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2 Pedro
1 Høøcḧ xøhajp Simón Pedro. Høøcḧ hädaa

nocy njahby. Jaꞌa Jesucrístøch nmøødtuum̱by.
Jaayáꞌayhøch tøø xwiinguex̱y cooc̈hä miädiaꞌagy
nyajwáꞌxät. Tøø mijtsä Jesucristo xyajnähdijy
coo hajxy hoy mmäbǿgät jaduhṉ mäwiin neby
højts xyajnähdijjiän. Tuꞌcuhdujt hajxy jaduhṉ
xquiumáayyäm nägøxi̱ä jeꞌeguiøxpä coo hajxy
tuꞌcuhdujt nmäbǿjcäm coo tiøyyä. Jaduhṉ
yajnajuøꞌøy coo Jesucristo yhojiäyaꞌayä. Jaayaꞌay
hajxy nDioshájtäm. Tøø hajxy xpiädáacäm
hawaꞌadstuum. 2Ween mijtsä Dios jaꞌa hoyhajtä
weenhajt xmioꞌoy møj may coo jaꞌa tøyhajt hajxy
mmøødä jaꞌa Dioscøxpä møødä Jesucristocøxpä,
jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.

3 Coo jaꞌa tøyhajt hajxy nmøødhájtäm jaꞌa
Jesucristocøxpä, paadiä Dios hajxy madiuꞌu
xpiuhbéjtäm jaꞌa miäjaahaam, jaduhṉ hajxy
hoy njäyaꞌayhájtämät. Mänitä Dios hajxy
jaduhṉ xquiumáayyämät. Jaanä miäjaahaamä
Dios hajxy xyagjugyhadáaṉäm homiänaajä
neby jeꞌe jiugyhatiän. Coo Jesucristo miøjjä
jiaanc ̈hä, coo jiaanc̈h tehm̱ yhojiäyaꞌayä,
paady hajxy tøø xyajnähdíjjäm coo hajxy hoy
njäyaꞌayhájtämbät. 4 Coo Jesucristo jaduhṉ
miøjjä jiaanc̈hä, paadiä mayhajt møj may
tiunaꞌañ maa højtscøxphájtäm. Jaduhṉ jim̱
myiṉ̃ cujaay maa Diosmädiaꞌaguiän coogä Dios
mayhajt may tiunaꞌañ maa højtscøxphájtäm.
Homiänaajä hajxy xyagjugyhadáaṉäm neby jeꞌe
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jiugyhatiän. Y tøø hojiootä howyiinmahñdy
hajxy xmióoyyäm hawiinjem̱ybiä. Jaduhṉ hajxy
hoy nmøødhíjtämät tuꞌugmädiaꞌagy. Jaduhṉä
haxøøgpä hajxy yaa hoy njøjyohdiúutämät hädaa
yaabä naax ̱wiin. Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy yaa caꞌa
mäbøjpä, hadsojwiinmahñdy hajxy miøød.
Coo yhaxøøgwiinmahñdy hajxy jaduhṉ quiaꞌa
najtshixøꞌøwaꞌañ, paady hajxy jiiby quiaꞌawaꞌañ
haxøøgtuum. 5-7 Paadiä Diosmädiaꞌagy hajxy
tsøc mäbǿjcäm. Tsøc hajxy hojiäyaꞌayhájtäm
hamuumduꞌjoot. Tsøc hajxy jaac habǿjcäm jaꞌa
Dioscøxpä. Tsøc hajxy híjtäm najuøꞌøyhaamby.
Tsøc hajxy meeꞌxtújcäm. Tsøgä Dios hajxy
wiingudsähgǿøyyäm. Tsøc hajxy nic̈hójcäm nebiä
tuꞌugpuhyaꞌayän, neby højtsä Jesucristo xchójcäm.
Tsøgä jäyaꞌay hajxy nägøxi̱ä tsojc méeꞌxäm, hoy
hajxy näjeꞌe quiaꞌa jagämäbøcy.

