
1 Tesalonicenses 1:1 i 1 Tesalonicenses 1:5

Primerë cartë nabëquëꞌë San
Pablo lu ra Tesalonicenses
Bëquëꞌë Pablo tubi cartë lu grupë shtë shmënë

Dios naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica
1 Na Pablo quëquëaꞌa cartë rëꞌ con Silvano

nu Timoteo lu ra grupë shtë shmënë Dios, ra
naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica. Dios Shtádaꞌa con
Jesucristo Shlámaꞌa gudili lëꞌë të; na të shmënëmë.
Rnaꞌba lu Dios Padre nu lu Dadë Jesucristo gunë
më llëruꞌbë favurë parë lëꞌë të, nu rnaꞌba lu më
gunëmë compañi lëꞌë të, të cuedchí lduꞌu të.

Rnaramënë lla zianaldë ramëTesalónica shnezë
më

2 Iurë ruadiꞌdzënú naꞌa Dios, siemprë rnaꞌbë
naꞌa lu më por lëꞌë të. Siemprë rdëꞌë naꞌa graci
lu më por lëꞌë të. 3 Rëagná lduꞌu naꞌa lëꞌë të iurë
rnaꞌbë naꞌa lu Shtádaꞌa Dios por lëꞌë të. Rëagná
lduꞌu naꞌa de quë demasiadë rialdí lduꞌu të Dios
nurëagná lduꞌunaꞌa tsaglaꞌguëgunë të shchiꞌnimë
con guëdubinú lduꞌu të. Nalë ́ rac shtuꞌu të lëꞌë më,
nu zugaꞌa të firmë shnezë më purquë quëbezë të
tiempënaguëdchiniDadë Jesucristo stubi vueltë lu
guë ́ꞌdchiliu. 4 Rniaꞌa lu të, bëchi la saꞌ hiaꞌa, nanë́
naꞌa rac shtuꞌu Dios lëꞌë të nu gulë ́më lëꞌë të parë
gac të shmënë më. 5 Pues dzë ni biadiꞌdzë naꞌa
lu të dizaꞌquë, beꞌdë guëniꞌi naꞌa con pudërë shtë
Espíritu Santo, lëdë niáꞌasëdiꞌi con diꞌdzë nadiaꞌa
naꞌa. Bëdchininaꞌa lu tëpurquënanë́naꞌa radiꞌdzë
rëꞌ nahin verdá shtë Dios. Nu mizmë lëꞌë të rdëꞌë



1 Tesalonicenses 1:6 ii 1 Tesalonicenses 2:2

të cuendë lla bëlezënú naꞌa lëꞌë të parë bien shtë të
purquë rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të.

6Rgubënebi të ziquë dzudëꞌnë naꞌa nu rgubënebi
të lo quë nabëꞌnë Dadë Jesús. Iurë gualdí lduꞌu
të dizaꞌquë, demasiadë rquitë lduꞌu të purquë
quëbezënú të Espíritu Santo laꞌni lduꞌu të. Guc
të shmënë Jesús perë mizmë tiempë guzunaldë
mënë lëꞌë të demasiadë. 7 Ra mënë narialdí lduꞌi
dizaꞌquë regiuni Macedonia nu Acaya, guná rall
lla mudë quëreldë të; na të ejemplë parë lëꞌë raiꞌ.
8 Guagluaꞌa të dizaꞌquë shtë Dadë Jesús lëꞌë ra
mënë, lëdë niétiquë ra naquëreldë Macedonia nu
Acaya sino quë lu grë ra naquëreldë alrededurë ra
regiuni rëꞌ. Por ni adë rquíꞌnidiꞌi pë guëniꞌi naꞌa de
lëꞌë të lu ra mënë purquë nanë́ rall lla nabani të.
9 Lo mizmë lëꞌë rall ruadiꞌdzë rall mudë nabëꞌnë
të recibir lëꞌë naꞌa dzë nabidë guëná naꞌa lëꞌë
të. Ruadiꞌdzë rall lla bësaꞌnë të ídolo shtë të parë
guanaldë të shnezë Dios, më nanabani. Lueguë
guzublúbëzuꞌbëdiaguë të shtiꞌdzëDiosverdadërë.
10Nu ruadiꞌdzë rall lla quëbezë të Jesús, shini Dios.
Quëbezë të dzë guëabrí më de gubeꞌe, lo mizmë
Jesús nabëldishtë́ Dios ladi ra tëgulë. Jesús ni gunë
mësalvar lëꞌëhiaꞌa lucashtigudushënaguësheꞌldë
Dios parë ramënë shtë guë́ꞌdchiliu.

