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Primerë cartë nabëquëꞌë San
Pablo lu Timoteo

Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu Timoteo
1 Na Pablo, nahia poshtë shtë Jesucristo por

mandadë shtë Dios el quë nagunë salvar lëꞌë
hiaꞌa. Bësheꞌldë Dadë Jesucristo na; na më el quë
naguëneꞌe vidë sin fin juntë con lë́ꞌiꞌ. 2Quëquëaꞌa
cartë rëꞌ lul, Timoteo, nal cumë ziquë shinia
purquë gualdí ldúꞌul Jesucristo iurë guniꞌinúa lë́ꞌël
dizaꞌquë. Rac shtuaꞌa gápël favurë shtë Dios,
quë guëgaꞌa lduꞌu më lë́ꞌël, quë rbedchí ldúꞌul por
pudërë shtë Dadë Dios con Jesucristo, Shlámaꞌa.

Gulë gapë cuidadë por ldaiꞌ falsë
3Antsë bëna incarguë lë́ꞌël guëáꞌnël ciudá Efeso

mientras tsahia regiuni Macedonia; guniaꞌa lul
iurní de quë napë quë guënibë́ꞌal mënë parë
adë guëluáꞌadiꞌi rall stubi clasë ldaiꞌ. 4 Nu adë
guëquë́ꞌëdiꞌi rall listë llëduni ra lë shtë shtadë guëlú
rall, nu adë gúnëdiꞌi rall cuendë diꞌdzë shtë nguiu
bishi purquë fin shtë ra cusë ni nadë más rdildi
diꞌdzë ra mënë. Adë runë rahin compañi parë
guëdë ́ꞌnaꞌa cumplir lo quë narac shtuꞌu Dios. Sulë
por fe gúnël cumplir voluntá shtë më. Grë ndëꞌë
quëhuna incarguë lul stubi vueltë.

5 Lo quë narac shtuaꞌa gunë të, gac shtuꞌu të saꞌ
të con guëdubinú lduꞌu të sin mal llgabë, nu tsaldí
lduꞌu të Jesús de verdá. 6Bëldá mënë nabësaꞌnë lu
nezë zaꞌquë shtë Dios, guanaldë rall tëchi diꞌdzë
nadë guëlluíꞌidiꞌi. 7 Rac shtuꞌu rall gac rall mësë
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shtë lëy nabëquëꞌë Moisés perë adë riasë́diꞌi rall
pë lo quë narniꞌi rall. Rac bë ́ꞌadiꞌi rall pë runë
cuntienë diꞌdzë narniꞌi rall con llëruꞌbë confiansë.

8Rdëꞌë hiaꞌa cuendë de quë lëy na zaꞌquë, sulë si
talë guëluaꞌa hiaꞌa de acuerdë según voluntá shtë
Dios. 9Rdëꞌë hiaꞌa cuendë de quë lëy adë rzúdiꞌi lu
ra narunë bien purquë Dios bëdëꞌë lëy parë grë ra
mënë mal con grë ra narzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë
Dios, grë́tëꞌ ra narunë cuntrë Dios con ra nanapë
duldë, grë́tëꞌ ra nadë runë rëspëti Dios con grë
ra nadë në́diꞌi gunë cuendë shtiꞌdzë më, grë ra
narguini shtádiꞌ nu ra narguini shníꞌaiꞌ, grë́tëꞌ ra
narguini mënë gati mënë, 10 nu grë ra narquënú
tseꞌlë saꞌll, nugrë rananá rquënúmizmësaꞌnguiu,
grë ra narbaaꞌnë parë cu rall dumí, parë grë ra
naná bishi ra, nu grë ra narunë jurar con bishi;
por ra cusë ni rzu lëy shtë Dios. Nu lëꞌë lëy rzu
parë grë ra narunë cuntrë enseñansë zaꞌquë. 11Ra
enseñansë rëꞌ nahin de acuerdë con dizaꞌquë shtë
Dios. Diꞌdzë ni rniꞌi de quë llëruꞌbë na pudërë shtë
Dios. Mizmë lëꞌë më bëꞌnë incarguë dizaꞌquë ni
guiahia.

