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Diꞌdzë naguëneꞌe vidë sin fin

1  Antsë guinlú guëꞌ́dchiliu nanú 
tubi nanabani; perë guná 

naꞌa lúhiꞌ, nu bini naꞌa shtíꞌdziꞌ, 
nu gunaꞌzi naꞌa guiáꞌaiꞌ. Náhiꞌ el 
quë narniꞌi dizaꞌquë shtë Dios. 
Por shtíꞌdziꞌ nadápaꞌa vidë sin 
fin. 2 Mizmë lëꞌë më gubaninú më 
Dios, Shtádaꞌa, perë bëluaꞌalú më 
lu naꞌa. Bëdchini më guëꞌ́dchiliu. 
Guná naꞌa lúhiꞌ. Na naꞌa testigu 
shtëńiꞌ. Ruadiꞌdzë naꞌa lu të nabani 
më; nápëdiꞌiꞌ fin. 3 Ruadiꞌdzë naꞌa 
lu të mizmë shtíꞌdziꞌ naná bini naꞌa. 
Ruadiꞌdzë naꞌa lu të lo quë nabëꞌnë 
më parë gac bëꞌa të shtiꞌdzë më. 
Zni gac unidë grë hiaꞌa; guëdápaꞌa 
mizmë llgabë. Guldí hiaꞌa 
ruadiꞌdzënú hiaꞌa Dadë Dios con 
shíniꞌ Jesucristo. 4 Iurní quëquëaꞌa 
diꞌdzë laꞌni cartë rëꞌ të parë gac 
cumplir guëquitë lduꞌu të nu parë 
guëquitë lduꞌu naꞌa.

Dios rneꞌe llni
5

 Ndëꞌë na dizaꞌquë nabëluaꞌa 
Dadë Jesucristo, nu bëdiaꞌa 
diꞌdzë naꞌa lu të de quë guldí 
Dios, nápëdiꞌiꞌ duldë; limpi náhiꞌ 
ziquë llni. 6 Si talë rniꞌi hiaꞌa nanë ́
hiaꞌa lëꞌë më perë tsaglaꞌguënú 

hiaꞌa duldë, bishi na hiaꞌa; 
adë guldídiꞌiaꞌa iurní; nu adë 
quëréldëdiꞌi hiaꞌa bien. 7 Perë si talë 
guëdëꞌ́naꞌa cumplir shtiꞌdzë Dios, 
adë chu rúnëdiꞌi duldë, unidë na 
hiaꞌa mizmë lëꞌë hiaꞌa. Rac shtuꞌu 
hiaꞌa bëchi la saꞌ hiaꞌa iurní, nu 
rënë shtë Jesucristo shini Dios, 
tsaglaꞌguë rzunë ́almë shtë hiaꞌa de 
grë duldë.

8
 Si talë guëniꞌi hiaꞌa adë chu 

nápëdiꞌi duldë, lo mizmë lëꞌë hiaꞌa 
rsiguë ́hiaꞌa lëꞌë hiaꞌa. Bishi na lduꞌu 
hiaꞌa iurní. 9 Bënë na më; runë më 
cumplir shtiꞌdzë më. Justë na më; 
runë më igual con grë mënë. Runë 
më perdunë grët́ëꞌ duldë shtë hiaꞌa 
iurë guëshubë dúldaꞌa lu më con 
guëdubinú lduꞌu hiaꞌa. Iurní rzunë ́
më almë shtë hiaꞌa de grë duldë 
nanadápaꞌa. 10

 Si talë rniꞌi hiaꞌa adë 
chu nápëdiꞌi duldë, quëgniꞌi hiaꞌa 
bishi na Dios purquë hia guniꞌi më 
grë hiaꞌa nadápaꞌa duldë. Si talë 
rniꞌi hiaꞌa adë nápëdiꞌiaꞌa duldë, 
nídiꞌi shtiꞌdzë më laꞌni lduꞌu hiaꞌa 
iurní.

