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Nanú Pablo lachiguiꞌbë; bëquëꞌ́ëiꞌ 
cartë lu ra mënë shtë Filipos

1  Pablo nu Timoteo, na naꞌa 
siervë shtë Cristo Jesús. 

Quëquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ nu 
quëgsheꞌldë naꞌa saludë lu të 
naquereldë guëꞌdchi Filipos, lu 
ra nabëzunë ́Dios almë shtë raiꞌ. 
Quëquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ lu të naná 
cabësë shtë shmënë Dios nu lu 
të naná runë compañi lëꞌë raiꞌ. 
2

 Gulë bëꞌnë recibir favurë shtë 
Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të por 
Dios Shtádaꞌa, nu por Jesucristo 
Shlámaꞌa.

Gunaꞌbë Pablo lu Dios por ra 
mënë narialdí lduꞌi dizaꞌquë

3
 Cadë vësë narnaꞌba lu Dios el 

quë quëhuna adorar, rdëꞌa graci lu 
më por lëꞌë të. Rquitë lduaꞌa iurë 
rëagná lduaꞌa na të shmënë më. 
4

 Siemprë ruadiꞌdzënúa Dios con 
lëgrë laꞌni lduaꞌa; rnaꞌba lu më por 
bien shtë të. 5 Rniaꞌa dushquilli Dios 
purquë juntë quëgdëꞌ́naꞌa dchiꞌni 
shtë më. Quëhunë të compañi 
na të parë ruadiꞌdza dizaꞌquë lu 
mënë dizdë primërë dzë nabini 
të dizaꞌquë hashtë iurneꞌ. 6 Iurneꞌ 

nahia segurë de quë Dios, el quë 
naguzublú obrë shtë më laꞌni lduꞌu 
të, gunë më cumplirin. Tsaglaꞌguë 
runë më obrë zaꞌquë laꞌni lduꞌu 
të hashtë iurë Jesucristo guëabrí 
stubi. 7 Nazaꞌquë rialdí lduaꞌa zni 
de lëꞌë të purquë nalë ́rac shtuaꞌa 
lëꞌë të nu juntë bëdëꞌ́naꞌa dchiꞌni 
shtë Dios. Bëꞌnë të compañi na iurë 
nanúa lachiguiꞌbë nu iurë biadiꞌdza 
shtiꞌdzë më nu iurë bëluáꞌahia 
lu ra mënë dizaꞌquë na verdá. 
Juntë bëdëꞌ́naꞌa recibir bendición 
nabëneꞌe më. 8 Dios nanë ́de quë 
ruadiꞌdza verdá; nalë ́rac shtuaꞌa 
lëꞌë të igual cumë Cirsto Jesús 
rac shtuꞌu më lëꞌë të. Rac shtuaꞌa 
guënahia lu të stubi vësë más. 9 Nu 
rnaꞌba lu më gac shtuꞌu të saꞌ të 
más cadë dzë. Nu rnaꞌba lu më 
tsasë ́të voluntá shtë më nu gapë të 
mizmë llgabë con lëꞌë më. 10

 Zni gac 
bëꞌa të guadë naná más nazaꞌquë 
gunë të nu gapë të tubi vidë limpi 
sin duldë nu adë chu bë nápëdiꞌi 
parë guëníꞌill guëc të iurneꞌ, nilë 
iurë guëabrí Dadë Jesús de gubeꞌe. 
11

 Zni gunë Jesucristo compañi lëꞌë 
të, të parë guëquëreldë të tubldí 
delantë lu më. Iurë guëná mënë 
mudë naquëreldë të, gunë rall 
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alabar Dios; guëniꞌi rall llëruꞌbë na 
pudërë shtë më.

Guëquërelda sulë por Jesucristo
12

 Bëchi, rac shtuaꞌa de quë 
gac bëꞌa të grë ra cusë nagudëdë 
con na, tubi bien nahin purquë 
másruꞌu bërëꞌtsë dizaꞌquë shtë 
Dios. 13

 Bërëꞌtsë shtiꞌdzë më entrë 
grë ra suldadë hashtë lu los de 
más më gubiernë. Rac bëꞌa rall 
de quë nanúa prësi purquë nahia 
shmënë Jesús. 14

 Más de ni, zihani 
ra shmënë Jesús iurë guná rall 
resultadë de quë nanúa prësi, rialdí 
lduꞌu rall shtiꞌdzë më más, nu 
quëadiꞌdzënú rall saꞌ rall shtiꞌdzë 
Dios. Adë rdzëb́ëdiꞌi rall.

