo
hajxy quiumädów̱ät.

9 Jaanä jaduhṉ højts judíospä, cab højtsä
Diosmädiaꞌagy maas hoy ngudiuṉ̃ quejee jaꞌa
hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä. Haa caꞌa, tøøcḧ nhuuc
mänaam̱bä coo hajxy jaduhṉ hoy ngaꞌa näꞌägä
hojiäyaꞌayhájtäm, coo ni pøṉä Diosmädiaꞌagy
hoy quiaꞌa näꞌägä cudiuṉ̃, ni højts judíos, ni jaꞌa
hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä. Hamdsoojoot hajxy
jaduhṉ hoy ngaꞌa jäyaꞌayhájtäm. 10 Jaduhṉ jim̱
myiṉ̃ cujaaymaa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän:
Ni pøṉ hoy quiaꞌa wädity.
11Ni pøṉ jaduhṉ quiaꞌawiinjuøꞌøwaꞌañ nebiä Dios

wyiinmahñdyhatiän.
Ni pøṉä jioot quiaꞌa pädaꞌagymaa jaꞌa Diosän.
12 Tøø jaꞌa jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy nägøxi̱ä

ñajtshixøøñä.
Cøjnøø cøjtuꞌu hajxy tøø piaduꞌubøjnä.
Haxøøg hajxy jiäyaꞌayhajnä nägøxi̱ä.
13 Jaanc̈h tehm ̱ yhaxøøghajxy quiapxymiädiaꞌagy.
Jaduhṉä yhaawhajxy tiocxuugy nebiä

hoꞌoguiäyaꞌajiut tiocxuuguiän, jaꞌa tøø
yhawáꞌac ̈häbä.

Jaanc ̈h tehm̱ yhøhṉdaacp hajxy. Jaduhṉä
haxøøgpä hajxy yaghity yhaawjooty nebiä
haxøøgtsahñ ̱dyhaawän.

Jaanc ̈h tehm̱miägapxpojp hajxy.
14 Jaanc̈h tehm̱ quiapxtägooby hajxy hoñejpiä

nebiä jioot hajxy yajmädsoquiän. Jaanc ̈h
tehm̱ yhaxøøg hajxy ñiñänømyii.
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15 Jaanc ̈h tehm ̱ piaquiä jootmaꞌad hajxy
piaadyii, mänitä miäyaꞌadiøjc hajxy nøcxy
yaghoꞌogaꞌañ.

16 Jaanc ̈h tehm̱ chipyajpädøꞌp hajxy majaty ha-
jxy wiädity. Chaac ̈htiuum̱biä cuꞌug hajxy
jaduhṉ.

17 Jaanc ̈h tehm̱ chiptsojp hajxy.
18Cabhajxy tiajymiaypøyajcumädow̱áaṉäbäDios

hajxy.
19 Jaduhṉds jeꞌe, yajcumädow̱aam̱biä Dios

jaꞌa jäyaꞌay nägøxi̱ä, pøṉä miädiaꞌagy hoy caꞌa
cudiúuṉäp,møød højts judíos,møødä hänaꞌc‑hajxy
caꞌa judíospä. Højts judíos, højtsä pojpä nmaas
møød, jeꞌeguiøxpä coo højtsä Dios jaꞌa nhapä
ndeedy jecy xjia hanehm ̱ä coo hajxy haxøøgjaty
quiaꞌa jatcǿꞌøwät nébiøch naam ̱nä tøø ngujaayän.
Pero cab højts jaduhṉ nnäꞌägädä cudiunaꞌañ.
20 Jéquiänä Dios jaꞌa Moisés yhanehm̱y coo
jaꞌa miädiaꞌagy quiujáhyyäxät. Jaduhṉ hajxy
nnajuǿøyyäm coo hajxy nägøxi̱ä hoy ngaꞌa
jäyaꞌayhájtäm. Ni pøṉ jaduhṉ hoy quiaꞌa
cudiunaꞌañ jaꞌa Diosmädiaꞌagy. Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios hajxy
xpiädaꞌagáaṉäm hawaꞌadstuum, caj jieꞌeguiøxpä
cooc tyijy jaꞌa mädiaꞌagy hajxy hoy ngudiúuṉäm,
jaꞌaMoisés jecy quiujáhyyäbä.

21-26 Hoorä, nnajuǿøyyäm hajxy jaduhṉ coo
hajxy nägøxi̱ä haxøøg njatcǿøyyäm, mäduhṉ̃tiä
hajxy yaa ndsänáayyäm hädaa yaabä naax ̱wiin,
møød højts judíos, møødä hänaꞌc‑hajxy caꞌa
judíospä. Cabä Dios pøṉ ñäꞌägädä cumay.
Jaduhṉä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe miänaꞌañ cooc
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tyijy hajxy piädaꞌagaꞌañii hawaꞌadstuum coogä
jecymiädiaꞌagy hajxy hoy quiudiúnät, jaꞌa Moisés
jecy quiujáhyyäbä. Pero tøø hajxy nhíjxäm coo ni
pøṉ jaduhṉ quiaꞌa pädaꞌagaꞌañii hawaꞌadstuum.
Hoorä, jéquiänäDioswyiinmaayy coo jaꞌa yHuung
hänajty yaa quiexaꞌañ maa højtshájtäm. Mayhajtä
Dios hänajty tiunaam ̱by maa højtshájtäm. Jaduhṉ
hajxy hänajty xpiädaꞌagáaṉäm hawaꞌadstuum. Jim̱
jaduhṉ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa jecymiädiaꞌaguiän,
jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä. Pero cabä
jecyjiäyaꞌayhajxy hänajty wyiinjuøꞌøy. Hojiootä
Dios miøød coo jaꞌa jecyjiäyaꞌayhajxy quiaꞌa
pädaacä haxøøgtuum, hoy hänajty jia hawiinmatsä
coo hajxy jim ̱ cu piädaacä, jeꞌeguiøxpä coo hajxy
hänajty haxøøg jiatcøꞌøy. Paadiä Dios jaꞌa yHuung
ñähdujcy, jaduhṉä jäyaꞌayä piojpä quiädieey
hajxy ñähwáꞌadsät. Jaduhṉ quiähxøꞌøgy coo
jaꞌa Jesucristo jaꞌa jecyjiäyaꞌay yajnähwaach jaꞌa
piojpä quiädieeyhajxy. Høxtä jädaꞌanäbaadyñä
jaꞌa Dios hajxy xyajwiiinjuǿøyyäm neby hajxy
xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Jaanä jaduhṉ hajxy
xyajwiinjuǿøyyämbä coo hajxy piädaꞌagaꞌañii
haxøøgtuum pønjaty haxøøg jatcøøby jädaꞌahaty.
Paadiä Dios jaꞌa yHuung ñähdujcy, jaꞌa Jesucristo,
neby hajxy jaduhṉ xñähhoꞌtúutämät. Y coo hajxy
jaduhṉ nmäbǿjcämät coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
xjiaanc ̈h nähhoꞌtúutäm, jaduhṉä Dios jaꞌa nbojpä
ngädieey hajxy xyajnähwáatsäm, jaduhṉ hajxy
xpiädáacäm hawaꞌadstuum, hopiøṉä, møød højts
judíos, näguipxymøødä hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä.
Mayhajtä Dios jaduhṉ tiuuṉ maa højtshájtäm coo
hajxy jaduhṉ xpiädáacäm hawaꞌadstuum.

27-28 Cab jaduhṉ yhawiinmatsä coo hajxy
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hamdsoo nniguiumáayyämät. Hix̱, coo hajxy
nmäbǿjcämät coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios hajxy xpiädaꞌagáaṉäm
hawaꞌadstuum, hoy hajxy ngaꞌa jagä panǿcxäm
nebiä Moisés jecy quiujahyyän. Coo jaꞌa
Dios hajxy häxøpy xpiädáacäm hawaꞌadstuum
jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa jecymiädiaꞌagy hajxy
ngudiúuṉäm, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä,mänit
hajxy mäbøcy cu nniguiumáayyäm hamdsoo.
Pero caj pøṉ jaduhṉ piädaꞌagaꞌañii hawaꞌadstuum
hamdsoohaam.

29-30 Tuꞌuquiä Dios jaduhṉ. Tuꞌcuhdujtä Dios
hajxy xyhíjxäm nägøxi̱ä,møød højts judíos,møødä
hänaꞌc‑hajxy caꞌa judíospä. Tøyhajt jaduhṉ. Coo
hajxy nägøxi̱ä nmäbǿjcämät coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios hajxy jim̱
xpiädáacämät hawaꞌadstuum nägøxi̱ä. 31 Pero
cábøch nmänaꞌanaꞌañ coo jaꞌa jecymiädiaꞌagy
quiaꞌa tøyyä, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä, hoy
hajxy nja wiinjuǿøyyänä coo jaꞌa Jesucristo hajxy
xpiädáacäm hawaꞌadstuum mänaa hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm. Hix̱, maas hoy hajxy jaduhṉ
nwiinjuǿøyyänä coo jaꞌa jecymiädiaꞌagy jaduhṉ
jiaanc ̈h tøyyä, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Coo hajxy nmäbǿjcäm coo jaꞌa Jesucristo hajxy
tøø xñähhoꞌtúutäm, paady hajxy xpiädáacäm
hawaꞌadstuum, caj jieꞌeguiøxpä cooc tyijy jaꞌa
jecymiädiaꞌagy hajxy jaduhṉ hoy ngudiúuṉäm.
Tøø hajxy jaduhṉ nwiinjuǿøyyänä coo jaduhṉ
tiøyhajtä.

4
1 Højts judíos, højtsä Abraham jecy nhaphajt
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ndeedyhajt. 2 Hoyyä Abraham hijty jiäyaꞌayhaty
jegyhajty. Hoorä, coo jaꞌa Dios jaꞌa Abraham
häxøpy tøø piädaꞌagy hawaꞌadstuum jeꞌeguiøxpä
coo jaꞌa Abraham hoy jia jäyaꞌayhajty, mänitä
Abraham cu ñiguiumaayyä. 3 Hix̱, paadiä Dios
jaꞌa Abraham piädaacy hawaꞌadstuum, coo jaꞌa
Abraham jaꞌa Dios miädiaꞌagy miäbøjcä cooc
jaꞌa Dios yajtøjiaty waam ̱baty tøø quiapxy tøø
miädiaꞌagy, caꞌa jieꞌeguiøxpä coo jaꞌaAbrahamhoy
jiäyaꞌayhajty. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa
Diosmädiaꞌaguiän. 4 Hoorä, jaꞌa cuduum ̱bädøjc,
paady hajxy miäjuyii coo hajxy quiuduñ ̱, cab
jaduhṉ ñäꞌä mayhajtä. Jaduhṉ miäbaady
nebiä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe wyiinmahñdyhatiän.
Yajcumayaam̱b hajxy jaꞌa Diósäm, paady hajxy
jia wiꞌi yhojiäyaꞌayhadaꞌañ. 5 Pero pønjaty tøø
miäbøcy coo jaꞌa Dios yajtøjiaty waam̱baty tøø
quiapxy tøø miädiaꞌagy, jeꞌedshajxy jaduhṉ
hawaꞌadstuum pädaꞌagáaṉäp. Paady hajxy jim̱
piädaꞌagaꞌañii coo hajxy jaduhṉ miäbøcy, caꞌa
jieꞌeguiøxpä coo hajxy hoy jia jäyaꞌayhaty. Jim̱
hajxy jaduhṉ piädaꞌagaꞌañii, hoy hajxy haxøøg tøø
jia jatcøꞌøy. Tiuum ̱biä Dios mayhajt jaduhṉ. Coo
jaꞌa Dios hajxy häxøpy xpiädáacäm hawaꞌadstuum
jeꞌeguiøxpä cooc tyijy hajxy hoy njäyaꞌayhájtäm,
cab hajxy häxøpy nmänáaṉäm cooc jaꞌa Dios
mayhajt tiuṉ̃. 6 Jaduhṉä David jecy miänaaṉ̃ cooc
hajxy jootcujc yhidaꞌañ, pønjaty jaduhṉ najuøøby
coo jaꞌa Dios hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum
jaꞌa miayhajthaam, hoy hajxy hänajty haxøøg tøø
jia jatcøꞌøy. Hix̱, cabä Dios miøjpädaꞌagy pø cabä
hänaꞌc hänajty hoy tøø jiäyaꞌayhaty.
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7-8 Coo jaduhṉ yhabáatnät coo Dios jaꞌa jäyaꞌay
yajtøyhajtyegaꞌañ nebiaty hajxy hänajty tøø
quiädieeyän,

mänit hajxy jootcujc yhidaꞌañ pønjatiä Dios
piädaacypy hawaꞌadstuum, pønjatiä Dios
mieeꞌxyp,

pønjatiä piojhajpiä jaꞌa quiädieeyhajpiä hajxy ya-
jnähwáatsäxä,

nøm̱ä David jecymiänaaṉ̃.
9 Jueꞌe jaꞌa David jecy ñänøøm̱ cooc hajxy

jootcujc yhidaꞌañ, pønjatiä Dios piädaacypy
hawaꞌadstuum, hopiøṉä, møødä judíoshajxy,
jaꞌa Dios quiuꞌughajpiä, møødä cajpä judíoshajxy.
Jeꞌedshajxy caꞌa cuꞌughájtäp jaꞌaDios. Hix̱, jaduhṉ
myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän: “Coo jaꞌa
Abraham jaꞌa Dios miädiaꞌagy miäbøjcä cooc jaꞌa
Dios mänaa quiaꞌa høhṉdaꞌagy, paady piädaacä
hawaꞌadstuum.”

10 Hoorä, jaduhṉä judíoshajxy quiuhdujthaty,
yajcircuncidarhajpä yaꞌadiøjc‑hajxy. Jaduhṉ
miädiaꞌagytiägøꞌøy coohijxtahṉdhajxy piädáacäxä
maa jaꞌa ñiꞌxcøxphajxiän. Hoorä jaꞌa Abraham,
tǿøyyäm hänajty jeꞌe piädáacänä hawaꞌadstuum,
cajnä hijxtahṉd hänajty jaduhṉ piädáacäxä
maa jaꞌa ñiꞌxcøxpän. Jaduhṉä tøyhajt hajxy
nmøødhájtäm coo hänaꞌc‑hajxy piädaꞌagyii
hawaꞌadstuum jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Dios
miädiaꞌagy hajxy miäbøjcä cooc jaꞌa Dios yajtøjiaty
waam ̱baty jeꞌe tøø quiapxy tøø miädiaꞌagy,
hoyyä hijxtahṉd hajxy quiaꞌa jagä møødä
maa jaꞌa ñiꞌxcøxphajxiän. 11 Paadiä Abraham
hijxtahṉd jaduhṉ piädáacäxä maa jaꞌa ñiꞌxcøxpän,
jaduhṉ yajnajuøꞌøy coo jaꞌa Abraham hänajty
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tøø piädaꞌagyii hawaꞌadstuum. Paady jim̱
piädaacä coo jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hänajty
tøø miäbǿjcäxä. Jaduhṉä Abraham piädaactsohṉä
hawaꞌadstuum, hoyyä hijxtahṉd hänajty jaduhṉ
quiaꞌa jagä pädáacäxänä maa jaꞌa ñiꞌxcøxpän.
Pønjaty jaduhṉ mäbøjp nebiä Abraham jecy
miäbøjquiän, jaanä jaduhṉ hajxy yhixáaṉäbä
jaꞌa Dios nebiä Dios jaꞌa Abraham jecy yhijxiän,
hoy hajxy quiaꞌa jagä judíospä. Coo hajxy jaduhṉ
nmäbǿjcäm nebiä Abraham jecy miäbøjquiän,
jaduhṉ quiähxøꞌøgy coo jaꞌa Abraham hajxy
nhøjxhájtäm ndecyhájtäm. 12 Højts judíoshajxy,
højtsä Abraham jecy nhaphajt ndeedyhajt.
Jaayaꞌay jaduhṉ pädaactsohṉä hawaꞌadstuum
jeꞌeguiøxpä coo jaduhṉ miäbøjcy coo jaꞌa Dios
yajtøjiaty waam ̱baty hänajty tøø quiapxy tøø
miädiaꞌagy. Tøyhajt jaduhṉ. Højts judíos, jaduhṉ
højts nyajcircuncidarhaty nebiä Abraham jecy
yajcircuncidarhajtiän. Pero tǿøyyämä Abraham
jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hänajty miäbøjcä, cahnä
hänajty yajcircuncidarhaty. Højts judíos, højts
jaduhṉ mäbøjpä, jaanä jaduhṉ højts nmäbøjpä
nebiä Abraham jecy miäbøjquiän. Jaduhṉä tøyhajt
hajxy nmøødhájtäm coo højtsä Abraham jecy
nhøjxhajty ndecyhajty, coo højts jaduhṉ nmäbøcy,
højts judíos.

13 Jéquiänä Dios jaꞌa Abraham ñämaayy
cooc hänajty yaa miähaneꞌemaꞌañ hädaa yaabä
naax ̱wiin näguipxy møødä yhap møødä yhoc.
Jaꞌa Dios jaduhṉ mänaaṉ. Paadiä Abraham
jaduhṉ ñämaayyä jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Abraham
jaꞌa Dios miädiaꞌagy hajxy miäbøjcä, caꞌa
jieꞌeguiøxpä cooc tyijy jaꞌa Abraham jia cudiuuṉ̃
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nebiaty hänajty tøø yhaneꞌemyii. Pero coo jaꞌa
Abraham jaduhṉ miäbøjcy coo jaꞌa Dios yajtøjiaty
waam ̱baty hänajty tøø quiapxy tøø miädiaꞌagy,
paadiä Abraham jaduhṉ ñämaayyä coo jaꞌa
Abrahamhajxy hänajty yaa miähaneꞌemaꞌañ
hädaa yaabä naax ̱wiin, møødä yhaphajxy, møødä
yhoc‑hajxy. 14 Haa caꞌa, jaduhṉä Dios miänaaṉ̃
cooc hajxy yaa miähaneꞌemaꞌañ hädaa yaabä
naax ̱wiin pønjaty jaduhṉ mäbøjp coo jaꞌa Dios
yajtøjiatywaam̱baty hänajty tøø miänaꞌañ. Jaduhṉ
miädiaꞌagytiägøꞌøy coo jaꞌa Dios jaꞌa hoybä
weenbä hajxy xmioꞌowáaṉäm jeꞌeguiøxpä coo
hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm. Pero coo jaꞌa hoybä
weenbähajxyhäxøpynbáatäm jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa
jecymiädiaꞌagy hajxy hoy ngudiúuṉäm, jaꞌaMoisés
jecy quiujáhyyäbä, cab jaduhṉ cu choobaaty
coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ tøø xñämáayyäm
coogä mayhajt hänajty tiunaꞌañ coo jaꞌa hoybä
weenbä hajxy xmioꞌowáaṉäm. Ni jaduhṉ cu
quiaꞌa tsoobaaty coo højts cu nmäbǿjcäm coo jaꞌa
Dios jaduhṉ yajtøjiaty waam ̱baty tøø quiapxy
tøø miädiaꞌagy. 15Hix̱, cabä jecymiädiaꞌagy hajxy
hoy ngudiúuṉäm, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Coo hajxy jaduhṉ ngaꞌa cudiúuṉäm, paady
hajxy ngädiéhyyäm. Y paady jaduhṉ yhahixøꞌøy
coo hajxy ngumädóow̱ämät. Pero pønjaty jaꞌa
jecymiädiaꞌagy tøø quiaꞌa mädoy, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä, cab hajxy jaduhṉ quiumädow̱aꞌañ,
hoy hajxy tøø quiaꞌa jagä tuñ ̱ nebiä Moisés jecy
yhanehm̱iän.

16 Coo jaꞌa Abraham jaduhṉ jecy miäbøjcä
jaꞌa Dios miädiaꞌagy coo ñämaayyä coogä
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Abrahamhajxy hänajty yaa miähaneꞌemaꞌañ
hädaa yaabä naax ̱wiin, møødä yhap møødä
yhoc‑hajxy, paadiä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm
coo jaꞌa Dios jaꞌa hoybä weenbä hajxy nägøxi̱ä
xmioꞌowáaṉäm näꞌä mayhajt, coo jaꞌa Abraham
hajxy nbamäbǿjcämät coo jaꞌa Dios yajtøjiaty
waam ̱baty tøø miänaꞌañ, møød højts judíos,
møød mijts caꞌa judíospä. Coo jaꞌa Abraham
hajxy jaduhṉ nbamäbǿjcämät, jaduhṉ mäwiin
hajxy nägøxi̱ä xyajmäbáatäm nebiä Abraham
hajxy xyhaphájtäm xyhoc‑hájtäm. Jaduhṉ
quiähxøꞌøgy coo jaꞌa Abraham hajxy nhøjxhájtäm
ndecyhájtäm. 17Hix̱, jaduhṉ jim ̱myiṉ̃ cujaay maa
jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän cooc jaꞌa Dios jaꞌa Abraham
piädaacy coo jaꞌa jäyaꞌayhajxy mayhagajptpä
yhaphat yhoc‑hadǿøjät jaꞌa Abraham. Y miäbøjc
jaꞌa Abraham jaduhṉ coo jaduhṉ ñämaayyä
coogä tioꞌoxiøjc hänajty quioꞌnaꞌawaꞌañ, hoy
hajxy hänajty tøø jia miäjaanä. Paadiä Abraham
jaduhṉ miäbøjcy, ñajuøøby hänajty jaduhṉ coo
jaꞌa Dios mäjaa miøødä coo jaꞌa hoꞌoguiäyaꞌay
yagjujypiøjtägátsät, y coo mäjaamiǿødäbä coo jaꞌa
jäyaꞌay quiunúuꞌxät jaꞌa hajxy hänajty caꞌa miim ̱b
caꞌa cahbnä. Y coo jaꞌa Abraham hajxy jaduhṉ
nbamäbǿjcäm, jaduhṉ mäwiin hajxy nmäbáatäm
nebiä Abrahamhajxy xyhaphájtäm xyhoc‑hájtäm.
Jaduhṉ quiähxøꞌøgy coo jaꞌa Abraham hajxy
nhøjxhájtäm ndecyhájtäm.

18-21 Coo jaꞌa Dios jaꞌa Abraham jaduhṉ jecy
ñämaayy coogä mayhagajptpä‑jäyaꞌayhajxy
hänajty yhaphadaꞌañ tieedyhadaꞌañ jaꞌa
Abraham, tøø jaꞌaAbrahamhajxyhänajtymiäjaanä
møødä tioꞌoxiøjc. Mägoꞌx‑jomøjtä Abraham
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hänajty miøødä. Y jaꞌa tioꞌoxiøjc, jaꞌa Sarahajpä,
cahnä hänajty ñäꞌägädä huungpaadyñä, hoyyä
jomøjt hänajty tøø jia nøcxnä coo yhuungpáadät.
Pero cabä Abraham jaduhṉ ñäꞌägädä møjpädaacy
coo hajxy hänajty tøø miäjaanä. Hamuumduꞌjootä
Abraham jaduhṉ miäbøjcy nägøꞌø nädecypiä neby
hänajty tøø ñämaꞌayiijän jaꞌa Diósäm coog hänajty
jäyaꞌay may yhaphat yhoc‑hadaꞌañii. Paady
jaduhṉ tiøjiajty. Jaduhṉ jim̱ myiim̱bä cujaay maa
jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän cooc jaꞌa Abraham yhap
yhoc‑hajxy hänajty jiaanc̈h tehm̱ miayøꞌøwaꞌañ.
Paadiä Abraham jaduhṉ miäbøjcy, ñajuøøby
hänajty jaduhṉ coo jaꞌa Dios mäjaa miøødä coo
jaduhṉ yajtøjiádätwaam̱baty hänajty tøø quiapxy
tøø miädiaꞌagy. Mänitä Abraham jaꞌa Dios jaduhṉ
miøjpädaacy jiaanc̈hpädaacy. 22 Coo jaꞌa Abraham
jaduhṉmiäbøjcy, paady hawaꞌadstuum piädaacä.