2
Mudë nabëꞌnë Pablo dchiꞌni guëꞌdchi Tesalónica

1 Mizmë lëꞌë të bëchi la saꞌ hiaꞌa, nanë́ të dzë
nabeꞌdëguënánaꞌa lëꞌë të, adëgúquëdiꞌin sin resul-
tadë. 2 Bien nanë́ të guzunaldë ra mënë lëꞌë naꞌa
guëꞌdchi Filipos antsë bëdchini naꞌa Tesalónica.
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Guniꞌi guidzë ra mënë lëꞌë naꞌa nu bëquëꞌë hi-
aguë rall lëꞌë naꞌa, perë Dios bëꞌnë compañi lëꞌë
naꞌa. Con guëdubinú lduꞌu naꞌa biadiꞌdzë naꞌa
ra dizaꞌquë lu grë të. Adë bëdzë́bëdiꞌi naꞌa aun-
quë nalë́ guzunaldë ra mënë lëꞌë naꞌa. 3 Adë
bësiguë́diꞌi naꞌa lëꞌë të purquë ra diꞌdzë nabëluaꞌa
naꞌa lëꞌë të nahin verdá. Guquëreldë zaꞌquë naꞌa
con lëꞌë të, lë ́dëdiꞌi con ra llgabëmal. Beꞌdë guëniꞌi
naꞌa lu të parë tsanaldë të nezë zaꞌquë shtë Dios.
4 Iurë bëdëdë naꞌa lu prëbë shtë Dios, bëꞌnë më
incarguë lëꞌë naꞌa ra dizaꞌquë shtë më nagunë
salvar lëꞌë hiaꞌa. Zni riagniꞌi naꞌa shtiꞌdzë më lu
ra mënë. Adë riagniꞌi naꞌa dizaꞌquë lu ra mënë
niétiquë parë gac shtuꞌu rall lëꞌë naꞌa sino quë
dzudëꞌnë naꞌa shchiꞌni Dios, el quë narnibëꞌa lëꞌë
naꞌa. Dios na testigu de quë verdá na llgabë shtë
naꞌa. 5Cumë ziquë nanë́ të nunquë adë bëluáꞌadiꞌi
naꞌa lëꞌë të con diꞌdzë chulë naruadiꞌdzë ra mënë
shtë guë ́ꞌdchiliu, nu adë bëluáꞌadiꞌi naꞌa lëꞌë të
con protëstë parë nadchisú naꞌa shtumí të. Dios
nanë́ më grë ra diꞌdzë rëꞌ nahin verdá, grë diꞌdzë
narniꞌi naꞌa lu të. 6 Nunquë adë rguílidiꞌi naꞌa
parë gac naꞌa më ruꞌbë lu ra mënë, nilë lëꞌë të,
nu nilë ra naquëreldë ra stubi ladë, perë ziquë
muzështë Jesúsnanánaꞌa, napënaꞌaderechëparë
nianaꞌbë naꞌa lu të ra cusë narquiꞌni naꞌa perë adë
chu bë ́ꞌnëdiꞌin. 7 Mejurë bëdëꞌnë naduꞌu naꞌa lu
të ziquë tubi naꞌa narac shtuꞌu ra shíniꞌ. 8 Tantë
rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të, beꞌdë guëniꞌi naꞌa dizaꞌquë
shtë Dios lu të nu bëdëꞌnë naꞌa sirvë lu të purquë
llëruꞌbëcariñinadapënaꞌaparë lëꞌë të. 9¿Gu rëagná
lduꞌu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, lla bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni
hashtë bëdzaguë naꞌa parë gudili naꞌa nagudáu
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naꞌa? Dzë ni beꞌdë guëniꞌi naꞌa dizaꞌquë shtë Dios
lu të. Bëdëꞌnënaꞌadchiꞌni dzë la gueꞌlë parë adëpë
gunáꞌbëdiꞌi naꞌa lu të.