15
 Verdá na bëldá mënë ruadiꞌdzë 

rall dizaꞌquë shtë Jesucristo purquë 
napë rall galëmbidi shchiꞌnia, tantë 
mënë na raiꞌ shmënë Jesús purquë 
biadiꞌdzënúa lëꞌë raiꞌ. Rzebi lduꞌu 
rall na. Sëbëldá mënë ruadiꞌdzë 
rall shtiꞌdzë më purquë na rall de 
acuerdë con lo quë naquëhuna. 
16-17

 Ra mënë ni rac shtuꞌu rall na. 
Nanë ́rall nanúa prësi parë guna 
defender dizaꞌquë delantë mënë. 
Perë ra nanapë mbidi quëhunë 
rall predicar sulë purquë rëuuꞌ 
lduꞌu rall hunurë shtë saꞌ rall. Adë 
ruadíꞌdzëdiꞌi rall tubldí. Rac shtuꞌu 
rall sac zihia más ndëꞌë lachiguiꞌbë. 
18

 ¿Pë rníꞌihia de ndëꞌë? Parë na, 
si talë ruadiꞌdzë rall dizaꞌquë con 
bien llgabë u si talë ruadiꞌdzë rall 
dizaꞌquë por mbidi, rquitë lduaꞌa. 
Nalë ́rquitë lduaꞌa iurë rac bëꞌ́ahia 
ruadiꞌdzë mënë shtiꞌdzë Cristo.

19
 Perë másruꞌu rquitë lduaꞌa 

purquë con ayudë shtë Espíritu 
Santo nabësheꞌldë Jesucristo, nu 

con oraciuni shtë të gapa libertá; 
guëruaꞌa lachiguiꞌbë. 20

 Nalë ́rac 
shtuaꞌa nu quëbeza de quë nunquë 
guna tubi cusë mal, no sea guëtú 
lua lu më. Guëdubi tiempë rac 
shtuaꞌa gapa valurë të guadiꞌdza 
sin quë guëdzëb́ëdiaꞌa. Iurní si talë 
guëbania u si talë gatia, guëná 
mënë pudërë shtë Cristo laꞌni vidë 
shtëna nu gunë mënë honrar lëꞌë 
më. 21

 Cagniaꞌa ndëꞌë purquë si talë 
guëbania, sulë rac shtuaꞌa guna 
honrar Cristo, nu iurë gatia, mejurë 
parë na purquë guëquëreldnúa lëꞌë 
më. 22

 Si talë guëneꞌe më más vidë 
parë na, tsaglaꞌguë guëluáꞌahia 
dizaꞌquë lu ra mënë. Perë iurneꞌ adë 
rac bëꞌ́adiaꞌa guadë na guënaꞌzia; 
zuhia entrë chupë nezë; guëbania 
u gatia. 23

 Naganë parë na pë 
guënaꞌzia; por tubi ladë rac shtuaꞌa 
gatia parë guëquërelda con Cristo; 
ni más mejurë parë na. 24

 Perë 
stubi ladë más rquiꞌni tsaglaꞌguë 
guëbania parë bien shtë të. 25

 Napa 
segurë de quë na voluntá shtë më 
guëquërelda lu guëꞌ́dchiliu stuꞌpë 
tiempë parë guna compañi lëꞌë të, 
të tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios más 
nu parë guëquitë lduꞌu të. 26

 Iurë 
guëabrí guëná të lua stubi, guëdëꞌë 
të graci lu Jesucristo por tantë lëgrë 
nanapë të por enseñansë nazeꞌdë 
guëniaꞌa lu të.

