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Primërë cartë nabëquëꞌë San
Pedro

Quëquëꞌë Pedro lu ra shmënë Jesús
1 Na Pedro, nahia poshtë shtë Jesucristo.

Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu grë ra shmënë Dios
naquëreldë fuërë ládziꞌ, ra narrëꞌtsë zihani partë
shtë guë́ꞌdchiliu, ra naquëreldë ra regiuni shtë
Ponto, nu Galacia, nu Capadocia, nu Asia, nu
Bitinia. 2 Quëquëaꞌa lu të nagulë́ Dadë Dios nu
bëꞌnë më disponer dizdë guahietë gac të shmënë
më; por ni Espíritu Santo gulë́ lëꞌë të parë guëzuꞌbë
diaguë të shtiꞌdzë Jesucristo. Gudili më lëꞌë të
parë guëzunë́ më almë shtë të por rënë shtënë
Jesús. Gulë bëꞌnë recibir zihani bendición shtë
Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të.

Dzulézaꞌa iurë guëabrí Jesús de gubeꞌe
3 Rdë́ꞌnaꞌa alabar Dios naná Dios nu Dadë shtë

Jesucristo lamë shtë hiaꞌa purquë gulë nacúbiaꞌa
purquë nalë́ bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë hiaꞌa. Iurneꞌ
nadápaꞌa esperansë nadë rialúdiꞌi por medio de
Jesús purquë guashtë ́ më ladi ra tëgulë. 4 Nu
nadápaꞌa tubi herenci nagutsaꞌumë lu gubeꞌe; adë
rialúdiꞌin nu adë rëac mánchëdiꞌin. Chulë nahin.
5 Rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios; por ni quëhapë më
lëꞌë të. Por pudërë shtë Dios gac salvar të; por ni
dzulezë të tiempë naguëdchini Jesús stubi.

6 Na të segurë ra cusë ni; por ni nalë́ rquitë
lduꞌu të aunquë por duꞌpë tiempë rzac zi të lu
zihani clasë prëbë 7 të parë guëluaꞌa na verdá fe
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shtë të. Fe shtë të más lasáquin quë orë naná
rdëdë lu guiꞌi parë gac bëꞌa mënë nahin legítimë
orë. Orë rialúhin perë fe shtë të rialúdiꞌin. Si talë
tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios mientras
napë të prëbë, tsasë́ mënë de quë rialdí lduꞌu të de
verdá. Iurë guëluaꞌa pudërë shtë Jesucristo, gunë
më honrar lëꞌë të; guëneꞌemë lugar lu gubeꞌe parë
lëꞌë të. Guëniꞌi më cusë zaꞌquë de lëꞌë të. Guëdchini
më nu grëmënë guëná rall lu më.

8 Lëꞌë të rac shtuꞌu të Jesucristo aunquë rnádiꞌi
të lu më. Rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më iurneꞌ sin adë
chu rnádiꞌi lu më, nu rquitë lduꞌu të. Nalë ́ lëgrë na
lduꞌu të iurë runë të llgabë gapë të cusë chulë lu
gubeꞌe, hashtë runë faltëdiꞌdzëparëgacbëꞌamieti
lla na lëgrë nanapë të. 9Nalë ́ lëgrë nanú laꞌni lduꞌu
të purquë gunë të recibir lo quë naguëneꞌe Dios.
Zni gac purquë rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë Jesucristo
narniꞌi gac të salvar.

10 Ra profetë naguquëreldë guahietë biadiꞌdzë
raiꞌ antsë lla gac salvar ra mënë. Biadiꞌdzë raiꞌ
shcuendë favurë nagunë Dios parë lëꞌë hiaꞌa.
Gudili raiꞌ nu gunaꞌbë diꞌdzë raiꞌ shcuendë lla
gac salváraꞌa. 11 Guc shtuꞌu raiꞌ niac bëꞌa raiꞌ pë
tiempë u chu na el quë nagunë salvar ra mënë.
Lëꞌë Espíritu Santo bë́ꞌniꞌ compañi lëꞌë raiꞌ parë
guëquëꞌë raiꞌ lla gunë Cristo sufrir. Nu bëquëꞌë raiꞌ
shcuendë lla gunëmënë alabar lëꞌëmë. 12Espíritu
Santo bëluáꞌaiꞌ ra profetë de quë adë quëhúnëdiꞌi
raiꞌ sirvë mizmë lëꞌë raiꞌ sino quëhunë raiꞌ sirvë
lëꞌë hiaꞌa iurë bëquëꞌë raiꞌ diꞌdzë rëꞌ. Bëquëꞌë raiꞌ
shcuendë dizaꞌquë, perë adë guc bë́ꞌadiꞌi raiꞌ pë
runë cuntienë ra diꞌdzë. Perë iurneꞌ lëꞌë Espíritu
Santo bëluaꞌa mizmë cusë ni lu hiaꞌa por medio
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el quë nabëluaꞌa dizaꞌquë lu të con pudërë shtë
Espíritu, el quë nabësheꞌldë Dios parë cuezënúhiꞌ
lëꞌë hiaꞌa. Ra ianglë rac shtuꞌu raiꞌ tsasë́ raiꞌ pë
runë cuntienë diꞌdzë ni perë rúnëdiꞌi raiꞌ gan gac
bëꞌa raiꞌ.