Nápaꞌa tubi naguëniꞌinú lëꞌë Shtádaꞌa

2  Lëꞌë të Dadë, caquëaꞌa diꞌdzë 
rëꞌ lu të parë adë gúnëdiꞌi 

të duldë perë si talë chu quëhunë 
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duldë, nápaꞌa tubi naguëniꞌinú lëꞌë 
Shtádaꞌa por lëꞌë hiaꞌa. ¿Chu më 
ni? Lëꞌë na Jesucristo; tubldí na 
shcuéndiꞌ lu Dios. 2 Jesucristo guti 
lu cruz por duldë shtë hiaꞌa. Gudilli 
më por grë duldë nanapë mënë narë ́
lu guëꞌ́dchiliu. Por galguti shtënë 
më, bëdchisú më duldë shtëńaꞌa nu 
guꞌ Dios cunformë.

3
 Si talë tsaglaꞌguë guëzuꞌbë 

diágaꞌa mandamientë shtë 
Jesucristo, iurní nanë ́hiaꞌa lëꞌë 
më. Rac bëꞌa hiaꞌa lëꞌë më de verdá. 
4

 Perë si talë tubi hiaꞌa guëníꞌiaꞌa: 
“Nanëá Dios”, perë mizmë 
tiempë adë quëzuꞌbë diáguëdiꞌill 
mandamientë shtë më, bishi nall 
iurní. Nádiꞌill verdá. 5 Perë si talë 
lëꞌë hiaꞌa rzuꞌbë diágaꞌa diꞌdzë 
shtë më, rluaꞌa de quë tsaglaꞌguë 
rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më. 6 El quë 
narniꞌi quëbezënull Dios, napë quë 
guëquëréldëll ziquë guquëreldë 
Jesucristo lu guëꞌ́dchiliu; adë 
bëꞌ́nëdiꞌi më duldë.

Mandamientë cubi
7

 Dadë, adë guëquëꞌ́ëdiaꞌa stubi 
mandamientë naná gurënë sino 
quë mizmë mandamientë nanapë 
të dizdë bini të dizaꞌquë shtë më. 
Lo quë nabëquëaꞌa iurneꞌ, na igual 
ziquë ra diꞌdzë nabëꞌnë të recibir 
guahietë. 8 Perë quëquëaꞌa tubi 
mandamientë cubi; primërë bëꞌnë 
më cumplir mandamientë ni; iurní 
lëꞌë të quëhunë të cumplirin. Lëꞌë 
të napë të diꞌdzë rëꞌ laꞌni lduꞌu të. 
Riaglaꞌguë rzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë 
më. Nacahi nananú laꞌni lduꞌu të 
rialuhin. Llni shtë Dios bëdchini.

9
 Si talë chu rniꞌi quëbezënull 

lëꞌë më perë mizmë tiempë adë rac 

shtúꞌudiꞌill saꞌll, nacahi cabézëll. 
10

 El quë narac shtuꞌu los de más 
narialdí lduꞌi Dios, cabezënull llni 
laꞌni ldúꞌull; adë rláguëdiꞌill lu 
duldë. 11

 Perë el quë narac shtúꞌudiꞌi 
sáhiꞌ; el quë narná záꞌquëdiꞌi lu 
sáhiꞌ, nacahi cabezë ldúꞌull. Rzëll 
ziquë ciegu. Rnádiꞌill shnezë Dios 
purquë nëꞌau slull; bëꞌnë duldë.

12
 Dadë, quëquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ 

purquë guc perdunë duldë shtënë 
të. Bëꞌnë më perdunë lëꞌë të purquë 
guti Jesús shlugar të; nasalvar të 
iurneꞌ. 13

 Dadë, quëquëaꞌa lu të 
purquë nanë ́të el quë nanabani 
dizdë antsë binlú guëꞌ́dchiliu. 
Quëquëaꞌa lu të, sultërë, purquë 
adë bëꞌ́nëdiꞌi të lo quë narac 
shtuꞌu mëdzabë. Quëquëaꞌa lu të, 
llguëꞌnë, purquë runguë bëꞌa të 
Dios, Shtádaꞌa. 14

 Quëquëaꞌa lu të 
naná Dadë purquë nanë ́të el quë 
nanápëdiꞌi fin. Quëquëaꞌa lu të naná 
sultërë purquë quëhunë të cumplir 
shtiꞌdzë Dios con guëdubinú lduꞌu 
të. Bëꞌnë të gan lu mëdzabë.

