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Bëquëꞌë Pablo tubi cartë lu 
grupë narialdí lduꞌi dizaꞌquë 

guëꞌdchi Tesalónica

1  Na Pablo con ra saꞌ hiaꞌa, 
Silvano nu Timoteo, rquëaꞌa 

cartë rëꞌ lu grupë nacanaldë tëchi 
dizaꞌquë shtë Jesús, ra naquëreldë 
guëꞌdchi Tesalónica. Dios Shtádaꞌa 
con Dadë Jesucristo gudili më lëꞌë 
të parë gac të shmënë më. 2 Rnaꞌbë 
naꞌa lu Dios Padre nu lu Dadë 
Jesucristo gunë më llëruꞌbë favurë 
parë lëꞌë të. Cuedchí lduꞌu të nu 
guëneꞌe më grë cusë zaꞌquë parë 
lëꞌë të.

Gunë Dios juzguë lëꞌë 
ra narunë duldë

3
 Rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, 

de quë siemprë rnaꞌbë naꞌa lu Dios 
nu rdëꞌë naꞌa graci lu Dios por lëꞌë 
të. Rdëꞌë naꞌa graci lu më purquë 
ziaruꞌbë cariñi nanapë të con saꞌ të 
nu dzë con dzë tsaldíruꞌu lduꞌu të 
dizaꞌquë shtë Dadë Jesucristo. 4 Por 
ni rbedchí lduꞌu naꞌa con lëꞌë të nu 
cagniꞌi naꞌa lu ra grupë shtë shmënë 
Dios lla mudë biaꞌa lduꞌu të lu ra 
nazunaldë lëꞌë të. Cagniꞌi naꞌa lu 
rall de quë su të firmë lu shnezë 

Dios masiá rzunaldë mënë lëꞌë të. 
Tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu të de quë 
nazaꞌquë na Dios, masiá quëhunë ra 
mënë cuntrë lëꞌë të. 5 Por grë cusë 
durë narunë mënë cuntrë lëꞌë të, 
rdëꞌë naꞌa cuendë de quë cagluaꞌa 
Dadë Dios runë tucarë tsutë ́të lugar 
catë rnibëꞌa më. Iurë rzunaldë mënë 
lëꞌë të, nahin tubi sëñi de quë justë 
na Dios nu gunë më juzguë grë 
mënë.

6
 Siemprë runë më ra cusë zaꞌquë. 

Runë tucarë guësheꞌldë më cashtigu 
guëc ra narzunaldë lëꞌë të 7 perë 
cuedchí lduꞌu hiaꞌa dzë guëdchini 
Dadë Jesús de gubeꞌe. Guëdchini 
më con ianglë pudërusë shtë më 
8

 nu con beꞌlë narruꞌu lu guiꞌi dushë. 
Guëdchini më parë guëdëꞌë më 
cashtigu lëꞌë ra nanadë guënëd́iꞌi 
Dios nu guësheꞌldë më cashtigu 
guëc ra narzuꞌbë diáguëdiꞌi dizaꞌquë 
shtë Dadë Jesús. 9 Guëzac zi më 
lëꞌë rall laꞌni gabildi catë nídiꞌi 
fin. Guënitilú rall lu Dadë Jesús. 
Guënitilú rall catë rnibëꞌa Dios, catë 
nanú pudërë nu llni shtë më. 10

 Gac 
ra cusë ni dzë guëdchini Dadë 
Jesús. Gunë më recibir hunurë shtë 
mënë nabëzunë ́Dios almë shtë raiꞌ. 
Grë ra nabëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë 
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më, gunë rall alabar lëꞌë më iurní. 
Guëniꞌi rall nabënë na më. Nu lëꞌë 
të dzë ni, zugaꞌa të ngaꞌli purquë 
gualdí lduꞌu të dizaꞌquë naguniꞌi 
naꞌa lu të.