8 Coo hajxy jaduhṉ hamuumduꞌjoot
ngudiúuṉämät nébiøch naam̱nä tøø nmädiaꞌagy,
mänit hajxy nhoyǿøyyämät. Mänitä Jesucristo
tiuuṉg hoy ndúuṉämät. Nmøødhájtämä tøyhajt
hajxy jaduhṉ jaꞌa Jesucristocøxpä. 9 Hix ̱,
pønjaty jaduhṉ caꞌa cudiuum ̱b nébiøch naam ̱nä
tøø nmädiaꞌagy, jaduhṉ mäwíinäts hajxy jeꞌe
nebiä wiinds nebiä xoodspän jeꞌeguiøxpä coo
hajxy tøø jiahdiägoy coo piojpä quiädieey hajxy
tøø ñähwaꞌac̈hii neby hajxy hijty jegyhajty
jiäyaꞌayhatiän. Jaduhṉ hajxy tøø jiahdiägoobiä
coo Dios jioot chocy coo hajxy hoy jiäyaꞌayhádät.
Paady hajxy jaduhṉ jia yajnähwaatsä. 10 Hoorä,
mäguꞌughajpädøjc, tsøc hajxy hamuumduꞌjoot
cudiúuṉäm nébiøch naam̱nä tøø nmädiaꞌagy.
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Jaduhṉ yajnajuøꞌøwaꞌañ coo Dios hajxy tøø
xyajnähdíjjäm coo hajxy xquiuꞌughadáaṉäm. Coo
hajxy jaduhṉ ngudiúuṉämät, cab hajxy jaduhṉ
mänaa nduꞌudägóoyyämät. 11 Jaduhṉ hajxy
hoy yajxóṉ nnǿcxämät Jesucristo wyiinduum
maa cøjxtaꞌaxiøø yhaneꞌemiän. Jaayaꞌay
hajxy nWiindsøṉhájtäm. Tøø hajxy jaduhṉ
xyajnähwáatsäm.

12 Homiänáajäts mijts jaduhṉ nyagjahmiejt-
staꞌagaꞌañ nébiøch naam̱nä tøø nmädiaꞌaguiän.
Tøyhájthøch jaduhṉ tøø nmädiaꞌagy. Hoy hajxy
jaduhṉ mjaty. Cab hajxy mdsoj jahdiägoyyaꞌañ.
13 Hawiinmats jaduhṉ cooc̈h mijts jaduhṉ
nyagjahmiejtstáꞌagät tehṉgajnä, mädúhṉ̃tiøch
njaac jugyhaty. 14 Hamdsóojøcḧä Jesucristo
xñämaayy cóogøch mobädajpä nhoꞌogaaṉnä, jaꞌa
hajxy nWiindsøṉhájtämbä. 15 Pero cooc̈h hänajty
tøø nhoꞌogy, hoy hajxy jaduhṉ mjaac capxtáꞌagät
nébiøch cham ̱ nmädiaꞌaguiän. Jaduhṉ hajxy hoy
mjahmiejtstáꞌagät.

16 Tøø højts mijts nyajwiingapxøꞌøy coo Je-
sucristo møcmäjaa miøødä, y coo yaa jadähooc
quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax̱wiin. Tøyhajt
højts jaduhṉ nmädiaacy. Cab højts hamdsoo
nyajcojy. Diosmädiaꞌagy hädaa jaduhṉ. Caꞌa
ñäꞌä cueentä nebiä jäyaꞌay cueentä hajxy yaj-
cojjiän. Hamdsoo højtsä Jesucristo nhijxy coo
møcmäjaa miøødä, coo jeꞌe Dyiosä. 17-18 Mänaa
højtsä Jesucristo hänajty jim ̱ nmøødänmaa tuṉän,
mänitäDiosteedy jim̱ quiuhgapxnajxy tsajpootyp:
“Høøcḧ nhamdsoo Huung yøꞌø. Njaanc̈h tehm̱
chójpiøch yøꞌø. Jaanc ̈h tehm̱ jiootcújc‑høch nni-
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jwiøꞌøwyii maac̈h nHuungcøxpän”, nøm̱ä Jesu-
cristo ñänøøm̱ä. Njaanc̈h mädoow̱ højts jaduhṉ.
Møcmäjaahaamä Dios jaduhṉ quiapxy. Jaanc ̈h
tehm ̱ yajxoṉä Jesucristo piädaacä jaꞌa Tiéediäm,
nebiä hajajpän. Paady højts yøꞌø tuṉ nyajxøøbejty:
“Jaꞌa tuṉmaaDiosñägapxiäncoogä JesucristoyHu-
unghaty.”