15
 Adë rac shtúꞌudiꞌi të ra cusë 

nananú lu guëꞌ́dchiliu, purquë 
grë ra narac shtuꞌu ra cusë shtë 
guëꞌ́dchiliu, adë rac shtúꞌudiꞌill Dios. 
16

 Ra cusë mal narac shtuꞌu lduꞌu 
nguiu, nu ra cusë chulë narac shtuꞌu 
ra nguiu gapë, nu ra cusë narunë 
naruꞌbë mënë, grë ndëꞌë na cusë shtë 
guëꞌ́dchiliu, lëdë Diósëdiꞌi. 17

 Grë ra 
cusë shtë guëꞌ́dchiliu, rialú con grë 
mal llgabë narac shtuꞌu mënë, perë 
el quë narunë narnibëꞌa Dios, adë 
rialúdiꞌill. Nápëll vidë sin fin.

Verdá nu bishi
18

 Dadë, hia bëdchini tiempë 
tsalú guëꞌ́dchiliu. Bini të antsë 
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napë quë guëdchini tubi nagunë 
cuntrë Jesucristo. Hashtë iurneꞌ 
nanú zihani narunë cuntrë Jesús. 
Por ni nanë ́hiaꞌa bëgaꞌa iurë tsalú 
guëꞌ́dchiliu. 19

 Lëꞌë ra nguiu ni 
narunë cuntrë Jesús, bëazë guetë 
rall de lëꞌë hiaꞌa. Nunquë adë guc 
rall shini më de verdá purquë 
adë riagláꞌguëdiꞌi rall con shtiꞌdzë 
më. Si talë niac rall narialdí lduꞌi 
shtiꞌdzë Dios de verdá, nëaꞌnë rall 
con lëꞌë hiaꞌa. Bëazë guetë rall. 
Iurní rluaꞌa clarë nádiꞌi rall shini 
Dios.

20
 Lëꞌë të napë të llni purquë 

quëbezënú Espíritu Santo laꞌni lduꞌu 
të. Rac bëꞌa të cusë shtë Dios. 21

 Adë 
rquíꞌnidiꞌi guëquëaꞌa lu të purquë 
nanë ́të verdá. Nanë ́të guadë naná 
verdá nu guadë naná bishi. Nanë ́të 
el quë naruadiꞌdzë bishi, zéꞌdëdiꞌill 
de Dios.

22
 ¿Chu na más nabishi entrë lëꞌë 

mënë? pues el quë narniꞌi Jesús 
lëd́ëdiꞌi nabësheꞌldë Dios. El quë 
narniꞌi zni, quëhúnëll cuntrë Jesús. 
Quëhúnëll cuntrë Dios nu quëhúnëll 
cuntrë shini Dios. 23

 Grë mënë 
narniꞌi Jesús lëd́ëdiꞌi el quë nagudili 
Dios parë guënibëꞌ́aiꞌ, nápëdiꞌi 
nguiu ni Dios Padre. Perë el quë 
narniꞌi Jesús na el quë nabësheꞌldë 
Dios, nguiu ni quëbezënú Dios.

24
 Gulë tsaglaꞌguë guëzuꞌbë diaguë 

të ra diꞌdzë nabini të iurë gualdí 
lduꞌu të shtiꞌdzë më. Si talë guësaꞌnë 
të cuezë shtiꞌdzë Dios laꞌni lduꞌu të, 
napë të Jesús nu napë të Dios Padre 
con lëꞌë të. 25

 Mizmë Jesucristo guniꞌi 
lu hiaꞌa, guëneꞌe më vidë sin fin parë 
lëꞌë hiaꞌa.

26
 Quëquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu të parë 

gac bëꞌa të lla na ra nguiu narac 

shtuꞌu guësiguë ́lëꞌë të. 27
 Perë nídiꞌi 

nicidá guëluaꞌa mënë lëꞌë të purquë 
quëbezënú Espíritu Santo lëꞌë të; 
náhiꞌ mësë shtë të. Napë të llni 
shtëh́iꞌ. Quëgluáꞌaiꞌ naná verdá nu 
naná bishi. Shtíꞌdziꞌ na verdá, lëdë 
bíshidiꞌi. Nu guníꞌiꞌ, gulë bëdëꞌë 
lugar cuezënú Jesús lduꞌu të.