Rdëꞌë Pablo graci lumë por favurë nabëꞌnëmë
12 Quëgdë́ꞌëhia graci lu Dadë Jesucristo, bëneꞌe

mëpudërë parë guadiꞌdza dizaꞌquë purquë gualdí
lduꞌumë na ziquë tubi muzë nagunë cumplir vol-
untá shtë më. Gulë ́ më na parë guna shchiꞌni më.
13 Gulë́ më na aunquë antsë napa gustë guníꞌihia
didzabëguëcmë,bëna cuntrë lëꞌëmë, gurushtiáhia
guëc më, perë bëgaꞌa lduꞌu më na purquë todavía
adë guc bë ́ꞌadiaꞌa pë canihuna. Adë bëdchínidiꞌi
llni shtë Dios guëca. 14 Perë llëruꞌbë favurë napë
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mëparëna; iurneꞌ rac shtuaꞌa lëꞌëmë; rialdí lduaꞌa
shtiꞌdzë më. Grëhin zeꞌdë de Cristo Jesús purquë
nahia unidë con lëꞌëmë.

15 Na ciertë nu grë mieti napë quë tsaldí lduꞌu
rall de quë Cristo Jesús bidë lu guë ́ꞌdchiliu parë
gunë më salvar grë ra nanapë duldë. Nu nahia
primërë pecadurë entrë grë mieti. 16 Perë bëgaꞌa
lduꞌu më na, sulë parë guëluaꞌa grë pacënci shtë
më laꞌni vidë shtëna. Guca primërë entrë grë ra
pecadurë, perë lëꞌë më gulë ́ më na parë gaca tubi
ejemplë lu grë ranatsaldí lduꞌi lëꞌëmë tëparëgapë
rall vidë sinfin. 17Porni runë tucarë guëdëꞌëmieti
graci nu hunurë lu Rëy nanabani parë siemprë, el
quënadë rátidiꞌi, el quë nadë chu rnádiꞌi lúhiꞌ, parë
lúniquë Dios verdadërë nanápëdiꞌi fin. Amén.

18Timoteo, cagniaꞌa lul ziquë shinia, guaglaꞌguë
tsaldí ldúꞌul lëꞌëmë con buen llgabë. Ra diꞌdzë na-
guniꞌi ra muzë shtë më iurë bë ́ꞌnël recibir dchiꞌni
shtëmë, gunë rahin compañi lë́ꞌël iurneꞌ. Guc tubi
suldadë zaꞌquë shtë Jesús. 19 Adë guësáꞌnëdiꞌil fe
shtë ́nël sino tsaldí ldúꞌul lëꞌë më más. Guaglaꞌguë
lu shnezë më con buen llgabë, pues bëldá mënë
bëniti rall lu shnezë Jesús. Bëquë́ guiaꞌa rall llni
nabëdëꞌë Dios. 20 Zni guzac Himeneo nu Alejan-
dro, lëꞌë naná bëna intriegu lu Satanás të parë gac
bëꞌa rall rquiꞌni cuezë ra diꞌdzë dzabë narniꞌi rall
cuntrë Dios.

2
Gulë gunaꞌbë Dios por grëmënë

1 Primeramëntë rac shtuaꞌa gunë të ruëguë lu
Dios, nu gulë gunaꞌbë lu më, nu gulë guadiꞌdzënú
lëꞌë më, nu gulë bëdëꞌë graci lu më por grë ́tëꞌ ra
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mënë. 2 Gulë gunaꞌbë lu Dios por grë gubiernë
nu grë ́tëꞌ autoridá të parë guëdápaꞌa tubi vidë sin
dishiꞌbi, nu parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir voluntá shtë
më nu parë guëdápaꞌa vidë naná de acuerdë con
shtiꞌdzë më. 3 Zndëꞌë rac shtuꞌu Dios guëdë́ꞌnaꞌa
cumplir naná correctë delantë lu më, el quë na-
gunë salvar lëꞌë hiaꞌa. 4Rac shtuꞌumë grë ́tëꞌnguiu
gac salvar nu rac shtuꞌu më grë ́tëꞌ nguiu gac bëꞌa
rall guadë naná verdá shtë më. 5Nanú tubsë Dios
nu nanú tubsë nazú guëláu entrë nguiu nu Dios;
më ni rniꞌinú Dios por ra nguiu. Lë́ꞌiꞌ na Dadë
Jesucristo. Na më nguiu. 6 Jesucristo bëꞌnë in-
triegu mizmë lë́ꞌiꞌ lu galguti parë gudilli më duldë
shtë hiaꞌa con prëci rënë shtë́hiꞌ. Iurë bëꞌnë Dios
disponer, bëꞌnëmë testificar por galguti shtë Jesús
gunë më salvar lëꞌë hiaꞌa. 7 Gudili më na ziquë
mensajërë nu poshtë shtëmë, nu parë guëluáꞌahia
ramënënanádiꞌimë israelitë lla tsaldí lduꞌurall nu
parë gac bëꞌa rall pë na verdá. Ruadiꞌdza verdá,
lëdë bíshidiꞌi.