19 Tøyhajt jaduhṉ jiaanc ̈h jajty nébiøch
cham ̱ nmädiaꞌaguiän. Hamdsoo højts nhijxy
nmädooyy. Hahixøøby jaduhṉ coo højts mijts
nmädiaꞌagy xmiäbǿjcät. Maas hahixøøby
jaduhṉ coo Diosmädiaꞌagy hajxy mmäbǿjpät,
jaꞌa jäyaꞌayhajxy jecy quiujáhyyäbä. Jaduhṉ
mäwíinädsä Diosmädiaꞌagy miäbaady nebiä jøøn
tioyyän hagoodstuum. Hix ̱, xyajwiinjuǿøyyäm
hajxy jaduhṉ tijaty hajxy hoy hamdsoo ngaꞌa
wiinjuøꞌøwáaṉäm. Hahixøøby jaduhṉ coo hajxy
homiänaajä nyajcopcǿøyyämät. Coo Jesucristo
yaa quiädaactägátsät hädaa yaabä naax ̱wiin,
mänit hajxy cøxi̱ä xyajwiinmädiaagøꞌøwáaṉäm.
Jaduhṉ hajxy hoy nwiinjuøꞌøwáaṉäm cøxi̱ä.
20-21 Huuc wiinjuøꞌøw hajxy jaduhṉ, coo jäyaꞌayä
Diosmädiaꞌagy hajxy jecy quiujahy, cab hajxy
hamdsoo yajcojy. Näjeꞌe hajxy jaduhṉ quiujahy
tijaty hänajty jadáaṉäp tunáaṉäp. Jaꞌa Dios jeꞌe
najtscapxøøyy jaꞌa yhEspírituhaam waam ̱b hajxy
quiujáayät.

2
1 Jii jäyaꞌayhajxy hijty näjeꞌe jegyhajty miänaꞌañ

cooc tyijy Dios hajxy hänajty ñajtscapxǿøyyäbä.
Pero høhṉdaacp hajxy hänajty jaduhṉ. Jaꞌa
Dioscuꞌug hajxy hänajty jia wiꞌi wyiinhøønaam̱by.
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Jaanä jaduhṉä høhṉdaacpähajxy jiiby wiäditaam̱bä
maa mgajpthajxiän. Cabä cuꞌug ñajuøꞌøwaꞌañ
pø wiinhǿhṉäp hajxy hänajty jaduhṉ. Høxtä
mänaꞌanaam̱bä høhṉdaacpähajxy jaduhṉ
cooc tyijy jaꞌa Jesucristo hajxy tøø xquiaꞌa
nähhoꞌtúutäm. Paquiä hajxy yajcumädow̱aꞌañii.
Pønjatiä høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy mäbøgaam̱b,
tuꞌudägoyyaam̱b hajxy jaduhṉ. Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy
jaduhṉ høhṉdaacpä, niyhamigähadáaṉäp hajxy
jaduhṉ. 2 Pahixáaṉäp hajxy jaduhṉ nämay.
Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy mäbahixaam̱b, jaꞌa tyijy jaꞌa
Diosmädiaꞌagy hajxy mäbøjpä. Coo hajxy jaduhṉ
hoy quiaꞌa hidaꞌañ, ni hänaꞌc‑hajxy høhṉdaacpä, ni
hänaꞌc‑hajxy mäbahijxpä, paadiä cuꞌugä tøyhajt
hajxy quiaꞌa tsogaꞌañ jaꞌa Jesucristocøxpä.
3 Jaꞌa høhṉdaacpähajxy, xädøꞌøñ hajxy
piøcjuøꞌøwaam̱by. Høhṉdaꞌagymiädiaꞌagyhaamby
mijts xyajnähixøꞌøwaꞌañ; jaduhṉä xädøꞌøñ
hajxy xjia wiꞌi piøgaaṉä. Jéquiänä Dios
tiägøøyy mänaaṉdaacpä coogä hänaꞌc‑hajxy
quiumädow̱aꞌañ, jaꞌa høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy hajxy
yajnähixøøbiä. Jaduhṉä Dios jecy miänaaṉdaacpä
cooc hajxy quiuhdägoyyaꞌañ.