10 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌu dizaꞌquë, nanë́ të nu
rna Dios lla guquëreldënú naꞌa lëꞌë të. Guquëreldë
zaꞌquë naꞌa con lëꞌë të sin ni tubi llgabë mal. Adë
gunádiꞌi të bëdëꞌnë naꞌa duldë iurní purquë vidë
shtë naꞌa limpi nahin delantë lu Dios. 11 Cadë lëꞌë
tënanë́ të llamudëbiadiꞌdzënúnaꞌa lëꞌë të lla gunë
të. Guniꞌinú naꞌa lëꞌë të cadë tubi të cumë ziquë
rniꞌinú shtadë llguëꞌnë lëꞌë llguëꞌnë. 12Guniꞌi naꞌa
lu të con guëdubinú lduꞌu naꞌa; bëneꞌe naꞌa cunseju
parë guëbani të tubi vidë naná rëuuꞌ lduꞌu Dios.
GunaꞌbëDios lëꞌë tëparë tsutë ́ të lugar catë rnibëꞌa
më, catë nanú pudërë nu llni shtë më.

13También rdëꞌënaꞌagraci lumëguëdubi tiempë
purquë dzë ni, bëquë́ diaguë të dizaꞌquë shtë
Dios. Tiempë nabeꞌdë guëniꞌi naꞌa lu të, bëꞌnë
të recibirin ziquë lëꞌë më nianiꞌi më lu të. Adë
bë ́ꞌnëdiꞌi të recibirin ziquë diꞌdzë përuchi, purquë
de verdá na rahin dizaꞌquë shtë Dios narunë
cambi vidë shtë të. 14 Pues rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ
hiaꞌa, dzë ni guzunaldë ra mënë ladzë të lëꞌë të,
gulubënebi të ziquë bëꞌnë ra shmënë Dadë Jesús
nanarë ́ Judea. Ra më israelitë guzunaldë rall
lëꞌë ra grupë shtë shmënë Dios, nu ra më ladzë
të guzunaldë rall lëꞌë të purquë rialdí lduꞌu të
dizaꞌquë. 15 Ra më israelitë gudini rall lëꞌë Dadë
Jesús nu gudini rall ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios lu
rall. Mizmëmanërë bëquë́ guiaꞌa rall shtiꞌdzënaꞌa.
Adë quëreldë záꞌquëdiꞌi rall delantë lu Dios. Rldë
rall nu rzu rall lu grë mënë. 16 Nu adë gunë́diꞌi
rall niagniꞌi naꞌa dizaꞌquë lu ra mënë nanádiꞌi më
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israelitëparëgac salvar rall. Por loquënaquëhunë
rall, ziaruꞌbë ra duldë shtë rall. Iurneꞌ bëdchini
cashtigu dushë shtë Dios guëc rall parë siemprë.

