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Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios uhuäbe'inö huȩnȩ

1 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäbe'inö mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ pij̧ä̧mä̧
huä̧na a̧'cua̧ a̧ jö̧nä̧tä̧, koro ju'huotö'inä, koro juäi'inä juiy̧ä̧jä̧tä̧, işä̧jä̧ jö̧nä̧mä̧ jo̧co̧jä̧tä̧

juoächinä̧jä̧.a Täcunä ro̧ya huämenämä yo̧'ö̧tä̧ yo̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ Diosmä ajiya
huä̧mȩnä̧ ö̧ cä̧yu̧cuä̧rö̧ riņö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ jiņö̧ huȩnȩ
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ pä'i'i―. Päomenä, tȩa̧huä̧chi'̧iņa̧'a̧.

4 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tȩa̧u̧ adihua'atä topinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä tȩa̧u̧mä̧ yo̧ö̧ ö̧
im̧içu̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧. 5 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'inö tȩa̧u̧mä̧ mo̧ro̧ pä'ö. Yo̧ö̧mä̧ yodo pä'ö o'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä äcuomenä mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Todäre mo̧ro̧ päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Ajiya rö̧jo̧mȩ ö̧ huäose jö̧nä̧tä̧ pä'i'i. Koroya ö'inä,

koroya ö'inä 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ huäose jö̧nä̧ jo̧mȩ kö̧nä̧ pä'i'i― pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ huäose jo̧mȩ
aditomenä, 'quȩ'ȩpö̧ rö̧niņö̧ koroya ajiya huäose jo̧mȩ dea'anä rö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'toju ajiyamä
huäose jo̧mȩ huämenä rö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ rö̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 8 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios o'inö ja̧u̧ huäose jo̧mȩmä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä
todäre mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Mo̧ro̧jä̧ dea'a roya ajiya jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö jo'ächi'ö

ij̧ȩcuä̧chi'̧ö̧ rȩjȩtä̧ pä'i'i― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 10Ajiya joomemä rȩjȩ pä'ö o'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios. Ajiya

jiņä̧ yo̧mȩtȩ päi'äjimä duboriyu bäreu pä'ö o'inö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä adihua'atä topinö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Rȩjȩ ö̧ o'ca juiyönä baumä ba'ipö kä̧hui.̧ Pä yumä

cuähuä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧ kä̧hui.̧ O'ca juiyönä de'a ö u̧huä̧ju̧mä̧ huȩjö̧ kä̧hui,̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ jiy̧ȩtä̧ jähuä
u̧huä̧ju̧tä̧ huȩjö̧nä̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rȩjȩ ö̧ ba'ipö ka̧cu̧ oi jö̧nä̧ jö̧mä̧

u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjiņa̧'a̧, mȩjiy̧ä̧'iņä̧ u̧huä̧ju̧ jiy̧ȩtä̧ jähuä u̧huä̧ju̧tä̧ huȩjö̧nä̧. Dauhuiyä'inä rȩjȩ ö̧
ba'i'ö u̧huä̧ju̧ huȩjiņa̧'a̧, u̧huä̧ju̧ jacuä jähuämä jiy̧ȩtä̧ jähuänätä ȩcö̧nä̧. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä adihua'atä topinö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

a1:2 Jeremías 4:23-28
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Pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ
14 Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huäose jo̧mȩmä̧

tejädönätä rö̧jä̧tu̧cui,̧ mo̧ro̧mä̧ yodo ö'inä im̧içu̧nä̧ 'quȩȩcuä̧cha̧ pä'ö. Ja̧u̧ tejädömä ij̧ȩcuä̧
päi'önä ka̧cua̧ pä'ö, a̧'ȩ räopa pä'ö'inä, du'huo räopa'a'inä u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧, mo̧ro̧'iņä̧, a̧'ȩ'iņä̧
kä̧cua̧'a̧nö̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ tejädömä, mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ huäose jo̧mȩ ö̧ rȩjȩra̧'a̧cu̧ kä̧dȩpö̧nä
rö̧jä̧tu̧cui―̧ pä'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ tejädö juäi bäreu jähuämä, todäre jähuä

adi nö, abonänö kä̧dȩpö̧nä̧ tejädömä mo̧ro̧tä̧ hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pabonänötä
kä̧dȩpö̧nä̧ tejädömä yodotä hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siŗi'̧cö̧rö̧'iņä̧ adi nö. 17 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
ja̧u̧ tejädömä mo̧ro̧jä̧ ö̧ huäose jo̧mȩtä̧ rö̧niņö̧, rȩjȩra̧'a̧cu̧ tejädiyarö pä'ö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩmä̧
mo̧ro̧tä̧ hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö adi nö, koromä yodotä hue'ö kiy̧a̧rö̧ pä'ö, tȩa̧u̧mä̧ yo̧ö̧ ö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
kiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä adihua'atä topinö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧
ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Jim̧ö̧tȩnö̧ mo̧ro̧ päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'inö: ―Ajiya acu o̧du̧nä̧ ö̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧

recuätö ö suhuädi'önätä rö̧jä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ huämenämä, mo̧ro̧jä̧ ö̧ huäose jo̧mȩmä̧
ppiy̧u̧tä̧ co̧'ä̧rä̧tu̧cui―̧ pä'inö.

21 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä jacuoto isotö bärepätörö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧
bo̧rȩpi'̧ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ajiya acu o̧du̧nä̧mä̧ jitötä isotöcutä ö̧jo̧mȩ ö̧ suhuädi'önä uhuäbe'inö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ppiy̧u̧ru̧mä̧, jitötä isotöcutä ö̧jö̧nä̧ uhuäbe'inö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä adihua'atä topinö.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adiunä pä'ö ucuocu u̧ju̧niņä̧u̧: ―Cui ̧ ̧mö̧mä̧ recuätö
juo ächönä pö̧ ä̧chä̧rö̧ ye'äu recuächätucui. Duboriyu bäreu ajiya acu o̧du̧nä̧ ö̧mä̧
suhuädi'önätä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ huä̧mȩnä̧ ö̧mä̧ ppiy̧u̧mä̧ ye'äu recuächätucui― pä'inö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä jim̧ö̧tȩnö̧ mo̧ro̧ päi'omenä jiņa̧'a̧.

Ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'utenö mo̧ro̧ päi'omenä jiņö̧ huȩnȩ
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Tta̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧, rȩjȩ ö̧mä̧ pö ächö kä̧tu̧cui,̧

ucututä isotöcutä. Pä̧cä̧yö̧'iņä̧, do'ähuätö'inä, de'a isotö juruhuätö'inä pö ächö kä̧tu̧cui ̧ ucututä
isotöcutä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä de'a isotö

juruhuätörö'inä jitötä isotöcutä ö̧jö̧nä̧ adi nö. Pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧ jitötä isotöcutä ö̧jö̧nä̧ adi nö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önätä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ jitötä isotöcutä ö̧jö̧nä̧ adi nö. Ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä adihua'atä topinö.

Ttö̧ja̧rö̧ uhuäbe'inö huȩnȩ
26 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Jitämä ö̧ja̧rö̧ tadita, ujututä ta̧'cua̧juä̧ huotörö, ujutu

jö̧ ta'anö huotötä ö̧jö̧nä̧. Dubora rö̧ora ö po̧iŗö̧'iņä̧, ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, rȩjȩ
jä̧ ä̧yä̧jä̧'iņä̧, o'ca toi'önätä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ hue'ö ö̧ja̧ja̧― pä'inö.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ö̧ja̧rö̧ uhuäbe'inö, chutä a̧'cua̧juä̧ huotörö. Uborö'inä,
isajuru'inä chutä Dios a̧'cua̧juä̧tä̧ huotörö uhuäbe'inö.b

b1:27 Salmos 8:5; Hebreos 2:7
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28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adiunä pä'ö ucuocu u̧ju̧niņä̧u̧: ―Cui ̧ ̧mö̧mä̧ recuätö
juo ächönä pö̧ ä̧chä̧rö̧ ye'äu recuächätucui. Rȩjȩmä̧ suhuädi'önätä kä̧tu̧cui.̧ Rȩjȩmä̧
huecuhuätucu ucuotönätä jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧c Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dubora rö̧ora ö po̧iŗö̧'iņä̧, ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧ rȩjȩnä̧ kä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ hue'ö kä̧tu̧cui―̧ pä'inö.

29 Juhua'a yabonö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö: ―Topätucui. O'ca juiyönä rȩjȩ ö̧ jacuä jähuä ö
bau'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä dauhuiyä u̧huä̧ju̧ jacuä ote ȩca̧'a̧nä̧ huä̧jö̧'iņä̧ cu̧cuȩ cuähuätucu
päi'önä iyösä. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä de'a isotö juruhuätörö'inä, o'ca toi'önä ju'tojunä
co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧'iņä̧, a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca juiyönä ja̧'tu̧u̧nä̧ bau
juäimä u̧cuȩ päi'önätä iyösä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pääjimä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiņiy̧ä̧cu̧. 31 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ja̧'hua̧nö̧ aditäjimä, juiyo adihua'atä

topinö o'ca juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧ nip̧ä̧ro̧mȩcu̧'iņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧'iņä̧ päi'äjimä ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'ute mo̧ro̧
päi'omenä jiņa̧'a̧.

Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ pij̧ä̧'iņä̧ kada'ca huȩnȩ

2 1Mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ päi'ina'a.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧ päi'omenä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios aditähuä aditä'chäjimä

jo̧mȩnö̧tä̧ cä'ädinö. Ja̧'hua̧nö̧ cäädäji o'ca'a ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧ päi'omenä, o'ca juiyönä
aditähuä jä̧jim̧ä̧ cä'ädö ku̧nu̧ huirochi'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧ päi'äjimä,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca juiyönä aditähuä aditä'chäji cä'ädö ku̧nu̧ ihuirochi'äji mo̧ro̧ ja̧'a̧ ö̧, im̧içu̧nä̧tä̧
mo̧ro̧ jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧, adiunätä ucuocu pä'ö ku̧niņö̧ ja̧u̧ mo̧ro̧mä̧. 4 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ja̧'a̧tó
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ kada'ca huȩnȩ, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová, pij̧ä̧'iņä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ uhuäbe'inö pänä
jiņö̧ huȩnȩmä̧.

Ttö̧ja̧ işa̧ Edén pä anä ö̧jiņö̧ huȩnȩ
5Mȩjiy̧ä̧ pämärome ö̧ dau u'cua jö̧ oi'inä pij̧ä̧nä̧ juiyäimä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ pämärome ö̧

pä yu cuähuä'inä juiyäimä, ajiyamä ichoca'a jiņa̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová ajiya ichönämä jȩo̧ca̧'a̧ ö̧
pij̧ä̧nä̧mä̧. Ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧ toina'a pä anä a̧diţä̧cua̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ ö̧mä̧ diyahuoppatä
ju'tojucu rä'opö kiņa̧'a̧ rȩjȩmä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ huämenä ö̧ iy̧ȩpä̧rö̧ ka̧ pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Jehová rȩjȩ işa̧ppȩ ö̧ adi nö ö̧ja̧ işa̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ aditäjäcu ij̧iy̧u̧nä̧ ppö'inö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ami
yuppa. Ja̧'hua̧nö̧ ppöäcutä ö̧ja̧ işa̧mä̧ a̧'cua̧riņö̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä kä̧hua̧ räopa'acu päte'ö ö Edén rȩjȩnä̧ pä a rö nö.
Juhuä a pä anämä aditäjäcu ö̧ja̧ işa̧rö̧ ku̧niņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä o'ca juiyönä
adihuä juäi dauhuiyämä toäcuähuänä'inä a̧'cua̧cu̧nä̧ adiu, cuäcuähuänä'inä adiu, rȩjȩ ö̧ rä'opö
baunä jȩpiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä a kä'co päte'ö ö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ dau'inä rä'opö baunä jȩpiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu'inä, surojö'inä, huo̧juä̧huä̧ dau'inä rä'opö baunä jȩpiņö̧.

