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-1- 
Surojö jä̧cu̧ 'chiņö̧sä̧ Jesuru. 
Ij̧ȩpiņö̧sä̧ ttörö barau. 
Re'tehuinö'ca̧ tȩa̧u̧ topinösä. 
Ja̧u̧ ttörö repe'inö. 
 

Daunä, daunä pö̧cuip̧ö̧sä̧ Cristorö. 
Idicuiyäcu chami iso'qui töquinö. 
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ Dio iţtişä̧. 
Juiyo eseusä Cristorö 

 
Täcö iḩuiņö̧, katähuocösä, 
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ hue'inö. 
Ja̧u̧ kö̧ chami iso'quinä. 
Ja̧u̧ ppä'ädö ttörö. 
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Mä̧nä̧ ji'̧quiçha̧jä̧mä̧, 
Chi'̧cha̧ pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. 
Recuätö jerupätö, 
Cristocu chi'̧cha̧ pä'ösä. 
 

Chojusode juiya'a po. 
Chojusode juiya'a po. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧tä̧ chojusodemä. 
Chojusode juiya'a po. 

 
Korotö totta pä'ätö 
Surojä̧mä̧ chi'̧cha̧ ja̧ pä'ö. 
Jahuätörö ä̧ju̧cuo̧cö̧sä̧. 
Cristocu chö̧ä̧nä̧hua̧'a̧ chi'̧chä̧cua̧sä̧. 
 
Surojö huotö ichi ttöcu, 
Tu̧ru̧hua̧cu̧ cuecuhuächa. 
¿Dä̧bö̧ ucu ȩmo̧cö̧jä ̧
Adihuä cu̧huä̧nä̧hua̧'a̧? 
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Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö 
Surojö chami iso'qui. 
Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö 
Surojö chami iso'qui. 
Jesu ȩmiņö̧ daunä 'corupä'i'ö. 

¡Eseusä! 
Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö. Jȩpö̧ icuinö 
Surojö chami iso'qui. 
 

-4- 
Trompeta tä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä ̧
Ichomenä Cristo. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ ti'̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. 
Jȩtiņö̧ tä̧ju̧cuäçuo̧tö̧jä ̧
Jesu ucuocua'a. 
Tä̧do̧ Ä̧cua̧ iḩuȩyu̧tiņö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧. 
 

Mo̧ro̧jäņä̧ tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧ 
Ta̧ 'cua̧ adihuäcua'a. 
Cristorö totäcuotöjä. 
Yo adiu tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ Cristocu. 

 
Jiy̧ȩnö̧ yo̧cö̧ mo̧ro̧ 
Ttö̧ja̧ huattocö mo̧ro̧ 
Tu̧ru̧hua̧ Cristo huo̧ä̧cua̧ ujuturu. 
Tä̧do̧ Ä̧cua̧ Dio iţtim̧ö̧ 
Tö̧ä̧nä̧hua̧'a̧ dotächomenä, 
Tä̧do̧ Ä̧cua̧ iḩuȩyu̧tiņö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧.   



-5- 

Chi'̧cha̧ pä'ösä Jesucristocu. 
Chi'̧cha̧ pä'ösä Jesucristocu. 
Chi'̧cha̧ pä'ösä Jesucristocu. 
Ppa̧'ä̧cho̧cö̧sä̧ cho'ca'acumä. 
 
Huäinä katä 'chö̧sä̧. 
Huäinä katä 'chö̧sä̧. 
Huäinä katä 'chö̧sä̧. 
Ppa̧'ä̧cho̧cö̧sä̧ cho'ca'acumä. 
 
Korotörö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. 
Korotörö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. 
Korotörö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. 
Ppa̧'ä̧cho̧cö̧sä̧ cho'ca'acumä. 
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Ttörö repe'ö huo̧jua̧sä̧. 
Iḩuȩnȩ ja̧'hua̧nö̧ päa'a. 
O'ca toi'önä tti'̧cha̧ pä'ö, 
Cristo adihuä Ta̧hua̧ru̧hua̧mä̧. 
 

Ttörö repe'ö. 
Ttörö repe'ö. 
Ttörö repe'ö. 
Jesucristomä Dio Iţti.̧ 

 
Cristo içhä̧cua̧ huo̧jua̧sä̧. 
Iḩuȩnȩ ja̧'hua̧nö̧ päa'a. 
Juan catorce uno al tres 
Ucuocui cu̧huo̧jua̧. 
 

A̧ içhä̧cua̧ Cristomä. 
A̧ içhä̧cua̧ Cristomä. 
A̧ içhä̧cua̧ Cristomä. 
Jesucristomä Dio Iţti.̧ 
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Chojusode ku̧nä̧rö̧sä̧ kä̧hua̧ yabonä. 
Chojusode ku̧nä̧rö̧sä̧ kä̧hua̧ yabonä. 
Chojusode ku̧nä̧rö̧sä̧ kä̧hua̧ yabonä. 
Kä̧hua̧ yabonä. 
 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ Jesucristomä. 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ Jesucristomä. 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ Jesucristomä. 
Chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinö. 
 
Ttö ra̧'ö̧sä̧ ja̧u̧ru̧ jitämä. 
Ttö ra̧'ö̧sä̧ ja̧u̧ru̧ jitämä. 
Ttö ra̧'ö̧sä̧ ja̧u̧ru̧ jitämä. 
Ja̧u̧ ttöcu kö̧. 
 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiŗö̧ jitämä. 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiŗö̧ jitämä. 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiŗö̧ jitämä. 
Surojö jȩpö̧ icuinö. 
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Jitämä Diocu cue'ächätöjä. 
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ Dio iḩuȩnȩ ra̧'ä̧tö̧jä̧. 
Ähuettäcumä kö'cocotöjä. 
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ Dio iḩuȩnȩ ra̧'ä̧tö̧jä̧. 
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Chä'o Dio ucuru esehuätöjä. 
Chä'o Dio ucuru esehuätöjä. 
Repe'ätöjä. - Ucuotätöjä. 
Ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ätöjä. 
Chä'o Dio ucuru esehuätöjä. 
 
Dio Iţti,̧ ucuru repe'ätöjä. 
Dio Iţti,̧ ucuru repe'ätöjä. 
Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinöjä. 
Jareönä cuaditinä̧u̧juä̧. 
Dio Iţti,̧ ucuru repe'ätöjä. 
 
Dio A̧'cua̧ru̧hua̧, ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ kö̧. 
Dio A̧'cua̧ru̧hua̧, ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ kö̧. 
Ujuturu ppäda pä'ö, ujuturu oipa pä'ö. 
Tami iso'quinä ucuocuä̧u̧juä̧. 
Dio A̧'cua̧ru̧hua̧, ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ kö̧. 
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Jesu 'corupäi'inö tö'cö, 
A̧'u̧ ru̧ju̧nä̧ amöcuädösä. 
Ttörö surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ttö eseusä im̧iņä̧. 
 

Ttö eseusä im̧iņä̧. 
Ttö eseusä im̧iņä̧. 
Ttörö surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ttö eseusä im̧iņä̧. 

 
Jesu 'corupäi'omenä 
Suronä jȩchö̧ unichi'inö. 
Jesucu 'cuäopönä chö̧jä̧cua̧sä̧. 
Ttö eseusä im̧iņä̧. 
 
Ja̧u̧ surojö jȩpö̧ icuiniy̧ä̧cu̧ 
Ttö eseusä Cristorö. 
Ttörö surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ttö eseusä im̧iņä̧. 
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Jesu aje Işä̧rä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧, 
Chamiso'qui jacuättö ppöȩpä̧rä̧cu̧sä̧ 
Kä̧cuä̧huä̧ i'co Işa̧, iyähuinö ttörö 
A̧'cua̧rö̧ ujurunä cha̧'cua̧ri'̧a̧ pä'ö. 
 
Jesu aje Işä̧rä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧, 
Chamöcuädönä jȩpö̧, chaunä päi'önä. 
A̧di ̧rö̧jo̧co̧cu̧sä̧, jo̧mȩnö̧ iyinö 
Pa̧ja̧cuo̧mȩ jui'̧a̧mä̧ iyähuinö ttörö. 
 
Chö̧ä̧näḩua̧ Diomä isoppa hua̧ ja̧'a̧ 
Tochococu ja̧'a̧nä̧ ihueye ö̧jäçu̧sä̧. 
Iso huȩnȩ ji'äu, juȩ'ȩpä̧rö̧ ttörö. 
Eseu chamöcuädäcu cha̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧tä̧. 
 

