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Primërë cartë nabëquëꞌë San
Pablo lumënë Corintios

Bëquëꞌë Pablo tubi cartë nu bëshéꞌldiꞌin lu ra
shmënë Dios naquëreldë Corinto

1Na Pablo, nahia tubi nagulë ́ Dios. Nahia tubi
poshtë shtë Jesucristo purquë zni na voluntá shtë
më. Bësheꞌldëmë na. 2 Juntë con Sóstenes, bë́chaꞌa,
quëquëaꞌa cartë rëꞌ nu guëshéꞌldahin lu grupë shtë
shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Corinto. Na të
shmënë më nabëzunë́ Dios almë shtë të purquë
unidë na të con Cristo Jesús. Dios gunaꞌbë lëꞌë të,
të gac të santu. Na të shmënë më igual ziquë los
de más naná rianaldë tëchi ldaiꞌ shtë Jesucristo,
Shlámaꞌa. Na më el quë narnibëꞌa lëꞌë raiꞌ nu
también rnibëꞌa më lëꞌë hiaꞌa. 3Gulë bëꞌnë recibir
bendición shtë më nu gulë cuedchí lduꞌu të por
Dios, Shtádaꞌa nu por Jesucristo Shlámaꞌa.

Bendición nadápaꞌa por Jesucristo
4 Siemprë rdëꞌa graci lu Dios por lëꞌë të nu rdëꞌa

graci lu më por ra favurë shtë Dios nanapë të
purquë unidë na të con Jesucristo. 5 Por na të
unidë con Cristo, Dios bëneꞌe grë ́tëꞌ clasë bendi-
ción naná rac bëꞌa të pë runë cuntienë shtiꞌdzë
më nu rac të ruadiꞌdzë të shtiꞌdzë më. 6Grë ndëꞌë
quëhunin testificar de quë na verdá shtiꞌdzë Jesús,
diꞌdzë nabiadiꞌdzë naꞌa lu të iurë guquëreldënú
naꞌa lëꞌë të. 7 Iurneꞌ adë pë runë fáltëdiꞌi lo quë
narneꞌe Dios. Napë të pudërë shtë Espíritu Santo
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mientras quëbezë të con ánimo dzë naguëabrí Jesu-
cristo, Shlámaꞌa, stubi. 8Lëꞌëmë gunëmë compañi
lëꞌë të parë gac të firmë lu shnezë më hashtë
fin shtë guë́ꞌdchiliu. Iurní ni tubi chu guëdchiꞌbë
galquiá guëc të; guëaꞌnë të sin culpë dzë naguëabrí
më stubi. 9 Dios siemprë quëhúniꞌ cumplir grë
shtiꞌdzë më. Lëꞌë më gunaꞌbë më lëꞌë të parë gac
të unidë con shini më, Jesucristo Shlámaꞌa.

Divisioni entrë ra shmënë Dios
10 Bëchi, quëhuna ruëguë lu të purquë na hiaꞌa

shmënë Jesucristo. Gulë gac të de acuerdë con lo
quë naruadiꞌdzë të nu adë rdë ́ꞌëdiꞌi të sí tsu divi-
sioni entrë lëꞌë të. Gulë guquëreldë të sin dishiꞌbi.
Gulë gapë mizmë llgabë nu gulë bëꞌnë juzguë
mizmëmanërë. 11Rniaꞌa lu të ndëꞌë, bëchi, purquë
ra famili shtë Cloé guniꞌi raiꞌ lua nanú dishiꞌbi en-
trë lëꞌë të. 12Nahin verdá; tubi të rniꞌi: “Na nahia
shmënë Pablo”. Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë
Apolos”. Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë Cefas”.
Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë Cristo”. 13 ¿Gu nanú
zihani Cristo? Nanë ́ të na, Pablo, adë cuë́diaꞌa lu
cruz por duldë shtë të. Adë bëriubë nisë të en el
nombre shtë Pablo. 14Dushquilli Dios de quë adë
bëchuꞌbë nísëdiaꞌa ni tubi de lëꞌë të sino sulë Crispo
nu Gayo 15 të adë guëníꞌidiꞌil bëchuꞌbë nisë Pablo
lë́ꞌël en el nombre shtë Pablo. 16Nu zac bëchuꞌbë
nisa ra famili shtë Estéfanas perë adë rëagnádiꞌi
lduaꞌa bëchuꞌbë nisa stubi de lëꞌë të. 17 Pues
Cristo bësheꞌldë më na parë guadiꞌdza dizaꞌquë
lu ra mënë, lë́dëdiꞌi parë guëchuꞌbë nisa ra mënë.
Bësheꞌldë më na parë guadiꞌdza lu mënë manërë
sencigi, lë́dëdiꞌi con diꞌdzë nadë rac bë́ꞌadiꞌi mënë
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humildë të parë guëdëꞌë mieti cuendë pë runë
cuntienë galguti shtë Jesús lu cruz.

Cristo nápiꞌ pudërë; por lë́ꞌiꞌ zeꞌdë guëdchini llni
shtë Dios

18 Dizaꞌquë de quë guti Cristo lu cruz por lëꞌë
hiaꞌanahin ziquë cusënadë rlluíꞌidiꞌi parë ranari-
analdënezëmal catë tsalú rall, perë parë lëꞌëhiaꞌa
naziaꞌa nezë zaꞌquë catë gac salváraꞌa, dizaꞌquë ni
na pudërë shtë Dios. 19 Zni rniꞌi Sagradas Escrit-
uras:
Guëzalúa grë ́tëꞌ llni shtë ramë sabi;
Guësëana tubi cuꞌ grë ra llgabë shtë ra namás rac

bëꞌa.
20 ¿Pë fin napë ra diꞌdzë shtë më sabi u ra diꞌdzë

shtë ra narluaꞌa lëy shtë Moisés?
¿Ca nanú ra enseñansë shtë ra nardildi diꞌdzë?
Ra enseñansë shtë mësë narianaldë llgabë shtë
mënë, pues Dios bëluáꞌaiꞌ enseñansë shtë rall na
tuntë. 21 Dios el quë narac bëꞌa grë ́tëꞌ cusë nu
rac gunë më grë cusë, gunibë ́ꞌaiꞌ de quë ra mënë
shtë guë ́ꞌdchiliu nunquë gunguë bë́ꞌadiꞌi rall lëꞌë
më por prupi llni shtë rall, nilë por tantë narac
rall. Más bien guc shtuꞌu më gac salvar mieti sulë
por dizaꞌquë. Rniꞌi mënë tuntë nahin, perë por
dizaꞌquë gac salvar grë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë
më.

22 Ra mënë israelitë rac shtuꞌu rall guëná rall
milagrë shtë Dios, iurní tsaldí lduꞌu rall. Ra mënë
nanádiꞌi më israelitë, rguili rall llni nanapë mënë
guë ́ꞌdchiliu 23perë lëꞌë hiaꞌa rdiaꞌa díꞌdzaꞌa de quë
por galguti shtë Cristo lu cruz gac salváraꞌa. Parë
ramënë israelitë dizaꞌquë na ziquë tubi guëꞌë catë
rreldë rall. Parë ra mënë nanádiꞌi më israelitë,
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dizaꞌquë na ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi. 24 Perë grë
ra nagunaꞌbë Dios, ra më israelitë u ra nanádiꞌi
më israelitë, sulë Cristo na nezë parë gac salvar
mieti. Cristo na pudërë nu llni shtë Dios parë gac
salváraꞌa. 25 Parë ra mënë guë́ꞌdchiliu, dizaꞌquë
shtë Dios na ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi, perë rniaꞌa
lu të llni shtë Diosmás lasac quë grë ra llni nanapë
mënë guë́ꞌdchiliu; nu lo quë narniꞌi rall na débil
parë Dios, nahin más fuertë quë grë ra fuersë
nanapë mënë. 26Dadë, gulë bëdëꞌë cuendë de quë
Dios gudili më lëꞌë të aunquë duꞌpsë de lëꞌë të rac
bëꞌa të según llgabë shtë ra mënë. Duꞌpsë të na
të më nalasac; duꞌpsë të na mënë naná rnibëꞌa.
27 Dios gulë́ ra mënë sencigi, ra nadë ráquëdiꞌi, të
parë guëtú lu ramë sabi, ra nanapë llni shtëmënë.
Gulë ́mëramënëdébil según llgabë shtëmënëparë
guëtú lu ra mënë namás fuertë. 28 Gulë́ më ra
nalasáquëdiꞌi nu ra mënë narunë ra sáhiꞌ desprëci;
quiere decir, gulë ́më cusë nalasáquëdiꞌi parë tsalú
cusë narniꞌi mënë napin valurë nu parë guëluaꞌa
lu llni ra cusë narniꞌi mënë adë nádiꞌi verdá. 29Zni
bëꞌnë më të adë chu gunë nadchínidiꞌi delantë lu
më. 30 Perë mizmë Dios bëꞌnë më unir lëꞌë të con
Cristo Jesús nu bëꞌnë Dios të gac bëꞌa hiaꞌa lëꞌë më
por Cristo, nu por Cristo tubldí na shcuéndaꞌa lu
Dios. Por Cristo na hiaꞌa shmënë më naná rzunë́
almë shtë hiaꞌa. Por Cristo na hiaꞌa salvar. Guziꞌi
më lëꞌë hiaꞌa. 31 Zni nahin de acuerdë lo quë
narniꞌi Sagradas Escrituras: “Si talë tubi de lëꞌë të
runënadchínilpuesbëꞌnënadchini sulëpor loquë
nabëꞌnë Dadë”.
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Dizaꞌquë nu galguti shtë Jesús
1 Bëchi, iurë bidë guëniaꞌa lu të lëꞌë verdá shtë

Dios, adë biadíꞌdzëdiaꞌa ziquë tubi mësë narluaꞌa
con diꞌdzë nadë rac bë́ꞌadiꞌi të sino biadiꞌdza clarë.
Guniaꞌa lu të diꞌdzë nabëluaꞌa Dios lua. 2 Iurë
guquëreldënúa lëꞌë të, guniꞌi lduaꞌa guadiꞌdza sulë
tubsë diꞌdzë de quë Jesucristo gunë salvar lëꞌë
hiaꞌa, de quë guti më lu cruz por lëꞌë hiaꞌa. 3 Iurë
bidë guëdchinia lu të, pues adë gualdídiꞌi lduaꞌa
mizmëna sinobëdzëbanubëchiꞌcha. 4 Iurë guniaꞌa
lu të ra dizaꞌquë shtë Dios, adë guniꞌinúdiaꞌa lëꞌë
të con diꞌdzë sabi nazeꞌdë por llni nanapë mënë
guë ́ꞌdchiliu, sino guniꞌinúa lëꞌë të con pudërë shtë
Espíritu Santo, el quë nabëꞌnë zihani cusë ruꞌbë.
5 Guniꞌinúa lëꞌë të, të tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios
purquë bini të pudërë shtë më, lë́dëdiꞌi por tantë
rac ruadiꞌdza. Zni guc parë gac të firmë; dchiꞌchi
na fe shtë të ziquë tubi cimientë shtë hiuꞌu.

Por Espíritu Santo rac bëꞌa hiaꞌa
6 Zni na manërë biadiꞌdzë naꞌa dizaꞌquë lu ra

mënë, perë biadiꞌdzë naꞌa diꞌdzë sabi lu ra mënë
namás rianaldë ra shnezë Dios. Ra diꞌdzë sabi
naruadiꞌdzë naꞌa, adë zéꞌdëdiꞌin de guë ́ꞌdchiliu rëꞌ,
nilë por ra mënë naquëgnibëꞌa ra saꞌ rall. Grë
cusë ni nasesë tsalú ra 7 perë ruadiꞌdzë naꞌa con
llni shtë Dios. Ruadiꞌdzë naꞌa ra cusë secretë shtë
Dios. Ruadiꞌdzë naꞌa diꞌdzë sabi shtë më, ra cusë
nabëꞌnë më ordenar antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu
parë gac salváraꞌa. 8 Ni tubi ra naná rnibëꞌa lu
guë ́ꞌdchiliu rëꞌ, adë riasë́diꞌi rallndëꞌë. Si talëniasë́
rall, adë niaquë́ꞌëdiꞌi rall Dadë Jesús lu cruz, el
quë narnibëꞌa guëdubi gubeꞌe. 9Zni rniꞌi Sagradas
Escrituras:
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Dios bëꞌnë më preparar cusë adë ni chu gunádiꞌi
nu adë chu bínidiꞌi, nu adë chu bë́ꞌnëdiꞌi
llgabë.

Cusë ni na parë ra narac shtuꞌu lëꞌëmë.
10 Grë ndëꞌë bëluaꞌa më lu hiaꞌa por Espíritu shtë
më. Lëꞌë Espíritu na llni nu riasë́ Espíritu ra cusë
namás nagaꞌchi, hashtë shgabë Dios namás se-
cretë rac bëꞌa Espíritu.

11 ¿Chull gac bëꞌa lo quë nanú laꞌni lduꞌu nguiu?
Mizmë nguiu riasëll llgabë nananú laꞌni ldúꞌull.
Zni na con Dios; sulamëntë Espírutu shtë më
rac bëꞌa llgabë shtë më. 12 Lëꞌë hiaꞌa adë
bëdë́ꞌnëdiꞌiaꞌa recibir Espíritu naná rnibëꞌa mënë
shtë guë́ꞌdchiliu sino bëdë́ꞌnaꞌa recibir Espíritu
naná zeꞌdë de Dios të gac bëꞌa hiaꞌa grë bendición
nabëzëlaaꞌchi më parë lëꞌë hiaꞌa. 13Ruadiꞌdzë naꞌa
shcuendë ra cusë rëꞌ con diꞌdzë nabëluaꞌa Espíritu
shtë Dios, lë́dëdiꞌi con diꞌdzë nabësëꞌdë naꞌa por ra
mësë shtë guë ́ꞌdchiliu. Zni rluaꞌa naꞌa ra cusë shtë
Espíritu lu ramënë narianaldë tëchi Espíritu Santo.

14 Grë ra nanápëdiꞌi Espíritu cuezënúhiꞌ laꞌni
ldúꞌull, adë rúnëdiꞌill recibir diꞌdzë shtë Espíritu
purquë parë lë́ꞌëll cusë ni adë rlluíꞌidiꞌi. Cusë
tuntë rníꞌill. Adë riasë́diꞌill purquë rquiꞌni llni
shtë Espíritu parë tsasë́ mënë ra cusë shtë Espíritu.
15 Perë grë ́tëꞌ nacabezënú Espíritu Santo rac bëꞌa
rall grë ́tëꞌ cusë nalasac; perë ra saꞌ nguiu ni,
ra nadë tsanáldëdiꞌi tëchi Espíritu Santo, adë rac
bë ́ꞌadiꞌi rall blac lasac na primërë nguiu ni. 16 Ra
Sagradas Escrituras rniꞌi: “¿Chull riasë́? u ¿chu rac
bëꞌa lla na llgabë shtë Dadë Dios? ¿Chull guëluaꞌa
Dios?” Perë lëꞌë hiaꞌa nadápaꞌa Espíritu; por ni rac
bëꞌa hiaꞌa llgabë shtë Cristo.
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Quëdë ́ꞌnaꞌa sirvë lëꞌë Dadë Dios
1 Zni nahin bëchi, adë gúꞌdiꞌi manërë të

guadiꞌdza lu të cumëziquëmënënaquëgsë́ Espíritu
Santo, sino biadiꞌdza lu të ziquë mënë narianaldë
tëchi ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu. Na të ziquë meꞌdë
en cuantë ra cusë shtë Cristo. 2 Bëluáꞌahia lëꞌë
të con enseñansë sencigi cumë ziquë tubi meꞌdë
naradchi. Rúnëdiꞌi të gan gau të cumidë ziquë më
ruꞌbë. Todavía adë riasë́diꞌi të ra enseñansë naná
rquiꞌni parë su të firmë lu shnezë Dios. 3Hashtë
neꞌ na të ziquë mënë narianaldë tëchi ra cusë shtë
guë ́ꞌdchiliu; quëreldë të igual ziquë los de más saꞌ
të. 4 Si talë rníꞌil: “Na nahia shmënë Pablo”; stubi
të rníꞌil: “Nahia shmënë Apolos”, iurní quëhunë
të llgabë ziquë ra mënë shtë guë ́ꞌdchiliu, lë́dëdiꞌi
ziquëmënë nanapë Espíritu Santo.