Rac shtuꞌu Pablo tsagnáhiꞌ më Tesalónica stubi
vueltë

17 Por partë shtë naꞌa rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ
hiaꞌa, dzë nagunitilú naꞌa lu të tubi tiempë,masiá
adë chu rnádiꞌi lu të, perë siemprë nanú të laꞌni
lduꞌu naꞌa. Nu llëruꞌbë gan gupë naꞌa parë guëná
naꞌa lu të stubi. 18 Guc lduꞌu naꞌa nadëꞌpë naꞌa
masiá niáꞌasë sulë Pablo. Guadzaꞌguë vueltë guc
lduaꞌa nidë guna visitar lëꞌë të perë cadë vueltë
narac shtuaꞌa nelda, mëdzabë Satanás guzull lua
parë adë béldëdiaꞌa. 19 Dzë naguidë Dadë Jesús
stubi vueltë, zugaꞌa të lu më; guëquitë lduꞌu naꞌa
con lëꞌë të iurní. Nadapë naꞌa llëruꞌbë confiansë
lëꞌë të. ¿Chu gunë lëgrë lduꞌu naꞌa iurë guëdchini
më? puesmizmë lëꞌë të gunë lëgrë të lduꞌunaꞌadzë
ni. 20Rbedchí lduꞌunaꞌa con lëꞌë të nu zihanimënë
rniꞌi zaꞌquë rall de lëꞌë naꞌa purquë na të shmënë
Dios.

3
1 Iurní hiadë biáꞌadiꞌiruꞌu lduꞌu naꞌa sin quë

adë nianá naꞌa lla nabani të ngaꞌli; bëdëꞌnë naꞌa
llgabë, mejurë guëdëaꞌnë naꞌa lë́ꞌësë naꞌa Atenas
2parë guësheꞌldë naꞌa Timoteo; guidë guënáhiꞌ lëꞌë
të. Timoteo náhiꞌ bëchi la saꞌ hiaꞌa. Bësheꞌldë
naꞌa Timoteo; bidë guëllíꞌiꞌ tubi nutici shtë të lla
quëreldë të ngaꞌli. Timoteo náhiꞌ tubi muzë shtë
Dios nabëꞌnë dchiꞌni con lëꞌë naꞌa iurë biagniꞌi
naꞌa dizaꞌquë shtë Jesucristo lu ramënë. Bësheꞌldë
naꞌa lë́ꞌiꞌ parë guëniꞌinúhiꞌ lëꞌë të parë tsaglaꞌguë
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të más firmë shnezë Dios 3 nu parë ni tubi të
adë guëdzë́bëdiꞌi nu nilë guëazë guétëdiꞌi të shnezë
më iurë rzunaldë mënë lëꞌë të. Bien nanë́ të de
quë grë ra shmënë Jesús na rall designadë parë
ra cusë durë rëꞌ. 4 Dzë nianá guquëreldënú naꞌa
lëꞌë të, guniꞌi naꞌa lu të de quë zunaldë ra mënë
lëꞌë hiaꞌa. Zni guc cumë ziquë nanë́ të. 5 Por ni
hiadë biáꞌadiꞌi lduaꞌa; bësheꞌlda Timoteo parë bidë
guënáhiꞌ lëꞌë të, gu nianá canaldë të shnezë Dios.
Purquë bëdzëbë naꞌa niasini mëdzabë lëꞌë të nezë
mal. Iurní adë pë resultadë naneꞌe shchiꞌni Dios
nabëdëꞌnë naꞌa ladzë të.

