MAT Mateo

San Mateo
1
Jesucristo ja yßap tyeety ajxy
Ëda libro jeße dußun ma Jesucristo yßap tyeety ajxy myiñën kujaay, jeße ja David
yßap yßokßajt, jeße ja Abraham yßap yßokßajt.
2 Ja Abraham jeße ja Isaac tyeedyßajt, ja Isaac jeße ja Jacob tyeedyßajt, a ja Jacob
jeße ja Judá tyeedyßajt mëdë pyuyaßay ajxy. 3 Ja Judá mëdë Tamar, jeße ja Fares
mëdë Zara ajxy tyeedyßajt, ja Fares jeße ja Esrom tyeedyßajt, a ja Esrom jeße ja
Aram tyeedyßajt. 4 Ja Aram jeße ja Aminadab tyeedyßajt, ja Aminadab jeße ja
Naasón tyeedyßajt, a ja Naasón jeße ja Salmón tyeedyßajt. 5 Ja Salmón mëdë Rahab
jeße ja Booz ajxy tyeedyßajt, ja Booz mëdë Rut jeße ja Obed ajxy tyeedyßajt, a ja
Obed jeße ja Isaí tyeedyßajt. 6 ja Isaí jeße ja rey David tyeedyßajt, ja rey David ajxy
mët ja Urías tyoßoxyëgßajtëbë jeße ja Salomón tyeedyßajt.
7 Ja Salomón jeße ja Roboam tyeedyßajt, ja Roboam jeße ja Abías tyeedyßajt, a ja
Abías jeße ja Asa tyeedyßajt. 8 Ja Asa jeße ja Josafat tyeedyßajt, ja Josafat jeße ja
Joram tyeedyßajt, ja Joram jeße ja Uzías tyeedyßajt. 9 Ja Uzías jeße ja Jotam
tyeedyßajt, ja Jotam jeße ja Acaz tyeedyßajt, ja Acaz jeße ja Ezequías tyeedyßajt. 10 Ja
Ezequías jeße ja Manasés tyeedyßajt, ja Manasés jeße ja Amón tyeedyßajt, ja Amón
jeße ja Josías tyeedyßajt. 11 Ja Josías jeße ja Jeconías mëdë pyuyaßay ajxy tyeedyßajt,
mënit ajxy jeße myiiñ gyaßay mënabë israelpë jëyaßay ajxy yajnëkxyëëjën tsumy
myach Babilonia naax jooty,
12 Ja Jeconías jeße ja Salatiel tyeedyßajt; tëëyëm ajxy ënajty yajnèkxënë tsumy
myach Babilonia naax jooty, mënit ja Salatiel myiiñ gyaßay; a ja Salatiel jeße ja
Zorobabel tyeedyßajt. 13 Ja Zorobabel jeße ja Abiud tyeedyßajt, a ja Abiud jeße ja
Eliaquim tyeedyßajt, ja Eliaquim jeße ja Azor tyeedyßajt. 14 Ja Azor jeße ja Sadoc
tyeedyßajt, ja Sadoc jeße ja Aquim tyeedyßajt, ja Aquim jeße ja Eliud tyeedyßajt. 15 Ja
Eliud jeße ja Eleazar tyeedyßajt, ja Eleazar jeße ja Matán tyeedyßajt, ja Matán jeße ja
Jacob tyeedyßajt. 16 Ja Jacob jeße ja José tyeedyßajt, ja María ñëßëyßapßajtëbë, ma
Jesús myiiñ gyaßayën, ja ajxy ënajty yajxëßajpyë Mesías.
17 Jëdußunts ajxy të chënaßay të jyußukyßáty. Jim choßondaßaky mënabë Abraham
jyußukyßátyën ëxtë mënabë David jyußukyßátyën, nëmajmákts ajxy ñajxy; jim
choßondaßaky mënabë David jyußukyßátytën ëxtë mënabë ajxy tsumy myach
yajnëkxyëëjën Babilonia naax jooty, nëmajmákts ajxy ñajxpë; jim choßondaßaky
mënabë judíos ajxy yajnëkxyëëjën Babilonia naax jooty ëxtë mënabë Mesías myiiñ
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gyaßayën, janë nëmajmákts ajxy ñajxpë.
Nebyë Jesucristo myiiñ gyaßay
18 Jëdußun

jeße jyajtë tyuunë mëna Jesucristo myiiñ gyaßayën: Ja María, ja Jesúsë
tyaj, tëë ënajty jeße yajnëdëgëßëy jëdußunë José myëtpègët, perë kajnë ajxy ënajty
yßametsmukñë, mënitë María myaxßuunkpaaty Espíritu Santoßaam. 19 Ja José, ja
María ënajty ñëßëyßapßadaambyë, janteßemyßóy ënaßk ënajty jeße, a kabé María
ënajty yajtsëßëdyußumbaadaßañ ma ja tsaan gußugën, mënit jyanëßëgeßegáñ
ameeßch. 20 Jimnë José ënajty jeße dußun wyinmaßañtyßátyñë, mënitë Mëj Windsënë
yßángel tußuk wyinßijxy agumaßayßaam ku yßagëßëxëßëgëëy, nëm ñëmaayë:
—José, miichë David xyßapßajp xyßokßajp, kaßa mdsëßëgëßëy, toßoxyëjnëbèk yëßë
María, ix Espíritu Santoßaam yëßë të myaxßuunkpaady. 21 Pyaadaambyë María uunk
tußuk, Jesús myajxëßátët, jeße gyëxpë ku ja jyëyaßay ja pyojpë kyëdyeey ajxy
yajnëßëwaßadsánë.
22 Paady ëda dußun këjx jyadyëë tyuñëë, jëdußun tyëjyádët nebyë Mëj Windsèn
myënaañën ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëßaam:
23 “Tußugë këxyii ënaßk myaxßuunkpaadaßañ,
yaßay ënaßk yajleeßkßadaampy,
a Emanuel yajxëßataßañ.”
Jëdußun ëda dußun myëdyaßaktyëgëßëy “Dios ajxy xymyëdßijtëm”. 24 Ku José
myaßabyëdëßky, mënit jyanchkudyuuñ nebyë Mëj Windsënë yßángel ënajty të
yßaneßemyën, a wyinkpëjk ja María. 25 Perë kap ajxy ñëmyëtmaawë nebyë jëyaßay
yßametstsënaßayën ëxtë kunë María kyoßobßuunk yajmiiñ, a Jesús jeße yajxëbejty.

2
Yaa ja ëxpëktyëjkë Jesús ajxy kyußixy
Jimë Jesús myiiñ gyaßay Belén jim Judea naax jooty, mënit tiempë mënabë
Herodes ënajty ryeyßatyën. Mënit tiempë dußumbë, jim Jerusalengë ëxpëktyëjk
ajxy myejch, xëbëdsëëmpyë ajxy ënajty të chooñ, 2 nëm ajxy yajtëëy:
—¿Maa jeße ja judíos ajxy ryeyßajpyë ja të leekßátyëbë? Ix tëë ëjtsë myëdsaßa
nßijxë jim xëbëdsëëmpyë, a paady ëjts yaa të nmiñ të nmech jëdußun ëjts
nwingußudsëgëßëwët.
3 Ku ja rey Herodes jëdußun myëdoyßajty, oy oyë tyëgëëy tajpë maabyë, janë
jëdußun ja jerusalenkpë jëyaßay ajxypë. 4 Mënitë rey Herodes ja teety windsèn këjx
yajßyaaxmugyëë mëdë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy, a nëm ajxy myëyajtëëwë:
—¿Maa ja Cristo ëdaßa myinaßañ kyaßawaßañ?
5 Nëm ajxy yßadsooy:
—Belén jim Judea naax jooty, ix jëdußun ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë
kyujaßay:
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“A miich Belén kajpt, Judea naax jootypë,
janteßemchobaatp miich mëdußuñtyë mëj kajpt ajxy jim Judá naax jooty.
Ix jimë winßwoobë tußuk pyëdsëmaßañ,
jeßechë nßisraelpë jëyaßay ajxy xyajnëßixëßëwánëp.”
7 Mënítëdsë Herodes ja ëxpëktyëjk ajxy ameeßch myëjßwooy jëdußun ajxy
myëyajtëëy mënaa ja mëdsaßa tyeßemkyëßëxëßtsoßoñ.
8 A mënit ja ëxpëktyëjk kyejxy Belén, nëm ajxy ñëmaay:
—Nëkx ajxy jim, nëgwentë ajxy myajtèw myajtëßxët ma ja yaßay ënaßk uunk
këxpën. A ku ajxy mbaadët, xyßawaanëbëch ajxy, jëdußunëch nëkxy
nwingußudsëgëëbyë.
9 Ku ja rey ajxy yßukmamëdooy, mënitë ëxpëktyëjk ajxy tyußubëjkumbë, a ja
mëdsaßa ajxy ënajty të yßíxyëbë xëbëdsëëmpy, jëyëjp ënajty jeße ñëkxy, ëxtë ooy
jim tyënaaxyèpy ma ja yaßay ënaßk uunk ënajtyën. 10 Ku ja mëdsaßa ajxy yßijxy, oy
oyë ajxy jyanteßemxyondaaky. 11 A ku ajxy tyëjtëgëëy, yßijx ja yaßay ënaßk uunk
ajxy mëdë tyaj María, wyinjijkëdaak ja yaßay ënaßk uunk ajxy, wyingußudsëgëëy
ajxy, mënitë kyaaxë uunk ajxy yagßawaach, myooyë oro ajxy mëdë jojt nebyë
poomënbë tyadsë mirra perfume. 12 A ku yßabaaty mënabë ëxpëktyëjk ajxy ënajty
wyißimbidánë ñaax jooty, wiink tußu ajxy ñëkxëëñë, ix agumaßayßaam Dios ënajty
të yajßwinßijxy ku ajxy jim kyaßanëkxëßëwët ma Heródesën.
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Yaa ajxy pyëyëßëky, ñëkxy ajxy Egipto naax jooty
Tëë ja ëxpëktyëjk ajxy ënajty jim choßonë, mënitë José ja Mëj Windsënë
yßángel tußuk agumaßayßaam wyinßijxy ku yßagëßëxëßëgëëy, nëm ñëmaayë:
—“Pëdëßëk, mëtnëkx yëßë yaßay ënaßk uunk mët yëßë tyaj, pëyëßëk, nëkx jim
Egipto naax jooty. Jim mmëßëmëßëwët ëxtë kunë nßawaanëm, ix
jyaßëxtaßawaambyë Herodes yëßë yaßay ënaßk uunk, jëdußun yagßoßogët.”
14 Mënit koodsë José myaßabyëdëßky, myëtnëkx ja yaßay ënaßk uunk mët ja tyaj
jim Egipto naax jooty. 15 A jim myëßëmëëy ëxtë ku ja Herodes yßooßky, jëdußun
tyëjyádët nebyë Mëj Windsèn myënaañën Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëßaam:
“Egíptëchë nßuunk të nyaaxpëdsèmy.”
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Yaa Herodes ja pißigßënaßk ajxy yajßyagßoßogyëë
16 Ku

ja Herodes ñëjwëëy ku ënajty të wyinßëëñëë, oy oyë ñëßëgëjotmaßty, a jeße
ënajty ñëßëmaapy nepy ja ëxpëktyëjk ja xëë jumëjt ajxy ënajty të ñëgapxyën,
mënitë leeßk këjx yajßyagßoßogyëë ja yaßay ënaßk uunk ajxy naam minbë ëxtë ja
ajxy ënajty mejts jumëjt mëëtpë, jim Belén mët mëdußuñtyë kajpt wyinduum
yßagonë. 17 Mënítëts jeße dußun tyëjyajty nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë
Jeremías myënaañën:
18 “Jim Ramá ja jëßëw xuuts yajmëdóy,
oy oyë ajxy jyëßëy yaßaxy, jyëßxy wyapxy;
ja Raquel wëßëjyëëpy wëßëyaaxp ja yßuunk këxpë ajxy.

A kap ñëßëgëyakjotkapxmëkpëgaßañ
jeße gyëxpë ku yßuunk të kyëxyyagßooßkëxë.”
Yaa ajxy wyißimbijnë Nazaret
19 Ku

Herodes yßooßnë, jimnë José ënajty Egipto naax jooty, mënitë Mëj
Windsënë yßángel tußuk agumaßayßaam wyinßijxy ku yßagëßëxëßëgëëy,
20 nëm ñëmaayë: “Pëdëßëk, mëtnëkx yëßë yaßay ënaßk uunk mët yëßë tyaj, wißimbít
Israel naax jooty, ix tëë ajxy jeße yßooßnë ja yaßay ënaßk uunk ajxy ijty
jawëßëyagßoßogaambë.”
21 Mënitë José jyanchpëdëßky, myëtnëkx ja yaßay ënaßk uunk mëdë tyaj, wißimbijt
ajxy Israel naax jooty. 22 Perë ku José myëdoyßajty ku Arquelao ënajty ryeyßaty jim
Judea naax jooty ma ja tyeety Herodes ënajty të ryeyßatyën, mënit chëßëgëëbyëjky
ku jim ñèkxët; perë kumaßayßaamë Dios ja José yßawaanë, paady ñëkxnë Galilea
naax jooty. 23 Jim ajxy chënaadyaakpëjky ma ja kajpt xyëßatyën Nazaret, jëdußun
tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy myënaañën ku Jesús
ënajty yajxëßataßañëë nazaretpë jëyaßay.

3
Yaa Juan Mëyajnëbejpë Dios mëdyaßaky myëdyaßaky
Mënit jwëëpy jëdußumbë, mënitë Juan Mëyajnëbejpë myejch tëßëts nëßëgáp
paktuum jim Judea naax jooty ënajty Dios mëdyaßaky myëdyaßaky, 2 nëm ënajty
myënaßañ:
—“Jootßwißimbít ajxy; ix tëë ja tsajpootypë yßaneßemdaakt myëwingóñ.” 3 Ja
Juan ënajty jeße dußun, ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Isaías jëdußun ñënëëmëbë
ku dußun myënaañ:
“Jim tëßëts nëßëgáp paktuumë jëyaßay tußuk yaßaxy:
Nëyßaßixëdyaßagëë ajxy jëdußunë Mëj Windsèn ajxy mjëßëbßíxët ku jeße myinaßañ
myedsaßañ,
yagßoyëßëwë mnëë mdußu ajxy.”
4 Ja Juan ja wyit tyukxy, camello pëjt ëdyúñ ënajty jeße, animal ak ëdyúñ ënajty
wyëënßajpy, mußu mëdë mëjtsín nëë ënajty kyaapy yßuukyp. 5 Mëdußuñtyë jëyaßay
ajxy ënajty chënaßay Jerusalén mët Judea naax jooty, a tyats mëdußuñtyë kajpt
ënajty Jordán mëj nëë mëwingón, nëkxpë Juan ajxy ënajty myamëdoonaßay. 6 Jim
Jordán mëj nëë ja pyojpë kyëdyeey ajxy ënajty ñëgußubèky ñëßadsoy, a
yajnëbejpyë Juan ja yaßay ajxy ënajty.
7 Ku Juan yßijxy ku ja fariseos mëdë saduceos ajxy ënajty may myejch nëbejpë,
nëm ajxy ñëmaay: ¡Mijts tsaßañtyëjk! ¿Pën ajxy të xyßukßyajnëßixëëbyë kuk tyijy ja
tsëßty ëyoßon mëwingoombë ajxy mgubëyëßëgaßañ? 8 Oy ajxy mjußukyßádët, jëdußun
ajxy myajkëßëxëßëgët ku ajxy të mjootßwißimbíty ma ja mbojpë mgëdyeey ajxyën.
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A kaßa ajxy mmënaßañ: “Kap ëjts ngumëdowaßañ, ix Abraham ëjts nßapßajpy
ndeedyßajpy”. Ix teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ëxtë ma yëßë machaajën, myëëdë
Diosë mëjaa ku Abraham ja yßap yßok jim yajpëdëßkët. 10 Mëdyi kepchaa kaßa
tëmßajp oy, pyujxyp ajxy jeße a jëën jooty ajxy jeße pyëdaaßaky, a jëdußun
mëwiinëdsë Dios cham nebyë jyaachë nëßix aßixëßë mëëtpën, jëdußun ja kepchaa
tyikts jooty paaty tyeßemkyëxypuxaßañ.
11 Tëyßajtëch mijts nyajnëbéty nëëßaam jëdußun ajxy myajkëßëxëßëgët ku ajxy të
mjootßwißimbíty ma ja mbojpë ngëdyeey ajxyën; perë ja yaßay ëxßaam jak miimbë,
maas mëjaa mëët jeße kejeejëch ëëch, ix ni ngaßßawinmátsëch kuchë kyëßëk
nwijtsët. Jeßejëts mëbëjnëbë ajxy xyajnëbetaamp Espíritu Santoßaam mët jëënßaam.
12 Jëdußun mëwiin jeße nebyë tyrigo wimbojt myëëdëbën kyëßë jooty,
wyimbojaampy ja tyrigo, jëdußun pyëdaßagaßañ tseßex jooty, perë ñoßogánëbë yßak
jëën jooty ma ja jëën kajpë mënaa pyißichën.
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Yaa Jesús ñëbety
13 Jëdußunë

Jesús taßook choßoñ Galilea naax jooty, mënit ñëkxy ma ja Juan
ënajty myëyajnëbétyën jim Jordánkpë mëj nëë, jëdußun yajnëbetëëjët. 14 Perë
jyajëjkußadsowëëyë Juan jeße dußun, nëm myënaañ:
—Ëëch jeße dußun nëgë aßixëëpy kuch mich xyajnëbétët, ¿a ëëch mich
xyñëgënëmiimp?
15 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Tsëk ëda dußun jëdußunßajtë uktuunëm, ix nëßëgë aßixëëpy jëdußun ku
ngudyuunëmët këxyë ti jatyë Dios chojpy.
A mënitë Juan ñëgußubëjky.
16 Tuunë Jesús ñëßënëbejty, nëëbëdsëëm jeßejën, mënítëdsë tsajt yßawaach, yßijx
ja Dios Espíritu ku ënajty myënaky nebyë palomën a ooyë Jesús ñëgëdaßagyëë.
17 Mënitë kapxy tußuk yajmëdooy tsajpootyp ku ënajty myënaßañ:
“Ëdaajëch jeße ndsokyßUunk. Janteßemjyotkujkëch nnëjywëßëyëë ma yëßë
gyëxpën.”

4
Yaa Jesús wyinmaßañtyßixyëë
Mënitë Dios Espíritu ja Jesús yajnèkxy jim tëßëts nëßëgáp paktuum, jëdußunë
mëjkußu windsèn jim wyinmaßañtyßíxët.
2 A ku Jesús juxychëgißx xëë juxychëgißx tsußum yßayuußajty, mënit yëßooßpëjkë.
3 Mënitë mëjkußu windsèn myejch ma Jesúsën, nëm ñëmaay:
—Pë tëy michë Dios xyßUunkßáty, ukßaneßem yëßë tsaa ku ween kyagyojy.
4 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Kujaay jëdußun: “Kaßa kyayßajtyë jëyaßay myëjußukyßajpy, mët mëdußuñtyë
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kapxy mëdyaßaky pyëdsëmy ma Diosë yßaaw jootyën, jeßedsë jëyaßay
myëjußukyßajpy.”
5 Mënitë mëjkußu windsèn ja Jesús wyoonèkxy jim ma ja waßats kajpt
Jerusalengën, a mënit jim yajßwimbejty ma myaaskèxpën jim tsajtëjk kußuduum,
6 nëm ñëmaay:
—Pë tëy michë Dios xyßUunkßáty, kußudëpxnáx jipy naaxyp. Ix kujaay jëdußun:
“Diosë yßángeles aneßemaamp ku xykywendëßádët.
Xcheßenßidaamp ajxy jeße,
jëdußun ma ni mëdyi tsaajën mgaßakußunébët.”
7 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Janë jëdußun mëët kyujaayëbë: “Kabë mDios, ja Mëj Windsèn
mwinmaßañtyßíxët.”
8 Jadaßookë mëjkußu windsèn ja Jesús yajnèkxkumbë ma ja tun janteßemkyèxpën.
Jim jeße yajnëßixëëy ja yabë nax wiimbë yßaneßemdaakt këxyë mët ma ajxy jeße
myëjjaanchßátyën, 9 a nëmë Jesús ñëmaayë:
—Kújëch mich xywyinjijkëdaßagët a jëdußunëch xywyingußudsëgëßëwët, kèxyëch
mich yëßë nmoßowët.
10 Mënítëdsë Jesús jeße ñëmaay:
—Nëkx Mëjkußu Windsèn, ix kujaay jëdußun: “Ja Mëj Windsèn, ja mDiosßajtyë
mwingußudsëgëßëwaampy, a jeßeyë tußuk mmëdunaampy.”
11 Mënítëdsë mëjkußu windsèn ja Jesús ñëßëgeeky, a ñëmejtsë ángeles ja Jesús
ajxy, jeße ajxy oy myëdúñ.
Yaa Jesús ja tyuunk kyapxy yajtsoßondaßaky
12 Ku

Jesús myëdoyßajty ku Juan ënajty chumyë, mënit wyißimbijty Galilea naax
jooty. Perë tsoßon jimën Nazaret, ëdaak jiibyën Capernaúm, jiipy jeße mejpyaßa
ma ja Zabulón mëdë Neftalí ja yßap yßok ajxy chënaayën, a jiipy
chënaadyaakpëjky. 14 Jëdußun tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Isaías
myënaañën:
15 “Ja naax ma ja Zabulón mëdë Neftalí ja yßap yßok ajxy chënaayën,
ma ja tußu ñaxëßëyën mejpyaßa,
jim Jordán mëj nëë awiimp,
jim Galilea naax jooty ma ja kaßa judíospë ajxy chënaßayën,
16 ja jëyaßay ajxy ijty agootstuum ijpë,
tëë ja amëj jëën ajxy yßixy;
a ja ajxy tsëßtyuum ëyoßonduum ijpë,
tëë ja amëj jëën ajxy kyudëëßxyëë.”
17 Mënítëdsë Jesús tyëgëëy Dios mëdyaßaky myëdyaakpë, nëm ënajty myënaßañ:
—Jootßwißimbít ajxy, ix tëë ja tsajpootypë yßaneßemdaakt myëwingóñ.
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Yaa Jesús ja akx majtspëdëjk mëdaaxkë myëjßyaßaxy

18 Jimë

Jesús ënajty ñaxy Galilea mejpyaßa, mënitë jëyaßay yßijxy tuß keßex,
Simón, ja ënajty mëët yajxëßajtëbë Pedro, mëdë pyuyaßay Andrés, mejy jooty ja
kyußujwijptsaay ajxy ënajty pyëdaßaky, ix akx majtspëdëjk ajxy ënajty jeße. 19 Nëmë
Jesús ja nëmetspë ajxy ñëmaay:
—Ëch ajxy pamiinëk, a jëdußun nepy mijts ijty mgußujwípyën, jëdußun mëwiin
mijts nyajtuunkpaadaßañ ma ja jëyaßay ajxyën, jëdußun ajxy myajmínët májëch
ëëchën.
20 A teßemmyënítyë kußujwijptsaay ajxy jyanchnëßëgeeky, pyanëkxë Jesús ajxy.
21 Ku Jesús weeñtyë jyaknëkxy, jimë jëyaßay myëwiinkpë yßijxkumbë tuß keßex,
Jacobo mëdë Juan, ja Zebedeo yßuunk ajxy, jiipy ajxy ënajty barco jooty mëdë
tyeety Zebedeo, kyußujwijptsaay ajxy ënajty yßaxodsëëpy. A mënitë Jesús ja yaßay
ajxy myëjßyaaxy. 22 A teßemmyënítyë barco ajxy jyanchnëßëgeeky mëdë tyeety,
pyanëkxë Jesús ajxyën.
Yaa Jesús ja jëyaßay may yajnëßixëßëy
23 Këxyë

Jesús ja Galilea naax ënajty wyinßwëdity, jim ënajty yajnëßixëßëy ma ja
judíosë syinagoga ajxyën, jeße ënajty myëdyaakyp ja ojyemmyëdyaßaky ma ja
Diosë yßaneßemdaaktën, omyëdyi yuu baßamë ënajty yajnáxy mëdyi jatyë jëyaßay
ënajty myaßëyoopy. 24 A xii yaajë Jesús yßixyßajt myëdoyßajtënë mëdußuñtyë Siria
naax jooty, a paadyëts, mëdußuñtyë paßam jëyaßay ajxy, yajmejchp ajxy ënajty ma
Jesúsën, pën jaty omyëdyi yuu baßam ënajty maßëyoop, pën jaty ënajty madyußu
tsaachpëjp, pën jaty ënajty të myëjkußujottëgëßëyëë, pën jaty ënajty poj
paßambëjkëp, mët ja ajxy ënajty këßë xuxy tekxyuxypë, këjx jeße yajpaßamnáxy. 25 A
mayë jëyaßay ënajty pyanëkxy, ja ajxy Galilea naax jooty tsoßombë, ma ja Majkpë
Agajpt naax jootyën, Jerusalén, Judea naax jooty, a mët Jordankpë mëj nëë
awiimp.

5
Yaa Jesús yajnëßixëßëy tun gëxp
Ku Jesús ja majyëyaßay yßijxy, mënit wyimbejty tun gëxp a jim yßëñagyëdaaky.
Mënítëdsë yßabëjpëdëjk ja Jesús ajxy wyingumedsëëy. 2 A mënit tyëgëëy
yajnëßixëëbyë, nëm myënaañ:
1

Ja janteßemchobaatpë Diosë wyinduum
—Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy nëyßëxkajpëbë ku Dios ajxy yajmaajyáty, ix
jeßedsë jyeße ajxy jeße ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën.
4 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße pën jëëpy xuußtsp, ix jeßets ajxy jeße
jotkapxmëkpëgánëp.
5 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy jotmeeßxy jotxeembyë, ix jeße ja naax ajxy
3

winduumbëgaamp ja ajxy të yajßwinßwanëßëyëëjëbë.
6 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy nëyëßooßk nëdëdsëëyëbë ti jatyë Dios chojpy,
ix jeßets ajxy jeße kußuxánëp.
7 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy nëxuußtskápxy mëëtpë, ix jeßets ajxy jeße
nëxuudsánëp.
8 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja jyoot jywëßëñty ajxy waßatspë, ix jeßedsë Dios ajxy
jeße ixaamp.
9 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy kapxkußugëdaakpë, ix jeßets ajxy jeße
yajxëßatánëp Diosë yßuunk.
10 ’Janteßemjyotkujk ajxy jeße ja ajxy tsaachpëjpë ku ajxy yßëxwëdity pyawëdityëë
jeße gyëxpë ku ajxy tyuñ ti jatyë Dios chojpy, ix jeße jyeße ajxy jeße ma ja
tsajpootypë yßaneßemdaaktën.
11 ’Janteßemjyotkujk ajxy mßidaßañ ku jëyaßay ajxy axëëk xyñëmaßawët ëëch
këxpë, ku ajxy xyßëxwëdit xypyawëdítët, a ku ajxy oy ñëßëwaambë axëëk
xyñënèmët ëndaßakyßaam. 12 ’Xondaßak ajxy, jotkugëßëw ajxy, ix mëj kruundë
mijtsë oybë weenbë ajxy jim mmëëdë tsajpootyp, ix jëdußun ja Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpëdëjk ajxy të yßëxwëdity të pyawëdityëë ja ajxy maas jëyëjp
jußukyßajtëbë kejee mijts.
Ja kaan mët ja jëën yabë nax wiin
13 ’Jëdußun

mëwiin mijts nebyë kaanën ma ja jëyaßay ajxyën yabë nax wiin. Perë
ku ja kaanë tyaamtspë yajtëgóyët, ¿nej taambsëßëwëp ëdaßa jeße dußun jadaßook?
Kap jeße dußun tii tyunanë, yßëxwèjëp ajxy jeße dußun tußaam, jëdußunë jëyaßay ajxy
yajteßembédët.
14 ’Jëdußun mëwiinëts mijts nebyë jëënën ma ja jëyaßay ajxyën yabë nax wiin.
Ëxtaßamts ja kajpt jim tun gußuduumbë, kap jeße oy ñëgyëyußudsaßañëë. 15 Janë
kabë jëën pën kyußudëëßxëëbyë a jëdußun nëkxy caja paßk ñëßëjujppéty, jim jeße
pyëdaßaky ma tyoyëßëñty jootyën, jëdußun ajxy ween nëgëxyë kyudëëßxyëë pën
jaty ënajty jim tëgooty. 16 Jëdußun mëwiinëts mijtspë, myagßajájëbë mjëën ajxy ma
ja jëyaßayë wyinduum ajxyën, jëdußun ajxy xyßíxët nebyë oybë ajxy mduñ a
jëdußun ja mDeety tsajpootypë ajxy xymyëjjaanchpëdaakët.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ja ley mëdyiibë Dios ja Moisés myooy
17 ’Kaßa

ajxy mmënaßañ kújëch të nmech jëdußunëch nyajtëgóyët ja ley mëdyiibë
Dios ja Moisés myooy mët ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy të
myëdyaßagyëbë, kaßa pyaadyëch të nmech kújëch nyajtëgóyët, paadyëch të nmech
jëdußun jeße ween tyëjyaty. 18 Ix teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, mëdußuñtyë tiempë
ja tsajt mëdë nax wiimbë yßity, ni tußuktë letra ni tußuktë punto maas chuukpë
kyaßatëgoyaßañ ma ja Diosë leyën, ëxtë ku ënajty të kyëxytëjyaty. 19 A paadyëts
pën ëda aneßemt kaßa mamëdyaßakmyëbëjp ooy jyanëßëtußugë mëdußuñtyë
kyujaayë, ooyëk tyijy ja aneßemt ënajty kyaßajatytsobaady, a ku ja jëyaßay jëdußun

yajnëßixëßëwët ku jeße dußun pyajußukyßajpët, mutspëdaßagánëp jeße ma ja
tsajpootypë yßaneßemdaaktën; perë pën jaty jeße dußun kudyuump a jëdußun
yajnëßixëßëy, ëdaajëts jeße mëj pëdaßagánëp ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën.
20 Ix ëëch mijts cham nnëmaapy, pë kap mijts maas oy mjußukyßáty nebyë Dios
chokyën kejee yëßë fariseos ajxy mëdë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy, kap ajxy
mdëgëßëwët ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku pën ngaßamëjotmaßtëmët
21 ’Tëë

mijts ajxy mmëdoyßaty ku ja mßap mdeety ajxy ñëmaayë: “Kaßa
mjëyaßayyagßoßoky, a pën jëyaßay yagßooßp, yajkumëdowánëp jeße.” 22 Perë ëëch
mijts nnëmaapy, pën jatyë pyuyaßay mëjotmaßp, jeßejëts yajkumëdowánëp kudunk
kugapxy winduum. Pënë pyuyaßay nnëmaapy ku jyoot wyinmaßañty kyaßity,
mëjaßañ jeße dußun, ix jeßejëts yajkumëdowánëp ma ja tsajtëjk ja myëj tuunk
mëëtpë ajxyën. A pënë pyuyaßay axëëk jaty nëdij nënëmëëpy, jeßejëdsë Dios
pyëdaßagaampy mëjkußaam jipy jëën jooty.
23 ’A paadyëts, ku ja myojxëëk mmëmédsët ma ja yojxtaaktën, a ku jim
mjaßamyédsët ku ja mbuyaßay ënajty xymyëjotmaßaty, 24 jim ja myojxëëk
mnëßëgeßegët ma ja yojxtaakt winduumën, mënit mnèkxët ma ja mbuyaßayën
jëdußun mmëtnëmyëßoyßajpëgëëjët jëyëjp, a mënítëts mwißimbijnët a
mnëkxtëgátsëp ma ja yojxtaaktën, jëdußunëts nëkxy myojxnë.
25 Kubakyë mmëdsip ja tsip mmëtßyajtëdyëgëßëwët jim tußaam nëkxpë kajnë
ënajty mmëtnëyajmechëë ma ajxy ñëxyëßëyëëjën, ix ku ja mmëdsip
xyñëßëyajkëßëdëgëßëwët ma ja mëj aneßembën, a ku ja mëj aneßembë yßaneßemët ja
policía, a jëdußun xypyëdaßagët pujxt tëgooty. 26 Teßemtyëyßajt nnëmaßay, kap jipy
mënaa mbëdsèmët ëxtë kunë pedyëë mnëyßëxjuubyëdsëmëëjët.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku ngaßapëkyßaxëkßwëdijtëmët
27 ’Tëë

mijts ajxy mmëdoyßaty ku jëdußun myënaañ: Kaßa ajxy
mbëkyßaxëkßwëdity. 28 Perë ëëch mijts nnëmaapy, ku pënë toßoxyëjk mënaa yßeepy
jeße gyëxpë ku yßadsoky, tëë jeße dußun myëtpëkyßaxëkßwëdity jyoot jywëßëñty
jooty.
29 ’A paadyëts, pë yëßë mßaßoowyiin xyajkëdyeßepy, yajpëdsèm yëßë a jëdußunts
ëxkaßats; ix maas oy ku ja mßaaßx mdeky tußuk myajpußudëgóyët a kejee ku mnißx
mgopk pyëdaßagëëjët kaßxy amuky mëjkußaam. 30 A pë yëßë mßaßoogyëßë
xyajkëdyeßepy, ëxpux yëßë a jëdußunts ëxjwip; ix maas oy ku ja mßaaßx mdeky tußuk
myajpußudëgóyët a kejee ku mnißx mgopk pyëdaßagëëjët kaßxy amuky mëjkußaam.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku ajxy kyaßatoßoxyëgßëxmádsët
31 ’Janë

jëdußun mëët të myënaambë: “Ku pënë tyoßoxyëjk yßëxmádsët, weenë
noky kyapxy myoßoy ja mëdyaakpë ku të yßëxmach.” 32 Perë ëëch mijts nnëmaapy,
pënë tyoßoxyëjk ëxmajtsp, a kabë tyoßoxyëjk ënajty të yßamiigëtúñ, ja yaßadyëjk

këxpë ja tyoßoxyëjk jëdußun pyëkyßaxëkßwëdítët; a ku ja ëxmach tyoßoxyëjk pën
wyinkpègët, pëky axëk wëdijp ënajty jeße dußumbë.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku tii ngaßakapxpaat ngaßamëdyaakpaatëmët
33 ’Janë

tëë mijts ajxy mmëdoyßajpë ku ja mßap mdeety ajxy jeky ñëmaayë: ’Kaßa
Dios ja xyëë chuu ajxy mgapxpaat mmëdyaakpaatë ku ajxy ënajty tii
myajßwinwanënëßëwaßañ. Mgudyúnëp ajxy pë tëë ja Mëj Windsèn ënajty tii
myajßwinßwanëßëy ku mdunaßañ. 34 Perë ëëch mijts nnëmaapy: Kaßa ajxy ni tii
mgapxpaady mmëdyaakpaady ku ënajty myajßwinwanëßëy; ni tsajpooty këxpë
mgaßakapxpaat mgaßamëdyaakpaadët, ix jeße gyëxpë ku Diosë myëj oy ëñadyaakt
jeße; 35 ni nax wiimbë këxpë mgaßakapxpaat mgaßamëdyaakpaadët, ix Diosë tyeky
yujßwaßpejt jeße; ni Jerusalén këxpë mgaßakapxpaat mgaßamëdyaakpaatpët, jeße
gyëxpë ku ja mëj Rey kyajpt jeße; 36 ni ja mßamdso kopk ajxy mgaßakapxpaat
mgaßamëdyaakpaadët, jeße gyëxpë ku ja mgußuwaay ajxy oy mgaßayajpoobëßëwët o
ni mgaßayakjiñëßëwët ni tußuktëdë. 37 Ku ajxy mgápxët mmëdyaßagët, mmënaßanëp
ajxy “jëdußun” pë jëdußun ënajty, o “kaj” pë kap ënajty jyanchjëdußunë. Ku ajxy
waamp mjakmënaßanët, ma axëëkpën ënajty jeße dußun chooñ.
Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku nmëdsip ndsojkëmët
38 ’Tëë

ajxy mmëdoyßaty ku jëdußun myënaañ: “Ku pënë wyiin tußuk
yajpëdsëëmëxët, ween tußuk yajpëdsëëmdëgajtsëbë; ku pën tyëëts tußuk ñëtejxëxët,
ween tußuk ñëtejxtëgajtsëbë.” 39 Perë ëëch mijts nnëmaapy: Kaßa ajxy
myagßawißimbijtëgách pë jim ajxy axëëk xytyuñ. Ku pën xykyóxët ma ja
mßaßooyßaampyë abënuugyën, mjakßyégëp ja jak tuß naxpë. 40 Ku ënajty pën
xymyëdsibëßëy, jëdußunë mgamiixy ënajty xypyëjkë, mjakteßemmyoßowëp ja
mnëßëgëjén. 41 A ku ënajty pën adsip tii xyajtsëmnëkxaßañ tuß kilómetro, mejts
kilómetro nëgë mdsëmnèkxët. 42 Pën tii xymyëyujßwaamp, mmoßowëp jeße; a pën
tii xymyëyujßwaamp anuußxy, kaßa mjëjkußadsowëßëy.
43 ’Tëë mijts ajxy mmëdoyßaty ku jëdußun myënaañ: “Mdsok mbaßëyówëp ja
mmëdußuk jëyaßay a mxëßëgßádëp ja mmëdsip.” 44 Perë ëëch mijts nnëmaapy:
Mdsok mbaßëyówëp ja mmëdsip ajxy, myujßwaßan mbëjtsówëbë kunuußxtaakt ajxy
ma ja yaßay ajxy xyßaxëknënëëmbën; oy ajxy mmëdßídët ja ajxy xyëßëgßajpë a
mnëgojxtënaßawëßëwëp ajxy ja ajxy xyßëxwëdijp xypyawëdijpë. 45 Jëdußunë Dios
ajxy oy xyßuunkßádët ja mDeety ajxy jim tsajpootypë, jeßedsë xyëë yajpëdsëëmp ma
ja ojyëyaßayën tyats ma ja axëk jëyaßayën, jeßejëts yajtuup ma ja ojyëyaßay ajxyën
mët ma ja axëk jëyaßay ajxyën. 46 Ix pë jeßeyë ajxy mnëßëtsojpy pën mijts ajxy
xychojp, ¿tii oybë ajxy jëdußun mßixaampy mbaadaampy? ¿Nej kabë
yajnëßëjuudyuutpëdëjk ajxy teßemjyëdußun ñëßëjatkëëbyë? 47 A pë ja
mhermanëdëjkßajtyë mijts ajxy mnëßëyajpooßxyp, ¿tii oy yakjwëëñëbë ajxy jëdußun
mduumpy? ¿Nej kap ja kaßa Dios mëbëjpë ajxy teßemjyëdußun ñëßëjatkëëbyë? 48 A
paadyëts, jëdußunëts mijts ajxy ijpë oy ween kaßxy amuky nebyë nDeety ajxyëm ja

jim tsajpootypë, kaßxy amuky jeße ñëßëgëßóyë.