8 Por ni rniaꞌa lu të, rac shtuaꞌa de quë guëdubi
ladë guënaꞌbë ra mënë lu Dios, guëldisë raiꞌ oraci-
uni lu Dios, perë sulë con lduꞌu limpi sin ni tubi
llanë, nilë dishiꞌbi. 9Nu rac shtuaꞌa de quë ra naꞌa
gacu raiꞌ shabë raiꞌ ziquë runë tucarë, lë́dëdiꞌi con
lujë. Gapë raiꞌ rëspëti lu saꞌ raiꞌ; adë guëzë́ꞌëdiꞌi raiꞌ
begu con lujë u orë u guëꞌë naná lasaquë zihani
dumí. Gácudiꞌi raiꞌ shabë nalasac zihani dumí
nadë más parë guëná mënë lo quë nanapë rall.
10Mejurë gacu ra naꞌa stubi lari naná obrë zaꞌquë
ziquë runë tucarë gunë mieti naná shmënë Jesús.
11 Ra naꞌa napë quë guëac dchi parë guësëꞌdë raiꞌ
nu gac raiꞌ obedientë. 12Adë rdë ́ꞌëdiaꞌa sí guëluaꞌa
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ra naꞌa ra shmënë Dios, nilë rnibë́ꞌadiꞌi raiꞌ nguiu
sino guëac dchi ra naꞌa 13purquë primërë bëntsaꞌu
Dios lëꞌë nguiu; despuësë bëntsaꞌu më lëꞌë naꞌa.
14Adë bësiguë́diꞌi mëdzabë lëꞌë Adán sino Eva. Por
naná guguë ́ naꞌa iurní, gulaguë naꞌa laꞌni duldë
15perë gac salvar ra naꞌa iurë ralë ra shíniꞌ, si talë
tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më, si talë rac
shtuꞌu rall Dios nu si talë quëreldë rall bien lídchill,
nu si talë adë gúnëdiꞌill cumplir deseomal nananú
laꞌni ldúꞌull.

3
Ra naná encargadë con shchiꞌni Dios

1 Si talë tubi nguiu rac shtúꞌull gápëll catë
guënibë́ꞌaiꞌ ziquë encargadë shtë los de más
shmënë Dios, pues nahin tubi cusë zaꞌquë lo quë
narac shtuꞌu mënë ni. 2 El quë nanapë carguë ni,
rquiꞌni guëbánill tubi vidë zaꞌquë lu saꞌll të parë ni
tubi adë chu guëníꞌidiꞌi guë́quëll. Napë quë gápëll
mizmë lë́ꞌëll de grë duldë; gápëll tubsë tséꞌlëll. Gac
mënë ni de buen llgabë; gáquëllmë rëspëti. Gáquëll
tubi narunë recibir visitë lídchill, nu gáquëll nasini
parë guëluáꞌall los de más mënë. 3Adë gúdiꞌill zili
vini; adë quílidiꞌill dishiꞌbi, ni gáquëdiꞌill narzebi
lduꞌu pë shtë mënë. Más bien gáquëll tubi nguiu
naduꞌunu adë tildi díꞌdzëdiꞌill con saꞌll; adë sébidiꞌi
ldúꞌull dumí. 4Nu rquiꞌni guënibë́ꞌall lídchill zaꞌquë
zaꞌquë, nu shínill gapë raiꞌ rëspëti lu shtadë raiꞌ.
5 Si talë adë gáquëdiꞌi guënibë́ꞌall lídchill con shínill,
¿llallë gáquëll guënibë́ꞌall los de más naná grupë
shtë shmënë Dios? 6 Lëꞌë encargadë shtë shmënë
Dios, adë gáquiꞌ tubi më nanapë duꞌpë tiempë
dizdëbë ́ꞌniꞌ recibir Cristo Jesús,no seaquë ldáguëll
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laꞌni mizmë condenación nagulaguë mëdzabë;
guc shtúꞌull gáquëll më ruꞌbë. 7 Nu rquiꞌni tubi
encargadë con shmënë më gáquëll rëspëti por los
de más nanadë rialdídiꞌi lduꞌi dizaꞌquë, no sea
guëldáguëll lu duldë nu ra saꞌll guëniꞌi guë́quëll. Ni
na tubi trampë shtë Satanás.