5 ¿Chull na Pablo? ¿Chull na Apolos? Na naꞌa
nadë más ra nabësheꞌldë Dios; por shtiꞌdzë naꞌa
gualdí lduꞌu tëdizaꞌquë shtëDadë. Cadë tubimuzë
shtë Dios bë ́ꞌniꞌ según fuersë nu llni nabëneꞌe më.
6Nabëcabníabëꞌdchi; Apolos gudiꞌli raplantë,perë
Dios bësëruꞌbë më ra plantë ni. 7 De manërë de
quë ni tubi naꞌa, el quë nabëcabní bëꞌdchi u el
quë naguatiꞌli ra plantë, lasáquëdiꞌi naꞌa, perë Dios
na el quë nalasac. Bësëruꞌbë më ra plantë. 8 El
quë narcabní nu el quë narguiꞌli, na raiꞌ unidë,
nu Dios quilli cadë tubi lëꞌë hiaꞌa según dchiꞌni
naquëdë́ꞌnaꞌa. 9 Grë hiaꞌa na hiaꞌa ra nardë́ꞌnaꞌa
dchiꞌni juntë con lëꞌëmë. Lëꞌë të na të ziquë guiuꞌu
lachi catë quëhunëmë dchiꞌni.



1 Corintios 3:10 viii 1 Corintios 3:20

Na të ziquë tubi hiuꞌu naquëgzaꞌa më. 10Nahia
ziquë mësë albañil naná gulë́ Dios parë guëzuꞌba
cimientë shtë hiuꞌu. Hia stubi quëgzaꞌa hiuꞌu guëc
cimientë ni. El quë narzaꞌa hiuꞌu rquiꞌni gápiꞌ
cuidadëmanërënaquëgzáꞌall hiuꞌu. 11Pues ni tubi
adë chunápëdiꞌi derechë guëzúꞌbëll stubi cimientë
purquëhia nanú cimientë verdadërë nanámizmë
Jesucristo. 12Perë cadënguiu quëgzáꞌall tubi hiuꞌu
con orë u bëdchichi u guëꞌë nalasac u con hiaguë u
con guiꞌlli guia. 13 Lëꞌë dchiꞌni de cadë lëꞌë hiaꞌa
guëruꞌu lu llni dzë shtë juici. Dzë ni guëdchini
guiꞌi të parë gunë guiꞌi prëbë pë clasë dchiꞌni bëꞌnë
mieti. 14 Si talë tubi de lëꞌë hiaꞌa bëzaꞌa tubi hiuꞌu
nanadë tsequi lu guiꞌi, gunë nguiu ni recibir pagu
por dchiꞌni nabë́ꞌnëll 15 perë en cambi, si talë tubi
de lëꞌë hiaꞌa guëzaꞌa hiaꞌa tubi hiuꞌu con cusë naná
sutípëdiꞌi lu guiꞌi, pues guënítill grë ́tëꞌ; nídiꞌi pagu
parë lë́ꞌëll aunquë lë́ꞌëll gac salvárëll cumë ziquë
rgu nguiu tubi cusë laꞌni hiuꞌu narieꞌqui.

16 ¿Pë adë rac bë ́ꞌadiꞌi të de quë na të ziquë
iáduꞌu catë cuezë Dios, de quë Espíritu shtë Dios
cuezënúhiꞌ laꞌni lduꞌu të? 17 Si talë tubi de lëꞌë
të quëhúnël usar iáduꞌu shtë më tubi cusë mal,
guëneꞌe më fin parë lë́ꞌël. Catë cuezë më, nahin
santu nu también cuerpë shtë të na santu.

18Adë rsiguë́diꞌil mizmë lë́ꞌël. Si talë tubi de lëꞌë
të rníꞌil nal sabi con llni nanapëmënë guë́ꞌdchiliu,
mejurë guëabril ziquë tubi naráquëdiꞌi të gáquëlmë
sabi de verdá. 19Pues llni shtë ramënë narianaldë
cusë shtë guë́ꞌdchiliu rëꞌ, nahin ziquë cusë tuntë
parë Dios. Naescritë: “Dios quëhunë parë ldaguë
më sabi lu galënasini shtë rall ziquë rlaguë tubima
lu trampë”. 20 Nu zac rniꞌi Sagradas Escrituras:
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“Lëꞌë Dadë rac bë ́ꞌaiꞌ ra llgabë shtë mënë sabi, de
quë lasáquëdiꞌi shgabë rall”. 21Por ni adë chu gunë
nadchínidiꞌi de quë nall shmësë saꞌll. Pues grë ́tëꞌ
cusë nahin parë lëꞌë të; 22 Pablo, Apolos, Pedro,
guë ́ꞌdchiliu, nu vidë, nu galguti, nu lo quë naná
iurneꞌ, nu ra cusë naguër gac, grëhin na parë lëꞌë
të. 23Nu lëꞌë të na të shmënë Cristo; rnibëꞌamë lëꞌë
të nu Cristo rzuꞌbë diáguiꞌ shtiꞌdzë Dios.

4
Dchiꞌni shtë ra poshtë

1 Grë ́tëꞌ të napë quë gunë të llgabë de quë na
naꞌa sulamëntë shmuzë Cristo. Gulë ́ më lëꞌë naꞌa
parë tsagluaꞌa naꞌa ra mënë diꞌdzë shtë më, cusë
de quë antsë adë guc bë ́ꞌadiꞌi mieti. 2 El quë naná
incarguë tubi dchiꞌni, napë quë gáquiꞌ nazaꞌquë;
napëquëgúniꞌ cumplir lo quënarunë tucarë. 3Por
partë shtëna adë riádiꞌi lduaꞌa iurë quëhunë të
juzguë lëꞌë na, nilë riádiꞌi lduaꞌa por los de más
sahia narunë juzguë na; pues adë ráquëdiaꞌa gunë
juzguë mizmë na. 4Perë si talë ni tubi shgaba adë
quëgdchíꞌbëdiꞌi galquiá cuntrë na, adë na segurë
de quë nápëdiaꞌa faltë. Lëꞌë Dadë na el quë nagunë
juzguë shchiꞌnia. 5 Adë rúnëdiꞌi të juzguë nasesë.
Gulë cuezë hashtë lëꞌë Dadë guëabrí; guëgú më
grë ́tëꞌ cusë lu llni, grë lo quë nagaꞌchi lu nacahi.
Guëluaꞌa më grë ́tëꞌ narac shtuꞌu mieti laꞌni lduꞌu
rall. Iurní gunë më honrar cadë nguiu según
narunë tucarë.

6 Dadë, quëadiꞌdza ra cusë rëꞌ parë bien shtë
të. Quëgdchiꞌba tubi comparaciuni naná runë
tratë dchiꞌni nabëdëꞌnë naꞌa, Apolos con na.
Gulë guaglaꞌguë enseñanse shtë naꞌa; gulë bëꞌnë
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cumplir lo quë narniꞌi Sagradas Escrituras
shcuendë lo quë narunë tucarë gunë mënë, nu
parë ni tubi të adë rníꞌidiꞌi nadchini de mësë
shtë ́nël nu rúnël desprëci stubi mësë entrë lëꞌë të.
7 ¿Chull bëꞌnë të tsu tubi mësë entrë lëꞌë të? ¿Pë
cusë nápël nanádiꞌi lo quë nabë́ꞌnël recibir? Si
talë bëzëlaaꞌchi më lo quë nanápël, ¿pëzielú runë
nadchínil? Rúnël ziquë lë́ꞌël bë́ꞌnël gan por mizmë
fuersë shtë́nël.

8 Lëꞌë të më Corinto, runë nadchini të purquë
rniꞌi të adë pë runë fáltëdiꞌi, de quë napë të grë
bendición narsheꞌldë Dios dizdë gubeꞌe. Runë të
llgabë rquíꞌnidiꞌi të lëꞌë naꞌa, de quë rnibëꞌa të
ziquë rëy, de quë lasáquëdiꞌi naꞌa. Nalë́ rac shtuaꞌa
de quë nanibëꞌa të ziquë rëy të guënibëꞌanú naꞌa
lëꞌë të. 9Pues lluáꞌahia de quë Dios bësaꞌnëmë lëꞌë
naꞌa ra poshtë lúltimë lugar. Nanaꞌa ziquë ramënë
mal naguc condenar parë gati raiꞌ. Dzu naꞌa lu ra
mënë nu lu ra ianglë nadë más parë guëbiꞌa raiꞌ lu
naꞌa cumë cusë nardzëguëëꞌ lduꞌumieti. 10Rdëꞌnë
naꞌa sirvë lu Cristo perë lëꞌë të rniꞌi të na naꞌa
tuntëmientras rniꞌi të na të shmënëmënamás rac
bëꞌa. Na naꞌa ra nalasáquëdiꞌi perë lëꞌë të sí, lasac
të. Quëhunë mënë honrar lëꞌë të perë quëhunë
të desprëci lëꞌë naꞌa. 11 Hashtë iurneꞌ quëgzac zi
naꞌa lu galërldiaꞌnë nu lu galërbidchi; runë faltë
shabë naꞌa; ra mënë rushtiá rall guëc naꞌa; adë
nídiꞌi lidchi naꞌa. 12 Rdzaguë naꞌa lu ra dchiꞌni
naquëhunë guiaꞌa naꞌa. Ra mënë rgue guëc naꞌa
perë rdchigrë́ naꞌa con diꞌdzë nanapë bendición
shtë Dios. Rzunaldë rall lëꞌë naꞌa perë lëꞌë naꞌa
ruaꞌa lduꞌu naꞌa sin adë pë rníꞌidiꞌi naꞌa cuntrë
lëꞌë rall. 13 Rniꞌi rall cuntrë lëꞌë naꞌa perë na naꞌa
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pacënci. Quëhunë rall tratë lëꞌë naꞌa ziquë guiꞌlli
lu nezë; runë rall tratë lëꞌë naꞌa ziquë cusë más
nadzabë laꞌni guë ́ꞌdchiliu, cusë nadë rlluíꞌidiꞌi.

14 Adë rquë ́ꞌëdiaꞌa ndëꞌë parë guëtú lu të sino
parë guënehia cunsëju ziquë ra shinia narac
shtuaꞌa. 15 Aunquë napë të chiꞌi mili mësë naná
rluaꞌa lëꞌë të, napë të tubsë shtadë të. Por ra
dizaꞌquë naguniaꞌa lu të, na të unidë con Cristo
Jesús. Por ni nahia ziquë shtadë të. 16 Por ni
quëhuna ruëguë lu të de quë cubënebi të cumë
ziquë ejemplë shtëna. 17 Parë gunë të cumplir
narac shtuaꞌa, bësheꞌlda Timoteo lu të. Náhiꞌ
tubi nguiu nabëna gan por Cristo nu rac shtuaꞌa
lë́ꞌiꞌ. Siemprë quëreldë záꞌquëll ziquë shmënë
Dios. Lëꞌë Timoteo guësëagná ldúꞌiꞌ lëꞌë të lo
mizmë enseñansë nabëluáꞌahia lla narunë tucarë
guëquëreldë ra mënë shtë Cristo, igual ziquë
rluáꞌahia guëdubi lugar catë nanú grupë shtë
shmënëDios. 18Nanúbëldáde lëꞌë tënalë́ runë rall
nadchini; runë rall llgabë adë gueldë guënádiaꞌa
lëꞌë të 19 perë quëbeza të parë tsahia lueguë nu
gueldë guënahia lëꞌë të si talë Dadë guënéꞌeiꞌ
permisi. Iurní gac bë́ꞌahia chu narunë nadchini.
Gac bë ́ꞌahia si talë nadë más ruadiꞌdzë rall u si
napë rall pudërë shtë Dios. 20 Catë rnibëꞌa Dios
ziquë rëy,nanúmás quë diꞌdzë narniꞌimënë; nanú
milagrë nu sëñi naquëhunë më. 21 ¿Pë rac shtuꞌu
të? ¿Zeldë guënahia lëꞌë të con tubi hiaguë; gau të
varë? u ¿zeldë guënahia lëꞌë të cumë më naduꞌu,
ziquë tubi narac shtuꞌu lëꞌë të?

5
Napë quë gunë të juzguë el quë nabëꞌnëmal
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1 Quëgniꞌi mënë de quë entrë lëꞌë të nanú
ra naquëreldë mal, de quë tubi nguiu cuáꞌall
shmadrástëll. Pues duldë ni ra mënë nanadë is-
raelitë, adë rúnëdiꞌi rall duldë ni. 2Mejurë niatú
lu të nu niuꞌnë të por conductë shtë nguiu ni.
Runë tucarë guëgú të lë́ꞌëll ladi grupë shtë shmënë
Dios. 3Pues aunquë laꞌdi súdiaꞌa ngaꞌli perë rëagná
lduaꞌa lëꞌë të. Hia bëna juzguë el quë nabëꞌnë
duldë ni cumë zugáꞌahia ngaꞌli con lëꞌë të. 4Gulë
bëdëá con autoridá shtë Dadë Jesucristo, nu lëꞌë
na quëbezënúa lëꞌë të con espíritu shtëna, nu lëꞌë
pudërë shtënë Jesucristo Shlámaꞌa, quëbezënú lëꞌë
të. 5 Gulë bëꞌnë intriegu nguiu ni guiaꞌa Satanás
të parë tsalú shcuérpëll con mal deseo shtë ́nëll,
perëespíritu shtënguiuni gac salvar iurë lëꞌëDadë
Jesús guëabrí stubi.

6 Mal na iurë runë nadchini të. ¿Pëllë adë
guënë́diꞌi të tubi dichë narniꞌi: “Duꞌpë levadurë
rdëꞌë fuersë guëdubi nacubë”? 7Gulë bëꞌnë ziquë
ra mënë israelitë guahietë. Iurë bëdchini laní
Pascu, gulú rall grë guetështildi naguctsaꞌu con
levadurë. Gulë bësaꞌnë grë duldë nananú en-
trë lëꞌë të, të gac të limpi ziquë guetështildi cubi
nagudáu ra mënë israelitë dzë shtë laní. Gulë
guná, lëꞌë lliꞌli shtë Pascu, hia guti. ¿Chu na
sacrifici ni? Pues mizmë Cristo. 8 Zni rquiꞌni
guëquëréldëruꞌuhiaꞌa con lduꞌu limpinuconverdá
naná ziquë guetështildi sin levadurë. Adë chu
guëquëréldëdiꞌi con cusë mal; adë gápëdiꞌi të llanë
laꞌni lduꞌu të.

9 Laꞌni stubi cartë nabësheꞌlda lu të, guníꞌihia
lu të adë gápëdiꞌi të tratë con ra narquënú ra
sáhiꞌ. 10 Adë guníꞌidiaꞌa lu të de quë na mal si
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talë napë të tratë con ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu,
ra narquënú ra sáhiꞌ, u ra narzebi lduꞌu pë shtë
më, u ra ngubaꞌnë, u ra narunë adorar ra figurë
naractsaꞌu, purquë nídiꞌi mudë guëquëreldë të lu
guë ́ꞌdchiliu sin quë napë të tratë con ra mënë ni.
11 Lo quë naguniaꞌa lu të iurneꞌ, adë gapë të tratë
con tubi nguiu naná rniꞌi nall shmënë Dios. Si talë
nguiu ni rquënull ra sáhiꞌ, u si talë rzebi ldúꞌull pë
shtëmënë, u si talë rúnëll adorar ra figurë, u si talë
ruadíꞌdzëll cuntrë saꞌll, u si talë rzuuꞌdchill, u si
talë nall ngubaꞌnë; con nguiu ni adë raunúdiꞌi të
lë́ꞌëll. 12-13Pues adë rúnëdiꞌi tucarë guna juzguë ra
mënë shtë guë ́ꞌdchiliu; pues Dios gúniꞌ juzguë lëꞌë
rall perë grupë shtë shmënë Dios, sí, runë tucarë
gunë rall juzguë saꞌ rall. Por ni gulë cu nguiu
naquëhunë duldë ni entrë lëꞌë të.