28
 Gulë bëquë ́diaguë, Dadë; gulë 

bëdëꞌë lugar cuezënú Jesús lduꞌu 
të, të iurë guëdchini më stubi 
vueltë, adë chu rtúdiꞌi lúhiꞌ; adë chu 
guëllúꞌnëdiꞌi lúhiꞌ. Mejurë guëquitë 
lduꞌu të iurë guëdchini më. 29

 Si talë 
rdëꞌë të cuendë de quë tubldí na 
shcuendë Jesús lu Dios, gulë bëdëꞌë 
cuendë, grë mënë nanabani ziquë 
gubani më, na rall shini më.

Ra shini Dios

3  Gulë bëdëꞌë cuendë blac rac 
shtuꞌu Dios lëꞌë hiaꞌa. Rniꞌi më 

na hiaꞌa shíniꞌ. Ra mënë narialdídiꞌi 
lduꞌi shtiꞌdzë Dios, rdëꞌ́ëdiꞌi rall 
cuendë chu na Jesús. 2 Lëꞌë të Dadë 
narac shtuaꞌa, na hiaꞌa shini Dios 
iurneꞌ, perë rluáꞌadiꞌi lla gácaꞌa más 
delantë. Pues rdëꞌë hiaꞌa cuendë dzë 
naguëdchini më stubi vueltë, gácaꞌa 
ziquë na më purquë guëná hiaꞌa lu 
më tal ziquë na më. 3 Grë ra narialdí 
lduꞌi guëdchini më, gac cambi 
mudë nanabánill; adë tsagláꞌguëdiꞌi 
gúnëll duldë. Rac shtúꞌull gáquëll 
ziquë lëꞌë më.

4
 Grë ra narunë duldë, runë 

rall faltë lu lëy shtë Dios. Napë 
rall faltë lu Dios. Grë duldë na 
cuntrë lëy nabëneꞌe Dios. 5 Nanë ́të 
bëdchini Jesús parë guëzunë ́më 
almë shtëńaꞌa. Nápëdiꞌi më duldë. 
6

 El quë narzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë 
Jesús, tsagláꞌguëdiꞌi gúnëruꞌull 
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duldë. El quë nariaglaꞌguë gunë 
duldë, adë rdëꞌ́ëdiꞌill cuendë chu 
na më. Nunquë bënguë bëꞌ́adiꞌill 
lëꞌë më. 7 Dadë, adë rdëꞌ́ëdiꞌi të sí 
guësiguë ́mënë lëꞌë të gunë të duldë. 
El quë narunë cumplir shtiꞌdzë Dios, 
tubldí na shcuéndëll lu Dios igual 
ziquë na Jesús lu Dios. Justë na më. 
8

 El quë nariaglaꞌguë runë duldë, 
nall shini mëdzabë Satanás purquë 
Satanás antsë cueshtë ́guëꞌ́dchiliu, 
bëꞌ́nëll duldë. Por ni Jesús, shini 
Dios, bëdchini lu guëꞌ́dchiliu parë 
guëchili më dchiꞌni shtë mëdzabë. 
9

 El quë nanapë vidë shtë Dios, adë 
tsagláꞌguëdiꞌi gúnëll duldë purquë 
hia bidë mizmë vidë shtë Dios 
laꞌni lduꞌu nguiu ni; adë ni mudë 
gúnëruꞌull duldë purquë gúlëll 
nacubi por pudërë shtë Dios. 10

 Zni 
rluaꞌa chu na shini më nu chu na 
shini Satanás. El quë natsaglaꞌguë 
gunë duldë, nápëdiꞌill vidë cubi 
shtë Dios. El quë narac shtúꞌudiꞌi 
bëchi sáhiꞌ, nápëdiꞌill vidë shtë më.

Runë tucarë gac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa
11

 Diꞌdzë rëꞌ bini të dizdë binlú 
dizaꞌquë: napë quë gac shtuꞌu hiaꞌa 
grë saꞌ hiaꞌa. 12

 Adë guëdëꞌ́nëdiꞌiaꞌa 
ziquë Caín. Gúquëll shini mëdzabë 
nu gudínill bëćhill. ¿Pëzielú 
gudínill bëćhill? purquë grë lo quë 
nabëꞌ́nëll, na mal lu Dios, perë 
bëćhill lo quë nabëꞌ́nëll na bien lu 
Dios. 13