6 Perë hia bëagrí Timoteo de Tesalónica. Beꞌdë
guënúhiꞌ ra nutici zaꞌquë lla nabani të nu nianá
rialdí lduꞌu të dizaꞌquë nu nianá rac shtuꞌu saꞌ të.
Biadiꞌdzë Timoteo nianá rëagná lduꞌu të lëꞌë naꞌa
nu nianá rac shtuꞌu të lëꞌë naꞌa. Rníꞌiꞌ napë të
llëruꞌbë deseo de quë guëabrí guëná lul saꞌ hiaꞌa
stubi vueltë, igual ziquë rac shtuꞌunaꞌa guënánaꞌa
lu të. 7 Por grë naguniꞌi Timoteo lu naꞌa de lëꞌë të
bëchi, nalë́ rquitë lduꞌu naꞌa. Masiá rldënú mënë
lëꞌë naꞌa nu rzunaldë rall lëꞌë naꞌa, rbedchí lduꞌu
naꞌa purquë nianá ziaglaꞌguë të firmë lu shnezë
Dios. 8 Iurë bini naꞌa de quë nianá zu të firmë lu
dizaꞌquë shtë Dadë Jesús, nahin ziquë vidë cubi
parë lëꞌë naꞌa. 9 Adë rdzélëdiꞌi naꞌa guadë graci
guëdëꞌë naꞌa lu Dios por lëꞌë të, tantë rquitë lduꞌu
naꞌa; bini naꞌa naguniꞌi Timoteo de lëꞌë të. 10Dzë
la gueꞌlë rnaꞌbë naꞌa lu Dios, guëneꞌe më permisi
lëꞌënaꞌaparë guidë guënánaꞌa lëꞌë tëparë guëluaꞌa
naꞌa lëꞌë të narunë faltë tsasë ́ të.

11Rnaꞌbënaꞌa luDios Padre, Shtádaꞌanu luDadë
Jesucristo Shlámaꞌa de quë gunë më compañi lëꞌë
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naꞌa parë gac guëdëꞌpë guëná naꞌa lu të. 12 Nu
rnaꞌbë naꞌa lu më gunë më compañi lëꞌë të parë
más gac shtúꞌuruꞌu të saꞌ të, nu tsarúꞌbëruꞌu cariñi
nanapë të con saꞌ të con grë mënë, igual ziquë lëꞌë
naꞌa rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të. 13Rac shtuꞌu naꞌa gunë
mëcompañi lëꞌë tëparë su tëfirmëshnezëmë. Rac
shtuꞌunaꞌacuezë të limpidelantë luDios, Shtádaꞌa,
dzë guëdchiniDadë Jesús congrë ra tëgulënagualdí
lduꞌu dizaꞌquë shtë më.

4
Mudë narac shtuꞌu Dios guëbanimieti

1 Iurneꞌ rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, bëluaꞌa naꞌa
lëꞌë të lla mudë narac shtuꞌu Dios guëbani të nu
nanë́ naꞌa zni nabani të. Ziquë muzë shtë Dadë
Jesús, rdëꞌnë naꞌa ruëguë lu të nu rniꞌinú naꞌa lëꞌë
të de quë tsaglaꞌguë guëbani të mudë narac shtuꞌu
Dios. Znisë tsaglaꞌguë gunë të.

2 Hia nanë́ të lla guniꞌi naꞌa lu të ra ldaiꞌ
shtë Dadë Jesús purquë bësheꞌldë më lëꞌë naꞌa
guëniꞌinú naꞌa lëꞌë të. 3 Mudë narac shtuꞌu Dios
guëbani të nahin, gunë të intriegu mizmë lëꞌë të
lu Dios. Guëbani të niétiquë parë lëꞌë më; adë
chu guëquënúdiꞌi tseꞌlë sáhiꞌ. 4 Cadë nguiu nanapë
tséꞌliꞌ gac bë́ꞌall de quë rac shtuꞌu Dios guëbani
zaꞌquë rall con tséꞌlëll. Gac shtúꞌull tséꞌlëll nu
gúnëll honrar tséꞌlëll. 5 Adë gúnëll ziquë runë
ra mënë nanadë guënë́diꞌi Dios. Napë rall mal
llgabë. Rac shtuꞌu rall gunë rall cumplir deseomal
nananú laꞌni lduꞌu rall. 6 Adë gunë të duldë rëꞌ
con tseꞌlë saꞌ të; adë gunë të ofender saꞌl purquë
Dadë Dios guëdëꞌëmë tubi cashtigu dushë parë ra
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narunëduldë rëꞌ. Hia guniꞌi naꞌa lu të nubiadiꞌdzë
naꞌa lu të shcuendë ra cusë ni. 7Dios gunaꞌbë lëꞌë
hiaꞌa parë guëbani hiaꞌa sin duldë delantë lu më
parë guëdápaꞌa tubi vidë limpi lu më. 8 Bësheꞌldë
Dios lëꞌë Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa.
El quë narzuꞌbë diáguëdiꞌi diꞌdzë rëꞌ, quëhúnëll
menos lëꞌë Dios, lëdë niáꞌasëdiꞌi lëꞌë naꞌa.