Rac shtuꞌu Dios guëquëréldaꞌa tubi vidë zaꞌquë
13Por ni, gulë bëꞌnë preparar bien parë gac bëꞌa

të lo quë narac shtuꞌu më. Gulë bëzuꞌbë diaguë
shtiꞌdzë më. Gulë gapë esperansë de quë gac të
salvar iurë gunë më cumplir lo quë naguzublú
më laꞌni vidë shtënë të. Gac të salvar iurë guëabrí
Jesucristo stubi. 14 Cumë shini obedientë, adë
rianáldëdiꞌi të tëchi deseomal ziquë bëꞌnë të antsë,
tiempë adë bënguë bë́ꞌadiꞌi të lëꞌë më. 15 Gulë
gubani tubi manërë zaꞌquë sin duldë igual ziquë
el quë nagulë́ lëꞌë të; na më santu; zni rac shtuꞌu
Dios guëquëreldë të sin duldë. 16 Sagradas Escrit-
uras rniꞌi: “Gulë gac të mënë santu purquë nahia
santu”.

17 Si talë rniꞌi të Dios na Shtadë të, napë quë
guëzuꞌbë diáguël shtíꞌdziꞌ guëdubi tiempëmientras
quëreldë të lu guë ́ꞌdchiliu. Na më juësi nu gunë
më juzguë sin adë gúnëdiꞌi më favurë parë ni
tubi mënë. 18 Puës gudilli më parë gac të librë,
parë adë tsanáldëdiꞌi të tëchi ra custumbrë nadë
rlluíꞌidiꞌi, custumbrë nabëꞌnë të recibir de shtadë
guëlú të. Gudilli Jesucristo por duldë shtë të,
lë́dëdiꞌi con bëdchichi u orë narialú 19 sino gudilli
më con rënë shtë më. Na më ziquë tubi lliꞌli
mituꞌnënanápëdiꞌi ni tubi faltë,nilëmanchë. Rënë
shtë më lasaquin. 20 Bëꞌnë Dios destinar Jesu-
cristo dizdë antsë cueshtë́ guë ́ꞌdchiliu të gac më
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Salvador. Antsë tsalú guë́ꞌdchiliu bëluaꞌalú më
lu mënë; bëdchini më parë gac salvar të. 21 Por
lëꞌë Jesucristo lëꞌë të rialdí lduꞌu të Dios, el quë
nabildishtë ́ lëꞌë Jesús ladi ra tëgulë nu bëcueꞌzëmë
lë́ꞌiꞌ ladë ldi shtë më catë nanú llni nu pudërë.
Lugar shtë hunurë guzubë më. Rialdí lduꞌu të
shtiꞌdzë Dios, por ni quëbezë të dzë naguëquëreldë
të con lëꞌëmë.

22 Lëꞌë të bëzuꞌbë diaguë të dizaꞌquë, por ni
bëzunë́ më lduꞌu të parë gac shtuꞌu të de verdá ra
shmënë Jesús. Iurneꞌ gulë guc shtuꞌu ra shmënë
Jesús con guëdubinú lduꞌu të. 23 Hia lëꞌë të gulë
të nacubi; napë të vidë sin fin, lë́dëdiꞌi por ra
cusë narialú sino por shtiꞌdzë Dios, diꞌdzë nanapë
pudërë parë guëneꞌe vidë eternë, nu nunquë adë
rialúdiꞌin. 24 Sagradas Escrituras rniꞌi:
Grë ramënë na rall ziquë guiꞌlli.
Chulë rluaꞌa guëꞌë shtë plantë, perë rbidchi guiꞌlli

nu ra guëꞌë rlaguë lu guiuꞌu.
Porduꞌpë tiempëquëreldëmënë luguë ́ꞌdchiliu; zni

na vidë shtë mënë,
25 perë shtiꞌdzë Dios nunquë adë rialúdiꞌin; napin

pudërë parë siemprë.
Mizmë diꞌdzë ni bini të iurë biadiꞌdzë naꞌa lu të.