27
 Rquiꞌni guëbani të ziquë 

mënë shtë Cristo, de acuerdë 
con dizaꞌquë shtë më. Gulë bëꞌnë 
cumplirin si talë guëná të lua stubi 
u adë guënádiꞌi të lua. Rac shtuaꞌa 
guëdchini nutici de quë tsaglaꞌguë 
të firmë shnezë Dios, nu de quë 
unidë na të con tubsë llgabë laꞌni 
lduꞌu të mientras ruadiꞌdzë të 
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dizaꞌquë lu ra mënë. 28
 Si talë adë 

rdzëb́ëdiꞌi të lu ra narunë cuntrë 
lëꞌë të, gac bëꞌa rall de quë tsa rall 
lu cashtigu shtë Dios, nu mizmë 
tiempë gac bëꞌa rall de quë nasalvar 
të. Dios na el quë nagunë ra cusë 
rëꞌ. 29

 Adë rdzëb́ëdiꞌi të purquë 
bëꞌnë më tubi favurë naná gualdí 
lduꞌu të shtiꞌdzë më; nasalvar të. 
Nu stubi favurë bëꞌnë më naná 
sac zi të por lëꞌë më. 30

 Quëhunë 
mënë cuntrë lëꞌë të igual manërë 
ziquë bëꞌnë rall cuntrë na iurë 
guquëreldënúa lëꞌë të. Hia guná 
të lla bëꞌnë mënë, nu rini të iurneꞌ 
quëhunë rall cuntrë na stubi 
guëꞌdchi.

Jesucristo bidë ziquë mënë humildë

2  Rquitë lduꞌu të purquë unidë 
na të con Cristo. Quëhunë 

më compañi lëꞌë të, të adë riádiꞌi 
lduꞌu të. Rac shtuꞌu më lëꞌë të. 
Quëbezënú Espíritu Santo lëꞌë të. 
Rac shtuꞌu të saꞌ të nu rgaꞌa lduꞌu 
të lëꞌë rall. 2 Por ni gulë bësëquitë 
lduꞌu të na más. Gulë gapë tubsë 
llgabë. Gulë guc shtuꞌu saꞌl de 
verdá. Gulë guc unidë. Gulë gac të 
de acuerdë. 3 Adë runë narúꞌbëdiꞌil 
lu saꞌl. Adë runë nadchínidiꞌil lu 
saꞌl. Mejurë gulë gac humildë nu 
gulë bëꞌnë tratë saꞌl manërë mejurë 
quë rúnël tratë mizmë lëꞌ́ël. 4 Adë 
rguílidiꞌil ra cusë naná bien parë 
mizmë lëꞌ́ël sino gulë gudili lo quë 
naná bien parë saꞌl.

5
 Gulë gapë mizmë llgabë nagupë 

Cristo Jesús; gulë bëꞌnë ziquë 
bëꞌnë më. 6 Aunquë Jesucristo na 
Dios, adë bëzébidiꞌi ldúꞌiꞌ lugar shtë 
Dios Padre 7 sino bësëaꞌnë Jesús 
lugar shtë hunurë nu bëdchíniꞌ lu 

guëꞌ́dchiliu të gúniꞌ sirvë ziquë 
tubi muzë. Gúliꞌ cumë tubi nguiu. 
8

 Iurë bëdchini më con cuerpë shtë 
nguiu, todavía más humildë gúquiꞌ. 
Gúquiꞌ obedientë; guc shtúꞌuiꞌ 
gúniꞌ cumplir voluntá shtë Shtádiꞌ. 
Bëzuꞌbë diáguiꞌ hashtë gútiꞌ lu cruz. 
9

 Por ni Dios bëdëꞌë más hunurë 
parë shíniꞌ; napë më más hunurë 
quë grë cusë lu guëꞌ́dchiliu nu 
gubeꞌe. Bëdëꞌë më tubi lë parë shíniꞌ 
naná más ruꞌbë entrë grë nombre 
shtë mieti. 10

 Bëꞌnë Dios zni të grë 
ra nanabani, lo quë nananú gubeꞌe 
nu lo quë nananú guëꞌ́dchiliu nu 
lo quë nananú lugar shtë ra tëgulë, 
grë rall guëzullibi rall lu Jesucristo. 
11

 Rac shtuꞌu Dios grë mënë guëniꞌi 
Jesucristo na Dadë narnibëꞌa të 
parë Dios Padre gúniꞌ recibir 
labansë nu hunurë shtë grë mënë.