Ranarunë compañi ra encargadë con ra shmënë
Dios

8 Zni zac, ra diáconos, ra narunë compañi en-
trë ra shmënë Dios, gac raiꞌ mënë rëspëti, mënë
narunë cumplir shtíꞌdziꞌ, mënë nadë rzuuꞌdchidiꞌi
nu adë rzébidiꞌi lduꞌu raiꞌ dumí. 9 Napë quë gac
ra mënë ni nguiu naná riasë́ bien dizaꞌquë naná
bëruꞌu lu llni iurneꞌ. Gac raiꞌ nguiu sin ni tubi
engañi laꞌni ldúꞌiꞌ. 10 Primërë gac probar ra mënë
ni, si talë adë chu guëdchíꞌbëdiꞌi galquiá cuntrë
nguiu ni. Hia guënáꞌzi raiꞌ dchiꞌni ziquëmuzë shtë
los de más shmënë Jesús. 11 Mizmë zni ra tseꞌlë
shtë diáconos gac rall mënë rëspëti; gáquëdiꞌi rall
nachismë; gac rall ra naquëhunë cumplir shtíꞌdziꞌ.
Gac raiꞌ naꞌa zaꞌquë të tsaldí lduꞌu sáhiꞌ lëꞌë raiꞌ.
12 Tubi diácono napë quë gápëll tubsë tséꞌlëll, nu
napë quë guënibë́ꞌaiꞌ bien shíniꞌ con grë shfamíliꞌ
13 purquë ra narunë sirvë ziquë diáconos, si talë
gunë raiꞌ cumplir bien shchiꞌni më, gunë raiꞌ gan
rëspëti nu confiansë shtë saꞌ raiꞌ. Guadiꞌdzë raiꞌ
dizaꞌquë shtë Cristo Jesús sin quë adë rdzë́bëdiꞌi
raiꞌ.

Dizaꞌquë shtë Dios
14 Rac shtuaꞌa gueꞌdë guënahia lul lueguë, perë

mientras quëquëaꞌa ra cusë rëꞌ. 15 Si talë gac
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ldë ́ꞌëhia, gac bë ́ꞌal lla runë tucarë guëquëréldël en-
trë los de más shmënë Jesús, quiere decir, entrë
ra famili shtë Dios. Pues grupë shtë shmënë
Dios na ziquë pilari narapë hiuꞌu. Na rall ziquë
cimientë shtë hiuꞌunaná quëhapë verdá shtë Dios.
16 Llëruꞌbë na ra enseñansë nadápaꞌa. Bëluaꞌa më
rahin; iurní rialdí lduꞌu hiaꞌa ndëꞌë:
Bëdchini Dios con cuerpë shtë nguiu,
nu Espíritu Santo guníꞌiꞌ tubldí na shcuendëmë.
Guná ra ianglë lu më.
Ramënëbiadiꞌdzë rall dizaꞌquë shtëmë lu ramënë

guëdubi naciuni.
Mënë gualdí lduꞌu rall shtiꞌdzëmë,
nu bëꞌnë Dios recibir lë́ꞌiꞌ lu gubeꞌe stubi.

4
Ra narluaꞌa tëchi lu shtiꞌdzë Dios

1Espíritu shtëDios rniꞌi ldi de quë lúltimë tiempë
bëldá mënë guësaꞌnë rall shtiꞌdzë Dios. Tsanaldë
rall tëchi ra espíritu mal narsiguë́, nu tsaldí lduꞌu
rall stubi ldaiꞌ falsë nazeꞌdë de mëdzabë. 2Guëquë́
diaguë rall diꞌdzë shtë ra mësë falsë naná ziquë
guetë nadchiꞌbë lu dchiꞌli. Llgabë ra hiumbrë ni
adë rínidiꞌi ra; nahin ziquë tubi cusë naná cuë
guiꞌi con guiꞌbë ldë; hiadë rínidiꞌin. 3 Ra mënë
ni në́diꞌi rall guëtsëꞌa mieti; në́diꞌi rall gau mënë
belë; perë Dios bëntsaꞌu grë ́tëꞌ dau ni. Na parë ra
narialdí lduꞌi lëꞌë më gau rallin, nadë más guëdëꞌë
rall graci lu më. 4 Grë ́tëꞌ nabëntsaꞌu Dios bien
nahin. Ni tubi adë chu guëquë́ guiáꞌadiꞌin sino
gulë bëꞌnë recibirin. Gulë bëdëꞌë graci lu më
5 purquë shtiꞌdzë Dios runë ldaiꞌ grë ́tëꞌ guëc dau
iurë rnáꞌbaꞌa lumë.