23 Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa
Diosmädiaꞌaguiän coo jaꞌa Abraham piädaacä
hawaꞌadstuum jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Dios
miädiaꞌagy miäbǿjcäxä coogä Dios yajtøjiaty
waam ̱baty tøø quiapxy tøø miädiaꞌagy. 24 Jaanä
jaduhṉ højtsä Diosmädiaꞌagy xñänǿøm̱ämbä.
Coo jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
nmäbǿjcämbät, jaduhṉäDios hajxy xpiädáacämbät
hawaꞌadstuum, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Dios jaꞌa
Jesucristo yagjujypiøjtägajch. Jaꞌa Jesucristo,
jeꞌe hajxy nWiindsøṉhájtäm. 25 Jaayaꞌay
jaduhṉ nähdujcä coo hajxy xñähhoꞌtúutäm.
Jaduhṉä nbojphájtäm jaꞌa ngädieeyhájtäm hajxy
xyajnähwáatsäm. Y coo jaꞌa Jesucristo jaduhṉ
yagjujypiøjtägajtsä, jaduhṉ hajxy nmähmǿøyyänä
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hawaꞌadstuum.

5
1 Hoorä, coo hajxy nmäbǿjcäm coo jaꞌa

Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios
hajxy tøø xyajnähwáatsäm jaꞌa nbojphájtäm
jaꞌa ngädieeyhájtäm. Paady hajxy xpiädáacäm
hawaꞌadstuum. Jootcujcä Dios hajxy jaduhṉ
xmiøødhíjtäm. 2 Coo jaꞌa Jesucristo hajxy jaduhṉ
tøø xñähhoꞌtúutäm, coo jeꞌe jiujypiøjtägajch,
paadiä Dios hajxy xquiumáayyänä. Paady
hajxy nxooṉdáacäm. Y coo jaa tøyhajt hajxy
jaduhṉ nmøødhájtäm coo jaꞌa Dios hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm maa jaꞌa wyiinduumän, paady
hajxy jootcujc nhíjtäm. 3-4 Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
xooṉdáacäm hajxy hädaa yaabä naax ̱wiin,
hoy hajxy yaa nja tsaac̈hpǿjcäm. Coo hajxy
nmeeꞌxtújcämät, jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy
hoy ngudiúuṉämät. Y coo hajxy jaduhṉ
hoy ngudiúuṉämät, jaduhṉä tøyhajt hajxy
nmøødhadáaṉäm coo jaꞌa Dios hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm maa jaꞌa wyiinduumän. Coo
hajxy jaduhṉ nnajuǿøyyäm coo hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm, paady hajxy yaa nxooṉdáacäm,
hoy hajxy yaa nja tsaac ̈hpǿjcäm. 5 Coo
jaꞌa Dios jaduhṉ miänaꞌañ coog hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm maa jaꞌa wyiinduumän, yejpiä
Dios jaꞌa tøyhajt jaduhṉ. Cab hajxy jaduhṉ
xwyiinhǿhṉäm. Hix̱, tøø jaꞌa Dioshespíritu hajxy
xyhadägøøyy xjioottägǿøyyäm. Jaduhṉ hajxy
xyajnajuǿøyyäm coo hajxy xjiaanc ̈h tehm̱ chójcäm
hamuumduꞌjoot.
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6 Coo jaꞌa Dios yajnähdijy coo hänajty
tøø yhabaatnä, mänitä Jesucristo hajxy
hoy xñähhoꞌtúutäm. Jaduhṉä nbojhájtämä
ngädieeyhájtäm hajxy xyajnähwáatsäm. Cab
hajxy hänajty hoy nnähwaꞌadsáaṉäm hamdsoo
jeꞌeguiøxpä coo hajxy hänajty ngahwiindøyhájtäm.
7 Hix̱, caj miic ̈h pøṉ xchoj nähhoꞌtúꞌudät, hoy
miic ̈h hänajty mja hojiäyaꞌayhaty. 8 Pero jaꞌa Dios
hajxy xjiaanc ̈h tehm ̱ chójcäm, paadiä Jesucristo
hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm, hoy hajxy hänajty
nja cuboj nja cugädieeyhájtäm. 9 Hoorä, coo
jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, coo
jaꞌa Dios hajxy tøø xpiädáacäm hawaꞌadstuum,
jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa
Dios hajxy xquiaꞌa yajcumädow̱áaṉäm. 10 Coo
hajxy hijty cøxy̱pänejpiä njäyaꞌayhájtäm, jaduhṉ
mäwiin hijty piaady néjjiäm coo jaꞌa Dios hajxy
hijty nmädsiphájtäm. Pero coo jaꞌa yHuung
Jesucristo hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa
hajxy nWiindsøṉhájtämbä, paady cabä Dios
hajxy nmädsiphájtänä. Hoyyä Dios hajxy
xyhuunghájtänä. Tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdiä
Dios hajxy nmøødhíjtänä. Y coo jaꞌa Jesucristo
jiujypiøjtägajch, coo jim ̱ ñøcxtägajch maa jaꞌa
Tieediän, jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm
coo hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉämbä. 11 Jaduhṉä
tøyhajt hajxy nmøødhájtämbä coo jaꞌa Dios
hajxy xquiumáayyänä. Paady hajxy jaduhṉ
xquiumáayyänä coo jaꞌa Jesucristo jaꞌa nbojpä
ngädieey hajxy tøø xyajnähwáatsäm. Tsøcxä hajxy
jaduhṉ xooṉdáacäm.

12 Hoorä, tuꞌjäyaꞌay jecy quiaꞌa cudiuuṉdsohṉ̃



Romanos 5:13-14 xxv Romanos 5:15

neby hänajty tøø yhaneꞌemyiijän jaꞌa Diósäm.
Jaꞌa Adánhøch jaduhṉ nnänøøm̱by, jaꞌa hajxy
jecy nhaphájtäm ndeedyhájtäm. Jaduhṉä pojpä
cädieey yaa chohṉdaacy hädaa yaabä naax ̱wiin.
Y coo jaꞌa Adán jaduhṉ jecy quiädiehy, paady
jaduhṉ yhuuc hoꞌtsohm̱bä. Y coo jaꞌa Adán
hajxy jaduhṉ jecy nhaphájtäm ndeedyhájtäm
nägøxi̱ä, paady hajxy nbagädiéhyyäm, paady
hajxy nbahóꞌcäm. 13-14 Høxtä jecyjiäyaꞌabiaady
hajxy haxøøg jiäyaꞌayhajty, paady hajxy nägøxi̱ä
yhoꞌcy, hoyyä Moisés hänajty quiaꞌa jagä miñ ̱ñä,
quiaꞌa jagä caꞌayñä, hoyyä Dios hänajty quiaꞌa
jagä haneꞌemyñä coo jaꞌa jäyaꞌayhajxy hoy
jiäyaꞌayhádät nebiä Moisés jecy quiujahyyän,
hoy hajxy hänajty quiaꞌa jagä pagädiehbiä nebiä
Adán hänajty tøø quiädieeyän. Hoyyä Dios hänajty
quiaꞌa jagä haneꞌemyñä coo jaꞌa jäyaꞌayhajxy
hoy jiäyaꞌayhádät, nägøxi̱ä jäyaꞌayä pojpä cädieey
hajxy hänajty miøødä. Y jaꞌa Adán, jaduhṉ jeꞌe
jecy ñämaayyä cooc hänajty yhoꞌogaꞌañ, pø cab
hänajty jaduhṉ quiudiunaꞌañ nebiä Dios hänajty
tøø yhaneꞌemiän. Y coo jaꞌa Moisés jaduhṉ cujecy
quiujahy nebiatiä Dios hänajty tøø yhaneꞌemiän,
jaduhṉä jäyaꞌayhajxy nägøxi̱ä ñämáayyäbä coogä
Adán hajxy hänajty nägøxi̱ä piahoꞌogaam̱bä,
pø cab hajxy hänajty quiudiunaꞌañ nebiä Dios
hänajty tøø yhaneꞌemiän. Jaꞌa jecyjiäyaꞌayhajxy
hänajty jiibä, cahnä Moisés hänajty quiujaayñä
nebiatiä Dios hänajty tøø yhaneꞌemy, cab hajxy
hänajty jaduhṉ nämay ñajuøꞌøy coo hajxy hänajty
yhoꞌogaꞌañ, pø haxøøg hajxy hänajty jiäyaꞌayhaty.

15 Coo jaꞌa Adán jaꞌa Dios miädiaꞌagy jaduhṉ
jecy quiaꞌa cudiuuṉä, paady hajxy nägøxi̱ä
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nhóꞌcäm. Pero coo jaꞌa Jesucristo jaꞌa Tieediä
miädiaꞌagy jaduhṉ quiudiuuṉä, paady hajxy
nnähwaats nguhwáatsäm. Coo jaꞌa Jesucristo hajxy
jaduhṉ hoy xñähhoꞌtúutäm, paadiä Dios hajxy
xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Møjmayhajtä Dios
jaduhṉ tiuuṉmaa højtshájtäm, pønjatiämiädiaꞌagy
tøømiäbøjcä jaꞌa Jesucristocøxpä. Paady hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉämmaa jaꞌawyiinduumän. 16Coo jaꞌa
Jesucristo hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉä
tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa nbojpä
ngädieey hajxy jaduhṉ xyajnähwáatsäm nägøxi̱ä,
pønjaty tøø miäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä. Paadiä
Dios hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Paady
hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉämmaa jaꞌa wyiinduumän.
17 Jaduhṉds jeꞌe, coo jaꞌa Adán jaꞌa Dios miädiaꞌagy
jecy quiaꞌa cudiuuṉä, paady hijty yhawiinmatsä
coo jaꞌa Dios hajxy xpiädáacämät haxøøgtuum.
Pero tøø jaꞌa Jesucristo hajxy xyajnähwaats
xyajcuhwáatsäm. Møjmayhajtä Dios jaduhṉ
tiuuṉ. Paadiä Dios hajxy xquiaꞌa pädaꞌagáaṉäm
haxøøgtuum, pønjaty hawaꞌadstuum. Y paady
højtsä hoyhajtä weenhajt yaa nbaadáaṉäm hädaa
yaabä naax ̱wiin jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xyajnähwaats tøø xyajcuhwáatsäm.

18-19 Mänaa jaꞌa Jesucristo yaa yhitiän hädaa
yaabä naax ̱wiin, caꞌxiä Tieediä miädiaꞌagy
quiudiuuṉä mäduhṉ̃tiä yaa yhijty. Y coo
hajxy jaduhṉ xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa Tieediä
miädiaꞌagy jaduhṉ quiudiuuṉä. Jaduhṉ
hajxy xyajnähwáatsäm. Coo hajxy jaduhṉ
nmäbǿjcämät coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
xjiaanc ̈h nähhoꞌtúutäm, mänitä Dios hajxy
xpiädáacämät hawaꞌadstuum. Hoorä, jaꞌa Adán,
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haxøøg jeꞌe jecy jiäyaꞌayhajty. Cabä Adán jaꞌa
Dios miädiaꞌagy jecy ñäꞌägädä cudiuuṉä. Y coo
jaꞌa Adán hajxy jecy nhaphájtäm ndeedyhájtäm,
paadiä Dios miädiaꞌagy hajxy ngaꞌa näꞌägädä
cudiunáaṉämbä. Coo hajxy jaduhṉ ngaꞌa
cudiunáaṉäm, paady hijty yhawiinmatsä coo
jaꞌa Dios hajxy jiiby cu xpiädáacäm haxøøgtuum.
Pero coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm,
paady hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm Dioswiinduum.
Jaduhṉä Dios mayhajt møj jiaanc ̈h tehm ̱ tiuuṉ̃
maa højtshájtäm.

20-21 Coo jaꞌa Dios jecy yhanehm̱y coo jaꞌa
jäyaꞌayhajxy hoy jiäyaꞌayhádät, mänitä Moisés
jaduhṉquiujahy. Y coo jaꞌanocyhajxyngápxämät,
jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä, jaduhṉ hajxy
nnajuǿøyyämät coo hajxy njaanc̈h cädiéhyyäm.
Hoy hajxy jaduhṉ nja najuǿøyyäm, cab hajxy
nmäbǿjcäm. Pero xjiaanc ̈h tehm̱ ñäxúuꞌtsämä
Dios. Paadiä møjmayhajt jiaanc ̈h tehm̱ tiuuṉ̃ maa
højtshájtäm. Jaduhṉds jeꞌe, coo hajxy ngädiéhyyäm,
paady hajxy nhóꞌcäm. Pero coo jaꞌa Dios
hajxy xñäxúuꞌtsäm, paadiä Jesucristo hajxy hoy
xñähhoꞌtúutäm, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Jaduhṉä Dios hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum.
Mänithajxyxyagjugyhadáaṉäm cøjxtaꞌaxiøønebiä
Dios jiugyhatiän.

6
1 Cab jaduhṉ ñäꞌägädä hahixøꞌøy coo hajxy

nmänáaṉämät: “Tsøg hajxy cädiéhyyäm tehṉgajnä.
Haa caꞌa, tehṉgajnä Dios hajxy xñäxuudsáaṉäm.”
2 Caj pues, cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo hajxy
tehṉgajnä ngädiéhyyämät. Haa caꞌa, tøø jaꞌa
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pojpä cädieey hajxy nnajtshixǿøyyänä coo
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy tøø nmäbǿjcäm jaꞌa
Jesucristocøxpä. 3-5 Tøgä cab hajxy mnajuøꞌøyä
coo jaꞌa Jesucristo hajxy nmøødhíjtäm tuꞌugjoot
tuꞌugwiinmahñdy coo hajxy tøø nnäbéjtäm jaꞌa
Jesucristocøxpä. Ycoohajxy jaduhṉ tøønnäbéjtäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, jaduhṉ mäwiin piaady
néjjiämä Jesucristo hajxy häxøpy näguipxy tøø
nmøødhóꞌcäm. Jaanä jaduhṉ mäwiin piaatpä
néjjiämä Jesucristo hajxy häxøpy näguipxy
tøø nmøødnaaxṯägǿøyyäm. Coo jaꞌa pojpä
cädieey hajxy tøø nnajtshixǿøyyänä, jaduhṉ
miädiaꞌagytiägøꞌøy coo hajxy jaduhṉ ween
ngaꞌa jatcǿøyyänä haxøøg. Y coo jaꞌa Dios jaꞌa
Jesucristo yagjujypiøjtägajch jaꞌa miäjaahaam,
mänitä Jesucristo jugyhajt hawiinjem̱ybiä
miøødhajty. Jaanä jaduhṉ højtshájtämbä,
coo hajxy nnäbéjtäm, jaduhṉ mäwiin piaady
néjjiämä Jesucristo hajxy häxøpy näguipxy
tøø nmøødjujypiøjtägájtsäm. Paadiä jugyhajt
hajxy hawiinjem̱ybiä nmøødhájtämbä. Tøyhajt
jaduhṉ. Jaduhṉä hojiootä howyiinmahñdy hajxy
nmøødhájtämät. Jaduhṉ miädiaꞌagytiägøꞌøy coo
jaꞌa Dios hajxy xyagjugyhadáaṉäm cøjxtaꞌaxiøø
neby jeꞌe jiugyhatiän. 6 Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm cruzcøxp, mänitä
nhaxøøgwiinmahndyhajxy quiuhdägóoyyänä
nebiä haxøøgwiinmahñdy hajxy nägøxi̱ä hijty
nmøødhájtäm. Coo jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdyhajxy
jaduhṉ quiuhdägóoyyänä, paadiä Jesucristo
hajxy nmøødhíjtänä tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.
Paady hajxy jaduhṉ tøø xñähhoꞌtúutäm,
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jaduhṉä nhaxøøgwiinmahñdyhajxy jaduhṉ
quiuhdägóoyyänä. Jaduhṉä njoot hajxy ngaꞌa
pädáacänät maa jaꞌa haxøøgpän. 7 Pøṉä Jesucristo
hänajty møødhijp tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy
mänaa jaꞌa Jesucristo yhoꞌoguiän, cabä
jioot piädaacnä maa jaꞌa haxøøgpän. 8 Coo
hajxy nmäbǿjcäm coo jaꞌa Jesucristo hajxy
jaduhṉ tøø xñähhoꞌtúutäm møød coo jadähooc
jiujypiøjcy, jaduhṉ mäwiin miäbaady néjjiäm
coo jaꞌa Jesucristo hajxy häxøpy näguipxy
tøø nmøødjujypiǿjcäm. Paady hajxy jaduhṉ
njugyhadáaṉäm cøjxtaꞌaxiøøneby jeꞌe jiugyhatiän.
9 Coo jaꞌa Jesucristo jiujypiøjtägajch, cab
jaduhṉ mänaa yhoꞌtägatsaaṉnä. Homiänaaxøøjä
homiänaadsuujä jiugyhadaꞌañ. Tøyhajt jaduhṉ.
10 Hix̱, tähoocnähhoꞌtuꞌutiä jaꞌa Jesucristo hajxy
xñähhoꞌtúutäm. Jaduhṉä nbojpä ngädieey hajxy
tøø xyajnähwáatsäm. Y coo jaꞌa Jesucristo
tøø jiujypiøjtägajtsnä, paady homiänaaxøøjä
homiänaadsuujä jaꞌa Dios miøødhidaaṉnä. 11 Jaanä
jaduhṉ højtshájtämbä, coo jaꞌa Jesucristo
hajxy nmøødhíjtänä tuꞌugmädiaꞌagy, tsøg hajxy
jahmiejtstáacäm coo jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdyhajxy
tøø quiuhdägóoyyänä. Jaduhṉ hajxy tsøc
jahmiejtstáacämbä coo hawiinjem ̱ybiä jugyhajt
hajxy nmøødhájtänä nebiä Jesucristo hänajty
miøødhatiän mänaa jiujypiøjtägachän. Paadiä Dios
hajxy nmøødhíjtämbä tuꞌugmädiaꞌagy.

12 Cab hajxy cøxy̱pänejpiä tsøc jatcǿøyyänä.
Cabä njootä ngopc hajxy nbädáacänät maa
jaꞌa haxøøgpän. 13 Cabä ngøꞌø ndecy hajxy
nyaghanájxänät, ni jaꞌa nhaawhájtäm. Tsøgä
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Diosmädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot cudiúuṉäm.
Coo jaꞌa Jesucristo hajxy hänajty nmøødhíjtäm
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy mänaa yhoꞌoguiän,
møød mänaa jiujypiøjtägachän, paadiä Dios
hajxy nmøødhíjtänä tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.
14-15 Paadiä Dios hajxy xquiumáayyäm coo
mayhajt tøø tiuñ ̱ maa højtshájtäm, caꞌa
jieꞌeguiøxpä coo jaꞌa mädiaꞌagy hajxy nja wiꞌi
quiudiunáaṉäm, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Coo jaꞌa Dios mayhajt jaduhṉ tiuuṉ̃ maa
højtshájtäm, jeꞌec̈h jaduhṉ nnänøøm̱by coo hajxy
xyajnähwaats, coo hajxy xyajcuhwáatsäm. Hoyyä
Dios mayhajt jaduhṉ tiuuṉ̃ maa højtshájtäm,
cab jaduhṉ ñäꞌägä hahixøꞌøy coo hajxy haxøøg
njatcǿøyyämät tehṉgajnä. 16 Tsøg hajxy paquiä
mädiáacäm neby hajxy yaa nguhdujthájtäm
hädaa yaabä naax ̱wiin. Jaduhṉä cuhdujt
hajxy nmøødhájtäm coo hajxy nwiimbíiw̱ämät
pøṉ jaduhṉ nmädunáaṉäm. Y jaduhṉ hajxy
ngudiúuṉäm nebiatiä nwiindsøṉhájtäm hajxy
xyhanéhm̱äm. Jaanä jaduhṉä cuhdujt hajxy
nmøødhájtämbä coo hajxy nwiimbíiw̱ämät
mädyii hajxy nyajtunáaṉäm, jaꞌa Diosmädiaꞌagy,
o jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdyhájtäm. Coo
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy nyajtúuṉämät,
mänitä Dios hajxy jaduhṉ xquiumáayyämät.
Pero coo jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdy hajxy
nyajtúuṉämät, cabä Dios hajxy jaduhṉ
nmøødhíjtämät tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.
Mänitä Dios hajxy xpiädáacämät haxøøgtuum.
Tøyhajt jaduhṉ. 17 Dioscujúꞌuyäp jaꞌa Dios
coo mijtsä Diosmädiaꞌagy hamuumduꞌjoot
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myajtuuṉnä neby hajxy tøø mmäbøquiän.
Cahnä Diosmädiaꞌagy hajxy mmädoyñä,
haxøøg hajxy hijty mjäyaꞌayhaty. 18 Coo mijts
tøø mmäbøcy coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, paadiä mhaxøøgwiinmahñdy
hajxy tøø mnajtshixøøñä. Tøø jaꞌa mjoot
hajxy mbädaꞌagy coo hajxy hamuumduꞌjoot
mhojiäyaꞌayhájnät. 19 (Páadyhøch jaduhṉ
nmädiaꞌagy neby hajxy yaa nguhdujthájtäm
hädaa yaabä naax ̱wiin, jaduhṉ hajxy hoy
mwiinjuǿꞌøwät. Cab hajxy jaduhyyä hoy
mwiinjuøꞌøwaꞌañ.) Hijty, jaanc̈h tehm̱ yhaxøøgjaty
hajxy hijty mjäyaꞌayhaty. Cøxy̱pänejpiä hajxy
hijty mjaanc ̈h tehm̱ jiatcøꞌøy. Maas hanax̱iä
hajxy hänajty mjatcøꞌøwaꞌañ tehṉgajnä. Pero
tøø jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mmäbøjnä jaꞌa
Jesucristocøxpä, paadiä Diosmädiaꞌagy hajxy
myajtúuṉnät nägøꞌø nädecypiä.

20 Coo jaꞌa mhaxøøgwiinmahñdy hajxy hijty
myajtuṉ̃, cabä mjoothajxy hijty chocy coo
hajxy hoy mjäyaꞌayhádät. Coo hajxy häxøpy
tøø mhojiäyaꞌayhaty, tøø jaꞌa Dios hajxy
häxøpy xquiumay. 21 Hoc̈hähdiuuṉnä hajxy
hijty mjatcøꞌøy. Cabä tii hoybä hajxy hijty
mbaady. Haxøøgtuum hajxy hijty mnäꞌägädä
hädaꞌagaꞌañ. 22 Paadiä Jesucristo hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, coo jaꞌa mhaxøøgwiinmahñdy
hajxy jaduhṉ mnajtshixǿꞌøwät. Tøyhajt jaduhṉ.
Paadiä Jesucristo hajxy mmøødhijnä tuꞌugjoot
tuꞌugwiinmahñdy. Coo jaꞌa mjoot hajxy
hamuumduꞌjoot tøø mbädaꞌagy coo jaꞌa Dios
hajxy mmøødtunaꞌañ, paadiä hoyhajtä weenhajt
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hajxy mbaadaꞌañ. Jaduhṉ miädiaꞌagytiägøꞌøy,
coo mijtsä Dios hoyhänaꞌc xyagjadaꞌañ nebiä
Jesucristo yhoyhänaꞌc‑hatiän, paadiä Dios
hajxy xyagjugyhadaꞌañ cøjxtaꞌaxiøø neby
jeꞌe jiugyhatiän. 23 Coo hajxy cøxy̱pänejpiä
njatcǿøyyämät, cabä Dios hajxy jaduhṉ
nmøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy, møød haxøøgtuum
hajxy nhädáacämät. Pero tøø jaꞌa Dios mayhajt
tiuñ ̱ coo jaꞌa yHuunghajxy yaa tøø xyajnäguéjxäm,
jaꞌa Jesucristo, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Hoyyä Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm.
Jaduhṉä Dios hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum.
Coo hajxy jaduhṉ nmäbǿjcämät, mänitä Dios
hajxy xyagjugyhájtämät cøjxtaꞌaxiøø neby jeꞌe
jiugyhatiän.