10Ajemä Edén rȩjȩ ö̧ räopoto riņa̧'a̧ pä anä iy̧ȩpä̧ra̧ pä'ö. Juhuorömä pa̧ja̧cuä̧nö̧ oto
räopina'a. 11Äcuomenä räopoto im̧im̧ä̧ Pisón aje pä'ö micuoto. Juhuotomä Havila rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧
suhuacuächönä ro̧to. Ju̧huȩnȩmä̧ oro pä̧jo̧mȩ. 12 Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ oromä surojö'inä ppächö juiyönä
adiu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dauhuiyä ö̧tä̧nȩ a̧dö̧nä̧ ameu bedelio'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä o'qui ónice'inä pä̧jo̧mȩ.
13 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a räopotomä Gihón pä'ö micuoto. Juhuotomä Cus rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ suhuacuächönä
ro̧to. 14Huäbotocuä päi'önä räopotomä Tigrisa pä'ö micuoto. Juhuotomä Asiria rȩjȩ ö̧mä̧ kä̧hua̧
räopa'acu päte'ö mo̧ö̧nä̧ ro̧to. Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä räopotomä Éufrates pä'ö micuoto.

a2:14 Hidekel pä'ö'inä micuotodo
c1:28Mateo 8:26; Marcos 4:39
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15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä ö̧ja̧ işa̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧, Edén rȩjȩ ö̧ pä anä ku̧niņö̧
aditä̧rö̧nö̧ a̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧: ―Pä anä
ka̧cu̧ oi ömä o'ca juiyönä ö̧tä̧ cucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiu'inä, surojö'inä
huo̧juä̧huä̧ dau umä cu̧cuiy̧ä̧cua̧jä̧tó. Juhuäi ö cucu umä, ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧mä̧ iso päi'önätä
'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧― päinä̧cu̧.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä pä'inö: ―Ttö̧ja̧ işa̧ katä ö̧ja̧ pä'ömä adihuoca'a. Chutä jö̧
ta̧'a̧nö̧ kö'ätecuächönä ppädä̧rä̧cuä̧huä̧ isajuru chadi yäcu― pä'inö. 19 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä
o'ca toi'önä de'a isotö juruhuätörö'inä, o'ca toi'önä ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ rȩjȩ ö̧tä̧ adi ̧nä̧u̧.
Aditäji'ca̧ jahuätörömä ö̧ja̧ işa̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ i'cächinö, a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ oä'chäcua'a ja̧ pä'ö, toä̧ra̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ işa̧ oä'chö'a̧nö̧tä̧ ya̧cu̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ̧miţä̧ päi'ina'a. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
o'ca toi'önä de'a isotörö'inä, ppiy̧u̧ ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä rȩjȩnä̧ kä̧tö̧rö̧'iņä̧ ̧mi ̧
o'ä'chö ku̧niņö̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yajute'inä toina'a, Adán jö̧ ta̧'a̧nö̧ kö'ätecuächönä
ppädä̧rä̧cuä̧huä̧ isaju jö̧nä̧ huajumä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä Adán täcunä äi'önä
jȩiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧'ä̧ra̧'a̧nä̧ i'esubä o'qui ö yo'quite ȩmiņä̧cu̧. Ȩmä̧ji'̧ca̧, idepämä pä'äji ta'anö
mö̧'ȩpö̧ icuinäcu ȩmä̧jo̧mȩmä̧. 22 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä juhuo'qui i'esubä iso'qui, ö̧ja̧ işa̧ ö̧
ȩmä̧jo'qui ö adi nö ö̧ja̧ isajuru. Jahuäjurumä i'cächö iyinö ö̧ja̧ işa̧rö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Adánmä
pä'inö:

―Pa̧'a̧nö̧ huaju kihue'quiyumä ötä cha̧mo̧nä̧ chihue'quiyu u ȩmä̧huä̧ o'ca. Kidepä'inä ötä
cha̧mo̧nä̧ chidepä ö ȩmä̧hua̧ju̧mä̧. Isaju jö̧nä̧tä̧ pä äcuaju, ö̧ja̧ işa̧ ö̧ ȩmö̧ adicuaju ja̧'a̧ ö̧―
pä'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ jä'o ö'inä, ja̧ju̧ u̧'iņä̧ 'quȩip̧ä̧chä̧cua̧. Irecuacutä ppä'ächi'ö

ö̧jä̧cua̧. Jahuätö ta̧ju̧mä̧ ya̧tȩtä̧ idepä jö̧nä̧ huotötä pä 'äcuotö.
25 Jahuätö ta̧ju̧mä̧ ä̧ ̧yu̧'iņä̧ jui'ötä kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ dä'äcuocotö pinätö̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová hueinö jȩ o̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ

3 1Äcamä, korotö de'a isotö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová adi nä̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö huo̧juȩcu̧nä̧
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧, ö̧ja̧ isajurumä pä'inö:

―¿Iso päi'önä jiņa̧'a̧ tä̧ji ̧ “Pä anä ka̧cu̧ oi ömä jite ö'inä cucuätucuä'” Dios päina'amä?―
pä'inö.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ isajumä äcarö ädä näju:
―Isocö. Pä anä ka̧cu̧ oi u̧huä̧ju̧ u̧mä̧ tucua pä'ö ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä a kä'co

päte'ö käi u̧huä̧ju̧ u̧mä̧, “Cuä̧nö̧'iņä̧ cucu juiyäcuotöjätó. Mȩ'ö̧'iņä̧ mȩcu̧u̧ juiyäcuotöjätó
'corupäcuhui'ätucua'acu” pä'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä― päjinäcu.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ äcamä ö̧ja̧ isajuru pä'inö:
―'Corupä'i'ömä 'corupä'i'ocotöjä. 5 Juhuäi u̧huä̧ju̧ u̧ cucuätucu umä, cucuätucu jiy̧ȩnä̧tä̧ Dios

jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'ö bahuecuächa'a topö huäjunä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ adiu'inä, surojö'inä, Dios
u̧huo̧ju̧ ta'anö. Diosmä ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧ “Cuä̧nö̧'iņä̧ cucu juiyäcuotöjätó” päina'amä―
päinäcua̧.

Pij̧ä̧ra̧'a̧ surojö doächinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ isajumä juhuäi u̧huä̧ju̧mä̧ cuäcuähuänä'inä adihuiyäcua, toäcuähuänä'inä

a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuiyäcua, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotö päi'äcuähuänä'inä köjö'cönä jäi ja̧'a̧
tojomenä, u̧huä̧ju̧ u̧ 'to'opö cuinäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kirecuo yajutäcu kö̧rö̧'iņä̧ iyinäju. Ja̧u̧'iņä̧
cuinö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ta̧ju̧cuäyotömä huäjunä bahuecuächa'a to önä päi'ä̧u̧, ä̧ta̧ juiyönä
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ö̧ja̧cua̧'a̧mä̧ huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ higuera ojiyä ö o ecuojä päi'önä 'tö̧'ö̧, jitötätä
o epäcuähua pä'ömä adi nätö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová ö rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ mo̧ro̧ ̧nö̧ jö̧nä̧ döoppanä

pä anä icha'a. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ irecuacu Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧ tö'ipächö
dajahuächinätö pä anä ka̧cu̧ dauhuiyä 'quȩtȩ. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä ö̧ja̧ işa̧rö̧
huopinö:
―¿Tȩnȩ cu̧jä̧ ucumä?― pä'inö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädä nö:
―Pä anä cuicha'a ucuocua'amä ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chä̧ta̧ juiyönä chö̧ja̧'a̧ ö̧, ye'ecu

dajahuächäjisä― pä'inö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö:
―Cuä̧ta̧ juiyönä cu̧ja̧'a̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧ ¿di jiähuäjäcu u? ¿Cucuä' pädinäi dau u cuäjijä

tä̧ji?̧―
12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ö̧ja̧ işa̧mä̧ ädä nö:
―Ttö̧ja̧ isaju öcu ppächönä kö̧jiy̧a̧cu̧ pä'ö cuiyinäcua̧tä̧, juhuäi dau u̧huä̧ju̧ u̧ 'to'opö kiyäcu

cuäjisä―.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä ö̧ja̧ isajuru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:
―¿Pomä a̧'a̧nö̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ päcua ö̧ja̧ isajumä ädä näju:
―Äcatä yapare jiähuäcua cuäjäjusä―.

Suronä jȩ ä̧ji ̧ micuä ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä
äcarö pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ o'ca toi'önä de'a isotö juruhuätö ö'inä, o'ca toi'önä isotö

rȩjȩnä̧ kä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö suronä ucuocu pä'ö ku̧nä̧hua̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧. Do'äutä do'äu cu̧jä̧cua̧jä̧.
Cua̧'cua̧ro̧mȩ jubömä rȩjȩ işa̧ppȩ cuä̧nö̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧. 15Ucu u'inä ö̧ja̧ isaju u'inä to'ijicutä jö̧nä̧
curohuähuä'chätucunä päipä̧rö̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu isotö ö'inä, jahuäju isotö ö'inä
örohuähuä'chönä päipä̧rö̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Jahuäju isotö Işa̧mä̧ cunä kä̧dö̧ içuä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ ucumä u uruhuä'canä ubara u̧cuȩpä̧cua̧jä̧― pä'inö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ isajurumä pä'inö:
―Möchaju cu̧jo̧mȩnä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ubara ucuunä jȩchä̧cua̧sä̧. Cui ̧ ̧mö̧rö̧ cuhuäbecuomenämä

ubara u'u kä̧nö̧tä̧ cuhuäbecuäcuajujä. Cuirecuorötä pä̧huä̧ u'u cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧mä̧ huȩä̧rä̧'chö̧tä̧ ö̧jä̧cua̧ ucurumä― pä'inö.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Adánrö̧mä̧ pä'inö:
―Cuirecua päjö huȩnȩ cuesetäja'a ömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cucuä' pädinäi dau u̧huä̧ju̧ u̧

cucuäja'a ömä, rȩjȩmä̧ suronä pä'ö ucuocu ku̧nä̧huä̧jä̧tä̧ pä̧i'̧ä̧jä̧. Cu̧cuȩmä̧ cua̧'cua̧ro̧mȩ jubö
päi'önä ubara u'u kä̧nö̧tä̧ cu̧cuä̧cua̧jä̧tó ju̧huä̧jä̧ ö̧mä̧. 18 Rȩjȩ ö̧mä̧ a̧ri ̧ so̧ö̧'iņä̧, so̧ä̧'cua'inä
rä'opötä kä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mȩjiy̧ä̧ pämärome ö̧ dau u'cua jö̧ oi u̧huä̧ju̧ u̧ cu̧cuä̧cua̧jä̧tó.
19 Cua̧jȩrejamä cui'ä ö rä'epö cuicua'a ötä cu̧cuȩ pa̧ cu̧cuä̧cua̧jä̧tó, rȩjȩra̧'a̧ ppa̧cu̧huä̧cho̧mȩ
jubö päi'önä, ju̧huä̧jä̧ ö̧tä̧ ȩmö̧ a̧diçua̧ cu̧ja̧'a̧ ö̧. Ucumä rȩjȩ işa̧ppȩtä̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ju̧hua̧ppȩra̧'a̧tä̧ ppa̧cu̧huä̧chä̧cua̧jä̧tó― pä'inö.
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Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová re topö ppädinö huȩnȩ
20Adánmä irecua kim̧i ̧ o'inö Eva pä'ö, o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧ a̧ju̧ ja̧'a̧ ö̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä isotö ̧jȩ ̧yu̧ u̧ adi niyä̧u̧ ö̧ja̧ işa̧cu̧, irecuacu ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧'ca̧ ̧nä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä pä'inö:
―Ttö̧ja̧ işa̧mä̧ ujutu u ya̧tȩ jö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧ pä'i'äjitó. Ujutu tu̧huo̧ju̧ ta'anö adiu'inä, surojö'inä