2
1 Por ni gulë bësaꞌnë grë́tëꞌ clasë cusë mal ziquë

llanë, nu bishi, nu engañi. Adë sébidiꞌi lduꞌu të pë
shtë saꞌl. Adë rníꞌidiꞌi të diꞌdzë dzabë cuntrë saꞌl.
2Mejurë ziquë tubimeꞌdë naguër ralë, rac shtúꞌull
gádchill, zni gulë guc shtuꞌu shtiꞌdzë Dios; nahin
ziquë lechë parë ra meꞌdë. Shtiꞌdzë më nápëdiꞌin
bishi; nahin parë tsaruꞌbë vidë cubi nanapë të por
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Espíritu Santo. Por shtiꞌdzë më gapë të salvaciuni
3 purquë nanë́ të, rdëꞌë të cuendë favurë nabëꞌnë
më parë lëꞌë të.

Cristo ziquë tubi guëꞌë nanabani
4 Gulë guabiꞌguë lu Dadë Jesús; na më cumë

ziquë tubi guëꞌë nanabani. Ra nguiu bëquë́ guiaꞌa
rall lëꞌë më cumë cusë adë rlluíꞌidiꞌi, perë Jesús
náhiꞌ ziquë tubi guëꞌë nagulë ́ Dios. Nalë ́ lasaquin.
5 Dios quëhuntsáꞌuhiꞌ tubi grupë mënë nanabani
por Espíritu Santo; na të ziquë guëꞌë shtë iáduꞌu.
Gulë gac të bëshuzi santu të parë gunë të ofrecërë
lu Dios oraciuni nu labansë narëuuꞌ lduꞌu më.
Gunë më recibir ra ofrendë ni por Jesucristo
6purquë naescritë laꞌni Sagradas Escrituras:
Gulë guná,nardchiꞌbaziquë tubi guëꞌë luguëꞌdchi

Sión;
Guëꞌë ni na guëꞌë principal shtë tubi hiuꞌu ruꞌbë,

tubi guëꞌë nagudili Dios. Napin llëruꞌbë
valurë.

El quë natsaldí lduꞌi shtiꞌdzë më, rtúdiꞌi lull; gunë
më honrar lëꞌëmënë ni.

7Parë lëꞌë të naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzëmë,napëmë
llëruꞌbë valurë, perë parë ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi
shtiꞌdzë më, gac cumplir lo quë narniꞌi Sagradas
Escrituras de lëꞌë rall:
Lëꞌë guëꞌë nabëquë́ guiaꞌa ra narzaꞌa hiuꞌu, guquin

guëꞌë principal shtë hiuꞌu.
8Nu rniꞌi Sagradas Escrituras:
Guëreldë mënë guëc guëꞌë ni; por guëꞌë ni ldaguë

mënë catë nídiꞌi fin.
Pues lëꞌë rall rreldë rall por adë gúnëdiꞌi rall
cuendë dizaꞌquë shtë më. Puës parë ni nadesti-
nadë rall.
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Na të tubi grupë shtë bëshuzi
9Lëꞌë të na të mënë nagulë́ Dios entrë grë mënë;

na të tubi grupë shtë bëshuzi parë gunë të sirvë lu
Rëy. Na të tubi guëꞌdchi nabëꞌnë ldaiꞌ Dios. Na të
mërë shmënë Dios të parë guadiꞌdzë të grë cusë
ruꞌbënabëꞌnëDios. Gulë́më lëꞌë të. Gulúmë lëꞌë të
lu nacahi parë tsutë ́ të lu llni parë guënë́ të lëꞌëmë.
10 Lëꞌë të antsë adë nápëdiꞌi të vidë shtë Dios perë
iurneꞌ sí, na të shmënë Dios. Antsë ni tubi adë chu
bëgáꞌadiꞌi lduꞌu lëꞌë të perë iurneꞌDios bëgaꞌa ldúꞌiꞌ
lëꞌë të.