6
Yaa Jesús yajnëßixëßëy nebyë jëyaßay yajmaajyajpë nbußubejtëmët
’Mnëgywendëßadëëjëp ajxy, kaßa ja oybë weenbë ajxy mënaa mduñ jëyaßayë
wyinduum ajxy jëdußun ajxy xyßíxët xyßeebët. Pë kaj, kabë nDeedyßajtëm
tsajpootypë ja oybë weenbë ajxy xymyoßowët.
2 Ku jëyaßay yajmaajyajpë ënajty mbußubéty, kaßa mßaxiik mßamëdyaagëßëy nebyë
jëyaßay nëßënëbyëdaakëp ajxy jyatkëßëyën jim sinagoga mët jim tußaam,
wëßëyajkußumayaamp ajxy ma ja tsaan gußuk ajxyën. A teßemtyëyßajt ajxy
nnëmaßay, jeßeyë ajxy jeße dußun të ñëßixy të ñëßëpaady. 3 Perë miich, ku ja jëyaßay
yajmaajyajpë ënajty mbußubéty, kaßa pën mnëßëgëßawaanë, jëdußun mëwiin nebyë
mßanajty këßë yßukkaßanëßënëjwëßëyën tiijë mßaßoogyëßë tyuumpy. 4 Jëdußunëts
ënajty jëdußun të mbußubéty ayußuchtyuum ameeßchtyuum, a ja nDeedyßajtëm
mëdyiibë ajxy xyßijxp ayußuchtyuum ameeßchtyuum, jeßejëdsë oybë weenbë
xymyoßowaamp mëjtuum madyuum.
1

Yaa Jesús ja kojxtënaßaw yajnëßixëßëy
’Ku mgojxtënaßawët, kaßa jëdußun mbaßixy nepy ja jëyaßay nëßënëbyëdaakëp
ajxyën; ix jyanteßemmyëtnëchojkëp ajxy ku ajxy kyojxtënaßawët tënaßa ma jatyë
sinagoga mët ma ja tußu ñeñëßënaxyëëjën, jëdußunë tsaan gußuk ajxy yßíxët yßeebët.
Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, jeßeyë ajxy jëdußun të ñëßixy të ñëßëpaady. 6 Perë
miich, ku mgojxtënaßawët, tëgëßëw mdëgooty, agëßëdyëjkë nDeedyßajtëm
mmëgojxtënaßaw ayußuchtyuum ameeßchtyuum, a ja nDeedyßajtëm ja jim xyßijxpë
ayußuchtyuum ameeßchtyuum, jeßejëdsë oybë weenbë xymyoßowaamp mëjtuum
madyuum.
7 ’Ku ajxy mgojxtënaßawët, kaßa ajxy mnëwëßëñëmëdyaagëßëy nepy ja jëyaßay
kaßa mëbëjpë ajxy tyajy myayën, kuk tyijy ajxy ënaxyë ñëßëmëdyaagëßëwët,
mënítëk tyijy ajxy myamëdowaßañëë. 8 Kaßajëts mijts teßemjyëdußun mbaßixy, ix
ñëjwëëpy ja nDeedyßajtëm ajxy ti jaty ajxy myajmaajyajpy kajnë ajxy jeße
mmëyujßwaßañë. 9 A paadyëts, jëdußunëts ajxy mgojxtënaßawët:
“Dios Teety tsajpootypë,
ween mich ajxy omyënaajë xywyingußudsëgëßëy,
ix waßats oy mich nëgëßë nëdekpyë.
10 Min mich aneßem ma ëjtsën.
Nej michë mjoot chokyën,
ween jeße tyuñ ma ëda jëyaßay yabë nax wiimbë ajxyën,
jëdußun nepy jim tsajpootypën.
11 Ëjts ja kaayëëk uukëëk mooyëk ja jëdaßa gëxpë.
5

Ëjts ja nbojpë ngëdyeey mëmeeßxëk,
jëdußun nepy ëjts nmëmeeßxyën ja ëjts të xymyëgëdyeeyëbë.
13 Kaßa ëjts xyñëduky ku ëjts ngugaßawëßëwët
ma ëjts ja axëëkpë ënajty xywyinmaßañtyßíxyën,
yagßawaßatspëdsëëmëk ëjts ma ja axëëkpën.
[Ix miichë mßaneßemt jeße, mëdë mmëjaa, mët ja mmëj jaanchpë, këjxtaßaxyëë.”
Jëdußun jeße.]
14 ’Ku mijtsë jëyaßay ajxy mmëmeeßxët nepy ajxy të xymyëgëdyeeyën, janë
xymyëmeeßxaamp ja nDeedyßajtëmbë tsajpootypë ajxypë; 15 perë pë kabë jëyaßay
ajxy mmëmeeßxy nepy ajxy të xymyëgëdyeeyën, janë kap ja Dios Teety ja mbojpë
mgëdyeey ajxy xymyëmeeßxánëbë.
12

Yaa Jesús yajnëßixëßëy ma ja ayuußátën
16 ’Ku

ajxy mßayuußádët, kaßa mwiin mjëjp ajxy mbëdaßaky jotmayßajp nebyë
jëyaßay nëßënëbyëdaakëp ajxy jyatkëßëyën, ix jotmayßajpë wyiin jyëjp ajxy jeße
pyëdaßaky, jëdußun ajxy kyëßëxëßëgët jëyaßayë wyinduum ajxy ku ajxy yßayuußáty,
teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, jeßeyë ajxy jëdußun të ñëßixy të ñëßëpaady. 17 Perë
miich, ku mßayuußádët, mnëyßonëëjëp a mnëwyimbujëëjëp. 18 Jëdußun
mgaßayajkëßëxëßëgët ma ja jëyaßay ajxyën ku ënajty mßayuußáty, jagoo ja
nDeedyßajtëm ayußuchtyuum ameeßchtyuumbë xyßíxët, a ja nDeedyßajtëm
ayußuchtyuum ameeßchtyuum xyßijxpë, ja yaßayëts oybë weenbë xymyoßowaamp
mëjtuum madyuum.
Ja janteßemchobaatpë jim tsajpootyp
19 ’Kaßa

ja janteßemchobaatpë ajxy myajnëßëgëdaßaky yaa nax wiin, ma jeße
pyigyëëjën mët ma jeße tyookpyétyën, a ma ja meeßtspë ajxy myeechën. 20 Nëgë
yajnëßëgëdaßak ja janteßemchobaatpë ajxy jim tsajpootyp, ma kyaßapigaßañëëjën,
kyaßatookpyedaßañën, ni ma ja meeßtspë kyaßameedsaßañën. 21 Ix ma jeße
yajpaadyën ja mich mnënëëmbyë janteßemchobaatp, jim ja mjoot mjwëßëñty
yajpaadaßañ.
Ja nißx kopkë ñëgyudëëßxëëk
22 ’Ja

wiin jëdußun mëwiin jeße nebyë nißx kopkë ñëgyudëëßxëëkën. A paadyëts,
pë oyë mwiin, jëdußun mëwiin nebyë jëën gudëëßxypën ja mnißx mgopk yßidaßañ.
23 Perë pë kabë mwiin yßóyë, jëdußun mëwiin ja mnißx mgopk këxyë yßidaambë
nebyë agootstuumbën. A paadyëts, pë ja jëën jimbë ma miichën agoots jeße, ¡maas
jiñ ja agootspë ëdaßa jiipy!
Dios mët ma ja mëyëëßadyëëbë
24 ’Ni

pënë windsèn oy metsk kyaßamëdúnët, ix tußuk xyëßëgßadaßañ a tußuk
chogaßañ, o tußuk myëtnëjyootpaadaßañëë a tußuk myëßanßadaßañ. Kap mijtsë Dios

ajxy oy mmëdunaßañ tußuk kußudujt mët ja mayëëßadyëëbë.
Pën wëßëñëjotmayßajp tii ajxy myëjußukyßádëp
Paadyëts ajxy nnëmaßay, ku mjußukyßajt ajxy mgawëßëñëjotmayßádët tii ajxy
mgayaampy o tii ajxy mßußugaampy o ma ja mnißx mgopk ajxyën tii ajxy
mwitßadaampy. ¿Nej kap ja jußukyßajt maas chobaadyë kejee ja kay ußuky, o kap ja
nißx kopk ëdaßa maas chobaadyë kejee ja wit? 26 Ix yëßë muuxy ajxy, kap ajxy
ñißipy tyuñ, kap ajxy tii pyëdaßaky tseßex jooty, a yakjëëßxy yajpëjpyë Dios Teety
tsajpootypë yëßë. ¿Tëgë nej kap mijts ëdaßa maas mdsobaadyë kejee yëßë ajxy?
27 ¿Pën ëdaßa jii ma mijtsën, ooy mëdußuñtyë ka jyanëñëdaj ka jyanëñëmayëëjët,
nej jyakßyajßyónëbë jyußukyßajt ëdaßa tuß weeñtyë?
28 ¿A tii ja wit tukxy ajxy ku mnëßënëjotmayßajpë? Ukßix yëßë pëjy kam jootypë
ajxy, kap ajxy tyuñ xyajy ni kap ajxy pyiity. 29 A ooy jyajëdußunë, ni Salomón
jëdußun jeky kyaßanëxyojxë nej yëßë pëjy ajxyën, ooyë mëj jaanchpë jeße
jyamëëdßajty. 30 Pë yajxónë Dios yëßë pëjy ujts ñëßëxóxy, jëdaßayë yëßë
nëßëkamjooty a ëyaa jaboom yëßë ajxy ñoßnë, ¿nej kap ëdaßa jeße maas ënaxyë
tyunaßañ ma mijts këxpën, mijts jëyaßay janteßemwyeeñtyë mëbëjpë? 31 A
paadyëts, kaßajëts ajxy mwëßëjyotmayßáty, kaßa ajxy mwëßëmyënaßañ: “¿Tii
ngayánëm, o tii nßußugánëm, o tii nwitßadánëm?” 32 Agë ëda dußumbë ja jëyaßay
kaßa mëbëjpë ajxy yßëxtaapy, perë ja mDeety tsajpootypë ajxy, ñëjwëëpy jeße ku
mijts ëda dußumbë këxyë myajmaajyáty. 33 Paadyëts, ëxtaßawë Diosë
yßaneßemdaakt ajxy jëyëjp mët ja oybë weenbë ajxy mdúnët nebyë Dios chokyën, a
mëdußuñtyëts ajxy ënajty myajmaajyáty maas ajxy jeße xyjyakmoßowët. 34 A
paadyëts, kaßa ja jaboom gëxpë ajxy mwëßëñëjotmayßáty; ix jaboom ajxy awiink
mnëßëgëtajy mnëßëgëmayaambë. Mëdëyë taj may jëdußun uknëßëjëdaßa.
25

7
Kap ajxy pën nbojpëtíjëm
’Kaßa jëyaßay ajxy mbojpëtijy, jëdußunë Dios ajxy xykyaßapojpëtíjët. 2 Ix nej
mijtsë jëyaßay ajxy mbojpëtíjyën, jëdußunë Dios ajxy xypyojpëtijaambë, a ja kipxt
mijts myajkípxypë ma ja wiink jëyaßay ajxyën, jeße mijts ajxy xyajkipxaambë. 3 ¿A
tii mich yëßë mbuyaßayë pyußuxk ku mßeeßpë yëßë xipy wyiin jootypë, a kaj mich
yëßë polín nëgë myajkopkëßëy yëßë xipy mßamdso wiin jootypë? 4 ¿Nej michë
mbuyaßay mßuknëmaßawët: “Minë mbußuxk nßukßyajpëdsëëmëm mwiin jooty”, a
xiipy michë polín mnëgëmëëdëbë mwiin jooty? 5 ¡Mnëßënëbyëdaakëp miich!
Ukßyajpëdsèm yëßë polín jëyëjp mwiin jooty, a mënítëdsë mbuyaßayë pyußuxk oy
mßixanë yëßë xipy wyiin jootypë.
6 ’Kaßajë uk ja janteßemwyaßatspë ma Diosën ajxy mmoßoy, ni kaßajë ëdsëm ja
mperla tsaa ajxy myajßwingugëyëßëy, xyëëbë ajxy jeße ñëßëteßenyoßoyët a xyëëbë
1

ajxy xyñëßënëbëdëßëgët a xychußudsët ajxy.
Ku myujßwaßanët, mßëxtaßawët, a ku myaßaxët tëgßaaw aguum
Yujßwaßan ajxy, a xymyoßowaamp ajxy; ëxtaßaw ajxy, a mbaadaampy ajxy; yaßax
ajxy tëgßaaw aguum, a xyagßawaßadsánëp ajxy. 8 Ix pën jaty yujßwaamp,
wyinkpëjpy jeße; a pën ëxtaapy, pyaatyp jeße; a pën yaaxp tëgßaaw aguum,
yagßawaatsëxëp jeße.
9 ’¿Pën jëyaßay ëdaßa jii ma mijtsën, ku ja yßuungë tsajkaaky myëyujßwaßanëëjët,
myoßowaambyë tsaa ëdaßa jeße? 10 ¿O ku akx myëyujßwaßanëëjët, myoßowaambyë
tsaßañty ëdaßa jeße? 11 A óyëts mijts mjaßßaxëk jëyaßayë, mnëjwëëpy ajxy nebyë
mßuunk ja oybë ajxy mmoßowët; ¡a maas ënáxyëts ja nDeedyßajtëm tsajpootypë agë
oybë jeße myoßowaampy pën jaty ajxy jeße mëyujßwaamp!
12 ’A paadyëts, nej mijts mdsokyën ku ja jëyaßay ajxy xytyúnët, jëdußunëts ajxy
jeße mduumbët, ix ëdaa jeße yajnëßixëëpy ja ley mëdyiibë Dios ja Moisés myooy
mët ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy yajnëßixëëyëbë.
7

Ja tëgßaaw xußutspë
Tëgëßëwëßëw ajxy ma ja tëgßaaw xußutspën; ix wooñ ja tëgßaaw a mëjßwiin ja
tußu ja tëgodyuum nëkxpë, a nëmay ajxy jim tyëgëßëwëßëy ma jeßejën. 14 Perë
xußuts ja tëgßaaw a xußuts ja tußubë ja jim nëkxpë ma ja jußukyßajtën, a nëweeñtyë
ajxy jeße pyaady.
13

Ja kepchaa, ja tyëëm ajxy jeße yajkußëxkabëëyëp
15 ’Mnëgywendëßadëëjëp

ajxy ma ja yaßay ajxy tyijy Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpën, ku ajxy jeße myech nebyë meegën ajxy ñëßixynëbyëdaßagyëë, perë
nebyë paßuk mëdsußudsaambën ajxy jeße. 16 Jëdußun mëwiin nebyë kepchaa ja
tyëëm ajxy yajkußëxkabëëyën, jëdußun ajxy jeße mßëxkabaßañ. ¿Nej tyujpyë tsaatyp
ëdaßa ajxy ma ja aptyën, o tyujpyë higuera tëëm ëdaßa ajxy ma ja wëdsatsën?
17 Janë jëdußun dußumbë, ja oy kepchaa, oy jeße tyëmßaty, perë ja axëk kepchaa,
axëëk jeße tyëmßaty. 18 Ja oy kepchaa, kap jeße maßat tyëmßaty, ni ja axëk kepchaa
kyaßatëmßáty oy. 19 Mëdußuñtyë kepchaa oy kyaßatëmßáty, pyujxyp ajxy jeße a jëën
jooty ajxy pyëdaßaky. 20 A paadyëts, jëdußun mëwiin nebyë kepchaa ja tyëëm ajxy
yajkußëxkabëëyën, jëdußun mijtspë, ja kyußudujt ajxy jeße myajkußëxkabëßëwánëp.
Pën tëgëßëwaamp ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën
21 Kap

ajxy nëgëxyë tyëgëßëwaßañ ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën jach ajxy
jëdußun xyñëmaabyë: “Mëj Windsèn, Mëj Windsèn”, jagooyë jeße ja tuumbë
nébyëchë nDeety tsajpootypë jyoot chokyën. 22 Mënit xëë ku ja jëyaßay ajxy
yajtëyßajtßyegaßañëë, máyëch ajxy mënit xyñëmaßawaßañ: “Mëj Windsèn, Mëj
Windsèn, ¿nej a kaßa tëë ëjtsë nDios mëdyaßaky njëgapxnajxpë miich këxpëjë, a
miich këxpë ëjtsë jëyaßay ja mëjkußu të nyakjotpëdsëmy, a miich këxpë ëjtsë mëj

winmaßañty may të nduñë?” 23 A mënítëch ajxy tëßxy ndeßemñëmaßawaßañ:
“Kábëch mijts mënaa të nßixyßaty. Jwaßats ajxy yaa mach ëëchën, axëk
jëyaßadyëjk.”
Ja tëjk mejts tußu kojtsoßondaßakpyë
24 ’Pën

játyëch ëda nmëdyaßaky xymyëdoowëp a ku jëdußun jyußukyßádët, jëdußun
mëwiinëch jeße nyajmëbaadaßañ nebyë jëyaßay winmaßañmyéchpën, ku tyëjk kyojy
amëj tsaa wiink. 25 Ku kom tyuuy, koomgëdaak ja mëj nëë, mëk pyojy, a mëkë tëjk
myëjpojpejty, perë kap ëda tëjk pyuumy, jeße gyëxpë ku ënajty amëj tsaa wiink
kyojtsoßondaßagyë. 26 Perë pën játyëch ëda nmëdyaßaky xyjyamëdoowëp a kap jeße
jyußukyßáty, jëdußun mëwiinëch jeße nyajmëbaadaßañ nebyë jëyaßay kajpë jyoot
wyinmaßañtypën, ku ja tyëjk kyojy tsabyußu wiink. 27 Ku kom tyuuy, komgëdaakë
mëj nëë, mëk pyojy, a mëkë tëjk myëjpojpejty, a puum ëda tëjk, janteßemmyáy jeße
dußun tyëgoyßijty.”
28 Ku Jesús myëdyaakpëdëëy, yakjwëëbyë kußuk ajxy ënajty nepy ënajty
yajnëßixëßëyën. 29 Ix mëj kußudujt mëët ënajty yajnëßixëßëy, a kaßa jyëdußunë nebyë
ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxyën.

8
Yaa Jesús ja lepra pußuts paßam bëjkëbë yajpaßamnáxy
Ku Jesús myënajnë tun gëxp, mayë jëyaßay ënajty pyanëkxy. 2 Tußugë jëyaßay
myejch ma Jesúsën, lepra pußuts paßambëjkëp ënajty, mënit wyinjijkëdaaky, a nëm
ñëmaay:
—Mëj Windsèn, pë mdsojpy jëdußun, óyëch xyajßwaßats xyajtségët.
3 Xyajtëëwë Jesúsë kyëßë, mënit ñëßëdooñ, nëm ñëmaay:
—Ndsojpyëch jëdußun, waatsnë tsejnë.
A teßemmyënítyë lepra pußuts paßam yßadëgoyëëy. 4 Mënítëdsë Jesús jeße ñëmaay:
—Ukßix, kaßa jëdußun pën mnëßëgëßawaanë. Jagoo mëbëky nëkx
nëgyapxkëßëxëßëgëë ma ja teedyën, a manëkx ja yojxëëk ku të mwaßach të mdseky,
jëdußun nebyë Moisés myënaañën ma ja Diosë yßaneßemdën, jëdußun
mdëyßajtßyégët ma ja wyinduum ajxyën.
1

Yaa Jesús ja soldado windsënë myoonsë yajpaßamnajxë
Ku Jesús Capernaúm kyajpttëgëëy, tußugë soldado windsèn myejch ma Jesúsën,
mënit myënuußxtaaky, 6 nëm ñëmaay:
—Mëj Windsèn, xímëchë nmoonsë kyoßnaßay tëgooty, këßë xuxy tekxyuxy, oy oyë
chaachpèky.
7 A nëmë Jesús jeße ñëmaay:
—Nëkxaambëch nyajpaßamnaxaßañ.
5

Nëmë soldado windsèn yßadsooy:
—Mëj Windsèn, kábëch nnëßëgëßawinmátsë ku mich mdëgëßëwët ndëgootyëch;
jagooyë mich nëßaneßem, a paßam náxëbëchë nmoonsë ëyaa. 9 Ix jëdußunëch ëch
aneßemy nßijpë; a xímëchë nsoldados ajxypë jach ajxy nßaneßembyë; a kuch tußuk
nnëmaßay ku ñèkxët, nëkxp jeße; kuchë wiinkpë nnëmaßay ku myínët, miimp jeße; a
kuch nmoonsë nnëmaßay ku tii tyúnët, tyuumpy jeße.
10 Ku Jesús ëda dußun myëdooy, jyanteßemßyakjwëëy jeße dußun, nëm ajxy
ñëmaayë ja ajxy ënajty panëkxpë:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, mëdußuñtyë yaa Israel naax jooty, ni pènëch ijty
jëdußun të ngaßapaady pënë jywëßëñty të pyëdaßaky oy oy. 11 A cham ajxy
nnëmaßay, nëmay ajxy myedsaßañ, choonaßañ ajxy xëbëdsëëmpyë mët
xëgußunajxypë, a jimë Abraham mëdë Isaac tyadsë Jacob ajxy myëdßëñaßawaßañ
ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën; 12 perë ja ajxy ijty ja idaambë ma ja
tsajpootypë yßaneßemdaaktën, kap ajxy jeße jipy yajpaadaßañ, jiipy ajxy jeße
pyëdaßagaßañëë ma yßagoodsën. Jiipy ma ja jëßëw xuuts jyadaßañëëjën mët ma ajxy
tyëtskëdattaßañën.
13 Mënitë Jesús ja soldado windsèn ñëmaay:
—Nëkxnë, a nej të mmëbëkyën, jëdußun jyadëëjët.
A teßemmyënítyë soldado windsèn ja myoonsë jyanchpaßamnajxy.
8

Yaa Jesús ja Pedro myëßët ok yajpaßamnajxë
14 Mënitë

Jesús ñëkxy ma Pedro tyëjkën, a jiibyë myëßët ok pyaatë, mabejt këxp
ënajty kyoßnaßay tobyaßam mëët. 15 Ku Jesús ja Pedro myëßëtßókë kyëßë ñëßëdoonë,
tëjts ja tyobyaßamën. Mënit ja toßoxyëjk pyëdëßky, tëgëëyë Jesús mëduumbë
jëdußun yajkáyët.
Yaa Jesús yajpaßamnáxy may ja ajxy paßam bëjkëbë
Nëgooyë chußujëëñë, may ajxy yajmejtsë ma Jesúsën ja ajxy ënajty të
myëjkußujottëgëßëyëëjëbë; a ku ënajty jeße ñëßëkápxy, tyeßemßyakjotpëdsëëmbyë
mëjkußu ënajty, a këjxë paßam bëjkëbë ajxy yajpaßamnaxyëë. 17 Jëdußun tyëjyádët
nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Isaías myënaañën: “Jeße ja nbaßam ajxy të
xychëëmdsoow të xymyajtsoowëm, ja yuu baßam ijty nmaßëyoowëmbë tëë jeße
yajnèkxy.”
16

Ja Jesús ajxy ënajty jawëßëpyanëkxaambë
18 Ku

Jesús ñëyßijxë ku ja majyëyaßay ajxy ënajty të jyußudënaawyëdíty,
yßaneßemë yßabëjpëdëjk ku ajxy ñáxët mejy awiimp. 19 Ku ajxy jimßaampy mejy
awiimp myejch, mënítëdsë ley yajnëßixëëbyë ja Jesús wyingumedsëëy, a nëm
ñëmaay:
—Yajnëßixëëbyë, nbanèkxëbëch miich omyaajë ënajty mnëkxy.
20 Nëmë Jesús jeße ñëmaay:

—Ja xëgaa ajxy jimë jyut ajxy jeße; ja muuxy ajxy jimë pyeßeñ ajxy jeße; perë
ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, ni jeßejëch ngaßamëëdë maajëchë ngopk
nyujkónët.
21 Janë tußugë Jesús ja yßabëjpëdëjk myënaambë:
—Mëj Windsèn, weenëchë ndeety jëyëjp nßukßyajnaaxtëgëßëwët.
22 Nëmë Jesús jeße ñëmaay:
—Ëch pamiinëk; ween yëßë oßoky jëyaßay ja yßoßokjyëyaßay ajxy yajnaaxtëgëßëy.
Yaa Jesús ja poj yajmóñ
23 Mënitë

Jesús wyimbejty barco jooty, a panëkx ja yßabëjpëdëjk ajxy. 24 A nëgoo
ja pojtëgóy tußuk ñëßëpëdëßky mejy jooty janch mëk, ëxtë nëßëdëgoopy ja barco
ënajty ku mejñëgáp ënajty kyujëßëky; perë maabë Jesús ënajty. 25 Ooy ja
abëjpëdëjkë Jesús ajxy yuxy, nëm ajxy ñëmaay:
—¡Mëj Windsèn, ëjts yajnëßëwaatsëk. Cham ëjts nnëëgußugíñ.
26 Nëm ajxy ñëmaayë:
—Mijts jëyaßay janteßemwyeeñtyë mëbëjpë, ¿tii ajxy ku mdsëßëgëßëy?
Mënit pyëdëßky, yßoj ja poj mët ja mejy; oyakjwëëñë ooy moñdyuky
myëßëmëëñë. 27 A jyanteßemßyakjwëëy ja yaßay ajxy jëdußun, nëm ajxy myënaañ:
—¿Pën jëyaßay ëdaßa yëßë dußun, ku ëxtë ja poj mëdë mejy
myamëdyaßakmyëbëgyëë?
Ja ajxy ënajty të mamyëjkußu joottëgëßëyëëjëbë jim Gadara naax jooty
28 Ku

Jesús myejtsnë jimßaampy mejy awiimp ma ja Gadara naax jootyën,
nëmetskë ajxy myejch ma Jesúsën ja ajxy ënajty të mamyëjkußujottëgëßëyëëjebë,
jim ma oßoky jëyaßay jyutën ajxy ënajty të pyëdsëmy, janteßemkyaßawëndèy ajxy
ënajty, a ni pën ënajty kyaßanëyßajwëßëyëë ku ñaxëßëwët ma ja tußu ënajtyën.
29 Tëgëëy ajxy yaaxpë, nëm ajxy ñëmaay:
—Miich Diosë yßUunk, ¿tii ku mbayajtëgëßëy? ¿Nej paaty të mmiñë ku ëjts
xychachtyunaßañë ooy ja tiempë kyaßßabaatyñë ku ëjts ngumëdowaßañë?
30 Jimë may ëdsëm ënajty yuumy jëgem jwëëpy, 31 mënitë mamyëjkußu ja Jesús
ajxy myënuußxtaaky, nëm ajxy ñëmaay:
—Pë xyakjotpëdsëmaamp ëjts, ëjtsë kußudujt mooyëk ku ëjts jipy ndëgëßëwët ma
yëßë may ëdsëm jootyën.
32 Nëmë Jesús myënaañ:
—Nëkx ajxy jipy tëgëßëw.
A ku ajxy pyëdsëëmy, janch tëgëëy ajxy may ëdsëm jooty; mënitë may ëdsëm
këjx pëyëßëgyë yßëdaßaky ma ja naxëjp paßajën, ooy ajxy kyukaßawëßëy mejy jooty,
a jiipy ajxy këjx myejjyißxëßëy.
33 Ja yaßay ajxy ënajty ëdsëm gwendëßajpë, pëyëßk ajxy jeße, kajpt jooty ajxy jeße
ñëkxy a jim ajxy oy këjx myëdyaßaky, jeße mëët nepy ënajty të jyadyëëjën ma ja
ajxy ënajty të mamyëjkußujottëgëßëyëëjëbën. 34 A mëdußuñtyë jëyaßay ajxy ënajty

jim chënaßay ma ja kajptën, ooyë Jesús ajxy yßixy, a ku ajxy pyaaty, myënuußxtaak
ajxy ku jim choonët ma ñaax jooty ajxyën.

9
Yaa Jesús ja këßë xuxy tekxyuxypë yajpaßamnáxy
Mënítëdsë Jesús tyëgëëy barco jooty, jadaßook ñajxtëgajch mejy awiimp a
jëdußun myejtskumbë ma kyajptën. 2 Jimë këßë xuxy tekxyuxypë tußuk yajnëmejtsë
mabejt uunk këxp. Ku Jesús yßijxy ku ja yaßayë jywëßëñty ajxy ënajty të pyëdaßaky,
nëmë këßë xuxy tekxyuxypë ñëmaay:
—Uunk, jotkugëßëw; tëëjë mbojpë mgëdyeey xymyëmeeßxë.
3 Nëjeße ja ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy jëdußun tyajy myaay: “Axëëk yëßë yaßayë
Dios jëdußun myëgapxtëgoy.” 4 Perë ñëjwëëbyë Jesús ënajty nepy ajxy ënajty tyajy
myay, nëm myënaañ:
—¿Tii ajxy axëëk ku mdajy ku mmay? 5 ¿Tii ëdaßa jeße maas pakyë? ¿Ku jeße
ñëmaßawëëjëdë: “Xymyëmeeßxëp ja mbojpë mgëdyeey”, tëgë ku ñëmaßawëëjëdë:
“Tënaayëßëk, jëdußun yoßoyëßëk?” 6 Perë jëdußun ajxy mnëjwëßëwët ku ëëch, ja Nax
Wiimbë Jëyaßay yßUunk, nmëëdëchë kußudujt yabë nax wiin kújëchë pojpë
këdyeey nmëmeeßxët.
Mënitë Jesús ja këßë xuxy tekxyuxypë ñëmaay:
—“Tënaayëßëk, yajpëdëßëk yëßë mmabejt uunk, nëkxnë ma mdëjkën”.
7 Mënitë këßë xuxy tekxyuxypë jyanchtënaayëßky, a nëkx jeßejën ma tyëjkën. 8 Ku
ja kußuk ajxy jëdußun yßijxy, jyanteßemßyakjwëëy ajxy a myëjjaanchpëdaakë Dios
ajxy ku jëyaßay yëßë dußumbë mëjaa ënajty jëdußun të myoßoyëë.
1

Yaa Jesús ja Mateo myëjßyaßaxy
Tsoßonë Jesús jimën. Ku jyaknëkxy, jimë jëyaßay tußuk yßijxy ja xëßajpë Mateo,
jim ënajty yßëñaßay ma yajnëßëjuudyußudyën, a nëm ñëmaay:
—Ëch pamiinëk.
Janch tënaayëßkë Mateo, a pyanëkxë Jesús.
10 Jimë Jesús ënajtyën ma Mateo ja tyëjkën, ëñaapy ënajty meexë winduum,
mayë yajnëßëjuudyuutpëdëjk ajxy ënajty të myech mët ja jëyaßay ajxy ënajty axëëk
yajxiik yajmëdyaakpë, a ooy ajxy pyaßëñagyëdaakpë meexë winduum mëdë Jesús
tyadsë yßabëjpëdëjk ajxy. 11 Ku ja fariseos ëda ajxy jëdußun yßijxy, nëm ja
abëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—¿Tii yëßë mYajnëßixëëbyë ja yajnëßëjuudyuutpëdëjk mëdë kubojpë
kugëdyeedyëjk ajxy ku myëtkaamyúky?
12 Ku Jesús ëda dußun myëdooy, nëm ajxy ñëmaayë:
—Pën ajxy mëk oy, kabë mëdsooyëëbyë ajxy yajmaajyáty; ja ajxy paßam bëjkëbë,
jeßejëts ajxy jeße yajmaajyajp. 13 Nèkxëts ajxy, abëk ajxy waamp jëdußun
9

myëdyaßaktyëgëßëy ku ja Dios mëdyaßaky jëdußun myënaßañ: “Jeßejëch ndsojpy ku
nëxuußtskápxy ajxy mmëëdßádët a kaßa jyeßejë ku animal ajxy mnëßëyóxët.
Jëdußundsëch ëëch, kaßa pyaadyëch të nmiñ jëdußunëch ajxy nmëjßyaßaxët ja ajxy
ojyëyaßay nëñënëëmëbë, ja kubojpë kugëdyeedyëjkëch të nnëmíñ jëdußun ajxy
jyootßwißimbídët ma ja pyojpë kyëdyeey ajxyën.”
Yaa ajxy yajtèy ku ajxy yßayuußáty
14 Jëdußunë

Juan ja yßabëjpëdëjk ajxy taßook myejch ma Jesúsën, nëm ajxy

myëyajtëëy:
—¿Tii ëjts ku njanteßemyßayuußáty may ook jaty janë jëdußunë fariseos ajxypë, a
miichë mßabëjpëdëjk ajxy kap ajxy ñëßëgëßayuußáty?
15 Nëmë Jesús yßadsooy:
—¿Nej jëëpy xuußtspë woybë wichpë ëdaßa ajxyë ku pëk ußuk jyadyëë, pë jimnë
ja jamyëßët kipxy? ¡Kaj kábëmëts! Perë minaambë xëë ku ja jamyëßët ajxy
pyëgánëxë, a mënítëts ajxy yßayuußadaßañ.
16 ’Ëxtaßamëts, ni pënë tuk wit kyaßßagëyëßëy jemßwyitßaam, ix mujp ja jemwyit a
yajkëëdsëbë jemwyit ja tuk wit, a maas ënaxyë ja tuk wit ñëgëjakkëëdsët. 17 Janë
kap ja jemvyino pën kyudemëëbyë tuk animal ak xuy jooty, ix yajkëëdsëbë
jemvyino ja tuk animal ak xuy a ëxßyógëp ja vino jëdußun, a nëßëtëgoyßídëp ja tuk
animal ak xuy jëdußun. Paadyëdsë jemvyino ajxy kyudemëßëy jemy animal ak xuy
jooty, a jëdußunëts mëbëky jeße dußun amíñ axyëpy oy yßidaßañ.
Ja Jairo tyoßoxy uunk, mët ja toßoxyëjk ja Jesús ja ñëßëgëjén baßa
nëßëdoonëbë
18 Jimnë

Jesús ëda ënajty jëdußun myëdyaßakñë ku judíos windsèn tußuk myejch,
mënit jyijkëdaaky Jesúsë wyinduum, nëm ñëmaay:
—Naamnëchë ndoßoxy uunk yßoßoky, perë ku ëyaa mnèkxët, a jëdußun mgëßë
mbëdaßagët ma jeßejën, jujkpyègëp jeße ëyaa.
19 Janch pëdëßkë Jesús, pyanëkx jeße mëdë yßabëjpëdëjk ajxy. 20 A nëgoojë
toßoxyëjk tußuk ñëßëmejtspë ma Jesúsën, majmétsk jumëjtë xyëë byoßo ënajty të
myaßëyoy, jyugußuyoßodyëgëëy ja Jesús jëdußun wyingumedsëßëwët, ooyë
ñëßëgëjén baßa ñëßëdoonë. 21 Ix nëm ënajty tyajy myay: “Oy ñëßëgëjenßajtyëch ëyaa
nnëßënëßëdoonët, náxëbëchë nbaßam ëyaa.” 22 Mënitë Jesús wyaßwißimbijty a
jëdußun ja toßoxyëjk wyinßeeßppejty, nëm jeße ñëmaay:
—Pudoßoxy, jotkugëßëw; ja mjwëßëñty këxpë të mbaßamnáxy.
A teßemmyënítyë toßoxyëjkë pyaßam ñëßëwaatsë.
23 Ku Jesús jim myejch ma ja judíos windsèn ja tyëjkën, ku yßijxy ja ajxy ënajty
tsajkapxyuuxtßaam xuuxpë ajxy mët ja kußuk ajxy ënajty wëßyßaamßajpë, 24 nëm
ajxy ñëmaayë:
—Nëkx ajxy, ix yëßë kixy uunk kaj yëßë yßoßogyë, nëßëmaap yëßë.
Mënit ajxy ñëxiiky ñëyaaxy. 25 Perë ku ja kußuk jipy tëgooty

yßukßëxkejxpëdsëëmy, mënitë Jesús tyëjtëgëëñë, kyëßë gëxpë kixy uunk myajch, a
janch pëdëßk jeße. 26 A xii yaajë Jesús yßixyßajt myëdoyßajtënë mëdußuñtyë naax
kajpt ënajty jim.
Yaa Jesús ja wiints metsk yagßijxëßëky
27 Ku