 Dadë, lëꞌë të narialdí lduꞌu 
shtiꞌdzë Dios, adë rdzëguëëꞌdiꞌi 
lduꞌu të si talë ra mënë shtë 
guëꞌ́dchiliu rna záꞌquëdiꞌi rall 
lu të. 14

 Nanë ́hiaꞌa gudëd́aꞌa lu 
galguti hashtë nadápaꞌa vidë sin fin 
purquë de verdá rac shtuꞌu hiaꞌa 
ra narialdí lduꞌi Dios. El quë nadë 

rac shtúꞌudiꞌi bëchi sáhiꞌ, todavía 
nápëdiꞌill vidë sin fin. 15

 El quë 
narná záꞌquëdiꞌi lu sáhiꞌ, nall ziquë 
narguini mënë. Nanë ́hiaꞌa el quë 
narguini mënë, nápëdiꞌill vidë sin 
fin. 16

 Por Jesús nanë ́hiaꞌa lla na 
Dios, el quë narac shtuꞌu de verdá. 
Jesús guc cunformë; gútiꞌ lu cruz 
por lëꞌë hiaꞌa. Por ni runë tucarë 
guëdëꞌë hiaꞌa vidë shtë hiaꞌa parë 
saꞌ hiaꞌa. 17

 Si talë tubi hiaꞌa nápaꞌa 
ra cusë shtë guëꞌ́dchiliu nu tubi 
saꞌ hiaꞌa napë nicidá, napë quë 
guëdëꞌ́naꞌa compañi lëꞌ́ëll. Si talë 
nëd́iꞌiaꞌa guëdëꞌë hiaꞌa nacáꞌall, rac 
shtúꞌudiꞌiaꞌa Dios iurní. 18

 Bëchi, 
gac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa de 
verdá, lëd́ëdiꞌi con diꞌdzë shtëńaꞌa 
sulamëntë, guëdëꞌë hiaꞌa narquiꞌni 
saꞌ hiaꞌa.

Nápaꞌa confiansë lu Dios
19

 Si talë guëdëꞌ́naꞌa cumplir 
diꞌdzë rëꞌ, gac bëꞌa hiaꞌa na hiaꞌa 
shini Dios de verdá. Zni adë 
rdzëb́ëdiꞌi lduꞌu hiaꞌa lu më iurë 
shgábaꞌa quëgniꞌi guëćaꞌa. 20

 Si talë 
nápaꞌa llgabë naquëgniꞌi guëćaꞌa, 
nápëdiꞌiaꞌa confiansë lu më iurní, 
perë na më más më ruꞌbë quë 
shgábaꞌa, nu nanë ́më grë cusë 
nananú laꞌni lduꞌu mieti. 21

 Lëꞌë të 
narac shtuaꞌa, si talë adë nápëdiꞌiaꞌa 
llgabë naquëgniꞌi guëćaꞌa, nápaꞌa 
confiansë lu Dios. Adë rdzëb́ëdiꞌiaꞌa 
lu më 22

 nu rneꞌe më ra cusë 
narnáꞌbaꞌa lu më purquë dzudëꞌ́naꞌa 
cumplir lo quë narac shtuꞌu më. 
Dzudëꞌ́naꞌa cumplir mandamientë 
shtë më. 23

 Ni na mandamientë 
shtë më, tsaldí lduꞌu hiaꞌa shini më 
Jesucristo, nu rnibëꞌa më gac shtuꞌu 
hiaꞌa bëchi saꞌ hiaꞌa. Zni bësëaꞌnë 
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më mandamientë shtë më. 24
 Grë 

ra narunë cumplir mandamientë 
shtë më, quëbezënú raiꞌ Dios nu 
quëbezënú Dios lëꞌë raiꞌ. Nanë ́hiaꞌa 
quëbezënú më lëꞌë hiaꞌa purquë 
bëdëꞌë më Espíritu Santo parë 
cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa.