6
Ra dishiꞌbi nariagdchininú të lu ra juësi

1 Adë nazáꞌquëdiꞌi rdchiꞌbë të galquiá cuntrë
stubi saꞌl delantë ra juësi nanadë guënë́diꞌi Dios.
Gulë bëꞌnë rëglë ra asuntë entrë mizmë lëꞌë të.
2Nanë ́ të ra shmënë Dios gunë raiꞌ juzguë ramënë
shtë guë́ꞌdchiliu. Si talë gunë të juzguë ra mënë
shtë guë́ꞌdchiliu, pues rac të gunë të juzguë ra
asuntë mituꞌnë entrë ra grupë shtë shmënë Dios.
3¿Pëllë adë rac bë́ꞌadiꞌi të de quë guëdë́ꞌnaꞌa juzguë
ra ianglë? Cuantë más runë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa
juzguë ra asuntë shtë vidë rëꞌ. 4Si talë nápël prob-
lemë con stubi saꞌl, adë nazáꞌquëdiꞌi guëdchíꞌbël
galquiá cuntrë saꞌl. Pues ra shmënë Dios namás
lasáquëdiꞌi entrë lëꞌë të, rac rall gunë rall rëglë
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asuntë shtë ́nël. 5Ndëꞌë rniaꞌa lu të, të parë guëtú
lu të. ¿Pëllë adë nídiꞌi entrë lëꞌë të ni siquierë
tubi naná rac gunë juzguë parë gúnëll rëglë asuntë
nanápël? 6 ¿Pëllë rquiꞌni tubi narialdí lduꞌi Dios,
guëdchíꞌbëll demandë lu stubi saꞌll delantë lu ra
juësi naguënë́diꞌi Dios?

7Napë të dishiꞌbi nu rdchiꞌbë të galquiá cuntrë
saꞌ të. Rluaꞌa de quë adë bë ́ꞌnëdiꞌi të cumplir
shtiꞌdzë Jesús; napë të faltë. Mejurë gulë bëꞌnë
sufrir mal tratë. Gulë bëdëꞌë sí cuanë mënë lo quë
nanápël. 8 En cambi quëhunë të mal; rbaaꞌnël pë
cusë shtë ra naná shmënë Dios.

9 ¿Pëllë adë rac bë́ꞌadiꞌi të de quë grë ́tëꞌ ra mënë
mal, adë tsutë ́diꞌi rall catë quëbezë Dios? Adë
rdë ́ꞌëdiꞌi të sí parë guëguguë́ saꞌ të lëꞌë të. Ra
narquënúsaꞌll, ranarunëadorarfigurë, ranarunë
duldë adulteri, ra narunë ziquë ra mamflor, 10 ra
ngubaꞌnë, ra narzebi lduꞌu pë shtë saꞌll, ra zudchi,
ra naná runë cuntrë saꞌll, ra nardchisú pë shtë
mënë con engañi; grë mënë ni adë ni mudë tsutë́
rall lugar catë rnibëꞌa Dios ziquë Rëy. 11Antsë zni
bëꞌnë të; guc të igual ziquë ra mënë ni perë iurneꞌ
bëzunë́mëalmështë të;unidëna të conDios santu.
Napë të tratë con Dios; bëꞌnë më recibir lëꞌë të
por lo quë nabëꞌnë Jesucristo juntë con Espíritu
nabësheꞌldë Dios, Shtádaꞌa.

Shcuerpë nguiu na santu
12 Rniꞌi mënë: “Nahia librë parë guna lo quë

narac shtuaꞌa”. Perë rniaꞌa lu të, grë cusë adë
rsëdchínidiꞌi cusë zaꞌquë parë lëꞌë hiaꞌa. Rníꞌil de
quë nahia librë parë guna lo quë narac shtuaꞌa,
perë adë guëdë́ꞌëdiaꞌa sí parë guënibëꞌa cusë mal
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na. Adë nádiaꞌa bajo ordë shtë ra cusë ni. 13 Stubi
cusë rniꞌi mieti: “Cumidë na parë guëdáuhaꞌa nu
nabániaꞌa parë guëdáuhaꞌa” perë Dios guëdë́ꞌëiꞌ fin
guërupë ra cusë ni. Nídiꞌi verdá de quë cuerpë shtë
mieti na parë guëquënúmieti saꞌll, sino shcuérpaꞌa
na parë lëꞌë Dadë Jesús nu lëꞌë Dadë na parë bien
shtë hiaꞌa. 14 Ziquë bëldishtë́ Dios lëꞌë Dadë Jesús
ladi ra tëgulë, zni zac guëldishtë́ më lëꞌë hiaꞌa con
pudërë shtë më.

15 ¿Pëllë adë rdë ́ꞌëdiꞌi të cuendë de quë cadë tubi
de lëꞌë të na partë shtë cuerpë shtë Cristo? ¿Ni
mudë guënehia sí parë partë shtë Cristo gaquin
partë shtë cuerpë shtë naꞌa mal? Aquëdiꞌi, jamás
gaquin zni. 16 ¿Pëllë adë rdë́ꞌëdiꞌi të cuendë de
quë iurë tubi nguiu rquënull con tubi naꞌa mal,
hia iurní guërupë rall rac rall tubsë cuerpë? Pues
ra Sagradas Escrituras rniꞌi: “Guërupë rall gac rall
tubsë cuerpë”. 17 Perë iurë tubi mieti gac unir
con Dadë, hia guërupë raiꞌ na raiꞌ tubsë. Napë raiꞌ
mizmë espíritu.

18 Gulë bëlluꞌnë lu grë duldë narunë tratë cusë
mal entrë ra naꞌa nu ra nguiu. Cualquier stubi
duldë naná runë tubi mieti, quëhunin dañi parë
saꞌll, perë el quë narquënú sáhiꞌ, quëhúnëll dañi
cuntrë prupi shcuérpëll. 19 ¿Pëllë adë rdë ́ꞌëdiꞌi të
cuendë de quë cuerpë shtë të na lugar catë cuezë
Espíritu Santo? Bëdëꞌë Dios Espíritu Santo parë
cuezënúhiꞌ lëꞌë të, parë guëquëreldënúhiꞌ lëꞌë të.
Lëꞌë më na më dueñi shtë të; rnibëꞌa më lëꞌë të,
lë́dëdiꞌi rnibëꞌa të mizmë lëꞌë të. 20Guziꞌi Dios lëꞌë
të tubi prëci namás lasac të gac të shmënëmë. Por
ni gulë bëꞌnë honrar lëꞌëmë con cuerpë shtë të nu
con espíritu shtë të. Guërupë cusë ni zeꞌdë de Dios.
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7
Cunseju parë ra casadë

1 Iurneꞌ guna contëstë ra preguntë nagunaꞌbë
diꞌdzë të laꞌni cartë nabësheꞌldë të. Bien nahin
parë tubi nguiu de quë guëtsë́ꞌadiꞌi nguiu 2 perë
cumë nanú zihani tentación parë gunë mieti
duldë, mejurë cadë nguiu gapë tséꞌlëll nu cadë
naꞌa gápiꞌ tséꞌliꞌ. 3 Grë ra nguiu naná casadë
napë quë gunë rall cumplir lo quë narunë tu-
carë ziquë tseꞌlë naꞌa, nu ra naꞌa casadë napë
quë gunë rall cumplir con tseꞌlë raiꞌ. 4 Tubi
naꞌa adë nádiꞌill dueñi shtënë shcuérpëll sino quë
tséꞌliꞌ nápëll derechë parë shcuerpë tséꞌliꞌ. Mizmë
manërë ra nguiu adë nádiꞌill dueñi shtë shcuérpëll
sinoquë tseꞌlënguiunápëllderechëparë shcuerpë
nguiu. 5 Lëꞌë të naná casadë, adë rúnëdiꞌil negar
parë gaꞌanul tséꞌlël; sulamëntë si talë guërupë të na
të de acuerdë por tubi tiempë parë gunë të orar lu
Dios, hia despuësë napë quë guëbrí gaꞌanul tséꞌlël
të parë gúnëdiꞌi Satanás gan lul nu ldáguël luduldë.

6Cagniaꞌa lu të ndëꞌë ziquë tubi permisi, lë́dëdiꞌi
ziquë mandamientë shtë Dios. 7 Pues por partë
shtë na, rac shtuaꞌa de quë grë nguiu gac ziquë na,
perë adë nádiꞌin posiblë. Bëzëlaaꞌdchi Dios cadë
tubi nguiu fuersë especial; bëldá rall rtsëꞌa; stubi
nguiu adë rtsë ́ꞌadiꞌill.

8 Rniaꞌa lu ra nanádiꞌi casadë nu lu ra viudë
de quë nabién si adë guëtsë́ꞌadiꞌi të ziquë nahia
9perë si talë adë ráquëdiꞌi gunë të gan lu ra deseo,
pues gulë bëtsëꞌa. Mejurë guëtsë́ꞌal quë gápël mal
llgabë.
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10Grë ́tëꞌ të shmënëDiosnaná casadë, rnibë́ꞌahia
lu të de quë ra naꞌa adë guësáꞌnëdiꞌill tséꞌell. Man-
dadë rëꞌ lë́dëdiꞌi shtëna sino nahin mandadë shtë
Dadë Jesús. 11 Pues si talë tubi naꞌa bësáꞌnëll
tséꞌlëll; separadë na rall; adë cáꞌadiꞌill stubi nguiu
u guëcáꞌall tséꞌlëll stubi. Mizmë manërë napë quë
gunë ra nguiu cumplir; adë gáquëdiꞌi divorciar
rall.

12 Lu të los de másmënë, rniaꞌa lo quë lluáꞌahia
na bien. Lëꞌë Dadë bësáꞌnëdiꞌiꞌ diꞌdzë rëꞌ. Si talë
nanú tubi nguiu rialdí ldúꞌull shtiꞌdzë Dios perë
tséꞌlëlladë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzëmë,perë lëꞌënaꞌa
ni nall cunformë guëquëreldënull tséꞌlëll, nguiu ni
napëquë tsaglaꞌguëguëquëréldëll con tséꞌlëll. 13Nu
zac, si talë tubi naꞌa rialdí ldúꞌull shtiꞌdzë Dios
perë tséꞌlëll adë rialdídiꞌi ldúꞌull shtiꞌdzë më, si
talë lëꞌë nguiu ni nall cunformë guëquëreldënull
tséꞌlëll,adëgacdivorciar rall. 14Lëꞌënguiunanadë
rialdídiꞌi lduꞌi perë tséꞌliꞌ sí rialdí lduꞌi shtiꞌdzë
Dios, nguiu ni rúnëll recibir bendición shtë Dios.
Nu zac lëꞌë naꞌa nanadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë
Dios perë tséꞌlëll sí nall shmënë Dios, pues naꞌa ni
quëhúnëll recibir bendición shtë Dios. Guc ldaiꞌ
por Dios por nall unidë con tséꞌlëll. Si talë lë́dëdiꞌi
zni, shini shtë ra mënë ni na raiꞌ ziquë shini ra
nanadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios, perë iurneꞌ ra shini
rall quëhunë rall recibir ra bendición shtë Dios.
15 Perë si talë lëꞌë nguiu u lëꞌë naꞌa nadë rialdídiꞌi
lduꞌi Dios, rac shtúꞌull guësáꞌnëll tséꞌlëll, pues zni
gaquin. Iurní lëꞌë nguiu u lëꞌë naꞌa naná bëaꞌnë,
nall librë. Gulë ́ Dios lëꞌë hiaꞌa parë guëquëréldaꞌa
en paz të adë tsúdiꞌi dishiꞌbi entrë ra naná casadë.
16 Lëꞌë të naꞌa, nídiꞌi segurë de quë tsaldí lduꞌu
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tséꞌlël si guëquëreldënul lë́ꞌëll. Nu zac lëꞌë të nguiu,
nídiꞌi segurë tséꞌlël tsaldí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús.

17 Ndëꞌë na narunë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa; cumë
ziquë bëneꞌe Dios llni cadë túbiaꞌa, cha guëdë́ꞌnaꞌa
cumplir voluntá shtë më. Runë tucarë tsaglaꞌguë
nguiu cumë iurë gunaꞌbë më lë ́ꞌëll. Pues runë
tucarë tsaglaꞌguë guëquëréldaꞌa de acuerdë con
principi shtë vidë cubi nadápaꞌa. Zni rnibë́ꞌahia
guëdubi grupë shtë shmënë Dios. 18 Si talë iurë
gunaꞌbë Dios lë́ꞌël, nu nápël sëñi de quë bëriuguë
partë cuerpë shtë́nël según custumbrë shtë mënë
israelitë, adë guëtíꞌidiꞌil sëñi ni. Si talë adë
gúquëdiꞌil circuncidar iurë gúquël shmënë Dios,
adë rdë́ꞌëdiꞌil sí guëchuguëmënë shcuérpël. 19Nídiꞌi
importë luDios si gúquël circuncidaruaquëdiꞌi. Lo
quë narunë importë lu Dios na guëzuꞌbë diáguël
mandamientë shtë më. 20 Lo quë narunë tu-
carë gunë mieti na, tsaglaꞌguë mieti mizmë ofici
nanapë nguiu iurë lëꞌë Dadë gunáꞌbëiꞌ nguiu ni.
21 Si talë nal bajo ordë shtë saꞌl iurë gunaꞌbë
më lë́ꞌël, adë riádiꞌi ldúꞌul. Perë si talë nanú
manërë parë gápël libertá, pues mejurë guërúꞌul
librë. 22Grë ra naná bajo ordë shtë saꞌll iurë Dios
gunáꞌbëiꞌ ra nguiu ni, gúquiꞌ shmënë më nanapë
libertá. Nu el quë nanádiꞌi bajo ordë shtë saꞌll
perë gunaꞌbë më lë́ꞌëll, nall bajo ordë shtë Cristo.
Rnibëꞌa më lë́ꞌëll. 23Dios guziꞌi më lë́ꞌël tubi prëci
ruꞌbë; adë rdë ́ꞌëdiꞌil sí gac të bajo ordë shtë ra
mënë. 24Bëchi, runë tucarë cadë nguiu tsaglaꞌguë
gúnëll mizmë ofici catë tsu nguiu iurë gunaꞌbë
Dios lë́ꞌëll.

25 Iurní caquëaꞌa shcuendë ra lliguënaꞌa nadë
bëtsë́ꞌadiꞌi. Adë nápëdiaꞌa ni tubi mandadë shtë
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Dios perë rniaꞌa lu të lo quë nalluáꞌahia. Pues
rac tsaldí lduꞌu të na purquë zihani vueltë bëgaꞌa
lduꞌu më na, por ni runë tucarë guëquë́ diaguë
të shtiꞌdza. 26 Lluáꞌahia de quë mejurë guëaꞌnë
nguiu tal cumë ziquë na nguiu por tantë cusë
durë naná zeꞌdë lu guë́ꞌdchiliu. 27 Si talë bëtsë́ꞌal
adë rúnëdiꞌil llgabë parë guësáꞌnël tséꞌlël. Si talë
nápëdiꞌil tséꞌlël, adë riúbëdiꞌi ldúꞌul parë guëtsë́ꞌal.
28 Perë si talë guëtsë́ꞌal, nádiꞌin duldë. Si talë
guëtsëꞌa tubi lliguënaꞌa, adë nádiꞌin duldë. Perë
grë ́tëꞌ ra casadë gunë rall sufrir por cusë durë
nazeꞌdë tiempë neꞌ, nu rac shtuaꞌa adë gápëdiꞌi të
más cusë durë.

29 Dadë, quëquëaꞌa lu të; stuꞌpë tiempë rëaꞌnë.
Iurneꞌ parë delantë ra naná casadë, runë tucarë
guëbani rall ziquë nádiꞌi rall casadë. 30 Ra naná
tristë napë quë guëriubë lduꞌu rall të gunë rall
cumplir voluntá shtë Dios. Ra naná quëhunë ra
laní, runë tucarë guënaꞌzi rall shchiꞌni më nasesë.
Ranartuuꞌ, runë tucarë adë gac shtúꞌudiꞌi rall cusë
shtë guë́ꞌdchiliu. 31 Ra narquitë lduꞌu por ra cusë
shtë guë ́ꞌdchiliu, adë chu guëdë́ꞌëdiꞌi sí të rnibëꞌa
cusë shtë guë́ꞌdchiliu lë́ꞌëll, purquë guë́ꞌdchiliu nu
ra cusë shtë tiempë neꞌ, nasesë tsaluhin.