Ra narialdí lduꞌi Jesús 
na raiꞌ ziquë llni

12
 Bëchi narac shtuaꞌa, gulë 

bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdza ziquë 
quëhunë të siemprë. Bëzuꞌbë diaguë 
të shtiꞌdza iurë naguquëreldënúa 
lëꞌë të; iurneꞌ rquiꞌni más gac të 
obedientë mientras quërelda zitu 
parë lëꞌë të. Bëꞌnë Dios salvar lëꞌë 
të, të gunë të cusë zaꞌquë. Gulë gac 
mënë narunë cumplir purquë zni 
na voluntá shtë më. Nadzëꞌbë si talë 
adë gúnëdiꞌi të cumplir. 13

 Rac runë 
të voluntá shtë Dios purquë Dios 
na el quë naquëgneꞌe deseo zaꞌquë 
parë gunë të cumplir, nu también 
quëgneꞌe më fuersë parë gunë të 
cumplir voluntá shtë më.

14
 Gulë bëꞌnë shchiꞌni më sin 

guëníꞌidiꞌil cuntrë saꞌl; adë rdildi 
díꞌdzëdiꞌi të 15

 të parë adë chu 
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guëníꞌidiꞌi quëhúnël cusë mal u 
nádiꞌil verdá. Na të shmënë Dios; 
iurní napë quë guëquëreldë të bien 
entrë ra mënë narianaldë tëchi 
deseo mal nu ráquëdiꞌi gunë rall 
cusë zaꞌquë. Lëꞌë të na të ziquë 
mbelëguiꞌi narabtsëꞌë catë namás 
nacahi. Zni na të entrë lëꞌë rall 
mientras ruadiꞌdzë të dizaꞌquë lu 
ra mënë. 16

 Dizaꞌquë ni rneꞌe vidë 
cubi. Si talë gunë të ndëꞌë, guëquitë 
lduaꞌa iurë guëabrí Jesucristo de 
gubeꞌe purquë guëluaꞌa de quë 
adë bëꞌ́nëdiaꞌa dchiꞌni de baldë 
entrë lëꞌë të. 17

 Si talë gatia purquë 
biadiꞌdza dizaꞌquë lu të, nahin 
cumë ziquë lëꞌë të bëꞌnë të ofrecer 
mizmë lëꞌë të ziquë ofrendë parë 
lëꞌë më nu guëllëꞌë rënë shtëna guëc 
ofrendë shtë të. Pues si talë zni gac, 
guëquitë lduaꞌa nu tsu lëgrë lduaꞌa 
juntë con lëꞌë të por grë bendición 
shtë Dios. 18

 Mizmë manërë runë 
tucarë guëquitë lduꞌu të con na.

Timoteo nu Epafrodito
19

 Si talë Dadë Jesús guëneꞌe 
permisi, rac shtuaꞌa guësheꞌlda 
Timoteo lueguë parë gueꞌdë guënall 
lëꞌë të. Iurní iurë guëdchini nutici 
de lëꞌë të, guëquitë lduaꞌa. 20

 Adë 
nápëdiaꞌa ni chu stubi ndëꞌë ziquë 
Timoteo parë guësheꞌlda lu të 
purquë sulë Timoteo napë zihani 
amor parë lëꞌë të nu rac shtúꞌull 
tsaglaꞌguë të bien. 21

 Pues los de 
más rguili rall por bien shtë rall; 
adë rúnëdiꞌi rall importë dchiꞌni 
shtë Jesucristo. 22

 Hia nanë ́të lasac 
Timoteo parë lu dchiꞌni. Lëꞌ́ëll 
bëꞌ́nëll sirvë lu Jesucristo con na 
igual ziquë tubi llguëꞌnë quëhúnëll 
dchiꞌni lu shtadë llguëꞌnë. 23

 Rac 

shtuaꞌa guësheꞌlda lëꞌ́ëll despuësë 
gac bëꞌ́ahia lla guëruꞌu shcuenda. 
24

 Nu rialdí lduaꞌa gunë Dios tubi 
favurë të gueldë guënahia lëꞌë të 
lueguë.