-12- 
Ya̧tȩtä̧ Cristomä, ya̧tȩtä̧ chumä. 
Cha̧'cua̧rö̧ jareö po̧cuip̧ö̧sä̧ Ja̧u̧nä̧. 
Juiya'a koro im̧im̧ä̧, iyinödo ttö̧ja̧rö̧. 
Ya̧tȩtä̧ Cristomä, ya̧tȩtä̧ chumä. 
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Ra̧'ä̧tö̧ ángeles Dio iḩuȩnȩ. 
Ra̧'ä̧tö̧jä̧ ujutu'inä. 
Cristo içhä̧cua̧ adihuä Tu̧ru̧hua̧. 
Cristo içhä̧cua̧ pä'ätanö. 
 

Cristo içhä̧cua̧ pä'ätanö. 
Po içhä̧cua̧ pä'ätanö. 
Cristo içhä̧cua̧ pä'ätanö. 
Tu̧ru̧hua̧ içhä̧cua̧ po. 

 
Mo̧ro̧jäţtö̧ im̧ȩyȩhuä̧cua̧ Cristo. 
Cristo mo̧ro̧jäţtö̧ içhä̧cua̧ po. 
Creyentes tta̧'ä̧rä̧tö̧ Cristorö. 
Cristo içhä̧cua̧ pä'ätanö. 
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Ujuturu ȩmiņö̧ Cristo, 
Ucuojanä ȩmiņö̧do. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ chi'̧chä̧cua̧sä̧, 
Tocha pä'ö Cristorö. 
 

Huo̧jua̧sä̧, huo̧jua̧sä̧ 
Ucuojanä töcö icuinö. 
Huo̧jua̧sä̧, huo̧jua̧sä̧ 
Juiyo eseusä Cristorö. 

 
Ttö Jesucristorö huo̧jua̧sä̧. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ttö̧ to̧chä̧cua̧sä̧. 
Ja̧u̧ ttörö juȩ'ȩpä̧rö̧. 
'Cuäopönä ttörö ppä'ädö. 
 
  



-15- 
'Cuä'ächi'ömä esehuocöjä. 
Ji'ähui Cristorö. Ji'ähui Cristorö. 
'Quiya'a yo —pä'ö cuamöcuädömä. 
Ji'ähui Cristorö. 

Ji'ähui Cristorö. Ji'ähui Cristorö 
Adihuä cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧. 
Ka̧ra̧mä̧ toa'a Cristo'a̧nö̧ hua̧mä̧. 
Ji'ähui Cristorö. 

 
Ähuettä suronä jȩa̧ pä'ö kö̧. 
Topi Cristorö. Topi Cristorö. 
Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ suronä jȩtto̧mȩnä̧ 
Topätucui Cristorö. 

Topi Cristorö, topi Cristorö.... 
 
Korotö jarotti'a'anä, 
Cue'ächi Cristocu. Cue'ächi Cristocu. 
Korotö suronä jȩtta̧'a̧nä̧. 
Cue'ächi Cristocu. 

Cue'ächi Cristocu, cue'ächi Cristocu... 
 
Täcö mo̧ro̧ päjuriyänä 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧riŗö̧, cua̧'cua̧ huȩnä̧riŗö̧. 
Mo̧ro̧jäņä̧ docuhuächa'a toäcua̧jä̧, 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧riŗö̧. 

Cua̧'cua̧ huȩnä̧riŗö̧, cua̧'cua̧ huȩnä̧riŗö̧... 
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Huä̧do̧ti'̧a̧'a̧, huä̧do̧ti'̧a̧'a̧ 
Huä̧do̧ti'̧a̧'a̧ chami iso'qui. 
Cristo ttörö töquinö. 
Ucuojanä töquinö. 
Huä̧do̧ti'̧a̧'a̧ chami iso'qui. 
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Ki'̧içuä̧ Jesu ppädina'attö, 
Ttörömä juiyo adihua'a. 
Ki'̧içuä̧ yoröiso jui'ätörö, 
Ja̧u̧tä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinö. 
 
Jesucristo jiņä̧'işo̧ ru̧hua̧, 
Tttörömä juiyo repe'inö. 
Tode'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ichinö̧, 
Ocurättö chö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö. 
 
Ttö su̧ro̧pa̧ ja̧'a̧nä̧ iḩuȩyȩ, 
A̧diḩua̧tä̧ chusurä ȩnä̧huiņö̧. 
Idicuächö 'corupä'i'inö̧, 
Ttötämä̧ a̧diḩua̧tä̧ pädi'önä. 
 
Hua'are'inä, surojö'inä, 
Idorä jacuä jȩpö̧ icuinö, 
Juorömä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co ru̧hua̧, 
Jä'o ö̧ja̧'a̧tä̧ ȩpiņä̧cu̧. 
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Ujutu ta̧hua̧ru̧hua̧ Cristo 
Ujuturu barau ȩpiņö̧. 
Hue'ipinö ujuturu 
Diorö tucuocua pä'ö. 
¿Cua̧'cua̧ tta̧'ȩcu̧jä̧ ucumä? 
¿Adiu eseunu kö̧jä̧? 
O'ca juiyönä ji'ähui 
Diorö cucuocua pä'ö. 
 
¿Suröjö rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rö̧jä̧? 
Ji'ähui Tä̧do̧ Ä̧cua̧ Diorö. 
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo 
Ujuturu ppäda pä'ö. 
Cuahuaruhuä ttöjö'cö juiyöttömä, 
Ji'ähui Tä̧do̧ Ä̧cua̧rö̧. 
Öjonä tta̧huä̧rä̧cu̧jä̧. 
Ucuocui Tä̧do̧ Ä̧cua̧rö̧. 
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Ähuettämä jȩo̧co̧u̧jä̧, 
Ujutumä, ujutumä. 
Diorö jä'epätöjä. 
Diomä adiu iyö. 
 

Ye'ecuocotöjä 
Ujutumä, ujutumä. 
Ujuturu topö Dio. 
Diomä ju̧ru̧hua̧ juiyo. 

 
Cuahuaruhuä jarotti'öttömä 
Dio tta̧huä̧rä̧cua̧jä̧. 
O'ca juiyönä tujuru iyö. 
Dio tta̧huä̧rä̧cua̧jä̧. 
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Cha̧mö̧cuä̧do̧mȩnä̧ oto huiņö̧sä̧ Diorö. 
Yoröiso chä̧tȩcuä̧ kiņa̧'a̧. 
Ä̧ju̧cuiņö̧sä̧ Jesu iḩuȩnȩ, 
Päa'a: "Ichihuä ttörö". 
 

Chä̧tȩcuä̧ttö̧mä̧ ki'̧ip̧iņö̧sä̧. 
Jitämä ähuettäcu ko̧cö̧sä̧. 
Cue'ächösä Jesucu jitämä. 
Cue'ächösä tȩa̧hua̧'a̧ Diottö. 

 
Diorö ichi, ucuru pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧. 
Jitämä ähuettäcumä cui'̧chä̧'. 
Diorö ichi adihuä Tu̧ru̧hua̧rö̧. 
Ta̧'cua̧rö̧ jareö iyö. 
 
 

-21- 

Cristo Chu̧ru̧hua̧ ttörö to̧pä̧rö̧. 
Ttörö to̧pä̧rö̧, ttörö to̧pä̧rö̧. 
Cristo Chu̧ru̧hua̧ ttörö to̧pä̧rö̧. 
Yoröiso ttörö to̧pä̧rö̧. 
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'Corupä'i'inö piņö̧ Jesucristo. 
Tta̧'ä̧rö ̧piņö̧, ttoächa pä'ö. 
 

Idorättö tto'ächinö. 
Ähuettärö juruhuinö. 
Ppa̧'ä̧chä̧chiņö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧. 
Jitä yoröiso kö̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö. 
Tto'ächinö, tto'ächinö, 
Juiyo adihua'a tto'ächinö. 

 
Jesu juiyo ju̧ru̧hua̧, 
Jesu ttö Chu̧ru̧hua̧. 
Idorättö rä'opinö, ttö Chu̧ru̧hua̧. 
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Chu̧ru̧hua̧ öäre aditösä, 
Jesucristo im̧i ̧miçua̧. 
Ja̧u̧tä̧ idorättö tto'ächinömä. 
Huäinä esetocösä korotö pätta'amä. 
Jesu ö̧ja̧'a̧ huo̧jua̧sä̧, iso päi'önä. 
 

Jesucristo jitä yoröiso kö̧. 
'Cuäopönä kö̧ ppäda pä'ö, 
Juiyo Adihuä Işa̧. 
Jesucristorö huo̧jua̧sä̧ ö̧ja̧'a̧mä̧. 
Jä'epöjä, ¿tta̧'a̧nö̧ pättocö? 
Chami iso'quinä kö̧. 