32Racshtuaꞌadequëcadë tubi tëadëriádiꞌi lduꞌu
të. Lëꞌë nguiu naná sultërë rquëdiꞌni ldúꞌull por ra
cusë shtë Dadë Dios nu rac shtúꞌull gúnëll cumplir
voluntá shtë më parë guëquitë lduꞌu më lë ́ꞌëll.
33Perë iurë lëꞌë sultërë guëtsë́ꞌall, iurní rac ldúꞌull
por ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu nuparë guëquitë lduꞌu
tséꞌlëll lë́ꞌëll. 34 Zni na con tubi lliguënaꞌa nu ra
naꞌa casadë. Lëꞌë naꞌa nanápëdiꞌi tséꞌlëll, rquëdiꞌni
ldúꞌull por ra cusë shtë Dadë Dios të gac naꞌa ni



1 Corintios 7:35 xx 1 Corintios 7:40

santu; rac shtúꞌull gúnëll cumplir parë guëquitë
lduꞌumë con lë́ꞌëll. Perë lëꞌë naꞌa casadë rquëdiꞌni
ldúꞌull por ra cusë shtë guë ́ꞌdchiliu nu rac shtúꞌull
gúnëll dchiꞌni të guëquitë lduꞌu tséꞌlëll lë́ꞌëll.

35Quëgniaꞌa lu të ndëꞌë parë bien shtë të, lë́dëdiꞌi
parë adë guëtsë́ꞌadiꞌi të. Rac shtuaꞌa guëbani të
manërë zaꞌquë nu parë gunë të sirvë Dadë con
guëdubinú lduꞌu të.

36Si tubi shtadë lliguënaꞌa rúnëll llgabë guëdë́ꞌëll
permisi të guëtsëꞌa lliguënaꞌa purquë hia rdëdë
galëlliguënaꞌa shtë ́nëll, nunanë́nguiu ni rac shtuꞌu
lliguënaꞌaguëtsë́ꞌall, puesgac loquënarniꞌi ldúꞌull;
nádiꞌin duldë. 37 Perë si stubi nguiu zull firmë
con galërniꞌi ldúꞌull nu rnall de quë shtsápëll
nall cuntëntë sin quë adë guëtsë́ꞌadiꞌill, nguiu
ni naná firmë de quë adë guëtsë́ꞌadiꞌi shtsáꞌpëll,
bien quëhúnëll. 38 Zni el quë naná quëgdëꞌë
shíniꞌ parë guëtsë́ꞌaiꞌ, quëhúnëll bien, nu zac el
quë nadë quëgdë́ꞌëdiꞌi shíniꞌ parë guëtsëꞌa shíniꞌ,
mejurë quëhúnëll.

39 Lëꞌë naꞌa casadë por lëy, nalíꞌbill hashtë gati
tséꞌliꞌ perë si talë tséꞌlëll gati, iurní naꞌa ni nápëll
libertá parë guëtsë́ꞌall stubi con el quë narac
shtúꞌull perë sulamëntë si talë nguiu ni rialdí lduꞌi
shtiꞌdzëDios. 40Perë lluáꞌahiadequëmás guëquitë
lduꞌu naꞌa ni si guëáꞌnëll sin quë guëtsë́ꞌadiꞌill. Ni
na lo quë narniaꞌa nu rialdí lduaꞌa de quë zni na
voluntá shtë Espíritu Santo naquëbezënú na.

8
Cumidë nabëꞌnëmënë ofrecërë lu dzanë
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1 Iurneꞌ quëquëaꞌa shcuendë shtë dau naná guc
ofrecërë lu ra figurë naruntsaꞌu mënë con guiaꞌa
mënë. Bien rac bëꞌa hiaꞌa custumbrë ni nápëdiꞌin
valurë; adë rlluíꞌidiꞌin. Adë chu gunë nadchínidiꞌi
por lo quë nananëll, mejurë gac shtuꞌu mieti saꞌ
mieti parë tsaruꞌbë vidë cubi nabëneꞌe Espíritu
Santo. 2 Si talë tubi de lëꞌë të runë nadchini por lo
quë nariasël, pues todavía runë faltë zihani cusë
parë riasël. 3 Si talë tubi de lëꞌë të rac shtúꞌul Dios
de verdá, pues Dios rúniꞌ recibir nguiu ni ziquë
tubi shini më.

4 Guniaꞌa ndëꞌë parë gac bëꞌa të shcuendë ra
dau naquëhunë mieti ofrecërë lu ra dzanë. Pues
rac bë ́ꞌa hiaꞌa de quë tubi figurë nápëdiꞌin vidë;
nápëdiꞌin fuersë parë guë́ꞌdchiliu rëꞌ, nu rac bëꞌa
hiaꞌa nanú tubsë Dios. 5 Pues quëgniꞌi mënë nanú
ra dios gubeꞌe nu dios lu guë́ꞌdchiliu; pues ra dios
ni nu ra dadë ni zihani raiꞌ nanú 6 perë parë lëꞌë
hiaꞌa nanú tubsë Dios, Shtádaꞌa. Lëꞌëmë bëntsáꞌuiꞌ
grë ́tëꞌ ra cusë. Nabániaꞌa parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir
lo quë narac shtuꞌu më, nu zac nanú tubsë Dadë
Jesucristo, Shlámaꞌa. Por lë ́ꞌiꞌ gurështë́ grë ́tëꞌ ra
cusë nu nadápaꞌa vidë eternë por lëꞌëmë.

7 Perë grë ra mieti adë rac bë́ꞌadiꞌi rall ndëꞌë.
Antsë bëꞌnë rall adorar ra dzanë nu todavía napë
rall rëspëti iurë rau rall belë naguc ofrecërë lu ra
dzanë. Adë rialdídiꞌi lduꞌu rall firmë nu rini laꞌni
lduꞌu rall na rall culpablë iurë rau rall belë ni.
8 Perë por ra cusë nardáuhaꞌa adë gácaꞌa mejurë
u más peor delantë lu Dios. Adë rúnëdiꞌi importë
si talë ráuhaꞌa u adë ráudiꞌi hiaꞌa. Igual nahin
parë Dios. 9 Perë gulë gapë cuidadë de quë lib-
ertá nanápël parë gaul grë́tëꞌ ra cusë, adë gaquin
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ejemplë mal parë saꞌl nu ldáguëll lu duldë por
ejemplë shtë ́nël. 10Tubi comparaciuni, lë́ꞌël rdë́ꞌël
cuendë ra dzanë nápëdiꞌi rall vidë, nu rzubënul
mënë catë rau të belë naguc ofrecërë lu ra dzanë.
Si talë tubi saꞌl narialdí lduꞌi Dios, rnall lë́ꞌël ngaꞌli
nu creenci shtë́nëll na débil, lo quë naquëhúnël
rsëdchini mal llgabë parë nguiu ni nu gúnëll tubi
cusë nanádiꞌi zaꞌquë parë lë́ꞌiꞌ. 11 Lë́ꞌël nanël
verdá perë guëluáꞌal mal nezë parë saꞌl; adë
nazáꞌquëdiꞌin. Pues guti Cristo por nguiu ni igual
ziquë guti më por lë́ꞌël. 12 Iurë quëhúnël duldë
cuntrë bëchi saꞌl, iurë rguínil llgabë shtë saꞌl naná
débil, pues también quëhúnël duldë cuntrë Cristo.
13Porni rëglë shtënanazndëꞌë; si talë quëhuna tubi
cusë narunë ldaguë bëcha lu duldë, nunquë jamás
adë gáudiaꞌa belë, no sea nahin mal parë bëchi la
sahia nu gúnëll duldë por ejemplë shtëna.

9
Derechë nanapë tubi poshtë

1 ¿Gu adë rialdídiꞌi lduꞌu të shtiꞌdza? Pues napa
libertá nu grë derechë cumë los de más poshtë
shtë më. Gunahia lu Jesucristo, Shlámaꞌa. Nu
lëꞌë të na të resultadë shtë shchiꞌnia nabëna en el
nombre shtë Dios. 2 Parë stubi ra mënë nádiaꞌa
poshtë perë parë lëꞌë të napë quë rac bëꞌa të nahia
poshtë shtë më purquë lëꞌë të na të ziquë tubi
muestrë de quë nahia poshtë de verdá purquë
unidë na të con lëꞌëmë.

3 Ndëꞌë na lo quë narniaꞌa lu ra mënë narniꞌi
cuntrë na. 4Napa derechë guëcahia lo quë narneꞌe
mënë gáuha, nu parë guaꞌ. 5 Napa derechë parë
cahia tubi naꞌa parë gunë tseꞌla compañi na lu
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ra viajë igual ziquë runë los de más poshtë. Zni
quëhunë ra bëchi Dadë Jesús nu Pedro. 6 ¿U runë
të llgabë de quë Bernabé nu na, na naꞌa lúniquë
nanápëdiꞌi derechë parë guësaꞌnë naꞌa dchiꞌni ma-
terial parë guëniꞌinú naꞌa mënë ra dizaꞌquë? 7 ¿Ca
na nguiu narunë sirvë ziquë suldadë perë rállëll
por gashtë nanápëll? ¿Chull rcabní hiaguë uvë
perë ráudiꞌill nashi shtë hiaguë ni? Grë vëquërë
naquëhapë ma ¿pë ruuꞌdiꞌill lechë? 8 Adë rúnëdiꞌi
të llgabë de quë diꞌdzë rëꞌ na shgabë nguiu su-
lamëntë purquë lëy nabëquëꞌë Moisés rniꞌi igual.
9 Rniꞌi lëy shtë Dios: “Adë rgúdiꞌil guëꞌshu ruaꞌ
ngunë naná rguitsë trigu”. Pues clarë nahin; adë
quëgníꞌidiꞌi Dios diꞌdzë rëꞌ purquë rgaꞌa lduꞌu më
rangunë 10sinonahin tubi comparaciuniparë lëꞌë
hiaꞌa. Lëy ni naescritë parë bien shtë hiaꞌa. El
quënaraaꞌnë lu guiuꞌunuel quënarcabní bëꞌdchi,
guërupë rall runë rall dchiꞌni purquë cuezë rall
dzë gunë rall recibir partë shtë cusechë narunë
tucarë cadë lëꞌë rall. 11 Iurní bëcabní naꞌa bëꞌdchi
narneꞌe vidë cubi parë lëꞌë të. ¿Pë lluaꞌa të na mal
si guëdëꞌnë naꞌa recibir cusë material de lëꞌë të?
12 Pues si stubi mënë napë derechë gúnëll recibir
cusë material shtë të, másruꞌu derechë napë naꞌa
guëdëꞌnë naꞌa recibir cusë ni.
Perë adë gunáꞌbëdiaꞌa niétiquë de lëꞌë të. Ruaꞌa

lduꞌu naꞌa grë cusë durë; gudilli naꞌa gashtë shtë
naꞌa parë másruꞌu guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Cristo.
13 Nanë ́ të de quë ra narunë dchiꞌni laꞌni iáduꞌu
ruꞌbë, quëhunë rall recibir partë ra cusë nardëꞌë
mënë ziquë ofrendë lu Dios. Ra naná quëhunë
dchiꞌni ruaꞌ bëcuꞌguë, runë rall recibir tubi partë
shtë ra ma naguc ofrecërë lu bëcuꞌguë. 14 Igual
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manërëna, lëꞌëDadëgunibë́ꞌaiꞌelquënaruadiꞌdzë
dizaꞌquë shtëmë, gúnëll recibir lo quë narquíꞌnill;
guëdëꞌë ra shmënë Dios lo quë narunë tucarë
cáꞌall. 15 Perë na nunquë gunáꞌbëdiaꞌa dumí lu të.
Nu zac adë quëquë́ꞌëdiaꞌa ndëꞌë parë guna recibir
dumí shtë të. Mejurë gatia antsë guëdchisú mënë
lëꞌë galërquitë lduaꞌananapapormudënanabania
entrë lëꞌë të.

16 Parë na adë runë nadchínidiaꞌa purquë ru-
adiꞌdza dizaꞌquë, purquë ni napë quë guna; zni
Shlama gunibë́ꞌaiꞌ guna. Pues prubi de na si
talë adë guadíꞌdzëdiaꞌa dizaꞌquë. 17 Por ni si talë
guadiꞌdza dizaꞌquë sulë por prupi voluntá shtëna,
runë tucarë tubi premi cahia; perë quëhuna
cumplir purquë nahinmandadë shtë Dadë; nahia
ziquë tubi muzë nanapë quë gunë dchiꞌni por
la fuersë. 18 ¿Pë premi napa iurneꞌ? Nahin de
quë quëadiꞌdza dizaꞌquë lu ra mënë, perë adë
rúnëdiaꞌa cubrë ni tubi centavë. Quiere decir
adë quëhúnëdiaꞌa cubrë lu ra mënë aunquë napa
derechë cahia ayudë shtë rall.

19 Nádiaꞌa bajo ordë shtë ra mënë, perë nahia
siervë shtë mieti të parë guna gan másruꞌu mënë
parë Cristo. 20 Iurë guquërelda entrë ra më is-
raelitë, nahia cumë lëꞌë raiꞌ parë guna gan lëꞌë
raiꞌ por Cristo. Iurë nanúa entrë ra naná bajo
ordë shtë lëy, pues nahia cumë lëꞌë raiꞌ të parë
guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. 21 Iurë nanúa entrë
ra naguënë́diꞌi lëy shtë Dios, nahia ziquë lëꞌë raiꞌ
parë guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. Adë rúnëdiꞌi
cuntienë ndëꞌë de quë nápëdiaꞌa rëspëti parë lëy
shtë Dios, sino guca ziquë lëꞌë rall të gac bëꞌa rall
verdá shtë Dios nu gac rall shmënë Cristo. 22 Iurë
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nanúa ladi ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi con guëdubinú
lduꞌuraiꞌ, nahia ziquë lëꞌë raiꞌ të parëgunagan lëꞌë
rall; tsaldí lduꞌu rall más. Quiere decir, guquërelda
ziquë cualquier sahia të parë guna gan lëꞌë raiꞌ
por Cristo. 23 Quëhuna grë ndëꞌë parë guërëꞌtsë
dizaꞌquë nu parë guëquitë lduaꞌa juntë con lëꞌë të
por ra cusë zaꞌquë narsëdchini dizaꞌquë.

24Nanë́ të de quë entrë ra narlluꞌnë tubi carrërë,
tubsë naná gunë recibir premi. Gulë gubani
ziquë el quë narlluꞌnë lu carrërë parë gunë të
recibir premi shtë Jesús. 25 Grë ́tëꞌ ra narunë
preparar parë deportë, rquëꞌë guiáꞌall lo quë adë
nazáꞌquëdiꞌi. Pues lëꞌë rall quëhunë rall zni parë
gunë rall recibir tubi premi, tubi corunë shtë
guëꞌë perë guëꞌë ni lueguë rbidchi. En cambi
lëꞌë hiaꞌa quëdë́ꞌnaꞌa dchiꞌni durë parë guëdë́ꞌnaꞌa
recibir tubi premi nanadë tsalúdiꞌi parë siem-
prë. 26 Adë rllúꞌnëdiaꞌa lu carrërë ziquë ciegu;
adë quëhúnëdiaꞌa ziquë tubi nguiu naná quëgdëꞌë
golpë lumbë 27sinoquëgzac zia shcuerpa; quëhuna
obligar el mizmë cuerpë shtëna parë guëzuꞌbë di-
aguë shcuerpa voluntá shtëna. Zni canihuna; no
sea de quë despuësë de bëluáꞌahia sahia shtiꞌdzë
Dios, guna fallar lu rëglë nu gúnëdiaꞌa gan premi
shtë Jesús.