11
 Por ni siemprë cagnaꞌbë naꞌa lu 

Dios por lëꞌë të de quë tsaglaꞌguë 
gunë më cambi mudë nanabani të 
parë gunë tucarë cusë zaꞌquë ziquë 
shmënë Dios. Pues gunaꞌbë Dios lëꞌë 
të parë gac të shmënë më. Cagnaꞌbë 
naꞌa lu më gunë më cumplir ra 
cusë narac shtuꞌu të gunë më. Con 
pudërë shtë më gunë të cumplir 
dchiꞌni shtë më naguzublú të 
purquë rialdí lduꞌu të lëꞌë më. 12

 Zni 
gunë të alabar lëꞌë Dadë Jesús ziquë 
runë tucarë. Mizmë tiempë guëluaꞌa 
më lëꞌë të lu Dios de quë na të më 
zaꞌquë. Zni gaquin niétiquë purquë 
Dios nu Dadë Jesucristo rac shtuꞌu 
më lëꞌë të nu quëhunë më llëruꞌbë 
favurë parë lëꞌë të.

Nguiu nagadzë ́duldë laꞌni ldúꞌull

2  Iurneꞌ rquëaꞌa lu të shcuendë 
guc guëdchini Dadë Jesucristo 

de gubeꞌe parë guëtëá më lëꞌë hiaꞌa 
lu guëꞌ́dchiliu nu guëquëréldaꞌa 
con lëꞌë më. 2 Quëhuna ruëguë 
lu të, bëchi la saꞌ hiaꞌa, adë rac 
ldúꞌudiꞌi të nu adë rdzëb́ëdiꞌi lduꞌu 
të de quë hia bëdchini Dadë Jesús, 
masiá rniꞌi ra mënë nahin verdá u 
rniꞌi rall nahin tubi diꞌdzë naguniꞌi 
Espíritu Santo lu rall. Talë rniꞌi rall 
de quë bëꞌnë rall recibir tubi cartë 
nabësheꞌldë naꞌa narniꞌi zni, adë 
tsaldídiꞌi lduꞌu të shtiꞌdzë rall. 3 Adë 
guësáꞌnëdiꞌi të guësiguë ́ra mënë 
lëꞌë të purquë antsë guëdchini më, 
tsunë cusë gac cumplir. Tiempë 
ni zihani mënë guësaꞌnë rall ldaiꞌ 

shtë Dios nu gunë rall cuntrë lëꞌë 
më. Tiempë ni guëdchini tubi 
nguiu nagadzë ́grë clasë duldë laꞌni 
ldúꞌull, adë ni fin shtëńëll. 4 Gúnëll 
cuntrë ra dios shtë mënë nu sull 
lu grë clasë cultë catë runë mënë 
adorar Dios de verdá. Guëshepi 
guiáꞌall mizmë lëꞌ́ëll nu tsutëll catë 
runë tucarë cuezë Dios nu guëníꞌill 
mizmë lëꞌ́ëll na Dios.

5
 ¿Gu rëagná lduꞌu të guniaꞌa lu 

të grë ra cusë rëꞌ dzë guquëreldënú 
naꞌa lëꞌë të? 6 Nanë ́të pë cusë rzu lu 
nguiu nagadzë ́grë clasë duldë laꞌni 
ldúꞌull, perë adë guëluaꞌalull lu ra 
mënë shtë guëꞌ́dchiliu hashtë tiempë 
nagunë Dios disponer. 7 Pues nanë ́
hiaꞌa de quë zihani mënë adë rac 
shtúꞌudiꞌi rall lëy zaꞌquë nanadápaꞌa 
iurneꞌ. 8 Iurní nguiu nagadzë ́duldë 
laꞌni ldúꞌull guëluaꞌalull lu ra mënë 
lu guëꞌ́dchiliu, perë Dadë Jesús 
con tubi diꞌdzë naguëniꞌi më, quini 
më lëꞌ́ëll. Guënitilú më lëꞌ́ëll iurë 
guëdchini më con pudërë shtë më. 
9

 Lëꞌë nguiu mal ni guëdchínill con 
pudërë shtë Satanás parë gúnëll 
zihani milagrë nu cusë naláꞌadiꞌi 
guëná mënë. 10

 Con zihani bishi 
guësiguëll lëꞌë mënë nanadë 
rialdídiꞌi lduꞌi dizaꞌquë. Guëniti rall 
purquë adë nëd́iꞌi rall tsaldí lduꞌu 
rall dizaꞌquë parë gac salvar rall. 
11

 Por ni Dios quëgsaꞌnë më lëꞌë rall 
parë tsaldí lduꞌu rall bishi. 12

 Al 
fin grë ra nanadë gualdídiꞌi lduꞌu 
dizaꞌquë, ra nanapë gustë quëhunë 
duldë, gac condenar rall. Adë nídiꞌi 
fin parë lëꞌë rall.