 
Juiyo esehuätöjä, 
Jesu tami iso'quinä kö̧. 
Iḩuȩnȩ esetätöjä iso päi'önä. 
Jesucristo yodoji içhä̧cua̧ ujuturu ȩmö̧. 
Chucu tiḩuä̧cuo̧tö̧jä̧ mo̧ro̧jäŗa̧'a̧. 
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Jesucristo 'corupä'i'inö 
Ujuturu töcö icua pä'ö. 
Ujuturu pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧. 
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ 'corupä'i'inö. 
Pä'äji ta'anö tto'ächinö. 
Cä'ecuächinödo. 
Esehuinö Jä'o Diomä. 
Ö̧ä̧nä̧hua̧'a̧ iḩuiņö̧. 
 
Ajiya pötächinösä 
Chö̧jip̧iņö̧ chij̧ȩpa̧ pä'ö. 
Cristo repe'inörömä 
Ajuähuipö eseusä. 
'Cuäopönä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧ 
Rȩ rö̧jö̧nä̧ toinömä. 
Eseusä Cristo hua̧sä̧. 
Surojöttö hua'inösä. 
 

-25- 
Tu̧ru̧hua̧ 'corupäi'ina'a 
Tamöcuäda tu̧cuȩ tu̧cua̧. 
Dauttu 'corupä'i'inö 
Suronä jȩtö̧ mitäu. 
 
Juiyo pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧. 
Ujuturu ucuoja cuocuinö. 
Suronä jȩtö̧ töcö icuinö, 
Öadihuä iya pä'ö.   



-26- 

¿Dicö̧jä̧ surojö jȩpö̧ icu? 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
¿Dicö̧jä̧ ttörö re kö̧mä̧? 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
 

Adihuä juäi cuocuinoya ucuoja 
Suronä jȩchö̧ töco'inoya. 
Koromä juiya'a adihuä juäi 
Jesu ucuoja yoyatetä. 

 
Ttörö ppä'ädinö Jesu. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
Cha̧'cua̧ adiu iyinö. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
 
Jesu yoröiso A̧diḩua̧. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
Iḩuȩnȩ ujuturu päa'a. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
 
Chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ ja̧u̧ru̧. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
Chu̧ru̧hua̧ Adihuä Işa̧. 
Jesu ucuoja yoyatetä. 
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Ihueye Jesumä surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ihueye Jesumä ttörö to̧pä̧rö̧. 
Ihueye Jesumä ujuturu repe'ö. 
Ihueye Dio Iţti.̧ 
 

-28- 

Juiyo cha̧'cua̧ adihuäcusä, 
Cristo jȩpö̧ icuinö ttörö surojö. 
Ttö cha̧'cua̧rä̧i ̧ra̧dö̧ 
Cristo jȩpö̧ icuinö ttörö surojö. 
Ämäcö jiņä̧cu̧sä̧ chami iso'quinä. 
Cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ jitämä. 
Juiyo cha̧'cua̧ adihuäcusä. 
Cristo jȩpö̧ icuinö ttörö surojö. 
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Ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ Jesucristorö 
Ta̧'cua̧ tta̧ jo̧co̧u̧juä̧, tta̧'ä̧rö̧ Cristo. 
Adihuä Tu̧ru̧hua̧ Cristo tä'canä 'chö̧. 
Dio u̧huo̧juȩtö̧ uhuähua'a. 
 

Ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧, Jesucristorö 
Ta̧'cua̧ tta̧'ȩcuo̧co̧tö̧jä.̧ Tta̧'ä̧rö̧ Cristo. 

 
Adihuä im̧i ̧Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dio 
Ta̧bo̧'iy̧a̧ ttö̧'äu̧̧ tö'ipö rö̧. 
Cristonä ka̧cuä̧tö̧ juruhuätö. 
Ähuettärö esetätö juiyupätö 
 
Dio ihueyenä cue'ächätöjä. 
Täbo ttö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ cue'ächinätö. 
Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotöjä, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö 
Ya̧tȩtä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ esetätöjä. 
 
Koromä ttö̧ja̧ kä̧cuä̧hui'̧o̧cö̧ 
'Cuäopönä beipocö jäçuȩ. 
Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ yoröiso beipocö. 
Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ cuä̧cho̧huä̧cho̧cö̧. 
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Ku̧nip̧iņö̧jä̧ cuoduhuiyä curuhuo'inä ttörö. 
Ichinöjä Belennä uhuäpächö. 
Ucumä isodenä dottädococu piņö̧jä̧. 
Uhuäpächinöjä ttä̧jim̧ö̧ ttucuome. 
 

Do'ächinöjä chamiso'quinä, 
Cuadita pä'ösä ttömä. 
Do'ächinöjä chamiso'quinä, 
Cuadita pä'ösä ttömä. 

 
Ucu ichinöjä adihuä kä̧cuä̧huä̧ Ru̧hua̧ 
Ppäcuhuäda pä'ö ujuturu. 
Ucuru a̧bo̧tö̧ icuinätö 
'Corupäcuhui'a pä'ö. 
Adihuä Işa̧ cua'a topinätö. 
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Suronä jȩpiņö̧sä̧ 'cuäopönä. 
Usurä jähuä ku̧nä̧riņö̧sä̧. 
Chamöcuädomenä Diorö. 
Chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩnȩ, 
Ejädö icuinäcusä Chö̧ä̧nä̧hua̧mä̧. 
 

Suronä jȩchö̧, ejächi'inäcusä Jesunä. 
Suronä jȩchö̧, ejächi'inäcusä jitämä. 

 
Suronä jȩpiņö̧sä̧ 'cuäopönä, 
Amöcuädäcuähuä juiyönä Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧. 
'Cuäopönä oto jiņä̧cu̧sä̧ 
Chu̧ru̧hua̧ Cristorö. 
Ja̧u̧ 'corupä'i'inö ttörö. 
 
Suronä jȩpiņö̧sä̧ 'cuäopönä. 
Jitämä cue'ächösä Cristocu. 
Ja̧u̧ru̧ chä̧ju̧cua̧ pä'ösä. 
'Cuäopönä ö̧jäçu̧sä̧. 
Juiyo eseusä adihuä Tu̧ru̧hua̧rö̧. 
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Pij̧ä̧ o'ca juiyönä suronä jȩpiņä̧tö̧. 
Jesu pij̧ä̧ tȩa̧u̧mä̧. 
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesu ichinödo. 
Jesu pij̧ä̧ tȩa̧u̧mä̧. 

Jitätä tȩa̧hua̧'a̧cu̧ ichi, 
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diorö cuesehua. 
Ä̧to̧quiņö̧sä̧. Jitämä topösä. 
Jesu pij̧ä̧ tȩa̧u̧mä̧. 

 
Jesucu usurä yo̧ö̧ juiya'a. 
Jesu pij̧ä̧ tȩa̧u̧mä̧. 
Tȩa̧u̧ topi adiu cu̧ja̧. 
Jesu pij̧ä̧ tȩa̧u̧mä.̧ 
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Ujuturu iyinödo Emmanuel ucuoja, 
O'ca juiyönä surojö, adiu töcö icuoya. 

Ȩmiņä̧cu̧sä̧, ȩmiņä̧cu̧sä̧  -- 
Chu̧ru̧hua̧ Cristo ucuoja  -- 
Dauttu cuocuinoya. 
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Cristo repe'ö ppo̧'ä̧tö̧rö̧ 
Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧. 
Ttij̧ȩta̧ idicuätörö 
Ttij̧ȩta̧ te'ätörö 
Cristomä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧. 
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Diomä adihuä işa̧ - Diotä adiu jȩpö̧. 
Diotä adihuä işa̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diomä kada'ca hua̧ - Äcuomenä topinö. 
O'ca juiyönä topö - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diomä ucuocu - Iḩuȩnȩ ji'äu. 
Ujuturu ucuocu - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diotä adiu pä'ö - Yapareu ji'ähuocö. 
Iso päi'önä pä'ö - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diomä adiu huo̧jua̧ - O'ca juiyönä huo̧jua̧. 
Diotä adiu huo̧jua̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ kö̧ - O'ca juiyönä kö̧. 
Pȩnȩ'iņä̧ kö̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Dio uhuäpocö pinö - Diomä hua'ö icuocö. 
'Cuäopönätä kö̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diomä surojö jui'̧a̧ - Suronä jȩtö̧ a̧'u̧tu̧. 
Diotä adihuä işa̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Dio amöcuädömä rö̧a̧'a̧ - U̧huo̧ju̧'iņä̧ rö̧a̧'a̧. 
Ä̧ju̧cu̧'iņä̧ rö̧a̧'a̧ - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
  



Diotä ju̧ru̧hua̧ - Abonänö ju̧ru̧hua̧. 
Ju̧ru̧hua̧mä̧ Diotä - Adihuä işa̧ ttörö. 
 