huo̧jua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ dau u̧huä̧ju̧ u̧'iņä̧ 'to'opö ucu o'ca'a,
'cuäopönätä ö̧ja̧'a̧cu̧― pä'inö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehovámä Edén rȩjȩ pä a ö rä'epö icuinäcu, rȩjȩtä̧ aditö ö̧ja̧ pä'ö
ju̧huä̧jä̧ ö̧tä̧ ȩmö̧ a̧diçua̧ piņö̧rö̧mä̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧ rä'epö icuinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Edén rȩjȩ pä a ömä kä̧hua̧ räopa'acunä querubines huotörö ku̧niņö̧ curabä cuo'ö ka̧bä
kara'acu'inä kara'acu'inä kärächö jä äya'atä hui'cu ka̧'a̧nä̧ a̧ ä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
daura̧'a̧ mä̧nä̧mä̧.

─────────────────────────

Porö kä̧mä̧dö̧ Zacarías cuyäru jubömä töjähuaju Maria Luisamiņä̧ rä'epö icu kadi nö huȩnȩmä̧, huäjuätö

icumä adicuoca'ató jiņä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ isä'tä huo̧ ö̧ja̧ ̧huȩnȩnä̧mä̧.

─────────────────────────

Caín ö̧jä̧hua̧ Abelrö cuä'ö icuinö huȩnȩ

4 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Adán irecua Evacu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möchaju pä'i'inäjudo.
Uhuäbecuinäjudo ki ̧ ̧rö̧, Caín pä'ö miçua̧rö̧. Jahuäju pä'inäjudo:

―Täcö chi ̧ ̧rö̧ ku̧nä̧rä̧ju̧sä̧, Chu̧ru̧hua̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inäjudo.
2 Ja̧u̧ o'ca'anä ku̧nä̧riņä̧ju̧do ka̧ra̧ ki ̧ ̧rö̧, Caín ö̧jä̧hua̧rö̧. Im̧im̧ä̧ o'inätödo Abel pä'ö. Jahuätö böo

juo omenä, Abel o̧vȩja̧stö̧rö̧ pö ädö adi nödo. Caínmä pä a ku̧nu̧ adi nödo.
3 Recuo mo̧ro̧ ö̧ja̧cuiņö̧ o'ca'a, Caín ö'ä a cuähuä ö i'cächinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö iya pä'ö.

4Abel'inä o̧vȩja̧stö̧rö̧ ä'canä u'u ädinä̧u̧ u̧ i'cächinödo, depä adihuome ö Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
iya pä'ö. Dios eseunu topinödo Abelrö'inä, öäre iyähuä'inä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Caínrömä, öäre
iyähuä'inä esehuocö pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Caín rö̧ȩnä̧ ra̧huä̧riņö̧do. Ö'ä nori'chunu jȩpö̧
ra̧huä̧riņö̧do. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Caínrö:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cu̧ra̧huä̧rä̧ cui'ä nori'chunu jȩpö̧mä̧? 7Adiu jȩcu̧'u̧ u̧mä̧, adihuäcua'a ¿isodi?̧

Ucu adiu jȩcu̧'o̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, surojö a̧hua̧rä̧cu̧jä̧ suronä jȩa̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ cujuru'a̧nö̧ ja̧'a̧ ucumä― päinäcudo.

8 Koronö mo̧ro̧ Caínmä ö̧jä̧hua̧ Abelrö pä'inödo:
―Mȩjiy̧ä̧ra̧'a̧ cuetächaja.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩjiy̧ä̧ra̧'a̧ ö̧ Caínmä ö̧jä̧hua̧ Abelrö cuä'ö icuinödo.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios jä'epinödo Caínrö:
―¿Tȩnȩ jä̧ ö̧ cu̧jä̧hua̧ Abélmä?
Ja̧u̧ ädä nödo:
―¿Juäitä? Jȩru̧pa̧sä̧. ¿Ttömä chö̧jä̧hua̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä kö̧sä̧ tä̧ji?̧
10 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧ piy̧ȩmä̧? Ttö topösä cu̧jä̧hua̧ ucuoja rȩjȩ cuocua'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧mä̧ surojö 'cuäopäcua'a ucuru. Ucu cuä'ö cuicuäjäcu cu̧jä̧hua̧ ucuoja rȩjȩ
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'cucuächiä̧jä̧ ö̧mä̧ ucumä ya'opö içuä̧hua̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧. 12 Rȩjȩmä̧ cu̧cuȩ cuähuä ku̧nu̧ cuadita'anä
u̧huä̧ju̧ u̧ huȩjo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Cuojusodenä'inä cu̧ju̧ juiyönä jope'ötä cu̧jä̧cua̧jä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Caín ädä nödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö:
―Ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hua̧ pädi'äjimä abora̧'a̧tä̧ päi'önä chami 'quidächi'ö juiyönä jä̧cu̧sä̧.

14 Chö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ jitä mo̧ro̧tä̧ ya'opö cuicuäcusä. Ucu umä dajahuächötä chö̧jä̧cua̧sä̧.
Chojusodenä'inä chö̧jö̧ juiyönä jope'ötä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ka̧ra̧'iņä̧ örö ö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, huäinä cuä'ö
içuä̧cua̧sä̧― pä'inödo Caínmä.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Caínrö ädä nödo:
―Juhua'acumäcö̧. Ka̧ra̧'iņä̧ ucuru cuä'ö icu umä, ucuru cuä'ö icuinö ö'inä abonänö päi'önä

ja̧u̧ ahuaruhuärömä sietenö huotörö chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧― pä'inödo Dios.
Märuhuä tu epa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Caínrö huȩyu̧cuä̧ ö näcudo, korotö'inä ja̧u̧ru̧ topö

cuä'ö cu juiya pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Caín Tu̧ru̧hua̧ Dioscu ucuocuäjome ömä iḩuiņö̧do Nod
rȩjȩra̧'a̧ ö̧ja̧ pä'ö. Nod rȩjȩmä̧ Edén pä a ömä kä̧hua̧ räopome päte'ö jiņa̧'a̧do.

17 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Caínmä irecuacu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yaju möchaju pä'i'inäjudo.
Uhuäbecuinäjudo ki ̧ ̧ Enocrö. Caínmä ötahuiyä rö̧ä̧ö̧ adi nödo. Ja̧u̧ ötahuiyä im̧im̧ä̧ o'inödo
Enoc pä'ö, i ̧ ̧ im̧i ̧ ta'anö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Enocmä i ̧ ̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do Iradrö. Iradmä, Mehujael
jä'o pinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Mehujaelmä, Metusael jä'o pinödo. Metusaelmä, Lamec jä'o pinödo.
19 Lamecmä iŗȩcua̧mö̧rö̧ ta̧ju̧rö̧ ȩmiņö̧do̧. Karaju Ada pä'ö micuinäjudo. Karaju Zila pä'ö
micuinäjudo. 20Adamä ki ̧ ̧ Jabalrö uhuäbecuinäjudo. Jabal ahuaruhuä'cotömä oju odehuiyämä
isotö uhuo'che ö adicuä odehuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧jim̧ö̧rö̧ pö ädö aditö
ka̧cuiņä̧tö̧do. 21 Jabal ö̧jä̧hua̧mä̧ Jubal pä'ö micuinödo. Jubal ahuaruhuä'cotömä arpa oba'inä
'po̧rä̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ mära ona'inä ppö'ö jȩpö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 22 Zila'inä ki ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo,
Tubal-caín pä'ö miçua̧rö̧. Tubal-caínmä rö̧ȩnä̧ 'quiyö juäi ocuränä ȩ ö̧ 'ta'tapö adicuä işa̧ pinödo.
Tubal-caín öjähuajumä Naama pä'ö micuinäjudo.

23 Koronö mo̧ro̧ Lamecmä iŗȩcua̧mö̧rö̧ pä'inödo:
Ada'inä Zila'inä ö chiḩuȩnȩ
pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ö̧.
Ucutu ö Lamec chi ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ö̧ chucuocumä.
Ya̧tȩ örö cuäcuäpäjirö cuä'ö
icuäjisä,
mö̧ä̧ya̧rö̧'iņä̧ suronä jȩa̧'a̧ ö̧
24 Caínminärö suronä 'cuäopinö ö'inä
abonänö suronä 'cuäopäcua'a
örö.

Adáncu Evacu ki ̧ ̧ ka̧ra̧ uhuäpächö huȩnȩ
25Adán pä'äji ta'anö irecua Evacu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Jahuäju ki ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo.

Im̧im̧ä̧ o'inäjudo Set pä'ö.
―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iyäjäcuasä ka̧ra̧ chi ̧ ̧rö̧, Caín cuä'ö icuinäcu Abel pä̧ro̧cua̧rö̧ iy̧ä̧cua̧sä̧―

pä'inäjudo.
26 Set'inä i ̧ ̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do, Enós pä'ö miçua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuocua pä'ö

kä̧mä̧diņä̧tö̧do.
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Adánminä ahuaruhuä'cotö ö̧ja̧cuiņö̧ huȩnȩ

5 1 Pojä cuyäru isojänä pa̧'a̧ Adánminä ahuaruhuä'cotö ̧mim̧ä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧ja̧ işa̧rö̧
aditomenä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä jö̧ ta'anö hua̧rö̧ adi nödo. 2Adi nödo uborö'inä, isajuru'inä.

Jahuätörö adiu ppä'ädinödo. Adi nö mo̧ro̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'inödo pitömä ― ö̧ja̧― pä'ö.
3Adán ciento treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ uhuäpächinömä. Im̧im̧ä̧ o'inödo Set pä'ö. Chutä

Adán jö̧ ta'anö huinödo. 4 Set uhuäpächinö o'ca'a, Adán juhua'a yabo ochocientos a̧'ȩ hua̧
kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 5Adán o'ca juiyömä
novecientos treinta a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

6 Set ciento cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Enós uhuäpächinömä. 7 Enós uhuäpächinö o'ca'a,
Set juhua'a yabo ochocientos siete a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 8 Set o'ca juiyömä novecientos doce a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

9 Enós noventa a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Cainán uhuäpächinömä. 10 Cainán uhuäpächinö
o'ca'a, Enós juhua'a yabo ochocientos quince a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 11 Enós o'ca juiyömä novecientos cinco a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo.

12 Cainán setenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Mahalaleel uhuäpächinömä. 13Mahalaleel uhuäpächinö
o'ca'a, Cainán juhua'a yabo ochocientos cuarenta a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 14 Cainán o'ca juiyömä novecientos diez a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo.