4 Hix̱, yajcumädoobiä Dios jeꞌe pønjaty
caꞌa mäbøgaam̱b. Coo mioonsähajxy näjeꞌe
jim ̱ jecy quiaꞌa mäbøjcy tsajpootyp, paady
hajxy jecy quiumädooyy. Haxøøgtuum hajxy
hoy quiuhjuijpnaxyii maa jiaanc ̈h tehm̱
quiøøcän, maa yhagoodstuumän. Jim ̱ hajxy
yhidaꞌañ høxtä coonä yhabáadät coo Dios
jaduhṉ miänáꞌanät nebiaty hajxy jii jiaac
tsaac ̈htiunaꞌañii. 5 Jaanä jaduhṉä Dios jaꞌa
jecyjiäyaꞌay yajcumädoobä, jaꞌa hajxy jecy tøø
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quiaꞌa mäbǿquiäbä. Mänitä Dios nøøgom̱dägoy
quiejxy. Jayooyyä Noéhajxy choocy møødä
yhuung møødä tioꞌoxy jaꞌa näductujcpä. Jaduhṉä
Noé jaꞌa cuꞌug hänajty tøø jia yajwiingapxøꞌøy
coogä yhaxøøgcuhdujt hajxy ñajtshixǿꞌøwät,
coogä Dios hajxy wyiingudsähgǿꞌøwät. 6 Jaanä
jaduhṉä jecyjiäyaꞌayhajxy jiajpä, jaꞌa hajxy
hijty jim ̱ tsänaabiä maa cajpt hijty jaduhṉ
xiøhatiän Sodoma møødä Gomorra. Cabä
Dios hajxy hijty ñäꞌägä wiingudsähgøꞌøy.
Paady hajxy jøønhaam yajcuhdägooyyä. Cøjxä
haxøøghänaꞌc‑hajxy yhoꞌogy. Haagä cujiaam
hajxy jiajnä møødä quiajpthajxy. Hijxtahṉd
jaꞌa Dios jaduhṉ piädaac coo haxøøgjäyaꞌayhajxy
nägøxi̱ä yajcumädow̱aꞌañii. 7-8 Mänaa Dios jaꞌa
jecyquiajpt jaduhṉ yajcuhdägoyyän, jagooyyä
tuꞌjäyaꞌay yajtsoocä, jaꞌa hänajty xøhajpä Lot.
Paadiä Lot yajtsoocä, jeꞌeguiøxpä coo hänajty
hoy jiäyaꞌayhaty. Mänitä Dios jaꞌa Lot yhawaaṉä
coogä quiajpt hänajty quiuhdägoyyaꞌañ. Paadiä
Lot jim ̱ chohṉ̃. Jaanc ̈h tehm̱ jiootmayhajpä Lot
hänajty jaduhṉ coo cuꞌughajxy hänajty haxøøg
jiatcøꞌøy jabom ̱‑jabom̱ hijxwiinduum. 9 Nebiä
Dios jaꞌa Lot jecy yajtsooquiän, jaanä jaduhṉä
Dios jaꞌa quiuꞌug yajtsoꞌogaam̱bä coo hajxy
hänajty chaac̈hpøcy. Tøyhajt jaduhṉ. Jaanä
jaduhṉ tiøyhájtäbä coo Dios yajcopcøꞌøy nebiatiä
haxøøgjäyaꞌayhajxy jiatcøꞌøyän. Jéquiänä Dios
jaduhṉ miänaaṉ̃ cooc hajxy quiumädow̱aꞌañ. Coo
jaduhṉ yhabáadät, mänitä Dios miänaꞌanaꞌañ
nebiaty hajxy jii chaac̈htiunaꞌañii. 10 Nägøꞌø
nädequiä Dios yajcumädow̱aꞌañ pøṉ yajnähixøøby
høhṉdaꞌagymiädiaꞌagyhaam, pøṉä Diosmäjaa
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xøøghajp. Jaanc̈h tehm ̱ chähdiuhṉdägoy
hajxy ñibiädaꞌagyii, jaꞌa høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy
hajxy mäwädijpä. Jootmøj hajxy jaduhṉ
ñibiädaꞌagyii. Cab hajxy pøṉ wyiingudsähgøꞌøy.
Haa jaayaꞌayhajxy møjtuuṉgmøødpä maa
Diosmädiaꞌagy myíṉ̃änä, wiingapxpéjtäp hajxy
jeꞌebä. 11 Haa jaꞌa Diosmoonsähajxy jim̱ hijpä
tsajpootypä,maas møcmäjaa hajxy miøødä quejee
jaꞌa høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy hajxy mäwädijpä. Pero
cabä Diosmoonsä jaꞌa møjtuuṉgmøødpä hajxy
wyiingapxpety maa Dioswiinduumän; ni cab
hajxy ñähojy.