Diomä repe'ö - O'ca toi'önärö repe'ö. 
Adiunä repe'ö - Adihuä işa̧ ttörö. 
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Tä'o Tä̧do̧ Ä̧cua̧rö̧ 
Iţti ̧Jesucristorö 
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ 
Adiu ucuocuätöjä. Amén 
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Chu̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧, juiyo adihuä Işa̧rö̧. 
Re rö̧jö̧nä̧ toiniyäcu, repedönä jä̧cu̧sä̧. 
Repeäcuähuä kä̧cu̧sä̧, chutä 'chu̧huä̧rä̧cu̧sä̧. 
Ö̧jä̧cu̧sä̧, repedäcumä, cädäcuähuä juiyönä. 
 
Chu̧ru̧hua̧rö̧ ucuojamä, chö̧jip̧ö̧nä̧ cuocuina'a. 
Kä̧cuä̧huä̧ i'co iya'anä, chutä'inä iyähuinö. 
Cha̧mö̧nä̧ jȩchiņö̧mä̧cö̧, chutätä ppä'ädinö. 
Öäre päi'önä hua̧sä̧, cädäcuähuä juiyönä. 
 
Chu̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧, o'ca juiyö Ru̧hua̧rö̧. 
Yabo chi'̧cha̧'a̧nä̧ to̧pä̧rö̧, oipattö pä'ötä kö̧. 
Chä̧tȩcuä̧mä̧ juiyäcusä, jaroi'ococusä. 
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ huȩnȩ juiya'a, cädäcuähuä juiyönä. 
 
Chu̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧, re topö yoröisotä. 
Huo̧juȩcu̧nä̧ jiähuäcusä, Ujurunä tta̧'ä̧rö̧. 
Ja̧u̧ repe'ö 'chu̧huä̧ro̧mȩttö̧, ¿Dijä̧ttö̧ 'quȩpä̧cua̧mä̧? 
Ya̧tȩ'iņä̧ mȩo̧co̧cu̧sä̧, cädäcuähuä juiyönä. 
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I'co Ru̧hua̧ kiņö̧ piņö̧, ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö. 
Ro̧'ȩpö̧ päinö jiņö̧mä̧, Chutätä mitähuinö. 
 
Chutä aditinäjä̧ttö̧mä,̧ so̧ö̧ bahuinö ttu̧huȩniņä̧cu̧. 
Re kada'ca hua̧ ja̧'a̧nä̧, repettococu piņö̧. 
 
Rȩjȩ jacuä ötinomettö, cuoräu a̧ri ̧aditinätö. 
Chutätä iyinö juäimä, umönä pȩo̧cuiņa̧'a̧. 
 
Dauhuiyä'inä pä'i'i, päinö oi ka̧cuo̧mȩ, 
Ba'ipö ruhuipina'a, chutä ö̧rä̧cuä̧i'̧iņä̧. 
 
'Corupäi'a pä'ömä, ttȩpiņä̧cu̧ möä'ca ju'tä, 
Dau ärädö, ttö̧niņä̧cu̧, chutä aditinä'cattö. 
 
'Corupäi'ome huämettö, mo̧ro̧jä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧. 
Chutä ö̧niņä̧jä̧ ja̧'a̧nä̧, idicuächi'inäcu. 
 
Dacuodä tattomenämä, re niy̧oya erina'a. 
Ttaditinodä juhuodämä, Dio ro̧ȩpa̧ päomenä. 
 
Ö'co jähuä rötinätö, hua'are idorä jacuä. 
Juhuorä'inä ppattinorä, Chutä aditinähuänä. 
 
  



Juhuorö tto'ächö iḩuiņö̧, tȩa̧hua̧'a̧ ö'̧ä̧mä̧da̧ pä'ö. 
Ju̧huȩnȩ pä̧mä̧diņö̧mä̧, i'co jiņö̧tä̧ jiņa̧'a̧. 
 
Ja̧u̧ öadihuä jiņö̧mä̧, jareönä kä̧dȩpa̧'a̧nä̧, 
Ohueja cuä'ö içuä̧hua̧, a̧'cua̧rö̧nä̧ tottäcudo. 
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Cristo pä'inö chä'o ojusode 
Rö̧ȩnä̧ oduhuiyä ja̧'a̧. 
Chiçhä̧cua̧sä̧ ucuturu ȩmö̧ 
Cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ chö̧jo̧mȩ. 
 

Tä̧do̧ Ä̧cua̧ ojusode 
Suronä jö̧ yoröiso juiya'a. 
Tta̧'cua̧ tta̧huȩpö̧, ubara'inä 
Juiya'a tö̧ä̧nä̧hua̧'a̧mä.̧ 

 
Beipödo pij̧ä̧ jähuämä. 
Hua'ö icuipö'cotö 
Tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧ tö̧ä̧nä̧hua̧'a̧ 
Juiyäcua'a 'corupäi'äcuähuä. 
 
Cua̧'cua̧ tta̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧' 
Cuami iso'quitucunä. 
Cristo iḩuȩnȩ esetätöjä. 
Cristocu tö̧ja̧cuä̧cuo̧töj̧ä̧. 
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(San Juan 11:25, 26) 

Ttötäsä ttoädäcuähuä Işa̧mä̧. 
A̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, hua'ö icuipö'inä 
Ö̧jä̧cua̧, ö̧jä̧cua̧. 
Tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ cha̧'cua̧ra̧'a̧ttö ̧
Hua'ö icuocotö. 
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Cuaditähuä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ rötätucui 
Ttö̧nä̧u̧cuo̧co̧mȩ. 
Cuaditähuä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ rötätucui 
Ttö̧nä̧u̧cuo̧co̧mȩ. 
Pij̧ä̧nä̧mä̧ juiya'a 'quiyömä. 
Yomä yoröiso beipoca'a. 
Pij̧ä̧nä̧mä̧ juiya'a 'quiyömä. 
Yomä yoröiso beipoca'a. 
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Adihua'a pä'ösä Chu̧ru̧hua̧rö̧. 
Adihua'a pä'ösä öjö'cönä. 
Adihua'a pä'ösä Chu̧ru̧hua̧rö̧. 
Adihua'a pä'ösä öjö'cönä. 
Ppiy̧u̧'iņä̧ ra̧'äţö̧ yo̧ȩim̧ä̧ 
Eseäcuäu Cristo mitähuinörö 
Ucu cha̧hua̧ru̧hua̧ ¿dä̧bö̧ ra̧'o̧cö̧jä ̧
Eseunu Cristo mitähuinörö? 
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Juiyo eseusä jitämä 
Jesucristocu chö̧ja̧'a̧ttö ̧
'Cuäopönä ttörö ppä'ädö 
Huo̧jua̧sä̧ chami iso'quinä. 
 

Jitä, ttömä 
Surojö jȩpö̧ icuinäcusä. 
Jitä Cristo 
Tta̧huä̧rä̧cu̧sä̧ öjonä. 

 
Adiunä kö̧sä̧ jitämä 
Jesucristocu chö̧ja̧'a̧ttö̧. 
Ja̧u̧cu̧ chö̧jä̧cua̧sä̧ 'cuäopönä. 
Ja̧u̧ ttörö repe'ö huo̧jua̧sä̧. 
 
Yedecua pä'ö juiya'a jitä 
Jesucristocu chö̧ja̧'a̧ttö̧. 
Ähuettä suronä jȩa̧ päa'anä, 
Ttörö tta̧'ä̧rö̧ ujurunä. 
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Cristorö ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧, pij̧ä̧nä̧ adihua'a 
Iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ ujuturu päa'a. 
Jesucristo ä'ca jo̧mȩ, eseu chö̧jä̧cua̧sä̧. 
Chutä u̧mö̧nä̧ tta̧huäŗä̧cu̧sä̧, ttörö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧. 
 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö, re rö̧jö̧nä̧ topinö. 
Ja̧u̧ ttö chamöcuädinömä, jareö iyinödo. 
Jesucristorö ji'äusä, ttö cha̧'cua̧ tta̧dȩcu̧mä̧. 
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧'cua̧röņä̧, eseunu chö̧jä̧cua̧sä̧. 
 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧mä̧, ttörö ppä'ädö jitä. 
Ttörö to̧pä̧rö̧ surojö, 'cuäopö juiya pä'ö. 
Koronö'inä eseusä, Chutäcu chö̧ja̧'a̧ttö̧. 
Eseunu tta̧'ä̧röşä̧, ttörö ȩmö̧ icha pä'ö. 
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Ra̧'ä̧tu̧cui ̧pä'ätanö 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Ä̧ju̧cu̧ esehuätöjä. 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Iso päi'önä päa'a. Ujuturu juȩ'ȩpä̧rö̧. 
 

Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ. 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 

 
O'ca toi'önärö iyö 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Jitämä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Surojö jȩpö̧ icuinö, mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ ȩpa̧ pä'ö. 
 

Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ. 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 

 
  



Jesu adiu ppä'ädinö, 
Adihuä huȩnȩ päa'a. 
Suronä jȩcu̧'u̧ mitähuinö 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Iso päi'önä päa'a. Ujuturu juȩ'ȩpä̧rö̧. 
 

Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
Adihuä juäi, Cristo iḩuȩnȩ. 
Adihuä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 
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Cristocu cuedächa pä'ösä, Iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧. 
Chamöcuäda pä'ösä Ja̧u̧cu̧ cuedächomenä. 
Iḩuȩnȩ päö ta'anö jȩcha̧ pä'ösä cha̧'cua̧rä̧i.̧ 
Koronö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ chö̧ja̧ pä'ösä chutäcu. 
 

Cuedächa pä'ösä Jesucristocu. 
Chö̧ja̧ pä'ösä Jesucristocu 
Hua'inösä Jesucristocu 
'Cuäopönätä adiu jȩä̧cu̧sä̧. 

 
Cristocu cuedächa pä'ösä, Ja̧u̧ adiu kiņö̧do. 
Iḩuȩnȩ iso päi'önä päa'a huo̧jua̧sä̧. 
Cristo o'ca juiyönä adiu jȩpiņö̧ piņö̧. 
Ttömä Cristo o'ca'anä chi'̧cha̧ pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. 
 
Cristocu cuedächa pä'ösä Ja̧u̧ iţȩa̧u̧nä̧. 
Surojöttö chö̧jip̧iņa̧'a̧ttö̧ ö̧jä̧cu̧sä̧ A̧diḩua̧. 
Pij̧ä̧ yoröiso adiu iyoco̧jä̧ ttörömä. 
Cristotä adiu iyinö tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧. 
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Cristocu tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, 
¿Tta̧'a̧nö̧ päi'äcua'a? 
Rö̧ȩnä̧ tesehuäcuotöjä, 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ttöm̧ä̧. 
 

Cristo ö'ä totomenä, 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ kä̧nö̧, 
Rö̧ȩnä̧ tesehuäcuotöjä, 
Cristorö totomenä. 

 
Täcö ubara juiyomenä 
Cristomä tesehuä̧cua̧. 
Ra̧huȩpij̧ö̧ juiyäcua'a 
Chucu tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧. 
 
Cristocu tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧ 
Yoröiso adihuäcua'a 
Ujuturu surojö 
Jȩpö̧ icuinörö topö. 
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Ttö po̧cuip̧iņö̧sä̧ adihuä Chu̧ru̧hua̧rö̧. 
Ttörö ppädinö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. 
Suronä jȩpö̧ kä̧nö̧ cue'ächinösä ttömä. 
Ja̧u̧ surojö jȩpö̧ icuinäcusä. 
Täcö ähuettärömä Jesu juruhuinö. 
Chutä Cristo tta̧'ä̧rö̧ ttörö jitä. 

¡Juiyo Adihua'a! 
Ka̧ra̧ yoröiso toa'a Chutä ta'anö hua̧. 
Jesucristo ttörö adiu jȩpiņö̧. 
 
Jesu jaropi'ocö yoröiso ttörö. 
Adihuä ujurunä tta̧huä̧rä̧cu̧sä̧, 
Pij̧ä̧ jähuättö imicunä kö̧sä̧ Cristocu 
Ttörö esehuäcua'anö Chu̧ru̧hua̧. 
Pij̧ä̧ ttö̧ja̧ suronä jȩttö̧ttö̧mä ̧ttörö 
Cristorö pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ 'cuäopäcua'a. 

¡Juiyo Adihua'a! 
Suronä 'cuäopa'anä, chu̧ju̧ru̧huä̧cua̧sä̧. 
Jesucristo ttörö adiu jȩpiņö̧. 
 
  



Jesucristo pä'ätanö içhä̧cua̧ huo̧jua̧sä̧. 
Jitä chojusode aditö 'chiņö̧. 
Chä'o ojusodenä adiunä chö̧jä̧cua̧sä ̧
Korotö Dio iţtim̧ö̧ huotöcumä. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ttö̧ juiyäcua'a surojö 
Cristo ä'ca jo̧mȩ chö̧jäçua̧sä̧. 

¡Juiyo Adihua'a! 
Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧cu̧ ttö chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ 
Jesucristo ttörö adiu jȩpiņö̧. 
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Diocu cuetächomenä, Iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧, 
Eseunu cue'ächätöjä. 
Ujuturu repe'ö iyähuina'attö 
Chutäcu tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. 
 

Iḩuȩnȩ päö ta'anö jȩto̧mȩnä̧ 
Ujutu eseunu tö̧ja̧cuäçuo̧tö̧jä.̧ 

 
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo 'corujuoächomenä, 
Ujuturu surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ujutu eseunu jitähuäcua'a̧nö ̧
Ja̧u̧ jȩiņö̧ amöcuädö. 
 
Yoröiso adihuä juäimä topocotöjä, 
Pij̧ä̧ jähuättö jȩtö̧ttöm̧ä̧. 
Chutä ujurunä adiu jȩiņa̧'a̧ttö ̧
Adihuä juäi tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. 
 
  



-50- 
Tu̧ru̧hua̧ adihuä iḩuȩnȩ 
Päa'a ujuturu. 
Kä̧cuä̧huä̧ i'co chiya pä'ö 
Cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiţtö̧. 
 

O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧. 
Tusurä jȩpö̧ icuinö. 
Adiu jȩpiņö̧ ujuturu 
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo. 

 
Ujutumä ähuettärö 
Recuo esetinätöjä. 
Ja̧'hua̧ jiy̧ä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧ 
Kä̧dö̧ icuinäcu. 
 
Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧tö ̧
Cristo ppädomenä. 
Ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ ki'̧ip̧ä̧tö ̧
Cristo ujurunä. 
 

  



-51- 

Yoröiso toa'a ujuturu Dio 
Repeöttömä 'quȩ'ȩpö̧ icu. 
Dio tta̧huä̧ro̧mȩnä̧, ¿di ro̧ȩpä̧cua̧? 
¿Dijä jiä̧̧huä̧cua̧? Cristo ppädomenä. 
 

Diorö repe'ätörö 
Adiu 'cuäopäcua'a. 
Chami iso'quinä 
Eseunu kö̧sä̧. 

 
O'ca juiyönä ttörö pij̧ä̧nä̧ 'cuäopömä 
Dio aditö Churu pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧. 
Dio adiu tta̧'ä̧rö̧ ubara ttudomenä, 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ adiu chö̧ja̧ pä'ö. 
 
'Corupätti'omenä recuätö ttö̧ja̧ 
Dio adiu chö̧ja̧ pä'ö cha̧'cua̧rö̧ iyö. 
Ähuettä jȩö̧mä̧, ttörö jȩpo̧cö̧. 
Ja̧u̧ juäittömä tö̧ja̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. 
 
  



-52- 
Chu̧ru̧hua̧ Dio, mo̧ro̧jä̧'iņä̧ 
Pij̧ä̧'iņä̧ amöcuädö topösä 
Cu'upä cöröächa'a ä̧ju̧cu̧ 
Mo̧ro̧ kä̧hua̧ iţȩa̧u̧ tochomenä. 
 

Chami iso'quinä eseu ra̧'ö̧sä ̧
Chu̧ru̧hua̧mä̧ Adihuä Işa̧. 
Chami iso'quinä eseu ra̧'ö̧sä ̧
Chu̧ru̧hua̧mä̧ Adihuä Işa̧. 

 
O'ca juiyönä pij̧ä̧nä̧ cue'ächö 
Ȩ'u̧ öadihuä topätöjä. 
Ppiy̧u̧'iņä̧ ra̧tto̧mȩnä̧ ä̧ju̧cu̧ 
Ajehuiyä'inä tochomenä. 
 
Chu̧ru̧hua̧mä̧ ttörö repea'attö 
Ichinödo mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ttö̧. 
Chutä Jesu ttö jȩchiņö̧ jȩpö̧ icu 
Daunä 'corupä'i'inö piņö̧. 
 
Chu̧ru̧hua̧ adihuä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ 
Chutäcu chö̧ja̧ pä'ö huoomenä 
Ujurunä tta̧'ä̧rö̧ ttörö repe'ö 
Eseunu ra̧dä̧cua̧sä̧ juhua'attö. 
 