15Mahalaleel sesenta y cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Jared uhuäpächinömä. 16 Jared uhuäpächinö
o'ca'a, Mahalaleel juhua'a yabo ochocientos treinta a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 17Mahalaleel o'ca juiyömä ochocientos noventa y cinco a̧'ȩ
u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

18 Jared ciento sesenta y dos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Enoc uhuäpächinömä. 19 Enoc uhuäpächinö
o'ca'a, Jared juhua'a yabo ochocientos a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 20 Jared o'ca juiyömä novecientos sesenta y dos a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo.

21 Enoc sesenta y cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Matusalén uhuäpächinömä. 22Matusalén
uhuäpächinö o'ca'a, Enoc juhua'a yabo trescientos a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu
cue'ächinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 23 Enoc o'ca
juiyömä trescientos sesenta y cinco a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. 24 Enocmä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu cue'ächinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ to'epo'inödo, Dios ja̧u̧ru̧ ȩmip̧ä̧ja̧'a̧ ö̧.

25Matusalén ciento ochenta y siete a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Lamec uhuäpächinömä. 26 Lamec
uhuäpächinö o'ca'a, Matusalén juhua'a yabo setecientos ochenta y dos a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 27Matusalén o'ca juiyömä
novecientos sesenta y nueve a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

28 Lamecmä ciento ochenta y dos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ uhuäpächinömä. 29 Lamec i ̧ ̧ im̧im̧ä̧ Noé
pä'ö o'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lamec pä'inödo:
―Tu̧ru̧hua̧ Dios rȩjȩ surojuächönä jȩiņa̧'a̧ ö̧ juruhuächi'ö taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tucuähuä tu̧ju̧na̧

pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pide ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ ujutu 'cuä'ächi'ö tö̧ja̧cua̧ pä'ö jȩä̧cua̧.
30Noé uhuäpächinö o'ca'a, Lamec juhua'a yabo quinientos noventa y cinco a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧. 31 Lamec o'ca juiyömä
setecientos setenta y siete a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

32Noé quinientos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧mö̧ Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä uhuäpächinömä.
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Ttö̧ja̧ suronä jȩpö̧ ö̧ja̧cuinö̧ huȩnȩ

6 1 Ttö̧ja̧mä̧ pij̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ ö̧ja̧cua̧ pä'ö recuächinätödo. T ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do.
2 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios i ̧ ̧mö̧ huotömä ö̧ja̧ ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧mä̧ juiyo adiu a̧'cua̧cua̧'a̧ topinätödo.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö topö, jahuätö ö yajute pö̧nä̧ ȩmiņä̧tö̧do ̧rȩcua̧mö̧ päi'önä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo: “Ttö Cha̧cua̧ru̧hua̧mä̧ ö̧ja̧ ami iso'quinä 'cuäopönämä
ucuocuocösä, hua'ä ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ciento veinte a̧'ȩ jo̧mȩtä̧ ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧”.

4 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧u̧nu̧ o'ca'a'inä ö̧ja̧ juiyo otopätö ka̧cuiņä̧tö̧do pij̧ä̧nä̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios i ̧ ̧mö̧ huotö ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧, ö̧ja̧ ̧ ̧mö̧ nätö̧ ö̧ ̧rȩcua̧mö̧ päi'önä ȩmö̧,
̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do. Jahuätömä korotö ö'inä abonänö ujuruhua'a ö, o'ca toi'önä ö̧ja̧
u̧huo̧juiņä̧u̧do.
5 Tu̧ru̧hua̧ Dios topinödo pij̧ä̧ ö̧ja̧ juiyo rö̧ȩnä̧ suronä jȩ a̧'a̧. Jahuätö o'ca juiyönä
amöcuädömä surojötä amöcuädö ka̧cuiņä̧tö̧do 'cuäopönä. 6 Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧ja̧rö̧ adi na'a ö,

a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧do, adi nä̧u̧ pij̧ä̧ ö̧ rö̧ȩnä̧ suronä jȩ o̧mȩnä̧. 7 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo: ―Pij̧ä̧ ö̧
be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧ ö̧ja̧rö̧ ö cha̧di ̧ ̧nä̧u̧ru̧'iņä̧, de'a isotörö'inä, rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä,
ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧. Ttö jahuätörö chadi na'a ö cha̧'cua̧ a̧'ȩcu̧sä̧―.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Noérömä eseunu topinödo.

Noé huoi'ca adi nö huȩnȩ
9 Piy̧ȩ huȩnȩdo Noé ö̧jiņö̧ huȩnȩmä̧, Noémä adihuä işa̧ pinödo. 'Cuäopönä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

hueötä jȩpö̧ kiņö̧do. Noé ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧ Noémä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩpö̧ kiņö̧do. 10Noé
i ̧ ̧mö̧ huämetucuä ku̧nä̧riņö̧do Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ö̧ja̧ o'ca toi'önä suronä jȩpö̧ rohuähuä'chö ka̧cuiņä̧tö̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧. 12 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios topinödo pij̧ä̧ra̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä suronätä jȩpö̧
ö̧ja̧cua̧'a̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inödo Noérö: “Ttö chamöcuädäjimä o'ca toi'önä
ö̧ja̧rö̧ be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧, jahuätö suronä jȩpö̧ rohuähuä'chö ö̧ja̧cua̧'a̧ ö̧. Jahuätörö'inä,

pij̧ä̧ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ to'ädö chiçuä̧cua̧sä̧,” pä'inödo Dios. 14 “Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huoi'ca
adi adihuä juäi dauhuiyä ö. Jahuä'ca huoi'ca jacuä o̧ca̧huiy̧ä̧'iņä̧ adi . Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'canä oyä
rö̧jö̧mä̧ jacuänä'inä, u̧miņä̧'iņä̧ tätö adi dö'cäu juäi ö. 15Huoi'camä pa̧'a̧nö̧ adi . Öotomä ciento
treinta y cinco metros jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öcähuemä vein dós metros jo̧mȩnä̧. Trece metros
abonänö jo̧mȩnä̧ ju'tojucumä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huä̧bo̧jä̧cuä̧ jo̧mȩnä̧ adi . Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'ca isode
beipome medio metro jo̧mȩ huäosenötä jä̧cua̧'a̧nö̧. Äpate'inä ku̧ni ̧ huoi'ca i'esubä jo̧mȩ. 17Ajiya
suhuädi'önä huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧ be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧,
pij̧ä̧ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. O'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ hua'ö cuäcuotö. 18Ucurutä ji'äu
chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Huoi'canä docuhuächäcuotöjä, ucu'inä,
cui ̧ ̧mö̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧ a̧ju̧'iņä̧, cu̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cutaja huoi'ca jacuä de'a isotö pij̧ä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧, ̧rȩcua̧mö̧cu̧ pö̧nä̧, isajucu, ubocu, ucu ta'anö a̧dȩcuä̧tö̧ ö̧ja̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.
20 Ppiy̧u̧ u̧'iņä̧, de'a isotö ö'inä, rȩjȩ do'ähuätö ö'inä ta̧ju̧ pö̧nä̧ do ächäcuotö ucucu, a̧dȩcuä̧tö̧
ö̧ja̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 21Ucutu cu̧cuȩtu̧cu̧'iņä̧, de'a isotö u̧cuȩ'iņä̧ o'ca juiyönä cuäcuähuämä do'ädi

huoi'ca jacuä,” pä'inödo Dios.
22 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧do Noé, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinö ta'anö.

Aje suhuädi'inö huȩnȩ

7 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Noérö: “Jitä pä̧nä̧ ucutä pä'ijöjä örö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩpö̧
kö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucu'inä, ucu cuahuaruhuä'inä do'ächätucui huoi'ca jacuä. 2De'a
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isotö adihuä juo'otö ö sietenö huotörö u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, sietenö huotörö nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ȩpi.̧ De'a
isotö koro juo'otö suro juo'otö ubo ya̧tȩrö̧'iņä̧, isaju yajuterö'inä ȩpi.̧ 3 Koro juo'otö ö ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧ru̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧ru̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧ ȩpi,̧ o'ca toi'önä
koro juo'otö isotö ö'inä ö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Sietenö mo̧ro̧ o'ca'a huȩdä̧cua̧sä̧ ajiyamä cuarentanö
mo̧ro̧, cuarentanö yodo ichäcua'a. Pij̧ä̧ ö̧ ö chadi nä̧u̧ru̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca
toi'önä be pächönä be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧,” Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Noérö.

5Noé jȩpiņö̧do o'ca juiyönä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö.
6Aje suhuädi'inömä Noé seiscientos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. 7 Täcö ajiya icha pä'ö tö'cöhuächi'omenä,

Noé do'ächinödo huoi'canä, i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧'iņä̧, ö̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧ aje suhuädomenä ö̧jip̧a̧
pä'ö. 8,9De'a isotö ö adihuä isotö'inä korotö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä
̧rȩcua̧mö̧cu̧ pö̧nä̧ isajucu, ubocu huoi'canä Noécu do'ächinätödo, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Noérö hueäji

ta'anö.
10Do ächäja'a ömä ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre mo̧ro̧ o'ca'a, ajiya täcö ichina'ado. 11 Kä̧hua̧tö̧
ta̧ju̧ päi'omenä fecha diecisietenä jiņa̧'a̧do ajiya ichina'amä. Noé seiscientos a̧'ȩ huinödo

aje suhuädinömä. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ rȩjȩ ri'ächö ajiyamä ju'tojucu tö'epö suhuädi'ina'ado.
Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧'iņä̧ ajiya rö̧ȩnä̧ ichina'ado. 12 Cuarentanö mo̧ro̧, cuarentanö yodo ichina'ado
ajiyamä pij̧ä̧ra̧'a̧.

13 Sietenö mo̧ro̧ ajiya ichäcua'a ä'canä huoi'canä do'ächinödo Noé'inä, irecua'inä, i ̧ ̧mö̧
Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä, i ̧ ̧mö̧ ̧rȩcua̧mö̧ huämetucuä'inä. 14 Jahuätöcu do'ächinätödo
de'a ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, de'a isotö ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧. 15O'ca
toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧ Noécu ta̧ju̧ pö̧nä̧ huoi'ca jacuä do'ächinätödo. 16Do'ächinätödo koro juo'otö
işa̧ ö̧'iņä̧ ubocu isajucu, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinö ta'anö Noérö. Do ächäji o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Dios
huoi'ca äpate mö̧'ȩpö̧ icuinödo.

17 Cuarentanö mo̧ro̧ ajiya ichina'ado. Aje su'ädi'ö ajiya ju'tojucu 'chahuächö ta'anö huoi'ca'inä
cäecuina'ado ju'tojucu. 18Ajemä jiņä̧ isocutä suhuädi'omenä, huoi'camä cäecuächina'ado.
19Aje rö̧ȩnä̧ suhuädi'a'a ö, de'a'inä o'ca juiyönä, inähuiyä'inä o'ca juiyönä jacuoto päi'önä
suhuädina'ado. 20 Inähuiyä'inä jacuoto päi'äji o'ca'a, jiņä̧ siete metros jo̧mȩ juhua'a yabocu
suhuädina'ado. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ hua'ö icuinätödo pij̧ä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧, ö̧ja̧'iņä̧, ju'toju
co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧, de'a isotö ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧'iņä̧, de'a ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä. 22O'ca toi'önä
de'anä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ö̧ja̧'iņä̧, de'a isotö'inä, pij̧ä̧ ö̧ a̧'cua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ hua'ö icuinätödo. 23Noé
uhuoi'canä Noécutä ka̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ a̧dȩcuä̧tö̧ ka̧cuip̧iņä̧tö̧do. Korotörömä o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧'iņä̧,
de'a isotörö'inä, rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ to'ädö icuinödo Tu̧ru̧hua̧ Dios.
Jahuätö o'ca toi'önä to'e'inätödo. 24 Ciento cincuenta mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧, aje joächö juiyönä riņa̧'a̧do.