12 Jaduhṉä høhṉdaacpähajxy ñibiädaꞌagyii
nebiä yuughanimalän coo hajxy tii quiaꞌa
wiinjuøꞌøwaꞌañ jaꞌa Dioscøxpä. Hix̱, cabä
yuughanimalhajxy tii wyiinjuøꞌøy jaꞌa Dioscøxpä.
Mädyiijatiähøhṉdaacpähajxyquiaꞌawiinjuøøby, jeꞌe
hajxy ñäxiicypy. Paquiä hajxy yajcuhdägoyyaꞌañii
nebiä animalhajxy paquiä quiuhdägoyyän
coo hajxy yaghoꞌogyii. 13 Tsaac̈htiunáaṉäbä
høhṉdaacpähajxy jaduhṉ jeꞌeguiøxpä coo hajxy
hänajty tøø miädsaacḧtiuṉ̃. Xooṉdaacp hajxy
jaduhṉ coo hajxy cøxy̱pänejpiä jiatcøꞌøy
xøømbaady. Høxtä jiiby hajxy yajtägøꞌøymaamijts
nax ̱y mgaamiuquiän jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaꞌa
Jesucristo miädiáꞌaguiäc tyijy hajxy pianǿcxäp.
Pero haxøøgjaty hajxy wyiꞌi jiatcøꞌøy mijts
mwiinduum maa hajxy hänajty mgaamiuquiän.
Høxtä jiibypiaady hajxy jeꞌe yhøhṉdaacpä.

14 Homiädyii toꞌoxiøjcä hajxy jaduhṉ yhix̱y,
yhadsojpy hajxy jaduhṉ. Homiänaajä hajxy
jaduhṉ haxøøg jiatcøꞌøwaꞌañ. Wyiinhøhm̱by
hajxy pønjatiä Diosmädiaꞌagy hoy caꞌa habøjpnä.
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Hadsojwiinmahñdy hajxy ñäꞌägä yajtuum̱by.
Tsipcøxp hajxy jaduhṉ ñäꞌägä cumädow̱aꞌañ.
15 Tøø tødiuꞌu hajxy jiøjwaꞌac ̈h. Tøø hajxy jaduhṉ
tiuꞌudägoy. Jaꞌa Balaam hajxy jaduhṉ piahijxyp,
jaꞌa Beor yhuung. Jeguiajtiä Balaam hänajty
quiudiunaꞌañ jaꞌa quiaꞌawiindøguiøxpä møødä
xädøꞌøñguiøxpä. 16Mänitä Balaam wyiinhojnajxä
tiic jaduhṉ coo jiatcøꞌøwaꞌañ. Jaꞌa møjc burra
jaduhṉ mähoj. Jaduhṉ quiapxy nebiä jäyaꞌayän.
MänitäBalaamñajuøøñä coo jaduhṉquiaꞌahoyyä.
Jaduhṉä burramiädiaꞌagymiäbǿjcäxä.