Gulë guquëreldë parë Dios
11Lëꞌë të amigu narac shtuaꞌa, na të mënë ziquë

mënë zitu parë guë́ꞌdchiliu rëꞌ; na tëmë zitu entrë
los demásmënë. Runa ruëguë lu të, adë gúnëdiꞌi të
cumplir radeseomalnananú laꞌni lduꞌu tëpurquë
na rahin ziquë enemigu narshini lduꞌu të. 12Gulë
gapë buen conductë entrë ra naná guënë́diꞌi Dios
të parë guëdëꞌë rall cuendë na të shmënë Dios.
Aunquë iurneꞌ rniꞌi rall cuntrë lëꞌë të cumë si fuërë
na të narguini mënë, perë guëná rall cusë zaꞌquë
naquëhunë të nu guëdëꞌë rall cuendë, nu guëniꞌi
rall dushquilliDios, purquë iurní guëabrí lduꞌurall
conDios, nuguëdëꞌëDios vidë eternëparë lëꞌë rall.

13 Gulë bëzuꞌbë diaguë ordë shtë gubiernë nu
grë ra narnibëꞌa purquë na të shmënë Jesús. Gulë
bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë rëy, el quë narnibëꞌa
más; 14 nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë gubiernë
nabësheꞌldë rëy ni. Bësheꞌldë rëy rumanë lëꞌë rall
parë gunë rall honrar el quë naquëhunë bien nu
gunë rall cashtigu el quë narunëmal. 15Puës Dios
rac shtúꞌuiꞌ de quë lëꞌë të gunë të bien të parë
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guëtaꞌu të ruaꞌmënë nanë́diꞌi gac bëꞌamudë narac
shtuꞌu Dios guëquëreldë rall. Rniꞌi rall cusë tuntë
cuntrë lëꞌë të.

16 Gulë cue cumë ziquë nguiu naná librë, perë
adë rúnëdiꞌi të usar libertá narneꞌe Dios ziquë tubi
prëtëstë parë gúnëlduldë. Másbien gulë cue cumë
ziquë tubi muzë shtë Dios. 17 Gulë bëdëꞌë rëspëti
parë grë mënë. Gulë guc shtuꞌu grë ra shmënë
Jesús. Gulë bëꞌnë rëspëtiDios nu gulë bëꞌnë rëspëti
lëꞌë narnibëꞌamás lu guë ́ꞌdchiliu.

Guzac zi Jesús
18 Grë të nanapë lamë, gulë gapë rëspëti lu

shlámël nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë raiꞌ; lëdë
niáꞌasëdiꞌi lu lamë zaꞌquë u lu ra nargaꞌa lduꞌi
sáhiꞌ, sino también gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë ra
lamë mal narunë nalaaꞌdchi. 19 Rëuuꞌ lduꞌu Dios
con nguiu naná pacënci iurë rzunaldë mënë lë́ꞌëll
sin causë. 20 Perë si talë quëhúnël mal, por ni
quëldaꞌa mënë hiaguë guë́quël nu nal cunformë
concashtiguni, perë ¿pë cusë zaꞌquëquëhúnël? En
cambi, si quëhúnël bien nu rzac zi mënë lë́ꞌël, si
talë ruaꞌa ldúꞌul lu cusë ni nu nápël pacënci, ni sí
rëuuꞌ lduꞌu Dios. 21 Puës gunaꞌbë Dios lëꞌë të parë
tsaglaꞌguë të rëglë ni. Jesucristo guzac zíhiꞌ por
lëꞌë të. Sufrimientë shtë́hiꞌ na ziquë muestrë të
gunë të ziquë bëꞌnëmë. 22Lëꞌëmë ni adë bë ́ꞌnëdiꞌiꞌ
duldë nu nilë jamás adë guluguë ́diꞌi më. 23 Iurë
lëꞌë ramënë gurushtiá rall guëcmë, adëbëquébidiꞌi
më con galrushtiá. Iurë bëzac zi mënë lë ́ꞌiꞌ, adë
bëdchigrë́ díꞌdzëdiꞌiꞌ lu mënë sino gunaꞌbë më lu
Dios parë gunë Dios juzguë lëꞌë rall zaꞌquë zaꞌquë.
24 Mizmë Jesucristo biaꞌa më grë ra duldë shtë
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hiaꞌa iurë bëꞌnë më sufrir lu cruz të parë gácaꞌa
ziquë tubi naguti; hia adë chu gúnëdiꞌi duldë parë
guëbániaꞌa tubi vidë zaꞌquë delantë lumë. Lëꞌëmë
guc më ridë të parë lëꞌë të guëac të maldá narunë
të. 25 Antsë lëꞌë të guzú të ziquë lliꞌli naguniti,
perë iurneꞌ bëabrí lduꞌu të con Jesucristo. Lëꞌë më
canihapë më lëꞌë të ziquë vëquërë nu na më el
quë nacanihapë lduꞌu të, të parë adë guënítidiꞌi të
jamás.