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios yorö'iso unichi'ocö pinödo Noérö, o'ca toi'önä de'a isotörö
Noécu huoi'ca jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jȩpiņö̧do aje huämenä

kä̧rö̧'coppa kä̧rö̧'co̧hua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ täcö aje a̧'cuo̧po̧nä̧ joächina'ado. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ajiya'inä rȩjȩ ö̧ cuä̧tä̧chi'̧iņa̧'a̧do. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ajiya'inä täcö ichö cädina'ado. 3Aje'inä
a̧'cuo̧po̧nä̧ joächina'ado ciento cincuenta mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧. 4 Kä̧hua̧tö̧ sietenö päi'omenä, fecha
diecisietenä jiņa̧'a̧do, huoi'ca huä̧mä̧diņa̧'a̧mä̧ möä'ca ju'tä, Ararat pä'ö micuä'canä. 5Ajemä jiņä̧
isocu joächina'ado. Kä̧hua̧tö̧ dieznö huotö päi'omenä, fecha ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ jiņa̧'a̧do, inähuiyä
ju'toju ohuä'inä to önä uhuähuinömä.

6 Cuarentanö mo̧ro̧ a̧huä̧rä̧ji ̧ o'ca'a, Noé chutä adi nä'ca mö̧ȩcuodä ba'epinödo. 7 Cuervo
ppiyuärö co'epö icuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuervo ppiyuämä co̧'ä̧rö̧tä̧ riņö̧do, aje joächa pä'ö
a̧'ä̧rö̧. 8Noé cuervo ppiyuärö co'epö icuäji o'ca'a, ya̧tȩ palomarö co'epö icuinödo, rȩjȩ täcö

joipächa pä'ö topö i'̧cha̧ pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ paloma pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chiņö̧do huoi'cara̧'a̧,
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ö̧jä̧mä̧do̧mȩ juiya'a ö, aje joächoca'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Noé palomarö pä'äji ta'anö u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧
do'ädinödo huoi'ca jacuä.

10Noé jiņä̧ sietenö mo̧ro̧ a̧huä̧rä̧ji ̧ o'ca'a, pä'äji ta'anö palomarö huoi'ca ö u̧miçu̧ co'epö
icuinödo. 11 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧ paloma olivo isojä jareojä änä yö̧ä̧rä̧nö̧ i'cächinödo. Noé ja̧'hua̧nö̧
huo̧juiņö̧do ajemä täcö joächa'a pä'ö. 12Noé jiņä̧ a̧'ä̧riņö̧do sietenö mo̧ro̧. Pä'äji ta'anö
palomarö co'epö icuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ paloma pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧cho̧cö̧ pinödo.

13 Rȩjȩ joipinömä Noé ku̧nä̧riņö̧do seiscientos uno a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧hua̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
mo̧ro̧ päi'omenä, Noé huoi'ca huämode cärö icu ba'epinödo. Aje täcö joipächa'a topinödo.
14 Kä̧hua̧tö̧ ta̧ju̧ päi'omenä fecha vein sietenä, rȩjȩmä̧ täcö adiu joina'ado. 15 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
pä'inödo Noérö: 16 “Täcö huoi'ca ö rä'opächätucui, ucu'inä, cui ̧ ̧mö̧ a̧ju̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧'iņä̧,
cu̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧. 17De'a isotö, ucutäcu huoi'canä pȩjä̧tö̧rö̧, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, rä'epö icui, pij̧ä̧ rȩjȩ o'ca juiyönä ̧'cha̧ pä'ö, rö̧ȩnä̧ ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧rö̧ pij̧ä̧
o'ca juiyönä ö̧ja̧cua̧ pä'ö,” pä'inödo Dios.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Noé'inä, i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧'iņä̧, ö̧jo̧rim̧ö̧'iņä̧ rä'opinätödo huoi'ca ö. 19O'ca
toi'önä de'a isotö'inä, rȩjȩnä̧ do'ähuätö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ rä'opinätödo huoi'ca ö.

Noé sacrificio iyinö huȩnȩ
20Huoi'ca ö rä opäji o'ca'a, Noé ku icu iyähuome Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuotönö adi nödo. De'a

isotö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧, koro juo'otö işa̧ ö̧'iņä̧ ya̧tȩ pö̧nä̧rö̧ adihuä juo'otö ö 'chu'huädö,
ku icu iyähuome ju'tä jä äpäyotörö huä̧nö̧, ku icu iyinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö. 21 Ku icu iyähuä juiyo
adiu a̧mȩhua̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö rȩbȩhuo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo: “Jitämä tä̧bo̧to̧cö̧ chä̧cua̧sä̧
pij̧ä̧mä̧, ö̧ja̧ suronä jȩ a̧'a̧ ö̧mä̧. Möäyotö ö kä̧mä̧dö̧ suronätä jȩ a̧ pä'ö amöcuäda'anä'inä,
rȩjȩmä̧ aje suhuädi'önämä jȩpo̧cö̧sä̧. O'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ jitämä be'epäjipö icuocösä jitä
piy̧ȩnä̧ jȩchä̧ji'̧a̧nö̧mä̧.

22 Pij̧ä̧ jiņä̧ ko̧mȩ jubötä
ku̧nä̧huä̧nä̧'iņä̧, seähuänä'inä kä̧cua̧'a̧.
Du'huome'inä, diyahuome'inä,
a̧'ȩ'iņä̧, du'huonä'inä,
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä kä̧cua̧'a̧”.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Noérö jȩä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ

9 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adihuä juäi iya pä'ö ucuocu pä'inödo Noérö'inä, i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, “Recuätö
cui ̧ ̧mö̧rö̧ ye'ähuätucui, pij̧ä̧ pa̧ja̧cnä̧ ye'äu ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätö ö. 2 Pij̧ä̧ o'ca juiyönä

ka̧cuä̧tö̧ de'a isotömä ucuturu topö ye'ecu ö̧ ä̧huä̧cuo̧tö̧. O'ca toi'önä de'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ajenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ucuturu iyösä, jahuätö
uruhuotö päi'önä cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö. 3 Pä'äji pä yu ka̧cu̧ chiyinö ta'anö, jitä'inä o'ca toi'önä

a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧ iyösä, cu̧'o̧tö̧ päi'önä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ depämä ucuojacu cucuätucuä', ucuojanä
ka̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧rö̧mä̧. 5 Ya̧tȩ ka̧ra̧rö̧ cuä'ö icu umä, ötä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ 'corupäi'önätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
de'a ru̧hua̧'iņä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧ cuä'ö icu umä, ötä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ 'corupäi'önätä.

6 Ya̧tȩ ka̧ra̧rö̧ cuä'ö icu umä,
korotötä ja̧u̧ru̧ cuä'ö cuäcuotö,
ö̧ja̧mä̧ ötä jö̧ ta'anö huotörö

chadi na'a ö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuätö cui ̧ ̧mö̧rö̧
ye'ähuätucui,
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pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ye'äu ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
jahuätö ö,” pä'inö Dios.

8 Juhua'a yabo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inödo Noérö'inä, i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧: 9 “Jitämä ucurutä ji'äu ku̧nu̧sä̧
ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧, ucuturu'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ucutucu huoi'ca ö rä'opäjätörö, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧, de'a
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ ucuturu'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧nu̧sä̧. 11Ucurutä ji'äu ku̧nu̧sä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧.
Pä'äji ta'anömä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, de'a isotörö'inä be'epäjipö icuocösä aje suhuädi'önämä. Jitä pä'äji
ta'anömä pij̧ä̧ o'ca juiyönä jacuoto päi'önä aje suhuädi'a'a topocotö äcuotö.

12Ucuturu'inä, o'ca toi'önä de'a isotörö'inä 'cuäopönä ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ
jiähua'a pä'ö jä̧cuȩmä̧ huäyärobötä. 13 Chöäre huäyärobö ajiya isoppanä ku̧nu̧sä̧. Pädäji'anö aje
pä'äji ta'anö suhuädi'ö juiyäcua'a pä'ö ö̧ja̧ u̧niçhi'̧ö̧ juiya pä'ö kä̧cua̧'a̧nö̧. 14Ajiya isoppamä
chi'cächomenä, chöäre huäyärobö o'ca toi'önä to önä uhuähuäcua'a. 15Huäyärobö tochomenä,
cha̧mö̧cuä̧dä̧cua̧sä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Pä'äji ta'anö be'epäjipö icuocösä
aje suhuädi'önämä pä'ö ucuturu'inä, o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧. 16 Chöäre huäyärobö ajiya
isoppanä tochomenä, cha̧mö̧cuä̧dä̧cuasä iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧, ucuturu'inä, o'ca toi'önä
a̧'cua̧rä̧tö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. 17Ucuturu'inä, o'ca toi'önä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ö iso päi'önä
jȩchä̧cuȩ huȩnȩ jiähuä̧cuȩmä̧ chöäre huäyärobötä,” pä'inödo Dios Noérö.

Noé'inä, i ̧ ̧mö̧'iņä̧ jȩ ̧nö̧ huȩnȩ
18Noé i ̧ ̧mö̧ huoi'ca ö rä'opinätömä pitö jiņa̧'a̧do: Sem'inä, Cam'inä, Jafet'inä. Cammä Canaán

jä'o pinödo. 19 Pitö jiņa̧'a̧do Noé i ̧ ̧mö̧ huämetucuä pinätö̧mä̧. Jahuätö ahuaruhuä'cotö ö pij̧ä̧
o'ca juiyönä pperecuächinätödo.

20Noémä pä yu adicuä işa̧ pinödo. Uva pä a ku̧niņö̧do. 21 Koronö mo̧ro̧ Noé vino isoya
au tä̧'ä̧mä̧chö̧ ä̧ta̧ jui'ö riņö̧do, ojusode jacuä. 22 Canaán jä'o Cammä, jä'o Noé ä̧ta̧ jui'ö ö̧ra̧'a̧
topö, ö̧bö̧o̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ ji'äu 'chiņö̧do. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sem'inä, Jafet'inä işä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧ u'upi'canä
setädäcuäu huä̧nä̧u̧, ä'orö ucuotö kara'acu topö abo ja̧'a̧cu̧ kärä'chi'ö 'chä̧nö̧, ä'orö
mö̧'ȩpiņä̧tö̧do, ä'o ä̧ta̧ jui'ö ö̧ra̧'a̧ to ö juiya pä'ö.

24 Tä̧'ä̧mä̧chä̧ji'̧ca̧ porächi'ö, i ̧ ̧ röji ru̧hua̧ jȩä̧jim̧ä̧ huo̧juiņö̧do Noé. 25 Pä'inödo:
“Canaánrötä suronä 'cuäopäcua'anö.
Canaánmä ahuaruhuä hue ötä
adicuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧,”
pä'inödo Noé.
26 Juhua yabo pä'inödo:
“Eseunu ucuocusä Chu̧ru̧hua̧ Diosrö, Sem'inä
Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧,
Canaánmä Sem hueötä adicuä işa̧ päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö hue'irö.
27 Jafet iŗȩjä̧ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ä̧jä̧
iyäcua'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ Jafet ahuaruhuä'cotö
Sem ahuaruhuäcu ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Canaánmä Jafet hueötä adicuä işa̧
päi'önä ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧,”
pä'inödo Noé.
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28Aje suhuädinö o'ca'a, Noé juhua'a yabo trescientos cincuenta a̧'ȩ hua̧ kiņö̧do. 29Noé o'ca
juiyömä novecientos cincuenta a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo.