7
1 Mäguꞌughajpädøjc, mnajuøøby hajxy jaduhṉ

nebiä cuhdujt yaa myiṉ̃ hädaa yaabä naax ̱wiin.
Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy møjcuhdujtmøødpä, jaꞌa hänaꞌc
hajxy jaduhṉ xyhanéhm̱äm mäduhṉ̃tiä hajxy yaa
njugyhájtäm, túhm̱äts. Pero coo hajxy nhóꞌcänä,
cab hajxy jaduhṉ xyhanéhm̱änä. 2-3 Høxtahm̱dsä
toꞌoxiøjc jaꞌa yaꞌadiøjcmøødpä, jaduhṉä cuhdujt
myiṉ̃ coo hajxy ñimiøødtsänaꞌawǿøjät mäduhṉ̃tiä
hajxy nämetsc jiugyhaty. Hoorä, coo jaꞌa toꞌoxiøjc
wiingyaꞌadiøjc miøødtsänáꞌawät, y jeꞌenä ñihyhap
jiugyhatyñä, haxøøgä toꞌoxiøjc jaduhṉ jiatcǿꞌøwät.
Hix̱, cabä cuhdujt jaduhṉ myiṉ̃ coo jaduhṉ ji-
atcǿꞌøwät. Pero coodsä ñihyhap yhóꞌogät, mänitä
quix ̱y cuhdujt miǿødänä coo piøjtägátsät, y cab
jaduhṉ ñejpiä.
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4Hoorä,mäguꞌughajpädøjc, coomijtsä Jesucristo
hänajty mmøødhity tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy
mänaa yhoꞌoguiän, paadiä jecymiädiaꞌagy
hajxy xquiaꞌa hanehm̱nä, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä. Jaanä jaduhṉduhm̱bä, tuꞌugjoot
tuꞌugwiinmahñdiä Jesucristo hajxy hänajty
mmøødhíjtäbä mänaa jiujypiøjtägachän. Tøø
jaꞌa mjoot hajxy mbädaꞌagy coo jaayaꞌay
hajxy mmøødtúnät. Jaduhṉä Dios hajxy
mmøødtúum̱bät. 5Cahnähajxyhänajtynmäbǿjcäm
coo jaꞌa Jesucristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm,
jaduhṉä njoot hajxy hänajty nnäꞌägädä pädáacäm
coo hajxy hänajty jaduhṉ njatcøꞌøwáaṉäm
hoñejpiä. Paady hajxy hijty nhädaꞌagáaṉäm jiiby
møjcuꞌuhaam. Jaanc ̈h tehm̱ yhaxøøghajxy hänajty
nwiinmahñdyhájtäm. Hoyyä mädiaꞌagy hajxy
hänajty nja mädóow̱äm, jaꞌa Dios jaꞌa Moisés jecy
ñajtscapxǿøyyäbä, cabhajxyhänajtynyajtunáaṉäm.
6 Cahnä Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty nmäbǿjcäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, tehṉgajnä jaꞌa jecymiädiaꞌagy
hajxy hänajty nja wiꞌi quiudiunáaṉäm, jaꞌa Moisés
jecy quiujáhyyäbä. Jadúhṉäc tyijy hajxy hänajty
nnähwaꞌadsáaṉäm. Pero coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paadiä jecymiädiaꞌagy
jaduhm ̱bä xquiaꞌa hanéhm̱nä. Coo jaꞌa Jesucristo
hajxy tøø xyajnähwáatsäm, jaduhṉ hajxy
xyagjugyhadáaṉäm cøjxtaꞌaxiøø neby jaayaꞌay
jiugyhatiän. Y xpiuhbéjtämä Dioshespíritu hajxy
nebiä Dios hajxy hoy nmøødtúuṉämät.

7-9 Cáhnøcḧä jecymiädiaꞌagy hänajty nmädoyñä,
jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä, cábøch hänajty
nnajuøꞌøy cooc̈h hänajty hoy ngaꞌa jäyaꞌayhaty.
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Pero cooc̈h jecymiädiaꞌagy jaduhṉ nwiinjuøøñä,
páadyhøch nnajuøøñä cooc̈h cøxy̱pänejpiä
njatcøꞌøy hoñejpiä. Cooc ̈hä haxøøgwiinmahñdy
jaduhṉ njaanc̈h tehm ̱ miøødä, páadyhøcḧä njoot
hijty chocy cooc̈h cøxy̱pänejpiä njatcǿꞌøwät
hoñejpiä nebiatiä jecymiädiaꞌagy hajxy xjia
hanéhm̱äm coo hajxy ngaꞌa jatcǿøyyämät,
jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä. Y cooc̈hä
jecymiädiaꞌagy jaduhṉ nmädoy, maas hanáxi̱øch
cøxy̱pänejpiä njaac jatcøꞌøy tehṉgajnä. Páadyhøcḧä
tøyhajt nmøødä cooc̈h hijty ngaꞌawaꞌañ
haxøøgtuum. 10 Hóyhøch ndijy jaduhṉ
ngudiunaꞌañ jaꞌa jecymiädiaꞌagy, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä. Y cooc̈h häxøpy hoy ngudiuñ ̱,
hawaꞌadstúumhøcḧä Dios cu xpiädaacy. Pero
cábøcḧä jecymiädiaꞌagy jaduhṉ hoy nnäꞌägädä
cudiunaꞌañ, páadyhøch hawiinmats nhädáꞌagät
haxøøgtuum. 11 Hoy ndíjyhøcḧä jecymiädiaꞌagy
hänajtynyajtunaꞌañ, jaꞌaMoisés jecyquiujáhyyäbä.
Jaduhṉ ndíjyhøcḧä Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt
xmioꞌowaꞌañ. Perocábøcḧä tøyhajthänajtynnäꞌägä
møødä. Cooc ̈hä haxøøgwiinmahñdy hänajty
nmøødä, páadyhøcḧä jecymiädiaꞌagy hänajty
hoy ngaꞌa yajtuṉ̃, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Páadyhøch hänajty ngaꞌawaꞌañ haxøøgtuum.

12 Jaꞌa jecymiädiaꞌagy jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä, jeꞌe hajxy xyhanéhm̱äm coo hajxy
hoy njäyaꞌayhájtämät. Jaduhṉ miädiaꞌagy neby
hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät. Xyajnajuǿøyyäm
hajxy jaduhṉ coo jaꞌa Dios howyiinmahñdy
jiaanc ̈h tehm̱ miøødä. 13 Paadiä jecymiädiaꞌagy
jaduhṉ yhoyyä, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
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Pero hóyhøch hänajty tøø nja mädoy, tehṉgájnøch
hänajty haxøøg nwiꞌi jiäyaꞌayhatyñä. Páadyhøch
hijty jiiby ngaꞌawaꞌañ haxøøgtuum. Hix̱, cábøcḧä
nwiinmahñdy hänajty yhoyyä. Y cooc̈hä
jecymiädiaꞌagy jaduhṉ nmädooyy, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä, maas hanáxi̱øch hänajty haxøøg
njatcøꞌøwaꞌañ.

14 Jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa
jecymiädiaꞌagy hajxy xyhawáaṉäm coo jaꞌa Dios
howyiinmahñdy jiaanc̈h tehm ̱ miøødä. Jaanä
jaduhṉ hajxy xyhawáaṉämbä coo Dios jaꞌa jioot
chocy coo hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät. Pero
højts, cab højts hoy nnäꞌägädä jäyaꞌayhájtäm,
jeꞌeguiøxpä coo højts hädaa yaabä naax ̱wiimbä
wiinmahñdy nmøødhájtäm. Hamdsoojoot
hajxy jaduhṉ haxøøg njatcǿøyyäm. 15 Jaduhṉä
njoothajxy jia wiꞌi chójcäm coo hajxy hoy
njäyaꞌayhájtämät, pero cab hajxy nnäꞌägädä
jadáaṉäm hojiäyaꞌayhat. Pätiidä hajxy jaduhṉ
coo ngaꞌa jadáaṉäm. Cøxy̱pänejpiä hajxy nwiꞌi
jiatcǿøyyäm, hoy hajxy nja najuǿøyyäm coo
jaduhṉ yhaxøøgä. 16 Nnajuǿøyyäm hajxy
jaduhṉ coo jaꞌa jecymiädiaꞌagy yhoyyä, jaꞌa
Moisés jecy quiujáhyyäbä. Jaduhṉä njoothajxy
jia tsójcäm coo hajxy ngudiúuṉämät nebiatiä
jecymiädiaꞌagy hajxy xyhanéhm̱äm. Pero cab
hajxy hoy nnäꞌägädä cudiunáaṉäm. 17 Pero,
caꞌa yhamdsoojoot hajxy jaduhṉ haxøøg
njatcǿøyyäm. Jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdy hajxy
jaduhṉ xyagjatcǿøyyäm haxøøg. 18-19 Cabä
Diosmädiaꞌagy hajxy hoy ngudiunáaṉäm
hamdsoojoot, hoyyä njoothajxy jia tsójcäm coo
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hajxy ngudiúuṉämät. Haxøøg hajxy njatcǿøyyäm,
hoyyä njoothajxy jaduhṉ quiaꞌa jagä tsójcäm coo
hajxy jaduhṉ njatcǿøyyämät.

20-21 Hix̱, jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdy hajxy
haxøøg xyagjatcǿøyyäm, caꞌa yhamdsoojootä.
22 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy hajxy xyhanéhm̱äm
nebiaty hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät.
Njoodóotyhøch ngopcóotyhøch jaduhṉ
njuøꞌøy coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy jiaanc ̈h tehm̱
yhoyyä. 23 Nnajuǿøbiøch jaduhṉ cooc̈hä
haxøøgwiinmahñdy njaanc̈h tehm̱ miøødä.
Páadyhøcḧä howyiinmahñdy hoy ngaꞌa näꞌägädä
yajtunaꞌañ. Hix̱, jaꞌa nhaxøøgwiinmáhñdyhøch
haxøøg xyagjäyaꞌayhajp. Y cábøch hoy nnäꞌägädä
najtshixøꞌøwaꞌañ.

24 Cooc ̈h häxøpy pøṉ hoy xquiaꞌa ya-
jnähwaꞌadsaꞌañ jaꞌa nhaxøøgwiinmáhñdyhøch,
cábøcḧä Dios häxøpy hoy nmøødhidaꞌañ
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy. Jíibyhøch häxøpy
nhädaꞌagaꞌañ møjcuꞌuhaam. Jaanc ̈h tehm̱
yhoñäxúuꞌtsnøch häxøpy nhity. 25 Pero
nmóobiøcḧä Dios Dioscujúꞌuyäp cooc̈hä Jesucristo
tøø xyajnähwaꞌac ̈h, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Páadyhøcḧä Diosmädiaꞌagy hoy nyajtunaꞌañ
jaꞌa nhowyiinmahñdyháamhøch, hóyhøcḧä
haxøøgwiinmahñdy nja møødnä. Jeꞌec ̈h tähoocjaty
haxøøg xyagjatcøøby.

8
1 Hoorä, hawaꞌadstuum hajxy nmähmǿøyyänä

coo jaꞌa Jesucristo hajxy nmøødhíjtäm
tuꞌugmädiaꞌagy. Jaduhṉ hajxy ngudiúuṉäm
nebiä Diosmädiaꞌagy hajxy xyhanéhm̱äm. Cab
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hajxy cøxy̱pänejpiä njatcǿøyyänä. 2 Coo jaꞌa
Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paady
hajxy xmiøødhíjtäm tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.
Paadiä Dioshespíritu hajxy xyagjugyhadáaṉäm
cøjxtaꞌaxiøø nebiä Dios jiugyhatiän. Paadiä
Dios hajxy tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy
xmiøødhidáaṉäm homiänaajä. Coo jaꞌa
Jesucristo jaꞌa nhaxøøgwiinmahñdy hajxy tøø
xyajnähwáatsäm, paady hajxy jiiby ngaꞌa
hädaꞌagáaṉänä haxøøgtuum. 3-4 Coo jaꞌa Dios
jaꞌa yHuung yaa quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin,
jaduhṉ yaa jiäyaꞌayhajty neby højtshájtäm.
Jesucristo jeꞌe. Pero cabä Jesucristo haxøøg
jiäyaꞌayhajty neby højtshájtäm. Mänitä Jesucristo
hajxy xñähhoꞌtúutäm. Hoyyä Jesucristo
jaꞌa jecymiädiaꞌagy quiudiuuñ ̱, jaꞌa Moisés
jecy quiujáhyyäbä. Pero højtshájtäm, cab
hajxy jaduhṉ ngudiúuṉäm. Paady jaduhṉ
yhahixøꞌøy coo hajxy ngumädóow̱ämät. Coo jaꞌa
Jesucristo hajxy xñähhoꞌtúutäm, quiumädoow̱
jeꞌe jaꞌa højtscøxphájtäm jaduhṉ. Paadiä
jecymiädiaꞌagy hajxy xquiaꞌa hanéhm̱änä, jaꞌa
Moisés jecy quiujáhyyäbä. Jaꞌa Dioshespíritu
hajxy xpiuhbéjtänä coo jaꞌa Dios hajxy
xmiøødhíjtämät tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.
Jaduhṉ hajxy xpiuhbéjtämbä coo hajxy haxøøg
ngaꞌa jäyaꞌayhájtänät.

5 Y coo jaꞌa Dioshespíritu hajxy jaduhṉ
xpiuhbéjtäm, paady hajxy nxiictaac
nmädiaactáacäm nebiä Diosmädiaꞌagy hajxy
maas hoy nyajtúuṉämät. Pero jaꞌa jäyaꞌay
jaꞌa Dioshespíritu jaꞌa miädiaꞌagy hajxy caꞌa
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cudiunáaṉäbä, jaduhṉ hajxy xyiictaꞌagy
miädiaactaꞌagy nebiä yhamdsoo wiinmahñdy
hajxy yajtuñ ̱. 6 Pøṉ jaduhṉ xiictaacp mädiaactaacp
nebiä Dioshespíritu jaꞌa miädiaꞌagy maas hoy
miäbǿjcät, jeꞌe jaꞌa Dios jaduhṉ miøødhijpy
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy. Jeꞌeduhṉ nøcxaam̱b
Dioswiinduum. Jootcujc jeꞌe jim ̱ yhidaꞌañ møødä
Dios. Pero pøṉä yhamdsoo wiinmahñdy wiꞌi
yajtunaam̱b, jaꞌa Dios jaꞌa miädsip jeꞌeduhṉ.
Haxøøgtuum jeꞌeduhṉ ñäꞌägä hädaꞌagaꞌañ,
7-8 jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Dios miädsiphaty. Cabä
Diosmädiaꞌagy hoy yajtunaꞌañ, ni jaꞌa jioot jaduhṉ
quiaꞌa tsocy coo yajtúnät. Y cab jaduhṉ quiumayii
jaꞌa Diósäm.

9 Pøṉä Dioshespíritu caꞌa møødhijp
tuꞌugmädiaꞌagy, cabä Diosmädiaꞌagy miäbøcy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Coo mijts jaduhṉ mjaanc ̈h
mäbøcy, paady mijtsä Dioshespíritu mmøødhity
tuꞌugmädiaꞌagy. Y coo jaꞌa Dioshespíritu hajxy
jaduhṉ mmøødhity, paadiä mhaxøøgwiinmahñdy
hajxy tøø mhøxẖijxnä. 10 Tøyhajt jaduhṉ coo
hajxy nhoꞌogáaṉäm, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Adán
jecy quiädiehy, jaꞌa hajxy jecy nhaphájtäm
ndeedyhájtäm. Pero coo mijtsä Dios tøø
xpiädaꞌagy hawaꞌadstuum, y coo jaꞌa Jesucristo
hajxy mmøødhity tuꞌugmädiaꞌagy, paady mijtsä
Dioshespíritu xyagjugyhadaꞌañ homiänaajä
nebiä Dios jiugyhatiän. Jim̱ hajxy xyajnøcxaꞌañ
Dioswiinduum. 11 Coo jaꞌa Dioshespíritu hajxy
xmiøødhíjtäm tuꞌugmädiaꞌagy, paadiä Dios hajxy
xyagjujypiøjtägatsáaṉäm jaꞌa yhEspírituhaam
coo hajxy hänajty tøø nhóꞌcäm. Jaduhṉ hajxy
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xyagjujypiøjtägatsáaṉäm nebiä Jesucristo
yagjujypiøjtägajtsän.

12 Mäguꞌughajpädøjc, jaduhṉds jeꞌe, hahixøøby
jaduhṉ coo jaꞌa Dioshespíritu miädiaꞌagy hajxy
nyajtúuṉämät. Cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo jaꞌa
nhamdsoo wiinmahñdy hajxy nyajtúuṉänät
tehṉgahnä. 13 Hix̱, coo hajxy tehṉgahnä haxøøg
njatcǿøyyänät, cabäDioshajxyhoynmøødhíjtämät
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy. Mänit hajxy
jiiby nhädáacämät haxøøgtuum. Pero coo jaꞌa
nhaxøøgwiinmahñdy hajxy nnajtshixǿøyyämät
jaꞌa Dioshespírituhaam, jaduhṉä Dios hajxy hoy
nmøødhíjtänät tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy.

14 Hix ̱, pønjaty jaduhṉ puhbéjtäp jaꞌa
Dioshespíritu nebiä Diosmädiaꞌagy hajxy jaduhṉ
hoy yajtúnät, Dios yhuung hajxy jeꞌe. 15Haa caꞌa,
jaꞌa yhEspírituhaamä Dios hajxy xyhuunghájtäm,
paady hajxy nnämáayyäm: “Diosteedy.” Y coo
jaꞌa Dios hajxy xyhuunghájtäm, paadiä Dios
hajxy ngaꞌa tsähgǿøyyänä neby hajxy hijty
ndsähgǿøyyäm coohajxyhijty xquiaꞌapädáacämnä
hawaꞌadstuum. 16 Y coo jaꞌa Dioshespíritu hajxy
jaduhṉ xmiøødhíjtäm, jaduhṉä tøyhajt hajxy
xmióoyyäm coo jaꞌa Dios hajxy xyhuunghájtänä.
17 Coo jaꞌa Dios hajxy xyhuunghájtäm näguipxy
møødä Jesucristo, paadiä Jesucristo hajxy jim̱
xyajnøcxáaṉäm Dioswiinduum. Paadiä Dios
hajxymadiuꞌu xquiunuuꞌxáaṉäm näguipxymøødä
Jesucristo, nebiä Dios jecy miänaaṉ̃än cooc hajxy
xquiunuuꞌxáaṉäm. Y coo hajxy ndsaac ̈hpǿjcämät
jaꞌa Dioscøxpä nebiä Jesucristo chaac̈hpøjquiän,
mänitä Dios hajxy møj jaanc̈h xpiädáacämät
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näguipxymøødä Jesucristo.
18 Høøcḧ jaduhṉ mänaam̱b coo hajxy yaa

weeñ ̱tiä ndsaac̈hpǿjcäm hädaa yaabä naax ̱wiin.
Pero cab jaduhṉ ñäꞌägädä mäbaady ni weeñ ̱tiä
nebiä Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt hajxy
jim ̱ xmioꞌowáaṉäm maa jeꞌe wyiinduumän.
19 Tijatiä Dios yaa tøø quiunuuꞌxy hädaa yaabä
naax ̱wiin, jia wiꞌi jiøbhijxyp hajxy jaduhṉ coo
yhabáadät coo jaꞌa Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt
mioꞌowaꞌañ pønjaty jaduhṉ yhuunghajpy. Mänitä
Dios jaduhṉ miänaꞌanaꞌañ coo hajxy ngaꞌa
tsaac ̈hpøgáaṉänä. 20-21 Coo jaꞌa Adán jaduhṉ
jecy jawyiinhajt quiädiehcḧohṉ̃, jaꞌa hajxy jecy
nhaphajt ndeedyhájtämbä, paadiä Dios jaꞌa
tsøꞌty jaꞌa häyohn yaa quiejxy hädaa yaabä
naax ̱wiin. Mäduhṉ̃tiä Dios yaa tøø quiunuuꞌxy
cøxi̱ä hädaa yaabä naax̱wiin, cøxaam̱b jaduhṉ
quiuhdägoyyaꞌañ. Pero cabä pojpä hajxy tii
miøødä. Caꞌa jieꞌeguiøxpä jaꞌa Dios jaꞌa tsøꞌty
jaꞌa häyohn yaa quiejxy. Hix̱, jagooyyä jäyaꞌay
pojpä cädieey hajxy miøødä, paadiä Dios tsøꞌty
häyohn yaa quiejxy. Jéquiänä Dios jaduhṉ
wyiinmaayy coo cøxi̱ä wiinä chaac̈hpǿgät
näguipxy møødä jäyaꞌayhajxy, tijatiä Dios yaa
tøø quiunuuꞌxy, høxtä coonä yhabáadät coo
jaꞌa Dios hajxy xquiaꞌa yajtsaac ̈htiunáaṉänä.
Mänitä Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt hajxy nägøxi̱ä
xmioꞌowáaṉäm, højts Dioshuung, näguipxy møød
tijaty jaꞌa Dios yaa tøø quiunuuꞌxy. 22 Hix ̱,
tijatiä Dios yaa tøø quiunuuꞌxy hädaa yaabä
naax ̱wiin, jia wiꞌi jiøbhijxyp hajxy jaduhṉ coo
yhabáadät coo jaꞌa Dioshuung jaꞌa hoyhajtä
weenhajt hajxy mioꞌowaꞌañii. Tøyhajt jaduhṉ.
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Pero cahnä yhabaady, jaanc̈h tehm̱ chaac̈hpøjp
hajxy jaduhṉ. 23 Jaanä jaduhṉ højtshájtämbä,
jaduhṉ højts ndsaac ̈hpǿjcämbä, jaduhṉ højts
nja wiꞌi jiøbhíjxämbä coo yhabáadät coo jaꞌa
Dios hajxy pedyii xmioꞌowáaṉäm jaꞌa hoyhajtä
weenhajt. Coo Dios hajxy xyhuunghájtäm, paady
hajxy jaduhṉ xmioꞌowáaṉäm. Mänitä Dios
jaꞌa hawiinjem ̱ybiä niꞌxcopc xmioꞌowáaṉäm,
jaꞌa mänaa caꞌa maꞌp caꞌa tägoobiä. Coo jaꞌa
Dios jaꞌa yhEspíritu hajxy tøø xyajnäguéjxäm,
jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo jaꞌa Dios
hajxy xjiaanc ̈h huunghájtäm. Jaanä jaduhṉä
tøyhajt hajxy nmøødhájtämbä coo jaꞌa Dios jaꞌa
hoyhajtä weenhajt hajxy pedyii xmioꞌowáaṉäm.
24 Coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy tøø nmäbǿjcäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, paady hajxy nnähwaats
nguhwáatsäm, paadiä Dios hajxy xmiøødhíjtänä
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy. Y paady hajxy
nja wiꞌi jiøbhíjxäm coo yhabáadät coo jaꞌa Dios
hajxy xmioꞌowáaṉäm jaꞌa hoyhajtä weenhajt
cøxi̱ä. Cahnä yhabaady, paady hajxy nja
wiꞌi jiøbhíjxämnä. Coo häxøpy tøø yhabaatnä,
cab hajxy häxøpy njøbhíjxänä. 25 Coo hajxy
hamuumduꞌjoot nmäbǿjcäm coo jaꞌa Dios hajxy
tøyhajtxmioꞌowáaṉäm tijaty hajxy xyajmädsójcäm,
paady hajxy tsøc meeꞌxtújcäm mäduhṉ̃tiä hajxy
yaa njaac jøbhíjxäm, hoy hajxy nej nja jajt nja
habéjtäm.

26 Y xpiuhbéjtämä Dioshespíritu hajxy nebiaty
hajxy hamdsoo ngaꞌa jadáaṉäm. Hix ̱, coo
jaꞌa Dios hajxy nax ̱y nja wiꞌi piaꞌyaꞌaxáaṉäm,
cab hajxy nax̱y nnajuǿøyyäm tijatiä Dios
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hajxy nmäyujwáaṉämb, waam̱batiä Dios
hajxy nmänuuꞌxtáacämät. Nax̱y hajxy jaduhṉ
njájtäm coo jaꞌa capxy jaꞌa mädiaꞌagy hajxy
hoy xquiaꞌa habädsøm̱áaṉäm. Näꞌä møcxéjjäm
näꞌä hoꞌogyxiéjjäm hajxy jaduhṉ. Pero coo
hajxy ngaꞌa najuǿøyyämät nebiä Dios hajxy
nmänuuꞌxtáacämät, mänitä Dioshespíritu hajxy
xpiuhbéjtämät. 27 Piuhbejpiä Dioshespíritu
pønjatiä Diosmädiaꞌagy tøø miäbøcy. Hoorä,
ñajuøøbiä Dioshespíritu jaduhṉ waam̱batiä Dios
jioot chocy coo jaꞌa Dios hajxy nmänuuꞌxtáacämät.
Jaduhṉä Dioshespíritu hajxy xyajxiic
xyajmädiáacäm jaꞌa ngopcootyhájtäm. Y ñajuøøbiä
Dios jaduhṉ waam ̱baty hajxy nxiic nmädiáacäm
jaꞌa ngopcootyhájtäm.