10
Mënë narunë adorar ra figurë

1Dadë, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të de quë ra shtadë
guëlú naꞌa despuësë bëruꞌu raiꞌ Egipto, guzë́ raiꞌ
guëaꞌ shcahi nu gudëdë raiꞌ Nisëduꞌu Llni. 2 Zni
guc ziquë tubi galëriubë nisë parë lëꞌë raiꞌ purquë
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guanaldë raiꞌ Moisés guëaꞌ shcahi nu gudëdë raiꞌ
nisëduꞌu. Bëꞌnë raiꞌ recibir Moisés ziquë lamë
shtë raiꞌ. 3 Grë ́tëꞌ raiꞌ gudáu raiꞌ con mizmë dau
nabësheꞌldë Dios. 4 Grë ́tëꞌ raiꞌ biiꞌ raiꞌ mizmë be-
bidë nabëdëꞌë më purquë biiꞌ raiꞌ nisë nabëruꞌu
laꞌni guëꞌë. Guëꞌë ni na Cristo nabësheꞌldë Dios
parë gúniꞌ compañi lëꞌë raiꞌ lu nezë. 5Perë cantidá
lëꞌë raiꞌ adë bëquítëdiꞌi lduꞌu Dios con lëꞌë raiꞌ, por
ni bëaꞌnë ra cuerpë shtë raiꞌ nezë; guti raiꞌ.

6Grë ndëꞌë guzac parë gac bëꞌa hiaꞌa lla quëhunë
Dios; nahin ejemplë të adë chu guëzébidiꞌi lduꞌi
cusë mal cumë ziquë bëꞌnë ra mënë ni. 7 Por ni
adë rúnëdiꞌi të adorar ra figurë naractsaꞌu cumë
ziquë bëꞌnë bëldá ra më israelitë. Naescritë laꞌni
Sagradas Escrituras: “Ramënë guzubë rall; gudáu
rall; biiꞌ rall; lueguë guasuldí rall parë guëguiꞌi rall
lu figurë”. 8 Nu adë chu guëquënúdiꞌi sáhiꞌ cumë
ziquë bëldá ra mënë ni bëꞌnë raiꞌ nu guti galdë bi
tsunë mili mënë tubsë dzë. 9Nu adë chu guëtëꞌdë
prëbë lu Dadë aunquë na më pacënci. Bëldá ra
mënë ni bëtëꞌdë rall prëbë lu më nu gudahuëꞌ ser-
pientë lëꞌë raiꞌ; guti raiꞌ. 10Nu adë chu guëníꞌidiꞌi
cuntrë Dios cumë ziquë bëldá raiꞌ bëꞌnë raiꞌ; guti
raiꞌ, bëꞌnë ianglë shtë galguti.

11Grë ́tëꞌ ndëꞌë guzac ra shtadë guëlú hiaꞌa parë
gac bëꞌa hiaꞌa lla quëhunë Dios. Na escritë ra
ejemplëni laꞌni SagradasEscrituras parë lëꞌëhiaꞌa
nanabani iurneꞌ. Pues hia blac izë gudëdë; hia
parë lëꞌë hiaꞌa bëdchini tiempë cubi. 12 El quë
narialdí lduꞌi zugáꞌall firmë lu shnezë Dios; pues
gápëll cuidadë të parë adë ldáguëdiꞌill lu duldë.
13 Cualquier cusë mal nartëꞌdë mëdzabë lu hiaꞌa,
igual nahin ziquë rdëdë lu los de más mënë, perë
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rac tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios. Lëꞌë më jamás
adë guësáꞌnëdiꞌimë lëꞌë të; guëneꞌemëpudërëparë
gunë të gan lu ra cusëmal. Iurë guëdchini tubi cusë
mal, iurní Dios guëneꞌe më pudërë parë guërúꞌul
laꞌni ra cusëni parë adë guëazë guétëdiꞌil lu shnezë
më sino gáquël firmë.

14 Por ni bëchi narac shtuaꞌa, gulë bëlluꞌnë catë
runë mënë adorar ra figurë. 15 Quëgniaꞌa lu
të cumë ziquë ra nardëꞌë cuendë. Gulë bëꞌnë
juzguë si talë na verdá lo quë naquëgniaꞌa iurneꞌ.
16 Iurë rdëá hiaꞌa nu rdi hiaꞌa laꞌni copë nabëꞌnë
ldaiꞌ Dios, nu rdëꞌë hiaꞌa graci lu më por vini
ni, nahin tubi sëñi de quë quëdë́ꞌnaꞌa recibir ra
bendición nazeꞌdë por galguti shtë Jesús. Nu iurë
rdáuhaꞌa guetështildi naná rllullë, na sëñi de quë
unidë na hiaꞌa con Cristo nu nadápaꞌa tratë con
lë́ꞌiꞌ. 17Aunquë cantidá na hiaꞌa, pues quëháuhaꞌa
pedasë shtë tubsë guetështildi; na hiaꞌa tubsë
cuerpë purquë unidë na hiaꞌa con el quë naná
guetështildi verdadërë.

18Gulë gunaꞌzi stubi ejemplë shtënaciuni Israel.
Ra bëshuzi nabëꞌnë dchiꞌni laꞌni iáduꞌu, iurë gudáu
raiꞌ belë shtë ma nabëꞌnë mënë ofrecërë lu Dios,
rac bëꞌa hiaꞌa de quë lëꞌë raiꞌ napë raiꞌ tratë con
Dios. 19 Adë quëgníꞌidiaꞌa de quë ra figurë nar-
actsaꞌu, napë rahin valurë, nilë adë quëgníꞌidiaꞌa
de quë belë naná guc ofrecërë lu ra figurë,
lasaquin. Aquëdiꞌi. 20 Lo quë nacagniaꞌa na, lëꞌë
ra mënë nanádiꞌi më israelitë, iurë quëhunë rall
ofrecërë belë lu bëcuꞌguë, quëhunë rall ofrecërin lu
mëdzabë mal, lëdë lu Diósëdiꞌi. Adë rac shtúꞌudiaꞌa
lëꞌë të gapë të tratë conmëdzabë. 21Adënídiꞌimudë
gu të laꞌni copë shtëDadëDiosnualmizmë tiempë
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gu të laꞌni copë shtëmëdzabë. Nídiꞌi mudë gau të lu
mellë shtë Dadë nu mizmë tiempë gau të lu mellë
shtë mëdzabë. Adë nídiꞌi mudë gúnël adorar ra
dzanë nu gúnël adorar Dios mizmë tiempë. 22 ¿Gu
rac shtuꞌu të guëldënú më lëꞌë të? ¿Gu napë të más
fuersë quë lëꞌëmë?

Libertá nanapë ra shini Dios
23 Perë lë́ꞌël rníꞌil librë nal parë gúnël lo quë

narac shtúꞌul. Perë rniaꞌa lul, grë cusë adë rúnëdiꞌi
compañi parë guësë́ Espíritu Santo lë́ꞌël. Verdá
nadápaꞌa libertá parë guëdë́ꞌnaꞌa zihani cusë, perë
lëdë grë ́diꞌi quëhunë compañi parë su firmë saꞌ
hiaꞌa lu shnezëmë. 24Runë tucarëquili nguiubien
shtë sáhiꞌ, lë́dëdiꞌi bien shtë mizmë lë́ꞌëll.

25Gulë gau grë ́tëꞌ lo quë nardú lu llguëaꞌ sin adë
rnaꞌbë díꞌdzëdiꞌil si na bien u namal según creenci
shtë ́nël 26 purquë lëꞌë guë́ꞌdchiliu nu grë ́tëꞌ lo quë
nananú lu guë ́ꞌdchiliu, rnibëꞌa Dadë Dios.

27 Si talë tubi saꞌl nanadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë
Dios perë quëhúnëll invitar lë́ꞌël gaul lídchill, pues
gudáu grë lo quë nagunë rall sirvë lul sin quë adë
rnaꞌbë díꞌdzëdiꞌil si lëꞌë cumidë gua delantë lu ra
figurë. 28 Perë si talë tubi guëniꞌi lul: “Belë rëꞌ
guc ofrecërë ziquë ofrendë lu ra figurë”, iurní adë
ráudiꞌil belë ni, no sea gúnël dañi parë lëꞌë saꞌl
naguniꞌi diꞌdzë ni lul. 29Quëgniaꞌa ndëꞌë parë bien
shtë saꞌl, parë adëgúnëdiꞌil dañi fe shtë saꞌl, lë́dëdiꞌi
purquë nal débil con creenci shtë ́nël.
Si talë tubi saꞌl quëgnaꞌbë díꞌdzëll: “¿Pëzielú con-

ductë shtëna gac cunformë con llgabë shtë sahia?
purquë nahia librë. 30 Si talë rdëꞌa graci lu Dios
por lo quë narauha, ¿pëzielú runë mieti juzguë
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conductë shtëna si fuërë nahia pecadurë?” 31Perë
rniaꞌa lu të, si rau të u ruuꞌ të u cualquier stubi
cusë, gulë bëꞌnë grë cusë parë gunë mieti alabar
Dios. 32Adë chu quëréldëdiꞌi manërë parë ldaguë
los de más saꞌ të lu duldë, nilë por ra më israelitë,
ni por ra nanádiꞌi më israelitë, ni por ra grupë
shtë shmënë Dios. 33 Rëglë shtëna na zndëꞌë: adë
rúnëdiaꞌa ofender ra sahia; mejurë rac shtuaꞌa
guëquitë lduꞌu rall; adë rguilia bien shtë na sino
bien shtë los demás sahia të parë gac salvar raiꞌ.

11
1Gulë tsaglaꞌguë ejemplë shtëna ziquë tsaglaꞌga

ejemplë shtë Cristo.

Rëglë parë ra naꞌa naná rdëá
2 Bëchi, rquitë lduaꞌa purquë siemprë

rëagná lduꞌu të na nu ziaglaꞌguë të enseñansë
nabëluáꞌahia lu të. 3 Perë rac shtuaꞌa gac bëꞌa
të Cristo na cabësë shtë nguiu nu lëꞌë nguiu na
cabësë shtë tséꞌliꞌ nu Dadë Dios na shlamë Cristo.
4 Si tubi nguiu rëꞌau guëc nguiu iurë lëꞌë nguiu
quëhúniꞌ oraciuni, u iurë quëadíꞌdziꞌ dizaꞌquë
naná zeꞌdë de Dios, quëhunë nguiu ni desprëci el
quë naná cabësë shtë nguiu. 5 Perë si tubi naꞌa
adë rë ́ꞌaudiꞌi guëc naꞌa iurë quëgnáꞌbëll lu Dios u
iurë quëadíꞌdzëll dizaꞌquë, quëhúnëll desprëci el
quë naná cabësë shtë naꞌa. Igual nall ziquë naꞌa
naná rchuguë guëdubi guitsë guëc rall. 6 Si talë
tubi naꞌa adë rë ́ꞌaudiꞌi guëc naꞌa, mejurë chuguë
guitsë guëc naꞌa tubigasë, perë si talë parë lë́ꞌëll
nahin shtu parë chuguë guitsë guë́quiꞌ u guëgaꞌa
guëc naꞌa, napë quë guëꞌau guëc naꞌa. 7Lëꞌë nguiu
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adë rquíꞌnidiꞌi guëꞌau guëc nguiu purquë lëꞌë
nguiu quëhúniꞌ representar personë shtë Dios nu
rabtsëꞌë nguiu gluri shtë Dios, perë naꞌa quëhúniꞌ
representar personë nu pudërë shtë nguiu. 8 Iurë
bëntsaꞌu Dios lëꞌë nguiu, adë bë ́ꞌnëdiꞌiꞌ formar lëꞌë
nguiu de cuerpë shtë naꞌa sino bëꞌnë më formar
lëꞌë naꞌa de cuerpë shtë nguiu. 9 Lëꞌë më bëntsaꞌu
më tubi naꞌa purquë bëquiꞌni nguiu lëꞌë naꞌa. Adë
bëntsáꞌudiꞌi më lëꞌë nguiu por nicidá shtë naꞌa.
10 Por ni rquiꞌni guëꞌau guëc naꞌa ziquë sëñi de
quë lëꞌë nguiu na cabësë shtë naꞌa nu runë tucarë
guëꞌau guëc naꞌa ziquë sëñi de quë quëhunë raiꞌ
respëti lu ra ianglë. 11 Cumë unidë na shmënë
më por Cristo, lëꞌë nguiu nápëdiꞌill vidë sin lëꞌë
naꞌa nu lëꞌë naꞌa nápëdiꞌill vidë sin por lëꞌë nguiu.
Rquiꞌni nguiu naꞌa; ra naꞌa rquiꞌni nguiu. 12Ziquë
lëꞌë naꞌa guc formáriꞌ de nguiu, también lëꞌë nguiu
nápiꞌ vidë por lëꞌë naꞌa. Pues grë́tëꞌ cusë zeꞌdë de
Dios.

13Gulë bëꞌnë juzguëmizmë lëꞌë të si talë na cor-
rectë guënaꞌbë tubi naꞌa lu Dios sin quë në ́ꞌaudiꞌi
guëc naꞌa. 14 Mizmë llgabë laꞌni lduꞌu hiaꞌa rniꞌi
de quë si talë tubi nguiu nápëll guitsë guë́quiꞌ
llëduni, nahin tubi shtu 15 perë parë tubi naꞌa si
talë guitsë guë ́quiꞌ na llëduni, nalë́ nasaꞌa nahin
parë lë́ꞌiꞌ purquë zni bëdëꞌë Dios guitsë guë́quiꞌ
parë guësë́ꞌauhin guë́quiꞌ. 16 Si talë chu adë nádiꞌi
de acuerdënu rac shtúꞌull gúnëll cuntrë enseñansë
rëꞌ, pues rquiꞌni gac bë́ꞌall de quë lëꞌë naꞌa, ni los
demás grupë shtë shmënëDios, nápëdiꞌi naꞌa stubi
custumbrë.

Manërë narunë tucarë gaul la Santa Cena
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17Mientras quëgnehia cunseju parë lëꞌë të, nanú
stubi cusë narunë të perë adë nádiꞌin nazaꞌquë.
Quëhunë të cusë dzabë. Iurë rdëá të parë gunë të
alabar Dios, nádiꞌin parë bien shtë të sino quëhunë
të mal. 18 Primërë puntë iurë rdëá të, nanú divi-
sioni entrë lëꞌë të; adë na të unídëdiꞌi. Zni rinia nu
lluáꞌahia nahin verdá. 19Pues rquiꞌni tsu divisioni
entrë lëꞌë të parë gac bëꞌa mieti chu na shmënë
Dios de verdá. 20 Perë iurë rdëá të parë gau të
shtse shtëDadë, lë ́dëdiꞌi na shtse shtëDadëpurquë
nádiꞌin ziquë bëꞌnë më ordenar. 21 Iurë rau të,
cadë tubi të rguibëlú lu saꞌ të parë gau të lu shtse
nanuaꞌa të mientras stubi saꞌ të nápëdiꞌi pë gáuhiꞌ;
stubi tantë të rzuuꞌdchi të con vini. 22 ¿Pëllë adë
nápëdiꞌi të lidchi të catë rau të, catë ruuꞌ të? ¿Pë adë
nápëdiꞌi të rëspëtiparë los demás shmënëDios? nu
rgul shtu shtë saꞌl nabënápëdiꞌi. ¿Pë guëniaꞌa lu të
iurní? ¿Guëníꞌihia na të më zaꞌquë? Aquëdiꞌi.

Shtse shtë Dadë
(Mt. 26.26‑29;Mr. 14.22‑25; Lc. 22.14‑20)

23 Bëluáꞌahia lëꞌë të lo quë bëna recibir de lëꞌë
Dadë. Na zndëꞌë. Mizmë gueꞌlë bëꞌnë mënë
traicionar lëꞌë Dadë Jesús, gunaꞌzi më guetështildi.
24 Despuësë de bëdëꞌë më graci lu Dios, iurní
bëshullë më guetështildi nu guniꞌi më: “Gulë gau
ndëꞌë; shcuerpa ndëꞌë. Bëllullin por bien shtë
të. Gulë gauhin parë guëagná lduꞌu të galguti
shtëna.” 25 Zni zac despuësë lëꞌë shtse gualú,
gunaꞌzi më copë shtë vini nu guniꞌi më: “Ndëꞌë na
copë narunë cuntienë conveñi cubi naná selladë
por rënë shtëna. Cadë vësë gu të vini ni, gulë
bëagná lduꞌu të galguti shtëna.” 26Cadë vësë rau të
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guetështildinu ruuꞌ të vini lu Santa Cena, quëgluaꞌa
të stubi vësë más pë runë significar galguti shtë
Jesús hashtë guëabrí më stubi.