3
Cunseju parë ra nabëtsëꞌa

1 Ziquë ra muzë napë quë gunë rall cumplir,
también lëꞌë të tseꞌlë ra nguiu, gulë bëzuꞌbë diaguë
shtiꞌdzë tséꞌlël, purquë si talë adë rialdídiꞌi lduꞌu
tséꞌlël dizaꞌquë, iurë guënall conductë shtë ́nël,
tsaldí ldúꞌull shtiꞌdzë më sin ni tubi diꞌdzë naru-
adíꞌdzël lúhiꞌ. 2 Zni gaquin purquë guëná rall
quëreldë të bien; guëná rall napë të rëspëti lu Dios
nu guëná rall napë të vidë limpi. 3Adornë shtënë
të gáquëdiꞌin cusë fuërë ziquë narzëꞌë ra begu u
ziquë ra shnezë cuꞌu, ziquëorëu lari zaꞌquë. 4Sino
adornë shtënë të gaquin laꞌni lduꞌu të catë adë chu
rnádiꞌi luhin, adornë nadë rialúdiꞌi. Gac të mënë
naduꞌununazaꞌquë conpacënci con grëmënë. Zni
rëuuꞌ lduꞌu Dios guëquëreldë të. 5Tiempë guahietë
ra naꞌa santu nagualdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, na raiꞌ
mënë naduꞌu nu bëꞌnë raiꞌ rëspëti tseꞌlë raiꞌ. Chulë
guc vidë shtë raiꞌ. 6 Por ejemplë, Sara bëzuꞌbë
diáguiꞌ shtiꞌdzë Abraham nu guniꞌi Sara lu tséꞌliꞌ:
“Dadë shtëna”. Iurneꞌ na të ziquë shini Sara si talë
quëreldë të bien, si talë adë rdzë́bëdiꞌi të lu narunë
cuntrë lë́ꞌël.



1 San Pedro 3:7 ix 1 San Pedro 3:14

7Nu zac lëꞌë të tseꞌlë naꞌa, gulë gac mënë zaꞌquë;
gulë bëꞌnë honrar tséꞌlël. Gulë bëꞌnë rëspëti lu
tséꞌlël purquë ra naꞌa nápëdiꞌi rall fuersë ziquë ra
nguiu, perë napë rall vidë eternë juntë con lëꞌë
të por tubi favurë nabëꞌnë Dios parë grë të. Gulë
bëꞌnë cumplir diꞌdzë rëꞌparë guëdëꞌëDios grë cusë
narnaꞌbë të lu më. Súdiꞌi ni tubi cusë ziquë storbë
parë oraciuni shtë të.

Quëhúnël bien perë rzac zi mënë lë́ꞌël
8 Por fin, gulë gac unidë con tubsë llgabë. Gulë

bëgaꞌa ldúꞌul saꞌl. Gulë gac shtuꞌusaꞌl naná shmënë
Dios. Gulë gac naduꞌu nu gulë bëꞌnë tratë saꞌl con
rëspëti. 9Adëquíllidiꞌi të saꞌl conmal aunquë rúnëll
cuntrë lë ́ꞌël. Adë gushtiádiꞌil guëc saꞌl aunquë rniꞌi
guídzëll cuntrë lë́ꞌël. Al contrari, gulë gunaꞌbë lu
Dios por contrari shtë́nël të gunë ldaiꞌ më saꞌl.
Gulë ́ më lëꞌë të parë gunë të cumplir ra cusë rëꞌ.
Zni gunë të recibir bendición shtë më 10 purquë
naescritë:
El quë narac shtuꞌu guëbánill bien nu rac shtúꞌull

guëquitë ldúꞌull,
napë quë gápëll cuidadë lo quë narníꞌill, adë

guësiguë́diꞌill saꞌll con diꞌdzë.
11Runë tucarë guësáꞌnëll cusë mal nu gúnëll bien;

napë quë quílill nezë catë rbedchí ldúꞌull,
nu tsagláꞌguëll shnezëmë.