  



-53- 
Suronä jȩcho̧mȩnä̧, Chu̧ru̧hua̧ topinö. 
Ttörö adiu ppä'ädinö surojö jȩpö̧ icu. 
'Corupä'i'ö piņö̧ ttörö ppäda pä'ö. 
Cha̧'cua̧rö̧ jareö iyinödo ttörö. 
 

Chu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädi 
Ja̧u̧ Cua̧hua̧ru̧hua̧ kö̧, amöcuädi. 
Chu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädi 
Iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧, amöcuädi. 

 
Chu̧ru̧hua̧ idorättö tto'ächinö piņö̧. 
'Corupäi'äcuähuä juruhuinö piņö̧. 
Ttörö'inä ppä'ädö, tto'ächinö piņö̧. 
Kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ Ja̧u̧nä̧ jitä. 
 
Chu̧ru̧hua̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cä'ecuächinö. 
Jitä Tä̧do̧ Ä̧cua̧ Dio u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pö̧. 
Ttörö'inä rötähuinö, ju̧huȩnȩtä̧ chö'̧ö̧nä̧, 
Jueö huȩnȩ amöcuädätucui, jitä. 
 

  



-54- 

Jesu A̧diḩua̧mä̧, O'ca juiyö Ru̧hua̧. 
Chö̧ä̧näḩua̧, ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧ hua̧jä̧. 
Ucutä chesehuäcumä ucutä chucuotäcumä. 
Cha̧'cua̧ adiumä ucutä. 
 
Idä oyä'inä, inähuiyä'inä, 
Juiyo a̧'cua̧cua̧'a̧ topä'ijösä. 
Ja̧u̧ juäittö'inä abonänö a̧diḩua̧jä̧, 
Chamöcuädönä jä̧cu̧ ra̧'ö̧sä̧. 
 
Yodo kä̧hua̧'iņä̧, mo̧ro̧ kä̧hua̧'iņä̧, 
Siŗi'̧cö̧'iņä̧ dä'ä kä̧dȩpa̧'a̧nä̧, 
Ucutä chu̧ru̧hua̧ rö̧ȩnä̧ kä̧dȩpa̧mä̧. 
Ucu'anö hua̧ yoröiso toa'a. 
 
Jesu cuhuadihuä, pa̧ja̧cuo̧mȩ juiya'a, 
Chamöcuädö yoröiso kä'co beipa'a. 
Cuiyähuinäcusä, tȩa̧u̧ jacuä pädi'önä. 
Juiyo adiunä jȩcu̧'iņä̧cu̧sä̧. 
 
  



-55- 
Ttö recuo jerupö kiņö̧sä̧ 
Ttörö rettö 'corupä'i'inörö. 
Daunä kä̧nö̧ 'corupä'i'inö 
Ttö Chu̧ru̧hua̧. 
 

Ttörö adihuä juäi iyinö. 
Dio surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ttömä ejächi'inösä 
Surojöttö. 

 
Cristo chusurä mitähuinö. 
Jitä Chu̧ru̧hua̧ päi'önä kö̧. 
Eseunu ra̧'ö̧sä̧ ttömä 
Chu̧ru̧hua̧rö̧. 
 
Ujuturu repeomenä 
'Corupäi'inö huo̧juä̧tö̧jä̧. 
Ujuturu pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧ 
Tu̧ru̧hua̧mä̧. 
 

  



-56- 

Re niy̧oya era'a, topinö Chö̧ä̧nä̧hua̧. 
Täcö adihua'a —pä'inö. Juhua'a yabocu juiya'a. 
 
Ttörö huȩnȩ juiya'a, Cristo mitähuinö. 
Juhua'a yabocu hua'ocödo, ja̧'hua̧ ja̧'a̧ttö̧ juiya'a. 
 
Ja̧u̧ pärohuächocö, ttö'a̧nö̧ hua̧mä̧cö. 
Ja̧u̧ repeö beipächoca'a, 'cuäopönä 'chu̧huä̧ra̧'a̧. 
 
Ttoächinö huȩnȩ, jiņä̧ rä̧mip̧ä̧ra̧'a̧. 
Mö̧ȩcuo̧'qui ̧täcö juiya'a, chö̧jö̧ jiähuära̧'a̧. 
 
Huadinome ju̧huȩnȩ, chusurä huahuome. 
Jitä cha̧'cua̧rö̧ päi'önä kö̧, Chu̧ru̧hua̧ Cristotä. 
 
Jitä yoröiso kö̧, Dio u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pö̧. 
Ju̧huȩnȩ ötähuinäcusä, täcö adihua'a. 
 

  



-57- 

Ttörö huoa'a äj̧u̧cu̧sä̧. 
Ttörö huoa'a äj̧u̧cu̧sä̧. 
Ttörö huoa'a äj̧u̧cu̧sä̧. 
Ttö cho'ca'anä ichi päa'a. 
 

Cuo'ca'anä chiçhä̧cua̧sä̧ 
Cuo'ca'anä chiçhä̧cua̧sä̧ 
Cuo'ca'anä chiçhä̧cua̧sä̧ 
Ucuru pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧. 

 
Pij̧ä̧nä̧ o'ca juiyönä. 
Pij̧ä̧nä̧ o'ca juiyönä. 
Pij̧ä̧nä̧ o'ca juiyönä. 
Chu̧ru̧hua̧cu̧ cuȩdä̧chä̧cua̧sä̧. 
 
Ubara'inä ttu'usä, 
Ubara'inä ttu'usä, 
Ubara'inä ttu'usä, 
Chu̧ru̧hua̧cu̧ cuedächomenä. 
 
Ttörö adiu ppä'ädö. 
Ttörö adiu ppä'ädö. 
Ttörö adiu ppä'ädö. 
'Cuäopönä oipäcusä. 
 

  



-58- 

Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧mä̧, ya̧pa̧rȩhua̧mäcö. 
Chö̧jip̧iņö̧ jeruhuoca'a, ötta jiähuä̧ra̧'a̧. 
 

Juhua'a yabocu huȩnȩ juiya'a, 
Koro recuä rö̧jo̧ca̧'a̧. 
Ttörö 'corupäi'inömä, 
Täcö adihua'a. 

 
Chö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinömä, yedecu yahuopa'a. 
Su̧ro̧pa̧ cha'a mitähuinö, icuipococusä. 
 
Cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rö̧ huȩnȩ, huȩyu̧cuä̧'tä̧ ka̧'a̧. 
Ki'̧içuä̧ iyinö Jesu, ucuojanä mitäu. 
 
Suronä jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧, ppä'ädö ichinö. 
Ttörö ucuoja icuipinö, cha̧'cua̧ri'̧a̧ pä'ö. 
 

  



-59- 

Repe'ö Chu̧ru̧hua̧ Jesu, yoröiso rö̧ȩnä̧tä̧. 
Täcuoto suhuädia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧. 
Chiḑȩa̧'a̧nä̧, chuhuämenä, chippeye jättäya'atä. 
Jesucristo repe'ödo pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä. 
 
Täcunä repeäcuähuä daunä mitähuinö. 
Chusurä juiyo idicua'a, Chutätä hua'adi'inö. 
Juhuorö'inä ujurunä juiyönä jȩpö̧ icuinö, 
Pärocua'attö adiutä kä̧cuä̧huä̧tä̧ iya pä'ö. 
 
Chu̧ru̧hua̧ rettö iyinö yoröiso 'cho'ipocö. 
Ihueye öadihuämä pärohuächö icuocö. 
Nipo'inä, jitä'inä, 'cuäopönätä a̧diḩua̧do. 
Repeäcuähuä Işa̧mä̧ cädoca'atä ö̧jäçu̧sä̧. 
 
Repeäcuähuä Işa̧mä̧ ¡Juiyo ppädinäcusä! 
Ö̧jo̧mȩ ku̧nip̧iņö̧do chö̧jip̧ä̧cuȩ amöcuädö. 
Chö̧ä̧näḩua̧ ro̧ȩpa̧jim̧ä̧, Iţtiŗö̧tä̧ ro̧'ȩpiņö̧, 
Repeäcuähuä su'pehua̧ kiä̧̧dä̧cuä̧hua̧'a̧ttö ̧
 



-60- 

―Juiyupächö a̧'cua̧ tta̧ jä̧cu̧mä̧ ichi po ppädädacu. 
Ttörö ichi, 'cuäcuhuächi'a― päinäcusä Jesús. 
 