28 Hoorä, cab hajxy njootmayhájtämät coo
Dios jaꞌa tsaac̈hpä peenä hajxy xmióoyyämät.
Haa caꞌa, nnajuǿøyyäm hajxy jaduhṉ coo Dios
quiøxy̱ najuøꞌøy nebiaty hajxy njajt nhabéjtäm,
pønjatiä Dios tsojp. Nnajuǿøyyäm hajxy jaduhṉ
coo Dios wyiinmay coo hajxy ween xyhoyǿøyyäm
cøxi̱ä wiinä. Tøø hajxy xyajnähdíjjäm coo
hajxy njäyaꞌayhájtämät nebiä jioot choquiän.
Jaanä jaduhṉ hajxy xyhawáaṉämbä cooc hajxy
xyhuunghadáaṉäm. 29 Hix̱, jéquiänä Dios
yhuuc najuøøbiä pønjatiä miädiaꞌagy hänajty
mäbøgáaṉäxäp. Jeꞌehajxy jaduhṉ yajnähdijjä
coo hajxy yhojiäyaꞌayhádät nebiä Jesucristo
yhojiäyaꞌayhatiän, jaꞌa Dios yHuung. Jaduhṉä
Dios hajxy nägøxi̱ä xyhixáaṉänä nebiä Jesucristo
yhuchän. Højts jaduhṉ xñänǿøm̱äm coo
Jesucristo hajxy nbuhyaꞌayhadáaṉäm, jeꞌeguiøxpä
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coo Dios hajxy xyhuunghájtäm. 30 Coo Dios
hajxy jecy xyajnähdíjjäm coo miädiaꞌagy hajxy
nmäbǿjcämät, paady hajxy tøø xyhawáaṉäm
cooc hajxy xyhuunghadáaṉäm. Y coo miädiaꞌagy
hajxy jaduhṉ tøø njaanc̈h mäbǿjcäm, mänit
hajxy xpiädáacäm hawaꞌadstuum. Jaduhṉ tøø
miänaam̱bä coogä cuhdujt hajxy nmøødhadáaṉäm
nebiä Jesucristo miøødän.

31 Homiädoonä hädaa mädiaꞌagy, túhm̱äts.
Coo Dios hajxy jecy xyajnähdíjjäm coo hajxy
xyhuunghájtäm, ni pøṉ jaduhṉ xquiaꞌa
yajtuꞌudägóoyyämät. Tøyhajt jaduhṉ coo
Dios yajtøjiadaꞌañ tijaty tøø wyiinmay jaꞌa
højtscøxphájtäm. 32 Xjiaanc̈h tehm ̱ chójcämä
Dios jaduhṉ. Høxtä ñähdujc jaꞌa yhamdsoo
Uung coo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm nägøxi̱ä.
Jaanc ̈h tehm ̱ miøjjä Dios mayhajt jaduhṉ tiuuṉ̃
jaꞌa højtscøxphájtäm. Jaduhṉä tøyhajt hajxy
nmøødhájtäm coo jaꞌa mayhajt jaduhṉ tehṉgajnä
jiaac tunaꞌañ. 33 Coo Dios hajxy tøø xyajnähdíjjäm
coo miädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcämät, paady
hajxy pøṉ hoy xquiaꞌa näxøꞌøwøꞌøwáaṉäm maa
Dioswiinduumän. Haa caꞌa, tøø Dios hajxy
xpiädáacäm hawaꞌadstuum. 34 Ni pøṉ hajxy
jaduhṉ hoy xquiaꞌa pädaꞌagáaṉäm haxøøgtuum.
Haa caꞌa, jim̱ä Jesucristo hajxy xñähgapxtúutäm
Dioswiinduum. Jaꞌa Dios yhahooyhaambiä
Jesucristo yhäñaꞌay. Møj jaanc ̈h jim̱ yhity.
Paady hajxy jim ̱ xñähgapxtúutäm, coo hajxy
hoy tøø xñähhoꞌtúutäm, møød coo hoy tøø
jiujypiøjtägach. Jaduhṉ hajxy tøø xyajnähwaats
tøø xyajcuhwáatsäm. 35 Xjiaanc̈h tehm ̱ chójcämä
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Jesucristo hajxy jaduhṉ nägøꞌø nädecypiä.
Nnäꞌägädä møødhájtämä tøyhajt hajxy jaduhṉ
coo hajxy mänaa xquiaꞌa nähgueꞌegáaṉäm,
hoyyä tsaac ̈hpä peenä hajxy cu nja páatäm,
hoy hajxy pøṉ cu xjia tsaac ̈htiúuṉäm jaꞌa
Diosmädiaꞌagyquiøxpä, hoyyä yuu hajxy cu
xjia páatäm, hoyyä wit tucxy hajxy cu nja
yajmaajiájtäm, hoy hajxy mäjahñdiuum cu nja
wädíjtäm, hoyyä cahwiindøyhänaꞌc hajxy cu
xjia yaghóꞌcäm. 36 Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa
Diosmädiaꞌaguiän:
Xøømdsuhm̱ højtsä cahwiindøyhänaꞌc

xjia wiꞌi yaghoꞌogaꞌañ jaꞌa miic ̈h
mmädiaꞌagyquiøxpä;

hoꞌcøøc højts xñäꞌägädä waꞌanaꞌañ,
nøm̱ä Dios ñämaayyä.

37 Hoy hajxy jaduhṉ cu nja jajt, hoy
hajxy jaduhṉ cu nja habéjtäm, nnäꞌägädä
meeꞌxtugáaṉäm hajxy jaduhṉ. Jaꞌa Jesucristo
hajxy jaduhṉ xñäꞌägädä puhbéjtäm, jeꞌeguiøxpä
coo hajxy xjiaanc ̈h tehm̱ chójcäm. Naam̱gahnä
hajxy tii xjiájtäm xyhabéjtäm, jaduhṉä Jesucristo
hajxy maas hoy nbanǿcxämät hamuumduꞌjoot.
38-39 Coo Dios hajxy xjiaanc̈h tehm̱ chójcäm,
jaduhṉä tøyhajt hajxy njaanc̈h tehm̱ miøødhájtäm
coo Jesucristo hajxy tehṉgajnä xñäꞌägädä
puhbedáaṉäm, hoy ñejpiä hajxy cu nja jajt cu nja
habéjtäm, hoy yhädaa yaabä naax ̱wiinä, hoy hajxy
cu nja hóꞌcäm, hoy hajxy cu nja tägóoyyäm, hoy
hajxy cu nja jaac jugyhájtäm, hoy hajxy cu nja jaac
tsuxc‑hájtäm, hoyyä møjcuhdujtmøødpädøjc hajxy
cu xjia mädsiphájtäm, jaꞌa pojhajpä täxaꞌahajpä,
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hoyyä møjcuꞌugong hajxy cu xjia mädsiphájtäm,
hoy miaajä hajxy jia hity, hoy yhädaa yaabä
naax ̱wiinä, hoy jyim ̱ tsajpootypä, hoy jyiiby
møjcuꞌuhaamä. Pero cabä cuhdujt hajxy
ñäꞌägädä møødä maa Jesucristocøxpän, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä. Paadiä Jesucristo hajxy
homiänaajä xchójcäm; paady hajxy homiänaajä
xcwieendähájtäm.

9
1-3 Jaanc ̈h tehm̱ jiootmayhájpøcḧä

judíoscøxpähajxy jeꞌeguiøxpä coo hajxy quiaꞌa
mäbøgaꞌañ coo jaꞌa Jesucristo hajxy tøø
ñähhoꞌtuꞌudyii. Høøcḧ nmägunaaxẖajxy jeꞌe.
Jaanc ̈h tehm ̱ chaac̈hǿøbiøch njoot jaduhṉ
coo hajxy quiaꞌa mäbøgaꞌañ. Tǿyhøch jaduhṉ
nmädiaꞌagy. Cooc ̈hä Jesucristo nmøødhity
tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy, jaduhṉä tøyhajt
hajxy mmøødhádät cooc̈h ngaꞌa høhṉdaꞌagy. Jaꞌa
nhamdsoo juøhñdyháamhøch jaduhṉ nnajuøꞌøy
cooc̈h ngaꞌa høhṉdaꞌagy, møød coo Dioshespíritu
jaduhṉ miänaam̱bä. Jaanc̈h tehm ̱ chaac̈hǿøbiøch
njoot jaduhṉ cooc̈hä nmägunaaxẖajxy quiaꞌa
mäbøgaꞌañ; høxtä cu nja nähhädaactuꞌudáaṉhøch
hajxy jiiby haxøøgtuum coo Dios jaduhṉ cu
miänaaṉ̃. Jadúhṉhøch nmänaꞌanaꞌañ cooc̈hä
Jesucristo cu xquiaꞌa yajnähwaach, pero cooc̈hä
nmägunaaxẖajxy cu yajnähwaatsä. Hoorä, jaꞌa
Israel, højts nhap ndeedy hijty jeꞌe jegyhajty.
4 Jéquiänä Dios jaꞌa Israel miøødyajcuhdujcy coo
Israel yhap yhoc‑hajxy hänajty piuhbedáaṉäxä.
Jaanc ̈h huunghajtä hajxy jeꞌeduhṉ jaꞌa
Diósäm. Jeꞌeduhṉ ñänøøm̱by coo hajxy jaduhṉ
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quiuꞌughajtä jaꞌa Diósäm. Yhijx hajxy jaduhṉ coo
Dios jaꞌa miäjaa yajcähxøꞌcy jim ̱ mädøyyä maa
Diostøjcän. Jaduhṉ hänajty quiähxøꞌøgy nebiä
jocän. Mänitä Dios hajxy yhanehm̱ä madiuꞌu.
Mänitä Moisés quiujahy nebiatiä Dios hänajty tøø
yhaneꞌemiän. Mänitä Dios cuhdujt yejcy nebiatiä
Dios hajxy jaduhṉ jim ̱ wyiingudsähgǿꞌøwät.
Mänitä Dios tøyhajt yejcy coo jaꞌa yajnähwaatspä
hajxy hänajty yajnäguexaꞌañii. Cooc̈h jaduhṉ
nnänøm̱y coo hajxy yhaphaty yhoc‑hadyii jaꞌa
Israel, højts jaduhṉ niñänǿøm̱äp, højts judíoshajxy.
5 Højtsä jecyjiäyaꞌay nhaphajt ndeedyhajt, jaꞌa
Abraham møødä Isaac møødä Jacobo. Cumaayyä
jaꞌa jecyjiäyaꞌayhajxy jaduhṉ jaꞌa Diósäm. Y coo
Cristo yaa hoy jiäyaꞌayhaty hädaa yaabä naax ̱wiin
neby højtshájtäm, jaanä jaduhṉ jeꞌe yhaphájtäbä
yhoc‑hájtäbä jaꞌa Israel. Dioshajpä Cristo. Cøxi̱ä
wiinä jeꞌeduhṉ yhaneꞌemy homiaajä. Tsøc hajxy
wiingudsähgǿøyyäm homiänaaxøøjä coo miøjjä
coo jiaanc ̈hä. Tøyhajt jaduhṉ.

6 Cooc ̈h nmänaꞌañ cooc̈hä nmägunaaxẖajxy
quiaꞌa mäbøgaꞌañ coo Jesucristo hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, cábøch jaduhṉ nmänaꞌanaꞌañ
cooc tyijy jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy tøø quiaꞌa
yajtøjiaty coo jecy miänaaṉ̃ coogä Israel yhap
yhoc‑hajxy hänajty yajnähwaꞌadsaꞌañii. Hix, coo
Dios jaꞌa Israel jecy ñämaayy coo yhap yhoc‑hajxy
hänajty yajnähwaꞌads yajcuhwaꞌadsáaṉäxä, cabä
Dios hänajty miänaꞌanaꞌañ cooc tyijy hajxy
hänajty nägøxi̱ä ñähwaꞌads quiuhwaꞌadsaꞌañ.
Jueꞌe hänajty ñänøøm̱by pønjaty mäbøjp coo
Dios yajtøjiaty waam ̱baty tøø quiapxy tøø
miädiaꞌagy. Hix̱, cabä Israel yhap yhoc‑hajxy
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nämay miäbøcy coo hajxy tøø ñähhoꞌtuꞌudyii
jaꞌa Jesucrístäm. Pønjaty jaduhṉ mäbøjp, jeꞌeds
hajxy jaduhṉ tøyhajt haphájtäp hoc‑hájtäp jaꞌa
Israel. Pønjaty jaduhṉ caꞌa mäbøjp, cab hajxy
tøyhajt yhaphaty yhoc‑hadyii jaꞌa Israéläm.
7 Jaanä jaduhṉä Abraham jaꞌa yhuunghajxy
jeꞌebä. Tuꞌuquiä jaduhṉ ñänøøm̱ä jaꞌa Diósäm coo
hoyhajt weenhajt hänajty mioꞌowáaṉäbä nebiä
Abraham hänajty mioꞌowaꞌañiijän. Jaꞌa Abraham
jaꞌa yhuung tuꞌugpä, cab jeꞌe jaduhṉ ñänøøm̱ä
coo tii mioꞌowaꞌañii. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay
maa Diosmädiaꞌaguiän: “Jaꞌa miic̈h mhuung
Isaac, jeꞌe yhap yhóc‑høch jaduhṉ nhixáaṉäp
nej miic̈h mhap nej miic ̈h mhocän”, nøm̱ä Dios
jaꞌa Abraham jecy ñämaayy. 8 Jaduhṉä tøyhajt
hajxy nmøødhájtäm coo Isaac yhap yhoc‑hajxy
quiuꞌughájtäxä jaꞌa Diósäm. Paadiä Isaac yhap
yhoc‑hajxy jaduhṉ quiuꞌughájtäxä jaꞌa Diósäm
coo Abraham jecy yhawaaṉä coo tioꞌoxiøjc
hänajty yhuungpaadaꞌañ. Coo jaꞌa Abraham
jaduhṉ yhawáaṉäxä, tøø jaꞌa Sara hänajty miäjay,
y cabä yhuung hänajty ni tuꞌugtä. 9 Hix̱, cahnä
Sara hänajty yhuungpaadyñä, tǿøyyämä Dios
jaꞌa Abraham hänajty jaduhṉ ñämaꞌay: “Coo
jaduhṉ yhabáadät, mänit miic ̈h mhixaꞌañ cooc̈hä
nmädiaꞌagy nyajtøjiadaꞌañ. Coꞌnaꞌawaam̱bä
mdoꞌoxiøjc Sara. Yaꞌayhänaꞌc jaduhṉ minaam ̱b
caꞌawaam ̱b”, nøm̱ä Dios jaꞌa Abraham jecy
ñämáaguiumbä. Jaꞌa Isaac jaduhṉ nänøøm̱ä coo
hänajtymyinaꞌañ quiaꞌawaꞌañ.

10 Jaanä jaduhṉä Rebécabä, jaꞌa Isaac tioꞌoxiøjc,
coo jeꞌe quioꞌnaabiä, mänitä pigänaꞌc‑hajxy
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myiiṉ̃guiahy tähoocmechpä. 11-12 Cahnä Rebeca
hänajty quioꞌnaꞌayñä, tǿøyyäm hänajty ñämaꞌayii
jaꞌa Diósäm coo jaꞌa Jacobo jaꞌa Esaú hänajty
yhaneꞌemaꞌañ, hoyyä Esaú jayøjp jia mejch,
hoyyä Jacobo jia jaac tehm ̱ miejch høxẖaam.
Paadiä Dios jaduhṉ miänaaṉ̃, tǿøyyäm hänajty
wyiinmahñdyhaty coo Jacobo yhap yhoc‑hajxy
hänajty quiuꞌughadáaṉäxä jaꞌa Diósäm, møød
coo Esaú yhap yhoc‑hajxy hänajty jaduhṉ
quiaꞌa cuꞌughadáaṉäxä, hoy hänajty quiaꞌa
jagä cähxøꞌøgyñä pø hoyhänaꞌc‑hadaam̱bä
Rebeca yhuunghajxy hänajty, pø caj. Hix ̱,
hamdsoojootä Dios jaduhṉ wyiinmahñdyhajty
nebiä Jacobo hänajty yhixaꞌañ, nebiä Esaú
hänajty yhixaꞌañ. 13 Jaduhṉ jim ̱ myiim̱bä cujaay
maa Diosmädiaꞌaguiän: “Ndsójc‑høcḧä Jacobo
møødä yhap møødä yhoc‑hajxy, páadyhøch hajxy
nnäxuudsaꞌañ. Pero jaꞌa Jacobo yhajch, jaꞌa
Esaú, cábøch jeꞌe nnäxuudsaꞌañ. Ni cábøcḧä yhap
yhoc‑hajxy jaduhṉ nnäxuudsáaṉäbä”, nøm̱ä Dios
cujecymiänaaṉ̃.

14 Pero cab hajxy hawiinmats waam ̱b
nmänáaṉämät cooc tyijy Dios hoy quiaꞌa
wiinmahñdyhajty coo miänaaṉ̃ coogä Jacobo
yhap yhoc‑hajxy hänajty piuhbedáaṉäxä, møød
coogä Esaú yhap yhoc‑hajxy hänajty quiaꞌa
puhbedáaṉäxä. Caj pues. Haa caꞌa, hoyyä
Dios jaduhṉ wyiinmahñdyhaty homiänaaxøøjä.
15 Hix̱, jaduhṉä Dios jaꞌa Moisés jecy ñämaayy:
“Nnäxúuꞌchpøch nbaꞌhäyóobiøch pønjátyhøch
njoot chojpy cooc̈h jaduhṉ nnäxúudsät, cooc̈h
jaduhṉ nbaꞌhäyówät. Cábøch nnäxuudsaꞌañ
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pǿṉhøch njoot quiaꞌa tsojpy cooc̈h nnäxúudsät.”
16 Coo Dios jaduhṉ miänäxuucḧ, jaduhṉ hajxy
nyajnajuǿøyyäm coo hojioot jiaanc ̈h tehm̱
miøødä. Hamdsoo ñägapxy pøṉ ñäxuudsaam̱by.
Hamdsoojoot jaduhṉmiänäxuucḧ, caj jieꞌeguiøxpä
coo hajxy cu nja nämáayyäm coo hajxy ween
xñäxúuꞌtsäm, coo hajxy ween xpiaꞌhäyóow̱äm. Ni
quiaꞌa jeꞌeguiøxpä coo njoot hajxy nbädáacäm coo
hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät. 17-18Hix̱, ñäxuuꞌchpä
Dios pøṉ ñäxuudsaam̱by. Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
yajnähdijpiä Dios coo quiopc‑hajxy xiéxät pøṉä
Dios jaduhṉ yajmädsojpy coo quiopc‑hajxy
jaduhṉ xiéxät. Jaduhṉä Dios jaꞌa gobiernä jaꞌa
quiopc jecy yajxejxä, jaꞌa hänajty jim ̱ hanehm̱bä
Egiptonaaxooty. Tøyhajt jaduhṉ. Haa caꞌa, jaduhṉ
jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän coo Dios
jaꞌa gobiernä jaduhṉ ñämaayy: “Páadyhøch miic ̈h
tøø nyajmøjtägøꞌøy, tøøcḧ hänajty nwiinmay
cooc̈hä nmäjaa hänajty nyajcähxøꞌøgaꞌañ maa
mijts mnaax̱ maa mijts mgajptän. Cooc̈h nguꞌug
jim ̱ nhøxwoobädsǿm̱ät maa mijts mnaax̱ maa
mijts mgajptän, jadúhṉhøch nmäjaa njaanc̈h
tehm ̱ yajcähxøꞌøgaꞌañ. Jaduhṉä mädiaꞌagy
wiäditaꞌañ wiinduhm̱yhagajpt jaꞌa høøcḧcøxpä
cooc̈h njaanc ̈h tehm̱ miøjjä cooc ̈h njaanc̈h tehm̱
jiaanc ̈hä”, nøm̱ä gobiernä jecy ñämaayyä.

19 Jii hänaꞌc‑hajxiädaꞌa näjeꞌe miänaꞌanaꞌañ:
“Cabä Dios wyiinmahñdy yhoyyä jeꞌeguiøxpä
coo hajxy xñäxøꞌøwǿøyyäm cooc højts pojpä
cädieey nmøødhájtäm. Haa caꞌa, hamdsoo højts
ngopc tøø xyajxéjxäm. Paady højts pojpä cädieey
nmøødhájtäm.” 20Pero cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo
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pøṉ jaduhṉ miänáꞌanät. Tøyhajt jaduhṉ. Caj pues.
Haa caꞌa, yaa hajxy njäyaꞌayhájtäm. Cabä cuhdujt
hajxy nnäꞌägädä møødhájtäm ni weeñ ̱tiä coo Dios
hajxy nhadsóow̱ämät. Hix̱, jaduhṉmäwíinäts højts
Dios xyajnähdíjjäm nebiä tuꞌtspojtspädøjc‑hajxy
piochän nebiä jioot hajxy yajmädsoquiän. Coo
tuꞌts quiapxǿꞌøgät, cabä pojtspä hawiinmats
ñämáꞌawät: “Tiic ̈h yajxóṉ coo xquiaꞌa pojch.”
Caj pues, cab jaduhṉ yhahixøꞌøy coo tuꞌts jaduhṉ
miänáꞌanät. 21 Haa caꞌa, miøødä tuꞌtspojtspädøjc
cuhdujt hajxy jaduhṉcoo tuꞌtsnaax̱ hajxy yajtúnät
nebiä jioot hajxy yajmädsoquiän. Pø chojpiä
jioothajxy jaduhṉ coo tsow ̱duꞌts hajxy piódsät,
pues miøødä cuhdujt hajxy jaduhṉ coo hajxy
jaduhṉ piódsät. Y pø chojpiä jioothajxy jaduhṉ
coo cuhgaꞌaybä hajxy piódsät, jaduhṉä cuhdujt
hajxymiǿødäbä coo hajxy jaduhṉ piódsät. Jaduhṉ
mäwíinädsä Dios cuhdujt miǿødäbä coo hajxy
xyajnähdíjjämät nebiä jioot choquiän. Coo
jioot jaduhṉ chógät coo hajxy xpiädáacämät
hawaꞌadstuum, pues miøødä cuhdujt jaduhṉ
coo hajxy jim ̱ xpiädáacämät. Y coo jioot jaduhṉ
chógät coo hajxy xpiädáacämät haxøøgtuum,
jaduhṉä cuhdujt miǿødäbä coo hajxy jaduhṉ
jim ̱ xpiädáacämät.

22 Y jaanä jaduhṉä Dios cuhdujt miǿødäbä coo
jaduhṉ mieeꞌxtujcy jaꞌa cahwiindøjiäyaꞌaguiøxpä.
Miøødä Dios cuhdujt jaduhṉ coo jaꞌa
cahwiindøjiäyaꞌayhajxy yajcumädow̱ǿøjät.
Pero cab hajxy choj cumädow̱aꞌañ, hoy
hajxy tøø jia cädieey hanax̱iä. Hawiinmats
hit jaduhṉ coo hajxy paquiä quiumädów̱ät.
Y coo Dios hänajty yajcumädow̱aꞌañ jaꞌa
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quiädieeguiøxpähajxy, hijxtahṉdä Dios jaduhṉ
yajcähxøꞌøgaam̱by coo mäjaa møc miøødä. Jaduhṉ
yajcähxøꞌøgaam̱bä coo haxøøghänaꞌc‑hajxy
tehṉgajnä quiaꞌa meeꞌxtugaꞌañii. 23-24 Coo
Dios jaduhṉ jecy wyiinmahñdyhajty coo
haxøøghänaꞌc yajcumädow̱aꞌañ, paady jaduhṉ
wyiinmahñdyhajty neby højts jaduhṉ hoy
nwiinjuǿøyyämät coo jaduhṉ yhawiinmatsä coo
haxøøghänaꞌcä quiädieey hajxy quiumädów̱ät.
Jaanä jaduhṉduhm̱bä, paadiä Dios jäyaꞌay
näjeꞌe quiaꞌa yajcumädoy, jeꞌeguiøxpä coo hajxy
ñäxuucḧii jaꞌa Diósäm, hoy hajxy hänajty tøø jia
cädieey. Jequiän hajxy jaduhṉ yajnähdijjä coo
hajxy jim ̱ ñǿcxät Dioswiinduum. Højts jaduhṉ
xñänǿøm̱äm coo Dios hajxy tøø xyajnähdíjjäm
coo hajxy jim ̱ xyajnøcxáaṉäm wyiinduum,
pønjaty hajxy tøø xyajwiinwaaṉǿøyyäm coo hajxy
xyhuunghadáaṉäm, møødä judíoshajxy, møødä
cajpä judíoshajxy. Jaduhṉ hajxy nwiinjuǿøyyäm
coo Diosmøjmayhajt tøø tiuṉ̃ maa højtscøxphájtäm,
møød coo hojioot jiaanc̈h tehm̱ miøødä. 25 Maa
Oseas nocy jecy quiujahyyän, jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃
cujaay coo Dios jaduhṉmiänaaṉ̃:
Yøꞌø jäyaꞌayhajxy cajpä judíos, cábøch hijty

nguꞌughaty.
Cábøch hijty ndsocy. Pero tøøcḧ nyajnähdijnä

cooc̈h nguꞌughadáaṉnä. Ndsójnäbøch
jaduhṉ.