1 Timoteo 4:6 viii 1 Timoteo 4:14

Tubimuzë zaꞌquë shtë Jesucristo
6 Si talë quëgluáꞌal enseñansë rëꞌ lu ra bëchi

saꞌl, iurní nal tubi muzë zaꞌquë shtë Dadë Jesu-
cristo, nu mizmë lë́ꞌël tsaglaꞌguë gac alimentárël
con shtiꞌdzë Dios. Tsasël más ldaiꞌ zaꞌquë nar-
ianáldël të́chiꞌ. 7 Adë rúnëdiꞌil cuendë ra en-
señansë falsë, nilë cuendë falsë sino quë ziquë
tubi narunë ejercici diari, bësëꞌdë shtiꞌdzë Dios
bien. 8 El quë narunë ejercici quëhúnëll provëchë
por duꞌpë tiempë perë el quë narunë ejercici
espiritual, el quë naquëhunë cumplir voluntá
shtë Dios, quëhúnëll provëchë iurneꞌ mientras
quëréldëll lu guë ́ꞌdchiliu nu quëhúnëll provëchë
parë tubi vidë naguëdchinimás despuësë. 9Diꞌdzë
ni na verdá nu runë tucarë grë mieti tsaldí lduꞌu
rallin. 10Zeꞌdë guëdchini stubi vidë; por ni rdë́ꞌnaꞌa
dchiꞌni; rdë ́ꞌnaꞌa fuersë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa
shtíꞌdziꞌ; dzulézaꞌa Dios nanabani. Na më el quë
nardëꞌë vidë parë grëmieti perëmásruꞌu gunëmë
salvar ra naná rialdí lduꞌu shtiꞌdzëmë.

11 Bëluaꞌa nu gunibëꞌa grë ́tëꞌ enseñansë rëꞌ.
12Gubanibienguëdubi tiempë tëadëgúnëdiꞌimënë
desprëci lë́ꞌël purquë nal sultërë, más bien gáquël
tubi ejemplë lu grë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë.
Gáquël ejemplë zaꞌquë manërë naruadíꞌdzël nu
por conductë shtë ́nël. Gáquël ejemplë lu saꞌl con
purë llgabë limpi. 13 Mientras lëꞌë na guelda
ngaꞌli, guaglaꞌguë biꞌldi ra Sagradas Escrituras lu
ra mënë nu biadiꞌdzë lu raiꞌ shtiꞌdzë Dios. Nu
bëdëꞌë cunseju lu raiꞌ lla runë tucarë guëquëreldë
raiꞌ. 14 Siemprë bëꞌnë dchiꞌni con fuersë nu llni
shtë Dios, cusë nabë́ꞌnël recibir iurë bëdchiꞌbë
guiaꞌa ra më guaniꞌsi guë́quël, iurë guniꞌi raiꞌ cusë
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nagúnël.
15 Guaglaꞌguë gúnël cumplir ra cusë rëꞌ

con guëdubinú ldúꞌul parë gac bëꞌa mieti lla
ziagláꞌguël másruꞌu delantë con lëꞌë më. 16 Gupë
cuidadë mizmë lë́ꞌël nu gupë cuidadë enseñansë
naquëgluáꞌal, nu guaglaꞌguë gáquël firmë lu
shnezë më. Si talë quëhúnël zndëꞌë, gúnël segurë
salvaciuni shtë́nël nu salvaciuni shtë ra narquë́
diaguë shtíꞌdzël.

5
Conductë shtë Timoteo lumënë

1 Adë rníꞌidiꞌil guëc ra më guaniꞌsi naná encar-
gadë con shchiꞌni Dios, sino guniꞌinú lëꞌë raiꞌ con
rëspëti ziquë ruadiꞌdzënul shtádël. Nu biadiꞌdzënú
lëꞌë ra nguiu de menos edá cumë si fuërë na
raiꞌ bë́chil. 2 Bëꞌnë tratë ra naꞌa gushë cumë
ziquë mizmë shníꞌal, nu ra naꞌa de menos edá,
biadiꞌdzënul lëꞌë raiꞌ ziquëzánël. Gápël rëspëtiparë
lëꞌë raiꞌ.