Gulë gapë rëspëti parë shtse shtë Dadë
27 Rquiꞌni gápël cuidadë. Cualquier nanagáu

guetështildi u nanagú laꞌni copë shtë Dadë sin
quë nápëdiꞌill rëspëti, quëhúnëll tubi duldë cuntrë
cuerpë nu rënë shtë Dadë. 28 Por ni cadë tubi
të rquiꞌni gunë të juzguë manërë nanabánil antsë
gaul guetështildi nu antsë gul vini. 29El quë naráu
nu el quë naruuꞌ la Santa Cena sin quë nápëdiꞌi
rëspëti lu cuerpë shtë Jesús, quëgsëdchini nguiu ni
cashtigu parë mizmë lë ́ꞌëll. 30 Por ni zihani lëꞌë të
rac lluꞌu të; nápëdiꞌi të fuersë, nu zac nanú bëldá
ra saꞌ të guti raiꞌ. 31 Perë si talë guëdë́ꞌnaꞌa juzguë
conductë shtë́naꞌa, iurní adë gúnëdiꞌi më juzguë
lëꞌë hiaꞌa. 32Perë iurë runë më cashtigu lëꞌë hiaꞌa,
nahin parë adë gáquëdiꞌi hiaꞌa condenadë con los
demásmënë shtë guë́ꞌdchiliu.

33 Zni bëchi narac shtuaꞌa, iurë rdëá të parë
gau të shtse shtënë më, gulë cuezë los de más saꞌ
të antsë gau të. 34 Si talë tubi të rldiáꞌnël, gulë
gau cumidë lídchil të parë Dios adë gúnëdiꞌi më
cashtigu lë́ꞌël iurë nardëá të. Los de más asuntë
guna rëglin iurë gueldë guënahia lëꞌë të.

12
Don narzëlaaꞌdchi Espíritu Santo

1 Bëchi, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të shcuendë ra
don narzëlaaꞌdchi Espíritu Santo parë cadë tubi de
lëꞌë hiaꞌa. 2 Nanë ́ të bien iurë nianá na të mënë
nadë guënë́diꞌi Dios, guanaldë të tëchi ra figurë
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nanápëdiꞌi vidë. Znibëꞌnë të según loquënabëluaꞌa
mënë lëꞌë të. 3 Por ni, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të tubi
më naquëbezënú Espíritu Santo laꞌni lduꞌi, nunquë
guëníꞌidiꞌill nacondenar Jesús. Nu zac sulë por
pudërë shtë Espíritu Santo guëniꞌi mënë Jesús na
el quë nanapë derechë parë guënibë́ꞌaiꞌ guëdubi
guë ́ꞌdchiliu.

4 Cadë tubi hiaꞌa bëdë́ꞌnaꞌa recibir don
nabëzëlaaꞌdchi Espíritu Santo. Zihani clasë pudërë
rzëlaaꞌdchi më perë tubsë Espíritu nanú. 5 Nanú
zihani manërë parë gunë mieti sirvë lu Dios,
perë rdë ́ꞌnaꞌa sirvë tubsë Dadë. 6 Nu zac nanú
zihani resultadë gurënë perë tubsë Dios, el quë
narunë parë gunë mieti dchiꞌni. 7 Cadë tubi mieti
bë ́ꞌniꞌ recibir don nabëzëlaaꞌchi Espíritu Santo
të parë grë hiaꞌa guëdë́ꞌnaꞌa provëchë. Fuersë
ni rluaꞌa por lo quë naquëhunë nguiu. 8 Mizmë
Espíritu quëgneꞌe llni nu pudërë parë guadiꞌdzë
nguiu con más llni ruꞌbë. Parë stubi mënë mizmë
Espíritu quëgdë́ꞌëiꞌ fuersë parë ruadiꞌdzë nguiu
clarë diꞌdzë nazeꞌdë de Dios. 9 Stubi mënë rúniꞌ
recibir fe pormizmë Espíritu. 10Stubi rúniꞌ recibir
pudërë parë gunëáquëll ra narac lluꞌu por mizmë
Espíritu. Stúbiꞌ rúniꞌ recibir pudërë parë gúnëll
milagrë. Stubi rúniꞌ recibir fuersë parë guadíꞌdzëll
dizaꞌquë naná zeꞌdë de Dios. Stúbiꞌ rúniꞌ recibir
pudërë parë gac bë́ꞌall guadë na espíritu falsë nu
guadë na espíritu verdadërë. Stubi mënë runë
recibir fuersë parë guadíꞌdzëll dizë́ na nunquë
bësë́ꞌdëdiꞌill. Hia stubi mënë rúniꞌ recibir fuersë
nu pudërë parë guadíꞌdzëll pë runë cuntienë ra
diꞌdzë gurënë. 11Grë ́tëꞌ ra cusë rëꞌ zeꞌdë de Espíritu
Santo naná rneꞌe llni parë cadë tubi mieti según



1 Corintios 12:12 xxxiv 1 Corintios 12:23

lo quë narniꞌi lduꞌu Espíritu.
Grë hiaꞌa na hiaꞌa ziquë tubsë cuerpë

12 Grë ra shmënë Cristo na ziquë tubi cuerpë
nanapë zihani partë. Aunquë zihani na ra partë
shtë cuerpë, nahin tubsë cuerpë. 13Pues grë hiaꞌa,
mënë israelitë nu ramënë nanádiꞌi më israelitë, ra
nanábajo ordë shtë ramënë,nu rananapë libertá,
grë hiaꞌa bëácaꞌa tubsë cuerpë por lo quë nabëꞌnë
Espíritu Santo. Bëꞌnë më punërë cadë tubi hiaꞌa
laꞌni cuerpë. Cadë túbiaꞌa bëdë́ꞌnaꞌa recibir mizmë
Espíritu nazeꞌdë de Dios.

14 Tubi cuerpë napë zihani partë, lë́dëdiꞌi tubsë
partë. 15 Si talë guëaꞌ hiaꞌa guëniꞌi: “Adë nádiaꞌa
guiaꞌa cuerpë; por ni adë nádiaꞌa partë shtë
cuerpë”, lëdë por nídiꞌi guëaꞌ hiaꞌa naseparadë
parë lëꞌë cuerpë. 16 Si talë diágaꞌa guëniꞌi: “Adë
nádiaꞌa slu; por ni adë nádiaꞌa partë shtë cuerpë”,
lëdë pornídiꞌi diágaꞌanasaparadëparë lëꞌë cuerpë.
17 Si talë guëdubi cuerpë na slu, ¿llallë guíniaꞌa
iurní? Si talë guëdubi cuerpë na tubi diaguë, ¿llallë
tsúlliahiaꞌa iurní? 18PerëDiosbëzúcadë tubipartë
shlugarin catë runë tucarë nu catë guc shtuꞌu
më. 19 Si talë grë ́tëꞌ nahin tubsë partë, pues nádiꞌi
cuerpë completë iurní. 20Perë iurneꞌ nanú zihani
partë perë tubsë cuerpë.

21 Slu hiaꞌa adë gáquëdiꞌi guëniꞌi lu guiaꞌa
hiaꞌa: “Adë rquíꞌnidiaꞌa lë́ꞌël”. Nu zac guë ́caꞌa
adë gáquëdiꞌi guëniꞌin lu guëaꞌ hiaꞌa: “Adë
rquíꞌnidiaꞌa lë́ꞌël”. 22 Al contrari, ra partë shtë
cuerpë nanápëdiꞌi fuersë, partë ni más lasac parë
cuerpë. 23 Ra partë shtë cuerpë narniꞌi hiaꞌa
nápëdiꞌin hunurë, rácuhin con más hunurë; ra
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partë nanádiꞌi nasaꞌa, quëdë́ꞌnaꞌa tratar con más
cuidadë. 24 Ra partë shtë cuerpë namás nasaꞌa
rquíꞌnidiꞌin mizmë cuidadë. Dios bë́ꞌniꞌ punërë
grë ́tëꞌpartë shtë cuerpë según voluntá shtëmë. Ra
partë narquíꞌniaꞌa menos, bëdëꞌë më más hunurë
parë partë ni 25 të parë adë tsúdiꞌi ni tubi divisioni
ladi cuerpë sino quë cadë partë shtë cuerpë gapin
cuidadë por los de más sáhiꞌ. 26 Si talë tubi partë
shtë cuerpë quëzac zi u pë raquin, guëdubi cuerpë
quëzac zi iurní. Si talë tubi partë quëhunin recibir
hunurë, pues guëdubi cuerpë rquitë lduꞌin iurní.

27 Pues bien, lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa cuerpë shtë
Cristo; cadë tubi de lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa partë shtë
cuerpë ni. 28Zni Dios bëꞌnë ordenar pë gunë cadë
tubi shmënë më. Primërë gululë́ më ra poshtë,
segundë lugar gululë́ më ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë
naná zeꞌdë de Dios. Tecërë lugar gululë́ më ra
mësë narluaꞌa shtiꞌdzëmë; cuartë lugar ra narunë
milagrë, iurní ra narunëac ra narac lluꞌu. Nu
gululë́më ra narunë compañi, nu ra narnibëꞌa, nu
ra naruadiꞌdzë stubi dizë ́. 29 ¿Nimudë grë ́tëꞌ hiaꞌa
na hiaꞌa poshtë? ¿Nimudë grë ́tëꞌ hiaꞌa na hiaꞌa ra
naruadiꞌdzë dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios? ¿Ni mudë
grë ́tëꞌ hiaꞌa na hiaꞌa mësë, u guëdë́naꞌa milagrë,
30u nápaꞌa pudërë parë gunëácaꞌa ra narac lluꞌu, u
grë ́tëꞌ hiaꞌa rac ruadíꞌdzaꞌa dizë́ gurënë? ¿Nimudë
grë hiaꞌa rac guëníꞌiaꞌa pë runë cuntienë ra dizë́
ni? Pues clarë nahin; lëdë znídiꞌin. 31 Gulë guc
shtuꞌu lo quë narzëlaaꞌchi Espíritu Santo, lo quë
narunë compañi más grë ra shmënë më. Iurneꞌ
guëluáꞌahia lëꞌë të lo quë naná mejurë quë grë ra
cusë rëꞌ.
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13
1 Si talë raca ruadiꞌdza dizë́ shtë mënë nu ra

dizë́ shtë ra ianglë, perë adë rac shtúꞌudiaꞌa sahia,
nápëdiaꞌa amor, nahia ziquë gambanë nanídiꞌi
chahiꞌ; rsë ́dchidiꞌin bien. Nahia ziquë chaꞌ platí
narsë ́dchidiꞌi bien. 2 Talë raca ruadiꞌdza lu mënë
diꞌdzë nazeꞌdë de Dios perë adë nápëdiaꞌa amor,
niétiquë nahia. Talë nanë́a grë clasë secretë shtë
mënë; talë riasëhia guëdubi naná rsëꞌdë mënë
lu guë́ꞌdchiliu, nu si talë rialdí lduaꞌa Dios con
guëdubinú lduaꞌa hashtë guëdchisú Dios ra dani
lua, perë rac shtúꞌudiaꞌa sahia, niétiquë nahia.
3 Talë quiꞌdza grë nanapa caꞌa mënë; talë guna
intriegu shcuerpaparë tsequi lu guiꞌi, perë adë rac
shtúꞌudiaꞌa sahia, niétiquë nahia. Adë bë nápëdiaꞌa
iurní.

4El quë nanapë amor nápëll pacënci; nazáꞌquëll.
Humildë nall. El quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, adë
rzébidiꞌi ldúꞌull pë shtë sáhiꞌ; adë runë nad-
chínidiꞌill lu sáhiꞌ. 5 Gúnëll lo quë narac shtuꞌu
sáhiꞌ, lë́dëdiꞌi lo quë narac shtúꞌull. El quë narac
shtuꞌu sáhiꞌ, adë rldë ́diꞌill; adë nápëdiꞌill mal ll-
gabë. 6Nápëdiꞌi nguiu ni gustë iurë quëhunë mënë
duldë. Mejurë rëuuꞌ ldúꞌull iurë ria mënë shnezë
Dios nu iurë adë rníꞌidiꞌi mënë bishi. 7 El quë
nanapë amor, nunquë rníꞌidiꞌill cuntrë sáhiꞌ. Ri-
aldí ldúꞌull saꞌll na më zaꞌquë. Nápëll confiansë
tsanaldë saꞌll shnezëDios. Ruaꞌa ldúꞌull lu grë cusë
durë.

8 Amor shtë Dios adë tsalúdiꞌin, perë guëdchini
tiempë tsalú diꞌdzë naruadiꞌdzë mënë con pudërë
shtë Dios. Guëdchini tiempë adë guadíꞌdzëdiꞌi
mënë stubi dizë́. Guëdchini tiempë lo quë nari-
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asë ́ hiaꞌa, tsaluhin. 9 Duꞌpsë riasë́ hiaꞌa neꞌ; zi-
hani cusë adë riasë́diꞌi hiaꞌa. Ra narniꞌi diꞌdzë
nazeꞌdë de Dios, también runë faltë parë ri-
asë ́ rall grë cusë 10 perë iurë guëdchini Jesús
con guë ́ꞌdchiliu cubi, grë lo quë nádiꞌi completë,
tsaluhin. 11Tiempënahia llguëꞌnë,biadiꞌdzaziquë
llguëꞌnë. Bëna llgabë ziquë llguëꞌnë. Bëna juzguë
ziquë llguëꞌnë, perë iurë bësaꞌna grë cusë shtë
galëllguëꞌnë, guaruꞌba. 12 Rnádiꞌi hiaꞌa ra cusë
clarë iurneꞌ. Riasë ́diꞌi hiaꞌa por completë. Ziquë
rna hiaꞌa lu guëꞌguanë gushë, rluáꞌadiꞌi bien luhin
perë tubi dzë guëná hiaꞌa bien. Guëná hiaꞌa lu
Dios. Riasë ́ hiaꞌa duꞌpsë neꞌ, perë dzë ni tsasë́
hiaꞌa ziquë Dios nanë́ më lëꞌë hiaꞌa. 13 Tsunë cusë
nápëdiꞌin fin: fe, esperansë, nu amor. Delantë lu
Dios amor namayurë.

14
Enseñansë parë el quë naruadiꞌdzë dizë ́ gurënë

1 Gulë guniꞌi lduꞌu gapë të más amor parë saꞌl
nu gulë gudili pudërë narneꞌe Espíritu Santo parë
guadíꞌdzël shtiꞌdzë Dios. 2 Ra mieti naruadiꞌdzë
dizë́ gurënë quëadíꞌdzëll lu Dios, lëdë lu më ́nëdiꞌi,
purquë ni tubi adë chu riasë ́diꞌi lo quë narniꞌi
mënë ni. Ruadíꞌdzëll por pudërë shtë Espíritu
Santo, perë diꞌdzë ni nagaꞌchi parë los demás saꞌll.
3Perë en cambi el quë naruadiꞌdzë diꞌdzë nazeꞌdë
de Dios, quëadíꞌdzëll lu ra saꞌll të parë tsaldí lduꞌu
raiꞌ más nu parë su rall firmë lu shnezë Dios.
Rdë́ꞌëll cunseju parë bien shtë saꞌll. 4El quë naru-
adiꞌdzë dizë ́ gurënë, rúnëll parë bien de mizmë
lë́ꞌëll, perë el quë naruadiꞌdzë diꞌdzë nazeꞌdë de
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Dios, rúnëll bien parë tsasë ́ grupë shtë shmënë
Dios ra enseñansë shtë më.

5Na rac shtuaꞌa de quë grë́tëꞌ të gapë të fuersë
parë guadiꞌdzë të dizë́ gurënë, perë más rac
shtuaꞌa guadiꞌdzë të diꞌdzë nazeꞌdë de Dios; pues
más lasac el quë naruadiꞌdzë dizaꞌquë quë mënë
narac ruadiꞌdzë dizë́ gurënë. Shtiꞌdzë mënë naru-
adiꞌdzë dizë ́ gurënë, lasáquëdiꞌin parë los de más
sáhiꞌ si talë nídiꞌi tubi narniꞌi pë runë cuntienë
ra dizë́ gurënë; napë quë guëníꞌill pë runë cun-
tienë ra diꞌdzë të napë shmënë Dios provëchë.
6 Por ni bëchi, si talë na gueldë guënahia lëꞌë të
nu guadiꞌdza stubi dizë́ nanadë riasë́diꞌi të, adë
guëlluíꞌidiꞌin parë lëꞌë të. Rquiꞌni guadiꞌdza lu të
enseñansë nabëluaꞌa Dios lua u tubi diꞌdzë nabëna
recibir de lëꞌëmëu tubi diꞌdzënazeꞌdëde lëꞌëmëu
tubi enseñansë shtë më; iurní sí gunë të provëchë.