26Wiingtuum miänáaṉgumbä: “Cábøch mijts hijty
nguꞌughaty.”

Pero jaduhṉhájtøch mijts nhuunghadaaṉnä, ho-
miaajä hajxymhity,
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nøm̱ä Dios miänaaṉ̃. Homiänaajä Dios yhity.
27 Y jaꞌa Isaías, jaduhṉ jeꞌe jecy quiujahy: “Yøꞌø
judíoshajxy, hoy hajxy jaduhṉ jia nämayyä nebiä
tsäbiuꞌujän, näweeṉ̃tiä hajxy jaduhṉ choꞌogaꞌañ.
28 Jaꞌa jäyaꞌayhajxy yaa cädiehbiä hädaa yaabä
naax ̱wiin, mobädajpä hajxy yajcumädow̱aꞌañii
jaꞌa Diósäm. Tähooc‑yajcumädoybä hajxy
yajcumädow̱aꞌañii hoyhoy.” 29 Jaanä jaduhṉä
Isaías jecy miädiáaccumbä jaꞌa judíoscøxpähajxy:
Cøxi̱ä wiinä Dios yhaneꞌemy homiaajä. Coo højtsä

Dios häxøpy tøø xquiaꞌa näxúuꞌtsäm,
tøø højts häxøpy ngøxy̱ cuhdägóoyyäm, nebiä

jäyaꞌayhajxy jecy quiuhdägooyyän,
jaꞌa hajxy hijty jegyhajty tsänaabiä maa cajpt hijty

xiøhatiän Sodomamøød Gomorra.
30 Nébiøch cham ̱ tøø ngujaayän, jequiän

højtsä Dios xyajnähdijy coo højts hänajty
xquiuꞌughadaꞌañ, højts judíoshajpä. Pero, jaꞌa
jäyaꞌayhajxy cajpä judíos, cabä Dios hijty jeꞌe
ñäxuucḧ. Ni jaꞌa jäyaꞌayhajxy hijty quiaꞌa
näxúuꞌtsäbä, jaꞌa hajxy hänajty caꞌa tajp caꞌa
maabiä maa ñähwaatstaact hajxy piáadät. Pero
cahnä jiegøꞌøy coo mädiaꞌagy hajxy tøø miädoonä
coogä Dios jaꞌa Jesucristo yaa quiejxy, cooc
jaꞌa Jesucristo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm. Coo
hajxy jaduhṉ miädooy, näjeꞌe hajxy miäbøjcy;
paady hajxy tøø ñähwaꞌac ̈h, paady hajxy tøø
quiuhwaꞌac ̈h. 31-32Pero yøꞌø judíoshajxy, jadúhṉäc
tyijy hajxy hijty ñähwaꞌadsaꞌañ jeꞌeguiøxpä
cooc tyijy hajxy hoy quiudiuṉ̃ nebiä Moisés
jecy quiujahyyän. Pero cab hajxy jaduhṉ ñäꞌä
nähwaach jeꞌeguiøxpä coo tøyhajt hajxy quiaꞌa
møødä coo Dios miäyajnähwaꞌac ̈h jeꞌeguiøxpä
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coo hojioot miøødä, caꞌa jieꞌeguiøxpä coo
jäyaꞌayhajxy hoy jia wiꞌi jiäyaꞌayhadaꞌañ. Paadiä
judíoshajxy quiaꞌa nähwaach jeꞌeguiøxpä coo
hajxy quiaꞌa mäbøjcy coo højtsä Jesucristo
xñähhoꞌtúutäm. Jaduhṉ mäwiin hajxy jiaty nebiä
hänaꞌc quiuhnepiän tsaanähgøxp päyøꞌcujc. Cab
hajxy ñäꞌägä mech maa hajxy hänajty jia wiꞌi
ñøcxaꞌañän. 33 Tǿøyyämä Dios hänajty ñajuøꞌøy
coo judíoshajxy hänajty quiaꞌa mäbøgaꞌañ coo Dios
jaꞌa Jesucristo yaa quiejxy hädaa yaabä naax ̱wiin.
Jim̱ä cajpt tuꞌug xiøhaty Sión. Jim ̱ä judíoshajxy
chänaꞌay, jaꞌa Dios quiuꞌughajpiä. Jaduhṉ jim̱
myiṉ̃ cujaaymaa Diosmädiaꞌaguiän:
Jím̱høch nguꞌug chänaꞌay maa cajpt jaduhṉ

xiøhatiän Sión.
Jím̱høcḧä tsaa tuꞌug nbädaꞌagaꞌañ, weenä

jäyaꞌayhajxy jim ̱ quiuhnepy maa tsaajän,
ween hajxy jim ̱ quiäday.

Jaꞌa Jesucristo jaduhṉ mäbaat neby yøꞌø tsaajän.
Hix̱, pøṉ jaduhṉ caꞌa mäbøjp coo højtsä Jesucristo
hoy xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ jeꞌe miäbaady nebiä
hänaꞌc cuhnejpän. Quiumädow̱aam̱by jeꞌe. Pero
pøṉ jaduhṉ jaanc̈h mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä,
jeꞌeds hodiuum pädaꞌagáaṉäp.

10
1 Mäguꞌughajpädøjc, jia tsójpiøch njoot jaduhṉ

coo judíoshajxy ñähwáꞌadsät. Jadúhṉhøcḧä
Dios nja paꞌyaꞌaxy jaayaꞌaguiøxpä. Haa caꞌa,
judíohájpøch høøcḧpä. 2 Jia wiꞌi quiudiunaam ̱biä
Diosmädiaꞌagy hajxy. Tøyhajt jaduhṉ. Pero
cabä Diosmädiaꞌagy hajxy hoy wyiinjuøꞌøy.
3 Hamdsoo hajxy jia wiꞌi yajniñähwaꞌadsaꞌañii
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yhamdsoo cuhdujtcøxpä. Hix̱, cab hajxy jaduhṉ
wyiinjuøꞌøy tiiguiøxpä Dios jaꞌa jäyaꞌay piädaꞌagy
hawaꞌadstuum. Paady hajxy jim ̱ piädaꞌagyii
coo Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy miäbøjcä coo
hajxy jaduhṉ ñähwaꞌadsaꞌañii. 4 Pønjaty mäbøjp
coo hajxy tøø ñähhoꞌtuꞌudyii jaꞌa Jesucrístäm,
jeꞌedsä Dios ñäxuuꞌchp. Coo Jesucristo hajxy cu
xquiaꞌa nähhoꞌtúutäm, ngumädow̱áaṉäm hajxy
hijty, jeꞌeguiøxpä coo jecymiädiaꞌagy hajxy tøø
ngaꞌa cudiúuṉäm, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä.
Jaꞌa Jesucristo mäbøcypiä, caꞌxiä jecymiädiaꞌagy
quiudiuuñ ̱, jaꞌa Moisés jecy quiujáhyyäbä, nebiä
Dios hänajty tøø yhaneꞌemiän. Jaanc ̈h tehm̱
yhoyyä Jesucristo jaduhṉ yhänaꞌc‑hajty. Cabä
pojpä cädieey hänajty ñäꞌägädä møødä ni weeṉ̃tiä.
Paady hijty jaduhṉ quiaꞌa hahixøꞌøy coo jaduhṉ
cu yhoꞌcy. Pero coo jaꞌa Jesucristo hajxy hoy
xñähhoꞌtúutäm, paady yøꞌø jecymiädiaꞌagy hajxy
jaduhṉ xquiaꞌa hanéhm̱änä, jaꞌa Moisés jecy
quiujáhyyäbä.

5 Jaduhṉä Moisés jecy quiujahy coo judíoshajxy
pedyii quiudiúnät nebiaty hänajty tøø quiujaay.
Jadúhṉägä hoyhajtä weenhajt hajxy piáadät.
6 Coo hajxy nmäbǿjcämät maa Jesucristocøxpän,
jaduhṉä hoyhajtä weenhajt hajxy nbáatämät.
Jaꞌa Diosmädiaꞌagy jaduhṉ mänaam̱b. Pero
cab hajxy ndaj nmáayyämät: “Pøṉ jim ̱ nǿcxäp
tsajpootyp coo yajnähwaatspä wioomänácät.”
7 Ni jaduhṉ hajxy ngaꞌa taj ngaꞌa máayyämbät:
“Pøṉ jiiby hädáꞌagäp møjcuꞌuhaam coo jaꞌa
yajnähwaatspäwioobédät, jiibymaahoꞌogyjiäyaꞌay
yháaṉ̃ämähajxy yhitiän.” Paady hajxy jaduhṉ
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ngaꞌa taj ngaꞌa máayyämät jeꞌeguiøxpä coo
Jesucristo yaa tøø yhooñä hädaa yaabä naax ̱wiin,
coo hajxy hoy tøø xñähhoꞌtúutänä, møød
coo jadähooc jiujypiøjtägajch. Hix ̱, jaduhṉ
hajxy tøø xyajnähwaats tøø xyajcuhwáatsäm.
8 Nägooyyä hajxy jaduhṉ nmäbǿjcämät coo
Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, jaduhṉ
hajxy nnähwáatsämät. Cab hajxy jaduhṉ pøṉ
xñämáayyämät coonähwaatstaacthajxywiingtuum
nhøxtáayyämät. Cab hädaa mädiaꞌagy jaduhṉ
ñäꞌägä tsipä. Howyiinjuøøñä hädaa mädiaꞌagy
jaduhṉ. Jaduhṉ højts nnäꞌägä yajnähixøꞌøyhaty.
9 Coo hajxy mejtstuꞌu ngudiúuṉämät, mänit
hajxy nnähwáatsämät. Jeꞌec ̈h jaduhṉ nnänøøm̱by
mejtstuꞌu, coo hajxy nnägápxämät cuꞌughagujc
coo Jesucristo hajxy nWiindsøṉhájtäm, møød
coo hajxy nmäbǿjcämät hamuumduꞌjoot
coo Dios jaꞌa Jesucristo yagjujypiøjtägajch
mänaabä hänajty tøø yhoꞌoguiän. Coo Dios jaꞌa
Jesucristo jaduhṉ yagjujypiøjtägajch, jaduhṉ
hajxy nnajuǿøyyäm coo Dios jaꞌa Jesucristo
quiumay, møød pønjaty jaꞌa Diosmädiaꞌagy
mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä. 10 Coo hajxy jaduhṉ
nnäꞌägä mäbǿjcämät hamuumduꞌjoot, jaduhṉä
Dios hajxy xquiumáayyämät. Y coo Jesucristo
hajxy nmädiáacämät cuꞌughagujc coo hajxy
nWiindsøṉhájtäm,mänit hajxy nnähwáatsämät.

11 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Pøṉ
jaduhṉ jaanc̈h mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä,
jeꞌeds jaduhṉ pädaꞌagáaṉäp hodiuum jaꞌa
Diósäm.” 12 Hix̱, tuꞌcuhdujt højtsä Jesucristo
xyhíjxäm, møødä judíoshajxy, møødä caꞌa
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judíoshajxypä. Tuꞌcuhdujt højtsä Jesucristo
jaduhṉ xyhuunghájtäm. Coo højtsä Jesucristo
nbaꞌyáaxä̱mät coo nbojpä ngädieey hajxy
xyajnähwáatsämät, tsipcøxp højts jaduhṉ
xñäxúuꞌtsämät, tsipcøxpä mayhajt jaduhṉ tiúnät
maa højtscøxphájtäm. 13 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy
miänáaṉgumbä: “Pøṉä Jesucristo paꞌyaax̱p,
hodiuum jeꞌeduhṉ piädaꞌagaꞌañii jaꞌa Diósäm.”
14Pønjaty caꞌamädoobnä jaꞌa Jesucristocøxpä, cabä
Jesucristo hajxy jaduhṉ hoy miänuuꞌxtaꞌagaꞌañ.
Tøyhajt jaduhṉ. Pøcahnähajxy jaduhṉmiädoyhaty
coogä Jesucristo hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm,
cab hajxy hoy miäbøgaꞌañ. Pø cahnä hajxy
yajwiingapxøꞌøyii jaꞌa Jesucristocøxpä, cab
hajxy hoy miädow̱aꞌañ. 15 Jaꞌa Diósädsä cugapxy
quejx coo jaꞌa miädiaꞌagy yajwáꞌxäxät maa
jäyaꞌayhajxiän, jaꞌa cahnä hajxy hänajtymiädoybä.
Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän:
“Pønjatiä Diosmädiaꞌagy tøø miädoy coogä Dios
yajnähwaꞌac ̈h pønjatiä Dios paꞌyaax̱p, paady hajxy
xiooṉdaꞌagy coo hajxy jaduhṉ tøø miädoonä.
Jaanc ̈h tehm ̱ yhoy jaduhṉ coo Diosmädiaꞌagy
jaduhṉwiaꞌxy.”

16 Pero cabä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy
nägøxi̱ä tøømiäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaduhṉä
Isaías jecy quiujahy: “Dios, tøø miic ̈h mmädiaꞌagy
nja yajwaꞌxä, pero cab pøṉ tøø miäbøcy.”
17 Mayhagajptä Diosmädiaꞌagy tøø wiaꞌxy jaꞌa
Jesucristocøxpä. Tøø jäyaꞌayhajxy may miädoonä.
Näjeꞌe hajxy hoy tøø wyiinjuøꞌøy. Jeꞌeds hajxy
jaduhṉ tøø miäbøcy. Coo hajxy quiaꞌa mädów̱ät,
cab hajxy jaduhṉmiäbǿgät.
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18 Hoorä, jaꞌa judíoshajxy, tøyhajt jaduhṉ
coo hajxy jeꞌe miädóyyäbä. Haa caꞌa, jaduhṉ
jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa Diosmädiáꞌaguiänä:
“Wiinduhm ̱yhagajptä mädiaꞌagy tøø wiaꞌxy jaꞌa
Dioscøxpä.” 19 Y jia wiinjuøøyy jaꞌa judíos jaꞌa
mädiaꞌagy hajxy jaduhṉ jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero
cab hajxymiäbøjcy. Jaꞌa jäyaꞌayhajxy caꞌa judíospä,
jeꞌeds hajxy jaduhṉ mäbøjc. Jaduhṉä Moisés jecy
quiujahy coogä judíoshajxy ñämaayyä jaꞌa Diósäm:
Mbejxyp mijts pønjaty caꞌa judíoshajpä cóogøch ty-

ijy ngaꞌa cuꞌughaty.
Pero nguꞌughadáam̱biøch hajxy jeꞌe. Jaduhṉ mijts

mnänøm̱y cooc tyijy hajxy tii quiaꞌa jaty
quiaꞌa najuøꞌøy.

Pero nnäxuudsáam̱biøch hajxy jeꞌe, paady mijts
mjootmaꞌadaꞌañ,

nøm̱ä judíoshajxy jecy ñämaayyä. 20 Mänitä Isaías
høxẖaam jiaac cujahy coogä Dios miänaaṉ̃:
Pønjatiä nähwaatstaact hijty caꞌa høxtaaby, tøøcḧä

nmädiaꞌagy hajxy xmiäbǿjcänä.
Cábøch hajxy hijty xyajtøy, pero tøøcḧ hajxy nya-

jwiinjuøøñä cooc̈h hojioot njaanc̈h tehm̱
miøødä.

21 Jadúhṉägä Dios miänáaṉgumbä: “Yøꞌø
judíoshajxy, tøøcḧ hajxy jaduhṉ nja wiꞌi
miänuuꞌxtaꞌagy cooc̈h nmädiaꞌagy hajxy
xmiäbǿjcät. Pero cab hajxy jaduhṉ ñäꞌägä
mäbøgaꞌañ. Jaanc̈h tehm ̱ xiex ̱ä quiopcä
tiaatsc‑hajxy jaduhṉ”, nøm̱ä Dios jecy miänaaṉ̃.

11
1 Pero cábøch nmänaꞌanaꞌañ coo judíoshajxy

tøø ñajtshixøꞌøyii jaꞌa Diósäm. Caj pues, caj
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tiähoocnajtshixøꞌøyyä; paquiä hajxy ñajtshixøøyyä.
Haa caꞌa, judíoshájpøch høøcḧpä. Abrahámhøch
nhaphajt ndeedyhajt. Y jaꞌa Benjamínhajpä,møød
jeꞌec ̈h nhaphajty ndeedyhajty. Jaꞌa Abraham
yhap yhoc jeꞌebä, jaꞌa Benjamínhajpä. 2 Cab
højtsä Dios tøø xñajtshixøꞌøy, højts judíoshajpä.
Hix̱, jequiän højtsä Dios xyajnähdijy coo højts
hänajty xquiuꞌughadaꞌañ. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃
cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän coogä Elías jaꞌa
miägunaax̱ jecy ñäxøꞌøwøøyy, jaꞌa judíoshajxy, jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty quiaꞌa mäbøgaam̱biä.
Jaꞌa Elías, jequiän jeꞌe quiuguex ̱yhajtä Diósäm.
Piaꞌyaax̱ypä Elías jaꞌa Dios hänajty coo jaduhṉ
miänäxøꞌøwøøyy: 3 “Dios, yøꞌø judíoshajxy, haxøøg
hajxy tøø jiatcøꞌøy. Tøø miic ̈h mguguex̱yhajxy
xyaghoꞌcä. Tøø tsaamaaꞌxy hajxy yajmaꞌady
maa animalhoꞌogy hajxy hijty ñoꞌoguiän coo
miic ̈h hajxy hijty xwyiingudsähgøꞌøy. Nägøxi̱ä
jäyaꞌayhajxy tøø yaghoꞌogyii, jaꞌa miic ̈h hajxy
hijty xwyiingudsähgøøbiä. Nidiúhm̱høch tøø
nmähmøꞌøy jujcy. Høøcḧpaady hajxy xjia wiꞌi
yaghoꞌogaam̱bä”, nøm̱ä Elías jaꞌa Dios jecy
ñämaayy. 4 Mänitä Dios yhadsooyy: “Caj tiøyyä
cooc̈h miic ̈h nidiuhm ̱ xjiaac wiingudsähgøꞌøyñä.
Jéꞌenøcḧä jäyaꞌayhajxy xwyiingudsähgøꞌøyñä
jaꞌa hajxy näjuxtujmilpä. Cabä Baal hajxy
wyiingudsähgøꞌøy. Quepychech jeꞌe jaꞌa
Baalhajpä”, nøm̱ä Dios jecy miänaaṉ̃. 5 Jaꞌa
judíoshajxy, jequiän hajxy jaduhṉ yajnähdijjä
jaꞌa Diósäm coo hajxy hänajty quiuꞌughadaꞌañii.
Paady hajxy jaduhṉ quiuꞌughadyii coo Dios
hojioot jiaanc ̈h tehm̱ miøødä. Pero näweeṉ̃tiä
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judíos jaꞌa Dios miädiaꞌagy hajxy miäbøjcä, caj
ñämayyä. Jädaꞌanäbaadyñä, jiinä judíos jaꞌa Dios
miädiaꞌagy hajxy näjeꞌe miäbøjcä. Jeꞌenä hajxy
quiuꞌughadyiinä jaꞌa Diósäm. Coo hajxy jaduhṉ
ñäxuucḧii, paady hajxy jeꞌenä wioow ̱hidyii,
jaduhṉä Dios miädiaꞌagy tehṉgajnä miäbǿjcäxät.
6 Jaduhṉä judíoshajxy yajnähdijjä coo jaꞌa Dios
miädiaꞌagy hajxy miäbǿjcät jaꞌa Jesucristocøxpä.
Paady hajxy jaduhṉ yajnähdijjä jeꞌeguiøxpä
coo Dios hojioot miøødä, caꞌa jieꞌeguiøxpä coo
hajxy hoy jiäyaꞌayhaty. Coo jäyaꞌayhajxy häxøpy
ñäxuucḧii jaꞌa Diósäm jeꞌeguiøxpä cooc tyijy hajxy
hoy jiäyaꞌayhaty, cab hajxy jaduhṉ cu nmänáaṉäm
coo Dios hojioot miøødä.

7 Hix ̱, näjeꞌe judíoshajxy yajnähdijjä coo
hajxy ñähwáꞌadsät näweeṉ̃tiä. Jaduhṉä Dios
miädiaꞌagy hajxy miäbøjcä jaꞌa Jesucristocøxpä.
Jaꞌa judíoshajxy nämaybä, cab hajxy jaduhṉ
yajnähdijjä, hoy hajxy hänajty jaduhṉ jia
wiꞌi ñähwaꞌadsaꞌañ. Hix ̱, xejx jaꞌa quiopcä
tiaatsc‑hajxy jaduhṉ. Cabä Dios miädiaꞌagy hajxy
miäbøjcä jaꞌa Jesucristocøxpä. 8 Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃
cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän: “Tøø quiopcä
tiaatsc‑hajxy yajxéjxäxä jaꞌa Diósäm. Jaduhṉ
hajxy yhity nebiä wiindspän nebiä cuhnatpän
høxtä jädaꞌanäbaadyñä.” 9 Jaduhṉä David jecy
quiujahbiä:
Xøødsuu jaꞌa judíoshajxy nax̱y yagjájtäp. Jadúhṉäc

tyijy jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hoy
quiudiuṉ̃.

Jadúhṉäc tyijy hajxy quiumayii jaꞌa Diósäm. Pero
ween hajxy hoy quiumädoy. Hix̱, cab hajxy
tøyhajtmiäbøgaꞌañ.
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10Weenhajxy jaduhṉ jiaty nebiäwiindspännebiä
xoodspän.

Ween hajxy ni mänaa quiaꞌa wiinjuøꞌøy nebiä pio-
jpä quiädieeyhajxy ñähwáꞌadsät.

Jaduhṉä David jecy quiujahy.
11 Hoorä, nämayyä judíoshajxy tøø quiaꞌa

mäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero cab hajxy
nägøxi̱ä ñajtshixøꞌøwaꞌañii jaꞌa Diósäm. Cab hajxy
nägøxi̱ä quiumädow̱aꞌañ. Pero jaduhṉä Dios
wyiinmaayy coo jäyaꞌayhajxy ween miäbøcy
jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa hajxy caꞌa judíospä.
Coo jaꞌa caꞌa judíoshajxy ñähwaatsnä, paadiä
judíoshajxy näjeꞌe jia mänaam̱bä coo hajxy ween
ñähwáatspät. 12Coo judíoshajxy quiaꞌamäbøjcy jaꞌa
Jesucristocøxpä, paadyhajxy paquiä ñajtshixøøyyä
jaꞌa Diósäm. Pero mänitä Dios wyiinmaayy coo
jäyaꞌayhajxy ween ñähwaꞌac̈h wiinduhm̱yhagajpt,
jaꞌa hajxy cajpä judíos. Paadiä judíos jaꞌa quiopcä
tiaatsc‑hajxy yajxéjxäxä jaꞌa Diósäm. Paadiä
hoyhajtä weenhajt hajxy quiaꞌa mooyyä jaꞌa
Diósäm. Cu miooyyä hajxy jaduhṉ coo hajxy
cu miäbøjcy jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero jaꞌa
jäyaꞌayhajxy caꞌa judíospä, jaꞌa hajxy jim ̱ tsänaabiä
wiinduhm̱yhagajpt, jeꞌedsä hoyhajtä weenhajt
mäbøcypiä mooyyä. Hoorä, habaadaam̱b jaduhṉ
coo judíoshajxy miäbøgaam̱bä jaꞌa Jesucristocøxpä.
Mänit hajxy jeꞌe ñähwaꞌadsaam̱bä. Jaanc̈h tehm̱
jiootcujc hajxy jaduhṉ yhidáaṉnäbä. Mänitä
jäyaꞌayä hoyhajtä weenhajt hajxy maas may jiaac
moꞌowaꞌañiiwiinduhm̱yhagajpt.