3 Bëꞌnë compañi ra viudë, perë sulë ra naná
viudë nanadë nápëdiꞌi famili. 4 Si talë tubi vi-
udë nápiꞌ shíniꞌ u shinilláguiꞌ, ra shíniꞌ napë quë
tsasë ́ rall runë tucarë gúnëll compañi ra shtádiꞌ
u shmámiꞌ; zni quilli rall lo quë nazeꞌbi rall. Ni
na correctë gunë tubi shmënë Dios. Lu Dios
na zaꞌquin nu nahin voluntá shtë më. 5 Tubi
viudë de verdá lu Dios, na el quë nanápëdiꞌi ni
tubi shfamíliꞌ, nu tsaglaꞌguë rialdí ldúꞌiꞌ Dios, nu
quëhúniꞌ oraciuni dzë la gueꞌlë. Quëhúniꞌ ruëguë
lu Dios. 6 Perë lëꞌë viudë nariaglaꞌguë tëchi de-
seo mal nananú laꞌni lduꞌi, pues nall ziquë tëgulë
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aunquë nabánill. 7 Gunibëꞌa grë ndëꞌë lu ra vi-
udë të parë guëquëreldë rall bien sin ni tubi faltë.
Iurní nídiꞌi nicidá parë guëníꞌil guëc raiꞌ. 8 Perë
si talë tubi shmënë Dios në ́diꞌi gápëll shfamílill u
ra naquëreldënú lídchill, pues hia bëquë́ guiáꞌall
shtiꞌdzëDios; nallmáspeorquë tubinadë rialdídiꞌi
lduꞌi Dios.

9Lu listë shtë ra viudë, adë rquë́ꞌëdiꞌil lë grë rall,
sulë ra nanapë sesenta izë umás, ra nagupë tubsë
tséꞌliꞌ, 10 ra nabëꞌnë obrë zaꞌquë lu sáhiꞌ ziquë ra
nagupë bien shíniꞌ, ra nabëꞌnë recibir visitë lídchiꞌ,
ra nabëꞌnë sirvë con galnaduꞌu ra shmënë Jesús,
ra nabëꞌnë compañi ra naquëhunë sufrir lu cusë
dushë, ranazianaldë tëchi ra cusëzaꞌquë. Raviudë
ni na verdá. Runë tucarë gunë të compañi lëꞌë raiꞌ.

11 Perë adë rquë ́ꞌëdiꞌil lu listë lë ra viudë lliguë
purquë iurë ra deseo mal guëdchini stubi, rluaꞌa
tëchi raiꞌ lu Cristo nu rac shtuꞌu guëtsëꞌa raiꞌ stubi.
12 Pues iurní napë raiꞌ faltë purquë adë bë́ꞌnëdiꞌi
raiꞌ cumplir primërë comprumisi shtë raiꞌ con
Dadë Jesús. 13 Más de ni, quëac rall nabëchi lu
dchiꞌni; ria rall hiuꞌu por hiuꞌu; lëdë niáꞌasëdiꞌi
galnabëchi sino nu zac ruadiꞌdzë rall cusë adë
guëlluíꞌidiꞌi nu riutë́ raiꞌ asuntë adë rúnëdiꞌi tucarë
lëꞌë raiꞌ. 14 Por ni rniaꞌa, ra viudë lliguë guëtsëꞌa
raiꞌ stubi të gapë raiꞌ shini raiꞌ; guënibëꞌa raiꞌ
prupi shfamili raiꞌ të parë adë guëdë́ꞌëdiꞌi lugar
guëdchiꞌbë Satanás galquiá cuntrë shmënë Dios.
15 Pues hia bëldá viudë bësaꞌnë rall shnezë Jesús
parë zianaldë rall tëchi Satanás.

16 Si talë tubi shmënë Dios, sea naꞌa u nguiu,
nanú viudë entrë shfamílill, runë tucarë lë́ꞌëll
gúnëll compañi viudë ni të parë nídiꞌi nicidá parë
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grupështë shmënëDiosgapëraiꞌnaꞌani, sinogunë
rall compañi ra viudë de verdá, el quë nanápëdiꞌi
famili nu adë pë nápëdiꞌi raiꞌ.

17 Ra më guaniꞌsi, ra narnibëꞌa ra shmënë Dios,
si talë quëhunë raiꞌ bien, los de más mënë napë
quë gunë rall rëspëti lëꞌë raiꞌ ziquë tubi muzë
narunë tucarë chupë pagu. Rëspëti ni runë tucarë
especialmente ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë nu el quë
narluaꞌa shtiꞌdzëDios. 18Pues Sagradas Escrituras
rniꞌi: “Adë rgúdiꞌil guëꞌshu ruaꞌ ngunë naná rgui-
tsë bëꞌdchiꞌ”, nu zac rníꞌin: “Ra narunë dchiꞌni,
nápëll derechë parë pagu shtë rall”.