Babel ötahuiyä ö ö̧ja̧ ̧huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Dios iyä'chö icuinö

11 1Mo täbocö o'ca toi'önä ̧huȩnȩ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ucuocuinätödo. 2 Jahuätö kä̧hua̧ räopa'acu
rä'opö ̧'cho̧mȩnä̧, pämäroppä po̧cuip̧iņä̧tö̧do Sinar rȩjȩra̧'a̧ ö̧. Ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do.

3 Ko̧ro̧nö̧ mo̧ro̧ pä'ähuinätödo ka̧ra̧rö̧'iņä̧, ka̧ra̧rö̧'iņä̧:
―Jitämä redä'ca ȩnö̧ ocuränä ȩ ö̧ taditätucuaja.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ redä'ca ocuränä ȩ ö̧ adicuä'ca ku̧nu̧, dö'cähuähuanä tätopö adi nätödo. 4 Ja̧u̧nu̧

o'ca'a pä'inätödo:
―Ötahuiyä tadita ichätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korode isode ju'toju mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä jode'inä

taditätucuaja. Korotö o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧ jȩtä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
pperecuächö juiyäcua'a̧nö̧― täbocö ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inätödo.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios mȩyȩhui'̧ö̧ topinödo ötahuiyä'inä, korode isode ju'toju isode'inä

jahuätö ö̧ja̧ adita'a. 6 Pä'inödo: ―Pitö jiņä̧ yotöte isotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ̧huȩnȩ
ucuocuätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ amöcuädätö piy̧ȩ adicuämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä jitötä
amöcuädömä koro juäi'inä jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 7 Tim̧ȩyȩhuä̧tu̧cua̧ ̧huȩnȩ pö̧nä̧ yä'chatö. Ka̧ra̧

a̧hua̧ru̧hua̧ ucuocua'amä yorö'iso ä̧ju̧cu̧ juiyäcua'a̧nö̧―, pä'inödo Dios.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios pij̧ä̧ o'ca juiyönä pperetö icuinömä. Jahuätömä ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ötahuiyä adita pä äjimä jaropi'inätödo. 9 Ja̧u̧ ötahuiyä ö Tu̧ru̧hua̧ Dios ̧huȩnȩ pö̧nä̧
iyä'chö icuinödo pij̧ä̧ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ötahuiyämä micuina'ado Babel
pä'ö. Juhuorötä pperetö icuinä̧u̧do pij̧ä̧ o'ca juiyönä.

Sem ahuaruhuä'cotö
10 Pitö jiņa̧'a̧do Sem ahuaruhuä'cotö pinätö̧mä̧. Aje suhuädina'a ömä todäre a̧'ȩ o'ca'a,

Sem cien a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, i ̧ ̧ Arfaxad uhuäpächinödo. 11Arfaxad uhuäpächinö o'ca'a, Sem
jiņä̧ juhua'a yabo quinientos a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do,
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

12Arfaxad treinta y cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Sala uhuäpächinö pä̧nä̧. 13 Sala uhuäpächinö
o'ca'a, Arfaxad jiņä̧ juhua'a yabo cuatrocientos tres a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

14 Sala treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do i ̧ ̧ Heber uhuäpächinö pä̧nä̧. 15Heber uhuäpächinö o'ca'a,
Sala jiņä̧ juhua'a yabo cuatrocientos tres a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

16Heber treinta y cuatro a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Peleg uhuäpächinö pä̧nä̧. 17 Peleg uhuäpächinö
o'ca'a, Heber jiņä̧ juhua'a yabo cuatrocientos treinta a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö
i ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

18 Peleg treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do, i ̧ ̧ Reu uhuäpächinö pä̧nä̧. 19 Reu uhuäpächinö o'ca'a,
Peleg jiņä̧ juhua'a yabo doscientos nueve a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

20 Reu treinta y dos a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do i ̧ ̧ Serug uhuäpächinö pä̧nä̧. 21 Serug uhuäpächinö o'ca'a,
Reu jiņä̧ juhua'a yabo doscientos siete a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.
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22 Serug treinta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do i ̧ ̧ Nacor uhuäpächinö pä̧nä̧. 23Nacor uhuäpächinö o'ca'a,
Serug jiņä̧ juhua'a yabo doscientos a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

24Nacor vein nueve a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do i ̧ ̧ Taré uhuäpächinö pä̧nä̧. 25 Taré uhuäpächinö o'ca'a
Nacor jiņä̧ juhua'a yabo ciento diecinueve a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ korotö i ̧ ̧mö̧rö̧
ku̧nä̧riņö̧do u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧.

26 Taré setenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do i ̧ ̧mö̧ Abram'inä, Nacor'inä, Harán'inä uhuäpächinö pä̧nä̧.

Taré ahuaruhuä'cotö
27 Pitö jiņa̧'a̧do Taré ahuaruhuä'cotö pinätö̧mä̧, Tarémä Abram'inä, Nacor'inä, Harán'inä ä'o

pinödo. Haránmä Lot jä'o pinödo. 28 Jä'o Taré 'corupäi'äcua'a ä'canä 'corupä'i'inödo i ̧ ̧ Harán.
Uhuäpächinome Ur ötahuiyä ö Caldea rȩjȩ ö̧ 'corupä'i'inödo.

29Abrammä kiņö̧do Sarai pä'ö micuajucu. Nacormä Milca pä'ö micuajucu kiņö̧do. Milcamä
Haránminä i ju'caju pinäjudo, Isca uböa. 30 Saraimä ki ̧ ̧mö̧ to'inäjudo.

31 Taré rä'opinödo Ur ötahuiyä Caldea rȩjȩ ö̧, Canaán rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö. Chutäcu o'ipinödo
i ̧ ̧ Abramrö'inä, i ̧ ̧ Haránminä rȩyo̧ Lotrö'inä, Abram irecua Sarairö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Harán
ötahuiyänä rȩbȩu̧, ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 32 Taré 'corupä'i'inödo Harán ötahuiyä ö doscientos
cinco a̧'ȩ uju̧nä̧ro̧mȩnä̧.

Tu̧ru̧hua̧ Dios huopinödo Abramrö

12 1 Koronö mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Abramrö: ―Jaropi'i cuiŗȩjä̧'iņä̧, ucu
cuahuaruhuärö'inä, cuä'ominä ahuaruä'cotörö'inä korojä̧ra̧'a̧ cui'̧cha̧ pä'ö, ö chij̧ȩpa̧cu̧.

2 Jȩchä̧cua̧sä̧ ucuru'inä, cuahuaruhuärö'inä recuätö ö̧ja̧cua̧ pä'ö. Ucuru adiu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧.
Ucu cuim̧iņä̧ recuätö ä̧ju̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu korotörö ppä̧cu̧huä̧dä̧cua̧jä̧.
3 Ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ ucuru ppä ädäcuotörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuru suronä jȩ ä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ ö'inä
jahuätörö ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Ucunätä ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧―.

4Abram Harán ötahuiyä ö rä'opinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö ta'anö. Harán ötahuiyä ö räopinö
pä̧nä̧ setenta y cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. Lot'inä ja̧u̧cu̧ 'chiņö̧do. 5Abrammä irecua Sarairö'inä,
ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧ Lotrö'inä o'ipinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä koro juäi u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧, chutä
umöhuäyotörö'inä Harán ötahuiyä ö ȩmiņä̧u̧ru̧mä̧ o'ipinödo. Rä'opinätödo Canaán rȩjȩra̧'a̧
'chä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Canaán rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 6 Ju̧huä̧jä̧ rȩjȩ o'ca juiyönä 'cuä'opö
'chiņö̧do, Siquem ötahuiyära̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä. Ju̧huȩnȩ More pä'ö micuomemä dau
rö̧äi kiņo̧mȩdo. Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ cananeo ö̧ja̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 7 Juhuorö Tu̧ru̧hua̧ Dios
Abramrö ij̧ȩcuiņö̧do. Pä'inödo: ―Pij̧ä̧ rȩjȩmä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucu cuahuaruhuä'cotörö―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abram koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome adi nödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios juhuorötä

ij̧ȩcuiņö̧rö̧ ucuotönö. 8 Juhuorö rä'opö iḩuiņö̧do inähuära'a. Juhua'atä kiņö̧do. Betel ötahuiyämä
kä̧hua̧ räopa'acu jiņa̧'a̧do. Hai ötahuiyämä kä̧hua̧ ma̧ä̧cha̧'a̧cu̧ jiņa̧'a̧do. Betel ö'inä, Hai ö'inä
kä'co päte'ö kiņö̧do Abrammä. Juhuorötä koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome adi nödo. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö eseunu ucuocuinödo. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abram jiņä̧ yabocu Néguev rȩjȩra̧'a̧cu̧
'chiņö̧do.

Abram Egipto rȩjȩnä̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ppäi u'inätödo ja̧huä̧jä̧ ö̧. Abram Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧do juhua'atä

recuonänö ö̧ja̧ pä'ö, cuäcuähuä'inä juiya'a ö. 11 Egiptora'a iŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧ tö'cöhuächi'ome ö,
Abram pä'inödo irecua Sarairö:
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―Ä̧ju̧cui.̧ Ttömä huo̧jua̧sä̧ ucurumä isaju a̧'cua̧cua̧ju̧jä̧. 12 Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ ucuru topö
pä äcuotö: “Paju isajumä pide irecua”. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö, örö cuä'ö cuäcuotö, ucutä cu̧jip̧iy̧a̧ ö̧
pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö adiu 'cuäopäcua'anö, örö cuä'ö cu juiyäcua'a̧nö̧ päcuhuaja,
“Ttömä ja̧u̧ öjähuajusä” pä'ö―.

14Abram Egipto rȩjȩra̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ topinätödo Sarairö juiyo adiu
ka̧'cua̧cua̧'a̧. 15 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ippeye ruhuotö'inä topinätödo jahuäjumä adiu ka̧'cua̧cua̧'a̧.
Jahuäju adiu ka̧'cua̧cua̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ adiu ucuocu ji'ähuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ojusodera'a ȩmip̧iņä̧cua̧do.

16 Sarairö topö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ adiu jȩpiņö̧do Abramrö. Mippoönä iyinäcudo ovejatö̧rö̧'iņä̧,
pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧. Umöhuäyotörö hueinäcudo u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧, burrotö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧,
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, camellotö̧rö̧'iņä̧. 17 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ Sarairö ȩmä̧ja̧'a̧ ö̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧'iņä̧,
chutäcu ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ surojö 'cuäopa pä'ö jȩpiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Abramrö icha ji ähua pä'ö hue'inödo. Abramrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ örö jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧ piy̧ȩmä̧? ¿Dä̧bö̧ örö päcuhuoca'a jä̧ ö̧ pajumä ö chirecua pä'ö?

19 ¿Dä̧bö̧ örömä jicuhuähuäjä ö chöjähuaju pä'ö? Ttö chi ̧ ̧mö̧ a̧ju̧ päi'önä chȩmö̧'a̧nö̧ jä̧ja̧'a̧.
Pajusä cuirecuamä. Ȩpö̧ täiju―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ hue'inödo umöhuäyotörö Egipto rȩjȩ ö̧ rä opächa hue a
pä'ö Abrahamrö'inä, irecuarö'inä, u̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyönä.