25
 Perë mientras quëbeza, rquiꞌni 

guësheꞌlda Epafrodito, bëćhaꞌa, të 
gueldë guënáhiꞌ lëꞌë të. Epafrodito 
bëꞌ́nëll compañi na lu dchiꞌni 
nu bëꞌnë mënë cuntrë lëꞌë naꞌa. 
Primërë bësheꞌldë të lëꞌ́ëll parë 
zeꞌdë guënall na. Bëꞌ́niꞌ compañi na 
lu nicidá nanapa. 26

 Nalë ́rac shtuꞌu 
Epafrodito guëabrí guënall lëꞌë të; 
rac ldúꞌull purquë bini të de quë 
guc llúꞌull. 27

 Verdá guc llúꞌull; mërë 
niátill perë Dios bëgaꞌa lduꞌu më 
lëꞌ́ëll; bëáquëll; nu bëgaꞌa lduꞌu më 
na të adë gápëdiaꞌa más galërzac zi. 
28

 Por ni nalë ́rac shtuaꞌa guësheꞌlda 
Epafrodito lu të parë guëquitë lduꞌu 
të iurë guëná të lúhiꞌ stubi. Iurní 
guëquitë lduaꞌa también. 29

 Gulë 
bëꞌnë recibir lëꞌ́ëll con lëgrë laꞌni 
lduꞌu të nu gulë bëꞌnë honrar grë ra 
naná ziquë Epafrodito. 30

 Hia niati 
Epafrodito lu dchiꞌni shtë Jesucristo. 
Bëdchíꞌbiꞌ vidë shtëh́iꞌ lu peligrë 
iurë bëꞌ́niꞌ dchiꞌni shtë më, dchiꞌni 
nadë gúquëdiꞌi nihunë të con na.

Tsaglaꞌga delantë

3  Iurneꞌ bëchi, gulë bëquitë 
lduꞌu të purquë unidë na të 

con Dadë Jesús. Adë riasháquëdiꞌi 
lduaꞌa guëquëaꞌa lu të mizmë 
enseñansë nabëluáꞌahia antsë, të 
adë guësiguëd́iꞌi mënë lëꞌë të. 2 Gulë 
gupë cuidadë ra mënë mal nanadë 
guënëd́iꞌi Dios, ra naziaglaꞌguë 
runë parë gac cumplir custumbrë 
shtë rall. Rniꞌi rall rquiꞌni riuguë 
partë cuerpë ziquë quëhunë ra 
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mënë israelitë parë gac mënë limpi 
delantë lu Dios. 3 Lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa 
limpi delantë lu Dios, lëd́ëdiꞌi lëꞌë 
rall. Clarë rluaꞌa na hiaꞌa shmënë 
më purquë rdëꞌ́naꞌa adorar lëꞌë 
më según narniꞌi Espíritu Santo 
nu rquitë lduꞌu hiaꞌa purquë na 
hiaꞌa shmënë Jesús. Adë rialdídiꞌi 
lduꞌu hiaꞌa gac salváraꞌa por ra 
cusë zaꞌquë naquëgdëꞌ́naꞌa. 4 Parë 
mënë narniꞌi nasalvar rall por lo 
quë nabëꞌnë rall, pues rniaꞌa, bëna 
más cusë quë lëꞌë rall. Ni tubi chu 
napë más rsunë quë na parë gúnëll 
confiar mizmë lëꞌ́ëll. 5 Bëriuguë 
partë shcuerpa ziquë runë mënë 
israelitë iurë bëdzaꞌguë llmalë gula. 
Benjamín guc shtadë guëluhia. Ra 
shtada na më israelitë nu biadiꞌdzë 
raiꞌ dizë ́hebreo. Guanalda tëchi lëy 
nanapë mënë israelitë, igual ziquë 
quëhunë partidë shtë ra fariseo. 
6

 Por tantë devociuni parë religiuni 
nanapa, guzunalda ra narialdí lduꞌi 
shtiꞌdzë Jesucristo. Bëna cumplir 
lëy tubi manërë ecsactë; ni tubi chu 
gunádiꞌi catë bëna fallar. 7 Antsë 
guniaꞌa grë ra cusë ni lasac, perë 
iurneꞌ rdëꞌ́ëhia cuendë de quë ni 
tubin lasáquëdiꞌi parë gac salvara. 
Sulë Cristo rneꞌe salvaciuni. 8 Más 
quë ni ra cusë nabëna antsë, na 
ziquë guiꞌlli narruꞌldë mënë ruaꞌ 
guëꞌdchi. Más nasac gunguë bëꞌ́ahia 
lëꞌë Cristo Jesús, Shlama. Parë guca 
shmënë më, bësaꞌna grë ra cusë 
shtë guëꞌ́dchiliu; na rahin ziquë 
guiꞌlli nalasáquëdiꞌi. Tubsë cusë rac 
shtuaꞌa, gac më Shlama de verdá. 
9