Dizdë principi gudili Dios lëꞌë të
13

 Perë rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ 
hiaꞌa, de quë siemprë rnaꞌbë naꞌa 
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lu Dios; rdëꞌë naꞌa graci lu Dios 
por lëꞌë të purquë Dadë Jesús rac 
shtúꞌuiꞌ lëꞌë të nu dizdë principi 
gulë ́Dios lëꞌë të. Na të shini më por 
pudërë shtë Espíritu Santo purquë 
gualdí lduꞌu të dizaꞌquë. 14

 Nu 
napë të shtiꞌdzë më naguniꞌi naꞌa 
lu të parë tsutë ́të lugar catë rluaꞌa 
pudërë nu llni shtë Dadë Jesucristo. 
Parë ni gunaꞌbë Dios lëꞌë të.

15
 Por ni gulë tsaglaꞌguë firmë lu 

shnezë Dios nu gulë bëagná lduꞌu 
të grë ra enseñansë naguniꞌi naꞌa 
lu të nu gulë bëagná lduꞌu të ra 
enseñansë nabëquëꞌë naꞌa laꞌni 
cartë rëꞌ. 16

 Dios Padre Shtádaꞌa con 
Dadë Jesucristo, nalë ́rac shtuꞌu 
më lëꞌë hiaꞌa nu bëneꞌe më llëruꞌbë 
favurë parë lëꞌë hiaꞌa. Quëhunë më 
compañi lëꞌë hiaꞌa parë tsaldí lduꞌu 
hiaꞌa más nu parë gac bëꞌa hiaꞌa 
de quë bëꞌnë më salvar lëꞌë hiaꞌa lu 
cashtigu shtë më. 17

 Rnaꞌbë naꞌa lu 
më de quë gunë më compañi lëꞌë të 
parë gapë të valurë nu fuersë parë 
gunë të shchiꞌni më nu guëniꞌi të 
shtiꞌdzë më lu ra mënë.

Gulë gunaꞌbë lu Dios por lëꞌë naꞌa

3  Stubi cusë rniaꞌa lu të bëchi 
la saꞌ hiaꞌa, gulë gunaꞌbë lu 

Dios por lëꞌë naꞌa parë más nasesë 
guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Dadë Jesús 
lu ra më shtë guëꞌ́dchiliu. Gulë 
gunaꞌbë lu Dios de quë gunë rall 
recibirin con gustë nu de quë tsaldí 
lduꞌu rall dizaꞌquë, igual cumë 
ziquë bëꞌnë të recibirin. 2 Gulë 
gunaꞌbë lu Dios de quë gunë më 
librar lëꞌë naꞌa guiaꞌa nguiu mal 
nu ra narunë cuntrë shchiꞌni Dios. 
Pues lëdë grëd́iꞌi mënë rialdí lduꞌu 
rall dizaꞌquë narniꞌi naꞌa 3 perë 

nabënë na Dadë Jesús nu gunë 
më lo quë naguniꞌi më. Guldí më 
gunë më compañi lëꞌë të parë gac 
të firmë lu shnezë më nu lëꞌë më 
quëhapë më lëꞌë të lu pudërë shtë 
mëdzabë. 4 Napë naꞌa confiansë lëꞌë 
të purquë na të shmënë më, de quë 
quëhunë të ra cusë narnibëꞌa naꞌa 
gunë të. Nu tsaglaꞌguë guëzuꞌbë 
diaguë të grë cusë ni. 5 Rnaꞌbë naꞌa 
lu Dios gac bëꞌa të de quë rac shtuꞌu 
më lëꞌë të. Rnaꞌbë naꞌa gunë më 
compañi lëꞌë të parë gapë të más 
pacënci masiá guëldënú mënë lëꞌë 
të.