Jesús jim choßoñ, mënitë wiints ajxy metskë pyadußubëjky, yaaxëp ajxy
ënajty ñëmaßay:
—David ja yßap yßok, ëjts nëxuußtsëk.
28 Ku Jesús myejch ma tëjkën, mënitë wiints ja Jesús ajxy wyingumedsëëy, nëm
ajxy myëyajtëëwë:
—¿Mmëbëjpy ajxy jëdußunë ku ajxy nyagßijxëßëgëdë?
Nëm ajxy myënaañ:
—Mëj Windsèn, nmëbëjpy ëjts jëdußun.
29 Mënitë wyiin ajxy ñëßëdoonëxë, nëm ajxy ñëmaayë:
—Jëdußun ajxy mjádët nebyë mjwëßëñty ajxy të mbëdaßagyën.
30 Janch ijxëßk ajxy. A mënit ajxy oy oyë wyingapx jyëjkapxëëyë:
—Ukßix ajxy, kap ëda dußun ween pën ñëßëgënëjwëßëy.
31 Perë ku ja yaßay ajxy ënajty të yßijxëßëgyëbë jim wyißimbijty, tëgëëy ajxy jeße
mëdyaakpë Jesús këxpë mëdußuñtyë naax kajpt ënajty jim.
Yaa Jesús ja uum tußuk yajkapxëßëky
32 Jimnë

ja yaßay ajxy ënajty të yßijxëßëgyëbë wyißimbítyñë, mënitë Jesús ja uum
tußuk yajnëmejtsë, tëë ënajty myëjkußujottëgëßëyëë. 33 Ku Jesús ja mëjkußu
yajpëdsëëmy, kapxëßk ja uumën; a jyanteßemßyakjwëëbyë kußuk ajxy ënajty
jëdußun, nëm ajxy ënajty myënaßañ:
—Ni pën ijty jëdußun mënaaa të kyaßixyñë yaa Israel naax jooty, nej yëßë dußun
të jyadyëë të tyuñëëjën.
34 Perë nëmë fariseos ajxy ënajty myënaßañ:
—Ëda yaßay mëjkußu windsënë myëjaaßaamë mëjkußu yëßë yakjotpëdsëmy.
Ja kam mëj jeße, a nëweeñtyë ja tuumbëdëjk ajxy
Windußumgyajptë Jesús ënajty wyinßwëdity, yajnëßixëëpy ënajty ma ja judíosë
syinagoga ajxyën, jeße ënajty myëdyaakyp ja ojyemmyëdyaßaky ma ja Diosë
yßaneßemdaaktën, omyëdyi yuu baßamë ënajty yajnáxy mëdyi jatyë jëyaßay ënajty
myaßëyoopy. 36 A ku ja majyëyaßay yßijxy, ñajtsßëyowëëyë Jesús jeße, ix nëgeßeky
ëxßyoßoy ajxy ënajty jeße, a xii yaa ajxy ënajty të ñëkxëßëy nebyë meek
kywendëßajpë kaßijpën. 37 Mënítëdsë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—Teßemtyëyßajt, jëdußun yëßë jëyaßay ajxy nebyë trigo pux të yßabaadyëbën, perë
ja tuumbëdëjk ajxy, janteßemñëweeñtyë ajxy jeße. 38 A paadyëts, mënuußxtaßak ja
Mëj Windsèn ajxy, ween ja tuumbëdëjk ajxy jyakkexy ma ja tyrigo
yajßyajpëdëßëgaßañën.
35
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Yaa Jesús ja nëmajmétspë wyimbiy mët ja kußudujt myoßoy
Mënitë Jesús ja yßabëjpëdëjk nëmajmétspë ajxy yaaxmujky, myooyë kußudujt
ajxy ku ja axëk poj ajxy yakjotpëdsèmët a mët omyëdyi yuu baßamë ajxy yajnáxët
mëdyi jatyë jëyaßay ënajty myaßëyoopy.
2 Jëdußun ja nëmajmétspë apóstoles ajxy xyëßaty: Ja jëyëjpë Simón (ja
yajxëßajtëbë Pedro), mëdë pyuyaßay Andrés, Jacobo mëdë pyuyaßay Juan (ja
Zebedeo yßuunk ajxy), 3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo (ja yajnëßëjuudyuutpë),
Jacobo (ja Alfeo yßuunk), Lebeo (ja ajxy yajxëßajtëbë Tadeo), 4 Simón (ja
cananista), Judas Iscariote (jeßejë Jesús agujëëxyp mëgëdyeßey).
1

Yaa Jesús ja nëmajmétspë ajxy kyexy Dios mëdyaßaky myëdyaakpë
Ëda nëmajmétspë ajxy, ëdaajë Jesús kyejx, wyingapx jyëjkapxëëy ajxy, nëm
ajxy ñëmaayë:
—Kaßa ajxy mnëkxy ma ja kaßa judíospë ajxyën, a ni kaßa ajxy mdëgëßëy ma
Samaria kajptën. 6 Jim ajxy jëyëjp nëkx Israel naax jooty, ix jëdußun mëwiin ajxy
jeße nebyë meek ajxy tëgowyëdijpën. 7 Nëkx ajxy Dios mëdyaßaky myëdyaßaky,
nëm ajxy mmënaßanët: Tëë ja tsajpootypë yßaneßemdaakt myëwingóñ.
8 Myajpaßamnáxëbë paßam bëjkëbë ajxy, myajßwaßats myajtségëbë lepra pußuts
paßam bëjkëbë ajxy, myakjujkpyègëbë oßoky jëyaßay ajxy, myakjotpëdsèmëbë
mëjkußu ajxy; nëßëmayßajt ajxy të mbaady, a nëßëmayßajt ajxy myejtëgátsët.
9 ’Kaßa oro, ni plata, ni cobre xëdëßëñ ajxy mmanëkxy, 10 ni morral
madußuyoßoyëëk, ni wit nëgyubëjkëëk, ni këßëk jak tuß teßenk, ni kudajt; ix ja
kuduumbë jëyaßay yßawinmats jeße ku yajkáy yagßußugëëjët.
11 ’Ku ajxy omyëdyi kajpt mdëgëßëwët, jimë jëyaßay ajxy mßëxtaßawët pën
awinmats ku ajxy jim xyajmejtstaßagët, a jim ajxy mmëßëmëßëwët ëxtë kunë ajxy
jim mdsoonët. 12 A ku ajxy mdëjtëgëßëwët, myajpooßxëbë jëyaßay ajxy. 13 Pë
yßawinmats ëda yaßay tuß tëjkpë ajxy, wyinkpëgaampy ja jotkugßajt ja ajxy
myajmëdsojpyë; pë kaj yßawinmatsë ja mijtsë jotkugßajt ajxy myajmëdsojpyë,
mmëwißimbidaampy ajxy jeße. 14 Pë kap ajxy pën xykyußubèky, ni kap ja
mmëdyaßaky ajxy xymyëdoowë, mdsoonëp ajxy jim ma ja tëjkën o ma ja kajptën,
mwinxit mwinßwóbëp ja nax jok ajxy ma ja mdekyën. 15 Teßemtyëyßajt ajxy
nnëmaßay, ku yßabaadët ku ja jëyaßay ajxy yajkumëdowaßañëë, maas ënaxyë ja
kajpt kyumëdowaßañ kejee ja Sodoma mëdë Gomorra kajpt.
5

Ku ja abëjpëdëjk ajxy chaachpëgaßañ
Ukßix ajxy, teßemjyëdußun mijts ngexy nebyë meegën paßuk agujk. A paadyëts,
jootméch winmaßañmyéch ajxy mnëbyëdaßagëëjët nebyë tsaßañdyën, perë
meeßxyxyeemy nebyë palomën. 17 Mnëgywendëßadëëjëp ajxy ma ja jëyaßay ajxyën,
16

ix xyajkëßëdëgëßëwaamp ajxy ma ja tsajtëjk ja tyuunk mëëtpën, a
xywyobßoßogaamp ajxy sinagoga, 18 ëxtë ma gobernadorën mët reyë wyinduum
ajxy xyajnëkxaßañ ëëch këxpë, jëdußun ajxy mdëyßajtßyégët ja yaßayë wyinduum
ajxy, mët mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin ja ajxy kaßa judíospë.
19 Perë ku ajxy jëdußun xyajkëßëdëgëßëwët, kaßa ajxy mjotmayßaty waamp ajxy
ënajty mmëdyaßagaßañ o tii ajxy ënajty mmëdyaßagaampy, ix mënityë Dios ajxy
xymyoßowaßañ nepy ajxy mmëdyaßagët. 20 Ix kaßa myijtsë ënajty jëdußun amdsoo
mmëdyaakp, ja mDeedyë yßEspíritu ënajty jëdußun mëdyaakp mijts këxpë.
21 ’Ja puyaßay yajkëßëdëgëßëwaampy ja pyuyaßay ooßkëëk, jëdußun ja teetypë mët
ja yßuunk. Ja uunk ajxy ñëbëdëßëgaampy ja tyaj tyeety ajxy, jëdußun ajxy
yagßoßogaßañ. 22 A xyëßëgßadaamp ajxy nëgëxyë ëëch këxpë; perë pën jëdußun
nëßëgë jëjtënaapy ëxtë kunë këxyë kyèxët myáyët, jeßejëts nëßëwaßadsaamp. 23 Ku
ajxy xyßëxwëdit xypyawëdítët omyëdyi kajptë, mbëyëßëgëp ajxy, jëdußun ajxy
wiink kajpt mnèkxët; ix teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, kajnë Israel kajpt ajxy ënajty
mgëxywinßwëdityñë kújëch ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk nmedsaßañ.
24 ’Kap ja abëjpë myaasmèjë kejee ja yajnëßixëëbyë, ni ja moonsë kyaßamaasmèjë
kejee ja wyindsèn. 25 Mëdëyë ja abëjpë jëdußun ñëjywëßëwëëjët ku jëdußun jyádët
nebyë yajnëßixëëbyën, a ja moonsë nebyë wyindsënën. Pë ëëch, ja kujëën kudëjk ja
jëyaßay jëdußun të xyñënëmy mëjkußu windsèn Beelzebú, ¡maas ënáxyëts ja
nmëdußjëën nmëtußtëjkßajpyëch ajxy xyñënëmánëbë!
Pën mdsëßëgëßëwëp
26 ’A

paadyëts, kaßa ja yaßay ajxy mdsëßëgëßëy, ix ti jaty yußuch ëmeety, nëßëgë
paadánëp jeße; a ti jaty kaßa këßëxëßp, nëßëgë wingëßëxëßëgaamp jeße. 27 Ti jaty ajxy
agootstuum nßawaanëm, jëëndodyuum ajxy mnëgápxët, a ti jaty ajxy ameeßch
nßawaanëm, tëjk nëßëgèxp ajxy mßayaax mßajogëßëwët. 28 Kaßa ajxy mdsëßëgëßëy ja
nißx kopk ajxy yagßooßpë perë kabë joot aañëmë ajxy oy yagßoßogët, tsëßëgëßëwë
Dios ajxy, ja joot aañëmë mët ja nißx kopk oy yajkußudëgoyaambë jipy mëjkußaam.
29 ¿Nej kap ajxy mnëjwëßëyë ku ja metspë muuxy uunk ajxy janteßemwyeeñtyë
chobaady ku ajxy tyooky? A oy jyajëdußunë, ni tußuktë jeße nax wiin kyaßakaßay pë
kap ja Dios Teety jëdußun ñëduky. 30 A jëdußun dußumbë yëßë mgußuwaay ajxy,
mëchoyë Dios yëßë këxyë myëëdë. 31 A paadyëts, kaßajëts ajxy mdsëßëgëßëy, ix
maas mdsobaatp mijts kejee yëßë mamyuuxy uunk ajxy.
32 ’Pën játyëch xyñëgußubëjp jëyaßayë wyinduum ajxy, janë jëdußunëch jeße
nnëgußubëgaambë nDeedyëchë wyinduum ja jim tsajpootypë. 33 Perë pën jaty
nëjyëgápxëp mach ëëchën jëyaßayë wyinduum ajxy, janë jëdußunëch
nnëjyëgapxánëbë nDeedyëchë wyinduum ja jim tsajpootypë.
Nëwyaßxëbë jëyaßay ajxy Jesús këxpë
34 Kaßa

ajxy mmënaßañ kúgëch tyijy ja jotkugßajt të nmëmíñ yabë nax wiin, ix
kábëchë jotkugßajt të nmëmíñ, ja tsip maßadëch të nmëmíñ. 35 Ix paadyëch të nmiñ

jëdußunëchë uunk nyajnëmyëdsibëßëwëëjët mëdë tyeety, ja toßoxy uunk mëdë tyaj,
tyats ja jëxyeßep mëdë xyoky. 36 Ix ja mjujy mmëgußuk ajxy, jeße ajxy
xymyaasmëdsipßadaamp.
37 ’Pënë tyeety o tyaj maas tsojp paßëyoop kejeejëch ëch xychoky xypyaßëyoy,
kap jeße yßawinmatsë kújëch jeße njeßeßádët; a pënë ñëëx myajk tsojp paßëyoop
maas kejeejëch ëëch xychoky xypyaßëyoy, kap jeße yßawinmatsë kújëch jeße
njeßeßádët. 38 Pën kaßa nëyßaßixëdyaakëp ku ëxtë cruz këxp yßoßogët a
xypyamínëdëch jeße, kap jeße yßawinmatsë kújëch jeße njeßeßádët. 39 Pënë
jyußukyßajt nëßënëdaj nëßënëmaapy, yajtëgoyaampy jeße; perë pënë jyußukyßajt
yajtëgoopy ëch këxpë, jeßejëdsë jyußukyßajt paadaamp.
Ja oybë weenbë ajxy ixaamp paadaambë
Pën mijts xykyußubëjp, jëdußun mëwiin jeße dußun nébyëch ëch xykyußubëjpën,
a pènëch ëch xykyußubëjp, ja të xykyéxyëbëch mëët jeße dußun kyußubèky. 41 Pënë
Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë kußubëjp jeße gyëxpë ku Dios mëdyaßaky
jyëgapxnaxy, jëdußunë oybë weenbë pyaadaambë nebyë Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpë pyaadaßañën; a pën ja ojyëyaßay kußubëjp jeße gyëxpë ku jëdußun
yßojyëyaßayë, jëdußunë oybë weenbë pyaadaambë nebyë ojyëyaßay ajxy
pyaadaßañën. 42 A pënë tëëchñëë nëßëmoopy otyußvásëdë ja yaßay ajxy tyijy kaßa
jaty tsobaatpë, jeße gyëxpë kújëch jeße nßabëjpëdëjkë, teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay
kabë yßoybë wyeenbë jeße yajtëgoyßidaßañ.
40
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Ja Juan Mëyajnëbejpë yßabëjpëdëjk ajxy
Ku Jesús ja yßabëjpëdëjk nëmajmétspë yßukßwingapx yßukjëjkapxëëy, tsoßon
jimën, nëkx jeße yajnëßixëëbyë mët Dios mëdyaßaky myëdyaakpë wiink jaty agajpt.
2 Ku Juan jëdußun myëdoyßajty pujxt tëgooty nebyë Cristo ënajty tyuñën, mënitë
yßabëjpëdëjk ajxy nëmetsyë kyejxy, 3 jëdußunë Jesús ajxy myëyajtèwët:
—¿Nej miich jeße dußun nëßëgë yajnëßëdijypë ku myinaßañ, tëgë nßaßíxëp ëjtsë
wiinkpë?
4 Mënitë Jesús yßadsooy:
—Wißimbít ajxy a mßawaanëbë Juan ajxy nepy jaty ajxy të mßixy të mmëdoy. 5 Ja
wiints ajxy, ijxp ajxyën; ja tekmyaßatpë ajxy, yoßoby ajxyën; ja lepra pußuts paßam
bëjkëbë ajxy, yajßwaats yajtsejkëp ajxyën; ja kußunátpë ajxy, mëdoop ajxyën; ja
oßoky jëyaßay ajxy, yakjujkpyëjkëp ajxyën; a ja yajmaajyajpë ajxy, yajßwingápx
yajßwinmëdyaagëëyëp ja ojyemmyëdyaßaky ajxyënbë. 6 Jotkujk jeße pën mëbëjp a
kábëch jeße xyñëßëgeßeky.
7 Jimnë Juan ja yßabëjpëdëjk ajxy ënajty wyißimbítyñë, mënitë Jesús ja kußuk
tyëgëëy mëtmëdyaakpë ma Juan këxpën.
1

—¿Tii ajxy oy të mßixy tëßëts nëßëgáp paktuum? ¿Ja yaßay nebyë tsajkápy
pojßyußxpën? 8 A pë kaj, ¿tii ajxy oy të mnëßijxpë? ¿Ja yaßay owyit odyukxy
mëëtpë? Ix ja yaßay ajxy owyit odyukxy mëëtpë, jim ajxy jeße yßity ma ja rey tyëjk
ajxyën. 9 Perë, ¿tiijëts ajxy oy të mnëßijxpë? ¿Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë? Ëëch
mijts ajxy nnëmaapy, tëy jeße dußun, ¡a maas mëj ja Juan kejee ja Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpë. 10 Ix ja Juan jëdußun nënëëmë ma jëdußun kyujaayën:
“Chámëchë ngugapxy jëyëjp ngejxëßëky,
jeße ja mnëë mdußu xyßaßixëdyaßagánëp.”
11 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, mëdußuñtyë jëyaßay yabë nax wiin të myiñ të
kyaßay, ni pën jëdußun të kyaßapëdëßëky maas mëj kejee ja Juan Mëyajnëbejpë; a
ooy jyajëdußunë, ja maas chuukpë ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën, maas mëj
jeße kejee ja Juan.
12 ’Mëna Juan Mëyajnëbejpë myechën ëxtë jëdaßanëbaatyñë, ja tsajpootypë
yßaneßemdaakt mëk mëjaa mëët jeße tëßëngajnë ñëkxy, a ja jotmëj jëyaßay ajxy,
jyawëßëmyëdsibëëpy ajxy jeße. 13 A mëdußuñtyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk
ajxy mët ja ley mëdyiibë Dios ja Moisés myooy, ëxtë ma Juangën ajxy jeße
jyëgapxnajxy. 14 A pë mgußubëgaampy ajxy jëdußun nébyëch cham nmënaßañën,
Juan jeße dußun nebyë Elíasën, ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy jeky
ñënëëmëbë ku ñëßëgëminaßañ. 15 Pënë mëdoßont mëët ja yajmëdoobyë, ween
myëdoy.
16 Perë ¿nébyëch ëda yaßay jëdaßßatypë ëdaßa ajxy nyajmëbaadët? Teßemjyëdußun
yëßë ajxy nebyë pißigßënaßk ajxy alëplaaz yßuknëßßëñaßayën a nëmë jyamyëët ajxy
myëjßyaßaxy: 17 “Tëë ëjts tsajkapxyuuxtßaam njaxußuxy, a kap ajxy të mßech, tëë ëjts
ojyëëñë njaßëy, a kap ajxy të mjëßëy.” 18 Ix tëëjë Juan yßoy, kap ënajty kyay yßußuky
nebyë jëyaßay ënajty kyay yßußugyën, a nëm ajxy mmënaßañ ku mëjkußu myëëdë.
19 Të nméchëch ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, a kaapy uukpëch, a nèmëch
ajxy xyñënëmy kújëch nnëßëkáy nnëßußuky mët kújëch nmußukjyëyaßayë, a kújëchë
yajnëßëjuudyuutpëdëjk xymyëgußukßáty mët ja jëyaßay ajxy axëëk yajxiik
yajmëdyaakpë. Perë ja Dios ja ñëjwëßëñty mënit jeße kyëßëxëßëky ku ajxy jeße tii oy
tyuñ.
Oy oyë kajpt ajxy chaachpëgaßañ ja ajxy kaßa nëßëgë mëbëjpë
20 Mënitë

Jesús ja kajpt jëyaßay ajxy wiink jaty agajpt tsoßombë tyëgëëy ojpë ma
jatyë mëj winmaßañty ënajty may të tyuñ, jeße gyëxpë ku ajxy ënajty të
kyaßajootßwißimbíty. Nëm ajxy ñëmaayë:
21 —¡Oy oyë mdsaachpëgaßañ Corazín! ¡Oy oyë mdsaachpëgaßañ Betsaida! Ix ku
ja mëj winmaßañty axyëp jim të tyuñëë Tiro mët Sidón kajpt nepy jim të tyuñëëjën
ma mijtsën, nëmiiyë uußxpë wit ajxy axyëp pyëgëßëy, mëdë kujyaam ajxy axyëp
kyußuduum të pyëdaßaky, jëdußun ajxy yajkëßëxëßëgët ku ajxy të jyootßwißimbíty.
22 A paady ajxy cham nnëmaßay, ku yßabaadët ku jëyaßay ajxy ënajty

yajkumëdowaßañëë, kabë Tiro mët Sidón kajpt jëdußun jyatykumëdowaßañ nej
mijtsën. 23 A miich Capernaúm, ja jajpë mjoot ëdaßa ku ajxy tsajpootyp mnèkxët,
¡perë ëxtë mëjkußaam nëkxy mdsaachpëgaßañ!; ix ku ja mëj winmaßañty axyëp jim
Sodoma të tyuuñëë nepy të tyuñëëjën ma mijtsën, jimnë axyëp jeße
jëdaßanëbaatyñë. 24 Paadyëts ajxy nnëmaßay, ku ja jëyaßay ënajty
yajkumëdowaßañëë, kabë Sodoma jëyaßay ajxy jëdußun jyatykumëdowaßañ nej
mijtsën.
Jesús ja pooßxtaakt yejp
25 Mënit

tiempë, nëmë Jesús myënaañ:
—Nwingußudsëgëëbyëch miich Dios Teety, miich jeße Mëj Windsèn jim
tsajpootyp mët ma ja jëyaßay yabë nax wiimbë ajxyën, ix tëë ja jëyaßay ëda ajxy
myajßwinguyußtstußuty ja ajxy jajp nëjwëëpy nëñënëëmëbë; a ja ajxy nebyë
pißigßënaßkpën, tëë ajxy jeße myajßwinßíxy myagßëxkapy. 26 Jëdußun jeße, Dios Teety,
ix jëdußun mich të mjotkëdaßaky.
27 A mënit ja ajxy ënajty jimbë ñëmaay:
—Tëëjëch ja nDeety këxy ti jaty xykyëxyyajkëßëdëgëßëy, ix ëëch jeße xyßUunk, a
ni pènëch ëch xykyaßixyë, jagooyëch ja Dios Teety xyßixyë; ni ja Dios Teety pën
kyaßíxyëbë, jagooyëch ëëch ja Uunk jeße nßixyë, a jeße ja Dios Teety ijxyßajp pènëch
ëch jeße nyajßwinßijxyp nyagßëxkajpy. 28 Min ajxy mach ëëchën nëgëxyë
mëdußuñtyë ajxy oy oy të mßanuußxëßëgyëdaßaky ku ajxy oy oy të mduñ të mxajy, a
ëëch mijts nyajpooßxaampy. 29 Mëmëdyaßakmyëbëjkëgëchë nßaneßemt ajxy, jëdußun
mëwiin nebyëchë nyuugo ajxy xyßuknëßëtsëmnèxëdën, a ëch ajxy paßßabëjkëk
kújëch nmaaxë a kújëch njotmeeßxy njotxeemyë, a mbaadánëbë mjoot mßaañëmë
pyooßxtaakt ajxy. 30 Ix ja nßaneßemdëch mëdyiibë jeße nebyë yuugën jach mijts
nyajnëmaabyë ku ajxy jeße mgudyúnët, kap jeße ñëßëgëtsípë, a ja ndsèmyëch
janteßempyeßty jeße.

12
Ya Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy tyrigoßadëjnajxpë sábado xëë jooty
Mënit tiempë Jesús ënajty ñaxëßëy trigo kam jooty, sábado xëë jooty ënajty jeße,
a yëßooßpëjkë yßabëjpëdëjk ajxy, tyëgëëy ajxy trigo adëjnajxpë, ñëßëxajtstuut ajxy,
jëdußun ajxy jyëëßxy. 2 Ku ja fariseos ajxy jëdußun yßijxy, nëmë Jesús ajxy ñëmaay:
—Ukßix yëßë mßabëjpëdëjk ajxy, jeße yëßë ajxy xim tyuumpy tii kaßßaßixëëpy ku
pën sábado xëë jooty tyúnët.
3 Perë nëmë Jesús ja yaßay ajxy yßadsooy:
—¿Nej kajnë ajxy myajmëdyaßagyë nebyë David jeky jyatkëëyën mëdë jyamyëët
ajxy mëna ajxy yëßoßogyëëjën? 4 Nebyë David jipy tyëgëëy ma ja Dios tëjkën, a
kyaay ja yoxy tsajkaaky mët ja jyamyëët ajxy janë mooyë ajxy jeßebë, ja ënajty
1

kaßßaßixëëbyë ku David kyáyët ni ja jyamyëët ajxy, jagooyë teety ajxy ënajty jeße
yßaßixëßëy kyáyët. 5 ¿Tëgë kajnë ley ajxy myajmëdyaßakñë mëdyiibë Dios ja Moisés
myooy, nebyë teety ajxy tyuñ sábado xëë jooty, a kap ajxy jëdußun pyojpëtuumë?
6 A ëëch mijts ajxy nnëmaapy, chaach ëch nëgë jeße tuß jëyaßay maas mëj kejee ja
tsajtëjk. 7 “A ku ajxy axyëp mnëßënëjwëßëy waamp ja Kujaaybë jëdußun
myëdyaßaktyëgëßëy ku dußun myënaßañ: “Jeßejëch ndsojpy ku nëxuußtskápxy ajxy
mmëëdßádët, a kaßa jyeßejë ku animal ajxy mnëßëyóxët”; kap ajxy axyëp mbojpëtijy
ja ajxy ka pojpë tuumbë. 8 Ix ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, ëëch jeße
Windsèn ma ja sábado xëëjën.
Ja jëyaßay kyëßë ënajty kaßoybë
Ku Jesús jim choßoñ trigo kam jooty, mënit ñëkxy kajpt jooty a mënit jim
tyëgëëy ma ja sinagoga ënajtyën. 10 Jiibyë jëyaßay ënajty tußuk, tußugë kyëßë ënajty
kyaßoyë. A jëdußunë Jesús ajxy oy ñëxëßëwëßëwët, nëm ajxy nëjeße myëyajtëëy:
—¿Nej aßixëëpy jëdußunë ku pën yajpaßamnaxëëjët sábado xëë jooty? 11 Nëmë
Jesús ja yaßay ajxy yßadsooy:
—¿Pën ëdaßa jii ma mijtsën, pë jimë meek tußuk myëëdë, a ku jut jooty
kyugaßawëßëwët sábado xëë jooty, nej kap ëdaßa jeße nëkxy yajpëdsèmy? 12 ¡A maas
tsobaatpë jëyaßay tußuk kejee ja meek! A paadyëts, aßixëëpy jëdußun ku pënë oybë
tyúnët sábado xëë jooty.
13 A mënitë Jesús ñëmaay ja yaßay kyëßë ënajty kaßoybë:
—Xajtèw yëßë mgëßë.
Jyanchxajtëëw ja yaßayë kyëßë, a teßemjyëdußunë jeße myëßëmëëy oy nebyë kyëßë
tußukpë ënajtyën. 14 Tuunë fariseos ajxy ñëßënèkxy, mënit ajxy kyojkyapxyßajty,
jëdußunë Jesús ajxy yagßoßogët.
9

Ja moonsë wimbiybë
15 Ku

Jesús ëda dußun ñëjwëëy, tsoßon jimën; perë mayë jëyaßay pyadußubëjky, a
nëgëxyë paßam bëjkëbë yajpaßamnajxy. 16 Perë oy oy ajxy ënajty ñëmaayßoßogyëë
ku ajxy kyaßanëgápxët pën ënajty jeße. 17 Jëdußun tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpë Isaías myënaañën:
18 “Ëdaajëch jeße nmoonsë,
jach të nwimbíyëbë,
jach njanteßemchojpyë,
jeßejëch jotkujk xyajnëjywëëyëp.
Nbëdaßagaambyëchë nßEspíritu ma jeßejën.
A mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin,
yßagapx yßamëdyaagëßëwaampy jeße
ku Dios ja jëyaßay yajkumëdowaßañ.
19 Kaj chiptunaßañ,
kaj yaßaxaßañ jyogaßañ.

Ni pënë kyapxy myëdyaßaky kyaßamëdowánë nëßaam dußaam.
20 Ja nebyë tsajkápy tëjëßëbën, kap jeße jyagßadëjëßëwaßañ;
ja nepy ja meechë jak wißixpën, kap jeße yajpißidsaßañ,
ëxtë yajkußußëyëßëgët ja ajxy ijty kumëdowaambë.
21 A mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin,
jeße ajxy jeße yßaßixaampy.”
Ku Espíritu Santo axëëk mëgapxtëgóyët
Taßookë jëyaßay ënajty të myëjkußujottëgëßëyëëjëbë tußuk yajmejtsë ma
Jesúsën, wiints ënajty jeße mët yßuumë; a yajpaßamnajxë Jesús jeße, ëxtë ijxnëp a
kápxnëp ënajtyën. 23 A jyanteßemßyakjwëëyë jëyaßay ajxy jëdußun nëgëxyë a nëm
ajxy ënajty myënaßañ:
—¿Nej Davitë yßap yßok ëdaßa yëßë dußunë?
24 Perë ku fariseos ajxy jëdußun myëdooy, nëm ajxy ënajty myënaßañ:
—Yëßë yaßay, ja mëjkußu windsèn Beelzebú myëjaaßaamë mamyëjkußu yëßë
yakjotpëdsëmy.
25 Perë ñëjwëëbyë Jesús ënajty nebyë fariseos ajxy ënajty tyajy myayën, a nëm
ajxy ñëmaayë:
—Ku ja naax ja kajpt ënajty wyaßxyë, kußudëgóyëp jeße dußun, a ku ja kajpt o ja
tuß tëjk ajxy ijpë ënajty wyaßxyëbë, kap ajxy jëdußun jejky yßídët. 26 A paadyëts, ku
ja Mëjkußu Windsèn amdsooyë ñëyakjotpëdsëmëëjët, amdsoo ënajty jeße dußun
ñëwyaßxyëë, ¿nébyëk tyijyë yßaneßemt jëdußun yßukßidaambë? 27 A pë ja mëjkußu
windsèn Beelzebú myëjaaßaamëch ëch tyijy ja mëjkußu nyakjotpëdsëmy, ¿pënë
myëjaaßaam mijtsë mjamyëët ja mëjkußu ëdaßa ajxy yakjotpëdsëëmbë? A paadyëts,
jeße ja tëyßajt ajxy xymyoßowaamp. 28 Perë pë Dios Espíritußaamëch ëchë mëjkußu
nyakjotpëdsëmy, jeße dußun mëdyaßaktyëgëëpy ku ja Diosë yßaneßemdaakt të
myech ma mijts ajxyën.
29 ’Ix ¿nébyëk tyijyë jëyaßay yßuktëgëßëwët ma ja mëk jëyaßayë tyëgootyën nebyë
Mëjkußu Windsënën, jëdußunë kyëxyë wiinë pyëjkët pë kap jeße jëyëjp kyëßë xoch
tyekxyoch? A mënítëts jeße kyëxypëjkët ti jaty jipy tyëgooty myëët.
30 ’Pènëch xykyaßamëgußukßajp, xymyëdsipßajpëch jeße dußun; a pènëch
xykyaßamëtßyajtußukmujp, yßaxit yßatajëëpy jeße dußun.
31 ’Paadyëts ajxy nnëmaßay: Omyëdyi pojpë këdyeeyë Dios ja jëyaßay ajxy
myëmeeßxánë a ooy ajxy axëëk ka jyamëgapxtëgoy, perë ku pën ja Espíritu Santo
axëëk myëgapxtëgóyët, kap ëda dußumbë pojpë këdyeey jeße myëmeeßxánëxë. 32 ’A
pènëch ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk axëëk xyñënëëmp, mëmeeßxëëjëp jeße;
perë ku ja Espíritu Santo myëgapxtëgóyët, kap ëda dußumbë pojpë këdyeey jeße
myëmeeßxánëxë, ni ëda jëdaßabë tiempë, ni ja jak minaambë.
33 ’Pë ja kepchaa oy jeße, oyë tyëëm jeßebë; pë ja kepchaa axëëk jeße, axëëgë
tyëëm jeßebë; ix ja kepchaa, ja tyëëm ajxy jeße yajkußëxkabëëyëp. 34 ¡Mijts
22

tsaßañtyëjk!, ¿nébyëk tyijy ja oybë ajxy mßuknëßëmëdyaßagët pë mßaxëk jëyaßay
ajxy? Ix tii jipy joot jwëßëñty jooty nëßëjajtëp, jeße ja aaw myëdyaakyp. 35 Ja
ojyëyaßay, agë oybë jeße kyapxyp, ix ja jyoot jywëßëñty jootypë ja oybë
janteßemchobaatpë jeße jiipy; a ja axëk jëyaßay, agë axëëkpë jeße yajpëdsëëmpy
yßaaw jooty, ix ja jyoot jywëßëñty jootypë ja axëëkpë jeße jiipy ja tyijy
janteßemchobaatpë. 36 Perë ëëch mijts nnëmaapy, ku yßabaadët ku ja jëyaßay ajxy
ënajty yajkumëdowaßañëë, këwinduum ajxy jeße kywendëyegaßañ ti jaty ajxy
ënajty të ñëßëtëgëßëmëdyaßaky. 37 Ix nepy ënajty të mgapxy të mmëdyaßagyën
mßawaßatspëdsëmaßañ, a nepy ënajty të mgapxy të mmëdyaßagyën mgumëdowaßañ.
Ja axëk jëyaßay ja ijxtaßant ajxy yujßwaampy
38 Mënitë

ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy nëjeße mëdë fariseos ja Jesús ajxy ñëmaay:
—Yajnëßixëëbyë, jeße ëjts njatsojk ku ëjtsë mßijxtaßant nßíxët.
39 Nëmë Jesús ja yaßay ajxy ñëmaay:
—Ja axëk jëyaßay ajxy mët ja yaßayë Dios ajxy tußuk kaßa yaßagßijpë, ja ijxtaßant
ajxy tußuk yujßwaampy; perë kabë ijxtaßant ajxy myoßowaßañëë, jagooyë Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpë Jonás ja yßijxtaßant. 40 Ix jëdußun nebyë Jonás yßijtyën
tëgëk xëë tëgëk tsußum amëj akx jot jooty, janë jëdußunëch ëëchpë, ja Nax Wiimbë
Jëyaßay yßUunk, idaambëch ëch tëgëk xëë tëgëk tsußum naax jooty. 41 Ku ja jëyaßay
ajxy yajkumëdowaßañëë, pëdëßëgaamp ja Nínive jëyaßay ajxy ma ëda jëyaßay
jëdaßßatypë ajxyën, a pojpëtijánëp ajxy, ix ja Nínive jëyaßay jootßwißimbijt ajxy jeße
ku Jonás ja Dios mëdyaßaky myëdyaaky, a chaajëch ëëch nëgë ja jeße, maas mèjëch
ëëch kejee ja Jonás. 42 Ku ja jëyaßay ajxy yajkumëdowaßañëë, ja reinaßajpë jim
jëmboj pejpë, pëdëßëgaamp jeße ma ëda jëyaßay jëdaßßatypë ajxyën, a pojpëtijánëp
ajxy. Ix ja reinaßajpë janteßemjyëgém jeße choßoñ, jëdußunë Salomón ja ñëjwëßëñty
myëdoowët, a chaajëch ëëch nëgë ja jeße, maas mèjëch ëëch kejee ja Salomón.
Ku ja axëk poj wyißimbijtëgách
43 Ku

ja axëk poj pyëdsëmy ma ja jëyaßayën, jim jeße wyëdity ma
jyanteßemtyëßëtstuumën pooßxtaakt ëxtaabyë. A ku kyaßanëßëgëpaady, 44 mënit
myënaßañ: “Wißimbidaambëch machë ndëjkën, mach nßuktsoßombën”. A ku jipy
myech, jëdußun ja yaßay pyaady nebyë tëjk awaßatspën, peßety kaach a oy yajxón.
45 ’A mënit ja axëk poj ñëkxy a jëdußunë axëk poj nëkxy juxtujk jyagßwoy maas
axëk jaty kejee jeße. A ku ajxy jipy tyëgëßëy, jiipy ajxy jeße chënaadyaakpëjnë. ¡A
maas axëëk ja yaßay nëkxy jyajnë kejee ënajty jëyëbßajt! Jëdußunëts ëda axëk
jëyaßay ajxy jëdaßßatypë jyadaamp yßabetaambë.
Jesúsë tyaj mëdë pyuyaßay ajxy
46 Jimnë

Jesús ja kußuk ënajty myëtmëdyaßakñë, jimë tyaj mëdë pyuyaßay ajxy
ënajty tëgßuum, a jeße ajxy ënajty myëtmëdyaßagaampy. 47 Mënit tuß jëyaßay
ñëmaay:

—Ximë mdaj mëdë mbuyaßay ajxy tëgßuum, a miich ajxy xymyëtmëdyaßagaamp.
48 Mënit Jesús ja yaßay yßadsooy ja ënajty jëdußun të ñëmaßayëbë:
—¿Pènëch jeße ndajßajpy, pènëch ajxy jeße nbuyaßayßajpy?
49 Mënitë kyëßë xyajtëëy ma ja yßabëjpëdëjk ajxyën, nëm myënaañ:
—Chaajëchë ndaj mèdëchë nbuyaßay ajxy. 50 Ix pën jeße tuump nébyëchë nDeety
tsajpootypë jyoot chokyën, jeßedsëch jeße nbuyaßayßajpy, jeßedsëch jeße
nbudoßoxyßajpy, jeßedsëch jeße ndajßajpy.