19 Adë rúnëdiꞌil cuendë grë ra naná rdchiꞌbë ra
galquiá cuntrë ra më guaniꞌsi entrë ra shmënë
Dios, sulë si nanú chupë u tsunë testigu, iurní sí,
bëꞌnë casë lëꞌë rall. 20 Perë ra naziaglaꞌguë runë
duldë, pues rquiꞌni guëníꞌil guëc rall delantë lu grë
ra shmënë Dios të parë los de más saꞌ raiꞌ, guëdëꞌë
raiꞌ cuendë nadzëꞌbë na cashtigu shtëmë. 21Runa
incarguë lë́ꞌël delantë lu Dios nu Dadë Cristo Jesús
nu delantë ra ianglë naquëbezënú Dios, de quë
tsagláꞌguël tëchi ra rëglë rëꞌ; bëꞌnë juzguë bien;
bëꞌnë tratë igual grë saꞌl. 22 Adë riúbëdiꞌi ldúꞌul
parë guëdchiꞌbë guiáꞌal guëc ra mënë parë gunë
raiꞌ recibir carguë entrë los de más shmënë Dios.
Adë gápëdiꞌil partë con duldë shtë stubi mënë sino
gápëlmizmë lë́ꞌël de grë duldë.

23 Ziquë zihani vueltë rac lluꞌu láꞌnil, biiꞌ duꞌpë
vini, lëdë sulë nísëdiꞌi të parë guëac láꞌnil.

24 Ra cusë mal naquëhunë bëldá nguiu, lueguë
rluaꞌain; napë quë gac juzgar rall. Ra cusë mal
naquëhunë sëbëldá nguiu, nagaꞌchi nahin iurneꞌ
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perë napë quë guëruꞌuin lu llni. 25 Igual na con
cusë zaꞌquë naquëhunë nguiu. Bëldá vësë clarë
rluaꞌa rahin lueguë; nanú adë rluáꞌadiꞌi rahin
lueguë, perë adë nídiꞌi mudë guëaꞌnë ra cusë ni
nagaꞌchi por llëduni tiempë.

6
1 Grë ra naná bajo ordë shtë ra lamë, pues

rquiꞌni gapë rall llëruꞌbë rëspëti lu shlamë rall të
parë adë chu guëníꞌidiꞌi mal cuntrë Dios shtë hiaꞌa
nu cuntrë dizaꞌquë shtë Jesús. 2 Si nanú ra naná
bajo ordë shtë lamë naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë,
pues rquiꞌni másruꞌu gapë muzë ni rëspëti lu lamë
purquë nall shmënë Jesús. Runë tucarë lëꞌë muzë
gúnëll dchiꞌni lu lamë purquë nall tubi saꞌ narunë
recibir resultadë shtëdchiꞌninaquëhunëmuzë,nu
rac shtuꞌu Dios lëꞌë lamë ni. Bëluaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu
rall nu guniꞌinú lumënë cunseju rëꞌ.

Ldaiꞌ zaꞌquë parë guëquitë lduꞌumënë
3 Si talë chu quëgluaꞌa stubi cusë falsë, cusë

nanádiꞌi de acuerdë con enseñansë zaꞌquë shtë
Dadë Jesucristo, u si talë adë rialdídiꞌi ldúꞌull
dizaꞌquë narniꞌi lla gunë mieti cumplir shtiꞌdzë
Dios, 4 pues nguiu ni adë rac bë ́ꞌadiꞌill niétiquë;
rac shtúꞌull mizmë lë́ꞌëll. Nanú deseo mal laꞌni
ldúꞌull purquë nalë́ rac shtúꞌull tildi díꞌdzëll con
saꞌll. Rdildi díꞌdzëll subrë pë runë cuntienë diꞌdzë.
Hiadengaꞌli zeꞌdë ra cusë ziquëmbidi, dishiꞌbi, nu
rushtiall lu saꞌll, nu napë rallmal llgabë cuntrë saꞌ
rall. 5Rguili rall diꞌdzë con ra saꞌ rall. Na rallmënë
nabëniti nezë zaꞌquë shtë Dios. Adë guënë́diꞌi rall
verdá. Quëgluaꞌa rall enseñansë shtë rall parë gunë
rall gan dumí. Adë gápëdiꞌil tratë con mënë ni.
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6 El quë naquëhunë cumplir shtiꞌdzë Dios, adë pë
rúnëdiꞌi faltë lë́ꞌëll, por ni rquitë ldúꞌull. 7 Pues sin
quë ni tubi cusë bëdchíniaꞌa lu guë ́ꞌdchiliu nu iurë
gátiaꞌa, guziá hiaꞌa, adë chu bë guáꞌadiꞌi. 8 Si talë
nápaꞌa naguëdáuhaꞌa con shábaꞌa, nadëmás con ni
cha guëquitë lduꞌu hiaꞌa. 9Perë grë ra narac shtuꞌu
gac ricu, runë rall duldë; rlaguë rall laꞌni trampë
shtëmëdzabë. Napë rall llgabënadë guëlluíꞌidiꞌi nu
napë rall zihani deseomalnanuaꞌa lëꞌë ranguiu lu
cashtigu; rniti rall nu rialú mënë ni parë siemprë.
10Mënë rac shtuꞌu rall gapë rall dumí, perë amor
shtë dumí na ziquë luꞌchi shtë grë ́tëꞌ clasë cusë
mal. Pues por galërzebi lduꞌu dumí, bëldá mënë
bëniti rall lu shnezë Dios. Bësëdchini rall zihani
dulurë mizmë lëꞌë rall.