13 Mijts jaduhṉ caꞌa judíoshajpä, mijts
nyajwiinmädiaagǿøñäp. Dióshøch jaduhṉ tøø
xwyiinguex̱y cooc̈hä miädiaꞌagy jim ̱ nyajwáꞌxät
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maa mijtsän. Xtiuuṉgmóoyyhøcḧä Dios jaduhṉ.
Nägøꞌø nädécypiøcḧä nduuṉg jaduhṉ nnäꞌägä
tuñ ̱, 14 ween mijts nämay mmäbøcy jaꞌa
Jesucristocøxpä, ween mijtsä judíos jaduhṉ
xpiahix̱y. Coo mijtsä judíos jaduhṉ xyhíxät
coo mijtsä Dios jaꞌa hoyhajtä weenhajt tøø
xmioꞌoy, mänitä judíoshajxy miäbøgaam̱bä jaꞌa
Jesucristocøxpä. Høøcḧ nmägunaaxẖajxy jeꞌe
jaꞌa judíoshajxy. Ween hajxy jaduhṉ ñähwáatspät
neby mijts tøø mnähwaꞌac̈hän. 15 Coo judíoshajxy
quiaꞌa mäbøjcy jaꞌa Jesucristocøxpä, paady hajxy
ñajtshixøøyyä jaꞌa Diósäm. Paadiä Dios hänajty tøø
wyiinmay coo mijtsä miädiaꞌagy mmäbǿjcänät,
pønjaty jaduhṉ caꞌa judíospä. Y coo judíoshajxy
jaduhṉ miäbǿjpät jaꞌa Jesucristocøxpä, mänit
hajxy quiuhbøgáaṉägumbä jaꞌa Diósäm. Mänit
hajxy yagjugyhadaꞌañii homiänaajä jaꞌa Diósäm
neby jaayaꞌay jiugyhatiän. 16 Jaꞌa judíoshajxy,
jaꞌa Abraham hajxy jecy yhaphajt tieedyhajt.
Yhaadshajt tyictshajt jaꞌa Abraham hajxy jaduhṉ.
Jéquiänä Dios jaꞌa Abraham quiuꞌughajty. Paadiä
judíoshajxy jädaꞌahaty quiuꞌughájtäbä jaꞌa Diósäm.
Jaduhṉ mäwiinä Abraham miäbaady nebiä
quepytyictsän. Y jaꞌa judíoshajxy, jaduhṉ mäwiin
hajxymiäbaatpä nebiä quepyhaaꞌxän.

17 Hoorä, nämayyä judíoshajxy tøø quiaꞌa
mäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä. Paady hajxy tøø
ñajtshixøꞌøyii jaꞌa Diósäm. Jaduhṉ mäwiin hajxy
miäbaady nebiä olivohaaꞌx tøø piuhdøjjiän.
Jaduhṉmiädiaꞌagytiägøꞌøy coo judíos jaꞌa hoyhajtä
weenhajt hajxy quiaꞌa moꞌowáaṉänä jaꞌa Diósäm.
Y mijts caꞌa judíospä, jaduhṉ mäwiin hajxy
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mmäbaatpä nebiä yuuc‑holivohaaꞌxän coo tøø
yagjøjheedsøꞌøy maa olivohaaꞌx tøø piuhdøjjiän.
Coo hajxy tøø mmäbøjnä, paadiä Dios hajxy
xmiooñä jaꞌa hoyhajtä weenhajt. 18 Pero caj
mijtsä judíos hawiinmats mbéxät. Caꞌa hajxy
mniguiumayii. Cab hajxy mmänáꞌanät: “Cabä
judíoshajxy quiuꞌughájtänä jaꞌa Diósäm. Højtsä
Dios xquiuꞌughájtänäp, højts caꞌa judíospä.” Hix ̱,
Diosmijts jaduhṉ tøøxquiunuuꞌxy jeꞌeguiøxpäcoo
Abraham jecy quiunuuꞌxä møødä yhap møødä
yhoc, jaꞌa judíoshajxy. Coo Dios jaꞌa Abraham
jecy cu quiaꞌa cunuuꞌx̱y, ni mijts hijty xquiaꞌa
cunuuꞌxaam̱bä.

19 Wehṉdä pøṉ miänáꞌanät: “Yøꞌø judíoshajxy
tøø quiaꞌa mäbǿquiäbä jaꞌa Jesucristocøxpä,
høøcḧcøxpä hajxy tøø ñajtshixøꞌøyii jaꞌa Diósäm.
Hix̱, páadyhøcḧä Dios xchocy cooc̈h ngaꞌa judíosä.
Cabä judíoshajxy chójcänä jaꞌa Diósäm.” 20 Tøyhajt
jaduhṉ. Paadiä judíoshajxy tøø ñajtshixøꞌøyii
jaꞌa Diósäm coo hajxy tøø quiaꞌa mäbøcy jaꞌa
Jesucristocøxpä. Y mijts, coo hajxy tøø mmäbøcy,
paady mijtsä Dios tøø xquiunuuꞌxy. Pero caꞌa
hajxy mniguiumayii coo Dios hajxy jaduhṉ
xñäꞌä najtshixǿøbiät. Hix̱, caj mijts hijty
hoy mjäyaꞌayhaty. Coo Dios hojioot miøødä,
paady hajxy xquiunuuꞌxy. 21 Jaanc ̈h tehm̱
yajcumayaam̱bä judíoshajxy jaduhṉ. Paady hajxy
jaduhṉ ñiguiumayii coo hajxy tøø quiaꞌa mäbøcy
coo hajxy tsipcøxp ñäxuudsǿøjät jaꞌa Diósäm.
Paady hajxy ñajtshixøøyyä jaꞌa Diósäm, hoyyä
Abraham hajxy jecy jia haphajty jia teedyhajty.
Jaanä jaduhṉ mijtspä, mijts caꞌa judíospä, coo
mijts jaduhṉ mniguiumáayyäbät, mänitä Dios
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hajxy jaduhṉ xñajtshixǿøbiät. 22Hix ̱, jiaanc ̈h tehm̱
quiunuuꞌxypäDios jaꞌaquiuꞌug. PeropønjatiäDios
tøø ñajtshixøꞌøy, jeꞌeds hajxy jaduhṉ jaanc̈h tehm̱
yajcumädow̱áaṉäp jaꞌa Diósäm. Paady mijtsä Dios
xjiaanc ̈h tehm̱ quiunuuꞌxy, coo hajxy mmäbøcy.
Pero pø cab hajxy jaduhṉ mmäbøgaaṉnä, mänitä
Dios hajxy xyajcumädow̱aam ̱bä. 23 Hoorä,
jaꞌa judíoshajxy tøø quiaꞌa mäbǿquiäbä, coo
hajxy jaduhṉ miäbǿjpät, mänit hajxy jadähooc
quiuꞌughájtägumbät jaꞌa Diósäm. Haa caꞌa,
miøødä Dios mäjaa jaduhṉ coo hajxy jaduhṉ
quiuꞌughájtägumbät. 24 Hix̱, jaꞌa judíoshajxy,
Abrahamhajxy jecy yhaphajt tieedyhajt. Jéquiänä
Abrahamhajxy yajnähdijjä jaꞌa Diósäm coog hajxy
jaduhṉ quiuꞌughadǿøjät jaꞌa Diósäm, møødä
Abraham yhap yhoc‑hajxy, jaꞌa judíoshajxy.
Tøyhajt jaduhṉ, paadiä Abrahamhajxy paquiä
hoy quiuꞌughadáaṉägumbä Diósäm. Y mijts, jaanä
jaduhṉ mijtsä Dios xquiuꞌughájnäbä, hoy mijts
hijty jegyhajty xquiaꞌa cuꞌughaty. Paady, caꞌa
hajxy mmänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa judíoshajxy quiaꞌa
cuꞌughajtägatsaꞌañii jaꞌa Diósäm.

25-26 Mäguꞌughajpädøjc, nébiøch cham̱
nmädiaꞌagaꞌañän, náam̱nøcḧä Dios tøø
xñajtscapxøøyyä. Cahnä jäyaꞌay hädaa mädiaꞌagy
hajxy nämay miädoyñä. Paady mijts jaduhṉ
nhawáaṉäm, jaduhṉhajxymgaꞌaniguiumayǿøjät,
hoyyä Dios hajxy tøø xjia cuꞌughaty. Tøyhajt
jaduhṉ coo judíoshajxy nämay tøø quiaꞌa mäbøcy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Pero habaadaam̱b jaduhṉ
coo hajxy nägøxi̱ä miäbøgaaṉnä. Mänit hajxy
jaduhṉmiäbøgaꞌañ coomijts hänajty tøømmäbøcy,
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jaꞌa mijts caꞌa judíospä, mäduhṉ̃tiä hajxy
hänajty mmäbøgaꞌañ. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ maa
Diosmädiaꞌaguiän:
Mänitä yajnähwaatspä jim ̱ choonaꞌañ maa ca-

jpt jaduhṉ xiøhatiän Sión, maa judíoshajxy
chänaꞌayän.

Cøxaam̱bä judíoshajxy jaduhṉ miäbøgaꞌañ jaꞌa
yajnähwaatspäcøxpä. Cøxaam̱bä piojpä
quiädieeybä hajxy ñähwaꞌadsaꞌañ.

27 Cooc ̈h hajxy jaduhṉ nyajnähwáꞌadsät, mänit
jaduhṉ tiøjiadaꞌañ nébiøch hajxy hijty tøø
nyajwiinwaaṉøꞌøyän mänáajøch hajxy
nmøødyajcuhduquiän hawiinjem̱y,

nøm̱ä Dios miänaaṉ̃.
28 Coo judíoshajxy tøø quiaꞌa mäbøcy jaꞌa

Jesucristocøxpä, paady hajxy tøø ñajtshixøꞌøyii
jaꞌa Diósäm. Y coo hajxy jaduhṉ tøø ñajtshixøꞌøyii,
paady mijtsä Dios tøø xyajnähdijy coo hajxy
mmäbǿgät jaꞌa Jesucristocøxpä,mijts caꞌa judíospä.
Pero, hoyyä judíoshajxy tøø quiaꞌa jagä mäbøcy,
tsójcäpnä hajxy jaduhṉ jaꞌa Diósäm jeꞌeguiøxpä
coo yhapä tieedyhajxy jecy yajnähdíjjäxä jaꞌa
Diósäm coo hajxy quiuꞌughadǿøjät. 29 Hix̱, cabä
Dios mänaa yhøhṉdaꞌagy. Homiänaajä yajtøjiaty
waam ̱baty quiapxy miädiaꞌagy. Y coo Dios
jaduhṉ jecymiänaaṉ̃ coogä judíoshajxyhomiänaajä
quiuꞌughadaꞌañii, yejcä Dios jaꞌa tøyhajt jaduhṉ.
Hix̱, cabä Dios jaꞌa miädiaꞌagy mänaa yajtägach.
Jaduhṉä tøyhajt hajxy nmøødhájtäm coo Dios
jiaanc ̈h yajtøjiadaꞌañ waam ̱baty tøø miänaꞌañ
jaꞌa judíoscøxpähajxy. 30 Mijts jaꞌa caꞌa judíospä,
cabä Diosmädiaꞌagy hajxy hijty mmädoyyä.
Cabä Dios hajxy hijty mwiingudsähgøꞌøy. Y coo
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judíoshajxy tøø quiaꞌamäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä,
paadiä Dios hojioot miøødä jaꞌa mijtscøxpä.
31 Jädaꞌanäbaadyñä, cabä judíos jaꞌaDiosmiädiaꞌagy
jädaꞌahaty miäbøgaaṉä jaꞌa Jesucristocøxpä.
Coo hajxy jaduhṉ quiaꞌa mäbøgaꞌañ, paady
mijtsä Dios xñäxuuꞌtsnä, mijts caꞌa judíospä.
Hoorä, coo mijtsä judíos xyhíxät coo mijtsä Dios
xñäxuucḧ, mänit hajxy jaduhṉ miäbøgaam̱bä jaꞌa
Jesucristocøxpä. Mänit hajxy ñäxuudsáaṉäbä
jaꞌa Diósäm. 32 Jéquiänä Dios jäyaꞌay yhawaaṉä
nägøxi̱ä coo pojpä cädieey hajxy miøødä, møødä
judíoshajxy, møødä caꞌa judíoshajxypä. Jaduhṉ
hajxy jecy yhawáaṉäxä coo hajxy hawiinmats
quiumädów̱ät. Hix̱, paadiä Dios jaduhṉ miänaaṉ̃,
jeꞌeguiøxpä coo jäyaꞌayhajxy hänajty nägøxi̱ä
ñäxuudsaꞌañii tuꞌcuhdujt, møødä judíoshajxy,
møødä caꞌa judíoshajxypä. Coo Dios hajxy häxøpy
tøø xquiaꞌa näxúuꞌtsäm, nägøxi̱ä hajxy hijty
ngumädow̱áaṉäm.

33 Jaanc ̈h tehm ̱ jiajp, jaanc̈h tehm̱ ñajuøøbiä
Dios. Cab hajxy hoy nnäꞌägä wiinjuøꞌøwáaṉäm
nebiatiä Dios wyiinmay. Hix̱, hojiootä Dios
jiaanc ̈h tehm ̱ miøød coo hajxy nägøxi̱ä tøø
xñäxúuꞌtsäm, møødä judíoshajxy, møød cajpä
judíoshajxy. Nägøxi̱ä jaꞌa hoyhajtä weenhajt hajxy
xmioꞌowáaṉäm tuꞌcuhdujt. 34 Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃
cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän: “Cabä Dios jaꞌa
wyiinmahñdy pøṉ ñajuǿøyyäxä. Cabä Dios pøṉ
miäyajtøy nebiä wyiinmahñdyhádät. 35 Cabä Dios
pøṉ miänuuꞌxyhaty.” 36 Hamdsoojootä Dios jaꞌa
naax ̱wiimbä jecy yhädiuuṉ̃møødä jäyaꞌaynägøxi̱ä.
Tijatyyaa jájtäp túuṉäphädaayaabänaax ̱wiin, jaꞌa
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Dios jaduhṉ hanehm ̱b coo jaduhṉ jiadǿøjät, coo
jaduhṉ tiunǿøjät. Y tijaty jaduhṉ jadáaṉäpnä
tunáaṉäpnä, jaꞌa Dios jaduhṉ yajtøjiadaam̱b
nebiaty hänajty tøø wyiinmay. Tsøgä Dios hajxy
møj jaanc̈h pädáacäm homiänaajä. Tsøg hajxy
homiänaajä wiingudsähgǿøyyäm. Amén.

12
1 Mäguꞌughajpädøjc, miøødä Dios hojioot maa

højtscøxphájtäm. Cham̱c ̈h mijts nhaneꞌemy
coo hajxy hamuumduꞌjoot mniyegǿøjät Dios
quiøꞌøjooty tiecyjiooty. Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy
hajxy hoy mgudiúnät hamuumduꞌjoot. Jaduhṉä
Dios hajxy hoy mwiingudsähgǿꞌøwät nebiä Dios
hajxy xyajmädsoquiän. 2 Caꞌa hädaa wiinmahñdy
hajxy myajtuṉ̃ nebiä jäyaꞌay wyiinmahñdyhajxy
yaajän. Pønjatiä Dios quiaꞌa cuꞌughajpy, jeꞌeds
hädaa yaabä wiinmahñdy hajxy yajtuum̱b. Cabä
yhaxøøgwiinmahñdy hajxy ñajtshixøꞌøwaꞌañ. Caꞌa
hajxy mbahix ̱y. Hawiinjem ̱ybiä wiinmahñdy
hajxy jaduhṉ mmøødhájnäp, jeꞌeguiøxpä
coo Jesucristo hajxy mmøødhijnä tuꞌugjoot
tuꞌugwiinmahñdy. Jaduhṉä tøyhajt hajxy
mmøødhádät tijatiä Dios hajxy xyajmädsojp
coo hajxy mdúnät. Homiänaajä Dios hajxy
xyajmädsójcäm coo hajxy hoy njäyaꞌayhájtämät,
coo hajxy hoy ndúuṉämät. Coo hawiinjem̱ybiä
wiinmahñdy hajxy jaduhṉ nmøødhájtämät,
jaduhṉä tøyhajt hajxy jaduhṉ nmøødhájtämät
tijatiä Dios hajxy xyajmädsójcäm coo hajxy
ndúuṉämät.

3 Mayhajtä Dios jaduhṉ ñäꞌä tuuṉ jaꞌa
høøcḧcøxpä cooc̈hä cuhdujt jaduhṉ xmiooyy



Romanos 12:4 lxvii Romanos 12:8

cooc̈h mijts nmägapx nhanéꞌemät. Caꞌa hajxy
mniguiumayii cooc tyijy hajxy cøxi̱ä wiinä
mjaanc ̈h tehm̱ jiaty. Tijatiä tuuṉgä Dios hajxy
tøø xmioꞌoy, jeꞌeds hajxy mmøjpädáꞌagäp. Caꞌa
wiingtuuṉg hajxy mmøjpädaꞌagy. Hoy hajxy
mdúnät nebiatiä Dios hajxy tøø xyajnähdijy.
4Hix ̱, nägøxi̱ä niꞌxcopc hajxy nmøødhájtämmøødä
cøꞌødecy, møødä wiinjøjp, møødä copctaatsc. Cab
hajxy tiuꞌugtuuṉgä; haagä hawiingjaty hajxy
tiuñ ̱. Pero haagä tuuṉgpaatp hajxy jaduhṉ.
5 Jaduhṉ mäwiin højts nmäbáatäm nebiä tuꞌugniꞌx
tuꞌugcopcän coo hajxy tuꞌcuhdujt nmäbǿjcäm
jaꞌa Jesucristocøxpä, hoy hajxy nja nämayhájtäm.
Jaduhṉ hajxy hawiingjaty ndúuṉäm. Jaduhṉ
hajxy nnibiuhbéjtäm hamiñ ̱ haxøpy.

6Tsøghädaa tuuṉghajxyhoyyajnǿcxämnebiatiä
Dios hajxy tøø xyhanéhm̱äm. Mayhajtä Dios
jaduhṉ tiuuṉ coo wiinmahñdy hajxy cøjwiinduum
xmióoyyäm nebiaty hajxy ndúuṉämät. Pønjaty
tøø tiuuṉgmoꞌoyii coo Dios jaꞌa miädiaꞌagy
hajxy yajwáꞌxät nebiaty hajxy hänajty tøø
ñajtscapxǿøyyäxä, ween hajxy jaduhṉ yajwaꞌxy
nebiaty hajxy hänajty piuhbedyii. 7 Pønjaty tøø
tiuuṉgmoꞌoyii coo hajxy miäbuhbédät,ween hajxy
hamuumduꞌjoot tiuṉ̃. Pønjaty tøø tiuuṉgmoꞌoyii
coo Diosmädiaꞌagy hajxy yajwáꞌxät, ween hajxy
hoy yajwaꞌxy. 8 Pønjaty tøø tiuuṉgmoꞌoyii coo
hajxy miäjootcapxmøcpǿgät, ween hajxy hoy tiuñ ̱.
Pønjaty mäyøø, weenä häyoobä hajxy piuhbety
hamuumduꞌjoot. Pønjaty tøø tiuuṉgmoꞌoyii coo
hajxy miähanéꞌemät maa tsajtøjcän, ween hajxy
hoy miähaneꞌemy. Hix̱, Dios jaꞌa cuhdujt jaduhṉ
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yejc coo hajxy jaduhṉ miähanéꞌemät. Pønjaty
tøø tiuuṉgmoꞌoyii coo mayhajt hajxy tiúnät maa
häyoobädøjcän, møød maa yaamgtoꞌoxyhajxiän,
ween hajxy hamuumduꞌjoot piuhbety. Møød
weenä paꞌamjäyaꞌay hajxy quiuhix ̱y.

9 Tsøg hajxy hamuumduꞌjoot nic ̈hójcäm
nibiaꞌhäyóow̱äm. Tsøgä haxøøgpä hajxy
najtshixǿøyyäm. Tehṉgajnähowyiinmahñdyhajxy
tsøc tsójcäm. 10Hamiñ ̱haxøpyhajxymnic ̈hogǿøjät
mnibiaꞌhäyowǿøjät neby tuꞌugpuhyaꞌay neby
tuꞌugpuhdoꞌoxypän. Hamiñ ̱ haxøpy hajxy
mniwyiingudsähgøꞌøwǿøjät. Cab hajxy
mnibiexǿøjät.

11 Hamuumduꞌjootä Wiindsǿṉ Jesucristo hajxy
mmädúnät. Jootcujc hajxy jaduhṉ mdúnät. Cab
hajxy jaduhṉmänaamnänuuxǿꞌøwät.

12 Coo hajxy pøṉ xchaac ̈htiúnät, cab hajxy
mmøjpädáꞌagät;mmeeꞌxtúgäphajxy jaduhṉ. Mna-
juøøby hajxy jaduhṉ coo hajxy jim̱ mnøcxaꞌañ
maa Dioswiinduumän. Paady hajxy jaduhṉ mx-
ooṉdáꞌagät. Homiänaajä Dios hajxymbaꞌyáꞌaxät.

13 Coo pøṉ tii yajmaajiádät, nax̱y hajxy mdehm̱
piuhbédät. Jeꞌec̈h jaduhṉ nnänøøm̱by pøṉ jaduhṉ
mäbøjp jaꞌa Jesucristocøxpä. Pønjaty jaduhṉ
mejtsp maa mdøjc‑hajxiän, myajtøjtägǿꞌøwäp
hajxy jeꞌe. Myajcáyäpmyaghúꞌugäp hajxy jaduhṉ.

14 Coo hajxy pøṉ xchaac ̈htiúnät, cab hajxy
mmähaṉhádät. Pero mmänuuꞌxtáꞌagäp jaꞌa Dios
hajxy coo hajxy ween ñähwaꞌac̈h.

15 Pønjaty xooṉdaacp, mmøødxooṉdáꞌagäp ha-
jxy jeꞌe. Pønjaty jøøby xuuꞌtsp, mmøødjøꞌøw
mmøødxúudsäp hajxy jeꞌebä.
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16 Tuꞌugcopc tuꞌugwiinmahñdy hajxy mnim-
iøødhidǿøjät. Cab hajxy pøṉ mbéxät. Jootcujc
hajxy mhídät, hoyyä møjtuuṉg hajxy mgaꞌa jagä
møødä. Cab hajxymänaamniguiumayǿøjät.

17 Coo hänaꞌc hajxy xyhäyoow̱híxät, cab
hajxy myaghawiimbijtägátsät. Hoy hajxy
mjäyaꞌayhádät, jaduhṉä Dios hajxy jaduhṉ
xquiumáyät; jaduhṉ mijtsä cuꞌug waam̱b xquiaꞌa
nänǿmät. Peroxwyiingudsähgǿꞌøwäbäcuꞌughajxy
jaduhṉ. 18Coomijtsä cuꞌug xjia wiꞌi jiøjcapxǿꞌøwät
coo hajxy jaduhṉ mbahíxät nebiaty hajxy haxøøg
jiatcøꞌøyän, cab hajxy jaduhṉ mbahíxät. Pero
coo hajxy waam ̱b xquiaꞌa nämáꞌawät, mänit
hajxy hoy yajxóṉ mmøødmädiáꞌagät. Cab
hajxy pøṉ mmädsiphádät. 19 Mäguꞌughajpädøjc,
coo hajxy pøṉ xyhäyoow̱híxät, cab hajxy
myaghawiimbijtägátsät. Dios jaduhṉ
yaghawiimbídäp. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay maa
Diosmädiaꞌaguiän coogä Dios jaduhṉ miänaaṉ̃:
“Høøcḧ jaduhṉ nyaghawiimbídäp.” 20 Coo hajxy
pøṉ xmiädsiphádät, cab hajxy mmädsiphajtägátsät.
Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Pø yähóꞌcäbä
hänaꞌc jaꞌa miic̈h hänajty jaduhṉ xmiädsiphajpä,
myajcáyäp myaghúꞌugäp jaduhṉ. Pø tødsǿøyyäp,
mmóꞌowäbä nøø. Coo jaduhṉ mgudiúnät,
hoyhoyyä hänaꞌc chähdiúnät, jaꞌa miic ̈h hänajty
jaduhṉxmiädsiphajpä.” 21Nägüeeṉtähajxymhídät,
cabähaxøøgpähajxymyaghawiimbijtägátsät. Coo
hajxy jaduhṉ mjatcǿꞌøwät, myajcähxǿꞌøgäp hajxy
jaduhṉ coomhaxøøgwiinmahñdy hajxy hänajty tøø
mbaduꞌubǿjcumbä. Pero coo hänaꞌc hoy yajxóṉ
mmägápxät, jaꞌa mijts hänajty xmiädsiphajpä,
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jaduhṉ hajxy myajcähxǿꞌøgät coo hawiinjem̱ybiä
wiinmahñdy hajxy hänajty mmøødhajnä. Mänitä
Dios jaduhṉ xquiumáyät.