13
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja yaßay tyrigowëjyën
Mënit xëëjë Jesús choßoñ tëgooty a ooy yßëñagyëdaßaky jim mejpyaßa. 2 A mayë
jëyaßay myejch ma jeßejën, tëgëëy jeße barco jooty, ooy jipy yßëñagyëdaßaky, a jimë
jëyaßay ajxy myëßëmëëy pußu wiink. 3 A janteßemmyáy ajxy myëtmëdyaakë
yajmëbaadyßaam, nëm ajxy ñëmaayë:
—Taßookë jëyaßay tußuk tyußubëjky trigo tëëmt wëjpë. 4 A nepy ënajty
tyëëmtßwèjyën, nëjeße ja tëëmt kyaßay tußaam, a mënitë muuxy ajxy myejch, ooy
ajxy jeße pyiwëßëky. 5 Nëjeße kyaßay tsaa agujk ma ja naax ënajty kyaßajatyßítyën,
pakyë jyanteßemmyujxy, ix kabë naax ënajty jyatykëëkë, 6 perë ku ja xëë
pyëdsëëmy, noßkë jeße, a mënit tyëëtsnë, ix kabë tyikts ënajty. 7 A nëjeße kyaßay
apty agujk, perë ku ja apty yeeßky, këjx jeße ñëßëyeeßtëgoyëë. 8 Perë nëjeße kyaßay
oñaax jooty, a pußuw iißk ajxy jeße, nëjeße mëgoßxßaam, tëgëk iißxßaam, ëxtë iißx
majk pajk tußukpë tëëmt. 9 Pënë mëdoßont mëët ja yajmëdoobyë, ween myëdoy.
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Tii gyëxpë ku yajmëbaady
10 Mënitë

abëjpëdëjk ja Jesús ajxy wyingumedsëëy, nëm ajxy myëyajtëëy:
—¿Tiijë jëyaßay ajxy yajmëbaadyßaam ku mmëtmëdyaßaky?
11 Mënitë Jesús yßadsooy:
—Ix mijtsë Dios jëdußun xyñëßëmoopy ku ajxy mwinjwëßëwët ja ijty yußuch
ëmeetypë ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën, perë yëßë jëyaßay ajxy kaj. 12 Ix pën
jaty winjwëëpy ma ja yußuch ëmeetypën ma ja Diosë yßaneßemdaaktën, maas
tëßëngajnë jeße yajßwinjwëßëwaßañëë; perë pën ja Diosë yßaneßemdaakt kaßa
winjwëßëwaamp, nëgë jak pëgánëp jeße ja weeñtyë jyawinjwëëbyë. 13 Paadyëdsëch
ajxy nmëtmëdyaßaky yajmëbaadyßaam; ix ooy ajxy jyaßeepy, kap ajxy yßixy; ooy
ajxy jyamëdoy, kap ajxy myamëdoy, ni kyaßawinjwëßëy ajxy.
14 ’A jëdußun ja Dios mëdyaßaky tyëjyaty ma yëßë yaßagyèxpë ajxyën ku Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpë Isaías jëdußun myënaañ:
“Nëßëmëdoßontßaam ajxy mjamëdowaßañ,
a kap ajxy mwinjwëßëwaßañ;
mwiinßaam ajxy mjaßeebaßañ,

a kap ajxy mßëxkabaßañ.
15 Ix ëda jëyaßay ja jyoot jywëßëñty, tëë yëßë xyexy.
Janteßemyßobyënejpyë ajxy myëdoy myëdoßontßaam,
a tëë ajxy wyimbißich,
jëdußun ajxy wyiinßaam kyaßíxët,
jëdußun ajxy myëdoßontßaam kyaßamëdówët,
ku ajxy jyoot jywëßëñtyßaam ñëßëwinjwëßëwët,
a jëdußun ajxy wyißimbídët mach ëëchën,
jëdußunëch ajxy nyajtsoßogët.”
16 ’Perë jotkujk ajxy mßity, jeße gyëxpë ku mwiin ajxy yßixy, mët ku mmëdoßont
ajxy myëdoy. 17 Ix teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, mayë Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpëdëjk ajxy tyadsë ojyëyaßay ajxy të jyaßixaßañ nej mijts mßixyën, a kap
ajxy yßijxy; a jyamëdowán ajxy nej mijts mmëdoyën, a kap ajxy myëdooy.
Yaa Jesús kyapxtëy ja yajmëbaadyßaambë ma ja trigo wëjpën
18 ’Ukmëdówëts

ajxy nepy ja yajmëbaadyßaambë myëdyaßaktyëgëßëy ma ja yaßay
trigo wëjpën. Ja tëëmt kaßawëbë tußaam, ëdaa jeße dußun myëbaatyp, ku pën ja
mëdyaßaky jyamëdoy ma ja Dios yßaneßemyën, a kaj ñëßëgëwinjwëßëy, mënit ja
mëjkußu windsèn myech a pëjkëxëp jeße ja të jyanißibyëëjëbë jyoot jywëßëñty jooty.
20 A ja tëëmt kaßawëbë tsaa agujk, ëdaa jeße dußun myëbaatyp ja yaßay mëdyaßaky
jamëdoobë, a mënityë jeße xondaakëp wyinkpëky; 21 perë weeñtyë xyondaakt
ñëßity, ix kabë tyikts jeße. Ku ja tsaachpë myech o ku jeße yßëxwëdity pyawëdityëë
ja Dios mëdyaßaky kyëxpë, mëßëmëëpy jeßejën. 22 Ja tëëmt kaßawëbë apty agujk,
ëdaa jeße dußun myëbaatyp ja yaßay Dios mëdyaßaky jamëdoobë, perë ja taj may
yabë nax wiimbë, a mët ku ja mëyëëßadyëëbë wyinßëëñëë, kabë Dios mëdyaßaky
yajtëgachëë, a jëdußun mëwiin jeße nebyë kaßa tëmßajpën. 23 Perë ja tëëmt kaßawëbë
oñaax jooty, ëdaa jeße dußun myëbaatyp ja Dios mëdyaßaky mëdoobë a wyinjwëëpy
jeße, a jëdußun jyußukyßáty nebyë Dios chokyën; jëdußun mëwiin jeße nej të pyußuy
të yßißigyëbën mëgoßxßaam, tëgëk iißxßaam, mët iißx majkßaam tußukpë tëëmt.
19

Ja yajmëbaadyßaambë ma ja trigo mëdë axëk ujts
24 Mënitë

Jesús jadaßook myëdyaaky yajmëbaadyßaam:
—Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße nebyë jëyaßay tußugën ku
odyëëmt wyëjy ma ñaax jootyën. 25 Perë jimnë tuumbëdëjk ajxy ënajty myaßayñë,
myejchë myëdsip, ooyë axëk ujts tëëmt wyëjy trigo jooty, a mënit ñëkxnë. 26 Ku ja
trigo myujxy a ku tyëmßajty, janë jimë axëk ujts yßagëßëxëßëgëëbyë. 27 Mënítëdsë
moonsë ajxy ñëkxy ma wyindsèn ajxyën, nëm ajxy ñëmaay: “Windsèn, ¿nej kajtëm
odyëëmt mnëßëwèjyë mgam jootyë? ¿A maa ja axëk ujts të ñëßëtsoßombë?” 28 Nëm
ja windsèn myënaañ: “Ja mëdsip yëßë dußun të jyatkëßëy. A mënitë moonsë
wyindsèn ajxy myëyajtëëy: “¿Nej nèkxëp ëjts nwixyë?” 29 Nëm ja windsèn
yßadsooy: “Kaj, ix ku ja trigo ajxy mnëßëyajmëwixëßëwët ku ja axëk ujts ajxy ënajty

mwixy. 30 Ween tußuk kußudujt yßukßyeeky ëxtë kunë trigo yajpëdëßëk yßabaadët; a
ku ja trigo pux ënajty jyadyëë, mënítëch ja tuumbëdëjk nnëmaßawaßañ ku ja axëk
ujts ajxy jëyëjp yßukßyajpëdëßëgët, a ku ajxy tuß awëëñ jaty yßawëënët, jëdußun
ñoßogëëjët, a mënítëchë ndrigo ajxy xypyëdaakët ndseßex jootyëch.”
Yaa Jesús ja mostaza pajk yajmëbaady
Tußugë Jesús yajmëbaadyßaam myëdyaakumbë:
—Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße nebyë mostaza pajkën
mëdyiibë oy tuß jëyaßay ñißipy ñaax jooty; 32 ooy jeße jyajanteßemcháyë mëdußuñtyë
tëëmt, perë ku yeeßnë, maas mëj jeße yeeky kejee ja wiink ujts jim koj jooty maaßxy
jooty, kepchaagojp jeßejën, ëxtë mejtspë muuxy ajxy jim a nëkxy ajxy jim pyeßeñ
yßaaßx jooty.
31

Yaa Jesús ja tsajkaakchooy yajmëbaady
Tußugë Jesús yajmëbaadyßaam myëdyaakumbë:
—Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße myëbaady nebyë
tsajkaakchooyën, tußugë toßoxyëjk ja harinë chajkaakchoomyëdijëëy. Tuß weeñtyë
tsajkaakchooy jyanëßëpëdaaky ma ja harinë tëgëk kipxëßëñtypën, ëxtë ooy jeße këjx
myëyëbikëßëy.
33

Nebyë Jesús ja yajmëbaadyßaambë ënajty yajtuunkpaady
34 Mëdußuñtyë

Jesús këjx yajnëßixëßëy, agë yajmëbaadyßaam ja kußuk ënajty
myëtmëdyaßaky; a kap ënajty jëdußuyë ñëßëmëdyaßaky pë kap ënajty yajmëbaady.
35 Jëdußun tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë myënaañën:
“Yajmëbaadyßaamëch nmëdyaßagaßañ.
Ngapxkëßëxëßëgaambyëch mëdyi jaty ijty yußuch ijp
mëna nax wiimbë yßawijy tyëëßxtaßagyën.”
Yaa Jesús kyapxtëy ja trigo mët ja axëk ujts
36 Ku

Jesús ja kußuk pyußuwaach, tëgëëy tëgootyën, mënitë yßabëjpëdëjk
wyingumedsëëyë, nëm ñëmaayë:
—Ëjts ukkapxtëëwëk ja yajmëbaadyßaambë ma ja axëk ujts kam jootypën.
37 Mënitë Jesús yßadsooy:
—Ja odyëëmt wëjpë, ëëch jeße, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk. 38 Ja kam, ja nax
wiimbë jeße. Ja odyëëmt, jeße ajxy jeße ja ajxy uunkßajtëbë ma ja tsajpootypë
yßaneßemdaaktën. Ja axëk ujts, jeße ajxy jeße ja mëjkußujë yßuunk ajxy. 39 Ja mëdsip
të yßaxëk ujts tëëmt wèyëbë, ja mëjkußu windsèn jeße. Ja trigo yajpëdëßëk, mënit
jeße ku nax wiimbë kyëxaßañ myayaßañ. A ja tuumbëdëjk, ja ángeles ajxy jeße. 40 A
jëdußun mëwiin nepy ja axëk ujts ajxy wyixyën a jëdußun ajxy ñoßoky jëën jooty,
teßemjyëdußun jeße jyadaßañëë ku nax wiimbë kyëxaßañ myayaßañ. 41 Ëëch, ja Nax
Wiimbë Jëyaßay yßUunk, ngexaambyëchë nßángeles ajxy, kyëxyyajtußukmugaampy

ajxy ja ajxy wyëßëmyëyajkëdyeßebyë mët ja ajxy axëk jaty jatkëëbyë, jëdußun ajxy
jim kyëxyyajtsoonëëjët machë nßaneßemdaaktën, 42 a mënit ajxy
kyujwipëßëwaßañëë jëën jooty. Jiipy ma ja jëßëw xuuts jyadaßañëëjën mët ma ajxy
tyëtskëdattaßañën. 43 Perë ja ojyëyaßay ajxy, nebyë xëëjën ajxy jeße yßajajaßañ ma ja
Tyeedyë yßaneßemdaakt ajxyën. Pën mëdoßont mëët, ween myëdoy.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja yußuchpë janteßemchobaatpën
44 ’Janë

jëdußun dußumbë, ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeßebë
nebyë yußuchpë janteßemchobaatpën jim kam jooty. Ku ja jëyaßay ja
janteßemchobaatpë tußuk pyaady, mënit jadaßook yußtstëgách a xondaakëp ñëkxy,
jëdußun kyëxytooky ti jaty myëët, jëdußunëts ja naax jyuy.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja perla tsaa janteßemchobaatpën
45 ’Janë

jëdußun dußumbë, ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße nebyë
jëyaßay perla tsaa oybë yßëxtaßayën. 46 Ku ja perla tsaa pyaaty ja
janteßemchobaatpë, mënit jeße ñëkxy, jëdußun nëkxy kyëxytooky ti jaty myëët,
jëdußun ja perla tsaa jyuy.
Yaa ja kußujwijptsaay yajmëbaady
47 ’Janë

jëdußun dußumbë, ja tsajpootypë yßaneßemdaakt, teßemjyëdußun jeße
nebyë kußujwijpëdëjkë kyußujwijptsaay yßuknëßëpëdaßagyën nëë jooty, omyëdyi
akxë kyëxyyajtußukmúky. 48 A ku ja kußujwijptsaay yßuch, mënit ajxy yajnèkxy
pußu wiink, a mënitë kußujwijpëdëjk ajxy yßëñagyëdaßaky jëdußunë oybë ajxy
pyëdaßaky kach jooty, a ja maßatpë yßëxkaßchp ajxy jeße. 49 Teßemjyëdußunëts jeße
jyadaßañëë ku nax wiimbë kyëxaßañ myayaßañ: minaambë ángeles ajxy, jëdußun ja
ojyëyaßay ajxy yßawiinkpëdaßagaßañëë a awiink ja axëk jëyaßay ajxypë. 50 A jipy
jëën jootyë axëk jëyaßay ajxy pyëdaßagaßañëë, jiipy ma ja jëßëw xuuts
jyadaßañëëjën mët ma ajxy tyëtskëdattaßañën.
Ja jembyë mët ja tukpë
51 Mënit

ajxy myëyajtëëwë:
—¿Nej tëë ajxy jëdußun këxyë mwinjwëßëyë?
Nëm ajxy yßadsooy:
—Tëë, Mëj Windsèn.
52 Nëm ajxy ñëmaayë:
—A paadyëts, ku ja ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy ënajty të kyapxtaßaky ma ja
tsajpootypë yßaneßemdaaktën, teßemjyëdußun jeße nebyë kudëjk tußugën, ku ja jemy
jatypë mët ja tuk jatypë nëkxy yajpëdsèmy ma ja janteßmchobaatpë
kywendëßatyën.
Yaa Jesús yajpaady jim Nazaret

53 Ku

Jesús ëda yajmëbaadyßaambë myëdyaakpëdëëy, mënit jim choßonë. 54 Ku
myejch ñaax jooty, jim ajxy ënajty yajnëßixëßëyëë ma ja sinagogën, ëxtë yakjwëëpy
ajxy ënajty, nëm ajxy ënajty myënaßañ:
—¿Maa yëßë yaßayë nëjwëßëñty jëdußun pyaady? ¿Nepy yëßë mëj winmaßañty
jëdußun tyuñ? 55 ¿Nej kaßa ja tsejtspë pujxpë yßuunk yëßëjë? ¿Nej kaßa María tyaj
yëßë xyëßaty, mëdë pyuyaßay ajxy, Jacobo, José, Simón mëdë Judas? 56 ¿Nej kaßa
yaajë pyudoßoxy ajxy chënaßayë? ¿Maa yëßë yaßay ëdaßa dußun këxyë yßabëky?
57 A kap ajxy ënajty jëdußun ñëßëgëmëbèky. Perë nëmë Jesús ja yaßay ajxy
ñëmaay:
—Omyaajë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë myëjpëdaßagyëë, perë jagoo
kyaßamëjpëdaßagyëë ma yßamdso naax jootyën mët ma yßamdso jujy yßamdso
mëgußuk ajxyën.
58 A kabë Jesús ja mëj winmaßañty jim jyatyyajkëßëxëßky jeße gyëxpë ku ajxy
ënajty kyaßanëßëgëmëbèky.

14
Nebyë Juan Mëyajnëbejpë yagßooßkë
Mënit tiempë, myëdoyßajtë Herodes jeße dußun ja ënajty gobiernëßajpë Galilea
naax jooty, ku Jesús ënajty xii yaa të yßixyßaty të myëdoyßadyëë, 2 a nëmë myoonsë
ajxy ñëmaay:
—Ja Juan Mëyajnëbejpë yëßë të jyujkpyèky, paadyë mëjaa jyanteßemmyëëdë ku
mëj winmaßañty tyuñ.
3 Ix Herodes ja Juan ënajty të yajmachëë, tëë ënajty cadenaßaam yajkëßëxochëë
tyats ënajty të yajtsumyëë ja Herodías këxpë, ja pyuyaßay Felipe tyoßoxyëjk. 4 Ix
nëmë Juan ja Herodes ënajty të jyanëmaßay: “Kap jëdußun yßaßixëßëy ku yëßë
mdoßoxyëgßádët.” 5 Jyawëßëyagßoßogaambyë Herodes ja Juan ënajty, perë
tsëßëgëëpy ënajty, ix Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë kußuk ënajty jeße tyijy.
6 Perë mënabë Herodes xyëë jyumëjt ënajty yakjadyëëjën, mënitë Herodías ja
tyoßoxy uunk yßejch jim kujk ma ja woybë wichpë ajxy ënajtyën, a
jyanteßemjyotkëdaakë Herodes jeße dußun nebyë kixy yßejchën, 7 ëxtë kyapxpaat
myëdyaakpaat ti jaty, yajßwinßwanëëy ja kixy ku otyijatyë myoßowaßañ tii ënajty
yujßwaßanaampy.
8 Ku Herodías ja tyoßoxy uunk jëyëjp yßukßjëjkapxëëy, nëmë kixy ja Herodes oy
ñëmaßay: “Ëchë Juan Mëyajnëbejpë kyopk yaa texy jooty mooyëk.”
9 Janteßemjyotmadyëgëëy ja rey jëdußun ënaxyë, perë jeße gyëxpë nepy ënajty të
kyapxpaady të myëdyaakpaadyën, mët ku ajxy ënajty të myëdoy ja ajxy ënajty
jimbë meexë winduum, mënit ja rey kyußudujtßyejky ku jeße jyanchmoßowëëjët.
10 A mënit yßaneßemy ku Juan yoßpuxëëjët jipy pujxt tëgooty. 11 A jyanchmanëkxë
Juan ja kyopk ajxy texy jooty, jëdußun ja kixy myooyë, a ja kixy ja tyaj oy
1

yajkëßëdëgëßëy.
12 Kujekyjwëëbyë Juan ja yßabëjpëdëjk ajxy ñëkxy, ooyë ñëßëxëwaßay ajxy
yajpëdëßkë, jëdußun ajxy oy yajnaaxtëgëëñë; a mënitë Jesús ajxy oy yßawaanë nepy
ënajty të jyadyëë të tyuñëëjën.
Yaa ajxy mëgoxmil naxyë kyay
13 Ku

Jesús jëdußun myëdoyßajty, mënit jim choßoñ barcoßaam, paktuum ñëkxy. A
ku ja jëyaßay ajxy jëdußun ñëjwëëy, teky yoßoyßaam ajxy pyanëkxy kajpt jooty.
14 Ku Jesús byarcopëdsëëmy, a ku ja kußuk janteßemmyáy yßijxy, ñajtsßëyowëëy
ajxy jeße, a mënit yajpaßamnajxy pën jaty ënajty paßambëjkëp. 15 Koodsëëñëp
ënajtyën ku ja yßabëjpëdëjk ajxy myejch ma Jesúsën, a nëm ajxy ñëmaay:
—Tëë chußujëëñë, a kabë tii yaa. Kejxßwißimbít ëda kußuk ajxyën, ween ajxy
ñëkxy kajpt jooty a jëdußunë kaayëëk ajxy nëkxy jyuy.
16 Nëmë Jesús ja yßabëjpëdëjk yßadsooy:
—Kaj yßaßixëßëy ku ajxy ñèkxët; moßow mijts ajxy ween ajxy kyay.
17 Nëmë abëjpëdëjk ja Jesús ajxy yßadsooy:
—Jagooyë ëjtsë tsajkaaky mëgooxkë nmëëdë mëdë akx metskë.
18 Mënit Jesús ja abëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—Mëmín ajxy yaa.
19 Mënitë Jesús yßaneßemy ku ja kußuk ajxy ñëmaßawët ween ajxy yßëñagyëdaßaky
ujts uunk wiink. Kyëëchoow ja mëgooxpë tsajkaaky mët ja akx metspë, a ku
chajßeeßpy tsajpootyp, mënit kyunuußxy, jëdußunë tsajkaaky tyëgëëy yßagidëëbyë,
myooy ja yßabëjpëdëjk ajxy, a ja abëjpëdëjk ja majyëyaßay ajxy mooy. 20 Nëgëxyë
ajxy kyaay ëxtë kyuuxë ajxy; a ja jak kunajxëbë, majmétsk kach ajxy jeße
pyiwëßky. 21 Ja ajxy jëdußun kaayëbë, nëmëgoxmil ja yaßadyëjk ëdaßa ajxy ënajty,
kabë toßoxyëjk ni ja pißigßënaßk ajxy myanëßëmayëßëjë.
Yaa Jesús yoßoy nëë wiink
22 Mënityë

Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy yßaneßemy ku ajxy tyëgëßëwët barco jooty, a
ku ajxy ñëkxëßëgët jëdußun ajxy ween myejñëßawimpnáxy, ix jimnë ja majyëyaßay
ajxy ënajty yßukjakkejxßwißimbíty. 23 Ku ja jëyaßay yßukkejxßwißimbijty, mënit tun
gëxp wyimbejty kojxtënaabyë awiinktuum. Ku kyoodsëëñë, jimnë ënajty jeße
nëdyußum. 24 A jimë barco ënajty mejkyujkën, oy oyë nëgap ënajty
ñëßëgëmëjkujpéty, ix jëjkubojëëpy ajxy ënajty. 25 Perë jobëßëwaamp ënajtyën,
mënitë Jesús ñëkxy teky yoßoy nëë wiink ma ajxy ënajty jeßejën. 26 Ku ja
abëjpëdëjkë Jesús ajxy yßijxy ënajty yoßoy nëë wiink, janteßemchëßëgëëy ajxy, nëm
ajxy chëßëgëßëyaaxy:
—¡Aañëmë yëßë!
27 Perë mënityë Jesús myënaañ:
—¡Jotkugëßëw ajxy, ëëch ëdaa, kaßa ajxy mdsëßëgëßëy!
28 Mënitë Pedro yßadsooy:

—Mëj Windsèn, pë janch miichtyëm jëdußun, ukßaneßem kújëch jim nnèkxët ma
miichën.
29 A nëmë Jesús ja Pedro ñëmaay:
—¡Min!
A mënitë Pedro pyëdsëëmy barco jooty, tyëgëëy yoßobyë mejßwyiink jëdußun
ñëkxy ma Jesúsën. 30 Perë ku jywëëy ënajty mëk jyanteßempyojy,
janteßemchëßëgëëy jeße a mënit tyëgëëy nëëgußugiimbë. Mënítëts mëk yaaxy:
—¡Mëj Windsèn, ëch yajpëdsëëmëk!
31 Mënityë Jesúsë kyëßë xyajtëëy ma jeßejën, jimnë ënajty myatsßity, nëm ñëmaay.
—¡Miich jëyaßay janteßemwyeeñtyë mmëbëjpë! ¿Tii ku mjodßametskëëy?
32 A ku ajxy wyimbejty barco jooty, mënityë poj myooñ. 33 A ja ajxy ënajty barco
jootypë, mënitë Jesús ajxy wyingumedsëëy, ooy ajxy wyinjijkëdaßaky jëdußun ajxy
wyingußudsëgëßëy, nëm ajxy myënaañ:
—Tëyßajtëm michë Dios xyßUunkßáty.
Yaa Jesús ja paßam bëjkëbë ajxy yajpaßamnáxy jim Genesaret
34 Ku

ajxy myejyßawiimpnajxy, ooy ajxy jim myejtsnë Genesaret naax jooty. 35 Ku
ja kußuk ajxy jim tsënaabyë ja Jesús yßëxkajpy, tëgëëyë mëdyaßaky ajxy
yajßwëdijpë mëdußuñtyë ja naax kajpt ënajty jim winduum agón, mënítëdsë jëyaßay
ja paßam bëjkëbë ajxy may yajmejch ma Jesús ënajtyën. 36 A myënuußxtaakpyë
Jesús ajxy ënajty ku ñëßëgëjénbaßaßßajtyë ajxy yajnëßëdonëëjët. ¡A ja ajxy ënajty
nëßëdoombë, paßamnajxp ajxy ënajty!

15
Mëdyii ja jëyaßay teßemtyëyßajt yajmaßp
Mënitë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy mëdë fariseos ja Jesús ajxy wyingumedsëëy,
Jerusalén ajxy ënajty të chooñ, a nëm ajxy myëyajtëëy:
2 —¿Tii yëßë mßabëjpëdëjk ja nëßap kußudujt ajxy ku kyaßamamëdyaßakmyëbèky?
Ix kap ajxy kyëßëbujy ku ajxy kyayaßañ.
3 Nëmë Jesús ja yaßay ajxy yßadsooy:
—¿Janë tii mijtsë Diosë yßaneßemt ajxy mgaßamamëdyaßakmyëbëjpë ku ja nëßap
kußudujt ajxy mbanëkxy? 4 Ix nëmë Dios myënaañ: “Mëj pëdaßak ja mdeety ja
mdaj. A pënë tyeety o tyaj kapxpojp, aßixëëpy ku jeße ñëßëgëyagßoßogëëjët.” 5 Perë
nëm mijts mmënaßañ: Pën jatyë tyeety o tyaj nëmaapy: “Mëdußuñtyë ijty
nmoßowaßañ jëdußun nbußubédët, tëëjëch jeße ngëxyyoxy ma Diosën,” 6 kábëk tyijy
tyeety o tyaj myëjpëdaaknët. A ja mnëßap kußudujtßaamëts mijts ja Diosë yßaneßemt
ajxy mgaßayajtsobaatnë. 7 ¡Mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Tëyë Isaías ja Dios mëdyaßaky
jëdußun jeky jyëgapxnajxy mijts këxpë mëna dußun myënaßañën:
8 “Ëda jëyaßay ajxy,
1

nëßaguumëch yëßë ajxy xyñëßëmëjaanchpëdaßaky,
perë yëßë jyoot jywëßëñty ajxy
janteßemjyëgém jeße yajpaady mach ëëchën.
9 Xyëëbëch ajxy xyjyanëßëmëjpëdaßaky;
ix nepy ajxy yajnëßixëßëyën
ja jëyaßay aneßemt ajxy yajnëßixëëpy.”
10 Mënitë Jesús ja majyëyaßay ajxy myëjßyaaxy, a nëm ajxy ñëmaay:
—Ëch ajxy ukmamëdoowëk a ukßwinjwëßëw ajxy. 11 Ja jëyaßay yajmaßpë, kaßa
jyeßejë jeße ja tëgëßëwëëbyë yßaaw jooty; ja pëdsëëmbë yßaaw jooty, jeßejëts mëbëky
ja jëyaßay yajmaßp.
12 Mënítëdsë abëjpëdëjk ja Jesús ajxy wyingumedsëëy a nëm ajxy myëyajtëëy:
—¿Mnëjwëëpy jëdußunë ku fariseos ajxy të jyotmaßadyë ku yëßë mëdyaßaky ajxy
jëdußun të myëdoy?
13 Nëm Jesús yßadsooy:
—Mëdyi aay ujtsëchë nDeety tsajpootypë të kyaßakojy, wyixaampy jeße tyikts
jooty. 14 Weenëts ajxy jëdußun ñëßëmënaßañ; ix jëdußun mëwiin yëßë ajxy nebyë
wiintspën, a ku wiindsë myëwiints tußuk wyinßwówët, nëmetsk ajxy kyaßawët jut
jooty.
15 Nëmë Pedro ja Jesús ñëmaay:
—Ëjts ëda yajmëbaadyßaambë ukkapxtëëwëk.
16 Nëmë Jesús yßadsooy:
—¿Nej janë ni mijts jëdußun të mgaßawinjwëëbyë? 17 ¿Nej kap ajxy jëdußun
mwinjwëßëyë ku ti jaty aaw jooty tëgëßëwëëpy, jiipy jeße yßëdaßaky ma ja
jëëßxytyëjkën, a mënit nëkxy kyaßanë letrinë jooty? 18 Perë ti jaty pëdsëëmp aaw
jooty, jipy joot jwëßëñty jooty jeße chooñ, ëdaajëts jeße jëyaßay yajmaßp. 19 Ix joot
jwëßëñty jooty ja axëk winmaßañty choon, ja jëyaßay yagßoßogyëëbë, pëky axëk
wëdityëëbë, amigëtuñëëbë, mechëëbë, ëndaßagyëëbë, ku jëyaßay ajxy
yßaxëknënëmy. 20 Ëda dußumbëts ja jëyaßay yajmaßp, perë ku ja nëßap kußudujt
kyaßakudyúnët ku pën jagyëßëbujy kyáyët, kabë jëyaßay jeße yajmaßaty.
Ja cananéabë toßoxyëjk ja jywëßëñty
21 Ku

Jesús jim choßoñ, mënit jim ñëkxy Tiro mët Sidón naax jooty. 22 A nëgoo ja
cananéabë toßoxyëjk tußuk ñëßëpëdsëëmy yaaxëp, jim ënajty chooñ kajpt jooty,
nëm ënajty myënaßañ:
—¡Mëj Windsèn, David ja yßap yßok, ëch nëxuußtsëk! Ja mëjkußujëchë ndoßoxy
uunk oy oyë janteßemßyajtsaachpëjp.
23 Perë kabë Jesús ni tuß aadë ñëßëgëßadsooy. Mënítëdsë abëjpëdëjk ja Jesús ajxy
wyingumedsëëy, nëm ajxy myënuußxtaaky:
—Kejxßwißimbít yëßë toßoxyëjk, ix yaaxëp yëßë xypyamiinëm.
24 Nëmë Jesús yßadsooy:

—Kábëch ëch ngexyë wiinktuum, jagooyë Israel naax jooty, ix nebyë meek
tëgoyßijpën ajxy jeße.
25 Mënítëts ja toßoxyëjk myejch, wyinjijkëdaak ja Jesús a nëm ñëmaay:
—¡Mëj Windsèn, ëchßii pußubejtëk!
26 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Kap jëdußun yßoyë ku ja uungë chajkaaky ajxy pyëjkëxët, a jëdußundsë uk uunk
ajxy jeße yagßagaßadsëßëwët. 27 Nëm ja toßoxyëjk yßadsooy:
—Tëyßajt jëdußun, Mëj Windsèn, perë janë kyaabyë uk uungë tsajkaaky adsaaky
ajxypë ja kaßabë wyindsënë myeexë paßk.
28 Mënítëdsë Jesús jeße ñëmaay:
—¡Jaa toßoxyëjk, ënaxyë jwëßëñty mnëßëgëmëëdë! ¡Ween jëdußun mjaty nebyë
mjoot chokyën!
A janch paßamnajx ja tyoßoxy uunk mënityë.
Yaa Jesús ja paßam bëjkëbë may yajpaßamnáxy.
Tsoßonë Jesús jimën, ooy myejtsnë jim Galilea mejpyaßa. Mënit wyimbejty tun
gëxp, a jim yßëñagyëdaaky. 30 A mayë jëyaßay myejch ma Jesúsën, myëtnëkxyp
ajxy ënajty ja tekmyaßatpë ajxy, wiintspë ajxy, uumbë ajxy, këßë maßatpë ajxy, a
mët mayë paßam bëjkëbë ajxy ënajtypë; jim ajxy ënajty pyëdaßaky Jesús tyeky ëjx,
a yajpaßamnajx jeße. 31 A ku ja majyëyaßay ajxy yßijxy ku ja uum ajxy ënajty
kyapxëßëky, ja këßë maßatpë ajxy ënajty pyaßamnáxy, ja tekmyaßatpë ajxy ënajty
yoßoyëßëky, ja wiintspë ajxy ënajty yßijxëßëky, oy oyë ajxy ñëßëgë yakjwëëy, a
myëjjaanchpëdaakpyë israelpë Dyios ajxy ënajty.
29

Yaa Jesús ja nëmëdaxmil náxyëbë ajxy yajkáy
32 Yaaxmujkë

Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy a nëm ajxy ñëmaay:
—Najtsßëyowëëbyëch ëda kußuk ajxy, ix chaa myëdëgëk xëëjën xymyëdßítyëch
ajxy yaa, a kabë kaayëëk ajxy myëëdën, a kábëch ajxy ayuu ngejxßwißimbidaßañ, ix
ku ajxy ñëßëtußuyuugëdáwët.
33 Mënítëts ja abëjpëdëjk ja Jesús ajxy ñëmaay:
—Perë nepy ëda dußun yaa jyanteßempyaktuumën, ¿maa tsajkaaky ëdaßa ajxy
nßukpaatëmbë, jëdußun ëda majyëyaßay ajxy kyußuxëëjët?
34 Nëmë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy myëyajtëëy:
—¿Naagë tsajkaaky ajxy mmëëdë?
Nëm ajxy yßadsooy:
—Juxtujkë, tyadsë akx weeñtyë.
35 Mënit yßaneßemy ku ja majyëyaßay ajxy yßëñagyëdaßagët nax wiin. 36 Ku ja
juxtujkpë tsajkaaky kyëëchooy mëdë akx, yejkë Dioskujußuyëp, mënit yßagidëëy a
jëdußunë yßabëjpëdëjk ajxy myooy, a ja yßabëjpëdëjk ajxy, jeße ja majyëyaßay ajxy
mooy. 37 A nëgëxyë ajxy kyaay, ëxtë kyuuxë ajxy, a ja jak kunajxëbë juxtujk
kruundë kach ajxy jeße yagßujch ku ajxy pyiwëßky. 38 A ja ajxy kaayëbë,

nëmëdaxmil ja yaßadyëjk ajxy ënajty, kabë toßoxyëjk ni pißigßënaßk ajxy ënajty
myanëßëmayëßëjë. 39 Ku Jesús ja kußuk yßukkejxßwißimbijty, tëgëëy barco jooty,
mënit ñëkxnë Magdala naax jooty.