Ja̧'hua̧nö̧ päcu 'chä̧hui'̧iņö̧sä̧ cha̧'cua̧ tta̧'ȩcuiņö̧mä̧. 
Ja̧u̧ ppädönä ki'̧ip̧iņö̧sä̧ cha̧'cua̧ adihuächi'önä. 
 
―Ttö chiyoyattö cuahua ichi 'cuä'ächächö a̧di ̧ttu'umä. 
Mȩyȩhui'̧ö̧ ahuopo'i a̧'cua̧royattö cua̧'cua̧ri'̧a̧.― 
 
Ja̧'hua̧nö̧ päcu ahuinösä a̧'cua̧roya ajiya. 
A̧di ̧rö̧jo̧co̧cu̧sä̧ jitämä Jesusttu cha̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧. 
 
―Yo̧ä̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ttiţȩa̧u̧ ttötäsä― pä'inö. 
Ttörötä topi tȩa̧u̧nä̧ chitejädacu― pä'inö. 
 
Ja̧'hua̧nö̧ päcu topinösä tȩa̧u̧tä̧ hua̧rö̧mä̧. 
Topinö'ca̧ tȩa̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ jitämä. 
  



 
-61- 

Pij̧ä̧nä̧ 'cuä'opö 
Chi'̧chä̧cua̧sä̧ yotä. 
Dio ö̧jo̧mȩ tȩa̧u̧ ka̧'a̧. 
Jesucristocu chö̧jä̧cua̧sä̧. 
Ubara juiyome 
Ajuäu, ajuähuocösä. 
Yorö ra̧dä̧cua̧sä̧. 
Jesucristocu chȩsȩhuä̧cua̧sä̧. 
 

-62- 
Ttö̧ja̧rö ̧///huocuhuäcuajä/// 
Ttö̧ja̧rö ̧huocuhuäcuajä, 
///Ttöcu cuichöttömä./// ¡Eseusä! 
Ttö̧ja̧rö ̧huocuhuäcuajä, 
Ttöcu cuichöttömä. 
 
Cristo huopö /// ä̧ju̧cuiţtö̧/// 
Cristo huopö ä̧ju̧cuiţtö̧. 
///Cu̧ru̧hua̧ ppä̧dä̧cua̧jä̧./// ¡Eseusä! 
Cristo huopö ä̧ju̧cuiţtö ̧
Cu̧ru̧hua̧ ppä̧dä̧cua̧jä̧. 
 
  



-63- 
Ucuo Ru̧hua̧ 'corupäi'inäi chamöcuädönä päi'omenä.  
Micuähuaji siähuächi'a'a chucuo'inä juiyönätä. 
 
Koro'inä ucuo tedäu juiyönätä juȩ'ȩpä̧riţtö̧. 
Erinoya ä'cattömä chöjö'cömä huäinä juiya'a. 
 
Uttu'inä, umöttö'inä, iesubä, ö̧jä̧pö̧ttö̧'iņä̧ chutättömä  
ttörö repeö ij̧ȩcuoya erina'a. 
 
Jä'ottömä 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ Jesús a̧'u̧ ttuhuinäcusä.  
A̧'cua̧ tta̧huȩcu̧, repeö'inä huihuacunä huerächina'a. 
 
Ucuo Ru̧hua̧ 'corupäi'inäi chamöcuädönä päi'omenä.  
Repe'ösä juhuäinä kiņö̧rö̧. Ja̧u̧tä̧ ucuo tedähuäcumä. 
 

-64- 
Diotä jȩpö̧ tesehua pä'ö. 
Diotä jȩpö̧ tesehua pä'ö. 
Pij̧ä̧ jähuämä, beipächäcua'a, 
Diotä jȩpö̧ tesehua pä'ö. 
  



-65- 
Dio tta̧'ä̧rö̧ ucuru, 
Dio tta̧'ä̧rö̧ ucuru, 
Du'huome'inä, tti jo̧mȩ'iņä̧, 
Dio tta̧'ä̧rö̧ ucuru. 
 

-66- 

O eseusä, eseusä. 
O eseusä, eseusä. 
'Cuäopönä Jesutä adiu eseäcuähuä iyö. 
O eseusä, eseusä. 
 

-67- 
//Ju̧ru̧hua̧, Ju̧ru̧hua̧, 
ujuruhua'a, huo̧jua̧sä̧. 
O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧, Chu̧ru̧hua̧ Jesu.// 
 

'Cä̧ro̧ca̧nä̧ kä̧tö̧rö̧ 
Rä'epö icuinö 
Ttujurumä jui'ätörö 
Adiu ppä'ädinö. 

 
Ju̧ru̧hua̧, Ju̧ru̧hua̧, 
ujuruhua'a, huo̧jua̧sä̧. 
O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧, Chu̧ru̧hua̧ Jesu. 
 
  



-68- 
Diorö ucuocui mo̧ro̧ päi'a'a 
Ä̧ju̧cu̧ cucuocuomenä, 
Diorö ucuocui nip̧ä̧ro̧mȩ'iņä̧. 
Ucuocui ja̧u̧cu̧tä̧. 
 
 

-69- 

Eseäcuähuä ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä. 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
Eseäcuähuä ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä. 
¿Dä̧bö̧? Cristo suronä jȩchö̧ töcö icuinö. 
 
Adiu kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
Adiu kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä 
¿Dä̧bö̧? Cristo suronä jȩchö̧ töcö icuinö. 
 
Adihuä juäi ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä. 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
¿Tȩnȩ? Chami iso'quinä. 
Adihuä juäi ku̧nä̧rö̧sä̧ chami iso'quinä. 
¿Dä̧bö̧? Cristo suronä jȩchö̧ töcö icuinö. 
  



-70- 

///Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧/// 
//Aditäji Tu̧ru̧hua̧,// 

///Eseäcuähuä mo̧ro̧,/// 
//Tta̧'cua̧ adiu mo̧ro̧.// 

 
Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ aditäji Tu̧ru̧hua̧, 
Eseäcuähuä mo̧ro̧ Tta̧'cua̧ adiu mo̧ro̧. 
 
//Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧// 
Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ aditäji Tu̧ru̧hua̧mä̧. 
 

-71- 
Cha̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ repe'örö, 
Repe'örö, mitähuinörö. 
Cha̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ repe'örö, 
Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ Jesu. 
 
Cua̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rö̧jä̧, repe'örö. 
Repe'örö, mitähuinörö. 
Cua̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rö̧jä̧, repe'örö. 
Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ Jesu. 
 
Ta̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ repe'örö, 
Repe'örö, mitähuinörö. 
Ta̧hua̧ru̧hua̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ repe'örö, 
Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ Jesu. 
  



-72- 

//Chami iso'qui esehua'a// 
Chu̧ru̧hua̧ ttörö ȩmiņä̧cu̧sä̧. 

//Chami iso'qui esehua'a// 
Chu̧ru̧hua̧ ttörö ȩmiņä̧cu̧sä̧. 

//Eseusä, eseusä cha̧'cua̧ eseu kö̧sä̧ 
Jesucu. 

Adiu kä̧cuä̧huä̧ iyö'a̧nö̧ iyocö ka̧ra̧mä̧.// 
 

-73- 
Cristo içhä̧cua̧, ij̧ȩcuä̧ ka̧'a̧. 
Imitinä̧u̧ru̧ ȩmö̧ içhä̧cua̧. 
Ä'ätömä ttö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. 
To̧pä̧rä̧tö̧mä̧, Ja̧u̧cu̧ tti'̧chä̧cuo̧tö̧. 
 

//Chiḩuä̧cua̧sä̧, chiḩuä̧cua̧sä̧, 
Chiḩuä̧cua̧sä̧, chiḩuä̧cua̧sä̧, 

Ki'̧o̧cö̧sä̧, Ja̧u̧cu̧ chiḩuä̧cua̧sä̧.// 
 

-74- 
//Jitämä eseusä, Chu̧ru̧hua̧rö̧ ra̧'ö̧.// 
Pij̧ä̧nä̧ chö̧jö̧mä̧ jurunä 'cuäopäcua'a. 
//Yodoji ángelescu eseunu ra̧dä̧cua̧sä̧.// 
 
  



-75- 
Ya̧tȩ inähuä huäme aditinö. 
Ojusode huo̧jua̧mä̧ ju̧huȩnȩ aditinö. 
Ya̧tȩ inähuä huäme aditinö 
Aje suhuädina'a. 
 

///Aje suhuädina'a. Aje pö̧iņa̧'a̧./// 
Juhuodemä 'quiyönä huinode. 

 

Ka̧ra̧mä̧ rȩba̧nä̧ aditinö. 
Ojusodemä rȩba̧nä̧ aditinö 
Ojusodemä rȩba̧nä̧ aditinö 
Aje suhuädina'a 
 

///Aje suhuädi'ö, dö'ö icuinode./// 
Mo̧ä̧chiņa̧'a̧ juhuode isodemä. 