17 Yøꞌø hänaꞌcä høhṉdaꞌagymiädiaꞌagy hajxy
mäwädijpä, jaduhṉ mäwiin hajxy miäbaady
nebiä nøøjut tøø tiøꞌøcḧpän. Jaduhṉ mäwiin
hajxy miäbaatpä nebiä joc piojwäditypän coo
hänajty quiaꞌa näꞌägä tuꞌuy. Hix̱, cabä tøyhajt
hajxy ñäꞌä yajnähixøꞌøy. Cøjxtaꞌaxiøø hajxy
jiiby yhidaꞌañ maa haxøøgtuumän. Jaꞌa Dios
jaduhṉ mänaaṉ cooc hajxy jiiby yhidaꞌañ. 18 Yoṉ̃
hajxy jia mädiaꞌagy. Ja wiꞌi yajcumayaam̱b
hajxy jaduhṉ. Pero cabä miädiaꞌagy hajxy
choobaady. Jaꞌa høhṉdaꞌagymiädiaꞌagyhaam
hajxy wyiinhøøñ pønjatiä Diosmädiaꞌagy
naam̱dägøꞌøy habøjp. Jøjcapxǿøyyäp hajxy
jaduhm ̱bä, ween hajxy haxøøg jiatcǿøguiumbä
neby hajxy hijty jiatcøꞌøyän. 19 Jaduhṉä
høhṉdaacpähajxy yajnähixøꞌøy cooc tyijy quiaꞌa
nejpiä coo haxøøg mjäyaꞌayhádät. Hix̱, jaduhṉ
hajxy yajnähixøøbiä cooc tyijy jaꞌa Dios hajxy
xquiaꞌa hanéhm̱änä coo jecymiädiaꞌagy hajxy
ngudiúuṉämät, jaduhṉ jia mänaam̱bä cooc hajxy
hoy njäyaꞌayhájtämät. Jaduhṉ hajxy yhøhṉdaacpä
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cooc tyijy hajxy jaduhyyä nnähwáatsäm. Ni
jeꞌe hajxy tøø quiaꞌa nähwaꞌac̈h jeꞌeguiøxpä coo
yhaxøøgwiinmahñdy hajxy tøø quiaꞌa najtshixøꞌøy.
Paady hajxy nøcxy quiuhdägoyyaaṉnä. Jaanä
jaduhṉ højtshájtämbä, coo nhaxøøgwiinmahñdy
hajxy ngaꞌa najtshixǿøyyämät, jaduhṉ
højts nøcxy nguhdägoyyáaṉämbä. 20 Coo
Jesucristo hajxy njøjpøgǿøyyäm, jaꞌa hajxy
nWiindsøṉhájtämbä, paadiä nhaxøøgwiinmahñdy
hajxy xyajnähwáatsäm, neby hajxy yaa
nmøødhájtäm hädaa yaabä naax ̱wiin. Pero,
coo Jesucristo miädiaꞌagy mjahdiägóoyyät, y coo
mhaxøøgwiinmahñdy jadähooc mbaduꞌubǿgät,
maas haxøøg jadähooc mjadaꞌañ. 21 Hix̱, pønjatiä
Diosmädiaꞌagy jaduhṉ jahdiägooby, maas hoy
haxøpy coohajxy cuquiaꞌamäbøjcy. Hix ̱, coohajxy
jaduhṉ yhøxẖíxät, maas hanax̱iä hajxy jaduhṉ
quiumädow̱aꞌañ. 22 Jaduhṉ hajxy jiádät nebiä
hädaa mädiaꞌagy miänaꞌañän: “Jaꞌa huc‑hajxy,
coo hajxy yhøøcḧ, jaꞌa yhamdsoo høøcḧ hajxy
ñäwiimbijpy, nøcxy hajxy jadähooc jiøøꞌxøꞌøgy.
Jaanä jaduhṉä hädsøm̱hajxy jiatcøøbiä, naam ̱nä
hajxy hänajty tøø chiꞌiy, mänit hajxy jadähooc
nøcxy yajtsnä tiøøꞌpnä moꞌondsooty.” Tøyhajt
jaduhṉ.

3
1-2 Mäguꞌughajpädøjc, miämetsc‑hoocpä

mijts cham ̱ nnäjaayøꞌøy. Jaduhṉ mijts cham̱
miämetsc‑hoocpä nmägapxy nhaneꞌemy coo
mädiaꞌagy hajxy mjahmiejtstáꞌagät, jaꞌa
Diosquex̱ypähajxy jecy quiujáhyyäbä. Jaduhṉä
howyiinmahñdy hajxy mmøødhádät. Huuc
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jahmiets hajxy jaduhm̱bä nebiatiä Jesucristo
hajxy xmiägapx xyhanéhm̱äm. Jaayaꞌay hajxy tøø
xñähhoꞌtúutäm, paady hajxy nWiindsøṉhájtäm.
Jaꞌa Jesucristo quiugapxyhajxy, jeꞌe mijts
tøø xyhawaaṉä nebiatiä Jesucristo hajxy tøø
xmiägapxy tøø xyhaneꞌemy.