16
Ja Jonás ja yßixtaßant
Jëdußunë fariseos mëdë saduceos ajxy myejtspë ma Jesúsën jëdußun ajxy
wyinmaßañtyßíxët, a mënitë ijxtaßant tsajpootypë ajxy myëyujßwaañ ku ajxy
yagßixëëjët. 2 Perë nëm ajxy ñëmaayë:
—Ku chußujëßëy, nëm ajxy mmënaßañ: Waßadsaamp, ix tsaptsë tsajt. 3 A ku
jyobëßëy, nëm ajxy mmënaßañ: Jëdaßa pojtëgóy ñaxaßañ, ix tsapts yëßë tsajt mët
wyimbëkyë. Mjanëjwëëpy ajxy oy nej yëßë tsajt jëdußun myëdyaßaktyëgëßëy ku
jëdußun kyëßëxëßëky, perë kap ajxy mnëjwëßëy nej yëßë ijxtaßant jëdußun
myëdyaßaktyëgëßëy ma yëßë xëë ma yëßë tiempën. 4 Ja axëk jëyaßay ajxy mët ja
yaßayë Dios ajxy tußuk kaßayaßagßijpë, ja ijxtaßant ajxy tußuk yujßwaampy; perë kabë
ijxtaßant ajxy myoßowaßañëë, jagooyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Jonás ja
yßixtaßant.
Mënitë jim choßonë, nëkx jeßejën.
1

Ja fariseos ajxy yajnëßixëëbyë nebyë tsajkaakchooyën jeße
Ku ja yßabëjpëdëjk ajxy myejñëßawimpnajxy, tëë ajxy ënajty jyaßadyëgóy ku
tsajkaaky ajxy myënèkxët. 6 A mënitë Jesús myënaañ:
—Ukßix ajxy, mnëgywendëßadëëjëp ajxy ma ja fariseos mëdë saduceos
chajkaakchooy ajxyën.
7 Mënit ja abëjpëdëjk ajxy tyëgëëy nëñëmaayëbë amíñ axyëpy:
—Paaty jëdußun myënaßañ ix kabë tsajkaaky ajxy të nmëmiinëm.
8 Perë ñëjwëëyë Jesús jëdußun, a nëm ajxy ñëmaayë:
—Mijts jëyaßay janteßemwyeeñtyë mmëbëjpë. ¿Tii ajxy ku mmëdyaßaky
yajkapxyëßëy ku tsajkaaky ajxy mgaßamëëdë? 9 ¿Nej kajnë ajxy mnëßëgëwinjwëßëyë
a ni mgaßajaßamyéch ja mëgooxpë tsajkaaky ajxyë ma ja nëmëgoxmilpë yaßadyëjk
ajxy kyayën, a naak kach ja kunajxëbë ajxy mjakpiwëßky? 10 ¿Ni ja juxtujkpë
tsajkaaky ma ja nëmëdaxmilpë yaßadyëjkën, a naak kruundë kach ja kunajxëbë
ajxy mjakpiwëßky? 11 ¿A nepy ajxy jëdußun ku mgaßanëßëgëwinjwëëbyë? Ku ajxy
jëdußun të nnëmaßay ku ajxy mnëgywendëßadëëjët ma ja fariseos mëdë saduceos
chajkaakchooy ajxyën, kaßa ja tsajkaakkyèxpëch jëdußun të nmënaßañ.
12 Mënítëts ajxy jëdußun wyinjwëëñë ku ajxy ënajty të kyaßanëmaßayëë ku ajxy
ñëgywendëßadëëjët ma ja tsajkaakchooyën, jeße ënajty jëdußun ñënëëmpy ja
fariseos mëdë saduceos ajxy ënajty yajnëßixëëbyë.
5

Yaa ja Pedro ñëgapxy ku Jesús Myesíasë

13 Ku

Jesús myejch jim Cesarea de Filipo naax jooty, mënitë yßabëjpëdëjk ajxy
myëyajtëëy:
—¿Pènëchë jëyaßay ajxy xytyijy, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk?
14 Nëm ajxy myënaañ:
—Nëjeße ajxy myënaßañ kuk tyijy mich mJuan Mëyajnëbejpë, nëjeße kuk tyijy
mich mßElíasë, a nëjeße kuk mich mJeremíasë, o kuk tyijy mich mwiinkpë Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpë.
15 A nëmë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy myëyajtëëy:
—A mijtsëts, ¿pènëch mijts xytyijy?
16 Nëmë Simón Pedro yßadsooy:
—Miich jeße Mesías, ja Dios jujkpyë yßUunk.
17 Mënitë Jesús jeße ñëmaay:
—Janteßemjyotkujk miich Simón, Jonásë yßuunk, ix kaßa jyëyaßayë mich jëdußun
të xyajßwinßíxy xyagßëxkapy, ja nDeety tsajpootypëch mich jëdußun të xyajßwinßíxy
të xyagßëxkapy. 18 A ëëch mich cham nnëmaapy ku miich jeße Pedro, (tsaa jëdußun
myëdyaßaktyëgëßëy), a ma ëda tsaa nëßëgèxpëchë ndsajtëjk ngojaßañ; a mëdußuñtyë
mëjkußaambë myëjaa, ni jëdußunëch ja ndsajtëjk jëyaßay xykyaßayajkußudëgoyánë.
19 A miich, nebyë awaatstënëch mich nmoßowaßañ ma ja tsajpootypë
yßaneßemdaaktën, a ti jaty mich mgapxßadujpy yabë nax wiin, jëdußunë Dios
kyapxßadugaambë jim tsajpootyp. A ti jaty mich yaa mgaßakapxßadujpy yabë nax
wiin, jëdußunë Dios jeße jim tsajpootyp kyaßakapxßadugaambë.
20 Mënítëdsë yßabëjpëdëjk ajxy yßaneßemy ku ajxy ni pën kyaßanëßëgëßawaanët ku
ënajty jeße Jyesusë, ja Mesías.
Yaa Jesús ja yßoßogyëëbë ñëgapxy
21 Mënítëdsë

Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy tyeßemtyëgëëy kapxtëëwëbë ku ënajty
yßaßixëßëy ñëßëgënëkxaßañ Jerusalén, a chaachpëgaßañ ënajty ma ja kopkßajpë kyëßë
jooty ajxyën, mëdë teety windsèn ajxy tyadsë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy, mët ku
ënajty yßoßogaßañ, a kudëgëk xëë ënajty jyujkpyëgaßañ.
22 Mënitë Pedro ja Jesús awiinktuum wyoonèkxy, jëdußun tyëgëëy
wingumëgapxëëbyë, nëm ñëmaay:
—Mëj Windsèn, ¡nëñajtsßëyowëßëwëë amdsoßaampy! ¡Ni mënaa jëdußun mgaßaját
mgaßßabétët!
23 Perë mënitë Jesús wyaßwißimbijty a nëmë Pedro ñëmaay:
—¡Jwaßats yaa nwinduumëch, Mëjkußu Windsèn!
¡Xyjyawëßëyajtußudëgoyaambëch miich! ¡Ix kaj mich mdajy mmay nebyë Dios
chokyën, nebyë jëyaßay chokyën mich mdajy mmay!
24 Mënitë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—Pën tsojp kújëch xypyamínët, ween yßamdso jußukyßajt jyaßadyëgooñë, ween
ñëyßaßixëdyaßagyëë ku ëxtë cruz këxp yßoßogët ëëch këxpë, a weenëch xypyamiinë.

Ix pënë jyußukyßajt jawëßëyajnëßëwaßadsaamp, yajtëgoyaampy jeße; a pënë
jyußukyßajt yajtëgoopy ëëch këxpë, jeßejëdsë jyußukyßajt paadaamp. 26 Ix ¿tii ja
jëyaßay jëdußun nëßëtuunëxëp ku ja yabë nax wiimbë jyanëßëkëxykußußëyëßëgët a
yajtëgóyëdë jyoot yßaañëmë? ¿O tii ja jëyaßay ja jyoot yßaañëmë ëdaßa
ñëßëyajßwingubègëp jëdußun yajnëßëwaßadsët?
27 Ix ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, minaambëch mèdëchë nDeedyë
myëjjaanchßadyëëbë tyádsëchë nßángeles ajxy, a këwinduum ja oybë weenbë ajxy
myoßowaßañëë nepy jaty ajxy ënajty të jyëyaßayßáty. 28 Teßemtyëyßajt ajxy
nnëmaßay, xii ajxy nëjeße yajpaady ma mijtsën, kajnë ajxy ënajty yßoßoky ëxtë
kújëch ajxy xyßíxët ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, kújëch ënajty nmiñ
májëchë nßaneßemdën.
25

17
Yaa Jesús teeñ muum tyëgach
Kudëdujxëë ënajty jeße, mënitë Jesús ja Pedro wyoonèkxy awiinktuum mëdë
Jacobo tyadsë pyuyaßay Juan, ma ja tun janteßemkyèxpën. 2 A jimë Jesús teeñ
muum tyëgajch ma ja wyinduum ajxyën, ëxtë ajajpë wyiin jyëjp ënajty nebyë
xëëjën, a ja wyit tyukxy janteßempyoop jeße jyajty nebyë jëënën. 3 A nëgoojë
Moisés mëdë Elías ajxy yßagëßëxëßëgëëy, Jesús ajxy ënajty myëtmëdyaakyp.
4 Mënitë Pedro ja Jesús ñëmaay:
—Mëj Windsèn, ¡oy jëdußun ku ëjts yaa nyajpaady! Pë mdsojpy jëdußun, chaßan
ëjtsë tëjk kemy tëgëëgë nßukßëdyúñ: tußuk michë mjeße, tußugë Moisésë jyeße, a
tußugë Elíasë jyeßebë.
5 Jimnë Pedro ënajty myëdyaßakñë ku jok ajajpë ajxy ñëßëgëdaakpejtë, a jipy jok
jooty ja kapxy yajmëdooy ku ënajty myënaßañ:
—Ëëchë ndsokyßUunk ëdaa, janteßemjyotkujkëch nnëjywëßëyëë ma yëßë gyëxpën.
¡Mamëdow ajxy!
6 Ku ja yßabëjpëdëjk ëda ajxy jëdußun myëdooy, mënit ajxy myëgutskëdaaky nax
wiin, janteßemchëßëgëëpy ajxy ënajty. 7 Mënitë Jesús ñëkxy ma ajxy ënajty jeßejën,
ooy ajxy ñëßëdooñëë, a nëm ajxy ñëmaayë:
—Pëdëßëk ajxy, kaßa ajxy mdsëßëgëßëy.
8 A nëgo ajxy chajßeeßpy, kap ajxy pën yßijxnë, jagoo Jesús ënajty nëdyußumën.
9 Ku ajxy myënajnë tun gëxp, nëmë Jesús yßaneßemy:
—Kaßa ajxy pën mnëßëgëßawaanë ëda ajxy jëdußun të mßíxyëbë, ëxtë kúnëch ëëch,
ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk ënajty të njujkpyèky.
10 Mënítëdsë abëjpëdëjk ja Jesús ajxy myëyajtëëy:
—¿Tii gyëxpë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy jëdußun ku myënaßañ ku yßaßixëßëy Elías
jëyëjp myédsët?
11 Nëmë Jesús yßadsooy:
1

—Tëyßajt jëdußun ku Elías jëyëjp myinaßañ jëdußun këxy ti jaty yagßoyëßëwaßañ.
Perë ëëch mijts nnëmaapy, tëëjë jëyaßay jyaßoy nebyë Elíasën, a kap ajxy jeße
yßëxkajpy, oy ñëßënejpyë ajxy jeße të tyuñ nebyë jyoot ajxy chojkyën; janë
jëdußunëch ëëchpë, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, tsaachpëgaambëch ma ja
yaßayë kyëßë jooty ajxyën.
13 Ku ja abëjpëdëjk ajxy jëdußun myëdooy, wyinjwëëy ajxy jeße dußun ku Jesús ja
Juan Mëyajnëbejpë ënajty të myëdyaßaky.
12

Yaa Jesús ja ëxkujk ënaßk mëjkußu baßam mëtpë yajpaßamnáxy
14 Ku

ajxy kyëdaaky ma ja majyëyaßay ajxy ënajtyën, tußugë yaßadyëjk ja Jesús
wyingumedsëëy, ooy wyinjijkëdaßaky, nëm ñëmaay:
15 —Mëj Windsèn, ëchë nyaßay uunk najtsßëyowëëyëk, poj paßambëjkëp ëdaa, oy
oyë ñëßëgëtsaachpèky; ix may ook kyugaßawëßëy jëën jooty o nëë jooty. 16 Tëëjëch
njamaßoy ma mßabëjpëdëjk ajxyën, perë kap ajxy të yajpaßamnáxy.
17 Mënitë Jesús yßadsooy:
—¡Mijts jëyaßay kaßa nëßëgë mmëbëjpë a mët ajxy mßaxëkjëyaßayë! ¿Ëxtë
mënaajëch mijts ajxy njakmëdßídët? ¿Ëxtë mënaajëch mijts ajxy
njakmëmeeßxtúgët? ¡Yajmín ajxy yam!
18 Mënitë Jesús ja mëjkußu yßojy, a janch pëdsëëm jeße ma ja ëxkujk ënaßkën, a
teßemmyënítyë jeße jyanchpaßamnajxy.
19 Mënit ja abëjpëdëjkë Jesús ajxy myëtmëdyaaky awiinktuum, nëm ajxy
myëyajtëëy:
—¿Tii ëjts yëßë dußun të ngaßayajpëdsèmy?
20 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Jeße gyëxpë ku mjwëßëñty ajxy janteßemwyeeñtyë; ix teßemtyëyßajt ajxy
nnëmaßay, ku jwëßëñty ajxy axyëp oy jyëdußuñtyëßajtyë mmëëdë nebyë mostaza
pajkën, ka mnëmaay ëda nëßëdún nëßëgópk ajxy: “Jwaßats jim, nëkx wiinktuum”,
ka xymyamëdyaßakmyëbëjky yëßë nëßëdún nëßëgópk ajxy; a mdúnëp ajxy jeße
mëdyiijë jëyaßay ni mënaa oy kyaßatunaampy. 21 [Perë ëda dußumbë mëjkußu,
jagooyë ëda pyëdsëmy ku ajxy yßayuußáty a ku ajxy kyojxtënaßay.]
Yaa Jesús ja yßoßogyëëbë myëmetsk ookpë ñëgapxy
22 Jimnë

ajxy ënajty Galilea naax jooty yajpaady, nëmë Jesús ja yßabëjpëdëjk
ajxy ñëmaay:
—Ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, xyajkëßëdëgëßëwaambëch ajxy ma yabë
nax wiimbë kyëßë jooty ajxyën, 23 a xyagßoßogaambëch ajxy, perë kudëgëk xëëjëch
njujkpyëgaßañ.
Ku ajxy jëdußun myëdooy, janteßemjyotmabyëjk ajxy.
Ma ja tsajtëjk nëßëjuudyußut myinëßëyën
24 Ku

ajxy myejch Capernaúm, mënitë Pedro wyingumedsëëyë ja ajxy ënajty

tsajtëjk yajnëßëjuudyuutpë, a nëm ajxy ñëmaay:
—¿Nej kaj mijtsë myajnëßixëëbyë chajtëjk nëßëjuudyußudyë?
25 Mënitë Pedro yßadsooy:
—Ñëßëjuudyuutyp.
Ku Pedro tyëjtëgëëy, mënitë Jesús ja Pedro jëyëjp myëgapxy, nëm ñëmaay:
—¿Waamp mich mmënaßañ Simón? Ja ajxy reyßajpë yabë nax wiin, ¿pën ajxy
jeße yakjuupy yajmoßompy, ja yßamdso kußuk ajxy, tëgë ja wiink jëyaßay jak
kumedsëßëbë ajxyë?
26 Nëmë Pedro yßadsooy:
Ja wiink jëyaßay jak kumedsëßëbë ajxy yakjuupy yajmoßompy.
Nëmë Jesús myënaañ:
—Jëdußun jeße, kap ja yßap yßok ajxy yakjuy yajmoßoñ. 27 Përë jëdußun ajxy
ngaßayakjotmaßtëm, ëdaßak mejpyaßa, jiibyë mxußuñty mbëdaßagët, a ja jëyëjpë akx
myajpëdsëmaambyë, ku myagßawëßëgët, jiibyë waßxyxyëdëßëñ tußuk mbaadaßañ,
myajpëdsèmëp jeße, mëdëyë jëdußun nnëñëßëjuudyußudánëm, mët ëëch tyats miich,
a jeßejëts nëkxy myakjuy.
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¿Pën jeße ja mëjßajpë?
A mënit jwëëpy jëdußumbë, mejts ja abëjpëdëjk ajxy ma Jesúsën, nëm ajxy
myëyajtëëy:
—¿Pën jeße ja mëjßajpë ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën?
2 Mënitë Jesús ja pißigßënaßk tußuk myëjßyaaxy, pyëdaaky jim kujk ma ajxy ënajty
jeßejën, 3 nëm myënaañ:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, pë kap ajxy mdëgach, pë kap ajxy nebyë
pißigßënaßkën mßawißimbíty, kap ajxy mdëgëßëwët ma ja tsajpootypë
yßaneßemdaaktën. 4 A paadyëts, pën nëchuukpëdaakëp nepy ëda pißigßënaßkën,
jeßejëts jeße ja mëjßajpë ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën. 5 A ku pënë pißigßënaßk
jëdußun kyußubègët ëëch këxpë nepy ëdaajën, jëdußun mëwiin jeße dußun nébyëch
ëch xykyußubëjpën.
1

Ja tsëßty ku ajxy kyugaßawëßëy pojpë këdyeey jooty
’Ku pën yëßë mutsk jatypë ajxy ñëßëyajkëdyeeyët yëßë ajxy xymyëbëjpëch, maas
oy nëgë ijty ma jeße gyëxpën ku ja amëj molinë tsaa yajßyoßxodsëßëwëëjët a jëdußun
yajkinëëjët këëk mejy jooty. 7 ¡Oy oyë jëyaßay yabë nax wiimbë ajxy
chaachpëgaßañ, jeße gyëxpë ku jyanteßemßyajkëdyeey! Nëßëgë aßixëëpy ku jeße
kyëßëxëßëgët tii yajkëdyeßepy, perë ¡oy oyë ja yaßay mëyajkëdyeßebyë
chaachpëgaßañ!
8 ’A paadyëts, pë yëßë mgëßë o yëßë mdeky xyajkëdyeßepy, amdso ëxpux yëßë a
6

jëdußunts jëgem ëxjwip; ix maas oy ku mdëgëßëwët ma ja jußukyßajt
këjxtaßaxyëëbën adußuk teky o adußuk këßë, xyëëbë mgëßë o mdeky ënajty metsk
mjanëßëmëëdë a xypyëdaßagëdë Dios ma ja jëën ni mënaa kyaßapißichën. 9 ’A pë
yëßë mwiin xyajkëdyeßepy, yajpëdsèm yëßë a jëdußunts jëgem ëxkaßats; ix maas oy
ku mdëgëßëwët ma ja jußukyßajt këjxtaßaxyëëbën adußuk wiin, xyëëbë mwiin ënajty
jyanëßëmétskë a xypyëdaßagëdë Dios mëjkußaam jëën jooty.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja meek të tyëgóyëbë
10 ’Ukßix

ajxy, kaßa yëßë mutsk jatypë ajxy ni tußuktë mxëßëßëkßáty, ix cham ajxy
nnëmaßay, jim tsajpootypë yßángeles yëßë ajxy omyënaajë ñëßëgëwinßeeßpéty ja
nDeety tsajpootypëchë wyiin jyëjp. 11 Ix ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk,
paadyëch të nmiñ kújëch nyajnëßëwaßadsët ja ijty tëgoyßijpë.
12 ’¿Waamp mijts mmënaßañ? Ku jëyaßayë meek ënajty mëgoßx myëëdë a ku tußuk
tyëgóyët, ¿nej kap ëdaßa jeße ñëßëgeßegëdë ja mëdaxk iißxë kumajmókx mëdaaxpë,
a ñèkxët tun gëxp jëdußun nëkxy yßëxtaßay ja ënajty të tyëgóyëbë? 13 A ku pyaadët,
teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, wyinxondaßagaampy jeße maas ënaxyë kejee ma ja
nëmëdaxk iißxë kumajmókx mëdaaxpë ënajty të kyaßatëgóyëbë.
14 Teßemjyëdußunëts ja mDeety tsajpootypë ajxypë, kap jëdußun choky ku tußuk
tyëgóyët ma ëda mutsk jatypë ajxyën.
Nepy ja nhermanë nmëmeeßxëmët
15 ’A

paadyëts, ku ja mhermanë xymyëgëdyeeyët, mnënèkxëp, jëdußun
mwingumëgapxëßëwët ku ajxy ënajty mßanëmetsyë; ku xymyamëdówët, tëë ja
mhermanë ënajty jëdußun mgußußëyëßëky. 16 Perë pë kap jëdußun xymyamëdoy,
mmëtnèkxëp tuß jëyaßay o mejts jëyaßay, ix mëdußuñtyë ajxy mmëdyaßagaßañ,
jëdußun ja nëmetspë o nëdëgëëkpë testigo ajxy myëdówët. 17 A pë ni jeße ajxy
kyaßamamëdóy, myajmëtmëdyaßagëp ja mëbëjpëdëjk ajxyën; a pë kap ja
mëbëjpëdëjk ajxy myamëdoy, nebyë nëßëpèn jëyaßay kaßa mëbëjpën ajxy mjwëëñët
o nebyë yajnëßëjuudyuutpën.
18 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ti jaty mijts jëdußun mgapxßadujpy ëda yabë nax
wiin, jëdußunë Dios jeße kyapxßadugaambë jim tsajpootyp; A ti jaty mijts yaa
mgaßakapxßadujpy yabë nax wiin, jëdußunë Dios jeße jim tsajpootyp
kyaßakapxßadugaambë.
19 ’Jëdaßook ajxy cham nnëmaßay, ku mijts ajxy nëmetsk kojkyapxy
mnëbyëdaßagëëjët yabë nax wiin a jëdußun ajxy myujßwaßanët ma Diosën, ja
nDeety tsajpootypëch xymyoßowaamp ajxy jeße dußun. 20 Ix ma ajxy nëmetsk
nëdëgëëk tyußukmúkyën ëëch këxpë, jímëch ëch kujk nyajpaady ma jeße ajxyën.
21 Mënitë Pedro ja Jesús wyingumedsëëy, nëm ñëmaay:
—Mëj Windsèn, kújëchë nhermanë xymyëgëdyeeyët, ¿naakßookëch jeße
nmëmeeßxët, ëxtë juxtujk ookë?
22 Nëmë Jesús jeße ñëmaay:

—Kaj nnëmaßay ku jyuxtujkßookyë, ëxtë tëgëk iißx majk ook jaty ja juxtujkpë.
Ja yaßay nëmetspë ñuußxy ajxy
23 ’A

paadyëts, ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße nebyë rey
tußugën ku ja myoonsë ñuußxy ajxy ënajty yajkwendëyegaßañ. 24 Ku tyëgëëy
yajkwendëyejpë, mënit tußuk yajnëmejtsë, mejts mëgoßx mil jumëjt kudúñ ënajty
myënuußxyßadyëë. 25 Perë jeße gyëxpë ku ëda yaßayë ñuußxy ënajty oy
kyaßatëgatsaßañ, paadyë rey yßaneßemy ku tyoogëëjët mëdë tyoßoxyëjk tyadsë
yßuunk ajxy, a mët mëdußuñtyë ënajty këxyë wiinë myëëdë, jëdußun ja ñuußxy
tyëgatsëëjët. 26 Perë mënitë moonsë ja rey wyinjijkëdaaky, nëm myënuußxtaaky:
“Windsèn, ëch ukmëmeeßxtujkëk, a këxaamp nmëdëgatsaßañ.” 27 A ja rey,
myëëdßajtë nëxuußtskápxy jeße ma ja myoonsën, yßëxmajts jeße a myëmeeßxë
ñuußxy. 28 Perë ku ja moonsë jim choßoñ, ooyë myëmoonsë tußuk pyaady, mëgoßx
xëë gudúñ ënajty myënuußxyßadyëë; a mënit myajch yoßtuum, yoßpeempy ënajty,
nëm ñëmaay: “Ëëch mëjuuyëk jach xymyënuußxyßajpë.” 29 Mënit ja myëmoonsë
wyinjijkëdaaky, a nëm jyamënuußxtaaky: “Ëch ukmëmeeßxtujkëk a këxaamp
nmëdëgatsaßañ.” 30 Perë kap ja moonsë jëdußun ñëßëgëmënaañ, ooy ja myëmoonsë
pujxt tëgooty yajtsumyëë ëxtë ku ja ñuußxy tyëgátsët. 31 Ku ja myëmoonsëdëjk ajxy
jëdußun yßijxy tii ënajty jajtëp tuunëp, janteßemjyotmadyëgëëy ajxy a ooyë rey ajxy
këjx yßawaanë nepy ënajty të jyadyëë të tyuñëëjën. 32 Mënítëdsë rey ja moonsë
yajmëjßwoowë, nëm ñëmaay: “Axëk moonsë, tëëjëch mich ja mnuußxy
janteßemmyáy nmëmeeßxëm jeße gyëxpë kújëch të xymyënuußxtaßaky. 33 ¿Nej kap
ijty jëdußun ñëgëßoyë ku ja nëxuußtskápxy ka mmëëdßajty ma yëßë mmëmoonsën,
jëdußun nébyëch ëchë nëxuußtskápxy të nmëëdßátyën ma miichën?” 34 Mënítëts ja
rey oy oyë jyanteßemjyotmaßty, yajkëßëdëgëëy ja pujxt tëjk kwendëßajpë ajxy,
jëdußun chachtyunëëjët ëxtë kyujúyët mëdußuñtyë ñuußxy ënajty.
35 Teßemjyëdußunëch ja nDeety tsajpootypë mijts ajxy xytyunaambë pë kabë
mhermanëdëjk ajxy amuum dußjoot mmëmeeßxy.
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Yaa Jesús yajnëßixëßëy ku ja yaßadyëjk ja tyoßoxyëjk kyaßëxmádsët
Ku Jesús ëda dußun myëdyaakpëdëëy, tsoßon jim Galilea naax jootyën, mënit
ñëkxnë jim Judea naax jooty, jim Jordán mëj nëë awiimp. 2 A janteßemmyáyë
jëyaßay ënajty pyanëkxy, a yajpaßamnajxë ja paßam bëjkëbë ajxy jim.
3 Mënítëdsë fariseos ja Jesús ajxy ñëmejch a jëdußun ajxy wyinmaßañtyßíxët, nëm
ajxy ñëmaay:
—¿Nej aßixëëpy jëdußunë ku yaßadyëjk ja tyoßoxyëjk oñëßëtiigyèxpë yßëxmádsëdë?
4 Mënitë Jesús yßadsooy:
—¿Nej kajnësë Kujaaybë ajxy myajmëdyaßagyë mëna yßawijy tyëëßxtaßagyën
1

yaßadyëjk mët toßoxyëjkë Dios jeße kyunuußx? 5 A nëm mëët myënaañ: “Paadyëts ja
yaßadyëjk ja tyeety ja tyaj ñëßëgeßegánë a jëdußun ja tyoßoxyëjk myëttußukmugánë,
a tußuk nißx tußuk kopk ja nëmetspë ajxy nëkxy jyajnë.” 6 A paadyëts, kap ajxy
jëdußun ñëmetskën, tußuk nißx tußuk kopk ajxy jeße dußunën; a paadyëts, mëdyii ja
Dios të yajtußukmúky, ni pën jeße kyaßayajnëwyaßxëëjët.
7 Mënit ajxy myëyajtëëy:
—¿A tii ja Moisés jëdußun ku ñëßaneßembë ku pënë tyoßoxyëjk yßëxmádsët, weenë
noky kyapxy myoßoy ja mëdyaakpë ku të yßëxmach, a mënítëts jeße yßëxmajtsnët?
8 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Jeße gyëxpë ku mjoot mjwëßëñty ajxy jyanteßemjyuuñë, paadyë Moisés ajxy
jëdußun xykyußudujtmooy; perë mëna yßawijy tyëëßxtaßagyën kap jëdußun
choßondaaky. 9 A ëëch mijts nnëmaapy, pënë tyoßoxyëjk ëxmajtsp, pë kabë
tyoßoxyëjk të yßamiigëtúñ, a jëdußun ja wiink toßoxyëjk wyinkpëky, pëky axëk
wëdijp ënajty jeße dußun, a pën ja ëxmach toßoxyëjk winkpëjp, janë pëky axëk
wëdijp ënajty jeße dußumbë.
10 Mënit ja abëjpëdëjk ja Jesús ajxy ñëmaay:
—Pë jëdußundëm ja yaßadyëjk jyaty ma ja tyoßoxyëjkën, maas óydyëm jëdußun ku
pën kyaßapègët.
11 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Kap ëda dußumbë ajxy jëdußun oy nëgëxyë wyinjwëßëwaßañ, jagooyë pën jatyë
Dios jëdußun të myoßoy ku wyinjwëßëwët. 12 Ix jiijë yaßadyëjk ajxy mëdyiibë ajxy
jëdußun të ñëßëgëmíñ ñëßëgëkaßay ku ajxy kyaßapèky, a janë jiijë yaßadyëjk ajxypë
mëdyiibë ajxy yabë nax wiin të tyuunëbë ku ajxy kyaßapègët, a nëjeße ajxy jëdußun
amdso joot chojpë jëdußun ajxy maas oy tyúnët ma ja tsajpootypë
yßaneßemdaaktën. Pën ëda dußun oy winjwëßëwaamp, ween wyinjwëßëy.
Yaa Jesús ja pißigßënaßk kyunuußxy
13 Mënitë

jëyaßay ja pißigßënaßk ajxy nëjeße myëtnëkxy ma Jesúsën, jëdußun ajxy
kyëßënëxajëëjët mët ajxy myëtkojxtënaßawëëjët; perë ja abëjpëdëjk ajxy, yßoj ja
pißigßënaßk woomejtspë ajxy. 14 Mënítëdsë Jesús myënaañ:
—Weenëch yëßë pißigßënaßk ajxy xyñëmíñ, kaßa ajxy mßaduky, ix pën jëdußun nej
yëßë ajxyën, jeßedsë jyeße ajxy jeße ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën. 15 Ku Jesús
ja pißigßënaßk ajxy yßukkëßënëßëxajy, tsoßon jimën.
Ja tsokwyajy ënaßk mëyëëbë
Nëgoojë tsokwyajy ënaßk tußuk ñëßëmejch ma Jesúsën, nëm ñëmaay:
—Oy Yajnëßixëëbyë, ¿ti óybëch ndúnëp jëdußunëch ja jußukyßajt këjxtaßaxyëëbë
nmëëdßádët?
17 Nëmë Jesús yßadsooy:
—¿Tiijëch ku xymyëyajtèy ma ja oybë këxpën? Tußukyë jeße, ja yaßay oybë, Dios
jeße. Perë pë mdëgëßëwaamp ma ja jußukyßajt këjxtaßaxyëëbën, kudyún ja aneßemt.
16

18 Mënit

ja tsokwyajy ënaßk yajtëëy:
—¿Mëdyi aneßemt?
Nëmë Jesús yßadsooy:
—Kaßa mjëyaßayyagßoßoky, kaßa mbëkyßaxëkßwëdity, kaßa mmeech mboty, kaßa
pën mnëßëënëßëy. 19 Mëj pëdaßak ja mdeety ja mdaj, tsok paßëyow ja mmëdußuk
jëyaßay nepy amdsoo mnëchogyëëjën.
20 Nëm ja tsokwyajy ënaßk myënaañ:
—Mútsnëch yëßë ndëgëëy kudyuumbë këxyë. ¿Tiijëch xykyaßajakßijtëp?
21 Nëmë Jesús jeße ñëmaay:
—Pë mßidaamp oy ween kaßxy amuky, nëkx këxy took ti jaty mmëët a jëdußunë
ëyoobë jëyaßay ajxy moßow, a jëdußunts ja janteßemchobaatpë mmëëdßadaßañ
tsajpootyp. Mënítëts mmínët, a jëdußunëch xypyamiinët.
22 Ku ja tsokwyajy ënaßk ëda mëdyaßaky jëdußun myëdooy, jotmayßajtëp jeße
ñëkxnë, ix janteßemmyáyë mëyëëßadyëëbë ënajty myëëdë.
23 Mënítëdsë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ma ja mëyëë jëyaßagyèxpën janteßemchíp jeße ku
tyëgëßëwët ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën. 24 Cham ajxy jadaßook nnëmaßay,
maas pakyë camello jipy tußuk ñaxëßëwët xußuñty jut jooty kejee ku mëyëë jëyaßay
tußuk tyëgëßëwët ma ja Diosë yßaneßemdaaktën.
25 Ku ja yßabëjpëdëjk ajxy jëdußun myëdooy, jyanteßemßyakjwëëy ajxy jëdußun, a
nëm ajxy myënaañ:
—Nejsën yëßë dußun. ¿Pën ëdaßa jëdußun nëßënëßëwaßadsaambë?
26 Wyinßeeßppejtë Jesúsë yßabëjpëdëjk ajxy, a nëm ajxy ñëmaayë:
—Ma ja jëyaßagyèxpën, ni mënaa jëdußun kyaßatúnët; perë ma ja Dios këxpën, oy
jëdußun tyunaßañ.
27 Mënitë Pedro ja Jesús ñëmaay:
—Tëë ëjts këxyë nnëßëgeßeky nßëxßyoßoy, a tëë ëjts mich nbanëkxy. ¿Tii ëjts
jëdußun nbaadaampy?
28 A nëmë Jesús myënaañ:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ku këxyë jyeemdëgatsaßañ, ëëch, ja Nax Wiimbë
Jëyaßay yßUunk, kújëch ënajty nßëñaßay machë nmëj jaanch oy ëñadyaaktën, a
mijts ajxy ënajty të xypyamíñëbëch, jim ajxy mßëñaßawaßañ ma ja majmétspë oy
ëñadyaaktën, jëdußun ajxy mßaneßemaßañ ma ja majmétspë israelpë kajptën. 29 A
pën jatyë jyëën dyëjk të ñëßëgeßeky të yßëxßyoßoy, o pyuyaßay, o pyudoßoxy, o
tyeety, o tyaj, o tyoßoxyëjk, o ñëëx myajk, o ñaax kyam, ëëch këxpë, mëgoßx
jëdußuñtyë jeße wyinkpëgaßañ, a wyinduumbëgaampy ja jußukyßajt këjxtaßaxyëëbë.
30 Perë nëmay ja ajxy tyijy jëdaßßaty maas tsobaatpë, jeße ajxy kaßa jaty
tsobaadaamp mënit xëë; a ja ajxy jëdaßßaty tyijy kaßa jaty tsobaatpë, jeße ajxy maas
tsobaadaamp mënit xëë.
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Ja tuumbëdëjk ajxy ma tsaatyp kamën
’Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt teßemjyëdußun jeße nebyë kunaax kugam tußugën,
ku jopy tyußubëjky tuumbëdëjk ëxtaabyë jëdußun ajxy tyúnët ma ja chaatyp
kamën.
2 A ku ja tuumbëdëjk ajxy myëtkojkyapxyßajty ku ajxy tuß xëë gudúñ jaty
myëjuyaßañëë, kyejx ja tuumbëdëjk ajxy tuumbë ma ja chaatyp kamën.
3 Ja myëdaaxtujkpë hora petyxyëë ëdaßa ënajty ku ja kudsaatyp kam
tyußubëjkumbë tuumbëdëjk ëxtaabyë, a jimë wiinkpë yßijxy alëplaaz
nëwëßëxyënajxp ajxy ënajty,
4 a nëm ajxy ñëmaayë: “Nëkx mijts ajxy kuduumbë machë ndsaatyp kamën, a
nmëjuyaampy ajxy mëdëyë.” A janch nëkx ja yaßay ajxy.
5 Myëmajmétspë hora kujxyëjëßëwaamp ënajty jeßejën ku ja kudsaatyp kam
yßoogyumbë tuumbëdëjk ëxtaabyë, janë jëdußun myëdëgëëkpë hora mënakxyëë
yßoobyë. 6 A myamëgooxpë hora mëj mënakxyëë ëdaßa ënajty jeße ku
tyußubëjkumbë, jimë wiinkpë ajxy pyaaty nëwëßëxyënajxp ajxy ënajty, a nëm ajxy
ñëmaayë: “¿Tii mijts yaa tuß xëë ku mnëßëwëßëxyënáxy?” 7 Nëm ajxy yßadsooy:
“Kap ëjts pën të xytyuunkmoßoy”. Mënit ajxy ñëmaayë: “Nëkx mijts ajxy
kuduumbë machë ndsaatyp kamën. 8 Ku kyoodsëëy, mënitë kudsaatyp kam ja
myoonsë windsèn ñëmaay: “Mëjßyaßax yëßë moonsë ajxy, jëdußunts ajxy mëjuy yëßë
ajxy të kyudúñëbë, ja ajxy ëxßaam të jyaktëgëßëyëp ajxy mmëjuuchoon, a ja ajxy
jëyëjp të tyëgëßëyëp ajxy mjakmëjuumyáyëp.”
9 Ja ajxy ënajty të myéchëbë myamëgooxpë hora mëj mënakxyëë tuumbë najx
ajxy jeße yajmëjuubyë, a këwinduum ja myëjußuñty ajxy jeße wyinkpëjky tuß xëë
gudúñ jaty.
10 Ku ajxy jeße ñajxy yajmëjuubyë ja ajxy ënajty jëyëjp të tyëgëßëyëbë, nëm ajxy
jeße tyajy myaay kuk tyijy ajxy ënajty yujßwaßaky myëjuyaßañëë; perë këwinduum
ja myëjußuñty ajxy jeße wyinkpëjpë tuß xëë gudúñ jaty.
11 A ku myëjußuñty ajxy winkpëjky, mënit ajxy tyëgëëy mußubyë niißtspë ma ja
kudsaatyp kamën,
12 nëm ajxy myënaañ: “Yëßë ënaßk ëxßaam të jyakméchëbë tuumbë, tuß hora ënaßk
yëßë të ñëßëtúñ, a teßemjyëdußun mich yëßë të mnëßëmëjuubyë nepy ëjtsën, tëë ëjtsë
tuunk tuß xëë nmeeßxtúky mëdë anbë oy oy.”
13 Mënit ja windsèn tuß jëyaßay ñëmaay ja ënajty të tyúñëbë: “Mëgußukßajpë,
kábëch mich cham nßëyowßixy; ¿nej kajsën tuß xëë gudúñ të ngojkyapxytyuunëm?
14 Mats yëßë mmëjußuñty a nèkxnëts. Pë ëëch ëda ëxßaam të myéchëbë jëdußun
nnëßëgëmoßowaampy nej mich të nmoßoyën, 15 ¿nej kábëchë kußudujt nmëëdë
kújëch ndúnët nébyëchë njoot chokyën mëdyiijëch jeße njeße? ¿Tëgë adsojk
winmaßañty mich mmëëdë jeße gyëxpë kújëch ëch nßojyëyaßayë?” 16 A paadyëts, ja
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ajxy tyijy jëdaßßaty tsobaatpë, jeße ajxy kaßa jaty tsobaadaamp mënit xëë; a ja ajxy
tyijy jëdaßßaty kaßa jaty tsobaatpë, jeße ajxy maas tsobaadaamp mënit xëë.
Yaa Jesúsë yßoßogyëëbë jadaßook ñëgapxy
17 Jimë