Abram'inä, Lot'inä 'quȩ ȩcuä̧chiņö̧ huȩnȩ

13 1Abrammä Egipto rȩjȩ ö̧ rä'opinödo irecuacu u̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyönä, Néguev rȩjȩra̧'a̧
ppa̧'ä̧chö̧. Lot'inä jahuätöcu 'chiņö̧do. 2Abrammä juiyo ru̧hua̧ pinödo. Oro'inä, pärätä'inä,

ä̧jim̧ö̧ recuätörö'inä ku̧nä̧riņö̧do. 3Néguev ö a̧'cuo̧po̧nä̧ ä'ä'chä̧ya̧ ppa̧'ä̧chiņö̧do Betel
ötahuiyära̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä. Juhuorö kä̧nö̧ iḩuiņö̧do Betel ötahuiyäcu, Hai ötahuiyäcu
kä'co päte'ö, ä̧cuo̧mȩnä̧ ä'ähuarä adi na'acu. 4 Ju̧huȩnȩmä̧ koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome
adi nome jiņa̧'a̧do. Abram juhuorö Tu̧ru̧hua̧ Diosrö eseunu ucuocuinödo.

5 Lot'inä jä'o böo Abram ta'anö ru̧hua̧ pinödo. Ovejastö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, umöhuäyotörö'inä,
odehuiyä'inä ku̧nä̧riņö̧do. 6 Ttö̧ja̧cuiņo̧mȩmä̧ mȩjiy̧ä̧ isä'che rö̧ȩnä̧mä̧ juiyina'ado, ä̧jim̧ö̧
recuätö ucua pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ täcö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 7Abram
ä̧jim̧ö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧, Lot ä̧jim̧ö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧ rohuähuä'chö ka̧cuiņä̧tö̧do.
Korotö'inä ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ cananeos ö̧ja̧'iņä̧, ferezeos ö̧ja̧'iņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ koronö mo̧ro̧ Abram pä'inödo Lotrö:
―Ucu'inä, ö'inä jiņä̧ yotöte isotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucu'inä, ö'inä suräjuä huȩnȩ tucuocu

juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cuä̧jim̧ö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧, ö chä̧jim̧ö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧cu̧ suräjuä huȩnȩ ucuocuomenämä adihuoca'a. 9 Rȩjȩmä̧ o'ca juiyönä ka̧'a̧ cuȩma̧ pä'ömä.

Ttö ömä 'quȩ'ip̧ä̧chi.̧ Ucu cuieruhua'acu päte'ö cui'̧chö̧ ö̧mä̧, ö'inä cu̧huo̧jua̧'a̧cu päte'ö
chi'̧chä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'ö cui'̧chö̧ ö̧mä̧, ö'inä cuieruhua'acu päte'ö
chi'̧chä̧cua̧sä̧―.

10 Lot adiu usäu topinödo Jordán aje ö räopö oto ajehuiyä'inä rö̧ȩnä̧ rö̧ja̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧ Dios ö'ä a
jiņö̧'a̧nö̧ adihuina'ado. Ja̧u̧ oto jäyotonä de'amä Zoar ötahuiyäcu'inä, Egipto rȩjȩ ta'anö jiņa̧'a̧do.
Tu̧ru̧hua̧ Dios Sodoma ötahuiyä'inä, Gomorra ötahuiyä'inä to'ädö icuäcua'a ä'canä Jordán
aje jäyotonä adihuina'ado. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lot Jordán aje jäyoto o'ca juiyönä ȩmiņö̧do. Jiņä̧
yo̧mȩtȩ ö̧ja̧cuä̧'ij̧o̧mȩ ö̧ rä'opö 'chiņö̧do kä̧hua̧ räopa'acu päte'ö. Ja̧'hua̧nö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧do
Abram'inä, Lot'inä. 12Abram ki'̧iņö̧do Canaán rȩjȩnä̧tä̧. Lot iḩuiņö̧do Jordán aje jäyoto ö̧ja̧ pä'ö.
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Ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ kä̧'chä̧ya̧ 'chiņö̧do, Sodoma ötahuiyä tö'cöhuächome jubö päi'önä. 13 Sodoma
ötahuiyä ö̧ja̧mä̧ juiyo suronä jȩpö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jarode'ö.

14 Lot iḩuä̧ji ̧ o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Abramrö: ―Cu̧jo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ adiu topi kä̧hua̧
räopa'acu'inä, kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧'iņä̧, kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧'iņä̧, kä̧hua̧ ieruhua'acu'inä. 15 Ja̧huä̧jä̧
rȩjȩ tocu'ä̧jä̧ o'ca juiyönä chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä, ucu cuahuaruhuä'cotörö'inä 'cuäopönä ö̧ja̧cua̧
pä'ö. 16 Rȩjȩ işa̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätörö chiy̧ä̧cua̧sä̧ cuahuaruhuä'cotörö. Rȩjȩ işa̧ppȩmä̧
¿ ö̧'a̧tö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuahuaruhuä'cotörömä pa̧ja̧to̧co̧tö̧ äcuotö. 17 Pij̧ä̧
rȩjȩnä̧ otoa'acu'inä, cähuea'acu'inä ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi. Ucuru chiy̧ä̧cua̧sä̧―.

18Abram ojusode isotö ̧jȩ ̧yu̧ u̧ adicuode ȩmip̧ö̧, ä'ä'chä̧ya̧ iḩuiņö̧do Mamre pä'ö miçua̧
ö̧jo̧mȩ ö̧, dauhuiyä oi bäreu ka̧cuo̧mȩ, Hebrón ötahuiyä tö'cö, ju̧huȩnȩtä̧ recuo ö̧ja̧ pä'ö.
Juhuorötä koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome adi nödo, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuotönö.

Pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö ötahuiyä ruhuotö Sodoma ru̧hua̧cu̧'iņä̧
Gomorra ru̧hua̧cu̧'iņä̧ urohuähuinö huȩnȩ

14 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Sinar ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Amrafel pinödo. Elasar ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Arioc
pinödo. Elam ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Quedorlaomer pinödo. Goim ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Tidal

pinödo. 2 Pitömä rohuäu 'chiņä̧tö̧do korome ötahuiyä ruhuotöcu. Ka̧ra̧mä̧ Sodoma ötahuiyä
ru̧hua̧mä̧ Bera pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Gomorra ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Birsa pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Adma ötahuiyä
ru̧hua̧mä̧ Sinab pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Zeboim ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Semeber pinödo. Ka̧ra̧mä̧ Bela
ötahuiyä ru̧hua̧ pinödo. Bela ötahuiyä im̧im̧ä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro im̧im̧ä̧ Zoar pä'ö micuina'ado.
3O'ca toi'önä ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧do Sidim pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ Mar Muerto tö'cö. 4Docenö a̧'ȩ 'cuäoi'önä
Quedorlaomer hueö jȩpö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. Koro a̧'ȩ päi'omenä Quedorlaomerrö jarode'inätödo.
5 Ja̧u̧tä̧ a̧'ȩ yabocu a̧'ȩnä̧ Quedorlaomer korotö ruhuotöcu ichö, rohuäu ujuruhuinä̧u̧do refaítas
ö̧ja̧rö̧ Astarot Karnaim ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ zuzitas ö̧ja̧ Ham ötahuiyänä

ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ rohuäu ujuruhuinä̧u̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ emitas ö̧ja̧ Save-quiriataim ötahuiyänä
ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ rohuäu ujuruhuinä̧u̧do. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ horeos ö̧ja̧ Seir inähuänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧
rohuähuäyotö ru 'inä̧u̧do Parán ö̧ja̧ toächomera'a päi'önä. Parán ö̧ja̧ toächomemä de'a
juiyome tö'cönänö jiņa̧'a̧do. 7Quedorlaomer chutä örohuähua'anä ppä'ädätöcu En-mispat,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro im̧im̧ä̧ Cades pä'ö micuomecu ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Rohuäu ujuruhuinä̧u̧do
amalecitas ö̧ja̧rö̧'iņä̧, amorreos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Hazezon-tamar rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sodoma ötahuiyä ru̧hua̧'iņä̧, Gomorra ötahuiyä ru̧hua̧'iņä̧, Adma ötahuiyä
ru̧hua̧'iņä̧, Zeboim ötahuiyä ru̧hua̧'iņä̧, Bela ötahuiyä ru̧hua̧'iņä̧ Sidim pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩra̧'a̧ rohuäu
'chiņä̧tö̧do. Bela ötahuiyä im̧im̧ä̧ koro im̧im̧ä̧ Zoar. 9 Jahuätö jim̧ö̧tȩ ruhuä ruhuotömä Juhuorötä
rohuähuinätödo Elam ötahuiyä ru̧hua̧ Quedorlaomercu, Goim ötahuiyä ru̧hua̧ Tidalcu, Sinar
ötahuiyä ru̧hua̧ Amrafelcu, Elasar ötahuiyä ru̧hua̧ Arioccu. Pa̧ja̧cuä̧nö̧tä̧ ruhuotö jiņa̧'a̧do. 10 Sidim
pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ ö̧ o'ca juiyönä rejuhuiyä ka̧cuiņa̧'a̧do, dö'cähuähua acua'a. Sodoma ru̧hua̧cu̧,
Gomorra ru̧hua̧cu̧'iņä̧ tö'ipächinätödo. Ttumöhuäyotö'inä dö ecuächomenä, rejuhuiyä jacuä
mo̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Korotö ruhuotömä dö'ecuächinätödo inähuära'acu.

11Quedorlaomermä korotö ruhuotöcu o'ca juiyönä ȩpiņä̧tö̧do cuäcuähuä'inä, koro juäi'inä
rö̧ȩnä̧ micuäu juäi Sodomanä'inä, Gomorranä'inä ka̧cuiņö̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ juhuorö rä'opö
'chiņä̧tö̧do. 12 Lot, Abram ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧ Sodoma ötahuiyänä kiņö̧rö̧'iņä̧ ȩmip̧iņä̧tö̧do.
U̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ȩmip̧iņä̧tö̧do. 13 Ya̧tȩ ubo tö'ipächö ki'̧ä̧jim̧ä̧ ja̧u̧ o'ca juiyönä ji'äu
'chiņö̧do Abram, hebreo ö̧ja̧ işa̧rö̧. Abrammä Mamre, amorreo ö̧ja̧ işa̧ idepiyunä, dauhuiyä
oi bäreu ka̧cuo̧mȩ kiņö̧do. Mamremä Escol'inä, Amer'inä uböo pinödo. Jahuätömä korotörö
urohuähua pä'ö Abramcu ppä'ädäcuähuinätödo.
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14Abrammä ö̧jä̧hua̧miņä̧ rȩyo̧ Lotrö ȩmip̧ä̧ja̧'a̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, umöhuäyotö ja̧u̧tä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧
uhuäpächinätörö trescientos dieciocho jo̧mȩnä̧ huo̧juä̧tö̧rö̧ ca̧ca̧to̧po̧'iņö̧do. Jahuätöcu Lotrö ȩmö̧
'chiņö̧do Dan ötahuiyä jubö päi'önä. 15Abram umöhuäyotörö 'quȩ'ȩpö̧ korotörö'inä kara'acu,
korotörö'inä kara'acu hue'inödo yodo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rohuähuäyotö ru'i'inätödo Lotrö ȩmip̧ä̧jä̧tö̧rö̧
Hoba ötahuiyä jubö päi'önä. Hoba ötahuiyämä Damasco ötahuiyä ömä kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧
päte'ö jiņa̧'a̧do. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä ȩmip̧iņö̧mä̧ ppa̧ ä̧diņä̧u̧do, ö̧jä̧hua̧ rȩyo̧ Lotrö'inä,
u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧, korotörö'inä.