Espíritu shtë Dios nu espíritu 
narunë cuntrë Dios

4  Lëꞌë të narac shtuaꞌa, adë 
tsaldídiꞌi lduꞌu të grë ra mësë 

narniꞌi de quë ruadiꞌdzë rall por 
Espíritu shtë Dios sino gulë bëtëꞌdë 
prëbë shtiꞌdzë rall parë gac bëꞌa 
të si talë bësheꞌldë Dios lëꞌë rall 
tsagluaꞌa rall. Zihani mënë falsë 
riagluaꞌa rall ra mënë. 2 Por ndëꞌë 
gac bëꞌa të chu nazeꞌdë con shtiꞌdzë 
Dios. Grë ra nguiu narniꞌi Jesús 
bëdchini lu guëꞌ́dchiliu nu na më 
Cristo, el quë nagudili Dios parë 
guënibëꞌ́aiꞌ, el quë narluaꞌa diꞌdzë 
ni, nall verdá. 3 Perë grë ra nguiu 
narniꞌi adë bëdchínidiꞌi Jesucristo 
lu guëꞌ́dchiliu, zéꞌdëdiꞌi nguiu ni 
de Dios. Cagníꞌill bishi nazeꞌdë por 
pudërë shtë contrari shtë Jesús. Hia 
bini të guëdchini narunë cuntrë 
Jesús; pues iurneꞌ hia quëréldëll lu 
guëꞌ́dchiliu.

4
 Dadë, na të shini Dios. Adë 

guëdëꞌ́ëdiꞌi të sí guësiguë ́mësë 
falsë lëꞌë të. Adë tsaldídiꞌi lduꞌu të 
shtiꞌdzë rall purquë más pudërë 
napë el quë naquëbezënú lëꞌë hiaꞌa 
quë el quë narnibëꞌa lëꞌë mënë 
shtë guëꞌ́dchiliu. 5 Ra mësë falsë 
ruadiꞌdzë rall cusë shtë guëꞌ́dchiliu, 
lëd́ëdiꞌi shtiꞌdzë Dios. Los de más 
mënë shtë guëꞌ́dchiliu, rianaldë rall 
shtiꞌdzë mësë ni. 6 Perë lëꞌë hiaꞌa na 
hiaꞌa shini Dios. Grë ra narunguë 

bëꞌa Dios, rdëꞌë rall cuendë 
shtíꞌdzaꞌa. El quë nanádiꞌi de Dios, 
adë rzuꞌbë diáguëdiꞌill shtíꞌdzaꞌa. 
Zni nanë ́hiaꞌa chu napë Espíritu 
Santo nu chu napë espíritu shtë 
narguguë.́

Dios rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa
7

 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, tsaglaꞌguë 
gac shtuꞌu hiaꞌa bëchi saꞌ hiaꞌa 
purquë rac shtuꞌu Dios lëꞌë hiaꞌa. 
El quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, gúlëll 
nacubi por pudërë shtë më. Nápëll 
tubsë Dios Shtádëll. 8 El quë nadë 
rac shtúꞌudiꞌi sáhiꞌ, nápëdiꞌill Dios 
Shtádëll, purquë rac shtuꞌu Dios 
lëꞌë mënë. 9 Bëluaꞌa më de quë rac 
shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa; bësheꞌldë më 
tubsë shini më lu guëꞌ́dchiliu parë 
guëdápaꞌa vidë sin fin. Guëbániaꞌa 
parë siemprë. 10

 Zni bëluaꞌa më 
rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa de verdá. 
Bësheꞌldë më shini më; por galguti 
shtë Jesús bëaꞌnë Dios cunformë 
purquë bëllëꞌë rënë shtëh́iꞌ por ra 
duldë shtëńaꞌa.

11
 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, guc shtuꞌu 

Dios lëꞌë hiaꞌa zni, por ni napë quë 
gac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa. 12

 Ni tubi 
mënë guná Dios, perë si talë rac 
shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa, quëbezënú 
Dios lëꞌë hiaꞌa, nu tsaglaꞌguë rac 
shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa más. 13

 Nanë ́
hiaꞌa cabezënú më lëꞌë hiaꞌa nu 
quëbezënú hiaꞌa con lëꞌë më purquë 
bëneꞌe më Espíritu Santo nazeꞌdë 
de lëꞌë më. Cabezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa. 
14

 Lëꞌë naꞌa, ra poshtë, guná naꞌa 
lu Dadë Jesús nu tsaglaꞌguë rniꞌi 
naꞌa lu ra mënë bësheꞌldë Dios lëꞌë 
shini më, Jesús. Nápiꞌ pudërë; gúniꞌ 
salvar ra mënë shtë guëꞌ́dchiliu. 
15

 Lëꞌë naná rniꞌi lu ra mënë Jesús 
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na shini Dios, cabezënú Dios lëꞌ́ëll 
nu unidë nall con Dios.