13
1 Tsøg hajxy nägøxi̱ä cudiúuṉäm nebiatiä

cuduuṉg hajxy xyhanéhm̱äm. Hix̱, Dios jaꞌa
cuhdujt møc møød. Jeꞌe jaꞌa cuhdujt yejp
jadähooc. Pøṉä cuhdujt møød, paady jaduhṉ
miøødä coo tøø mioꞌoyii jaꞌa Diósäm. 2 Pøṉ
jaduhṉ caꞌa cudiunaam ̱b nebiatiä cuduuṉg jia
haneꞌemiän, quiumädow̱aam̱by hajxy jeꞌe. Hix ̱,
jaꞌa Dios jaꞌa cuduuṉg pädaac coo yhanéꞌemät.
Jaduhṉds jeꞌe, pø cab hajxy jaduhṉ mgudiunaꞌañ
nebiatiä cuduuṉg yhaneꞌemiän, jaduhṉ miäbaady
coo Dios miädiaꞌagy hajxy mgaꞌa cudiunaaṉä.
3 Pønjaty hoy wädijp, cabä cuduuṉg hajxy
chähgøꞌøy. Pero pønjaty hoy caꞌa wädijp, jeꞌeds
mäbøcypiä tsähgøøby. Coo hajxy hoy mwädítät,
mänitä cuduuṉg hajxy xquiumáyät. Cab hajxy
jaduhṉ xchaac̈htiúnät. 4 Hix̱, jaꞌa cuduuṉghajxy,
moonsähájtäp hajxy jeꞌe jaꞌa Diósäm. Paady
hajxy jaduhṉ tiuñ ̱, coo mijts hajxy jaduhṉ
xwioow ̱hídät. Jaduhṉä cuhdujt hajxy tøø
mióoyyäbä coo mijts hajxy xyajcumädów̱ät coo
mijts hänajty tøø mgädieey. Paady hajxy jaduhṉ
mdsähgǿꞌøwät. 5 Nax ̱y hajxy mdehm̱ quiudiúnät
nebiatiä cuduuṉg hajxy xyhaneꞌemiän, coo
Dios hajxy jaduhṉ xñäꞌä yajcumädów̱ät. Jaanä
jaduhṉduhm̱bä, coohajxyhamdsoomnajuøꞌøy coo
jaduhṉyhahixøꞌøy coohajxyhoymwädítät,paady
hajxy jaduhṉ mgudiúnät waam ̱batiä cuduuṉg
hajxy xyhaneꞌemiän. Coo hajxy jaduhṉ mgaꞌa
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cudiúnät, cab hajxy jootcujc mhídät, jeꞌeguiøxpä
coo hajxy hänajty mnajuøꞌøy hamdsoo coo hajxy
hänajty tøø mgädieey. 6 Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
tsipcøxphajxymnähjuudiúꞌudät tijaty hänaꞌc hajxy
xyajnämaaby coo hajxy mnähjuudiúꞌudät. Hix̱, jaꞌa
Dios jaꞌa cuhdujt jaduhṉ yejc coo mijtsä hänaꞌc
jaduhṉ xyagjúyät.

7 Hahixøøby jaduhṉ coo cuduuṉg hajxy
mmäjúyät nebiaty hajxy xyajnämaꞌay. Jaanä
jaduhṉ yhahixøøbiä coo cuduuṉg hajxy
mwiingudsähgǿꞌøwät,miøjjämiuutscä.

8 Nax ̱iä mnuuꞌxy hajxy mdehm̱ jiah-
miédsät. Nax ̱y hajxy mnic̈hogǿøjät nebiä
tuꞌugpuhyaꞌaybän, nebiä tuꞌugpuhdoꞌoxypän.
Hix̱, pøṉ wiinghänaꞌc tsojp, hoy jaduhṉ
quiudiuṉ̃ nebiatiä Dios hajxy xyhanéhm̱äm.
9 Jaduhṉä Diosmädiaꞌagy miänaꞌañ: “Pø jim̱
miic ̈hmdoꞌoxiøjc, cabä wiingpämmøødhídät. Cab
mmäyaghóꞌogät. Cab mméedsät. Cabä mmädøjcä
jieꞌe mhadsójcät.” Hoorä, coo wiinghänaꞌc
mdsógät hamuumduꞌjoot, hoy jaduhṉ mgudiúnät
nébiøch naam ̱nä tøø nmädiaꞌaguiän. 10 Hix ̱,
pøṉ wiinghänaꞌc jaanc̈h tsojp hamuumduꞌjoot,
cab jaduhṉ mänaa yhäyoow̱hixaꞌañ. Hoorä, coo
wiinghänaꞌc mjaanc ̈h tsógät hamuumduꞌjoot, hoy
caꞌxymgudiúnät nebiä Dios yhaneꞌemiän.

11Nax ̱y hajxy jaduhṉ mdehm ̱ ñicḧogǿøjät. Hix ̱,
mnajuøøby hajxy jaduhṉ coo tøø jiecy mänaa
hajxy tøø mmäbøquiän. Habáatnäp jaduhṉ coo
Jesucristo hajxymiṉ xyajpädøꞌøgáaṉäm, coo hajxy
jim ̱ xyajnøcxáaṉäm tsajpootyp. Nägüeeṉtä hajxy
jaduhṉ mwädítät. Hix̱, cab hajxy nnajuǿøyyäm
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mänaa Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ, coo
hajxy jaduhṉ xñäꞌä nähgädaacpéjtämät. Hix ̱,
coo jaduhṉ quiädaactägátsät, mänit hajxy
xyajtøyhajtyegáaṉäm. 12 Habáatnäp jaduhṉ
coo hajxy yaa ndsoonáaṉäm, coo hajxy
jim ̱ nnøcxáaṉäm tsajpootyp. Tsøcxä jaꞌa
haxøøgpä hajxy najtshixǿøyyäm neby hajxy
yaa tøø njäyaꞌayhájtäm, cahnä Dios hajxy
hänajty nwiingudsähgǿøyyäm. 13 Tøø Dios
hajxy xyajnähdíjjäm coo hajxy homiänaajä
njugyhájtämät neby jeꞌe jiugyhatiän. Paadiä
Diosmädiaꞌagy hajxy hoy nbanøcxáaṉäm. Tsøcxä
hajxy hoy wädíjtäm, caꞌa jiaduhṉä nebiä
hänaꞌc‑hajxy hagoodstuum wädijpän. Cab hajxy
mhaxøøghuꞌug mhaxøøgjǿøꞌxät. Cab hajxy
comjaty mhúꞌugät. Cab hajxy jim̱ mnǿcxät
maa cuhhiṉdoꞌoxiøjc‑hajxiän. Tsøgä toꞌoxiøjc
hajxy wiingudsähgǿøyyäm. Hix̱, jaꞌa cuꞌug hajxy
xyhíjxäm neby hajxy njäyaꞌayhájtäm, pø hoy,
pø caj. Cab hajxy haxøøg mnäꞌägä jatcǿꞌøwät.
Cab hajxy pøṉ mmähaṉhádät, hoy hajxy jia
mäyøøjä que mijts. Cab hajxy tii mmädsibǿꞌøwät.
14 Jaꞌa Jesucristo hajxy nWiindsøṉhájtäm. Jeꞌe
hajxy xyhanéhm̱äm. Jaanc ̈h tehm̱ yhoy jeꞌe
wyiinmahñdyhaty. Nax̱y hajxy jaduhṉ mdehm̱
miøødhídät tuꞌugjoot tuꞌugwiinmahñdy. Jaduhṉä
mhaxøøgwiinmahñdy hajxy hoy mhøxẖíxät.
Jaduhṉ hajxy hoymhänaꞌc‑hádät.

14
1 Jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe, cahnä Diosmädiaꞌagy

hajxy hoy yhabøcyñä, hoy hajxy tøø jia mäbøcy
jaꞌa Jesucristocøxpä. Hahixøøby jaduhṉ coo
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hajxy mmäguꞌughádät. Pero cab jaduhṉ
yhahixøꞌøy coo mädiaꞌagy hajxy mmøødyajyónät
jaꞌa cuhdujtcøxpä. 2 Pønjatiä Diosmädiaꞌagy hoy
tøø yhabøcy, ñajuøøby hajxy jeꞌeduhṉ coo jaduhṉ
yhawiinmatsä coo hotyiijä mgáyät. Pero pønjaty
hoy tøø quiaꞌa habøcy, cábäc tyijy yhoyyä coo
tsuꞌuc ̈h ndsúꞌtsämät. Páadiäc tyijy quiaꞌa hoyyä
coo tsuꞌuc̈h ndsúꞌtsämät, yajnajuøøby jaduhṉ coo
hänaꞌc jaꞌa tsuꞌuc̈h hajxy hänajty tøø quiunuuꞌxy
maa habojtsnax̱y wyiinduumän. Jadúhṉäc
tyijy miäbaady néjjiämä habojtsnax ̱y jaduhṉ
mwiingudsähgøøbiän. 3 Hoorä, pø mdsuꞌchp
miic ̈hä tsuꞌuc ̈h, cab jaduhṉ mbéxät jaꞌa hänaꞌcä
tsuꞌuc ̈h caꞌa tsuꞌtspä. Jaanä jaduhṉduhm̱bä,
pøṉä tsuꞌuc ̈h caꞌa tsuꞌtsp, cab jaduhṉ waam ̱b
ñämáꞌawät jaꞌa hänaꞌcä tsuꞌuc ̈h tsuꞌtspä cooc tyijy
jaduhṉ quiädieey. Haa caꞌa, jaꞌa Dios yhuung
jeꞌebä. 4 Cabä cuhdujt jaduhṉ myiṉ̃ coo waam ̱b
mnämáꞌawät pøṉä Diosmädiaꞌagy panøcxp. Haa
caꞌa, jaꞌa Dios jaꞌa mioonsä jeꞌebä. Jagooyyä
Dios cuhdujt jaduhṉ miøødä coo miänáꞌanät pø
hoyyämioonsä quiudiuṉ̃, pø caj. Hamdsoojä Dios
jaduhṉ ñämáꞌawät neby hoy wiädítät. Haa caꞌa,
jaꞌa Dios jeꞌe hanehm̱b.

5 Näjeꞌejä jäyaꞌayhajxy miänaꞌañ coo pooꞌxxiøø
jyiijä mädyii hajxy yhamajtsc‑hádäp. Näjeꞌe
hajxy miänaam̱bä coo Dios hajxy homiänaajä
nwiingudsähgǿøyyämät. Pero mijts, jaduhṉ
hajxy mgudiúnät nebiä Dios hajxy hamdsoo tøø
xyajwiinjuøꞌøyän. 6Hix̱, pønjaty jaduhṉ mänaam̱b
coogä pooꞌxxiøø jyiijä, nägüeeṉtä hajxy jaduhṉ
wiädity jaꞌa pooꞌxxiøøjooty. Jaduhṉä Dios hajxy
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wyiingudsähgøꞌøy. Jaanä jaduhṉduhm̱bä, pønjaty
jaduhṉ mänaam̱b cooc jaduhṉ quiaꞌa cädieeyä coo
tsuꞌuc ̈hndsúꞌtsämät,hoyhänajty tøø jia cunuuꞌxyii
maa habojtsnax̱y wyiinduumän, mioobiä Dios
Dioscujúꞌuyäp jaduhṉ coo jaduhṉ yajcayii. Jaanä
jaduhṉduhm̱bä, pøṉ jaduhṉmänaam̱b cooc jaduhṉ
quiaꞌa hoyyä coo tsuꞌuc ̈h ndsúꞌtsämät, jaanä
jaduhṉä Dios Dioscujúꞌuyäp mioobiä coo jaduhṉ
yajcayii.

7 Coo Diosmädiaꞌagy hajxy nmäbǿjcäm jaꞌa
Jesucristocøxpä, paady hajxy xmioonsähájtäm.
Paady jaduhṉ quiaꞌa hahixøꞌøy coo hajxy
njäyaꞌayhájtämät nebiä nhamdsoojoot hajxy
chójcäm. Ni jaꞌa cuhdujt hajxy ngaꞌa møødhájtäm
coo hajxy hamdsoo nniyajnähdíjjämät mänaa
hajxy nhoꞌogáaṉäm ndägoyyáaṉäm. 8 Jaꞌa
Jesucristo hajxy xmioonsähájtäm mäduhṉ̃tiä
hajxy yaa njugyhájtäm, hoy ñejpiä hajxy cu
nja jajt cu nja habéjtäm. Y coo hajxy nhoꞌc
coo hajxy ndägóoyyämät, jeꞌenä hajxy hänajty
xmioonsähadáaṉäm homiänaajä. 9 Coo jaꞌa
Jesucristo hajxy xñähhoꞌtúutäm, mänit jadähooc
jiujypiøjtägajch. Jaduhṉ hajxy xquiuꞌughájtäm,
pønjaty jaduhṉ mäbøjp, møød hajxy tøø
yhóꞌoguiäbä,møødhajxy jaac jujcypiä jaac tsuxpä.
Jaanä jaduhṉ hajxy xyhanéhm̱ämbä.

10 Cabä mmäguꞌughajpä hajxy hawiinmats
mbéxät, hoyyä Diosmädiaꞌagy hajxy hoy quiaꞌa
jagä habøcyñä. Cab hajxy pøṉ mnämáꞌawät
cooc tyijy hajxy hoy quiaꞌa cudiuṉ̃, hoyyä
wiingcuhdujt hajxy jia panøcxy. Hix̱, coo
Jesucristo yaa quiädaactägátsät, mänit hajxy
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nägøxi̱ä jim ̱ nnaxøꞌøwáaṉäm jaꞌa Jesucristo
wyiinduum tøyhajtyejpä. 11 Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ maa
Diosmädiaꞌaguiän:
Nägǿxi̱øcḧä jäyaꞌayhajxy nøcxy xwyiinji-

jnaꞌawaꞌañ.
Xwyiingudsähgøꞌøwáam̱bøch hajxy jaduhṉ.

Jadúhṉhøch hajxy xquiapxpaadaam̱bä
cooc̈h nidiuhm ̱ nDioshaty. Tøyhajt jaduhṉ,

nøm̱ä Dios miänaaṉ̃. 12 Jaduhṉ hajxy
nyajnajuǿøyyäm coo hajxy nägøxi̱ä jim ̱ nøcxy
ndøyhajtyegáaṉäm Dioswiinduum.

13 Cab hajxy tsøc niñänǿøm̱änä cooc
tyijy jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hoy ngaꞌa
panǿcxäm. Pero jaduhṉ tsøc cudiúuṉäm nebiatiä
mäbøjpädøjc‑hajxy quiudiuṉ̃än, jaduhṉ hajxy
waam ̱b xquiaꞌa nänǿøm̱ämät. Pøṉ jaduhṉ
mänaam̱b cooc tyijy quiaꞌa hawiinmatsä coo
tsuꞌuc ̈h ndsúꞌtsämät, pues, hahixøøby jaduhṉ
coo mgaꞌa tsúꞌudsät coo hänajty mmøødhity. Hix ̱,
wehṉdä miic ̈h jaduhṉ xpiadsúꞌudsät. Coo miic ̈h
jaduhṉ xjiaanc ̈h padsúꞌudsät, cädiéeyäp jeꞌeduhṉ.
14Cab jaduhṉ quiädieeyä coo tsuꞌuc ̈h ndsúꞌtsämät,
hoy hänajty tøø jia cunuuꞌxyii maa habojtsnax ̱y
wyiinduumän. Nmǿødhøcḧä tøyhajt jaduhṉ. Hix ̱,
tuꞌugmädiáꞌagyhøcḧä Jesucristo nmøødhity, jaꞌa
nWiindsøṉhájtämbä. Pero jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe
miänaꞌañ cooc tyijy quiaꞌa hoyyä coo tsuꞌuc ̈h
ndsúꞌtsämät. Coo hajxy jaduhṉ jiaanc̈h tsúꞌudsät,
jaꞌa hajxy jaduhṉ mänaam̱bä, pues, cädiéeyäp
hajxy jaduhṉ. 15Hoorä, coomiic ̈hä tsuꞌuc̈h jaduhṉ
mdsúꞌudsät, y coo jaayaꞌay jaduhṉ xpiahíxät,
jaꞌa jaduhṉ mänaam̱bä cooc tyijy quiaꞌa hoyyä
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coogä tsuꞌuc̈h mdsúꞌudsät, myajcädiéeyäp miic ̈h
jeꞌeduhṉ. Pø jaanc̈h tøy mdsocy, cab jaduhṉ
myajcädiéeyät, jeꞌeguiøxpä coo Diosmädiaꞌagy
miäbøcy. Hix̱, jaꞌa Jesucristo jaayaꞌay tøø
ñähhoꞌtuꞌudy. Pero coo myajcädiéeyät, wehṉdä
Jesucristo miädiaꞌagy ñajtshixǿøyyäxät. 16 Y coo
jaayaꞌay jaduhṉ myajcädiéeyät, wehṉdä miic ̈h
myajnänǿmät. Y wehṉdä jaayaꞌay yajnänǿøm̱bät,
jaꞌa Jesucristo miädiaꞌagy tøø ñajtshixǿøyyäbä.
Jaduhṉds jeꞌe, maas hoy hit jaduhṉ coo tsuꞌuc ̈h
mgaꞌa näꞌägä tsúꞌudsät, hoy jaduhṉ mja najuøꞌøy
coo jaduhṉ quiaꞌa cädieeyä coo mdsúꞌudsät.
17 Coo hajxy tøø nmäbǿjcäm jaꞌa Jesucristocøxpä,
paadiä Dios hajxy xyhanéhm̱änä. Hix̱, cabä Dios
waam ̱b miänaꞌañ coo hajxy hotyiijä ngaayy
nhúucäm; ni jaduhṉ quiaꞌa mänaam̱bä coo
hajxy tii ngaꞌa caayy ngaꞌa húucämät. Coo Dios
hajxy tøø xpiädáacäm hawaꞌadstuum, paady
hajxy hoy njäyaꞌayhájtäm, paady hajxy jootcujc
nnimiøødhíjtäm, paadiä Dioshespíritu hajxy
xyajxooṉdáacäm. 18 Hoorä, pøṉä Jesucristo
miädiaꞌagy jaduhṉ cudiunáaṉäp, cumayáaṉäp jeꞌe
jaꞌa Diósäm møødä cúꞌugäm. Tsøcxä hajxy jaduhṉ
cudiúuṉäm nebiä mäbøjpädøjc‑hajxy quiudiuṉ̃än.

19 Mäguꞌughajpädøjc, tsøgä hoybä hajxy
tehṉgajnä høxtáayyäm, jaduhṉ hajxy jootcujc
nnimiøødhíjtämät, jaduhṉ hajxy hoy nnigu-
iapxmøcpǿjcämät, jaduhṉä Jesucristo miädiaꞌagy
hajxy hoy ngudiúuṉämät hamuumduꞌjoot.
20-21 Cab jaduhṉ quiädieeyä coo hajxy hotyiijä
ngaayy nhúucämät. Pero pø jii mäbøjpädøjc‑hajxy
jaduhṉ näjeꞌe miänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa tsuꞌuc ̈h
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hajxy ngaꞌa tsúꞌtsämät, cooc tyijy jaꞌa vino hajxy
ngaꞌa húucämät, pues,maas hoy jaduhṉ coomgaꞌa
tsúꞌudsät, coo mgaꞌa húꞌugät. Hix̱, coo hajxy
jaduhṉxyhíxät coohänajty jaduhṉmgaymhuꞌugy,
wehṉdä hajxy jaduhṉ xpiahíxät. Y coo hajxy
jaduhṉ xpiahíxät, cädiéeyäphajxy jaduhṉ. Jaduhṉ
quiähxǿꞌøgät coo miic ̈h hänajty tøø myajcädieey. Y
cab jaduhṉyhoyyäcoomäbøjpädøjcmyajcädiéeyät
hoy ñäꞌä tiiguiøxpä. Hix̱, jia wiꞌi pianøcxáaṉäbä
Jesucristo miädiaꞌagy hajxy jaduhṉ, y coo hajxy
jaduhṉ quiädiéeyät, cab hajxy jaduhṉ hoy
pianǿcxät. 22 Hoy miic ̈h mja najuøꞌøy coo quiaꞌa
cädieeyä coo hotyiijä mgay mhúꞌugät, cab jaduhṉ
yhoyyä coo wiinghänaꞌc mmøødyajtsibǿꞌøwät. Jaꞌa
Dios miic ̈h jaduhṉ xyhijxp coo hoy mgudiuñ ̱.
Pøṉ jaduhṉ najuøøby coo quiumayii jaꞌa Diósäm
nebiä quiuhdujthaty, jootcujc jeꞌeduhṉ yhity.
23 Pero pøṉ jaduhṉ caꞌa najuøøby pø yejpiä Dios
cuhdujt jaduhṉ coo tsuꞌuc̈h ndsúꞌtsämät, pø caj,
coo jeꞌe jiaanc ̈h tsúꞌudsät, cädiéeyäp jeꞌeduhṉ, hoy
hamdsoo jaduhṉ jia mänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa Dios
tøø miänaꞌañ coo hajxy ngaꞌa tsúꞌtsämät. Paady
jaduhṉ miänaꞌañ, wehṉdä tsuꞌuc̈h hänajty tøø
quiunuuꞌxyii maa habojtsnax ̱iä wyiinduumän.
Jaanä jaduhṉduhm̱bä, hoy ñäꞌä tiiguiøxpä, pøṉ
jaduhṉ caꞌa najuøøby pø tøø Dios cuhdujt
yecy jeꞌeguiøxpä, o pø caj, coo jaduhṉ jiaanc ̈h
jatcǿꞌøwät, cädiéeyäp jaduhm̱bä.

15
1-2 Nnajuǿøyyäm højts jaduhṉ coo quiaꞌa

cädieeyä coo hajxy hotyiijä ngaayy nhúucämät.
Pero tsøgä nmäguꞌughajpädøjc jaꞌa Diosmädiaꞌagy
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jaac yajmäbǿjcäm, jaꞌa hajxy naam̱dägøꞌøy
habøjpä, jaꞌa hajxy jaduhṉ mänaam̱bä cooc tyijy
quiaꞌa hawiinmatsä coogä tsuꞌuc ̈h ndsúꞌtsämät,
coogä vino nhúucämät. Cabä nhamdsoo
cuhdujthajtiä hajxy nyaghíjtämät; møødä
Dioscuhdujt hajxy nyaghíjtämät. 3 Hix̱, mänaa
Jesucristo yaa yhitiän hädaa yaabä naax ̱wiin,
cabä yhamdsoo cuhdujt hänajty yaghity. Jaꞌa
Tieediä miädiaꞌagy jaduhṉ quiudiuuṉä, paady
jaduhṉ chaac̈hpøjcy. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay
maa Diosmädiaꞌaguiän: “Pønjaty miic ̈h haxøøg
xñänøøm̱b, jaduhṉ mäwiin miäbaady néjjiäm
høøcḧ xñänøøm̱bän”, nøm̱ä Jesucristo jaꞌa Tieedy
ñämaayy. 4 Jaꞌa højtscøxpä Dios jaꞌamiädiaꞌagy jecy
yajcujahyyä, jaduhṉ hajxy hoy ngapxtáacämät.
Jaduhṉ højtsä tøyhajt nmøødhájtäm coo Dios
yajtøjiadaꞌañ neby jecy yajcujahyyän coo højts
jim ̱ xyajnøcxáaṉämmaawyiinduumän. Coo hajxy
jaduhṉ nnajuǿøyyäm coo hajxy jim̱ nnøcxáaṉäm,
paady hajxy hotyiijä nmeeꞌxtújcämät. Cab hajxy
tsøc jootmayhájtäm, hoy hajxy cøxy̱pänejpiä cu
nja jajt cu nja habéjtäm. 5 Jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ
xpiuhbéjtäm coo hajxy jaduhṉ nmeeꞌxtújcämät,
coo hajxy jaduhṉ ngaꞌa jootmayhájtämät.
Ween mijtsä Dios xpiuhbety coo hajxy jaduhṉ
mbahíxät nebiä Jesucristo hoy yhitiän. Jootcujc
hajxy jaduhṉ mnimiøødhidǿøjät tuꞌugmädiaꞌagy.
6 Jaduhṉ hajxy tuꞌugmädiaꞌagy mhídät coo Dios
hajxy mgapxpáadät møj jaanc̈h. Jaꞌa Dios, jaꞌa
Jesucristo Tieedy jeꞌe. Jaꞌa Jesucristo hajxy
nWiindsøṉhájtäm.