9 Hiadë rquíꞌnidiꞌi guëquëaꞌa lu të parë gac
shtuꞌusaꞌ tëpurquë lomizmëDiosbëluaꞌa lëꞌë të lla
gac shtuꞌu saꞌ të. 10Nu zni rac shtuꞌu të grë shmënë
Jesús naquëreldë Macedonia. Perë rdëꞌnë naꞌa
ruëguë lëꞌë të, ra bëchi la saꞌ hiaꞌa, gulë guaruꞌbë
cariñi nanapë të con saꞌ të. 11 Gulë guniꞌi lduꞌu
të guëbani zaꞌquë të, adë pë dishiꞌbi. Gulë guniꞌi
lduꞌu të gunë të dchiꞌni. Zni guniꞌi naꞌa lu të antsë.
12Gulë bëꞌnin parë guëniꞌi zaꞌquë ramënë nanadë
rialdídiꞌi lduꞌu dizaꞌquë; adë guëldënú rall lëꞌë të
sino guëniꞌi rall bien de lëꞌë të. Zni adë pë gunë
faltë parë lëꞌë të.

Dzë guidë Jesús guë́ꞌdchiliu stubi vueltë
13 Rniaꞌa lu të bëchi, rac shtuꞌu naꞌa gac bëꞌa

të pë gac con ra tëgulë parë adë tsúdiꞌi lduꞌu të
tristë ziquë nanú lduꞌu ra narniꞌi iurë rati ra
saꞌ rall, hiadë guëbrídiꞌi guëná lul saꞌ rall stubi
vueltë. 14 Ziquë rialdí lduꞌu hiaꞌa de quë Jesús
guti nu guashtë ́ më ladi ra tëgulë, zni rialdí lduꞌu
hiaꞌa dzë guësheꞌldë Dios lëꞌë Jesús stubi vueltë
lu guë́ꞌdchiliu, guëdchininúmë grë tëgulë nagualdí
lduꞌi dizaꞌquë shtë më.

15 Por ni rniaꞌa lu të ra diꞌdzë shtë Dadë
Jesús. Lëꞌë hiaꞌa ra naguëaꞌnë guëbani hashtë dzë
naguëdchini më, adë chu quiblúdiꞌi lu ra naguti
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parë tsepi gubeꞌe 16 purquë dzë ni, guini ra mënë
tubi voz ziquë shtë rëy. Guini rall voz shtë
tubi ianglë principal nu guꞌldë ianglë trompetë
shtë Dios. Iurní zeꞌdë guëdchini Dadë Jesús de
gubeꞌe. Primërë tsashtë́ ra tëgulë nagualdí lduꞌi
dizaꞌquë. 17 Iurní grë ra shmënë Jesús nanabani lu
guë ́ꞌdchiliu juntë con ra naguashtë́ ladi ra tëgulë,
guëldisë më lëꞌë raiꞌ lu guë́ꞌdchiliu parë guiá hiaꞌa
laꞌni shcahi. Guiagtsaꞌguëlú hiaꞌa lëꞌë Dadë Jesús
iurní. Zni guëlezënú hiaꞌa lëꞌë më parë siemprë.
18 Zni gaquin, por ni gulë guadiꞌdzënú saꞌl diꞌdzë
rëꞌ të parë guëquitë lduꞌu rall nu tsaldí lduꞌu rall
más.