16
 Nanë ́hiaꞌa nu tsaglaꞌguë tsaldí 

lduꞌu hiaꞌa de quë demasiadë rac 
shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa, grë hiaꞌa. Nalë ́
rac shtuꞌu më grë mënë. Si talë rac 
shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë saꞌ hiaꞌa, cabezënú 
më lëꞌë hiaꞌa, nu nápaꞌa mizmë 
vidë shtë më. 17

 Dúꞌpëga dúꞌpëga 
rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më más. Zni 
nápaꞌa confiansë lu më iurë gunë 
më juzguë lëꞌë hiaꞌa. Rdzëb́ëdiꞌiaꞌa 
lëꞌë më purquë ziquë na Jesús, na 
hiaꞌa ndëꞌë lu guëꞌ́dchiliu. 18

 El quë 
nardzëbë lëꞌë më, rac shtúꞌudiꞌill 
lëꞌë më purquë si talë rac shtuꞌu 
hiaꞌa lëꞌë më con guëdubinú lduꞌu 
hiaꞌa, nídiꞌi lugar parë guëdzëb́aꞌa 
lëꞌë më. El quë nardzëbë lëꞌë 
më, rzac zill mizmë lëꞌ́ëll. El quë 
nardzëbë lëꞌë më, todavía runë faltë 
gac shtúꞌull Dios.

19
 Rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më purquë 

primërë lëꞌë më guc shtuꞌu lëꞌë 
hiaꞌa. 20

 Si talë tubi hiaꞌa rniꞌi: 
“Rac shtuaꞌa lëꞌë më”, perë adë 
rac shtúꞌudiꞌiaꞌa bëchi saꞌ hiaꞌa, 
nabíshaꞌa. El quë narac shtúꞌudiꞌi 
saꞌll nagunall, tampuquë rac 
shtúꞌudiꞌill Dios nanadë gunádiꞌill. 
21

 Lëꞌë mandamientë shtë më 
nabëdëꞌ́naꞌa recibir de lëꞌë më rniꞌi 
zndëꞌë: El quë narac shtuꞌu Dios 
napë quë gac shtúꞌull saꞌll.

Pudërë shtë narialdí lduꞌi Jesús

5  Grë ra narialdí lduꞌi Jesús, 
el quë nagudili Dios parë 

guënibëꞌ́aiꞌ, nápëll vidë shtë më; 
nall shini Dios. Nu grë ra narac 
shtuꞌu Dios, también rac shtúꞌull 
ra shini më, ra nanapë vidë sin fin 
por pudërë shtë më. 2 Nanë ́hiaꞌa rac 

shtuꞌu hiaꞌa ra shini Dios iurë rac 
shtuꞌu hiaꞌa Dios de verdá nu rzuꞌbë 
diágaꞌa mandamientë shtë më. 3 Si 
talë rzuꞌbë diágaꞌa ra mandamientë 
shtë më, iurní rac shtuꞌu hiaꞌa Dios 
de verdá. Mandamientë shtë më 
nádiꞌin ziquë tubi cusë nëꞌë; nádiꞌin 
naganë, 4 purquë grë ra nabësaꞌnë 
guëdchini vidë cubi laꞌni lduꞌi, 
rúnëdiꞌill duldë. Nápëll pudërë; 
gúnëll gan lu mëdzabë. ¿Lla mudë 
guëdëꞌ́naꞌa gan lu mëdzabë? pues 
si talë tsaldí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë 
Dios, guëdëꞌ́naꞌa gan lu cusë mal 
shtë guëꞌ́dchiliu. 5 El quë narialdí 
lduꞌi shtiꞌdzë Jesús na shini Dios, 
rúnëll gan lu grë cusë mal nananú 
lu guëꞌ́dchiliu.