12 Lëꞌë Dadë canihapë më ra më zaꞌquë nu rquë
diaguë më oraciuni shtë raiꞌ iurë rnaꞌbë
nguiu ni lu më.

Perë lëꞌëmë runëmë cuntrë ra narunëmal.
13 ¿Chu napë pudërë parë gúnëll dañi lëꞌë të si

talë quëhunë të bien? 14 Perë si talë rzac zi të
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purquë rianaldë të tëchi cusë zaꞌquë, dichusë na
të. Adë rdzë́bëdiꞌil lu mënë nu adë riádiꞌi lduꞌu
të 15 sino gulë bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë Cristo
guëdubi tiempë. Na më lamë shtë të. Nu gulë gac
preparadë cualquier iurë parë guëquebi të lu ra
mënë pëzielú nal shmënë Jesús. Si talë guënaꞌbë
diꞌdzë rall lul, hia nanël lla gúnël parë defender
lë́ꞌël. Nadë más napë quë guëniꞌinul lëꞌë rall con
galnaduꞌu nu rëspëti. 16 Gulë guquëreldë bien sin
ni tubi duldë të parë iurë ra contrari quëgniꞌi
didzabë cuntrë lëꞌë të, guëtú lu rall purquë nádiꞌin
verdá. 17Si talë guëdëꞌëmësí sac zi të,mejurëgunë
të sufrir por cusë zaꞌquë, lë́dëdiꞌi por mal.

18 Gulë bëꞌnë llgabë; Cristo guti tubsë vueltë
por ra pecadurë; jamás gátidiꞌi më stubi. Tubldí
na shcuendë më lu Dios perë guti më shlugar
ra nanapë duldë parë gueꞌdënú më lëꞌë hiaꞌa lu
Dios. Guti më en cuantë cuerpë shtë́hiꞌ, perë
guashtë ́hiꞌ ladi ra tëgulë por pudërë shtë Espíritu.
19Tiempë ni guadiꞌdzëmë lu ra espíritu shtë tëgulë
lugar catë napë Dios lëꞌë raiꞌ ziquë prësi. 20Mënë
ni naguquëreldë tiempë shtë Noé, adë bëzuꞌbë
diáguëdiꞌi rall shtiꞌdzë Dios. Pues adë bëshéꞌldëdiꞌi
Dios juici lueguë sino con pacënci quëbezë më
hashtë guctsaꞌu barcu ruꞌbë. Por barcu ni bëldasë
mënë, u sea shunë mënë, guc salvar lu juici shtë
nisë. 21 Manërë ni iurë bëriubë nisë të, guniꞌi të
lu saꞌ të de quë nasalvar të. Galëriubë nisë nádiꞌi
ziquë bañi parë cuerpë shtë të sino nahin sëñi
de quë nanël bëzunë́ Dios ldúꞌul, de quë limpi na
ldúꞌul purquë Jesucristo guashtë ́hiꞌ ladi ra tëgulë.
22 Iurneꞌ cuezë Jesucristo gubeꞌe ladë ldi shtë Dios.
Cagnibëꞌamë. Grë ra ianglë nu autoridá nu grë ra
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narnibëꞌa stubi lugar, rzuꞌbë diaguë raiꞌ shtiꞌdzë
më.

4
Gulë bëꞌnë sirvë Dios según llni nabëneꞌemë

1 Por ni, ziquë Jesucristo bë́ꞌniꞌ sufrir shcuerpë
më, gulë gac dispuestë gunë të sufrir. El quë
naguzac zi shcuérpiꞌ, adë rianáldëdiꞌill tëchi duldë.
2 Rac shtúꞌull guëbánill según voluntá shtë Dios
mientras quëréldëll lu guë ́ꞌdchiliu. Hia në́diꞌill
gúnëll cumplir deseo mal nananú laꞌni ldúꞌull.
3 Tiempë nagudëdë, guquëreldë të vidë mal; bëꞌnë
të lo quë narquitë lduꞌu ramënë nanadë guënë́diꞌi
Dios. Gubani të lu vici; bëꞌnë të cumplir deseo
mal: guzuuꞌdchi të; gudáu shaꞌtë të lumellë nu biiꞌ
të zili vini. Guanaldë të tëchi dioses falsë nanapë
mënë,mënë naquëreldë sin lëy zaꞌquë nu sin rëglë.
4Perë iurneꞌ lëꞌërall rdzëguëëꞌ lduꞌurall dequë lëꞌë
të adë rúnëdiꞌi të compañi lëꞌë rall lu ra cusë mal
ziquë antsë. Nu rniꞌi rall diꞌdzë dzabë cuntrë lëꞌë
të. 5 Perë segurë napë quë guëtëꞌdë rall cuendë lu
Dios; gunë më juzguë grë mënë. Gunë më juzguë
ra nanabani nu también grë ra tëgulë. 6 Lëꞌë ra
tëgulë hia bini raiꞌ dizaꞌquë. Guc raiꞌ juzguë ziquë
mënë; guti raiꞌ. Bini raiꞌ dizaꞌquë të parë si talë
tsaldí lduꞌuraiꞌ shtiꞌdzëmë, guëbani raiꞌziquëDios.
Espíritu Santo guëneꞌe vidë eternë parë lëꞌë raiꞌ.