 Rac shtuaꞌa gaca unidë con lëꞌë 
më; gaca perdunë, lëd́ëdiꞌi purquë 
bëna cumplir lëy shtë Moisés, 
sino purquë rialdí lduaꞌa shtiꞌdzë 

Jesucristo. Runë Dios recibir lëꞌë 
hiaꞌa cumë ziquë mënë naná tubldí 
shcuéndiꞌ lu Dios sulë si talë rialdí 
lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më de verdá. 
10

 Rac shtuaꞌa gunguë bëꞌ́ahia lëꞌë 
Cristo nu rac shtuaꞌa gunë më 
compañi na të gapa mizmë pudërë 
nanapë më iurë guashtë ́më ladi ra 
tëgulë. Nu rac shtuaꞌa guna sufrir 
ziquë lëꞌë më bëꞌnë më sufrir. Nahia 
dispuestë gatia ziquë guti më 11

 të 
parë tsashtëá ladi ra tëgulë igual 
ziquë guashtë ́më ladi ra tëgulë.

Napë quë gácaꞌa firmë 
hashtë lúltimë dzë

12
 Adë quëgníꞌidiaꞌa lu të de quë 

bëna gan, de quë nahia më zaꞌquë, 
perë rac shtuaꞌa tsaglaꞌga delantë 
parë guna cumplir con grë narac 
shtuꞌu më parë na. Ni na narac 
shtuaꞌa, purquë primërë gudili 
Cristo Jesús na parë gaca shmënë 
më. 13

 Bëchi, mizmë na rniaꞌa de 
quë adë bëna gan grë lo quë narac 
shtuaꞌa; tubsë cusë runa iurneꞌ; 
bëaꞌldë lduaꞌa grët́ëꞌ lo quë nabëna 
más antsë nu ziaglaꞌga parë guna 
gan másruꞌu cusë zaꞌquë shtë 
Dios. Con guëdubi fuersë shtë na, 
ziquë tubi narlluꞌnë lu carrërë, rac 
shtuaꞌa grë lo quë nanapë më parë 
na. 14

 Tsaglaꞌga delantë ziquë tubi 
narlluꞌnë parë guna gan premi 
naguëneꞌe Dios. Parë ni gunaꞌbë 
Dios na purquë nahia unidë con 
Jesucristo.

15
 Grë mënë narac bëꞌa bien 

shtiꞌdzë Dios, napë quë gunë rall 
mizmë llgabë ziquë guniaꞌa ndëꞌë. 
Perë si talë entrë lëꞌë të nanú 
nguiu nanapë stubi llgabë, Dios 
guëluáꞌaiꞌ lëꞌ́ëll lo quë naná verdá. 
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16
 Sulamëntë cha gácaꞌa firmë nu 

guëdëꞌ́naꞌa cumplir grë lo quë 
nariasë ́hiaꞌa.

17
 Bëchi, gulë gubani ziquë 

nabania. Gulë guná manërë nabani 
saꞌ të, ra naquëhunë cumplir lo 
quë nabëluaꞌa naꞌa. Gulë cubënebi 
manërë nanabani raiꞌ. 18

 Gulë bëꞌnë 
narniaꞌa purquë nanú zihani narunë 
cuntrë Jesús. Nabani rall manërë 
narluaꞌa de quë adë rialdídiꞌi lduꞌu 
rall Jesús guti lu cruz. Hia guniaꞌa 
lu të ndëꞌë zihani vueltë nu rniaꞌa 
lu të stubi vësë más hashtë runa 
rniaꞌa lu të. 19

 Gabildi na fin shtë ra 
mënë ni. Quëreldë rall sulamëntë 
parë gunë rall cumplir deseo mal 
shtë rall. Adë rtúdiꞌi lu rall por mal 
naquëhunë rall sino más rquitë 
lduꞌu rall. Sulë ra cusë mal shtë 
guëꞌ́dchiliu zianaldë rall tëćhiꞌ. 
20

 Perë rnibëꞌa Dios lëꞌë hiaꞌa dizdë 
gubeꞌe. De gubeꞌe quëbézaꞌa Dadë 
Jesucristo, el quë nagunë salvar lëꞌë 
hiaꞌa të parë gácaꞌa ziquë lëꞌë më. 
21

 Ra cuerpë débil nadápaꞌa gunë 
më cambi të parë gaquin ziquë 
cuerpë nanapë më gubeꞌe. Gunë 
mëhin con mizmë pudërë nanapë 
më parë guënibëꞌa më grë lo quë 
nanabani parë guëzuꞌbë diaguë rall 
shtíꞌdziꞌ.