Jesús ënajty wyimbetyñë Jerusalén, jim tußaam nëkxpë yßabëjpëdëjk
nëmajmétspë ajxy awiinktuum myëjßwooy, nëm ajxy ñëmaayë:
18 —Nepy ajxy mßixyën, cham ajxy nnèkxëm Jerusalén, a ëëch, ja Nax Wiimbë
Jëyaßay yßUunk, xyajkëßëdëgëßëwaambëch ajxy ma ja teety windsèn ajxyën mët ma
ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxyën, a xyajkumëdowaambëch ajxy oßokyßaam;
19 xyajkëßëdëgëßëwaambëch ajxy ma ja kaßa judíospë ajxyën, jëdußunëch ajxy
xyñëxißik xyñëyaßaxaßañ, xywyobßoßogaambëch ajxy, xymyëjpaßabedaambëch ajxy
cruz këxp; perë kudëgëk xëëjëch njujkpyëgaßañ.
Ja Santiago mëdë Juan tyaj ajxy jyayujßwaanëbë
20 Mënitë

Jacobo mëdë Juan ja tyaj ajxy myëtmejtsë ma Jesúsën, ja Zebedeo
yßuunk ajxy, wyinjijkëdaak ja toßoxyëjkë Jesús, jëdußunë mayßajt myëyujßwaßanët.
21 Nëmë Jesús ja toßoxyëjk myëyajtëëy:
—¿Tii dußun mdsojpy?
Nëm ja toßoxyëjk yßadsooy:
—Ukßaneßem jëdußun kújëch ëda nßuunk metspë ajxy yßëñaßawët ma michë
mßaneßemdaaktën, tußuk ma michë mßaßooyßaampyën a tußuk ma michë
mßanajtyßaampyën.
22 Mënitë Jesús yßadsooy:
—Kap mijts jëdußun mnëjwëßëy tii ajxy jëdußun myujßwaampy. ¿Nej oy mijts
ëdaßa mdsaachpëgaambë nébyëch ëch ndsaachpëgaßañën?
Nëm ajxy yßadsooy:
—Oy ëjts jëdußun ndunaßañ.
23 Nëmë Jesús myënaañ:
—Janch tëyßajt jëdußun ku mijts ajxy mdsaachpëgaambë nébyëch ëch
ndsaachpëgaßañën jëdußun mëwiin nebyë taßambë tißtypë ajxy mßußugaßañën; perë
kújëch mijts nyagßëñaßawët nßaßooyßaambyëch a mët nßanajtyßaambyëch májëchë
nßaneßemdaaktën, kaßa yßëëchë jeße xypyaatp kuch jeße nyégët, ix jeße jyeße ajxy jeße
pën játyëch ja nDeety jeße të yßaßixëdyaakë.
24 Ku ja nëmajkpë ajxy ëda dußun myëdooy, myëjotmaßt ja tuß keßexpë ajxy.
25 Mënitë Jesús ja yßabëjpëdëjk ajxy myëjßyaaxy, a nëm ajxy ñëmaayë:
—Nepy ajxy mnëjwëßëyën, ja ajxy kuduunk kugapxyßajpë, jyeßenëbëjpyë kußuk
ajxyën, a ja ajxy mëj kußudujt mëëtpë mëkë kyußudujt ajxy ñëßëmanyagßíty. 26 Perë
ma mijts ajxyën, kap ajxy jëdußun mjëyaßayßádët, maas nëgë oy jëdußun, pën jeße
mëjßadaamp ma mijts ajxyën, jeßejëts ajxy xymyëdunaamp. 27 A pën jëdußun tsojp
ku jyëyëpßádët ma mijts ajxyën, nebyë moonsë kudoogëßëybën jeße tyunaßañ ma
mijtsën. 28 Paßijxëgëch ajxy, ëëch ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, kábëch të nmiñ

të nmech kújëchë jëyaßay ajxy xymyëdúnët, paadyëch të nmiñ të nmech kújëchë
jëyaßay ajxy nmëdúnët a mët kújëchë njußukyßajt nyégët jëdußun ajxy may
yßawaßatspëdsèmët.
Yaa Jesús ja wiints metsk yagßijxëßëky
29 Ku

ajxy choßoñ Jericó, janteßemmyáyë jëyaßayë Jesús ënajty pyanëkxy. 30 Jimë
wiints ajxy ënajty metskë yßëñaßay tußaam. Nëgo ajxy myëdooy ku Jesús ënajty
ñaxy, nëm ajxy yaaxy:
—¡Mëj Windsèn, David ja yßap yßok, ëjts nëxuußtsëk!
31 Yßojpyë kußuk ja wiints ajxy ënajty ku ajxy yßamónët; perë maas tëßëngajnë
ajxy ënajty yaßaxy:
—¡Mëj Windsèn, David ja yßap yßok, ëjts nëxuußtsëk!
32 Mënitë Jesús tyënaaxyëjpy, myëjßyaaxy ja wiints ajxy, nëm ajxy myëyajtëëy:
—¿Tii ajxy mdsojpy kújëch ndúnët ma mijtsën?
33 Nëm ajxy yßadsooy:
—Mëj Windsèn, ween ëjts nßijxëßëky.
34 Ñajtsßëyowëëyë Jesús ja wiints ajxy, mënitë wyiin ajxy ñëßëdoonëxë, a
teßemmyënítyë ajxy yßijxëßky, pyanëkxë Jesús ajxyën.
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Yaa Jesús kyajpttëgëëy Jerusalén ku të kyußußëyëëky
Ku ajxy ënajty të myejtsnë Jerusalén mëwingón, jim ma ja Betfagé kajptën, jim
mëdëyë ma ja Olivos tunën, mënitë Jesúsë yßabëjpëdëjk metsyë kyejxy, 2 a nëm
ajxy ñëmaayë:
—Nëkx ajxy ma yëßë kajpt mëjßeeßppetytyuumbën, a jimë burrë taj ajxy tußuk
mbaadaßañ kuxoch mëdë ëxkujk burrë tußuk. Mmëgejëßëwëp ajxy, jëdußunëch ajxy
xywyitsmiinët. 3 A ku ajxy pën waamp xyñëmaßawët, nëm ajxy mßadsówët: “Ja Mëj
Windsèn jëdußun yajmaajyajp, a mënit yajßwißimbidaangumbë.”
4 Paady ëda dußun këjx jyadyëë tyuñëë jëdußun tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpë myënaañën:
5 “Nëmaßawë jerusalenkpë jëyaßay ajxy:
“Chaa ja mRey ajxy xyñëmíñ, meeßxyxyeemy,
burrë nëßëgèxp yßëñaßay,
ëxkujk burrë nëßëgèxp,
animal tsëmchëëmbë yßuunk.”
6 Mënit ja abëjpëdëjk ajxy ñëkxy, jyanchtuun ajxy jëdußun nebyë Jesús
yßaneßemyën; 7 wyitsmejtsë burrë taj ajxy mëdë ëxkujk burrë, yakjëbeßenëëyë wyit
ajxy, a mënitë Jesús jeße yajpejty. 8 A ja majyëyaßay ajxy, oy oyë ënajty
ñëßëgëmáyë, jimë wyit ajxy ënajty ñajtsßyeßebëëbyë tußu jooty; a nëjeßejë ujts aaßx
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ajxy ënajty të tyëjy, jëdußun ajxy ënajty pyëdaßaky tußu jooty. 9 A ja jëyaßay ajxy
ënajty nëkxpë jëyëjp mët ëxßaam, pyaßyaaxyp pyaßjojpy ajxy ënajty, nëm ajxy
ënajty myënaßañ:
—¡Mëj jaanch ja David ja yßap yßok! ¡Kunuußxytyuum yëßë yaßay miimbë mejtspë
ja Mëj Windsèn gëxpë! ¡Mëj jaanch jeße ja Maas Këxp Ijpë!
10 Ku Jesús kyajpttëgëëy Jerusalén, këjxë jëyaßay tyëgëßëy aamßajpë, nëm ajxy
ënajty myënaßañ:
¿Pën yëßë yaßay jëdußun?
11 A nëm ja majyëyaßay ajxy ënajty yßadsoy:
—Jesús ëdaa, ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë, Nazaret chooñ jim Galilea naax
jooty.
Yaa Jesús tsajtëjk yajßwaßach jim Jerusalén
12 Ku

Jesús tyëgëëy ma Dios tsajtëjkën, këjx jeße yßëxpëboobyëdsèmy nëgëxyë
mëdußuñtyë ajxy ënajty jipy jyuy dyooky ma tsajtëjkën, mëdë
xëdëßëñgyuwijtspëdëjkë myeexë ajxy jywijßwißimbijtëxë, tyadsë paloma
tooßpëdëjkë yßëñaabyejt ajxypë; 13 a nëm ajxy ñëmaayë:
—Jëdußun Kyujaayë: “Ja ndëjkëch, kojxtënaadyaakt jeße xyëßataßañ;” perë
mijtsëts, meeßtspë jut mijts yëßë mwaanë.
14 Jimnë Jesús ënajty ma tsajtëjkën, mënitë wiintspë mëdë tekmyaßatpë ajxy
wyingumedsëëy, a yajpaßamnajx jeße. 15 Perë ja teety windsèn ajxy mëdë ley
yajnëßixëëbyëdëjk ajxy, janteßemjyotmaßt ajxy ku Jesús ajxy yßijxy ku ja
oyakjwëëñë jatypë ënajty tyuñ, mët ku ja pißigßënaßk ajxy ënajty pyaßyaßaxy
pyaßjóky ma tsajtëjkën ku ajxy ënajty myënaßañ: “¡Mëj jaanch ja rey David yßAp
yßOk!” 16 A nëm ja yaßay ja Jesús ajxy ñëmaay:
—¿Mmëdoopy jëdußunë waamp yëßë pißigßënaßk ajxy jëdußun myënaßañ?
Nëmë Jesús yßadsooy:
—Nmëdoobyëch. ¿Nej kajnë ajxy jëdußun myajmëdyaßakñë ma dußun
myënaßañën:
“Tëë ja ëy yaßaxy oybë mbëdaßaky,
ma ja pißigßënaßk mëdë leeßkë yßaaw ajxyën”?
17 Mënitë Jesús ja yaßay ajxy ñëßëgeeknë, tsoßon jim Jerusalengën, nëkx jeße
Betania, a jim jeße chunajxy.
Yaa Jesús ja higuera kyapxpoty
18 Jopñë

ënajty jeße ku Jesús wyißimbijkumbë Jerusalén, yëßooßpëjkë jeße. 19 Jimë
higuera tußuk yßijxy tußaam mëwingón, mënit ñëkxy ma jeßejën, perë ku tyëëm
kyaßapaatë, jagooyë ënajty agë aay, nëm ja higuera ñëmaay:
—¡Ni mënaa mgaßatëëmbejtëgajtsnët!
A teßemmyënítyë higuera jyanchtëëch. 20 Ku ja yßabëjpëdëjk ëda ajxy jëdußun
yßijxy, mënit ajxy jyanteßemßyakjwëëy a nëm ajxy myëyajtëëy:

—¿Nepy yëßë higuera jëdußun pakyë ku tyëëch?
21 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ku jwëßëñty ajxy mmëëdßádët a ku ajxy
mgaßajodßametskëßëwët, kaßa ñëßßëdaayëßajtyë ajxy jëdußun mdúnëp nébyëch ëda
higuera të nduñën, ëxtë ku yëßë nëßëdún nëßëgópk ajxy mnëmaßawët: “Jwaßats jim,
nëkx mejy jooty kaßaw”, janch jadëëjëp jëdußun. 22 A ti jaty ajxy myujßwaampy ku
ajxy ënajty mgojxtënaßay, ku ajxy mmëbègët, mwinkpègëp ajxy jëdußun.
Ja Jesúsë kyußudujt
23 Ku

Jesús myejch ma tsajtëjkën, jimnë ënajty yajnëßixëßëy ku ja ley
yajnëßixëëbyëdëjk ajxy myejch mëdë teety windsèn ajxy tyadsë kopkßajpë kajpt
jootypë ajxy, a nëmë Jesús ajxy myëyajtëëy:
—¿Ti kußudujt mich jëdußun mmëët ku dußun të mjatkëßëy? ¿Pën ëda kußudujt
jëdußun të xymyoßoy?
24 Mënitë Jesús yßadsooy:
—Chámëch mijts tußuk nmëyajtëwaambë, a kújëch ajxy ëyaa
xyßadsoowißimbijtët, janë nßawaanëp mijts ëyaabë pënë kyußudujtßaamëch ëda
dußun nduñ. 25 Ku Juan myëyajnëbejty, ¿maa ja kußudujt choßoñ, tsajpootyp, tëgë
yabë nax wiinë?
Mënit ajxy tyëgëëy mëdyaßaky yajkapxyëëbyë amíñ axyëpy, nëm ajxy myënaañ:
—Ku ajxy nmënaanëm ku chajpootypë, nëm ajxy xyñëmaßawánëm: ¿A tii ajxy
jeße ku mgaßamamëbëjpë? 26 A ku ajxy nmënaanëm yabë nax wiin, ndsëßëgëëyëm
yëßë kußuk ajxy; ix nëgëxyë ajxy jëdußun myëbëky ku Juan ënajty jeße Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpë.
27 Mënit ja yaßayë Jesús ajxy yßadsooy:
—Kap ëjts nnëjwëßëy.
Janë nëmë Jesús yßadsoobë:
—Janë ni ëëch mijts ngaßßawanánëbë ti kußudujtëch nmëët kújëch ëda dußun
nduñ.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja uunk metspë
Nëmë Jesús yajtëëy:
—¿Nepy ajxy jëdußun mßixy nepy ajxy cham nyajmëtmëdyaßagaßañën? Tußugë
jëyaßay ënajty, metskë yßuunk. Mënitë yßuunk jëyëbßajtpë wyingumedsëëy, nëm
ñëmaay: “Uunk, nëkx jim jëdaßa uktún machë ndsaatyp kamën.” 29 Nëm ja
jëyëbßajtpë yßadsooy: “Kábëch nnëkxaßañ.” Perë mënitë jyoot wyinmaßañty
ñëßëyajmejch, a nëkx jadaßookëgumbë. 30 Mënitë yßuunk jak tußukpë
wyingumedsëëy, janë jëdußun jeße ñëmaabyë. A nëm ja yßuunk yßadsooy: “Jëßooy,
nèkxpëch cham.” Perë kap jeße ñëßënèkxy. 31 Ma ja yaßay yßuunk metspën, ¿mëdyi
uunk jeße dußun tuun nebyë tyeedyë jyoot chokyën?
Nëm ja yaßay ajxy yßadsooy:
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—Ja jëyëbßajtpë.
Mënítëdsë Jesús myënaañ:
—Teßemtyëyßajtëch mijts nnëmaßay, ja yajnëßëjuudyuutpëdëjk mëdë
kußindoßoxyëjk ajxy, nëgëtëgëßëwaamp ajxy jeße ma ja Diosë yßaneßemdaaktën
kejee mijts. 32 Ix tëëjë Juan Mëyajnëbejpë yßoy jëdußun ajxy xyjyayajnëßixëëy ku
ajxy mjußukyßádët nebyë Dios chokyën, a kap ajxy jeße mmamëbëjky; perë ja
yajnëßëjuudyuutpëdëjk mëdë kußindoßoxyëjk ajxy ñëgëmamëbëjk ajxy jeße; perë
mijts, ooy ëda ajxy jëdußun mjaßijxy, kap ajxy mjootßwißimbijty ni
mgaßamamëbëjky ajxy.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja kam jootypë tuumbëdëjk kaßawëndèybë ajxyën
Ukjakmëdow ëda yajmëbaadyßaambë ajxy. Jii jëyaßay ënajty tußuk kunaax
kugam, pyëdaakë tsaatyp kam, jyußuguraajëëy, ñëdajëëyë tsaatypñëë xeeßxëßëñty
tsaa jooty, këxpë kwendëßadëßëñty kyojy, a jëdußunë kam jootypë tuumbëdëjk ja
tsaatyp kam ajxy yagßajudyujky, a mënit ñëkxy jëgem. 34 A ku ja tsaatyptyúk
yßabaaty, mënitë kudsaatyp kam ja myoonsë ajxy kyejxy ma ja kam jootypë
tuumbëdëjk ajxyën, jëdußun yajkëßëdëgëßëwëëjët mëdußuñtyë kudsaatyp kam
ënajty pyaadaßañëë ja ajxy ënajty të yajpëdëßëgyëbë. 35 Perë ja kam jootypë
tuumbëdëjk ajxy, myajts ja moonsë ajxy, nëjeße ajxy wyobßooßky, nëjeße ajxy
yagßooßky a nëjeße ajxy kyaßatsßooßky. 36 Mënit ja kudsaatyp kam ja myoonsë wiink
jatypë jyakkejxkumbë maas may kejee ja jëyëbßajtpë, perë ja kam jootypë
tuumbëdëjk ajxy, janë teßemjyëdußun ëda moonsë ajxy tyuungumbë.
37 ’Ku ajxy ënajty të yßukkëxykexyëë, mënitë yßuunk oy kyejxnë, ix nëm ënajty
myënaßañ: “Nßuungëch mëbëky ajxy xywyingußudsëgëßëwánëp.’’ 38 Perë ku ja kam
jootypë tuumbëdëjk ja uunk ajxy yßijxy, nëm ajxy ñëñëmaayë amíñ axyëpy: “Ëda
yaßay ja nëdeety winduumbëgaamp. Tsëk ajxy yagßooßkëm, a jëdußunë ñëdeety
ajxy nmamëßëmëëyëm.” 39 A mënit ajxy jyanchmajch, pyëdaak ajxy tsaatyp kam
ajëëxk, yagßooßk ajxy. 40 A paadyëts, ku ja kudsaatyp kam myédsët, ¿nepy ja kam
jootypë tuumbëdëjk ëdaßa ajxy tyunaßañëë?
41 Nëm ja yaßay ajxy yßadsooy:
—Kap ajxy ñëxuudsaßañëë, yagßooßtëgatsánëp ja kaßawëndèy jëyaßay ajxy, a
jëdußun ja wiink kam jootypë tuumbëdëjk ja tsaatyp kam yagßajudyugaßañ
mëdyiibë jeße oy kwendëyejp ja të tyúñëbë.
42 “Nëmë Jesús ja yaßay ajxy ñëmaay:
—¿Nej kajnë ja Kujaaybë ajxy myajmëdyaßakñë ku dußun myënaßañ:
“Ja tsaa mëdyiibë tëjmuußtspëdëjk ajxy kyaßakußubëjk,
ëda tsaa jeße cham nëgë kopkßajnëp.
Ja Mëj Windsèn ëda dußun të tyuñ,
a janteßemyßoyakjwëëñë ëda ajxy jëdußun nßijxëm”?
43 A paadyëts ajxy nnëmaßay, xypyëgánëp mijtsë Diosë yßaneßemdaakt ajxy, a
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jëdußunë jëyaßay ajxy myoßowaßañëë mëdyiibë ajxy jeße jußukyßajp nej yßaßixëßëyën.
44 Ku pën jëdußun kyaßawët ma ëda tsaa nëßëgèxpën, kèxëp jeße yßawonëßëy; a ku
pën ëda tsaa ñëßëgaßabedëëjët, joßots joßots jeße jyádët.
45 Ku ja teety windsèn mët ja fariseos ja yajmëbaadyßaambë ajxy jëdußun
myëdooy, wyinjwëëy ajxy jëdußun ku Jesús ja yaßay ajxy ënajty të yajmëbaady
nebyë tuumbëdëjk kaßawëndèybën. 46 Mënítëdsë Jesús ajxy jyamadsáñ, perë ja
kußuk ajxy ënajty chëßëgëëpy, ix Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë kußuk ja Jesús
ënajty tyijy.
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Yaa Jesús yajmëbaady ma ja pëk ußuk jyadyëëjën
Jadaßookë Jesús tyëgëëgyumbë mëdyaakpë yajmëbaadyßaam, nëm ajxy
ñëmaayë:
2 —Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt, teßemjyëdußun jeße nebyë rey tußugën ku xëë
dsuu yakjajtë ku yßuunk yajpëjky. 3 A mënitë myoonsë ajxy kyejxy jëdußun ja
woybë wichpë yajmëjßyaßaxëëjët, perë ja woybë wichpë ajxy kap ajxy chojky ku
ajxy ñèkxët. 4 Jëdaßook ja myoonsë ajxy wiinkpë jyakejxkumbë, nëm ajxy
ñëmaayë: “Jëdußunë woybë wichpë ajxy mnëmaßawët kuchë kay ußuky të
nßaßixëdyaßaky, kuchë nwaj mèdëchë nßanimal nißx jatypë të nyagßoßoky, a nëßix
aßixëßë jeße cham këxyën; ween ajxy myiñ machë pëk ußuk nyakjadyëëjën.” 5 Perë
ja woybë wichpë ajxy kap ajxy jëdußun myëjpëdaaky, tuß jëyaßay ñëkxy kyam
jooty, a tuß jëyaßay ma jyuyën tyoogyën, 6 a nëjeße ajxypë, myajts ja moonsë ajxy,
chachtyuun ajxy, jëdußun ajxy yagßooßky. 7 Ku ja rey ëda dußun myëdooy, jotmaßt
jeße, kyejxë syoldado ajxy may, ooy ja mëyagßooßpë ajxy yagßoßogyëë, a noßkëxë
kyajpt ajxy. 8 Mënitë myoonsë ajxy ñëmaay: “Tëë ja xëë dsuu yßaßixëdyaßagyëë ma
ja pëk ußugën, perë ja ajxy ijty të jyawoyëëjëbë kap ajxy jeße yßawinmatsë ku jeße
myínët. 9 A paadyëts, nëgë nëkx ajxy jim ma jatyë tußu ñëñëßënaxyëë, wow wits
ajxy pën jaty ajxy jim mbaatyp.” 10 Janch nëkx ja moonsë ajxy nëßaam dußaam,
yajtußukmujk ajxy nëgëxyë mëdußuñtyë ajxy pyaaty, axëk jëyaßay ajxy tyadsë
ojyëyaßay ajxy; yagßujts ajxy jeße jim ma ja pëk ënajty jyadyëëjën.
11 Mënitë rey tyëgëëy, ooyë woybë wichpë yßixy, jiibyë jëyaßay tußuk pyaaty kap
ënajty të ñëgyubëgyëë nebyë wit ajxy pyëgëßëyën ku pëk jyadyëë. 12 A nëm ja
yaßay ñëmaay: “Mëgußukßajpë, ¿nepy yaa të mdëgëßëy a kaj të mnëßënëgyubëjkëbë
nepy ja wit ajxy myënëkxypën ma ja pëk jyadyëëjën?” A teßemyßußumdëgooy ja
yaßay. 13 Mënitë rey ñëmaay ja tëgootypë tuumbëdëjk ajxy: “Këßë xots tekxyots
yëßë yaßay ajxy, ëxjwijppëdsèm ajxy jim ma yßagootstuumën. Jiipy ma ja jëßëw
xuuts jyadaßañëëjën mët ma ajxy tyëtskëdattaßañën”. 14 Ix may ajxy myëjßyaßaxyëë,
perë nëweeñtyë ajxy wyimbiyë.
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Yaa ajxy yajtèy ku ajxy jyuy myoßoñ
15 Mënitë

fariseos ajxy ñëkxnë, ooy ajxy kyojkyapxytyúñ nebyë Jesús ajxy
yajkapxtëgóyët, jëdußun ajxy myádsët yßamdso mëdyaßakyßaam. 16 Mënit ja yaßayë
yßabëjpëdëjk ajxy kyejxy mëdë Herodes kyußuk ajxy ma Jesúsën, jëdußun ajxy
ñëmaßawët:
—Yajnëßixëëbyë, nnëjwëëpy ëjts ku michë tëyßajt mmëtnëchogyëë a ku ja Dios
tußu tëyßajt myajnëßixëßëy, tuß tëyë mich mnëßëjëyaßayßáty, a kaj mmëjpëdaßaky
nebyë kußuk xymyëdyaßagyën, a kabë jëyaßay myajkopkëßëy nepy jeße. 17 A
paadyëts, ëjts uknëmaayëk nej mich jëdußun mßixy: ¿Nej aßixëëpy ku ajxy jyúyët
myoßonëdë ma ja emperadorßajpë Roma naax jooty, tëgë kabë?
18 Perë yßixyßajtëbë Jesús ja yaßayë yßaxëk winmaßañty ajxy ënajty, nëm ja yaßay
ajxy ñëmaay:
—¡Mijts jëyaßay, mnëßënëbyëdaakëp ajxy! ¿Tiijëch ajxy ku xywyinmaßañtyßíxy?
19 Ëchë waßxyxyëdëßëñ ajxy tußuk ukßyagßijxëk ja ajxy myakjuupy myajmoßombyë.
A jyanchyagßijxë waßxyxyëdëßëñ ajxy tußuk ja tuß xëë gudúñ tsobaatpë. 20 Mënitë
Jesús ja yaßay ajxy myëyajtëëy:
—¿Pënë wyiin jyëjp aßëdyuunnáxy ëda yam? ¿pënë xyëë ëda yam?
21 Nëm ajxy yßadsooy:
—Ja emperadorßajpë Roma naax jooty.
A nëm ajxy ñëmaayë:
—Moßowxë emperador ajxy mëdyiijë emperadorë jyeße, a moßowë Dios ajxypë
mëdyiijë Diosë jyeße.
22 Ku ëda ajxy jëdußun myëdooy, jyanteßemßyakjwëëy ajxy, ñëßëgeekë Jesús
ajxyën, nëkx ajxy jeßejën.
Yaa ajxy yajtëëy ma ja jujkpyëgyëëbën
23 Mënit

xëë ja saduceos ajxy nëjeße myejch ma Jesúsën, ja ajxy jëdußun
mënaambë ku pën kyajujkpyèky, a nëm ajxy myëyajtëëy.
24 —Yajnëßixëëbyë, jëdußun ja Moisés myënaañ kuk ja yaßadyëjk yßoßogët, pë kabë
uunk ajxy ënajty të pyaady, ja pyuyaßay ja yaamk toßoxy winkpëgaamp, jëdußun ja
pyuyaßay yßap yßok myëßëmëßëwët. 25 Jëdußunëts taßook jyajtë tyuunë ma ëjtsën.
Nëjuxtujk puyaßay ënaßk ajxy ënajty. Jatoßoxyëjk winkpëjk ja jëyëbßajtpë, perë ooßk
jeße a kabë yßap yßok ñëßëgeeky. Ja pyuyaßay jak nëkxpë ja yaamk toßoxy winkpëjk.
26 Janë jëdußun ja myëmetspë, ja myëdëgëëkpë, ëxtë ja myëjuxtujkpë jyajpë. 27 A
nëgëjx ajxy jeße dußun yßoßoky, janë ooy ja toßoxyëjk jyakteßemyßooßpë. 28 A
paadyëts, kuk ja jujkpyèk jyadaßañëë, ¿mëdyi yaßadyëjk ja toßoxyëjk ëdaßa jeße
dußun toßoxyëgßadaamp, ix nëjuxtujkëmëts ajxy jeße të jyawinkpëky?
29 Mënítëdsë Jesús yßadsooy:
—Kap ajxy mnëßëgënëjwëßëy, paaty ku ja Kujaaybë ajxy mgaßixyë ni ja Diosë
myëjaa. 30 Ix ku ja jujkpyèk jyadaßañëë, kabë yaßadyëjk ni toßoxyëjk ajxy pyëganë,

ix nebyë Dios ángeles tsajpootypën ajxy jeße yßidanë. 31 Perë ma yëßë myinëßëyën
ku ja oßoky jëyaßay ajxy jyujkpyèky, ¿nej kajnë ajxy myajmëdyaßakñë nebyë Dios
ajxy të xyñëmaßayën? Ix jëdußun jeße myënaañ: 32 “Ëëch ja Abraham xyDyiosßajp, ja
Isaac xyDyiosßajp, ja Jacob xyDyiosßajp.” A paadyëts, ja Dios, kaßa yßoßokjyëyaßayë
Dyios ajxy jeße, jujky jëyaßayë Dyios ajxy jeße, ix ma Dios këxpën, agë jujky ajxy
jeße nëgëxyë.
33 Ku ja kußuk ëda ajxy jëdußun myëdooy, jyanteßemßyakjwëëpy ajxy ënajty nepy
ënajty yajnëßixëßëyën.
Ja mëj aneßemt
34 Ku

ja fariseos ajxy jëdußun myëdoyßajty ku Jesús ja saduceos ajxy ënajty të
yagßamóñ, mënit ajxy yßamugëëy ma jeßejën. 35 Jim ënajty tußuk ma jeße ajxyën, ley
yajnëßixëëpy ënajty, wyinmaßañtyßixaambyë Jesús ënajty, a nëm myëyajtëëy:
36 —Yajnëßixëëbyë, ¿mëdyii aneßemt jeße maas tsobaatp ma ja leyën mëdyiibë
Dios ja Moisés myooy?
37 Nëmë Jesús jeße yßadsooy:
—“Tsok paßëyow ja Mëj Windsèn ja mDios mëdußuñtyë mjoot mjwëßëñty,
mëdußuñtyë mjoot mßaañëmë, mëdußuñtyë mjoot mwinmaßañty.” 38 Ëda aneßemt
jeße jëyëbßajp a ëdaa jeße maas tsobaatp. 39 A ja myëmetspë teßemjyëdußun jeßebë
nepy ja jëyëjpën: “Mdsok mbaßëyówëp ja mmëdußuk jëyaßay nepy amdsoo
mnëchogyëëjën.” 40 Ma ëdaa metspë aneßemdën, agë jim ja leyë yßëjx tyeky
mëdyiibë Dios ja Moisés myooy, mët ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy
yajnëßixëëyëbë.
¿Pënë yßap yßok jeße ja Mesías?
41 Jimë

fariseos ajxy ënajty të ñëßamugëëbyë, nëmë Jesús ja yaßay ajxy
myëyajtëëy: 42 —¿Waamp mijts mmënaßañ ma ja Mesías këxpën? ¿Pënë yßap yßok
ëdaßa jeße?
Nëm ajxy yßadsooy:
—Davitë yßap yßok jeße.
43 Mënitë Jesús ja yaßay ajxy ñëmaay:
—¿A nebyë David ja Mesías jëdußun yßuknëmaabyë Dios Espíritußaam, Mëj
Windsèn? Ix nëm ja David myënaañ:
44 “Ja Dios, jeßejëchë nMëj Windsèn jëdußun xyñëmaayë:
“Ëñaßaw machë nßaßooyßaampyën,
ëxtë kúnëchë mmëdsip nbëdaßagët mdekpyaßk.”
45 ¿Nébyëk tyijy jëdußun yßapßaty yßokßaty, pë David jëdußun amdso yajxëßajp Mëj
Windsèn ja Mesías?
46 Ni pën ënajty oy waamp kyaßanëßëgëßadsowaßañ, a teßemmyënít xëë, ni pën
ënajty kyaßanëyßajwëëyën ku Jesús ajxy waamp jyakmëyajtèwët.
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Yaa Jesús ja fariseos ajxy ñëxëßëwëßëy mëdë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy
Ku ëda dußun yßukjajt yßuktuunë, nëmë Jesús ja kußuk ñëmaay mëdë
yßabëjpëdëjk ajxy:
2 —Ja ley yajnëßixëëbyëdëjk mëdë fariseos ajxy, jeße ja tuunk ajxy mëët ku ja
aneßemt ajxy yajnëßixëßëwët nebyë Moisesën. 3 A paadyëts,
mmamëdyaßakmyëbègëp ajxy a mgudyúnëp ajxy këxyë nepy ajxy xyñëmaßayën;
perë kaßa ajxy jëdußun mbaßixy nej yëßë ajxy jyëyaßayßátyën, ix ku ajxy
yßukjamëdyaßaky a kap ajxy ñëßëtúñ nepy ajxy jyayajnëßixëßëyën. 4 Adsipë jëyaßay
ja aneßemt ajxy nëßënëgoodë yajnëßëdijy ku ajxy kyudyúnët, a ni jeße ajxy ni
weeñtyë kyaßanëyßamëjaaduñëë ku ajxy yßukkudyúnët. 5 Paaty ajxy jëdußun
jyëyaßayßáty, jëdußun ajxy yßixëëjët yßeebëëjët, ëxtë mëjßwiin jatyë Dios mëdyaßaky
Kujaaybë ajxy yajnëwyinnëgopxodsëßëyëë tyats ajxy yajnëgyëßëxodsëßëyëë, mët ja
wyit teek paßa waay ajxy yoñ jaty pyëdaßaky. 6 Jyanteßemmyëtnëchojkëp ajxy ku
ajxy yßëñaßawët ma ja mëj ëñadyaakt odyuumbën ku ja magay jyadyëë a mët ku
ajxy teßemkyußuduum yßëñaßawët jim sinagoga, 7 a mët ku ajxy yajpooßxëëjët
alëplaaz a mët ween ajxy ñëmaßayëë yajnëßixëëbyë.
8 ’Perë mijts, kaßa ajxy jeße mßëxtaßay ku ja jëyaßay ajxy xyñëmaßawët
yajnëßixëëbyë, ix tußukyë mYajnëßixëëbyë ajxy, ëëch jeße, a nëgëxyë mijts ajxy
mdußuk hermanë. 9 A kaßa ajxy pën mnëmaßay teety ëda yabë nax wiin, ix tußukyë
jeße ja mDeety ajxy, a jim jeße tsajpootyp. 10 A kaßa ajxy mßukteßemyßaßíxy ku ajxy
xyñëmaßawët yajnëßixëëbyë; ix tußukyë myajnëßixëëbyë ajxy, ëëch jeße ja Mesías.
11 Pën jeße maas mëjßajp ma mijtsën, jeßejëts ajxy ween xymyëdúñ. 12 Ix pën
nëmyëjjaanchpëdaakëp, chuuk pëdaßagánëp jeße, a pën nëchuukpëdaakëp, jeßejëts
mëj jaanch pëdaßagánëp.
13 Perë ¡oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos
ajxy, mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix jëdußun mëwiin mijts nebyë tëgßaaw ajxy
mßagëëbyën ma ja tsajpootypë yßaneßemdaaktën jëdußunë jëyaßay ajxy
kyaßatëgëßëwët; a ni mijts jipy mgaßatëgëëbyë a ni mgaßayajtëgëßëyë jëyaßay ajxypë
pën jaty jawëßëtyëgëßëwaamp. 14 [Perë ¡oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley
yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos ajxy, mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix mbëjkëbë yaamk
toßoxy ja tyëjk ajxy a jëdußunts ajxy jejky jaty mjanëßixy kojxtënaßay. Paadyëts, oy
oyë ajxy mgumëdowaßañ.]
15 ¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos ajxy,
mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix nëë naxy wok naxyë jamyëët ajxy mßëxtaßay pën ajxy
xypyanèkxëp, a ku ajxy jëdußun mbaady, mejtsjëdußuñtyë ja yaßay ja mëjkußaambë
ajxy ñëgëßawinmatsën kejee mijts ajxy.
16 ’¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, ix jëdußun mëwiin mijts nebyë wiints ja
myëwiints winßwoyën! Ix nëm ajxy mmënaßañ: “Ku pënë tsajtëjk kyapxpaat
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myëdyaakpaadët, kap jëdußun ñejpyë; perë ku ja tsajtëjk oro kyapxpaat
myëdyaakpaadët, jeße mëbëky jëdußun adsip ñëßëgëkudyúnëp. 17 ¡Kabë mjoot
mwinmaßañty ajxy a mwiints ajxy! Ix ¿mëdyii jeße maas tsobaatp, ja oro tëgë ja
tsajtëjkë mëdyiibë ja oro yajmëdsobaadëëpy? 18 Jëdußun mëët ajxy mmënaambë:
“Ku pënë yojxtaakt kyapxpaat myëdyaakpaadët, kap jëdußun ñejpyë; perë ku pënë
ja yojxëëk kyapxpaat myëdyaakpaadët, jeßejëts mëbëky adsip kyudyúnëp.” 19 ¡Kabë
mjoot mwinmaßañty ajxy a mwiints ajxy! Ix ¿mëdyii jeße maas tsobaatp, ja
yojxëëkë, o ja yojxtaakt mëdyiibë ja yojxëëk yajmëdsobaadëëbyë? 20 Ix pën ja
yojxtaakt kapxpaatp mëdyaakpaatp, kaßa ñëßëyojxtaaktßajtyë jeße dußun
kyapxpaatyp myëdyaakpaatyp, këxyë jëdußun ñëßëgëkapxpaady mëdußuñtyë jeße
jim ma ja yojxtaaktën. 21 A pënë tsajtëjk kapxpaatp mëdyaakpaatp, kaßa
ñëßëtsajtëjkßajtyë jeße dußun kyapxpaatyp, mëdë Dios jeße dußun ñëßëgëkapxpaaty ja
jim ijpë. 22 A pënë tsajpootypë kapxpaatp mëdyaakpaatp, ja Diosë myëj oy
ëñadyaakt jeße dußun kyapxpaat myëdyaakpaatëp, a mëdë Dios ja jim ëñaabyë ma
jeßejën.
23 ¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos ajxy,
mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix mjayejpyë diezmo ajxy ma ja aay ujts ajxy jyëëßxypën
ja pëdsëëmbë kojy jooty maaßxy jooty: ja menta, ja eneldo mët ma ja cominën, a
kabë Diosë ley maas tsobaatpë ajxy nëgë mmëjpëdaßaky: ku mjußukyßádët nebyë
Dios chokyën, ku mmanëxuudsët mët ku mjwëßëñty mbëdaßagët. Aßixëëptyën
jëdußun ku ajxy jëdußun mduñ, perë kaßa ja tuß tußubë ajxy mßexßixy ja maas
tsobaatpë. 24 Jëdußun mëwiin mijts nebyë wiints ja myëwiints winßwoyën, nebyë
jëyaßay ja vino ajxy yßënaxyën, ja tsach ajxy yajpëdsëëmpy perë ja camello ajxy
ñëgëyajmëgußuuknaxëëpy.
25 ¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos ajxy,
mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix xyëëbë mgayëßëñty mßuugëßëñty ajxy
mjanëwëßëñëßëbujy mjanëwëßëñëßëjeßech, perë agë meechëëbë agë axëëkpë jeße
jipy myëët, a jëdußunëts mijtspë. 26 ¡Miich fariseo wiintspë!, jëyëjp ja kayëßëñty
uugëßëñty jot jootypë ukpuj ukjeßets, jëdußunëts ja ñëßëgèxpë mëët waßats
myëßëmëßëwët. 27 ¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët
fariseos ajxy, mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix teßemjyëdußun mijts nebyë oßoky jëyaßay
jut kußumuuchpën mëdyiibë poop nëßuky, ñëßëgèxp jeße yajxón kyëßëxëßëky, perë ja
jipy jut jootypë agë oßoky jëyaßabyajk jeße jiipy mët ja agë pußuts agë jonbë. 28 Janë
jëdußunëts mijtspë, jëyaßayë wyinduum mijts ajxy nëßëgèxp kußuduum
mnëßëyajkëßëxëßëky nebyë ojyëyaßayën, perë jipy mjot jooty ajxy
mnëßënëbyëdaakëp ajxy jëdußun, agë axëëkpë ajxy mmëët.
29 ’¡Oy oyë ajxy mdsaachpëgaßañ, mijts ley yajnëßixëëbyëdëjk mët fariseos ajxy,
mnëßënëbyëdaakëp ajxy! Ix mgumuußchp ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjkë
yßoßoky jut ajxy a myajxonbëdaakyp ajxy jeße jim ma ja ojyëyaßay ajxy
ñaaxtëgëëyën. 30 A nëm ajxy mmënaßañ: “Ku ëjts axyëp jeky të nnëßëjußukyßáty

mëna ëjtsë nßap ndeety jyußukyßátyën, kap ëjts jëdußun ka nbajatkëëy ku ja Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy yagßooßky.” 31 A paadyëts, amdsooyë ajxy
jëdußun mnëyajkëßëxëßëgyëë ku mijts ajxy jeße xyßapßaty xyßokßaty ja Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy yagßoßokëbë. 32 ¡A teßemßyajmáyëts ajxy jëdußun
ja mßap mdeety ajxy të yajtsoßondaßagyëbë!
33 ’¡Mijts tsaßañtyëjk! ¿Nébyëk tyijy ëdaßa ajxy mßuknëßëtsoßogët ma ja
kumëdoodaakt mëjkußaambën? 34 A paadyëts, nyajnëgexaambyë Dios mëdyaßaky
jëgapxnajxpëdëjk mët ja jajpë nëjwëëbyë ajxy tyadsë yajnëßixëëbyëdëjk; nëjeße
ajxy jeße myagßoßogaßañ, nëjeße ajxy cruz këxp mmëjpaßabedaßañ, a nëjeße ajxy
mwobßoßogaßañ ma msinagoga ajxyën, a mßëxwëdit mbawëditaampy ajxy jeße kajpt
kajpt. 35 A paadyëts, mijts jeße dußun pojpëtuum mëdußuñtyë ojyëyaßay ajxy të
yagßoßogyëë yabë nax wiin, jim choßondaßaky mëna ja ojyëyaßay Abel yagßooßkën
ëxtë mëna ja Zacarías yagßooßkën ja Berequías yßuunk, ja ajxy yagßooßkëbë jipy
kujk ma ja tsajtëjkën mët ma ja yojxtaaktën. 36 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay ku
ëda kumëdoodaakt jëdußun ñëßëgëmedsaßañ ma ëda yaßay jëdaßßatypë ajxyën.
Yaa Jesús jyëßëy ma Jerusalén këxpën
37 ’¡Jerusalén,