 

Todärenä amöcuädömä 'quiyönä ko̧cö̧. 
Pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧mä̧ yoröiso 'cuäö. 
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diomä jiņä̧ isocu cha̧'cua̧rö̧. 
Amöcuädi Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diorö. 
 
Dio Iḩuȩnȩnä̧ ucuocu ujuturu. 
Ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ Iţti ̧Jesuru. 
Dio Iḩuȩnȩnä̧ ucuocu ujuturu. 
Dio ujurunätä tö̧ja̧ pä'ö. 
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Adihuä juäi cuätöjä Jesucu. 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ ti'̧cha̧ pä'ätöjä. 
Jiņä̧ yo̧mȩtȩ päti'äcuotöjä fiestanä. 
Ja̧u̧tä̧ Cristo iy̧ä̧cua̧mä̧. 
 

////Ju̧ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧ Dio.//// 
//Surojö jȩpö̧ icuinö. 
Ju̧ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧ Dio.// 

////Ju̧ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧ Dio.//// 
//Ju̧ru̧hua̧, Ju̧ru̧hua̧, Ju̧ru̧hua̧, 
Tu̧ru̧hua̧ Dio.// 

////Ju̧ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧ Dio.//// 
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Chö̧ä̧näḩua̧ böo, ju̧ru̧hua̧ juiyo 
O'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧. 
 
Chö̧ä̧näḩua̧ böo, ju̧ru̧hua̧ juiyo 
Jȩö̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧mä̧ juiya'a. 
 
Inähuä'inä, pämärähuä'inä 
Siŗi'̧cö̧rö̧'iņä̧ aditinö. 
 
Chö̧ä̧näḩua̧ böo, ju̧ru̧hua̧ juiyo 
O'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧. 
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Zaqueomä bȩ'iņö̧ piņö̧. 
Recuätö ttö̧ja̧cua̧'a̧ttö̧, 
Sicomoroi 'cha'ächinö, 
Jesuru toa pä'ö. 
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesu 'cuäopomenä, 
Dau ju'täcu topinö. 
Pä'inödo; —Zaqueo, mȩyȩhuä̧chi.̧ 
//Piy̧ȩ mo̧ro̧ cuojosodenä chö̧ja̧ pä'ösä.// 
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A̧'cua̧rö̧sä̧, chu̧ru̧hua̧, cua̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧. 
Cua̧'cua̧ra̧'a̧ttö̧, chu̧ru̧hua̧, a̧'cua̧rö̧sä̧. 

//Ttörö ppä'ädöjä. Ttörö tta̧'ä̧rö̧jä̧. 
Surojö 'cuäopomenä, 
Chu̧ru̧hua̧ ttöcu kö̧jä.̧// 

 
Esetösä, Chu̧ru̧hua̧, cuȩmiņä̧cu̧sä̧, 
Cuȩmiņä̧cu̧sä̧, chu̧ru̧hua̧ 'cuäopönätä. 

//Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ chi'̧chä̧cua̧sä̧, 
Chu̧ru̧hua̧, ucutä cujurunätä.// 
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//¿Jȩru̧pa̧jä̧ esetocömä, Jesu ucuoja erina'a?// 
//Erina'a suronä jȩcu̧'u̧ töcö icua pä'ö. 
Ttö'inä suronä jȩchö̧ töcö icua pä'ö.// 
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Ttä̧jim̧ö̧ ttö̧jo̧mȩ yodo tta̧ttäŗo̧mȩnä̧. 
tȩa̧u̧ Tu̧ru̧hua̧ttö̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧. 
Angel mo̧ro̧jäţtö̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ pä'inödo: 
 

—Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Esehuätucui. 

 
Ye'ö ttö̧'ä̧huiņä̧tö̧ ángelrö tottomenä. 
Yecuhuätucuä' jahuätörö pä'inö. 
Adihuä huȩnȩ ucuturu ji'äusä: 
 

—Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Esehuätucui. 

 
Mo̧ro̧ji ̧mo̧ro̧mä̧ Belén ötahuiyättö 
Uhuäpächäji, ttö̧jip̧öņä̧ Ppä̧dä̧cua̧mä̧ 
Uhuäpächäji, ttä̧jim̧ö ̧ttucuä'cuanä. 
 

—Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Esehuätucui. 

 
  



Ja̧u̧ ángel hua̧cu̧ korotö ángeles'inä 
Diorö ttesehua'a ij̧ȩcuiņä̧tö̧do: 
—Tucuotätucua Dio Ju'toju Ru̧hua̧rö̧. 
 

—Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Cristo uhuäpächäji, 
Esehuätucui. 
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Juiyo 'quiyome adicuotö kä̧tö̧jä̧ 
Ujutu Diosttö adihuä ttö̧ja̧mä̧. 
Iḩuȩnȩ jittähuinome huämetä 
Jueipä'ca Chutättö 'chu̧huä̧rö̧nä̧ tö̧jö̧nä̧. 
 
Cua̧'cua̧ tta̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧' Ttötäsä Cu̧ru̧hua̧mä̧. 
Ttö ppä̧dä̧dä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧tö̧jä̧ 'cuäopönä. 
Ttö chujurunä juruhuätucui jitämä 
'Quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ tto̧dȩpä̧ra̧'a̧nä̧. 
 
Usurä cuȩmä̧u̧nä̧ cui'̧chö̧nä̧ huedomenä 
Cua̧'cua̧ juiyächi'önä cuamöcuädätucuä'. 
Usurä cuȩmä̧u̧mä̧ cuesehua pä'ötä ja̧'a̧ 
Chi'̧chiņo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cha̧ttö̧ pä'ö. 
 
  



Suronä jȩcu̧'a̧ päcuhuoca'anä pä̧ip̧ä̧ro̧mȩnä̧ 
Chöadihuä cuȩmiņö̧ surojuächoca'a. 
Suronä jȩpo̧'ä̧rö̧mä̧ ucumäcö. 
Mippoönä ppädädönä kö̧jä̧ jitämä. 
 
Iso jö̧ chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧. 
A̧ju̧cu̧ Cristonä pä'i'inätöjä. 
Cha̧'cua̧ru̧hua̧ttö̧ mö̧dȩpiņä̧u̧ru̧mä̧ 
Su̧ro̧pa̧ mȩ'ö̧'iņä̧ mȩo̧co̧u̧jä̧ jitämä. 
 
Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ amöcuädinömä 
Aboiyotö ttu̧mö̧nä̧ iyipocösä. 
Uhuäpocotö mȩtta̧ pättöttö'inä 
'Cuäopönä tta̧dä̧rä̧u̧jä̧ cädädi'oca'atä. 
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//Diosmä adihuä, adihuä, adihuä Işa̧// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ adihuä işa̧mä̧// 
 
//Diosmä kada'ca, kada'ca, kada'ca hua̧// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ uhuäbe'inömä// 
 
//Diosmä ucuocu, ucuocu, ucuocu// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ jacuätä ji'äu// 
 
//Diosmä iso, iso, iso pä'ö// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ yaparehuocömä// 
 
//Diosmä u̧huo̧ju̧, u̧huo̧ju̧, beipocö// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ jerupocömä// 
 
//Diosmä o'ca juiyö, o'ca juiyö nä kö̧// 
//Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ to'epocömä// 
 
//Diosmä surojö, surojö, surojö jui'̧a̧// 
Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ surojö juim̧ä̧ 
Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ o'ca juiyö hua̧mä̧ 
Tö̧äņä̧hua̧tä̧ ttörö re kiņö̧mä̧ 
Mippoönä ppädäcuähuänä 
aditö icuinäcusä 
Iţti ̧Jesucristonätä u'utädinäcusä 
Mo̧ro̧jäŗa̧'a̧ttö̧'iņä̧ ö́tähuinäcusä 
ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ttö̧ jitä huȩnȩmä̧ jui'̧a̧sä̧ 
//Diosmä adihuä, adihuä, adihuä Işa̧// 
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////Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧//// 
 
///A̧'cua̧roya iya'attö a̧di ̧rö̧jo̧ca̧'a̧/// 
Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧ 
 
///Mippoönä ppädina'attö cheseunä jä̧cu̧sä̧/// 
Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧ 
 
////Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧//// 
 
///A̧'cua̧roya iya'attö a̧di ̧rö̧jo̧ca̧'a̧/// 
Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧ 
 
///Mippoönä ppädina'attö cheseunä jä̧cu̧sä̧/// 
Chu̧ru̧hua̧ eseäcuähuänä ju̧ru̧hua̧sä̧ 