7 Neꞌ guëniaꞌa tubi comparaciuni. Ra guiꞌbë
músiquë nanápëdiꞌi vidë ziquë flauta u tubi arpa,
si talë adë riubë ́diꞌin clarë, ¿lla gac bëꞌa mieti
pë ruꞌldin, guadë na piesë naguënaꞌzin? 8 Nu lu
tubi guërru, si talë lëꞌë chaꞌ trompetë riubë́diꞌin
clarë ¿chull gunë preparar parë guënáꞌzill guërru?
9 Mizmë zac lëꞌë të, si talë ruadíꞌdzël tubi dizë́
nanadë riasë́diꞌi mieti, ¿llallë gac bëꞌa mieti guadë
naquëgníꞌil? No sea shtíꞌdzël na ziquë tubi naru-
adiꞌdzë sulëmbë. 10Nanú zihani dizë́ naruadiꞌdzë
mënë laꞌni guë ́ꞌdchiliu; grëhinnanúshnéziꞌ. 11Perë
si talë adë riasë́diaꞌa dizë́ shtë stubi naruadiꞌdzë,
nahia ziquë tubi më zitu parë lëꞌë mënë ni nu
lë́ꞌiꞌ na ziquë më zitu parë na. 12 Por ni hia quë
lëꞌë të rac shtuꞌu të gapë të pudërë nu llni shtë
Espíritu Santo, gulë gunaꞌbë lu Dios por pudërë
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parë guadíꞌdzël enseñansë të tsaldí lduꞌu mieti
shtiꞌdzë Dios más.

13Zni na el quë naruadiꞌdzë diꞌdzë gurënë, napë
quë guënáꞌbëll lu Dios të parë guëdëꞌë më pudërë
parë guëníꞌill pë runë cuntienë diꞌdzë ni. 14 Si talë
ruadiꞌdzënúa Dios con diꞌdzë gurënë, quëgnaꞌba
lu Dios con espíritu shtëna, perë adë quëgúdiaꞌa
provëchë parë shgaba cumë riasë́diaꞌa diꞌdzë ni.
15 ¿Pëllë guna iurní? Guënaꞌba lu Dios con espíritu
shtëna nu zac guënaꞌba lu më con dizë́ nariasë́ mi-
eti. Gulda ra labansë conespíritu shtënanuzac con
diꞌdzë nariasëhia 16 purquë si talë quëadiꞌdzënul
Dios nadë más con espíritu shtë ́nël, el quë nar-
quë́ diaguë, el quë nadë bë ́ꞌnëdiꞌi recibir pudërë
shtë Espíritu ziquë lë́ꞌël, adë gúnëdiꞌill gan tsasëll
shtíꞌdzël. Nu adë gáquëdiꞌill guëníꞌill: “Nia Dadë”,
iurë tsalú oraciuni, iurë rdë ́ꞌël graci lu më. Nguiu
ni adë riasë́diꞌill lo quë narníꞌil. 17 Pues bien
quëgdë́ꞌël graci lu më perë parë stubi saꞌl adë
nápëdiꞌill provëchë laꞌni ldúꞌull. 18Quëgdëꞌa graci
lu Dios de quë na ruadiꞌdza diꞌdzë gurënë por
pudërë shtë Espíritu Santo más quë grë ́tëꞌ mënë
19perë catë rdëá grupë shtë shmënë Dios, más rac
shtuaꞌa guëniaꞌa gaꞌi diꞌdzë nariasë́ mënë quë chiꞌi
mili diꞌdzë nanadë riasë́diꞌi mënë. Iurë ruadiꞌdza,
rac shtuaꞌa guëluáꞌahia diꞌdzë naná parë bien shtë
mieti.

20 Bëchi, adë rúnëdiꞌi të ziquë llguëꞌnë nadë rac
bë ́ꞌadiꞌi guadë naná bien nu guadë nanámal, perë
en cuantë ra cusëmal, rac shtuaꞌa gac të ziquëmë
gushë nardëꞌë cuendë. Rac shtuaꞌa gac të llguëꞌnë
inocentë en cuantë ra cusë dzabë. 21 Naescritë
laꞌni librë shtë lëy: “Guadiꞌdza lu naciuni rëꞌ stubi
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dizë́ gurënë. Mënë zitu guëniꞌi rall shtiꞌdza, rniꞌi
Dadë.” 22Zni na, ra dizë́ gurënë naruadiꞌdzë mënë
por pudërë shtë Espíritu Santo, na rahin ziquë sëñi
parë ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios, lë́dëdiꞌi parë ra
narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më. En cambi el quë naru-
adiꞌdzë dizaꞌquë naná zeꞌdë de Dios, nahin ziquë
sëñi parë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, lë́dëdiꞌi
parë ra nanadë rialdídiꞌi lduꞌi. 23 Iurë grupë shtë
shmënë Dios rdëá, si talë grë ́tëꞌ quëadiꞌdzë stubi
dizë́ por pudërë shtë Espíritu Santo nu zeꞌdë tsutë́
ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi, u zeꞌdë tsutë ́mënë nadë rac
bë ́ꞌadiꞌi shcuendë ra cusë ni, iurní guëniꞌi rall rac
luguë të. 24 Perë si talë grë ́tëꞌ të quëadiꞌdzë diꞌdzë
nazeꞌdë de Dios nu tsutë ́ tubi nanadë rialdídiꞌi
lduꞌi dizaꞌquë, u mënë nadë bësë́ꞌdëdiꞌi shtiꞌdzë
më, iurní gunguë bëꞌa nguiu ni duldë shtë ́nëll
nu shtiꞌdzë të gunë juzguë lë́ꞌëll. 25 Grë ́tëꞌ cusë
nagaꞌchi laꞌni lduꞌu nguiu ni, guëruꞌuin lu llni nu
iurní guëzullíbill lu më; guëníꞌill llëruꞌbë na pudërë
shtë Dios. Guëníꞌill Dios quëbezënúhiꞌ lëꞌë të de
verdá.

Iurë tsu cultë, gaquin con ordë
26 Pues iurní bëchi, iurë rdëá të, si tubi de lëꞌë

të nápël tubi cantë, stubi të napë tubi enseñansë,
stúbill rac shtúꞌull guëníꞌill diꞌdzë gurënë, stubi
nguiu rac shtuꞌu guëníꞌill diꞌdzë nabë́ꞌnëll recibir
de Dios, stubi të rac shtúꞌul guëníꞌil pë runë cun-
tienë ra diꞌdzë gurënë; bien nahin. Nadë más gulë
bëꞌnë grë ni parë tsaldí lduꞌu ra shmënë Dios más.
27 Iurë ruadíꞌdzël stubi clasë dizë́, pues biadiꞌdzë
chupë u por más tsunë të nu por turnë. Nu zac
rquiꞌni tubi naguadiꞌdzë pë runë cuntienë dizë́
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ni. 28 Si talë nídiꞌi naguëniꞌi shcuendë diꞌdzë ni,
mejurë adë guadíꞌdzëdiꞌil lu grupë shtë shmënë
Dios. Mejurë guadiꞌdzënul Dios laꞌni ldúꞌul guitsë
guitsë. 29 Nu si talë guadíꞌdzël dizaꞌquë nazeꞌdë
de Dios, pues guëniꞌi chupë mieti u tsunë ra mënë
narëtaꞌ; hia los de más gunë raiꞌ juzguë lo quë
naguniꞌi ra nguiu ni. 30 Perë si talë Dios guënéꞌeiꞌ
galërac bëꞌa parë stubi saꞌ të naquëbezë ngaꞌli,
iurní lëꞌë nagunaꞌzi diꞌdzë primërë, guëac dchi;
adë tsagláꞌguëdiꞌi guadíꞌdzëll. 31Manërë ni grë ́tëꞌ
të narunë recibir diꞌdzë nazeꞌdë de Dios, gulë
biadiꞌdzë tubi por tubi të parë grë́tëꞌ të tsasëꞌdë të
nu gunë të provëchë ra diꞌdzë ni. 32 El quë naru-
adiꞌdzë dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios, pues el mizmë
lë́ꞌëll nápëll pudërë parë guadíꞌdzëll u parë adë
guadíꞌdzëdiꞌill. 33 Dios adë rsëdchínidiꞌiꞌ desordë
sino rquitë lduꞌu më iurë tsu cultë con ordë. Zni
rluáꞌahia ra grupë shtë shmënë Dios, ra nabëzunë́
më almë shtë raiꞌ.
Ziquë na custumbrë entrë grë ra shmënë Dios,

34 ra naꞌa adë nápëdiꞌi rall derechë parë guadiꞌdzë
raiꞌ lu cultë; adë bëdëꞌë Dios sí parë guadiꞌdzë raiꞌ
sinogacraiꞌobedientëziquëcagnibëꞌamë laꞌni lëy.
35Si talë rac shtuꞌu tsasë ́ raiꞌ, guënaꞌbëdiꞌdzë raiꞌ lu
tseꞌlë raiꞌ lídchiꞌ purquë nádiꞌi bien si talë tubi naꞌa
guadíꞌdzëll lu cultë.

36 Napë quë gac bëꞌa të de quë shtiꞌdzë Dios
adë guzublúdiꞌi con lëꞌë të nu nádiꞌi të lúniquë
mënë nabëꞌnë recibir shtiꞌdzë më. 37 Si talë tubi
të rníꞌil bë ́ꞌnël recibir dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios, u
si talë cagníꞌil ruadíꞌdzël por pudërë shtë Espíritu
Santo, napëquëgacbë ́ꞌal loquënaquëquëaꞌandëꞌë
nahin tubi mandadë shtë Dadë Dios. 38 Perë si
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talë adë në́diꞌi nguiu gac bë́ꞌall nahin verdá, pues
gulë bësaꞌnë lë ́ꞌëll lu nacahi shtë́nëll. 39Bëchi, gulë
guniꞌi lduꞌu parë gapë të pudërë parë guadiꞌdzë të
dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios; adë rcádiꞌi të guadiꞌdzë
ra mënë stubi dizë́ 40perë gulë bëꞌnë grë cusë con
ordë, lë́dëdiꞌi con desordë.

15
Guashtë́ Cristo ladi ra tëgulë

1 Iurneꞌ bëchi, rac shtuaꞌa guëagná lduꞌu të
dizaꞌquënanábiadiꞌdza lu të. Bëꞌnë të recibirinnu
tsaglaꞌguë rianaldë të nezë shtëmë con guëdubinú
lduꞌu të. 2 Por dizaꞌquë ni nasalvar të si talë
tsaglaꞌguë të lo quë nabëluáꞌahia lëꞌë të. Nasalvar
të si gualdí lduꞌu të shtiꞌdzëmë de verdá.

3 Primërë lugar, bëluáꞌahia lëꞌë të grë enseñansë
nabëna recibir. Bëluáꞌahia lëꞌë të de quë Cristo
guti por ra duldë shtë́naꞌa cumë ziquë rniꞌi laꞌni
Sagradas Escrituras. 4 Bëgaꞌchi më nu guashtë ́hiꞌ
ladi ra tëgulë dzë tsunë, igual ziquë rniꞌi ra
Sagradas Escrituras. 5 Bëluáꞌahia lëꞌë të de quë
bëluaꞌalú më lu Pedro; despuësë bëluaꞌalúhiꞌ lu los
de más poshtë. 6 Despuësë bëluaꞌalúhiꞌ lu más
de gaꞌi gahiuꞌa shmënë Dios naná bëdëá. Zihani
mënë todavía nabani raiꞌ; sëbëldá raiꞌ hia guti raiꞌ.
7Despuësë bëluaꞌalú Cristo lu Jacobo, iurní lu grë
ra poshtë shtë ́niꞌ.

8 Hia despuësë de ni bëluaꞌalú më lua aunquë
nahia ziquë tubi llguëꞌnënabëdchini lu guë́ꞌdchiliu
antsë gac cumplir tiempë parë gáliꞌ. 9 Nahia el
quë nalasáquëdiꞌi entrë los demás poshtë shtëmë.
Adë rúnëdiꞌi tucarë gacaposhtëpurquëguzunalda



1 Corintios 15:10 xliii 1 Corintios 15:19

ra shmënë Dios. 10 Perë lo quë nanahia iurneꞌ
na purquë guc shtuꞌu më na nu bëꞌnë më zihani
favurë parë na. Lo quë nabëꞌnë më por na, napë
resultadë. Bëna dchiꞌni más quë los de más mënë
aunquënilë lëdënádiꞌi, sinoquëDiosbëneꞌe fuersë
nu bëꞌnë ldaiꞌmë na. 11 Perë adë rúnëdiꞌi importë
chu bëꞌnë más dchiꞌni. Biadiꞌdzë naꞌa lu të ra
dizaꞌquë nu gualdí lduꞌu të shtiꞌdzëmë.

Tsashtë́ ra tëgulë stubi
12Si talë ruadiꞌdzë naꞌa de quë Cristo guashtë ́hiꞌ

ladi ra tëgulë ¿pëzielú bëldá de lëꞌë të rniꞌi të de quë
tsashtë́diꞌi ra tëgulë? 13Si adë tsashtë ́diꞌi raiꞌ ladi ra
tëgulë pues tampuquë lëꞌë Cristo adë guashtë ́diꞌiꞌ
ladi ra tëgulë. 14 Talë Cristo adë guashtë ́diꞌi ladi
ra tëgulë, hia dizaꞌquë naná biadiꞌdzë naꞌa lu të
nápëdiꞌin valurë nu fe shtë të nápëdiꞌin valurë;
lasáquëdiꞌin. 15 Si talë nahin zni, rluaꞌa clarë na
naꞌa testigu falsë purquë hia lëꞌë naꞌa guniꞌi naꞌa
lu ra mënë de quë Dios bëldishtë́ Cristo ladi ra
tëgulë. Perë si talë nádiꞌin verdá de quë ra tëgulë
adë tsashtë́diꞌi raiꞌ stubi, pues iurní zac lëꞌë Dios
bëldishtë́diꞌi më lëꞌë Cristo. 16 Si talë tëgulë adë
tsashtë́diꞌi raiꞌ stubi, iurní lëꞌë Cristo tampuquë
guashtë ́diꞌiꞌ ladi ra tëgulë. 17 Si talë Cristo adë
guashtë ́diꞌiꞌ ladi ra tëgulë, fe shtë të adë rlluíꞌidiꞌin;
todavía adë naperdunë duldë shtë të. 18 Nu ra
tëgulë nagualdí lduꞌu shtiꞌdzë Jesús, adë nádiꞌi raiꞌ
salvar. 19 Si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Cristo
napin valurë sulamëntë mientras quëréldaꞌa lu
guë ́ꞌdchiliu, iurní prubi na hiaꞌa; nápëdiꞌi hiaꞌa
esperansë nu runë tucarë guëgaꞌa lduꞌu mënë lëꞌë
hiaꞌa.
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20 Perë verdá na de quë Cristo guc resucitar
ladi ra tëgulë; na më lëꞌë primërë naguashtë́ parë
adë guëabrídiꞌi gátiꞌ stubi. 21 Pues ziquë guzublú
galguti por tubsë nguiu, también por tubi nguiu
guzublú galëriashtë́ shtë tëgulë. 22Pues grë́tëꞌmënë
napë quë gati raiꞌ purquë na raiꞌ llëbní Adán; zni
zac grë ́tëꞌ naná unidë con Cristo, guëldishtë́ më
lëꞌë raiꞌ ladi ra tëgulë. 23 Perë cadë nguiu según
turnë narunë tucarë lë́ꞌëll. Cristo gúquiꞌ ziquë
primërë naná gátidiꞌi parë siemprë perë despuësë
iurë guëabrí më stubi, iurní gátidiꞌi jamás ra naná
unidë con lëꞌë më. 24 Iurní guëgaꞌa iurë shtë fin;
tsalú guë ́ꞌdchiliu rëꞌ. Guëdëꞌë më fin grë ́tëꞌ au-
toridá, grë ́tëꞌ ra nanapë pudërë, nu guëdëꞌë më
fin parë grë ra narnibëꞌa lu guë́ꞌdchiliu. Iurní
gunë më intriegu catë rnibëꞌa më caꞌa Dios,
Shtádaꞌa. 25 Guënibëꞌa Cristo ziquë rëy hashtë
iurë gunë Dios gan lu grë enemigu shtë Cristo nu
guëzullibi rall lúhiꞌ. 26 Lúltimë enemigu nagunë
më gan lúhiꞌ na galguti 27 purquë Dios bëdëꞌë
më derechë guënibëꞌa Cristo grë́tëꞌ cusë, perë
iurë Sagradas Escrituras rniꞌi de quë Cristo nápiꞌ
derechë parë guënibë́ꞌaiꞌ grë ́tëꞌ cusë, pues clarë
nahin de quëDios adë nádiꞌiꞌbajo ordë shtë Cristo,
perë bëdëꞌë më derechë parë guënibëꞌa Cristo
guëdubi guë́ꞌdchiliu. 28 Iurë grë ́tëꞌ cusë guëaꞌnin
bajoordë shtëCristo, iurnímizmë lëꞌëCristo, shini
Dios, gúniꞌ intriegu mizmë lë́ꞌiꞌ con grë pudërë
nanápiꞌ lu Dios të parë Dios gáquiꞌ el quë nanapë
grë pudërë parë siemprë.