Jerusalén, mijts ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy
myagßooßpy, a mgußugaßchp ajxy jeße ja Dios ajxy xyjyayajnëgejxpë! ¡Naakßookëchë
mßap mßok ajxy të njawëßëyajtußukmugaßañ, jëdußun nebyë tsedyaj ja yßuunk
yajtußukmúkyën kyeekt paßk, a kabë mjoot jëdußun ñëßëgëtsojky. 38 ¡Ukßix chaadsë
mdsajtëjk ajxy pak tsak myëßëmëßëwaßañ! 39 Ix cham ajxy nnëmaßay kújëch ajxy
xykyaßijxtëgatsánë ëxtë kunë ajxy mmënaßanët: “Janteßemkyunuußxytyuum yëßë
yaßay miimbë mejtspë ja Mëj Windsèn gëxpë.”
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Yaa Jesús ñëgapxy ku ja tsajtëjk yajkußudëgoyaßañëë
Ku Jesús pyëdsëëmy ma tsajtëjkën, a jim ënajty ñëkxnë, mënitë yßabëjpëdëjk
ajxy myejch ma Jesúsën, jëdußun ja tsajtëjk ajxy yajnëßixëëy nepy jaty ënajty
myuuchën.
2 Nëmë Jesús myënaañ:
—¿Mßijxyp yëßë ajxy jëdußun këxyë? Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ni tußuktë tsaa
yaa kyaßamëßëmëßëwaßañ yujmuuch, xity tyajy yëßë këxyë myëßëmëßëwaßañ.
1

Ja ijxtaßant kajnë xëë tiempë ënajty kyëxy myay
Kujekyjwëëpy, jimë Jesús ënajty yßëñaßay ma ja Olivos tunën, mënitë
abëjpëdëjk ajxy myejch ma jeßejën, jëdußun ajxy ameeßchtyuum myëyajtëëy:
—Ëjts ukßawaanëk, ¿mënaa ëda dußun këxyë jyadaßañëë, a tii jëdußun
ijxtaßantßadaamp ku ënajty mminaßañ mët ku ja nax wiimbë ënajty kyëxaßañ
3

myayaßañ?
4 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Mnëgywendëßadëëjëp ajxy, jëdußun ajxy pën xykyaßawinßëënët. 5 Ix minaamp
ajxy may ëchë nxëë gëxpë, nëm ajxy ñëßixymënaßanaßañ: “Ëëch jeße ja Mesías”, a
may ajxy wyinßëënaßañëë. 6 A mmëdowaampy ajxy ku tsip maßat jyadyëë mët ku
tsip maßat jyadaßañëë; perë kap ajxy mdsëßëgëßëwët; ix nëßëgë aßixëëpy jëdußun ku
ëda dußun këxyë jyadëëjët tyunëëjët, perë kajnë nax wiimbë ënajty kyëxy myayñë.
7 Ix nëñëbëdëßëgánëp ajxy amíñ axyëpy amëj naaxßaam amëj kajptßaam, mëdë
aneßembë ajxy ñëñëbëdëßëgaßañëë mët ja wiinkpë aneßembë, jadánëbë yuu xëë
mëdë ujx xii yaa ñaxaßañ, 8 perë nëßëtsoßondaaknë ëda tsaachpë ënajty jëdußun.
9 ’Mënítëts ajxy xyajkëßëdëgëßëwaßañ jëdußun ajxy xychachtyúnët, a
xyagßoßogaamp ajxy, nëgëxyë jëyaßay ajxy xyëßëgßadaßañ ëëch këxpë. 10 Mënit
tiempë, mayë jyoot jywëßëñty ajxy yajtëgoyaßañ mach ëëchën, nëmyëgëdyeeyánëp
ajxy amíñ axyëpy agujëëxypë, nëxyëßëgßadánëp ajxy amíñ axyëpy. 11 A may ajxy
pyëdëßëgaßañ ja tyijy ajxy Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë, a mayë jëyaßay ajxy
wyinßëënaßañëë; 12 a jeße gyëxpë ku ja axëëkpë ënajty të jyanteßemmyayëßëy,
nëmay ajxy kaj ñëchogánënë. 13 Perë pën jëdußun nëßëgë jëjtënaapy ëxtë kunë nax
wiimbë kyèxët myáyët, jeßejëts jeße nëßëwaßadsaamp. 14 A ëda ojyemmyëdyaßaky
ma ja Diosë yßaneßemdaaktën, agapx amëdyaagëßëwánëp ëdaa mëdußuñtyë yabë
nax wiin, jëdußun ajxy mdëyßajtßyégët mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin
chënaßay, a mënítëts ja nax wiimbë kyëxán myayanë.
15 A paadyëts, ku ajxy mßíxët ja xëëk maßat yajßwinßwaats yajßwindëgoobyë ajxy
ënajty yoxy ma ja Dios tëjkën, mëdyiibë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Daniel
myëdyaak, (pën ëda yajmëdyaakp, ween wyinjwëßëy). 16 Pën jaty ënajty jim Judea
naax jooty, ween pyëyëßëky, ween ñëkxy ma ja nëßëdún nëßëgópkën. 17 A pën
ënajty tëjk nëßëgèxp, ku myënákët kaj ween ñëdëjtëgëßëy jëdußun nëkxy tii
yßukßyajpëdsèmy tyëgooty; 18 a pën ënajty kam jooty, kaj wyißimbídët jëdußunë
ñëßëgëjén nëkxy wyich. 19 Perë ¡oy oyë ja toßoxyëjk ajxy chaachpëgaßañ ja ajxy
ënajty mënit tiempë të myaxßuunkpaadyëbë o ja ajxy ënajty uunk yajtsißtspë.
20 Mmëgojxtënaßawëbë Dios ajxy, jëdußun ëda dußun kyaßajadëëjët tëchpoj jooty ku
ajxy ënajty mbëyëßëky, ni sábado xëë jooty. 21 Ix janteßemyßóy oyë tsaachpë ënajty
mënit jyadaßañëë, ni mënaa jëdußun të kyaßajadyëë mëna ja nax wiimbë yßawijy
tyëëßxtaßagyën ëxtë jëdaßanëbaatyñë, a ni mënaa jëdußun kyaßajakjadaßañëë. 22 A ku
ja tsaachpë xëë axyëp kyaßakonßwidsaßañëë, ni pën axyëp kyaßatsoßogaßañ, perë ja
wyimbiybë këxpë Dios ja tsaachpë xëë kyonwidsaßañ.
23 ’A paadyëts, ku ajxy pën xyñëmaßawët: “Ukßix, chaa jeße ja Mesías”, o “Ukßix,
xim jeße”, kaßa ajxy mmëbëky. 24 Ix pëdëßëgaamp ajxy may ja tyijy ajxy
Mesíasßajpë, mët ja ajxy tyijy ja Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë; a tyunaambyë
ijxtaßant mëdë mëj winmaßañty ajxy, jëdußun ajxy ënajty myëwinßëënaßañ, ëxtë
jawinßëënánëp ajxy jeßebë ja Dios të wyimbiyëbë. 25 Tëë ajxy jëdußun cham

jëyëjpyë ndeßemyßawaanëm. 26 A paadyëts, ku ajxy pën xyñëmaßawët: “Ukßix, jim
jeße tëßëts nëßëgáp paktuum”, kaßa ajxy jim mnëkxy; o ku ajxy xyñëmaßawët:
“Ukßix, jiipy jeße tëgooty”, kaßa ajxy jëdußun mmëbëky. 27 Ix jëdußun mëwiin nebyë
wëdsuk jyajtsoßondaßagyën xëbëdsëëmpyë a jëdußun jyajméch xëgußunajxypë,
jëdußunts jeße jyadánëbë kújëch ënajty nmiñ, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk.
28 Ix jëdußun mëwiin nebyë luut ajxy tyußukmúkyën ma ti oßoky yajpaadyën,
jëdußun jeße jyadánëbë kuch nminaßañ, nëgëxyë ajxy yßixyßat myëdoyßadaßañ ëda
ijxtaßant këxpë.
Wißimbidaamp ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk
Teßemmyënít ku ëda tsaachpë xëë ënajty të ñaxy, wingoodsëßëwaambë xëë,
kabë poßo ënajty yßananë, ja mamyëdsaßa tsajt këxpë kaßawaamp jeße, a ja ajxy
mëjaa mëëtpë jim tsajt këxp, tsëyuyaamp ajxy jeße. 30 Mënítëchë nßijxtaßant jim
kyëßëxëßëgaßañ tsajpootyp, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk. A mëdußuñtyë
jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin, oy oyë ajxy jyëßëwaßañ xyudsaßañ, a mënítëch
ajxy xyßixaßañ, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk kújëch ënajty jok jooty nmiñ,
ndsooñëch ënajty tsajpootyp mëjaa mëët, tyats mëj jaanch. 31 A ngexaambyëch ja
nßángeles ajxy mët ja trompeta ajxy tußuk yajxußuxaßañ, jëdußunëchë nwimbiybë
ajxy xyajtußukmugánë, jim ajxy choonaßañ ma ja poj mëdaxk itpë myinëßëy
myedsëßëyën, ma ja tsajt choßondaßagyën ëxtë ma jeße kyumayëßëyën.
32 ’Ma ja higuera yajmëbaadyßaambën, abëk ëda ajxy. Ku jeße ñëßëwamëßëñë,
tyëgëßëy aabyëdsëëmbë, mnëjwëëpy ajxy jëdußun ku mëwingoomp
pyoottëgëßëwánë. 33 Janë jëdußun dußumbë, ku ajxy ëda dußun këxyë mßíxët nepy
ajxy të nßawaanëm, mnëjwëßëwëp ajxy jëdußun ku ja hora të myëwingoonë kuch
ënajty nebyë tëgßaaw aguum ndënaañë. 34 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay ku ëda
dußun këxyë ñëßëgëjadaßañëë, kajnë ajxy ënajty kyëxyßoßoky ja ajxy jëdaßßaty
jußukyßajpë. 35 Ja tsajt mët ja nax wiimbë këxaamp tëgoyaamp jeße; perë ja
nmëdyaßagyëch kap jeße kyëxaßañ tyëgoyaßañ.
36 ’Perë ja xëë ja hora ni pën jeße kyaßanëjwëßëy, ni ja ángeles tsajpootypë ajxy, ni
ëëch ja Diosë yßUunk, jagooyëchë nDeety ñëjwëßëy.
37 ’Jëdußun nej mënit xëë jyajtën mënabë Noé jyußukyßátyën, teßemjyëdußun jeße
jyadánëbë kújëch ënajty nmiñ, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk. 38 Ix mënabë
mëj komduu ënajty kajnë jyadyëëjën, kaapy uukpë jëyaßay ajxy ënajty, nëyajpëjk
nëyagßuukëp ajxy ënajtypë, ëxtë kunë Noé tyëgëëy barco jooty, 39 a kap ajxy jeße
ñëßëgëwinjwëëy ëxtë kunë mëj komduu myiiñ a këjx ajxy ñëëjißxëßëy,
teßemjyëdußunëts jeße jyadánëbë kuch ënajty nminaßañ, ëëch, ja Nax Wiimbë
Jëyaßay yßUunk. 40 Nëmetsk ajxy ënajty mënit xëë kam jooty yajpaady, tußuk
yajpëdëßëgaßañëë a ja tußukpë nëßëgeßegánëp jeße. 41 Nëmetskë toßoxyëjk ajxy ënajty
mënit xëë jyëch paan gëxp, tußuk yajpëdëßëgaßañëë a ja tußukpë nëßëgeßegánëp jeße.
42 ’A paadyëts, nëßix aßixëßë ajxy mßídët, ix kap ajxy mnëjwëßëy mëdußunßajtë
29

hórëch nminaßañ, ëëch, ja mMëj Windsèn ajxy. 43 Perë ëdaa mëbëky ajxy jëdußun
nëjwëßëw, ku ja kudëjk ënajty ñëjwëßëy mëdußunßajtë hora ja meeßtspë myedsaßañ,
jujky jeße yßidaßañ a kap ja meeßtspë yajmédsët tyëgooty jëdußun myëmeedsëëjët.
44 A paadyëts, janë jëdußunëts mijts nëßix aßißxëßë mßijpët; ix ëëch, ja Nax Wiimbë
Jëyaßay yßUunk, mëdußunßajtë hora ajxy ënajty mgaßanëdyajy mgaßanëmyayëë,
jëdußunëch nminaßañ.
Ja moonsë mëbëjpë mët ja moonsë kaßa mëbëjpë
45 ’¿Pën

jeße jii moonsëßajp janteßemyßóy janteßemwyinmaßañmyéch, ku ja
wyindsèn të yajkëßëwanëßëyëë mëdußuñtyë ajxy tyußjëën tyußtëjkë jëdußun ajxy jeße
yajkáyët mëdußunßajtë ñëßëgußudujt? 46 Janteßemjyotkujk ja moonsë ku ja wyindsèn
myédsët, ñëßëmejtspedëëjët jeße ku ënajty jim kyudyúñ nej të yßaneßemyëëjën.
47 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, yajkëßëwanëßëwëbë windsèn ja moonsë,
mëdußuñtyë jeße këxyë myëëdë. 48 Perë ku ja moonsë ënajty yßaxëkjëyaßayë a ku
myënaßanët jyoot jywëßëñty jooty: “Kábëch ja nwindsèn chojmedsaßañ,” 49 a
tyëgëßëwët ja myëmoonsë wobßooßpë, kaabyë uukpë, tyëgëßëwët ja mußuky jëyaßay
mët uuk mët jëëßxpë. 50 Ku ja moonsë wyindsèn myédsët mënabë xëë ënajty
kyaßajëbßíxyën, mënabë hora pën kyaßanëjwëßëyën, 51 oy oyë jeße chachtyunaßañëë
a teßemjyëdußun yajkumëdowaßañëë nepy ja jëyaßay nëßënëbyëdaakëbë ajxyën.
Jiibyëdsë jëßëw xuuts jyadaßañëë mët ja tëtskëdat.
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Ja yajmëbaadyßaambë ma ja nëmajkpë këxyii ënaßkën
’Ja tsajpootypë yßaneßemdaakt, teßemjyëdußun jeße jyadaßañëë nepy ja nëmajkpë
këxyii ënaßkën ku ja kyandil ajxy kyonëßky, mënit ajxy pyëdsëëmy jëdußun ja
jamyëßët ajxy jyëjkubaadëßëwët. 2 Nëmëgooxkë këxyii ënaßk ajxy ënajty jyootméch
wyinmaßañmyéchë, a nëmëgooxk ajxy ënajty kabë jyoot wyinmaßañty. 3 Ja ajxy
kabë jyoot wyinmaßañtypë, kyonëßkë kyandil ajxy, perë kabë yßon ajxy awiink
jyakmanëkxy; 4 perë ja ajxy jootméch winmaßañmyéchpë, myënëkxë kyandil ajxy
mëdë yßon ajxy jak awiink. 5 A ku ja jamyëßët kyaßatsojmejch, tyëgëëy ajxy
nëgëxyë mayßußubyë, ooy ajxy myaßooßnë. 6 Kuptsußumt ëdaßa ënajtyën ku yaßaxy
mëk yajmëdooy: “¡Xim ja jamyëßët myiinë! ¡Pëdsëm ajxy, jëdußun ajxy
jëjkubaadëßëw!” 7 Këjxë këxyii ënaßk ajxy pyëdëßëky, a mënitë kyandil ajxy tyëgëëy
aßixëdyaakpë. 8 A ja ajxy kabë jyoot wyinmaßañtypë, nëm ja winmaßañmyéchpë
ajxy ñëmaay: “Ëjtsë mßon weeñtyë ukpußumooyëk, ix cham ëjtsë ngandil
pyißidsánë.” 9 Perë ja ajxy winmaßañmyéchpë, nëm ajxy jeße yßadsooy: “Kap
jëdußun yßoyë, jëdußun pën kyaßonßwingugëxëßëwët, ni ëjts ni mijts, nëgënëkx ajxy
ma ajxy tyoogyën, jëdußunts mijtsë mjeße nëkx juy.” 10 Perë jimnë ja këxyii ënaßk
kabë jyoot wyinmaßañtypë ajxy ënajty ñëkxy on juubyë ku ja jamyëßët myejch, a ja
1

ajxy ënajty të ñëyßaßixëdyaßagyëëjëbë, myëttëgëëy ja jamyëßët ajxy ma ja pëk
jyadyëëjën; a yßagëëy ja tëgßaaw ajxyën. 11 Mënit ja këxyii ënaßk kabë jyoot
wyinmaßañtypë ajxy jyamejch, a nëm ajxy jyamënaañ: “Windsèn, Windsèn,
ukßyagßawaatsëk ëjtsë tëgßaaw.” 12 Perë nëm ja jamyëßët yßadsooy: “Teßemtyëyßajt
ajxy nnëmaßay, kap ajxy nßixyë.”
13 Paadyëts ajxy nëßix aßixëßë mßídët, ix kap ajxy mnëjwëßëy ja xëë ni ja hora
mëdußunßajtëch nwißimbidaßañ, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk.
Ja yajmëbaadyßaambë ma ja nëdëgëëkpë moonsë ajxyën
14 ’Ja

tsajpootypë yßaneßemdaakt, jëdußun mëwiin jeße myëbaady nebyë jëyaßay
tußugën ku ënajty jëgem ñëkxaßañ. Jëyëjpë myoonsë ajxy yßukmëjßyaaxy a jëdußunë
xëdëßëñ ajxy yajkëßëwanëëy.
15 ’Tuß jëyaßayë xëdëßëñ yajmamëßëmëëyë mëgoßx jumëjt kudúñ, a tußuk
juxychëgißx jumëjt kudúñ, a ja tußukpë iißx jumëjt kudúñ, këwinduum ajxy myooyë
nebyë joot winmaßañty ajxy ënajty myëëdën. A mënit ja windsèn tyußubëjnë
jëgem. 16 A ja xëdëßëñ ënajty të wyinkpèkyëbë mëgoßx jumëjt kudúñ, tëgëëy jeße
nëyßajajtëbë, yajmayëëy ja xëdëßëñ, mëgoßx jumëjt kudúñ jeße jyakpaaty. 17 Janë
jëdußun dußumbë, ja xëdëßëñ ënajty të wyinkpèkyëbë juxychëgißx jumëjt kudúñ,
juxychëgißx jumëjt kudúñ jeße jyakpaaty. 18 Perë ja xëdëßëñ ënajty iißx jumëjt
kudúñ të wyinkpèkyëbë, ooyë jut tyajy, a jimë wyindsënë xyëdëßëñ oy yußtsë.
19 ’Kujeky ja moonsë wyindsèn ajxy wyißimbijty, a mënit ja myoonsë ajxy
yajtëgëëy kwentë yejpë. 20 Ku jeße myejch ja xëdëßëñ ënajty të wyinkpèkyëbë
mëgoßx jumëjt kudúñ, mëgoßx jumëjt kudúñ jeße jyakmëmejch, nëm jeße myënaañ:
“Windsèn, mëgoßx jumëjt kudúñëch mich xyajkëßëdëgëëy; chaa jeße, a jak mëgoßx
jumëjt kudúñëch të njakßyajkudúñ.” 21 Mënitë wyindsèn myënaañ: “Oy jëdußun,
omyoonsë miich, oy jeße weeñtyë njamooy perë oy jëdußun të mduñ, a maas may
nyajkëßëwanëßëwaßañ, tëgëßëw mach ëch nxondaßagyën.” 22 Ku jeße myejtspë ja
xëdëßëñ ënajty të wyinkpèkyëbë juxychëgißx jumëjt kudúñ, nëm jeße myënaambë:
“Windsèn, juxychëgißx jumëjt kudúñëch mich xyajkëßëdëgëëy; chaa jeße, a jak
juxychëgißx jumëjt kudúñëch të njakßyajkudúñ.” 23 Nëm ja wyindsèn ñëmaayë: “Oy
jëdußun, omyoonsë miich, oy jeße weeñtyë njamooy perë oy jëdußun të mduñ, a
maas may nyajkëßëwanëßëwaßañ, tëgëßëw mach ëch nxondaßagyën.” 24 Perë ku jeße
myejtspë ja ënajty të wyinkpèkyëbë iißx jumëjt kudúñ, nëm jeße myënaambë:
“Windsèn, nßíxyëch miich ku mich tii mjanteßemßyajtsiptaßaky a ku myajpëdëßëky
ma të mgaßanißibyën, a ku mbiwëßëky ma të mgaßawèjyën. 25 A paadyëdsëch
ndsëßëgëëy, a ooyëchë mxëdëßëñ nyußuch naax jooty. Perë chaa jeße ja mxëdëßëñ.”
26 Mënitë wyindsèn yßadsooy: “Mßaxëk moonsë miich a mjanteßemñuux, pë
mnëjwëëptyëm kújëch nyajpëdëßëky mach të ngaßanißibyën a kújëch nbiwëßëky
mach të ngaßawèjyën, 27 a paadyëdsëchë nxëdëßëñ axyëp të xypyëdaakë banco, a
nébyëch cham të nmechën, jiijëchë nxëdëßëñ axyëp nwinkpëgaßañ mëdë xëdëßëñ

uunk.” 28 “Mënit ja yaßay ñëmaay ja ajxy ënajty jimbë: Pëjkë yëßë yaßayë xëdëßëñ
ajxy iißx jumëjt kuduñbë, a moßow yëßë yaßayë xëdëßëñ mëëtpë mejts mëgoßx jumëjt
kudúñ. 29 Ix pën mëët, jak moßowánëp jeße, a maas may jyakmoßowaßañëë; a pën
kaßa mëët, a ooy ënajty weeñtyë jyamëëdë, nëgë jak pëgánëxëp jeße. 30 A ma yëßë
moonsë tii kaßa tuunkpaatpën, ¡ëxjwijppëdsèm yëßë ajxy ajëëxk ma
yßagootstuumën! Jiipy ma ja jëßëw xuuts jyadaßañëëjën mët ma ajxy
tyëtskëdattaßañën.”
Ku ajxy kyumëdoßowaßañ mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin
31 ’Kújëch

ënajty nminaßañ mëj jaanch, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk,
mèdëchë nßángeles ajxy, mënítëch nßëñaßawaßañ machë nmëj jaanch oy
ëñadyaaktën, 32 a mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy nëgëxyë jim ajxy
ñëßëgëtußukmugaßañ machë nwinduumën; mënítëdsëch ajxy nßawiinkpëdaßagaßañ
nebyë meek kwendëßajpë ja meek yßawiinkpëdaßagyën ma ja chivën. 33 Ja meek
ajxy, nßaßooyßaambyëch ajxy jeße nbëdaßagaßañ, a ja chivë ajxy, nßanajtyßaambyëch
ajxy jeße nbëdaßagaßañ. 34 A ëëch ja Rey, mënítëch ajxy nnëmaßawaßañ jach ajxy
ënajty nßaßooyßaampyë: “Min ajxy; mijts kunuußxytyuumbë, ix tëëjëch mijtsë
nDeety ajxy xykyunuußxy, winduumbèk ja mnëdeety ajxy, ja aneßemdaakt
mëdyiibëchë nDeety të yßaßixëdyaßaky ma mijts këxpën kajnë nax wiimbë ënajty
yßawijy tyëëßxtaßaky. 35 Ix mënájëch nyëßoßogyëëjën, xymyooyëchë kaayëëk ajxy;
mënájëch ndëdsëßëyëëjën, xymyooyëchë uukëëk ajxy; mënájëch nwëdityën nebyë
jëgembë jëyaßayën, xyajmejtstaakëch ajxy; 36 mënájëch nßityën kabë nwit ndukxy,
xyñëßëxojxëch ajxy; mënájëch nbaßambëgyëëjën, xykyußijxëch ajxy; mënájëch
ndsumyßëñaßayën, ooyëch ajxy xykyußixy.” 37 A mënítëch ja ojyëyaßay ajxy
xyßadsowaßañ: “Mëj Windsèn, ¿mënaa ëjts mich të nßukßijxpë ku ënajty
myëßoßogyëë a nmooy ëjts michë kay, o ku ënajty mdëdsëßëyëë a nmooy ëjts michë
uukëëk? 38 ¿A mënaa ëjts mich të nßukßijxpë nebyë jëgembë jëyaßayën a
nyajmejtstaak ëjts miich, o kabë mwit mdukxy a nnëßëxojx ëjts miich? 39 ¿O mënaa
ëjts mich të nßukßijxpë ku ënajty mbaßambëgyëë, o ku ënajty mdsumyßëñaßay, a
ooy ëjts mich ngußixy?” 40 A ëëch ja Rey, mënítëch nßadsowaßañ: “Teßemtyëyßajt
ajxy nnëmaßay, kújëch mijtsë nhermanëdëjk ajxy të xyñëxuußtsë ooy ajxy kyaßamëj
kyaßajaanchë, jédußun mëwiin jeße dußun nébyëch mijts të xyñëxuuchëbën.”
41 ’Mënítëch ajxy nnëmaßawaßañ jach ajxy ënajty nßanajtyßaampyë. ¡Jwaßats ajxy
mach ëëchën, mijts axëëktuum yajnëßëdijypë! ¡Ëdaßak ajxy ma ja jëën
këjxtaßaxyëëbën, ja mëjkußu windsèn mëdë yßángeles ajxy të yßaßixëdyaakëxëbë!
42 Ix mënájëch nyëßoßogyëëjën, kábëchë kaayëëk ajxy xymyooy; mënájëch
ndëdsëßëyëëjën, kábëch uukëëk ajxy xymyooy; 43 mënájëch nwëdityën nebyë
jëgembë jëyaßayën, kábëch ajxy xyajmejtstaaky; mënájëch nßityën kabë nwit
ndukxy, kábëch ajxy xyñëßëxojxy; mënájëch nbaßambëgyëëjën mët kújëch
ndsumyßëñaay, kábëch ajxy xykyußijxy.” 44 Mënítëch ajxy jeße xymyëyajtëwaambë:

“Mëj Windsèn, ¿mënaa ëjts mich nßukßijxpë ënajty myëßoßogyëë, o ku ënajty
mdëdsëßëyëë, o ku ënajty mwëdity nebyë jëgembë jëyaßayën, kabë mwit mdukxy,
ku ënajty mbaßambëgyëë o ku ënajty mdsumyßëñaßay, a kap ëjts mich nmëduuñ?”
45 Mënítëdsëch ajxy nßadsowaßañ: “Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay ku ajxy pën
mgaßamëduuñ, oy ajxy tyijy nëjeße kyaßamëj kyaßajaanchë, jëdußun mëwiin jeße
dußun nébyëch mijts të xykyaßamëdúñëbë.” 46 A ëda axëk jëyaßayëts ajxy jeße
ëdaßagaamp ma ja tsaachpë këjxtaßaxyëëbën, a ja ojyëyaßay ajxy nëkxaamp ma ja
jußukyßajt këjxtaßaxyëëbën.

26
Yaa ajxy kyojkyapxyßáty nebyë Jesús ajxy myádsët
Ku Jesús ëda dußun këjx myëdyaakpëdëßëy, nëmë yßabëjpëdëjk ajxy ñëmaay:
—Mnëjwëëpy ajxy ku yaa jak kumejtsxëë ja Pascua xëë ënajty jyadyëë, a ëëch,
ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, mënítëch ajxy xyajkëßëdëgëßëwaßañ, jëdußunëch
ajxy xymyëjpaßabedaßañ cruz këxp.
3 Mënit ja teety windsèn ajxy yßamugëëy mëdë ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy, tyats
ja kopkßajpë kajpt jootypë ajxy, jim ajxy yßamugëëy ma ja mëj teety windsèn
Caifás tyëjkën, 4 ooy ajxy kyojkyapxyßáty nebyë Jesús ajxy ëndaßakyßaam myádsët,
jëdußun ajxy yagßoßogët. 5 Perë nëm ajxy ënajty ñëñëmaßayëë:
—Kap ajxy nmajtsëmët xëë jooty, jëdußunë kajpt jëyaßay ajxy kyaßaamßádët ku
ajxy ñëmyëdsibëßëwëëjët.
1
2

Yaa toßoxyëjk ja Jesús ja perfume yajkußudemëßëy
Jimë Jesús ënajty Betania ma ja Simón tyëgootyën, ja ënajty të lepra pußuts
paßam mëëdßátyëbë. 7 Jimë Jesús ënajty yßëñaßay meexë winduum ku toßoxyëjk
tußuk myejch ma jeßejën, jimë perfume janteßemchówbë ënajty kyonë alabastro
vasë jooty, mënit ja perfume yajkußudemëëy. 8 Ku ja abëjpëdëjk ëda ajxy jëdußun
yßijxy, jotmaßt ajxy jeße, nëm ajxy myënaañ:
—¿Tii yëßë perfume jëdußun ku yagßëyoy? 9 Ix oy yëßë axyëp tsow të tyoogßáty, a
jëdußundsë ëyoobë jëyaßayë xëdëßëñ ajxy axyëp të ñëßëmoßoy.
10 Ku Jesús ëda dußun ñëjwëëy, nëm ajxy ñëmaayë.
—¿Tii ëda toßoxyëjk ajxy ku myakjotmaßaty? Ix oy ween yëßë dußun të tyuñ mach
ëëchën. 11 Ix omyënaajë ëyoobë jëyaßay ajxy mmëëdßadaßañ, perë ëëch kábëch
mijts omyënaajë xymyëëdßadaßañ. 12 Nepy ëda toßoxyëjk jëdußun të tyuñën kújëchë
perfume të xyajkußudemëßëy, xyßaßixëdyaakpëch yëßë dußun kújëch mëbußudajpë
nnaaxtëgëßëwaßañ. 13 Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, ku ëda ojyemmyëdyaßaky
omyaajë myëdyaßagëëjët mëdußuñtyë ëda yabë nax wiin, janë jëdußun ëda
toßoxyëjk myëdyaßagánëbë nepy ëda të tyuñën, jëdußun jyaßamyedsëëjët.
6

Yaa Judas ja Jesús yßawanëßëy ku yajkëßëdëgëßëwaßañ

14 Ja

Judas Iscariote, jeße ënajty jeße tußuk ma ja nëmajmétspë ajxyën, mënítëts ja
teety windsèn ajxy oy yßixy, 15 a nëm ajxy ñëmaay:
—¿Mëdußuñtyëch ajxy xymyoßowët ku Jesús ajxy nyajkëßëdëgëßëwët?
Mënit ajxy ñëmaay ku ajxy iißx majk plata waßxyxyëdëßëñ myoßowaßañ. 16 A
teßemmyënítyë Judas tyëgëëy ëxtaabyë mëdußunßajtë Jesús ënajty maas oy
yajkëßëdëgëßëwaßañ.
Yaa Mëj Windsèn jyaktsuugáy
17 Ja

jëyëbßajtpë xëë jooty mëna ja tsajkaaky kajpë choomyëëdëbë ajxy ënajty
kyayën, mënit ja abëjpëdëjkë Jesús ajxy wyingumedsëëy, a nëm ajxy myëyajtëëy:
—¿Maa mdsoky ku ëjts ja tsuugáy nßaßixëdyaßagët ma ja Pascua xëë gëxpën?
18 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Nëkx ajxy kajpt jooty ma ja jëyaßayë tyëjk tußugën, a nëm ajxy mnëmaßawët:
“Nëm ja Yajnëßixëëbyë myënaßañ: Tëëjëchë ndiempo yßabaady; paadyëchë Pascua
xëë nyakjadaßañëë ma michë mdëjkën mèdëchë nßabëjpëdëjk ajxy.”
19 A ja abëjpëdëjk ajxy jyanchkudyuun ajxy jëdußun nebyë Jesús ënajty të
yßaneßemyën, jyanchßaßixëdyaakë tsuugáy ajxy ja Pascua xëë jotypë.
20 Ku chußujëëñë, mënitë Jesús yßëñagyëdaaky meexë winduum mët ja
nëmajmétspë ajxy, 21 jimnë ajxy ënajty kyayñë, nëm ajxy ñëmaayë:
—Teßemtyëyßajt ajxy nnëmaßay, tuß jëyaßay ma mijtsën, jeßejëch agujëëxyp
xymyëgëdyeeyaamp.
22 Oy oyë ajxy ñëßëgëjotmadyëgëëy, mënit ajxy nëdyußum jaty amíñ axyëpy
tyëgëëy nëmyëyajtëëwëbë:
—Mëj Windsèn, ¿nej ëëch jeßejë?
23 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Jach xyajkëßëdëgëßëwaambë, tußuk téxyëch jeße xymyëtkaamyúky.
24 Teßemtyëyßajt, ëëch, ja Nax Wiimbë Jëyaßay yßUunk, jëdußunëch nnëßëgëját
nnëßëgëßabetaßañ nej kyujaayën mach ëëch këxpën, ¡perë ja yaßay agujëëxyp
xymyëgëdyeeyaambëch, oy oyë jeße chaachpëgaßañ! ¡Maas oy nëgë ijty ma jeße
gyëxpën, ku axyëp të kyaßamíñ të kyaßakaßay!
25 Ja Judas, ja ënajty agujëëxyp mëgëdyeßebyë, nëmë Jesús jeße myëyajtëëbë:
—Yajnëßixëëbyë, ¿nej ëëch jeßejë?
Nëmë Jesús yßadsooy:
—Miich jëdußun të mmënaßañ.
26 Kaapñë ajxy ënajty ku Jesúsë tsajkaaky kyonëßky, mënit kyunuußxy, jëdußun
yßagidëëy myooyë yßabëjpëdëjk ajxy, a nëm myënaañ:
—Majtstsów ajxy, kay ajxy, ußuk ajxy; ëëchë nnißx ngopk ëdaa.
27 Mënitë uugëßëñty kyonëßky vino mëët, a ku Dioskujußuyëp yßukßyejky, myooyë
yßabëjpëdëjk ajxy, nëm ajxy ñëmaay:
—Ußuk ëda vino ajxy nëgëxyë. 28 Ix ëëchë nnëßty ëdaa ma ja awinjemy të

kyußudúkyëbë, ja majyëyaßay gyëxpë ëda nëßty xyeeßxaßañ jëdußunë pyojpë
kyëdyeey ajxy may myëmeeßxëxët. 29 A cham ajxy ndeßemñëmaßay, kábëch ëda
tsaatypñëë nßuuktëgatsánë ëxtë mënit xëë kúnëch mijts nmëdßuuktëgátsët jadaßook
machë nDeedyë yßaneßemdaaktën.
Yaa Jesús ñëgapxy ku Pedro ñëjyëgapxaßañëë
30 Ku

ja himno ajxy yßukßëëy, mënit ajxy ñëkxnë ma ja Olivos tunën. 31 Jim
tußaam nëkxpë Jesús jëdußun myënaañ:
—Ëda koots, nëgëxyë mijtsë mjwëßëñty ajxy myajtsoonaßañ mach ëëchën; ix
Kujaay jëdußun: Nyagßoßogaambyëch ja meek kwendëßajpë, a xii yaa ja meek ajxy
ñëkxëßëwaßañ.” 32 Perë kújëch ënajty të njujkpyèky, nëkxëßëgaambëch jim Galilea
naax jooty.
33 Nëmë Pedro yßadsooy:
—Oyë jywëßëñty ajxy nëgëxyë ka jyayajtsoon ma miichën, kábëch ëchë
njwëßëñty mënaa nyajtsoonaßañ.
34 Nëmë Jesús ja Pedro yßadsooy:
—Teßemtyëyßajtëch mich nnëmaßay, ëda koots, kajnë tseñëßaa ënajty yaßaxyñë,
mnëjyëgapxánëp mich tëgëk ook, jëdußun mmënaßanaßañ kúgëch tyijy xykyaßixyë.
35 Nëmë Pedro jadaßook myënaangumbë:
—Óyëch mich nëgipxy ka njamëdßoßok, ni mënaajëch ngaßanëjyëgapxëëjët ma
miichën.
Jëdußunë abëjpëdëjk ajxy nëgëxyë pyamënaambë.
Yaa Jesús kyojxtënaßay jim Getsemaní
36 Mënitë

Jesús ja yßabëjpëdëjk myëtnëkxy ma ënajty xyëßatyën Getsemaní, a ku
ajxy jim kyooßnë, nëm ajxy ñëmaayë:
—Yaa ajxy ukßëñaßaw, nèkxyëch jim nßukkojxtënaßay.
37 Mënitë Jesús ja Pedro myëtnëkxy mëdë Zebedeo yßuunk ajxy nëmetskë; a
tëgëëyë Jesús jotmayßajpë oy oy. 38 Mënit ajxy ñëmaayë:
—Janteßemjyotmayßajpëchë njoot nßaañëmë, ëxtë ooßp tégoobyëch nnëjywëßëyëë;
yaa ajxy mëßëmëßëw, jujkyëch ajxy mmëdßijtëk.
39 Ku weeñtyë jyaknëkxy, mënit myëgutskëdaaky nax wiin, nëm tyëgëëy
kojxtënaabyë:
—NDeedyëch miich, ku axyëp jëdußun ñëßaßixëßëy, kábëch ëda tsaachpë peenë ka
nmënajxy, perë kap jëdußun tyúnët nébyëch ëch njatsokyën, jeße ween tyuñ nej
michë mjoot chokyën.
40 Mënitë Jesús wyißimbijty ma ja yßabëjpëdëjk nëdëgëëkpë ajxyën, maap ajxy
ñëßëbaatpejty, a nëmë Pedro ñëmaay:
—¿Nej ni tuß hórëch ajxy jujky të xykyaßamëdßítyë? 41 Jujky ajxy it a kojxtënaßaw
ajxy, jëdußun ajxy axëktuum mgaßakugaßawëßëwët. Teßemtyëyßajt, ja espíritu ja
tunaamp jeße, perë ja nißx kopk kaßa meeßxtugaamp.