3 Nax ̱y hädaa mädiaꞌagy hajxy mdehm̱
wyiinjuǿꞌøwät nébiøch cham ̱ nmädiaꞌaguiän.
Coo naax ̱wiimbä hänajty wyiimbidaꞌañ, mänitä
jäyaꞌayhajxy quiähxøꞌøgaꞌañ coo Dios hajxy
ñänømaꞌañ. Haxøøg hajxy jiatcøꞌøwaꞌañ nebiatiä
yhamdsoo joot hajxy hänajty chocy, neby hajxy
hänajty ñäꞌägä cuhdujthatiän. Xñäxiꞌigaam ̱b
mijts jaduhṉ. 4 Jaduhṉ hajxy miänaꞌanaꞌañ:
“Cab jaduhṉ tiehm̱ tiøjiadaꞌañ coo Jesucristo
wyiimbijtägatsaꞌañ neby jaduhṉ tøø yhuuc
mänaam̱bä. Hix̱, caj tii mänaa tiägach. Jeꞌenä cøxi̱ä
wiinä jaduhṉ yhityñä mänaa naax̱wiimbä jecy
yhawijy tiøøꞌxtaꞌaguiän, mänaa jecyjiäyaꞌayhajxy
yhoꞌoguiän”, nøm̱ hajxy yhøhṉdaꞌagaꞌañ. 5 Pero
tøyhajt jaduhṉ coo naax ̱wiimbä jiaanc ̈h tägach.
Pero jaꞌa høhṉdaacpähajxy, cabä tøyhajt hajxy
wyiinjuøꞌøwaꞌañ. Hix ̱, haagä nøø hijty jegyhajty.
Mänitä Dios jaꞌa tsajt jecy yhädiuuṉ̃ møødä
naax ̱wiin. Jiibiä naax ̱wiimbä yajcojy nøøjooty.
Mänit hoy piädaꞌagy nøøhagujc. 6 Mänitä Dios
nøøgom̱dägoy cujecy quiejxy. Mänitä naax ̱wiimbä
quiuhdägooyy. Cøjxä jäyaꞌayhajxy yhoꞌogy. 7 Jaꞌa
tsajtmøød hädaa yaabä naax ̱wiin, tøø Dios jaduhṉ
yajnähdijy coo quiøxy̱ toyaꞌañ. Mänítäc jaduhṉ
tioyaꞌañ coo Dios jaꞌa jäyaꞌay yajcuhdägoyyaꞌañ,
jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌamäbøjpä.
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8Mäguꞌughajpädøjc, tsøc hajxy jahmiéjtsäm coo
Dios tuꞌxøø jaduhṉ ñänøm̱y jaduꞌmiljomøjtpä;
y jaduꞌmiljomøjtpä, tuꞌxøøyyä jaduhṉ ñänøm̱y.
9 Näjeꞌe jäyaꞌayhajxy miänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa
Jesucristo quiaꞌa tsoj yajtøjiadaꞌañ coo yaa
quiädaactägatsaꞌañ, coo haxøøgjäyaꞌayhajxy
yajcumädow̱aꞌañii. Pero cab jaduhṉ tiøyyä
neby hajxy jaduhṉ jia wiꞌi yhøhṉdaꞌagy. Hix ̱,
meeꞌxtujpä Jesucristo jaꞌa mijtscøxpä. Cabä jioot
chocy coo pøṉ quiuhdägóyyät. Jaduhṉä jioot jia
tsocy coo haxøøgcuhdujt hajxy nnajtshixǿøyyämät.

10 Jaguiapxy yhabaadaꞌañ coo Jesucristo yaa
quiädaactägatsaꞌañ, coo haxøøgjäyaꞌayhajxy
yajcumädow̱aꞌañii. Cabä pøṉ jaduhṉ ñajuøꞌøy
mänaa jaduhṉ jiaanc ̈h habaadaꞌañ. Mänitä tsajt
quiuhdägoyyaꞌañ. Jaduhṉ yajmädow̱aꞌañ nebiä
hänee møc yaꞌaxiän. Cøxaam̱bä xøø tioyaꞌañ,
møødä poꞌo, møødämadsaꞌa, møødä naax ̱wiimbä,
møød tijaty yaa hijp hädaa yaabä naax̱wiin.