Runë tucarë grë mieti 
gunë rall dchiꞌni

6
 Rnibëꞌa naꞌa lu të bëchi la 

saꞌ hiaꞌa, purquë na naꞌa muzë 
shtë Dadë Jesucristo de quë adë 
gunë të igual naquëhunë ra saꞌ të 
nanadë rac shtúꞌudiꞌi gunë dchiꞌni. 
Nabëchi rall nu adë rúnëdiꞌi rall 
rëspëti enseñansë naguniꞌi naꞌa 
lu rall. 7 Bien nanë ́të de quë runë 
tucarë grë të gunë të dchiꞌni igual 
ziquë bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni dzë 
guquëreldë naꞌa con lëꞌë të. 8 Gudilli 
naꞌa por grë cumidë nagudáu 
naꞌa. Dzë la gueꞌlë bëdëꞌnë naꞌa 
dchiꞌni hashtë bëdzaguë naꞌa parë 
adë ni tubi de lëꞌë të adë guáꞌadiꞌi 
të nicidá shtënë naꞌa. 9 Bëdëꞌnë 
naꞌa dchiꞌni parë bëluaꞌa naꞌa lëꞌë 
të de quë nabënë na gunë mieti 
dchiꞌni. Beꞌrquë niadchini naꞌa 
lidchi të niadáu naꞌa sin quë adë 
niadíllidiꞌi naꞌa lu të purquë bëdapë 
naꞌa derechë parë niadëꞌnë naꞌa 
ni. 10

 Perë dzë gulezënú naꞌa lëꞌë 
të, guniꞌi naꞌa lu të de quë saꞌ të 
nanadë rac shtúꞌudiꞌi gunë dchiꞌni 
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adë guëdëꞌë të pë gaull. 11
 Pues rniꞌi 

mënë lu naꞌa de quë bëldá saꞌ të 
adë quëhúnëdiꞌi rall dchiꞌni. Runë 
rall cupar lëꞌë rall lu cusë nanadë 
rlluíꞌidiꞌi. Riutë ́rall laꞌni ra cusë 
naquëhunë mënë. 12

 Ziquë muzë 
shtë Dadë Jesús, rnibëꞌa naꞌa nu 
rniꞌinú naꞌa lu të, runë tucarë gunë 
ra nguiu ni shchiꞌni rall parë gau 
rall. Adë tsutëd́iꞌi rall lidchi saꞌ rall 
parë quili rall pë gau rall.

13
 Adë tsasháquëdiꞌi lduꞌu të. Gulë 

tsaglaꞌguë gunë të ra cusë zaꞌquë 
delantë lu ra mënë. 14

 Talë nanú 
tubi nguiu ladi të nanadë rzuꞌbë 
diáguëdiꞌi diꞌdzë rëꞌ nacagsheꞌldë 
naꞌa iurneꞌ, gulë guná chull. Adë 
guëtsáꞌguëdiꞌi të lëꞌ́ëll parë guëtú 
lull. 15

 Gulë guc shtuꞌu lëꞌ́ëll nu gulë 

guniꞌinú lëꞌ́ëll ziquë bëchi saꞌ të, 
lëd́ëdiꞌi ziquë tubi enemigu shtë të.

Ndëꞌë gualú cartë shtë 
Pablo con tubi saludë

16
 Siemprë nadápaꞌa paz por Dadë 

Jesucristo; por ni rnaꞌbë naꞌa lu 
më gunë më compañi parë cuedchí 
lduꞌu të. Rac shtuꞌu naꞌa gapë të 
tubi vidë zaꞌquë siemprë ancalë 
nanú të, nu rac shtuꞌu naꞌa cuezënú 
Dadë Jesucristo lëꞌë të, grë të.

17
 Na Pablo gualú bëquëaꞌa cartë 

rëꞌ lu të con tubi saludë parë grë të 
ziquë rquëaꞌa grë cartë narsheꞌlda 
parë gac bëꞌa të nahin tubi cartë 
nabëquëaꞌa. 18

 Guëneꞌe Dadë 
Jesucristo llëruꞌbë bendición parë 
grë të. Amén. 
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