42 Ku

jadaßook ñèkxkumbë kojxtënaabyë, nëm myënaañ:
—NDeedyëch miich, pë nëßëgë aßixëëpy jëdußun kújëch ëda tsaachpë
nnëßëgëmënáxët, ween tyuñ nej michë mjoot chokyën.
43 Ku Jesús jadaßook wyißimbijty ma ja nëdëgëëkpë ajxyën, janë maap ajxy
ñëßëbaatpejkumbë, ix nëßëgë agaßamiimbë wyiin ajxy ënajtyën,
janteßemmyaßawaamp ajxy ënajty. 44 A mënit ajxy ñëßëgeekëgumbë, jadaßookë
Jesús ñèkxkumbë, ooy myëdëgëk ookpë kyojxtënaßay, janë jëdußuyë
myënaangumbë. 45 Ku wyißimbijty ma ja nëdëgëëkpë ajxyën, nëm ajxy ñëmaayënë:
—Jak pooßxë ajxy, jak maßawxë ajxy. Ukßix ajxy, tëë ja hora yßabaady kújëch ajxy
xyajkëßëdëgëßëwaßañ ma ja kubojpë kugëdyeedyëjkë kyëßë jootyën, ëëch, ja Nax
Wiimbë Jëyaßay yßUunk. 46 Pëdëßëk ajxy, jamts ajxyën; xii jeße myëwingóñ jach
agujëëxyp xymyëgëdyeßebyë.
Yaa Jesús myachëë
47 Mëdyaaknë

Jesús ënajty ku Judas myejch, jeße ënajty jeße tußuk ma ja
nëmajmétspë ajxyën. Nëgipxyë jëyaßay ënajty may myëëdë, espada mëët paxy
mëët, ja teety windsèn ajxy mët ja kopkßajpë kajpt jootypë ajxy ënajty jeße të
kyexy. 48 A ja yaßay ja Jesús ënajty agujëëxyp mëgëdyeßebyë, tëë ënajty ñëgapxy tii
ënajty ijxtaßantßadaamp, nëm ënajty të myënaßañ:
—Jach tsußuxyßaam nyajpooßxaambyë, jeße ënajty jeße, jeßejëts ajxy mmádsëp.
49 Teßemmyënítyë Judas ja Jesús wyingumedsëëy, a nëm ñëmaay:
—¡Yajnëßixëëbyë!
Mënit chußxy. 50 A nëmë Jesús jeße ñëmaay:
—Mëgußukßajpë, ¿tii mnëmejchp?
Mënit ja yaßayë Jesús ajxy wyingumedsëëy, myajts ajxy.
51 Perë tuß jëyaßayë yßespadë jyuußty ja yaßay mëdyiibë Jesús ënajty kipxy mëët, a
tyatspujxtuut ja mëj teety windsënë myoonsë tußuk, tußugë tyaatsk ñëbujxë.
52 Mënitë Jesús jeße ñëmaay:
—Kuyuugëßëw yëßë mßespada ma yßityën; ix pën jaty espadaßaam pëdëßp, janë
espadaßaam jeße yßoßogaambë. 53 ¿Nej kap jëdußun mnëjwëßëyë kuchë nDeety oy
nmëyujßwaßanaßañë jëdußunëchë ángeles jeße milßaam jëdußunßajtë xyajnëgéxëbëch?
54 Perë kuch jëdußun jëdußunßajtë nyujßwaßanët, ¿nébyëk tyijy ja Kujaaybë jëdußun
yßuktëjyajpët?, ix nëßëgë aßixëëpy jëdußun ku ëda dußun jyadëëjët.
55 Mënit hora Jesús ja kußuk ñëmaay:
—¿Nej nebyë meeßtspë pojpënëch mijts të xyñëmiñë, espada mëët paxy mëët
jëdußunëch ajxy xymyádsët? ¡Jabom jabómëch të nßëñaßay ma tsajtëjkën jëdußun
ajxy të nyajnëßixëßëy, a kábëch ajxy mënit xymyajch! 56 Perë paady ëda dußun
jyadyëë tyuñëë jëdußun tyëjyádët nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpëdëjk ajxy
kyujaßayën.
Mënit ja abëjpëdëjk ja Jesús ajxy ñëßëgeeky, pëyëßk ajxy jeßejën.

Yaa ja Jesús ma ja tsajtëjkë myëj tuunk mëëtpë wyinduumën
57 Ja

yaßay Jesús ajxy majtsëbë, yajnèkx ajxy ma ja mëj teety windsèn Caifás
wyinduumën, ma ja ley yajnëßixëëbyëdëjk ajxy ënajty të yßamugëßëyën mët ja
kopkßajpë ajxy. 58 Perë jëgem jwëëbyë Pedro ja Jesús pyanëkxy ëxtë ma ja mëj
teety windsënë tyëbaßamën. A ku jim tyëgëëy, jim yßëñagyëdaaky ma ja tsajtëjk
kwendëßajpëdëjk ajxy ënajtyën, jeße ënajty yßixaampy nepy ënajty jëdußun kyugëx
kyumayëßëwaßañ.
59 Ja teety windsèn ajxy mët ja kopkßajpë ajxy, mët mëdußuñtyë ja tsajtëjk ja
myëj tuunk mëëtpë ajxy, jeße ajxy ënajty yßëxtaapy nepy ajxy ñëßëënëßëwët,
jëdußun ajxy yajkumëdówët oßokyßaam. 60 Perë kap ajxy ñëßëgëpaaty, oyë jëyaßay
ajxy may jyawëßëñëßëënëëy. Kujekyë nëßëënëëbyë ajxy metsk myejch, 61 nëm ajxy
myënaañ:
—Nëm ëda yaßay myënaañ: “Óyëchë Dios tsajtëjk nyajpúmët, a kudëgëk xëëyëch
nyajpëdëßtëgátsët.”
62 Mënitë mëj teety windsèn tyënaayëßky, nëm myëyajtëëy:
—¿Nej kaj waamp mßadsowaßañë? ¡Ukßix ëxtaa ënaßk xyñëxëßëwëßëy!
63 Perë kabë Jesús waamp ñëßëgëßadsooy. Mënítëdsë mëj teety windsënë Jesús
ñëmaay:
—Cham nßaneßemy ja Dios jujkpyë këxpë, ku ëjts xyßawaanët pë miichtyëm jeße
ja Mesías, ja Diosë yßUunk.
64 Nëmë Jesús yßadsooy:
—Tëyßajt jëdußun nej të mmënaßañën. Janë cham ajxy mëët nnëmaabyë,
xyßixaambëch ajxy, jëdaßayëch mijts ajxy xytyeßemtyëgëßëwaßañ ijxpë, ëëch, ja Nax
Wiimbë Jëyaßay yßUunk, kújëch ënajty nßëñaßay ma ja Dios mëk mëjaa mëëtpë
yßaßooyßaampyën, a kújëch ënajty jok jooty nmiñ, ndsooñëch ënajty tsajpootyp.
65 Mënitë mëj teety windsèn ja wyit kyëëßch, nëm myënaañ:
—¡Tëëjë Dios yëßë dußun axëëk myëgapxtëgoy! ¿Tii testigo ajxy
nnëßëjakßwaanëmët? ¡Tëë ajxy mdeßemyßamdsomëdóy nebyë Dios axëëk të
myëgapxtëgoy. 66 ¿Waamp mijts jëdußun mmënaßañ?
Mënit ajxy yßadsooy:
—¡Aßixëëpy ku yßoßogët!
67 Mënítëts ajxy nëjeße wyingudsujjëëy, tyëgëëy ajxy atejxëßpë, a nëjeße ajxy
ënajty yßapoßxëßëky, 68 a nëm ajxy ënajty ñëmaßay:
—Miich maßañty jeße Mesías, uknëjwëßëw pën të xykyoxy.
Yaa Pedro ñëjyëgapxyëë
69 Jimnë

Pedro ënajty tëgßuum yßëñaßay jim tëbaßam, mënitë toßoxy moonsë tußuk
wyingumedsëëy, nëmë Pedro ñëmaayë:
—Miichë Jesús ijty kipxy mëët, ja Galilea naax jooty tsoßombë.
70 Perë nëjyëgapxë Pedro ma ja jëyaßay ënajty nëgëxyën, nëm myënaañ:

—Kábëch nnëjwëßëy tii dußun mmëdyaakyp.
71 Mënit ñëkxy ma tëgëßëwëdyaaktën, janë jimë wiink toßoxy moonsë ja Pedro
yßijxpë, a nëm ñëmaay ja yaßay ajxy ënajty jimbë:
—Ëda yaßay kipxyë Jesús yëßë ijty myëëdë, ja Nazaret tsoßombë.
72 Perë jadaßookë Pedro ñëjyëgápxëgumbë, ëxtë kyapxpaat myëdyaakpaatë Diosë
xyëë chuu:
—Kábëch ja yaßay nßixyë.
73 Kweeñtyë jwëëpy, mënitë Pedro wyingumedsëëyë ja yaßay ajxy ënajty jimbë,
nëm ajxy ñëmaay:
—Tëyßajt jëdußun, tußuk jamyëët mijts ajxy jëdußun, ix teßemjyëdußunë
mmëdyaßaky yajmëdóy nej yëßë ajxyën.
74 Mënitë Pedro tyëgëëy kapxpojpë, mët ja Diosë xyëë chuu tyëgëëy kapxpaat
mëdyaakpaatpë:
—Kábëch ja yaßay nßixyë.
Tuunë Pedro jëdußun ñëßëmënaañ, mënityë tseñëßaa yaaxy. 75 Mënítëdsë Pedro ja
Jesúsë myëdyaßaky jyaßamyejtsë ku ënajty të ñëmaßayëë: “Kaßanë tseñëßaa ënajty
yaßaxy, tëë mich ënajty tëgëk ook mnëjyëgapxyëë, jëdußun mmënaßanaßañ kúgëch
tyijy xykyaßixyë.” Mënit jim tyeßemchoßoñ, nëkx jeßejën, ooy jyëßëy xyuuch oy oy.

27
Yaa Jesús Pilato wyinduum
Ku jyobëëy, mënitë teety windsèn ajxy nëgëxyë kyojkyapxytyuuñ mët ja
kopkßajpë kajpt jootypë ajxy, jëdußunë Jesús ajxy yagßoßogët. 2 Kyëßëxojtsë Jesús
ajxy, yajnèkx ajxy ma ja Poncio Pilatën jëdußun ajxy yajkëßëdëgëßëwët, ja ënajty
gobernadorßajpë.
1

Yaa Judas yßoßoky
Ja Judas, ja Jesús ënajty agujëëxyp të myëgëdyeeyëbë, ku yßijxy ja Jesúsë
kumëdoodaakt ënajty të myoßoyëë oßokyßaam, jadaßook
jyanëßënëbyojpëßijxëgumbë, mënitë iißx majkpë plata waßxyxyëdëßëñ oy
yajßwißimbíty ma ja teety windsèn mët ma ja kopkßajpë ajxyën, 4 nëm ja yaßay ajxy
ñëmaay:
—Tëëjëch jëdußun ngëdyeey kuchë jëyaßay kajpë pyojpë kyëdyeemyëëdëbë të
nyajkëßëdëgëßëy ooßkëëk.
Perë nëm ja yaßay ja Judas ajxy yßadsooy:
—¡Kaßa yßëjtsë ngweendë yëßë dußun! ¡Miichë mgweendë yëßë!
5 Mënitë Judas ja plata waßxyxyëdëßëñ jim ñajtsßwëjëëy ma tsajtëjkën, a mënit
ñëkxnë, ooy ñëyoßtëyëë.
6 Ja teety windsèn ja plata waßxyxyëdëßëñ ajxy piwëßk, a nëm ajxy myënaañ:
3

—Kap ëda waßxyxyëdëßëñ yßaßixëßëy pyëdaßakßádët ma ja yoxy waßxyxyëdëßëñ
ñëßëgëdaßagyën, ix jëyaßay ñëmëjuyëßëñty yëßë ja të yagßoßogyëëjëbë.
7 A ku ajxy yßukkojkyapxytyuuñ, ja xëdëßëñßaam ja Tußts Naax Tajtaakt ajxy
jyuuy, jëdußunë jëyaßay wiink jëgem naax tsoßombë ajxy jim ñaaxtëgëßëwët. 8 Paaty
ja naax jëdußun xyëßaty Nëßñaax ëxtë jëdaßanëbaatyñë. 9 Jëdußun jeße tyëjyajty
nebyë Dios mëdyaßaky jëgapxnajxpë Jeremías myënaañën: “Pyiwëßk ja plata
waßxyxyëdëßëñ iißx majkpë ajxy nebyë israelpë jëyaßay ajxy ënajty të ñëgapxyën ku
chobaady. 10 A jeßeßaamë Tußts Naax Tajtaakt ajxy oy jyuy, nébyëchë Windsèn të
xyßaneßemyën.”
Yaa Pilato ja Jesús myëyajtèy myëyajtëßxy
11 Jimë

Jesús ënajty tënaßa gobernadorë wyinduum; a nëmë gobernador ja Jesús
myëyajtëëy:
—¿Nej miich jeße ja judíos ajxy Ryeyßajpyë?
Nëmë Jesús yßadsooy:
—Jëdußun jeße, nej të mmënaßañën.
12 Perë oyë teety windsèn ajxy ënajty jyawëßëñëxëßëwëßëy mët ja kopkßajpë ajxy,
kabë Jesús waamp ñëßëgëßadsooy. 13 Mënítëdsë Pilato ja Jesús myëyajtëëy:
—¿Nej kaj mmëdoyë nepy jaty ënaßk xyñëxëßëwëßëyë?
14 Perë kabë Jesús ni tuß aadë ñëßëgëßadsooy, ëxtë gobernador paaty jeße dußun oy
oyë ñëßëgëyakjwëëy.
Yaa Jesús ja kumëdoodaakt myooyënë oßokyßaam
15 Jëdußunts

ajxy ënajty kyußudujtßáty, ja teßemxyëë jootyë gobernador ja
tsumjyëyaßay ënajty tußuk yßëxmach mëdyii ja kußuk ënajty chojpy ku ajxy
yßëxmádsët. 16 A jimë tsumjyëyaßay ajxy ënajty tußuk mënit tyeßemmyëëdë ja ajxy
ënajty mëët yajxëßajpyë Barrabás, xii yaa ënajty yßixyßadyëë. 17 Ku ja tsaan gußuk
ajxy tyußukmujky Pilato wyinduum, nëmë tsaan gußuk myëyajtëëy:
—¿Pën ajxy mdsojpy kújëch nßëxmádsët: Barrabás, tëgë Jesúsë, ja ajxy
yajxëßajpyë Cristo?
18 Ix ñëjwëëbyë Pilato ënajty ku Jesús ajxy ënajty të yajkëßëdëgëßëy ja kußugë
yßadsojßwinmaßañty këxpë ajxy.
19 Jimnë Pilato ënajty yßëñaßayñë ma ja xëßëdaaktën, mënitë tyoßoxyëjk
kyapxykejxy, nëm myënaañ: “Kaßa yëßë yaßay janteßemwyaßatspë nej mduñ, ix
tëëjëch amkyoots oy oy nßaxëëkkumaßay yëßë gyëxpë.”
20 Perë ja teety windsèn mët ja kopkßajpë ajxy, yajnëgußubëjk yajnëßadsoow ja
majyëyaßay ajxy jëdußun ku ja Barrabás ajxy yujßwaßanët ku ween yßëxmachëë a ku
Jesús yagßoßogëëjët. 21 Mënit ja gobernador jadaßook yajtëëgumbë:
—¿Mëdyii ajxy tußuk mnënëëmpy ma ëda nëmetspë ajxyën kújëch nßëxmádsët?
Nëm ja yaßay ajxy yßadsooy:
—¡Yëßë Barrabás!

22 Mënitë

Pilato yajtëëy:
—¿A nébyëchë Jesús ndúnët, ja ajxy yajxëßajpyë Cristo?
Nëgëxyë ajxy yßadsooy:
—¡Mëjpaßabét cruz këxp!
23 Mënitë gobernador yajtëëy:
—Perë ¿ti axëëkpë jëdußun të tyuñ?
Perë maas tëßëngajnë ajxy ënajty yaßaxy, a nëm ajxy ënajty myënaßañ:
—¡Mëjpaßabét cruz këxp!
24 Ku Pilato jëdußun yßijxy ku ja kußuk ënajty kyaßamamëdoyëë, tëßëngajnë ajxy
ënajty ñëgëmaasßaamßáty, mënitë nëë kyëyëßky, jëdußun kajpt jëyaßay winduum
kyëßëbujy, a nëm myënaañ:
—Kábëch ëch ti pojpë nmëëdë ma ëda yaßay yagßoßogëëjët; mijtsë mbojpë yëßë
dußun.
25 Ku ja kajpt jëyaßay ajxy yßadsooy, nëm ajxy myënaañ:
—Ëjts yëßë yaßayë yßoßogyëëbë nmëdënaßawaampy mët ëjtsë nßap nßok.
26 Mënitë Pilato ja Barrabás yßëxmajch. A ku Jesús yßukßyajßwobßooßkë oy oy,
mënit yajkëßëdëgëëy jëdußun nëkxy myëjpaßabedyëë cruz këxp.
27 Ja gobernador ja syoldado ajxy, jeßejë Jesús ajxy yajnèkx ma ja gobernador
pyalaciën, a yajtußukmujk soldados ajxy may wëdityë ma Jesús ënajtyën. 28 Yajtsij
ja wyit ajxy, mënitë ochapts nëßëgëjén ajxy yajpëgëëy; 29 pyëdaakë aptytyaßaky
corona ajxy kyußuduum, yajkëßëgabëëyë paxy ajxy yßaßooyßaampyë këßë; a ñëßixy
winjijkëdaakyp ajxy ënajty, ñëxiikyp ñëyaaxyp ajxy ënajty, nëm ajxy ënajty
ñëmaßay:
—¡Mëj jaanch jeße ja judíos ajxy Ryeyßajpyë!
30 Janë jëdußun dußumbë, ñëdsujjëëpy ajxy ënajty a paxyßaam ajxy ënajty
kyußuduum wyopy. 31 Ku ajxy yßuknëxiiky yßuknëyaaxy, yajtsij ja ochapts
nëßëgëjén ajxy, yajpëgëëy ja yßamdso wit ajxyëgumbë, a mënit ajxy yajnèkxnë,
jëdußun ajxy nëkxy myëjpaßabéty cruz këxp.
Yaa Jesús myëjpaßabedyëë cruz këxp
32 Ku

ajxy jim choßoñ, jimë jëyaßay ajxy tußuk jyëjkubaadëëy, Simón ënajty
xyëßaty, Cirene ënajty chooñ, a ëda yaßayë cruz ajxy adsip yajtsëmnèkx. 33 A ku
ajxy jim myejch ma jëdußun xyëßatyën Gólgota, jeße dußun mëdyaßaktyëgëëpy “Ma
ja Oßoky Jëyaßagyópkën”, 34 mënitë Jesús ja vino yagßuukë taßambë mëdemëßëy;
perë ku jëdußun jywëëmyajch, kaj ñëßuuky.
35 Ku ajxy ënajty të myëjpaßabejnë cruz këxp, mënitë soldados ja Jesúsë wyit ajxy
yajnëñëwaßxëëyë nëgyußußëyëßëkyßaam, jëdußun jeße tyëjyádët nebyë Dios
mëdyaßaky jëgapxnajxpë myënaañën: “ Xyajnëñëwaßxëëyëchë nwit ajxy amíñ
axyëpy, a ja nnëßëgëjénëch yajnëgyußußëyëßkë ajxy jeße.” 36 Mënitë soldados ajxy
jim yßëñagyëdaaky jëdußun ajxy kywendëßádët. 37 A jim cruz kußuduumë kujaaybë

ajxy tußuk pyëdaaky tii gyëxpë ënajty jeße jim ku kyumëdoy, nëm ënajty jim
yukjaayë: “Ëdaa jeße Jesús, ja judíos ajxy Ryeyßajpyë.”
38 Ma Jesús myëjpaßabejtën, jimë meeßtspë ajxy metsk myëjpaßabejtëbë, tußuk
yßaßooyßaampy a tußuk yßanajtyßaampy. 39 A ja ajxy ënajty jim naxëëbyë, axëk jaty
ajxy ënajty ñënëmy, cham ajxy ënajty kyußujëgèñ, 40 nëm ajxy ënajty myënaßañ:
—¡Miich maßañty ja tsajtëjk myajpumaampy a kudëgëk xëëyë maßañty
myajpëdëßtëgatsaßañ, yajnëñëßëwaßadsëëjëts amdsoo. Pë tëy michë Dios
xyßUunkßáty, mënákëts jim cruz këxp!
41 A janë jëdußun ajxy ënajty ñëxiik ñëyaaxpë ja teety windsèn ajxy tyadsë ley
yajnëßixëëbyëdëjk ajxy mëdë fariseos ajxy tyadsë kopkßajpë ajxy, nëm ajxy ënajty
myënaßañ:
42 —Wiinkpëk tyijy të ñëgëyajnëßëwaßach, a kábëk amdsoo
yajnëñëßëwaßadsaßañëë. Pë ja israelpë jëyaßayë Ryey yëßë ajxy, ween jëdußunßajtë
yßukteßemmyënáky cruz këxp, jëdußun ajxy nmëbëjkëmët. 43 A kaßa Dios maßañty
yßajodßajpyë, a weenëdsë Dios jëdußunßajtë yagßawaßatspëdsèmy pë tëy chogyëë. Ix
tëë jëdußun myënaßañ: “Diósëch ëch xyßUunkßajp.”
44 Janë jëdußun ja meeßtspë ja Jesús ajxy ënajty axëk jaty ñënëëmbë, ja ajxy
ënajty të myëjpaßabedyëëjëbë mët jeße.
Yaa Jesús yßooßnë
45 Kujxyëßoßoky

ënajty jeße, mënit këjx wyingoodsëßëy mëdußuñtyë yabë nax wiin
ëxtë myëdëgëëkpë hora mënakxyëë, tëgëk hora wingoots yßijty. 46 Jaween ënajty
myëdëgëëkpë hora mënakxyëë kyaßajáty, mënitë Jesús mëk yaaxy, nëm myënaañ:
“Elí, Elí, ¿lama sabactani?”, jeße dußun ñënëëmpy: “NDíosëch miich, nDiósëch
miich, ¿tiijëch ku të xyñëßëgeßeky?”
47 Ja ajxy ënajty jim nëjeße yajpaatpë, ku ajxy jëdußun myëdooy, nëm ajxy
myënaañ:
—Elías yëßë myëjßyaaxyp.
48 Mënityë tuß jëyaßay pëyëßëgyë ñëkxy, ooyë pixyty kyonëßëky, xun vino jooty
pyamaßtsnajxy, kyuwëënëëy paxy këxp, jëdußunë Jesús myuugët. 49 Nëmë wiink
jëyaßay ajxy ënajty myënaambë:
—Weents yßukßity, tsëk ajxy ukßijxëm pë minaambë Elías yajnëßëwaßadsaßañ.
50 Perë ku Jesús jadaßook jyakßyaaxy mëk, mënit ja yßespíritu yajkëßëdëgëëñë.
51 Teßemmyënítyë tsajtëjk adëëdyúk kujyë kyëëßtsßwaßxy, jim këxp choßondaaky
ëxtë naaxyp yßëxkëdaaky, tsëyuuyë nax wiimbë mëdë tsaa wyëßëjyiißtsßwaßxy,
52 mayë oßoky jëyaßay jut yßawaach, jujkpyëjkë oßoky jëyaßay ajxy may, ja ajxy
ënajty të Dios mëdyaßaky myëbèkyëbë. 53 Ku Jesús jyujkpyëjky, mënitë oßoky
jëyaßay ajxy jyutpëdsëëmy, a mënit ajxy ñëkxy ma ja waßatspë kajptën jim
Jerusalén, jim ajxy yßagëßëxëßëgëëy ma ja jëyaßay ajxyën.
54 A ja soldado windsèn mët ja ajxy ënajty myëëtpë ja Jesús ajxy ënajty

kwendëßajpë, ku ajxy yßijxy ja ujx ñaxy a mët nepy jaty jëdußun jyajtë tyuunë,
janteßemchëßëgëëy ajxy oy oy, a nëm ajxy myënaañ:
—¡Tëyßajtëm jëdußun, Diosë yßUunk ëda ijty!
55 Jimë toßoxyëjk ajxy ënajty may wyëßëñëßeebëëbyë jëgemduum, ja Jesús ajxy
ënajty Galilea naax jooty të pyadsooñëbë jëdußun ajxy myëdúnët. 56 Ja ajxy ënajty
jimbë María Magdalena ënajty jeße, mëdë María ja Jacobo tyadsë José tyaj ajxy,
mëdë Zebedeo yßuungë tyaj ajxy.
Yaa Jesús ñaaxtëgëëñë
57 Ku

kyoodsëëy, mënitë mëyëë jëyaßay tußuk myejch, José ënajty xyëßaty, jim
Arimatea ënajty chooñ, janë tëëjë Jesús ënajty jeße yßabëjpëdëjkßajpë. 58 Ëda yaßay
jeße nëkx, jëdußun ja Pilato oy myëgußudujtßyajpëdsèmy ku ja Jesús ja ñißx kyopk
ween myoßoyëë, a mënitë Pilato yßaneßemy ku jyanchmoßowëëjët. 59 Ku José ja nißx
kopk kyëßëdëgëëyë, ñëßëbijt ñëßëmojts jeße waßats poop witßaam, 60 mënit pyëdaaky
jyemchaa jut jooty, ja ënajty të yajtajyëëjëbë tsaa jooty; a ku
yßukßyagßaßßamoomdëgooy amëj tsaaßaam ma ja tsa jut tëgëßëwëdyaaktën, mënit
ñëkxnë. 61 Perë jim tsa jut winduum ja María Magdalena mët ja wiinkpë María
ajxy ëñaßa myëßëmëëy.
Yaa soldados ajxy kywendëßaty ma Jesús ñaaxtëgëëyën
62 Kujaboomë

sábado xëë ënajty, mënabë ajxy ënajty të ñëyßaßixëdyaßagyëëjën,
mënitë teety windsèn mëdë fariseos ajxy yßamugëëy ma Pilato wyinduumën,
63 nëm ajxy ñëmaay:
—Windsèn, tëë ëjts njaßamyéch ku ja yaßay ëndaakpë myënaañ mëna ënajty
jyujkyën: “Kudëgëk xëëjëch njujkpyëgaßañ.” 64 A paadyëts, kexë soldados jim ma ja
tsa jutën, ween ajxy jim oy oy kywendëßaty ëxtë ween tëgëk xëë yßukjaty. Ix ku ja
yßabëjpëdëjk ajxy koots ñëßënèkxët a myeedsët ja nißx kopk ajxy, mënitë ja jëyaßay
ajxy ñëmaßawaßañ: “Tëë jeße jyujkpyèky,” a maas ënaxyë jeße dußun jyagßëndaßagët
kejee ja jëyëbßajtpë.
65 A nëmë Pilato ja yaßay ajxy ñëmaay:
—Xii soldados ajxy, nëkx ajxy, ween ajxy oy oy ñëßëgëkwendëßáty nepy mijts
mnëjwëßëyën.
66 Mënit ajxy jyanchnëkxy, ooyë tsa jut ajxy oy oy yßixy ku ween kywendëßadyëë,
jëdußun ja tsa jut ajxy sellojëëy ja ajxy ënajty të yagßaßßamoomdëgooyëbë, a jimë
adënaabyë ajxy pyëdaaky.

28
Yaa Jesús jyujkpyèky
1

Tëë ja sábado xëë ënajty ñajxnë, ja nëxëë jopy ënajty jeße mënabë semana

ënajty choßondaßagyën, mënitë María Magdalena ñëkxy mët ja wiinkpë María,
jëdußun ajxy oy yßixy ma ja tsa jutën. 2 A nëgoo ujx mëk ñëßënajxy, ix ja Mëj
Windsèn ja yßángel ënajty tußuk këdaakp, tsajpootyp ënajty choßoñ, ooyë tsaa
yakjëßamomy, a jim tsaa nëßëgèxp yßëñagyëdaaknë. 3 Teßemjyëdußun ënajty yßajajy
nebyë wëdsukën, a ja wyit tyukxy janteßempyoop ënajty jeße nebyë nievën. 4 Ja
soldados tsa jut kwendëßajpë ajxy, ku ja ángel ajxy yßijxy, tëgëëy ajxy tsëßëgëßë
dsëyuubyë, këdaaw ajxy nebyë oßokpyën ajxy myëßëmëëy. 5 Perë nëm ja ángel ja
toßoxyëjk ajxy ñëmaay:
—Kaßa ajxy mdsëßëgëßëy. Ix nnëjwëëbyëch ku Jesús ajxy mßëxtaßay, ja të
myëjpaßabedyëëjëbë cruz këxp. 6 Kap jeße yaajën, tëë jeße jyujkpyèky nej
myënaañën. Ukteßemmyín ajxy, ix ajxy ma ja Mëj Windsèn pyëdaakën. 7 Nèkxnëm
ajxy pakyë a nëmaayë yßabëjpëdëjk ajxy ku jeße të jyujkpyèky, nëkxëßëgaamp jeße
Galilea naax jooty, jim ajxy jeße mßixaßañ. Xímëts ajxy të nßawaanëm.
8 Mënit ja toßoxyëjk ajxy jim choßoñ ma ja tsa jutën, tsëgëëyëp mët ajxy ënajty oy
oy xyondaßaky, pëyëßëgyë ajxy ñëkxy, ooy ja mëdyaßaky ajxy ñëgapxy ma Jesús ja
yßabëjpëdëjk ajxyën. 9 A jim tußaam nëkxpë, nëgoo Jesús ñëßabëdsëmëëy, nëm ajxy
ñëmaayë: “¡Jotkugëßëw ajxy!” A mënit ajxy wyingumedsëëy, tyekmyamënenëëy
ajxy, a wyingußudsëgëëy ajxy. 10 Mënitë Jesús ja toßoxyëjk ajxy ñëmaay:
—Kaßa ajxy mdsëßëgëßëy; nëkx ajxy, awaanëchë nhermanë ëda mëdyaßaky ajxy,
jëdußun ajxy ñèkxët Galilea naax jooty, a jímëch ajxy xyßixaßañ.
Yaa soldados ajxy yßëndaßaky
11 Jimnë

toßoxyëjk ajxy ënajty ñëkxyñë, mënitë soldados tsa jut kwendëßajpë ajxy
nëjeße yßooy kajpt jooty, ooyë teety windsèn ajxy këjx yajmëtmëdyaßaky nepy jaty
ënajty të jyadyëë të tyuñëë. 12 Mënitë teety windsèn yßamugëëy mët ja kopkßajpë
ajxy. A ku ajxy yßukkojkyapxyßajty, mënitë soldados ja xëdëßëñ ajxy may myooy,
13 a jëdußun ajxy ñëmaayë:
—Jëdußun ajxy mmënaßanët: “Ja yßabëjpëdëjk ajxy të yßoy koots, wëßëmyaap ëjts
ënajty ku ja ñißx kyopk ajxy oy të myeeßtsë.” 14 Ku ja gobernador ëda dußun
myëdoyßádët, ëjts jëdußun nyajnëgußubëgaampy, jëdußun mijts pojpëtuum
mgaßamëßëmëßëwët.
15 Jyanchkußubëjkë soldados ja xëdëßëñ ajxy a kyudyuun ajxy jëdußun nepy ajxy
ënajty të wyingapx të jyëjkapxëßëyëëjën. A ëxtë jëdaßanëbaatyñë ja judíos ëda
mëdyaßaky ajxy pyagapxy pyamëdyaßakñë.
Yaa Jesús ja yßabëjpëdëjkë mëj tuunk yajkëßëwanëßëy
16 Ja

abëjpëdëjk nëmajtußukpë ajxy, janch nëkx ajxy jeße Galilea naax jooty, jim
ma ja tunën ma Jesús ënajty të ñëgapxyën. 17 A ku ajxy yßijxy, wyingußudsëgëëy
ajxy, perë nëjeße ajxy ënajty jyodßametskëßëy. 18 Mënitë Jesús ja yßabëjpëdëjk
wyingumedsëëy a nëm ajxy ñëmaay:
—Tëëjëchë Dios ja kußudujt këxyë xymyoßoy jim tsajpootyp mët ëda yabë nax

wiin. 19 A paadyëts, nëkx ajxy, yajnëßixëßëw ajxy jëdußunë abëjpëdëjk ajxy may
myajpëdëßëgët mëdußuñtyë jatyë jëyaßay ajxy yabë nax wiin, myajnëbétëp ajxy ma
ja Dios Teedyën, ma ja Diosë yßUungën, mët ma ja Espíritu Santo këxpën.
20 Myajnëßixëßëwëp ajxy ku ajxy këxyë kyudyúnët mëdußuñtyëch mijts të
nyajnëmaßay ku ajxy mdúnët. A omyënaaxëëjëch mijts ajxy nmëdßidaßañ, ëxtë nax
wiimbë kèxëp máyëp.
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