11 Coo cøxi̱ä wiinä jaduhṉ quiuhdägoyyaꞌañ,
paady hajxy tsøc hoy jäyaꞌayhájtäm. Tsøcxä
Dios hajxy hoy wiingudsähgǿøyyäm. Tsøcxä
Diosmädiaꞌagyhajxyhoy cudiúuṉäm. 12Tsøchajxy
jøbhíjxäm coo Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ.
Mänitä Dios jaꞌa tsajt yajtoyaꞌañ, møødä
xøø, møødä poꞌo, møødä madsaꞌa, møødä
naax ̱wiimbä. Tsøgä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy
hajxy yajmøødmädiáacäm nämay, ween hajxy
miäbøcy; jaduhṉäDios paquiä yaghabáadät. 13Tøø
Dios jaduhṉ miänaꞌañ coogä hawiinjem̱yc̈hajt
yhädiunaꞌañ, møødä hawiinjem̱yñaaxw̱iin. Jim ̱ä
njoot hajxy nbädáacäm coo Dios hajxy jim̱
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xyajnøcxáaṉäm. Cabähaxøøgpä jaduhṉ jim ̱mänaa
tiägøꞌøwaꞌañ maa jaꞌa hawiinjem̱ybiä tsajtän, ni
jim ̱maa hawiinjem̱ybiä naax ̱wiimbän.

14 Mäguꞌughajpädøjc, tøyhajt jaduhṉ coo Dios
hajxy jim ̱ xpiädaꞌagáaṉäm, paadiä haxøøgpä
hajxy tsøc najtshixǿøyyäm hamuumduꞌjoot;
jaduhṉä Jesucristo hajxy xpiáatämät coo pojpä
cädieey hajxy hänajty ngaꞌa møødhájtäm, coo
yaa quiädaactägátsät. Tsøc hajxy jootcujc
nimiøødhíjtäm nebiä tuꞌugpuhyaꞌay nebiä
tuꞌugpuhdoꞌoxypän. Jaduhṉä Dios hajxy hoy
xyhíjxämät coo hajxy hänajty hoy ndúuṉäm.
15 Mjahmiédsäp hädaa mädiaꞌagy hajxy jaduhṉ.
Paadiä Jesucristo jaduhṉ mieeꞌxtucy, weenä
jäyaꞌayhajxy may miäbøcy, ween hajxy jaduhṉ
may ñähwaꞌac ̈h. Jaꞌa mäguꞌughajpä Pablo,
jaduhṉ mijts tøø xñäjaayøøbiä. Jaꞌa Dios jaꞌa
tøyhajt najtscapxøøyyä. Jaꞌa tsipjatypä jaꞌa
Dios jaꞌa Pablo yajwiinjuøøyy. Jadúhṉhøcḧä
Pablo njuøꞌøy nébiøcḧä nhamdsoo puhyaꞌayän.
16 Naaghooc mijtsä Pablo xñäjaayøꞌøy, jaduhṉ
ñäꞌägä mädiaꞌagyhaty nébiøch cham ̱ njaayän.
Tsipjatiä Pablo siémpräm miädiaꞌagy. Jaꞌa
hänaꞌcä tøyhajt hajxy caꞌa tsojpä, wiingä Pablo
miädiaꞌagyhajxyyajnähixøøyyä. Cabhajxy jaduhṉ
yajnähixøꞌøy nebiä Pablo jia mänaaṉ̃än. Wiingatiä
Diosmädiaꞌagy hajxy yajnähixøꞌøy. Cabä tøyhajtpä
hajxymiäbøgaꞌañ. Paady hajxy quiuhdägoyyaꞌañ.

17 Mäguꞌughajpädøjc, mnäꞌägä najuøøby hajxy
jaduhṉ coo høhṉdaacpähajxy jii wiäditaꞌañ. Cabä
tøyhajt hajxy chocy. Haxøøg hajxy jiaanc ̈h
tehm ̱ jiäyaꞌayhaty. Mnigwieendähadǿøjäp hajxy;
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jaduhṉä tøyhajt hajxy mgaꞌa najtshixǿꞌøwät. Cab
hajxy myajwiinhǿønät coo hajxy jaduhṉ mnäꞌä
tuꞌudägóyyät. 18 Jaac habøcxä hajxy jaduhṉ jaꞌa
Jesucristocøxpä, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä.
Jaayaꞌay hajxy xñähhoꞌtúutäm. Tehṉgajnä
miädiaꞌagy hajxy mmäbǿjcät; jaduhṉä mayhajt
møj may tiúnät jaꞌa mijtscøxpä. Tsøc hajxy
homiänaajä capxpáatäm møj jaanc̈h. Tsøc hajxy
tehṉgajnä wiingudsähgǿøyyäm. Amén.
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