7Hoorä, nebiä Jesucristo hajxy xchójcäm, jaanä
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jaduhṉhajxyhamuumduꞌjootnnic ̈hójcämbät. Coo
cuꞌug hajxy jaduhṉ xyhíjxämät coo hajxy hänajty
nnic ̈hójcäm, jaduhṉä cuꞌughajxy ñajuøꞌøwaam̱bä
coo Dios miøjjä jiaanc̈hä. 8 Jéquiänä Dios jaduhṉ
miänaaṉ̃ coogä yajnähwaats yajcuhwaatspä
quiexaꞌañ maa judíoshajxiän. Jaꞌa judíos jaꞌa
yhapä tieedy hajxy, jeꞌeds hajxy jaduhṉ jecy
hawáaṉäxä, møødä Abraham, møødä Isaac,
møødä Jacob. Coo Jesucristo yaa quiejxä hädaa
yaabä naax̱wiin, hoyyä judíoshajxy piuhbedyii.
Tøjiajt jaduhṉ nebiä Dios jecy miänaaṉ̃än coo
yajnähwaats yajcuhwaatspä hänajty quiexaꞌañ.
Hix̱, tømiädiaacpä Dios. Caj mänaa yhøhṉdaꞌagy.
Tøyhajt jaduhṉ. 9 Jaanä jaduhṉduhm̱bä, paadiä
Jesucristo yaa quiejxä, hoyyä jäyaꞌayhajxy
piuhbéjtäbä, jaꞌa hajxy caꞌa judíospä. Coo hajxy
jaduhṉñäxúuꞌtsäbä jaꞌaDiósäm,paadiäDios hajxy
møj jaanc ̈h quiapxpaady. Jaduhṉ jim ̱myiṉ̃ cujaay
maa Diosmädiaꞌaguiän:
Miic̈h ngapxpaadaam̱by møj jaanc̈h näguipxy

møød hajxy caꞌa judíospä.
Høyháamhøchmiic ̈h nwiingudsähgøꞌøwaꞌañ,
nøm̱ä Dios ñämaayyä. 10 Wiingtuumä
Diosmädiaꞌagymyíiṉgumbä cujaay:
Mijts caꞌa judíospä, xooṉdaꞌag hajxy møødä Dios

quiuꞌughajxy näguipxy.
11 Jaduhṉ cujaaymyíiṉgumbä wiingtuum:
Mijts caꞌa judíospä, weenä Dios hajxy møj jaanc̈h

mgapxpaady wiinduhm̱yhagajpt.
12Wiingtuumä Isaías jecy quiujáhguiumbä:
Jaꞌa Isaí yhapä yhoc, minaam ̱b jeꞌe

miähaneꞌemaꞌañ.
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Jaꞌa jäyaꞌayhajxy caꞌa judíospä, jeꞌeds hajxy jaduhṉ
haneꞌemáaṉäp.

Jaayaꞌay hajxy jaduhṉ jiøbhijxyp coo hajxy miṉ
yajnähwaꞌads yajcuhwaꞌadsaꞌañii,

nøm̱ä Jesucristo jecy ñänøøm̱ä, møødä
jäyaꞌayhajxy caꞌa judíospä.

13 Hoorä mijts, coo Diosmädiaꞌagy hajxy
tøø mmäbøcy, weenä Dios hajxy hoyhoy
xyajxooṉdaꞌagy, ween hajxy xyaghity jootcujc.
Hix̱, tøø Dios hajxy xyhawáaṉäm coogä hoyhajtä
weenhajt hajxy xmioꞌowáaṉäm caꞌxy pedyii.
Hamuumduꞌjoot hajxy jaduhṉ mjøbhíxät.
Xpiuhbédäbä Dioshespíritu hajxy jaduhṉ jaꞌa
miäjaahaam.

14 Mäguꞌughajpädøjc, nmǿødhøcḧä tøyhajt
jaduhṉ coo hajxy hamuumduꞌjoot mnic̈hocy
mnibiaꞌhäyoyii, møød coo hojioot hajxy mmøødä,
møød coo Diosmädiaꞌagy hajxy hoy mwiinjuøꞌøy,
møød coo hajxy mjaty mägapx haneꞌem.
15-16 Nébiøch hädaa nocy cham ̱ ngujaayän,
hamøc hadsaac̈h mijts tøø nmägapxy tøø
nhaneꞌemy. Nyagjahmiejchp mijts jaduhṉ
jadähooc. Nmǿødhøcḧä cuhdujt jaduhṉ cooc̈h
mijts nyagjahmiédsät. Hix̱, jaꞌa Dióshøch jaduhṉ
tøø xtiuuṉgmoꞌoy cooc̈hä miädiaꞌagy nyajwáꞌxät
jaꞌa Jesucristocøxpä jim ̱ maa mijtsän, mäduhṉ̃tiä
hajxy mgaꞌa judíoshaty. Coo jäyaꞌayhajxy nämay
miäbǿgät hamuumduꞌjoot jaꞌa Dioshespíritu
miäjaahaam, mänit hajxy quiumayaꞌañii jaꞌa
Diósäm.

17 Jootcújc‑høch jaduhṉ nnijwiøꞌøyii cooc̈hä
nduuṉg tøø yhoyøꞌøy, jaꞌa Dióshøch tøø
xmióꞌoyäbä. Jaꞌa Jesucrístøch jaduhṉ xpiuhbejp,
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páadyhøch nduuṉg tøø yhoyøꞌøy. 18 Jayóoyyøch
cham ̱ nmädiaꞌagaꞌañ nebiátyhøcḧä Jesucristo
xpiuhbejtymänáabøcḧä jäyaꞌay jaꞌaDiosmädiaꞌagy
nyajmäbøquiän, jaꞌa hajxy caꞌa judíospä. Cábøch
nmädiaꞌagaꞌañ nebiatiä wiinghänaꞌc‑hajxy tøø
tiuñ ̱. Mädiaꞌagyháamhøcḧä jaayaꞌay nyajmäbøjcy,
møød cooc̈hä hoy‑yagjuǿøñäbä hänajty
nyajcähxøꞌøgy. 19 Jaꞌa Dios, jaꞌa miäjaahaamä
hijxtahṉd tøø yajcähxøꞌøgy hoy‑yagjuøøñä.
Jaꞌa yhEspírituhaamä jäyaꞌay tøø yajmäbøcy.
Wiinduhm ̱yhagájpthøcḧä Diosmädiaꞌagy hoy
nyajwaꞌxy jaꞌa Jesucristocøxpä, coo jaayaꞌay
hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm. Jím̱høch ndägøøyy
wädijpä Jerusalén. Jäguém̱høch hoy nwädity.
Høxtä jím̱høch hoy nwädity maa naax ̱ xiøhatiän
Iliria. 20 Jayóoyyøch jim ̱ tøø nwädity majatiä
Jesucristo hänajty tøø quiaꞌa mädoyhadyiijän.
Jadúhṉhøch nnäꞌägä wädityhaty. Hix̱, cábøcḧä Dios
xtiuuṉgmooyy cooc̈h nwädítät maa wiinghänaꞌcä
Diosmädiaꞌagy hänajty tøø yajwaꞌxiän. 21 Pønjatiä
Diosmädiaꞌagy tøø quiaꞌa mädoy, jeꞌec̈h tøø
nyajwiingapxøꞌøy. Jaduhṉ jim ̱ myiṉ̃ cujaay
jaayaꞌaguiøxpämaaDiosmädiaꞌaguiän, jaꞌahänajty
cahnämiädoybä:
Pønjaty caꞌa mädoobnä coo Dios jaꞌa yajnähwaatspä

tøø quiex̱y, jeꞌedshajxy jaduhṉ
mädoyhadaam̱b.

Jaꞌa jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy hijty
caꞌa mädoobnä, jaduhṉ hajxy ya-
jmøødmädiaꞌagaꞌañii coo hajxy ñäxuucḧii
jaꞌa Diósäm.

22Tøøcḧ jim ̱mayhooc nja nøcxaꞌañ maamijtsän
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jim ̱ Roma. Pero cábøch hijty xñäbaadøøyyä
cooc̈h jim ̱ nnǿcxät. Hix̱, jaꞌa Diosmädiáꞌagyhøch
hijty nyajwaꞌxyp wiinduhm̱yhagajpt. 23 Pero
tøøcḧ nwädijpädøøñä wiinduhm̱yhagajpt.
Mobädájpnøch jim̱ nnøcxaaṉnä maa mijtsän. Tøø
jaduhṉ majiomøjt yhijnä cooc ̈h jim ̱ tøø nja wiꞌi
ñøcxaꞌañ maa mijtsän. 24 Cooc ̈h mäbøcy hänajty
jim ̱ nnøcxaꞌañ España, mänítøch mäbøcy jim̱
nduꞌunaxǿꞌøwät maa mijtsän. Jootcújc‑høch
jaduhṉ nnijwiøꞌøwǿøjät cooc̈h mijts jaduhṉ
nguhíxät. Mänítøch njaac tuꞌuyóꞌoyät cooc̈h
hänajty jim̱ nnøcxaꞌañ España. Mänítäts mijts
hii xpiuhbédät. 25-26 Pero cab jaduhṉ choj
näbaadøꞌøwaꞌañ cooc̈h jim̱ nnǿcxät maa mijtsän.
Hix̱, Jerusalénhøch jayøjp nnøcxaꞌañ. Xädǿꞌøñhøch
jim ̱ nøcxy nyegaꞌañ. Jaꞌa häyoobädǿjc‑høch
nøcxy nmoꞌowaꞌañ, jaꞌa hajxy mäbøjpä. Jaꞌa
mäbøjpädøjc‑hajxy jim ̱ tsänaabiä Macedonia møød
jim ̱ Acaya, jaayaꞌayä xädøꞌøñ hajxy yajmujc.
Høøcḧä xädøꞌøñ hajxy xyajmäguexaam̱b cooc̈h
hänajty jim ̱ nnøcxaꞌañ Jerusalén. 27 Hamdsoojoot
hajxy yajmujcy, caꞌa yhøøcḧä nnämaayy coo
hajxy yajmúgät. Hawiinmats jaduhṉ coo
mäbøjpädøjc‑hajxy piuhbedǿøjät, jaꞌa hajxy jim̱
tsänaabiä Jerusalén. Hix̱, judíoshajp hajxy jeꞌe.
Jaayaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy jim ̱ mäbøjtsohṉ
Jerusalén mänaabä Diosmädiaꞌagy tiägøꞌøyän
wädijpä jaꞌa Jesucristocøxpä. Mänitä jäyaꞌayhajxy
høxẖaam jiaac mädoyhajty, jaꞌa hajxy caꞌa
judíospä. Miäbøjc hajxy jeꞌebä. Paady jaduhṉ
yhawiinmatsä coo jaꞌa judíoshajxy piuhbedǿøjät
jaꞌa jäyaꞌayhájxiäm, jaꞌa hajxy caꞌa judíospä.
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28Hoorä, cooc̈häxädøꞌøñhänajty jim ̱hoy tøønyecy
Jerusalén,mänítøchmäbøcy jim ̱nnøcxaꞌañ España.
Mänítøch jim ̱ nduꞌunaxǿꞌøwät maa mijtsän jim̱
Roma. 29Y cooc̈h jim̱ nmédsätmaamijtsän, nägøꞌø
nädécypiøcḧä Jesucristo xpiuhbedaꞌañ cooc̈h
mijtsä Diosmädiaꞌagy nyajnähixǿꞌøwät, jaduhṉ
hajxy tuꞌugmucy nhíjtämät jootcujc. Nmǿødhøcḧä
tøyhajt jaduhṉ.

30 Mäguꞌughajpädøjc, tuꞌugmädiaꞌaguiä
Jesucristo hajxy nmøødhíjtämbä, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtäm. Jaꞌa Dioshespíritu hajxy
xyajnic ̈hójcäm. Huuc tuṉä mayhajt hajxy maac̈h
høøcḧcøxpän. Tsøgä Dios hajxy hamuumduꞌjoot
mänuuꞌxtáacäm maac̈h høøcḧcøxpän 31 cooc̈hä
Dios jim ̱ xñäwáꞌanät Judeanaaxooty maa
jäyaꞌayhajxy caꞌa mäbøjpän. Jaduhṉä Dios hajxy
nmänuuꞌxtáacämbät cooc̈hä mäbøjpädøjc‑hajxy
jim ̱ jootcujc xtiøjmóꞌowät jim ̱ Jerusalén cooc̈h
jim ̱ nmédsät xädøꞌøñyejpä. 32 Y coo Dios jaduhṉ
miänáꞌanät, mänítøch jim ̱ nwiimbídät, mänítøch
jim ̱ jootcujc nnǿcxät maa mijtsän. Jootcújc‑høch
jaduhṉ jim ̱ nbóoꞌxät. Hamiñ ̱ haxøpy hajxy mänit
nnijiootcapxmøcpǿjcämät. 33 Xmióoyyämä Dios
jaꞌa hoyhajtä weenhajt hajxy. Wéenäts mijts
nägøxi̱ä xpiuhbety.

16
1 Jím̱høcḧä nmäguꞌughajpä tuꞌug chänaꞌay

maa cajpt xiøhatiän Cencrea. Febe xiøhaty.
Diosmädiaꞌagymiäbøjp jeꞌebä. Toꞌoxiøjc jeꞌeduhṉ.
Mäbuhbejp jaduhṉ maa tsajtøjcän. 2 Coo Febe
jim ̱ miédsät maa mijtsän, nax ̱y hajxy jootcujc
mdehm̱ miäguꞌugpǿgät jaꞌa Jesucristocøxpä.
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Hawiinmats coo hajxy jaduhṉ mmäguꞌugpǿgät
pønjatiä Diosmädiaꞌagy mäbøjp. Mmóꞌowäbä Febe
hajxy jaduhṉ tijaty yajmaajiajpy. Hix̱, náxy̱høch
jaduhṉ xpiuhbety. Nämay hajxy jaduhṉ tøø
piuhbedyii.

3Nyajpóoꞌxypøcḧä Prisca møødä Aquila. Tøøcḧ
hajxy jaduhṉ xmiøødtuṉ̃ jaꞌa Jesucristocøxpä.
4 Tøøcḧ hajxy jaduhṉ jim ̱ xñäwaꞌañ mäjahñdiuum.
Páadyhøcḧä Dioscujúꞌuyäp nmoꞌoy. Jaduhṉä
mäbøjpädøjcä Dioscujúꞌuyäp hajxy yejpä,
jaꞌa hajxy caꞌa judíospä, wiinduhm̱yhagajpt.
5Mǿødhøcḧä jäyaꞌay jaduhṉ nyajpooꞌxpä, pønjaty
jaduhṉ hamugøøby Dioswiingudsähgøøbiä
maa Prisca tiøjc‑hajxiän. Mǿødhøcḧä Epeneto
nyajpooꞌxpä. Jaanc ̈h tehm̱ yhóyhøch jeꞌeduhṉ
xmiäguꞌughaty. Jaayáꞌayäts jim ̱ mäbøjtsohṉ jaꞌa
Jesucristocøxpä maa naax ̱ jaduhṉ xiøhatiän Asia.
6NyajpóoꞌxypøcḧäMaríabä. Jaanc ̈h tehm ̱yhoy jim̱
tiuñ ̱ maa mijtsän. 7 Nyajpóoꞌxypøcḧä Andrónico
møødä Junias. Høøcḧ nmägunaaxẖajxy jeꞌe.
Näguípxyhøch hajxy hijty xmiøødtsum̱yc ̈hänaꞌay.
Hoy piøṉä jaduhṉñajuøꞌøy coo hajxyDyiosquex ̱iä.
Paady hajxy jaduhṉ quiejxä, coo Diosmädiaꞌagy
hajxy jaduhṉyajwáꞌxät. Jayøjphajxymiäbøjcy jaꞌa
Jesucristocøxpä. Høøcḧ høxẖaam njaac mäbøjc.

8 Nyajpóoꞌxypøcḧä Ampliato. Hóyhøch jeꞌe
xmiøødnijiootpaadyii jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa
hajxy nWiindsøṉhájtäm. 9 Nyajpóoꞌxypøcḧä
Urbano. Näguipxy hajxy jeꞌe xmiøødtúuṉäm
jaꞌa Jesucristocøxpä. Nyajpóoꞌxypøcḧä
Estaquis. Hóyhøch jeꞌeduhṉ xmiäguꞌughaty.
10 Nyajpóoꞌxypøcḧä Apeles. Tøø jiaanc̈h tehm̱
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mieeꞌxtucy jaꞌa Jesucristocøxpä. Nyajpóoꞌxypøch
pønjaty jaduhṉ jim ̱ tsänaabymaaAristóbulo tiøjcän,
jaꞌa hajxy mäbøjpä. 11Nyajpóoꞌxypøcḧä Herodión.
Høøcḧ nmägunaax̱ jeꞌebä. Nyajpóoꞌxypøch pønjaty
jaduhṉ jim ̱ tsänaabymaaNarciso tiøjcän, jaꞌahajxy
mäbøjpä. 12 Nyajpóoꞌxypøcḧä Trifena møødä
Trifosa. Tuum̱bhajxy jaduhṉ jaꞌa Jesucristocøxpä,
jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä. Nyajpóoꞌxypøcḧä
Pérsida. Jaanc̈h tehm̱ chójcäp jeꞌe. Hoy
jiaanc ̈h tehm ̱ tiuum̱bä maa Jesucristocøxpän.
13 Nyajpóoꞌxypøcḧä Rufo møødä tiaj. Jaanc ̈h
tehm ̱ yhoyyä Rufo jaꞌa Jesucristo miädiaꞌagy
pianøcxä. Jadúhṉhøcḧä tiaj njuøøyyä nébiøch
nhamdsoo tajjän. 14 Nyajpóoꞌxypøcḧä Asíncrito,
møødä Flegonte,møødäHermas,møødä Patrobas,
møødä Hermes, møødä mäbøjpädøjc jaac jim̱bä.
15 Nyajpóoꞌxypøcḧä Filólogo, møødä Julia, møødä
Nereomøødä piuhdoꞌoxy, møødä Olimpas, møødä
Diosmädiaꞌagymiäbøjpähajxy jaac jim ̱bä.

16 Xiꞌig xoṉ hajxy mniyajpooꞌxǿøjät jaꞌa Je-
sucristocøxpä. Xyajpooꞌxp mijtspä, jaꞌa hajxy
mäbøjpä jaꞌa Jesucristocøxpä wiinduhm̱yhagajpt.

17 Mäguꞌughajpädøjc, jii jäyaꞌayhajxy näjeꞌe
wiädity, wiing hajxy yajnähixøꞌøy; cab hajxy
yajnähixøꞌøy nej mijts tøø mhabøquiän
jaꞌa Jesucristocøxpä. Cabä jioot hajxy
xyajmädsocy coo mijts tuꞌugmädiaꞌagy
mhídät maa Diosmädiaꞌagyquiøxpän. Jaduhṉ
hajxy yajnähixøꞌøy coo wiingmädiaꞌagy
hajxy mbaduꞌubǿgät. Nax ̱y hajxy mdehm̱
ñigwieendähadǿøjät maa jaayaꞌayhajxy
jaduhm ̱bän. Cab hajxy jim ̱ mnøcxǿꞌøwät
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maa jaayaꞌayhajxy jaduhm ̱bän. 18 Hix ̱,
cabä Diosmädiaꞌagy hajxy yajnähixøꞌøy jaꞌa
Jesucristocøxpä. Jaduhṉ hajxy yajnähixøꞌøy
nebiä cuꞌughajxy jia mädow̱aꞌañän. Paady
hajxy jaduhṉ yajnähixøꞌøy, yajmäjuyaam̱b hajxy
jaduhṉ; jaduhṉ hajxy hoy jiatcøꞌøwaꞌañ nebiä
jioot hajxy choquiän. Hoy yajxóṉ hajxy jia
capxy jia mädiaꞌagy. Pero xjia wiꞌi yajtägoyyaam̱b
mijts jaduhṉ. 19 Hopiøṉä tøø miädoyhaty
coo mijtsä Diosmädiaꞌagy hamuumduꞌjoot
mmäbøcy jaꞌa Jesucristocøxpä; páadyhøch jootcujc
mnijiäwøꞌøyii jaꞌa mijtscøxpä. Jaduhṉ mijts
nyajmädsocy coo hajxy mniyajcopcøꞌøwǿøjät,
jaduhṉ hajxy hoy mwädítät, jaduhṉ hajxy
haxøøg mgaꞌa jäyaꞌayhádät. 20 Jaꞌa Dios hajxy
xyaghidaam̱b jootcujc. Coo hajxy mgaꞌa
møjpädáꞌagät waam ̱batiä høhṉdaacpä hajxy
xjia wiꞌi yajnähixøꞌøwaꞌañ, jaduhṉä Dios jaꞌa
møjcuꞌugong quiaꞌa yajmäjädáꞌagät. Y cabä
møjcuꞌugong hajxy nej xtiúuṉnät. Ween mijtsä
Jesucristo jaꞌa hoyhajtä weenhajt tehṉgajnä
xmioꞌoy, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.

21 Xyajpooꞌxp mijtsä Timoteo. Høøcḧ jaduhṉ
xmiøødtuum̱b. Jaanä xyajpooꞌxp mijts jaduhṉ jaꞌa
Lúciobä, møødä Jasón, møødä Sosípater. Haagä
høøcḧ nmägunaaxẖajxy jeꞌe.

22 Høøcḧ Tercio, høøcḧ hädaa nocy
ngujahby. Jaanä høøcḧ mijts nyajpooꞌxpä jaꞌa
Jesucristocøxpä.

23 Xyajpooꞌxp mijtsä Gayo. Yaac̈h jaduhṉ
nhity jaꞌa Gayo tiøgooty. Yejpiä tiøjc jaduhṉ
coo mäbøjpädøjc‑hajxy yaa yhamugǿꞌøwät
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Dioswiingudsähgøøbiä. Xyajpooꞌxp mijtsä Erasto.
Jim̱ jeꞌe tiuṉ̃ hagujc. Xädøꞌøñgwieendähajp jim ̱.
Møødä hermano Cuarto hajxy xyajpooꞌxpä.

24Weenmijtsä Jesucristo jaꞌahoyhajtäweenhajt
xmioꞌoy nägøxi̱ä. Amén.

25 Hoorä, tsøgä Dios hajxy møj jaanc̈h
capxpáatäm. Jaayaꞌay mijts hamuumduꞌjoot
xjiaac yajmäbǿgäp jaꞌa Jesucristocøxpä.
Jadúhṉhøch nnäꞌägä yajnähixøꞌøyhaty coo Dios
jaꞌa Jesucristo quiejxy. Jaduhṉä Jesucristo hajxy
hoy xyajnähwáatsäm nägøxi̱ä, møødä judíoshajxy,
näguipxy møødä caꞌa judíoshajxypä. Tøyhajt
jaduhṉ. Jéquiänä Dios jaduhṉ wyiinmaayy, pero
cab jaduhṉ choj yajtøjiajty. Paady hajxy ngaꞌa
tsoj wiinjuǿøyyäm. 26 Pero jim ̱ jaduhṉ myiṉ̃
cujaay maa Diosquex̱yhajxy jecy quiujahyyän.
Jim̱ jaduhṉ cøxi̱ä quiapxtøy. Naam̱nä hajxy
jaduhṉ tøø nwiinjuǿøyyäm. Paadiä Dios jaduhṉ
yhanehm̱nä coo mädiaꞌagy jaꞌa Jesucristocøxpä
wiáꞌxätwiinduhm̱yhagajpt, jaduhṉä jäyaꞌayhajxy
nägøxi̱ä miäbǿgät, jaduhṉ hajxy quiudiúum̱bät.
Homiänaajä Dios yhity.

27 Jagooyyä Dios tøø wyiinmay coo hajxy
xyajnähwáatsäm, coo hoyhajtä weenhajt hajxy
xmióoyyäm. Jaꞌa Jesucristocøxpä Dios møj jaanc̈h
quiapxpaadyii cøjxtaꞌaxiøø. Amén.
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