29Nanú ra narniꞌi adë tsashtë́diꞌi ra tëgulë, perë
sinahinverdá, ¿pëzielúrriubënisë rallpor rananá
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guti? Si talë adë tsashtë́diꞌi tëgulë,mbanëna loquë
nacanihunë të;mejurë adë guëchuꞌbë nisë të saꞌ të
shlugar ra tëgulë.

30Nu zac ¿pëzielú rdchiꞌba vidë shtëna lu peligrë
guëdubi tiempë si talë adë tsashtë ́diꞌi ra tëgulë?
31Quëgniaꞌa lu të verdá de quë grë́tëꞌ dzë nanúa lu
peligrë shtë galguti. Runë nadchinia por dchiꞌni
nabëna entrë lëꞌë të; guquin purquë unidë nahia
con Cristo Jesús, Shlámaꞌa. 32 Perë si talë nahin
ziquë narniꞌi tubi dichë: “Gudildia con ra ma
dushë laꞌni guëꞌdchi Efeso” ¿pë cusë bëna gan si
talë ra tëgulë adë tsashtë ́diꞌi raiꞌ stubi? Mejurë
guëniꞌi hiaꞌa: “Cha guëdáuhaꞌa; cha guëdí hiaꞌa; glli
gati hiaꞌa”.

33 Adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí guëguguë́ mënë lëꞌë të por
diꞌdzë falsë. Nanú tubi dichë narniꞌi: “Ra amigu
mal na rall causë rniti mënë nezë zaꞌquë”. 34Gulë
bëꞌnë llgabë bien nu gulë bëabrí lduꞌu të tubi nezë
zaꞌquë nu adë rúnëdiꞌi të duldë, pues nanú bëldá
të naná guënë́diꞌi Dios bien. Rniaꞌa lu të zndëꞌë të
parë guëtú lu të duꞌpë.

Lla tsashtë́ ra tëgulë
35Tal vez tubi de lëꞌë të guënaꞌbë díꞌdzël: “¿Llallë

tsashtë́ ra tëgulë? ¿Lla na cuerpë gapë raiꞌ iurë
guëbani raiꞌ?” 36 Diꞌdzë ni na tuntë. Nanël iurë
lë́ꞌël rcabnil bëꞌdchi, hia bëꞌdchi ni napë quë
guꞌdzë të parë guëruꞌu tubi plantë. 37 Grë ́tëꞌ nar-
gabní laꞌni guiuꞌu ziquë bëꞌdchi shtë trigu u stubi
clasë bëꞌdchi, iurë rcabnilin, adë nápëdiꞌin formë
shtë plantë sino nahin bëꞌdchi. 38 Dios rdëꞌë më
lu bëꞌdchi tubi formë narac shtuꞌu më, formë
naná gurënë según narniꞌi lduꞌu më. Cadë clasë
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bëꞌdchi rldanin nu napin formë narunë tucarë.
39 Grë ́tëꞌ ra nanabani, nápëdiꞌi rall cuerpë igual;
nanú cuerpë shtë mënë; stubi clasë cuerpë parë
ra ma, nu cuerpë shtë ra maꞌñi na stubi clasë;
nu cuerpë shtë ra mbeldë gurënë nahin. 40 Nu
zac nanú ra nanapë cuerpë lu gubeꞌe, nu nanú
ra nanapë cuerpë lu guë́ꞌdchiliu, perë cuerpë
nananú gubeꞌe, nasaꞌa rluaꞌain. Lëꞌë galnasaꞌa
shtë cuerpë shtë guë ́ꞌdchiliu gurënë nahin. 41Lëꞌë
llni shtë ngubidzë gurënë nahin con llni shtë
mbehu, nu zac gurënë na llni shtë ra mbelëguiꞌi.
Entrë ra mbelëguiꞌi tubi mbelëguiꞌi rabtsëꞌë llni
shtëhin másruꞌu fuertë lu saꞌ mbelëguiꞌi. 42 Zni na
con tëgulë iurë riashtë ́ raiꞌ. Vidë shtë nguiu na
ziquë tubi bëꞌdchi naná rialú, perë iurë tsashtë́
nguiu ladi ra tëgulë, adë gátidiꞌiꞌ jamás. 43 Rtu lu
hiaꞌa por ra cuerpë nadápaꞌa iurneꞌ purquë rati
ra cuerpë, perë tsashtë ́ hiaꞌa nasaꞌa. Na hiaꞌa
débil iurneꞌ perë iurë tsashtë́ hiaꞌa ladi ra tëgulë,
guëdápaꞌa cuerpë fuertë naná tsalúdiꞌi. 44 Lu
guë ́ꞌdchiliu rëꞌ nadápaꞌa cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu
perë iurë tsashtë ́ hiaꞌa ladi ra tëgulë, guëdápaꞌa
cuerpë gurënë naná demasiadë nasaꞌa. Nadápaꞌa
cuerpë shtë guë́ꞌdchiliuperë zacnanúcuerpë cubi
narneꞌe Dios.

45 Rniꞌi ra Sagradas Escrituras: “Primërë nguiu
Adán bëáquiꞌ nguiu nanabani”, perë rniaꞌa lu të
lëꞌë Adán naná bëdchini despuësë, na më lúniquë
narneꞌe vidë cubi shtë Dios. 46 Lëꞌë nguiu
shtë guë́ꞌdchiliu bëdchíꞌniꞌ primërë con cuerpë
naná guiuꞌu; hia despuësë bëdchini nguiu nanapë
pudërë parë guënéꞌeiꞌ vidë espiritual. 47 Primërë
nguiu guctsaꞌu guiuꞌu; náhiꞌ de guë́ꞌdchiliu, perë
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segundë nguiu bëdchíniꞌ de gubeꞌe. 48 Ziquë guc
nguiu naguctsaꞌu guiuꞌu, zni na grë ́tëꞌ naralë laꞌni
guë ́ꞌdchiliu. Ziquë guc nguiu nabëdchini de gubeꞌe
nu guziáꞌaiꞌ gubeꞌe, zni na ra mieti nanapë vidë
nazeꞌdë de lëꞌë më nacuezë gubeꞌe. 49 Ziquë
lëꞌë nguiu nápëll cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu, tam-
bién guëdápaꞌa cuerpë ziquë cuerpë shtë Cristo
nacabezë gubeꞌe.

50 Bëchi, rniaꞌa lu të grë́tëꞌ cuerpë nadápaꞌa
iurneꞌ adë gáquëdiꞌi tsutëhin catë rnibëꞌa Dios. Lo
quë nanapë quë tsalú, adë nápëdiꞌin partë con ra
cusë nadë tsalúdiꞌi. 51 Rac shtuaꞌa gac bëꞌa të tubi
secretë; lëdë grë ́diꞌiaꞌa gati hiaꞌa sino gac cambi
shcuérpaꞌa. 52De repëntë ziquë iurë rguini láguël,
guínil chaꞌ shtë trompetë; iurní ra tëgulë guëbani
raiꞌ stubi të parë jamás adë guëabrídiꞌi gati raiꞌ.
Hia lëꞌë hiaꞌa gac cambi iurní. 53 Lëꞌë cuerpë
shtë ́naꞌa narialú napë quë gac cambi parë adë
tsalúdiꞌin jamás. Cuerpë shtë ́naꞌa naná rati, napë
quë gac cambi të parë adë gátidiꞌi jamás. 54 Dzë
ni iurë lëꞌë cuerpë shtë ́naꞌa narialú gac cambi
por cuerpë nadë rialúdiꞌi, nu lëꞌë cuerpë shtë́naꞌa
gac cambi por cuerpë nanadë gátidiꞌi, iurní gac
cumplir lo quë naná escritë laꞌni Sagradas Escrit-
uras: “Bëdëꞌë më fin lëꞌë galguti. 55 Lë́ꞌël galguti,
¿gua pudërë shtë́nël parë gúnël gan lu grë mi-
eti?” 56 Pues duldë bësëdchini galguti parë lëꞌë
mieti, nu duldë na ziquë tubi narnibëꞌa lëꞌë mi-
eti purquë lëy shtë Dios rluaꞌa grë mieti na rall
pecadurë. 57PerëdushquilliDios, rneꞌemëpudërë
parë rac guëdë́ꞌnaꞌa gan lu galguti por Jesucristo,
Shlámaꞌa. 58 Por grë ndëꞌë, bëchi narac shtuaꞌa,
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gulë tsaglaꞌguë firmë lu shnezë më; adë tsaldídiꞌi
lduꞌu të stubi ldaiꞌ. Gulë bëꞌnë dchiꞌni shtë Dadë
másruꞌu purquë nanë́ të dchiꞌni naquëhunë të
juntë con lëꞌë Dadë, adë nádiꞌin sin resultadë.

16
Ofrendë parë ra shmënë Dios

1 Iurneꞌ quëquëaꞌa shcuendë ra centavë nardëá
parë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. Gulë
bëtëá centavë según lo quë nagunibë́ꞌahia ra
grupë shtë shmënë Dios naná quëreldë regiuni
Galacia. 2Cadë primërë dzë shtë llmalë, cadë tubi
de lëꞌë të napë quë guëtëal centavë según lo quë
nabë́ꞌnël gan. Gulë cutsaꞌuin të parë nídiꞌi nicidá
guëtëá të ofrendë iurë guëdchinia. 3 Iurë guëdchinia
ndë, guësheꞌlda lëꞌë ranarunë të nombrar; guëdëꞌa
guiaꞌa raiꞌ tubi cartë shtë recomendación parë
guaꞌa raiꞌ ofrendë shtë të hashtë Jerusalén. Gunë
rall intriegu centavë ni parë ra naquëreldë ngaꞌli.
4 Si talë guëniꞌi lduaꞌa de quë nu zac na tsahia,
sënaldë raiꞌ na.

Guniꞌi lduꞌu Pablo tsáhiꞌ Corinto
5Napë quë tsahia por regiuni shtë Macedonia;

hia despuësë de ni, guëdchinia Corinto. 6 Adë na
segúrëdiaꞌa perë guëquëreldënúa lëꞌë të por duꞌpë
tiempë u guëtëda tiempë naldë ngaꞌli con lëꞌë të.
Iurní zac gunë të compañi na nezë shtëna catë
guzëahia despuësë. 7 Adë rac shtúꞌudiaꞌa gueldë
guënahia lëꞌë të por duꞌpë tiempë sino quë rac
shtúꞌuhia cueza con lëꞌë të tubi visitë llëduni si
talë na voluntá shtë Dios. 8 Perë na guëana Efeso
hashtë tsalú laní Pentecostés 9purquë ndëꞌë nanú
zihani dchiꞌni shtë Dadë Jesús parë guna cumplir.
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Tsaldí lduꞌuramënë shtiꞌdzëmë;perënanúzihani
contrari narunë cuntrë shtiꞌdzë Dios.

10Si talë guëdchiniTimoteo, gulë bëꞌnë tratë bien
lë́ꞌiꞌ të parë adë riádiꞌi lduꞌi purquë lë́ꞌiꞌ quëhúniꞌ
dchiꞌni shtënë Dadë igual ziquë na. 11 Por ni
adë chu gúnëdiꞌi desprëci lë́ꞌiꞌ. Mejurë gulë bëꞌnë
compañi lë́ꞌiꞌ parë tsagláꞌguiꞌ viajë shtë ́niꞌ të parë
guëdchini gueldë guënáhiꞌ na. Quëbeza lë́ꞌiꞌ juntë
con los demás bëchi la saꞌ hiaꞌa.

12Lëꞌë bë ́chaꞌa Apolos, bëna ruëguë lúhiꞌ të parë
gúnëll compañi los de más saꞌ hiaꞌa iurë gueꞌdë
guëná raiꞌ lëꞌë të, perë Apolos quëgníꞌill de quë
nádiꞌi voluntá shtë Dios parë gueꞌdë guënall lëꞌë
të iurneꞌ, perë hashtë guëneꞌe më sí, iurní gueꞌdë
guënall lëꞌë të.

Rialú cartë rëꞌ con saludë
13Gulë gucmënë nasini nu gulë tsaglaꞌguëfirmë

lu shnezë më. Gulë cue zaꞌquë zaꞌquë. Gulë
bëꞌnë shchiꞌniDios ziquëmënënaná rialdí lduꞌi de
verdá. Gulë gac nguiu nadë rdzë ́bëdiꞌi. 14Grë́tëꞌ lo
quë nagunë të, gulë bëꞌnin con guëdubinú lduꞌu të
con amor parë los demás saꞌ të.

15 Iurneꞌ bëchi, nanë́ të de quë famili shtë
Estéfanas guc raiꞌ primërë naná gualdí lduꞌi
shtiꞌdzë Jesús; na raiꞌ primërë nagualdí lduꞌi
shtiꞌdzë Dios entrë grë mënë naquëreldë regiuni
Acaya. Nu tsaglaꞌguë quëhunë raiꞌ sirvë los demás
mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. 16Rac shtuaꞌa
de quë lëꞌë të guëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë mënë
ziquë lëꞌë raiꞌ nu zac grë ra naná runë compañi
parë shchiꞌni Dios, nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë
ramënë naquëhunë dchiꞌni shtëmë. 17Nalë́ rquitë
lduaꞌa de quë bëdchini Estéfanas, Fortunato, nu
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Acaico. Lëꞌë raiꞌ bëꞌnë raiꞌ cumplir lo quë narunë
faltë nihunë të. 18Nalë ́ bësëquitë lduꞌu raiꞌ na nu
zac lëꞌë të. Napë quë gapë të respëti parë ra mënë
ziquë lëꞌë raiꞌ.

19Ragrupë shtë shmënëDiosnaquëreldë regiuni
Asia, quëgsheꞌldë raiꞌ saludë parë lëꞌë të. Aquila nu
Prisila con grupë shtë shmënë Dios nardëá lidchi
raiꞌ, quëgsheꞌldë raiꞌ zihani saludë en el nombre
shtë Dadë Jesucristo. 20Gulë bëꞌnë recibir saludë
shtë grë ra shmënë Dios naquëreldë ndëꞌë. Gulë
bëꞌnë saludar grë ra shmënë Dios con tubi abrasë.
21 Na Pablo, quëgsheꞌlda saludë parë lëꞌë të con
prupi shtiꞌdza nabëquëaꞌa.

22 Si talë tubi de lëꞌë të adë rac shtúꞌudiꞌil Jesu-
cristo de verdá, pues grë ramënë ni gac condenar.
Rac shtuꞌu hiaꞌa guëdchini Dadë Jesucristo lueguë.

23 Gulë bëꞌnë recibir favurë nu bendición shtë
Dadë Jesucristo. 24Quëgsheꞌlda amor shtëna ziquë
sahia naná unidë con Jesucristo. Amén.
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