5
1 Rquëaꞌa lu të bëchi la sahia, de quë adë

rquíꞌnidiꞌi gac bëꞌa hiaꞌa pë dzë, nilë ca iurë
guëdchini Dadë Jesús 2 purquë bien nanë́ hiaꞌa
guëdchini më dzë ra mënë adë rzu nasínidiꞌi rall,
igual ziquë rdchini ngubaꞌnë gueꞌlë. Zni guëdchini
Dadë Jesús dzë adë pë llgabë runë ra mënë.
3 Dzë lëꞌë mënë cagniꞌi: “Hia grë bëac dchi lu
guë ́ꞌdchiliu. Hia segurë nabani záꞌcaꞌa.” Dzë
ni de repëntë guëdchini Jesús ziquë rnaꞌzi dulurë
ra naꞌa nanuaꞌa shíniꞌ. Zni guëdchini më parë
guëzalú më guë́ꞌdchiliu nu adë chu mënë ldaꞌa
lu cashtigu rëꞌ. 4 Perë lëꞌë të bëchi la sahia, hia
nanú llni guëc të, të adë guëdchini dzë ni guëc të
ziquë rdchini tubi ngubaꞌnë terciuni. 5 Grë hiaꞌa
nanú llni laꞌni guë́caꞌa nu rdëꞌë hiaꞌa cuendë ra
cusë narniꞌi Dios. Hiadë nacahi laꞌni guë ́caꞌa nu
hiadë rzë́diꞌi hiaꞌa ziquë rzë ra më gueꞌlë. 6 Por
ni hiadë chu gúnëdiꞌi duldë ziquë duldë narunë
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ra mënë nanadë guënë́diꞌi Dios, sino quë guëdzú
nasini hiaꞌa nu guëagná lduꞌu hiaꞌa de quë juici
shtë Dios napë quë guëdchini. 7 Ra narunë duldë
adë rdë ́ꞌëdiꞌill cuendë de quëmizmë lëꞌë rall rguili
rall cashtigu shtë Dios parë lëꞌë rall. Na rall ziquë
ra nargaꞌsi gueꞌlë nu ziquë ra narzuuꞌdchi. Adë
rdë ́ꞌëdiꞌi rall cuendë pë quëhunë rall. 8 Perë lëꞌë
hiaꞌa nabani záꞌcaꞌa delantë lu Dios. Guëdzú sini
hiaꞌa parë adë guësínidiꞌi mëdzabë lëꞌë hiaꞌa lu
duldë. Tubi suldadë rácull con guiꞌbë nashábëll
nu rzúꞌbëll casco parë rúnëll defender cuerpë
shtë ́nëll iurë rdildi rall. Igual lëꞌë hiaꞌa napë quë
guëdë ́ꞌnaꞌa defender lëꞌë hiaꞌa lu Satanás. Tsaldí
lduꞌuhiaꞌa shtiꞌdzëDiosdequëgunëmësalvar lëꞌë
hiaꞌa. Gac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më parë adë gúnëdiꞌi
Satanás gan guësiguëll lëꞌë hiaꞌa. 9 Adë gudílidiꞌi
Dios lëꞌë hiaꞌa parë gunë më cashtigu lëꞌë hiaꞌa
sino quë parë guëneꞌe më vidë sin fin. Rzëlaaꞌdchi
më vidë parë lëꞌë hiaꞌa purquë hia gudilli Dadë
Jesucristo cuendë shtë hiaꞌa. 10 Guti më lu cruz
por lëꞌë hiaꞌa parë guëdápaꞌa vidë con lëꞌëmë laꞌni
gubeꞌe. Si talë nianá nabani hiaꞌa u hia guti hiaꞌa
guëbani hiaꞌa con lëꞌë më. 11 Por ni tsaglaꞌguë
guëniꞌinú të ra saꞌ të con dizaꞌquë rëꞌ parë su rall
firmë lu shnezëmë.