Tsaglaꞌguë tsaldí ldúꞌul Dios
11 Lë́ꞌël Timoteo, nguiu nagulë́ Dios, bëlluꞌnë

lu grë ra cusë rëꞌ. Gáquël më zaꞌquë lu Dios;
guaglaꞌguë nezë zaꞌquë; tsaldí ldúꞌul Dios; gac
shtuꞌu saꞌl; gáquël më pacënci lu saꞌl nu gáquël më
naduꞌu. 12Ziquë tubi nguiu rdildi con fuersë lu de-
portë, zni runë tucárël. Bëꞌnë segurë vidë eternë;
parë ni gunaꞌbë më lë́ꞌël iurë bë ́ꞌnël testificar lu
zihani mënë blac rac shtúꞌul lëꞌë më. 13 Iurneꞌ
delantë lu Dios, el quë nardëꞌë vidë parë grë ́tëꞌ
ra cusë, nu delantë lu Cristo Jesús, el quë nadë
bëdzë́bëdiꞌi lu Poncio Pilato sino guníꞌiꞌverdá luPi-
lato, quëgnibë́ꞌahia lë́ꞌël, 14bëꞌnë cumplir dizaꞌquë.
Gapë mizmë lë́ꞌël de grë cusë mal parë adë chu
guëníꞌidiꞌi guë́quël të adë chu guëníꞌidiꞌi cuntrë
dizaꞌquë por causë shtë́nël hashtë iurë guëabrí
Dadë Jesucristo stubi. 15 Iurë guëgaꞌa iurë, Dios
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gunë më cumplir grë ́tëꞌ ndëꞌë. Benditë na më. Na
më lúniquë Dios pudërusë narnibëꞌa. Na më Rëy
naná lasac lu más quë los de más rëy. Namë Dadë
naná lasac lu grë ra dadë shtë guë́ꞌdchiliu. 16 Na
më lúniquë nadë rátidiꞌi. Quëreldë më lu llni catë
ni tubi adë chu riabíꞌguëdiꞌi. Ni tubi mënë adë chu
guná lúhiꞌnu gáquëdiꞌi guëná rall lumë. Shtënëmë
na grë hunurë nu derechë parë guënibëꞌamë parë
siemprë. Amén.

17 Grë ra naná ricu lu guë ́ꞌdchiliu rëꞌ, guniꞌinú
lëꞌë rall adë gunë narúꞌbëdiꞌi rall lu saꞌ rall, nilë
parë tsaldídiꞌi lduꞌu rall dumí nanapë rall purquë
lëdë segúrëdiꞌi na cusë ni. Sino gunibëꞌa lu rall
tsaldí lduꞌu rall Dios, më el quë rneꞌe grë ́tëꞌ ra
cusë hashtë de subrë parë guëquitë lduꞌu hiaꞌa.
18 Gunibëꞌa lu rall të parë gunë rall bien con
dumí nanapë rall. Gac rall ricu lu Dios con
dchiꞌni zaꞌquë naquëhunë rall. Runë tucarë gunë
rall ayudë con guëdubinú lduꞌu rall caꞌa ra mënë
nanapë nicidá. Adë gáquëdiꞌi rall nadzabë sino
më zaꞌquë. 19 Zni gunë rall të parë gapë rall
tesurë verdadërë naná ziquë cimientë shtë hiuꞌu
narialúdiꞌi parë tiempë nazeꞌdë.

Fin shtë cartë
20 Timoteo, gupë ra enseñansë shtë Jesús nagu-

niaꞌa lul; adë riutë́diꞌil lu ra shtiꞌdzë mësë falsë.
Ruadiꞌdzë rall cusë naná guëlluíꞌidiꞌi. Adë rdildi
díꞌdzëdiꞌil con shtiꞌdzë rall naná falsë aunquë rniꞌi
rall na rahin diꞌdzë narac bëꞌa grë mënë. 21 Bëldá
mënë guanaldë tëchi ra enseñansë shtë rall nu
bëniti rall shnezë Dios.
Favurë shtë Dios guëaꞌnin con lë́ꞌël. Amén.
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