7Hia zeꞌdë biꞌguë nasesë fin shtë grë cusë. Por
ni gulë bëꞌnë llgabë tubldí të gúnëdiꞌil duldë. Adë
riádiꞌi ldúꞌul sino gulë gunaꞌbë lu Dios. 8 Subrë
todë gulë gapë llëruꞌbë amor parë saꞌl purquë si
talë rac shtúꞌul saꞌl, iurní quëhúnël perdunë lë́ꞌëll
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zihani vueltë. 9 Gulë bëꞌnë recibir lídchil chu
stubi ra bëchi saꞌl nazeꞌdë lídchil sin quë adë ri-
asháquëdiꞌi ldúꞌul. 10Cualquier donnabëzëlaaꞌdchi
Espíritu Santo parë lë́ꞌël, gulë bëꞌnë sirvë lu ra
saꞌ të con llni ni ziquë mënë naquëhunë cumplir
lo quë narac shtuꞌu Dios. Gulë bëzëlaaꞌdchi lo
quë nabë ́ꞌnël recibir parë bien shtë saꞌl. Gulë
bëꞌnë usar llni shtë Espíritu Santo nabëneꞌe Dios të
parë tsaruꞌbë saꞌl. Iurní gac të muzë zaꞌquë shtë
Dios. 11 Si talë chu rac ruadiꞌdzë ziquë mësë, napë
quë guadíꞌdzëll shtiꞌdzë më por pudërë shtë më.
El quë narunë sirvë saꞌll, napë quë gúnëll sirvë
por pudërë narneꞌe më. Zni gunë mënë alabar
Dios por medio lëꞌë Dadë Jesucristo. Cha guëdëꞌë
hiaꞌa labansë lu më. llëruꞌbë na pudërë shtë më.
Guënibëꞌamë parë siemprë. Amén.

Ra shmënë Jesús rzac zi rall
12Lëꞌë tënarac shtuaꞌa, adërdzëguëëꞌdiꞌi lduꞌu të

iurë raprëbëzeꞌdë. Naprëbëziquëbeꞌlënarruꞌu lu
guiꞌi, perë adë rdzëguëëꞌdiꞌi lduꞌu të. Adë rúnëdiꞌil
llgabë sulë lë́ꞌël rúnël sufrir lu prëbë. 13 Mejurë
gulë bëquitë lduꞌu të purquë quëhunë të sufrir
mizmë manërë cumë bëꞌnë Cristo sufrir. Gulë
guaꞌa lduꞌu të parë gapë të lëgrë laꞌni ldúꞌul, nu
gulë bëquitë lduꞌu të iurë guëdchini më stubi con
pudërë nu llni. 14Si talë rushtiámënë lu të purquë
na të shmënë Jesucristo, dichusë na të. Espíritu
shtë Dios cuezënúhiꞌ lëꞌë të. 15 Mënë runë sufrir
purquë rguini rall saꞌ rall u rbaaꞌnë rall, u runë
rall mal u riutë́ rall asuntë nadë rlluíꞌidiꞌi, u na
rall nadishiꞌbi; perë adë rúnëdiꞌi të ra cusë ni parë
adë guëdchínidiꞌi cashtigu guëc të nu gúnël sufrir.
16Mejurë na si rzac zil purquë rianáldël enseñansë
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shtë Jesús; adë rtúdiꞌi lul iurní sino gulë bëdëꞌë
graci lu Dios purquë nal shmënëmë.

17 Hia bëgaꞌa iurë sublú juici shtë Dios con
mizmë shmënë më. Si talë juici ni guëzublú con
lëꞌë hiaꞌa ¿lla gac fin shtë ra naná rzuꞌbë diáguëdiꞌi
dizaꞌquë shtë më? 18 Ra nguiu narunë cumplir
shtiꞌdzë më, runë rall llëruꞌbë fuersë parë gac
salvar rall; ¿pë gac con ra nanápëdiꞌi rëspëti parë
cusë santu nu rianaldë rall tëchi cusë mal? 19 Por
ni, el quë narzac zi purquë nahin voluntá shtë
Dios, napëquë tsaglaꞌguëgúnëllbiennu tsaglaꞌguë
tsaldí ldúꞌull gac salvárëll por pudërë shtë el quë
nabëntsaꞌu nguiu. Siemprë gunë më cumplir
shtíꞌdziꞌ.