Rniꞌinú Pablo lu ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
12 Ziquë bëchi la sahia rniaꞌa lu të, gulë bëzuꞌbë

diaguë shtiꞌdzë ra naquëhunë shchiꞌni Dios entrë
lëꞌë të, ra naná cabësë grupë shtë të. 13 Napë
quë gunë të rëspëti nu gac shtuꞌu të lëꞌë rall
purquë gudili më lëꞌë rall parë shchiꞌni më.
Gulë guquëreldë zaꞌquë; adë pë dishiꞌbi runë
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të. 14 También rniaꞌa lu të ziquë bëchi la sahia,
gulë guniꞌinú lu ra mënë nanë́diꞌi gunë dchiꞌni.
Gulë bëꞌnë animar lëꞌë narunë faltë tsaldí lduꞌi
dizaꞌquë. Gulë bëꞌnë compañi nalaꞌdi su firmë lu
shtiꞌdzë më. Adë tsasháquëdiꞌi lduꞌu të con ra saꞌ
të.

15Gulë guná, adë nádiꞌi bien gunë të vengar tubi
saꞌ të. Adë rgúdiꞌi të galguezë. Mejurë gudili lla
gunë të bien con grë ra saꞌ të nu con grëmënë laꞌni
guë ́ꞌdchiliu.

16 Guëdubi tiempë gulë bëquitë lduꞌu të.
17Tsaglaꞌguë guadiꞌdzënú të Dios nu gulë gunaꞌbë
lu më guëdubi tiempë. 18 Grë lo quë nacazac të,
gulë bëdëꞌë graci lu më purquë ni na voluntá shtë
më gunë të. Lëꞌë ni na voluntá shtëmë parë grë ́tëꞌ
narialdí lduꞌi dizaꞌquë shtë Jesucristo.

19 Adë rcuéꞌzëdiꞌi të shchiꞌni Espíritu Santo.
20 Adë rquë guiáꞌadiꞌi të dizaꞌquë narniꞌi mënë lu
të por pudërë shtë Dios. 21 Iurë zeꞌdë guëniꞌi tubi
nguiu tubi diꞌdzë lu të, gulë bësëꞌdin gu nahin
dizaꞌquë shtë Dios. Talë nahin shtiꞌdzë Dios, gulë
bëaꞌnënuhin perë si talë adë nádiꞌin shtiꞌdzë Dios,
adë rëaꞌnë guënúdiꞌi tëhin. 22Gulë bësaꞌnë grë cusë
mal.

23 Rnaꞌbë naꞌa lu Dios narcueꞌdchí laꞌni lduꞌu
hiaꞌa, gunë më compañi lëꞌë të parë gunë të
cumplir grë narac shtuꞌu më. Gac të niétiquë
shmënëmë. Rnaꞌba lumë të guëzunë́më almë shtë
të nu espíritu shtë të. Gunë Dios compañi lëꞌë të
parëadëgunëdchiꞌni të cuerpë shtë të lu cusëmal.
Guëaꞌnë të limpi sin duldë dzë naguëdchini Dadë
Jesucristo. 24Dios gudili lëꞌë të parë gac të shmënë
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më. Adë rúnëdiꞌi më cambi shtiꞌdzë më. Guldí më
iurë rniꞌi më lu të; gunëmë cumplir grë cusë rëꞌ.

Ndëꞌë gualú cartë shtë Pablo con tubi saludë
25 Quëhuna ruëguë lu të bëchi la sahia, gulë

gunaꞌbë lu Dios por lëꞌë naꞌa.
26 Gulë bëꞌnë saludar grë ra narialdí lduꞌi

dizaꞌquë ngaꞌli con tubi abrasë nacagsheꞌldë naꞌa.
27Rnaꞌba lu të ziquë muzë shtë Jesucristo, biꞌldi

cartë rëꞌ lu grë ra shmënëDadë Jesúsnarëtaꞌngaꞌli.
28Rnaꞌba lu Dadë Jesucristo guëneꞌe më llëruꞌbë

bendición parë lëꞌë të. Zni gaquin. Amén.
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