Gulë bëagná lduꞌu të lëꞌë Dadë 
Jesús nu gulë bëquitë lduꞌu të

4  Por ni rniaꞌa lu të bëchi, nalë ́
rac shtuaꞌa lëꞌë të nu napa 

deseo guënahia lu të. Rquitë lduaꞌa 
con lëꞌë të; na të ziquë tubi premi 
parë na. Dchiꞌni nabëna entrë lëꞌë 
të adë gúquëdiꞌin de baldë. Iurneꞌ 
gulë su firmë lu shnezë Dadë ziquë 
guniaꞌa lu të, lëꞌë të narac shtuaꞌa.

2
 Runa ruëguë lu Evodia nu 

Síntique, cue të de acuerdë purquë 
lëꞌë të napë të mizmë lamë, Dadë 
Jesús. 3 Nu rnaꞌba tubi favurë lul, 
amigu, bëꞌnë ruëguë lu ra naꞌa 
rëꞌ gac rall de acuerdë purquë 
antsë bëꞌnë rall compañi na parë 
guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Jesús entrë 
mënë shtë guëꞌ́dchiliu. Lëꞌë raiꞌ con 
Clemente con los de más nabëꞌnë 
compañi na, grë lë raiꞌ naescritë 
laꞌni librë shtë registrë nanapë Dios. 
Gac salvar raiꞌ.

4
 Gulë bëquitë lduꞌu të guëdubi 

tiempë purquë na të shmënë Dadë 
Jesús. Stubi guëniaꞌa lu të, gulë 
bëquitë lduꞌu të. 5 Gulë gac mënë 
pacënci të parë gac bëꞌa mieti 
quëhunë të tratë bien con saꞌ të. 
Lëꞌë Dadë Jesús hia mërë guëabriꞌ 
lu guëꞌ́dchiliu stubi. 6 Adë riádiꞌi 
lduꞌu të lu cusë durë sino bëꞌnë 
ruëguë lu Dios të gunë më compañi 
lëꞌ́ël. Gulë bëdëꞌë graci lu më; gulë 
guniꞌi lu më grë lo quë narac shtuꞌu 
të. 7 Iurní guëcueꞌdchí më lduꞌu të. 
Llëruꞌbë na më parë guëcueꞌdchí 
lduꞌu ra mënë; ni tubi chu rac bëꞌa 
mudë nanapë më parë guëcueꞌdchí 
më lduꞌu mieti. Mizmë paz ni gapë 
lduꞌu të con shgabë të purquë na të 
unidë con Cristo Jesús.

Gulë bëꞌnë llgabë naná zaꞌquë
8

 Bëchi, guëniaꞌa lu të antsë tsalú 
cartë rëꞌ, gulë bëꞌnë llgabë lla gac 
të mënë verdá; gulë bëꞌnë llgabë 
lo quë narunë tucarë rëspëti. Gulë 
bëꞌnë llgabë lo quë naná tubldí nu 
purë delantë lu Dios; gulë bëꞌnë 
llgabë lla gunë të parë gac shtuꞌu 
mieti lëꞌë të nu parë gunë rall 
honrar lëꞌë të. Gulë bëꞌnë llgabë lla 
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gunë të parë gac të më zaꞌquë, nu 
gulë bëꞌnë llgabë por grë lo quë 
nalasac lu Dios; gulë tsanaldë ra 
cusë ni.

9
 Gulë bëꞌnë grë lo quë 

nabëluáꞌahia lu të, grë lo quë 
nabësëꞌdë të, grë lo quë nabini 
të, grë lo quë naguná të bëna. 
Iurní Dios narcueꞌdchí lduꞌu hiaꞌa 
cuezënú më lëꞌ́ël.