5
Cunseju parë ra narialdí lduꞌi Jesús

1 Quëdë́ꞌëhia cunseju parë ra më guaniꞌsi naná
cabësë shtë shmënë Jesús. También na nahia
më guaniꞌsi nu nahia testigu de quë Cristo bë ́ꞌniꞌ
sufrir. Guna recibir juntë con lëꞌë të iurë guëluaꞌa
pudërë nu llni shtë më. 2 Gulë gupë ra shmënë
Jesús ziquë tubi vëquërë; quëhápëll ra lliꞌli purquë
zni rac shtuꞌu Dios. Gulë bëꞌnin voluntariamente,
lë́dëdiꞌi purquë cagnibë ́ꞌahia lëꞌë të. Bëꞌnë com-
pañi lëꞌë raiꞌ con guëdubinú ldúꞌul, lë́dëdiꞌi purquë
rbezë të gunë të recibir dumí. 3 Gulë gupë ra
shmënë Dios tubi manërë naduꞌu, lë́dëdiꞌi ziquë
lamë narunë nalaaꞌdchi lu ra muzë. Gulë gac
ejemplë zaꞌquë lu raiꞌ. 4 Iurë Jesús, el quë nanapë
pudërë parë quëhapë ra lliꞌli, guëluaꞌalúhiꞌ lu hiaꞌa
stubi, lëꞌë të gunë të recibir tubi premi, tubi
corunë narabtsëꞌë nanadë rialúdiꞌi.
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5Nu zac lëꞌë të nanapë menos edá, gulë bëzuꞌbë
diaguë diꞌdzë shtë ra më guaniꞌsi. Grë të, gulë gac
më naduꞌu lu saꞌl purquë naescritë:
Dios rzumë lu grë ra narunë naruꞌbë.
Runëmë compañi grë ́tëꞌ ra naná naduꞌu.
6Gulë gac mënë naduꞌu delantë lu Dios pudërusë.
Gulëbëdëꞌë sí të guënibëꞌamë lëꞌë të; iurní gunëmë
honrar lëꞌë të iurë rgaꞌa tiempë. 7Gulë bëdëꞌë grë
galriá lduꞌu guëcaꞌamë purquë nalë́ rac shtuꞌumë
lë́ꞌël; quëhapëmë lë́ꞌël.

8 Gulë cue nasini nu gulë gapë cuidadë. Ene-
migu shtë të na mëdzabë Satanás; canzëll ziquë
tubi león narzubá. Rguílill mënë parë ldaguë
rall lu pudërë shtë́nëll të tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë
mëdzabë. 9 Gulë sutipë lu mëdzabë; gulë gac
firmë lu shnezë Dios. Gulë bëdëꞌë cuendë de quë
grë ́tëꞌ saꞌ të naná shmënë Jesús guëdubi partë shtë
guë ́ꞌdchiliu, quëgzac zi raiꞌmizmëmanërë quë lëꞌë
të. 10Despuësë de quëgzac zi të por duꞌpë tiempë,
Dios el quë narneꞌe zihani favurë nu bendición,
el quë nagunaꞌbë lëꞌë të parë gapë të vidë sin fin
juntë conCristo, gunëmë të gac të firmë lu shnéziꞌ,
nu gunë më parë cuedchí lduꞌu të, nu guëneꞌe më
fuersë parë lëꞌë të. Mizmë Dios ni gunaꞌbë më
lëꞌë hiaꞌa parë tsutë ́ hiaꞌa lu llni catë quëreldë më.
Bëꞌnë mëhin purquë unidë na hiaꞌa con Cristo.
11Cha guëdë́ꞌnaꞌa alabar lëꞌëmë. Amén.

Rialú cartë rëꞌ con tubi saludë
12 Silvano tubi bë ́chaꞌa, quëquë́ꞌëll cartë rëꞌ por

na. Lluáꞌahia Silvano quëhúnëll cumplir voluntá
shtë Dios. Cartë rëꞌ naduꞌpin perë laꞌnin bënehia
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cunseju. Quëhuna testificar grë ra favurë nu ben-
dición nabëꞌnë të recibir de Dios, rluaꞌa de quë
nezë zaꞌquë nagunaꞌzi të nahin verdá.

13 Ra grupë shtë shmënë Jesús naquëreldë Ba-
bilonia, ra nagulë́ Dios ziquë gulë ́ më lëꞌë të,
quëgsheꞌldë raiꞌ saludë. Nu zac Marcos, shinia,
quëgshéꞌldëll saludë parë lëꞌë të. 14 Gulë bëꞌnë
saludar ra saꞌ të con tubi saludë shtë amor.
Gulë cuedchí lduꞌu të, lëꞌë të naná unidë con

Jesucristo. Amén.
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