Jesús na shini Dios
6

 Jesús na shini Dios. Iurë bëriubë 
nisë Jesús, nu iurë guti më, bëꞌnë 
Dios testificar na Jesús shíniꞌ. 
7

 También Espíritu Santo quëhunë 
testificar de quë na Jesús shini 
Dios. Adë rníꞌidiꞌi Espíritu Santo 
bishi. 8 Tsunë testigu cabezë lu 
guëꞌ́dchiliu narniꞌi igual; Espíritu 
Santo rniꞌi Jesús na shini Dios, nu 
galëriubë nisë shtë më con galguti 
shtë më, rluaꞌa na më shini Dios. 
9

 Grë hiaꞌa rialdí lduꞌu hiaꞌa lo quë 
narniꞌi ra testigu verdadërë, perë 
mayurë na shtiꞌdzë Dios. Bëꞌnë më 
testificar Jesús na shíniꞌ. 10

 El quë 
narialdí lduꞌi Jesús na shini Dios, 
nanëll laꞌni ldúꞌull nahin verdá. 
Perë el quë narialdídiꞌi lduꞌi Jesús, 
cagníꞌill nabishi Dios purquë Dios 
guniꞌi clarë na Jesús shíniꞌ. El quë 
narialdídiꞌi lduꞌi Jesús nádiꞌill shini 
Dios, adë rúnëdiꞌill recibir ra diꞌdzë 
shtë Dios Padre. 11

 Pues Dios bëꞌnë 
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testificar lu hiaꞌa nápaꞌa vidë sin fin 
por Jesús. El quë naná unidë con 
Jesús shini Dios, nápëll vidë sin fin. 
12

 El quë nanapë Jesús laꞌni ldúꞌull, 
nápëll vidë eternë perë el quë 
nanápëdiꞌi Jesús, runë faltë vidë 
shtë Dios.

Nanë ́hiaꞌa nápaꞌa vidë sin fin
13

 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi Jesús 
na shini Dios, caquëaꞌa cartë 
rëꞌ lu të parë gac bëꞌa të napë të 
vidë sin fin por Jesús. 14

 Iurní adë 
rdzëb́ëdiꞌiaꞌa lu Dios. Rialdí lduꞌu 
hiaꞌa de quë si talë rnáꞌbaꞌa lu Dios, 
guëneꞌe më cusë narnáꞌbaꞌa. Napë 
quë gácaꞌa cunformë según voluntá 
shtë më. 15

 Si talë nanë ́hiaꞌa rini 
më shtíꞌdzaꞌa, también nanë ́hiaꞌa 
nápaꞌa ra cusë narnáꞌbaꞌa lu më.

16
 Si tubi të rna të bëchi saꞌ të 

quëhúnëll duldë, perë duldë 
naquëhúnëll nuáꞌadiꞌin cashtigu 
shtë galguti, napë quë guënáꞌbël 
lu Dios por nguiu ni. Guëdëꞌë Dios 
vidë parë nguiu ni. Nanú duldë 

nargú galguti; adë rnibëꞌ́adiaꞌa 
guënaꞌbë të lu Dios por el quë 
narunë duldë ni. 17

 Gulë gunaꞌbë 
lu Dios por nguiu nanapë duldë 
nanuáꞌadiꞌi cashtigu shtë galguti. 
Stubi clasë duldë rgu galguti, gati 
nguiu.

18
 Perë nanë ́hiaꞌa grë ra 

nanapë vidë cubi shtë Dios, adë 
tsagláꞌguëdiꞌi gúnëll duldë purquë 
Jesús, shini Dios, quëhapë lëꞌ́ëll. 
Gúnëdiꞌi mëdzabë gan lu nguiu ni. 
19

 Nanë ́hiaꞌa nápaꞌa vidë shtë Dios. 
Na hiaꞌa shini më, perë grë mënë 
shtë guëꞌ́dchiliu, nanú rall guiaꞌa 
mëdzabë Satanás. 20

 Perë Jesús, 
shini Dios, bëdchini lu guëꞌ́dchiliu 
nu bëluáꞌaiꞌ lëꞌë hiaꞌa. Por lëꞌë më 
runguë bëꞌa hiaꞌa Dios verdadërë. 
Nu na hiaꞌa shini më. Na më 
Shtádaꞌa. Nanë ́hiaꞌa Jesucristo na 
shini Dios. Na më Dios verdadërë 
nu por lëꞌ́iꞌ nápaꞌa vidë sin fin. 
21

 Bëchi, gulë gapë mizmë lëꞌë të. 
Adë tsaldídiꞌi lduꞌu të ra dios falsë 
shtë mënë. Amén. 
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