Ra mënë Filipos bëdëꞌë 
ofrendë parë Pablo

10
 Nalë ́rquitë lduaꞌa purquë 

nahia unidë con Jesús nu rdëꞌa 
graci lu Dadë purquë rac shtuꞌu 
të gunë të compañi na stubi vësë 
más aunquë hia ziaꞌa llëduni 
tiempë dizdë bësheꞌldë të dumí. 
Adë rníꞌidiaꞌa de quë bëaꞌldë lduꞌu 
të gunë të compañi na, perë rniaꞌa 
adë nídiꞌi mudë parë guësheꞌldë të 
ayudë. 11

 Adë rníꞌidiaꞌa lu të ndëꞌë 
purquë napa nicidá nu rac shtuaꞌa 
gunë të compañi na, purquë 
bëluaꞌa më na lla gaca cunformë 
con lo quë nanapa; riádiꞌi lduaꞌa. 
12

 Tubi tiempë guquërelda ziquë ra 
prubi; niétiquë adë pë nápëdiaꞌa; 
nu stubi vësë guquërelda ziquë 
ricu. Pues nahia cunformë 
guëdubi tiempë; rdëꞌ́ëhia graci 
lu Dios si talë napa zihani cusë 
u si talë adë bë nápëdiaꞌa. Rac 
rdëꞌa graci lu më iurë runë faltë 
nagáuha, igual ziquë iurë napa 
hashtë subrë. 13

 Lëꞌë Jesucristo 
cuezënú na; por fuersë narneꞌe më 
runa vencer grë clasë galërzac zi. 
14

 Perë rniaꞌa lu të, bëꞌnë të bien 
iurë bësheꞌldë të ayudë purquë 
gupa nicidá iurní.

15
 Hia nanë ́të mënë shtë Filipos, 

iurë guzublú quëadiꞌdza dizaꞌquë, 
iurë guquërelda Macedonia, sulë 
lëꞌë të bëneꞌe të ayudë cahia iurní. 
Stubi grupë narialdí lduꞌi dizaꞌquë, 
bëꞌ́nëdiꞌi rall compañi na aunquë 
grë rall bëꞌnë rall recibir dizaꞌquë 
naguniaꞌa lu rall. 16

 Mientras 
guquërelda Tesalónica, lëꞌë të 
bësheꞌldë të ofrendë parë nicidá 
shtëna. Chupë vueltë bësheꞌldë 
të ayudë. 17

 Adë rzébidiꞌi lduaꞌa 
lëꞌë dumí, sino rac shtuaꞌa de quë 
lëꞌë të gunë të recibir premi shtë 
Dios. 18

 Hia bëna recibir más lo quë 
rquiꞌnia; con ofrendë nabësheꞌldë 
të con Epafrodito, napa sufsientë. 
Nápëdiaꞌa más nicidá. Lo quë 
nabësheꞌldë të, na ziquë tubi olor 
nashi, tubi ofrendë parë Dios; 
bëcaꞌa mëhin nu rquitë lduꞌu më. 
19

 Dios rnibëꞌa grë cusë. Iurneꞌ 
guëneꞌe më caꞌa të grë lo quë 
narunë faltë mientras cuezënúhiꞌ 
lëꞌë të. Guëdchini ra cusë ni purquë 
unidë na të con Cristo Jesús. 20

 Dios 
Shtádaꞌa, cha guëdëꞌ́naꞌa alabar lëꞌë 
më iurneꞌ nu catë nídiꞌi fin. Amén.

Rsheꞌldë Pablo saludë 
parë amigu shtëh́iꞌ

21
 Por partë shtë na, bëꞌnë saludar 

grë ra grupë shtë shmënë Cristo 
Jesús ndë. Grë ra shmënë më 
nananú ndëꞌë, rsheꞌldë rall saludë 
parë lëꞌë të. 22

 Los de más naná 
rialdí lduꞌi dizaꞌquë, rsheꞌldë rall 
saludë, especialmente ra mënë 
naquëhunë ra dchiꞌni lidchi shtë 
rëy rumanë. 23

 Rnaꞌba lu Dios, gunë 
ldaiꞌ Dadë Jesucristo cadë lëꞌë të. 
Amén. 
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