Melquisedec Abramrö eseunu ucuocuinö huȩnȩ
17Abrammä ru̧hua̧ Quedorlaomerrö'inä, korotö ruhuotörö'inä rohuäu ujuruhuäji o'ca'a

ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧, Sodoma ötahuiyä ru̧hua̧mä̧ Save pä'ö micuome pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ ö̧ rä'opinödo
esehuarö pä'ö. Save pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩmä̧ koro im̧im̧ä̧ ru̧hua̧ pä̧mä̧rä̧chi'̧o̧mȩ pä'ö micuinomedo.
18Melquisedecmä, Salem ötahuiyä ru̧hua̧, jiņä̧ isocu kada'ca Ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧'iņä̧, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧
kä'co päte'ö adicuä işa̧ huinödo. Ja̧u̧'iņä̧ rä'opö, pa̧'iņä̧, vino isoya'inä i'cächipinödo. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ piy̧ȩ huȩnȩnä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adihuä juäi iya pä'ö ucuocuinödo Abramrö:

―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧ isocu kada'ca Ru̧hua̧
mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ adi nömä
ucuru ppäda pä'ösä.
20Adiu tucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧ isocu kada'ca Ru̧hua̧mä̧
cuaboiyotörö cujuruhua pä'ö jȩpiņö̧rö̧―.

Abrammä aboiyotörö rohuäu icu ppa̧huä̧diņö̧ ö̧ to̧mö̧rȩ jähuä ömä, jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧,
Melquisedecrö iyinödo.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sodoma ru̧hua̧ Abramrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧rö̧tä̧ iyi ö. Koro juäimä ucutä ȩpi―̧.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Abram ädä nödo:
―Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jiņä̧ isocu kada'ca Ru̧hua̧ mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ adi nörö ucuocu

pä'inösä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucu, Sodoma ru̧hua̧, cuiäre ömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ȩmo̧cö̧sä̧, “ ö
chiyinö ö ucutä ru̧hua̧ juo'inömä” päcu juiyäcua'anö. 24 Yorö'iso koromä pä̧huä̧ juiyäcusä.
Chumöhuäyotö u̧cuȩ ȩmiņö̧sä̧. U̧mä̧tö̧ öcu 'chiņä̧tö̧mä̧ Aner'inä, Escol'inä, Mamre'inä,
jahuätötä ȩmä̧cuo̧tö̧ jitötä jähuä päi'önä―.

Abram i ̧ ̧rö̧ iyäcua'a jiähuinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios Abramrö u'cuo nä ucuocuinäcudo.
―Yecuhuecuä', Abram. Ttötäsä ucuru Hua'adö Ku̧nu̧ Tto̧ȩpä̧räcuä̧huä̧ Işa̧mä̧. Ttö ucuru

chiy̧ä̧cuȩmä̧ rö̧ȩnä̧ cuȩmä̧cua̧jä̧―.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Abram Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ädä nödo:
―Chu̧ru̧hua̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, rö̧ȩnä̧ cuiyö ö'inä adihuoca'a, chi ̧ ̧ toda'a ö. Ttö hua'ö chicu

o'ca'a chi ̧ ̧rö̧ chiyipajacu'inä toa'a ö, chu̧mö̧huä̧ya̧ Eliezer, Damasco ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧tä̧ o'ca
juiyönä chu̧ju̧nä̧rö̧ ȩmä̧cua̧. 3 Chi ̧ ̧rö̧ cuiyoca'a ö, chu̧mö̧huä̧ya̧ chojusode ö uhuäpächinömä,
o'ca juiyönä chu̧ju̧nä̧rö̧ ja̧u̧tä̧ ȩmä̧cua̧―.

4 Tu̧ru̧hua̧ Dios ädä näcudo:
―Cu̧mö̧huä̧ya̧ Eliezermä ȩmo̧cö̧ jä̧cua̧. Ucu cui ̧ ̧tä̧ cu̧ju̧nä̧rö̧ ȩmä̧cua̧― päinäcudo.
5 Tu̧ru̧hua̧ Dios Abramrö u̧miçu̧ o'ipächö pä'inödo:
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―Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ adiu topi. Siŗi'̧cö̧rö̧ pa̧ja̧ ̧, cu̧'a̧tö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧. Jahuätö ta'anö jo̧mȩnä̧ ucu
cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧―.

6Abram ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, U̧ru̧hua̧ Jehovárö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. Abram ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧rä̧cu̧, Dios jȩiņä̧cu̧do chutäcu adihuä işa̧ päi'önä. 7Dios päinäcudo:
―Ttömä ucu Cu̧ru̧hua̧ Jehovásä. Ttötä o'ipinösä ucuru Ur ötahuiyä Caldeo rȩjȩ ö̧, pij̧ä̧ rȩjȩ

ucuru chiya pä'ö―.
8Abram ädä nödo:
―Chu̧ru̧hua̧ Jehová, pij̧ä̧ rȩjȩ chȩmä̧cua̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?―
9Dios päinäcudo:
―Päcäyä isaju möäyaju huäbodäcuä a̧'ȩ huajuru i'cächi. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cabra isaju huäbodäcuä a̧'ȩ

huajuru'inä, cabra huäbodäcuä a̧'ȩ hua̧rö̧'iņä̧, palomarö'inä, teyuru'inä i'cächi―.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abram jahuätö de'a isotö o'ca toi'önä̧rö̧ i'cächinödo. Kä'cotönä nä̧'ȩpiņö̧do.

Ja̧'hua̧nö̧ nä̧'ȩpö̧ ka̧ra̧ ö̧'iņä̧ pä̧cuä̧da̧ pä̧tȩcuä̧nö̧ ö̧'ö̧jö̧nä̧ rötä'chinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ppiy̧u̧ru̧
nä̧'ȩpo̧cö̧ pinödo. 11 Ȩjo̧tö̧ jahuätö 'corupä'i'ätörö ucui'a pä'ö ̧mȩyȩhuo̧mȩnä̧, Abram ya'opö
icuinä̧u̧do. 12 Kä̧hua̧ täcö toönä mo̧ä̧cha̧'a̧, Abram täcunä ä'i'inödo. Churutä rö̧ȩnä̧ yo̧i'̧ä̧cu̧
ye'ecue'inödo. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jehová pä'inödo Abramrö:
―Iso päi'önä pa̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧. Cuahuaruhuä'cotö korotö ̧rȩjä̧nä̧ ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ja̧huä̧jä̧ ö̧ja̧
umöhuäyotö päi'önä aditäcuotö. Tturuhuotö jahuätörö suronä jȩ ä̧cuo̧tö̧ cuatrocientos a̧'ȩ

jo̧mȩnä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu cuahuaruhuä'cotö uruhuotö päi'önä ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧ ö
chö̧tä̧bo̧tä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a cuahuaruhuä'cotö rö̧ȩnä̧ micuäu juäi ȩpö̧ rä opäcuotö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä cuä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ja̧cuo̧mȩcu̧ adiunä cuiḩuä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧ adiunä
hua'ö cuiçuä̧cua̧jä̧. 16 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ cuahuaruhuä'cotö pocu ppa̧ ä̧chä̧cuo̧tö̧, pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö
̧ ̧mö̧'cotö pä 'omenä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amorreos ö̧ja̧ jitä suronä jȩ ö̧mä̧ jiņä̧ jo̧mȩ päi'oca'a

chö̧tä̧bo̧ta̧ pä'ömä― pä'inödo Dios Abramrö.
17 Täcö yo̧ä̧sa̧ päi'a'a yodo päi'omenä, ocurä isoppa'inä, tejähuore cuoa'a'inä, de'a isotö

'corupä'i'äjätö ö̧'quȩtȩnä̧ 'cuäopa'a uhuähuina'ado. 18 Ja̧u̧tä̧ mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios chutä iso
päi'önä jȩä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧niņö̧do Abramrö. Pä'inödo:
―Pij̧ä̧ rȩjȩ ucu cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧, Egipto aje ö kä̧mä̧dö̧, Eufrates aje rö̧oto jubö

päi'önä. 19 Ja̧huä̧jä̧ ceneos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, cenezeos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, cadmoneos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧,
20 heteos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, ferezeos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, refaítas ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, 21 amorreos ö̧ja̧
̧rȩjä̧'iņä̧, cananeos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, gergeseos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧, jebuseos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧'iņä̧ ucu

cuahuaruhuä'cotörö chiy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inödo Dios Abramrö.

Agar ki ̧ ̧ Ismael uhuäpächinö huȩnȩ

16 1Abram irecua Saraimä ki ̧ ̧mö̧ toinäjudo. Kumöhuäyaju Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ isajuru
ku̧nä̧riņä̧judo, Agar pä'ö micuajuru. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Sarai pä'inäjudo Abramrö:

―Ucu huo̧jua̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová chi ̧ ̧rö̧ iyococua pinäju̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chumöhuäyajucu
kä̧hui.̧ Jahuäjucu cui ̧ ̧mö̧rö̧tä chi ̧ ̧mö̧ päi'önä chu'u ädäcuajusä―.
Abram irecua Sarai päjömä ese nödo. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abrammä Canaán rȩjȩnä̧ dieznö a̧'ȩ

päi'önä ö̧jo̧mȩnä̧, Saraimä kumöhuäyaju Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ isajuru hue'inäjudo Abram irecua
päi'önä. 4Abram Agarcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Agar täcö möchaju juo'ächinäjudo.
Agar täcö möchaju kä̧nö̧, jahuäjumä adiunä huocoju pä'ä'chinäjudo kuruhuaju Sarairö. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Saraimä pä'inäjudo Abramrö:
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―Ucutä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jim̧ä̧, Agar örö suronä kucuocuä'cha pä'ö. Ttömä yajuru hue'inäjusä
ucuru. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täcö möchaju kä̧nö̧, örö suronä pä'ä'chäju. Tu̧ru̧hua̧ Diostä u̧huo̧juä̧cua̧
di jä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩpä̧jim̧ä̧, ¿ucucö̧? ¿ öcö̧?― pä'inäjudo Sarai.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, Abram ädä nödo:
―Jahuäjumä ihueye ucutä cumöhuäyaju. Ucutä päcu'anö pä'iju―.
Ja̧'hua̧nö̧ päcua, Saraimä pä̧içu̧nä̧nö̧ jȩpiņä̧ju̧ Agarrö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩjä̧cua̧, Agar tö'ipächinäjudo.

7 Ja̧'hua̧nö̧ tö'ipächäjä'caju ö̧ja̧ toächome kö̧jo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jehová huȩ'ä̧hua̧ ángel
ö̧'o̧cui'̧iņä̧cua̧do, reju ajiya acuäju tö'cö kö̧ja̧'a̧. Ju̧huȩnȩ reju ajiya acuäju Shur ötahuiyä mä̧nä̧
pä̧cuä̧dä̧mä̧nä̧ jiņa̧'a̧do. 8Ángel Agarrö pä'inödo:
―Agar, Sarai kumöhuäyaju, ¿to ö cuichä? ¿To cui'̧chä̧?― päinäcuado.
―Churuhuaju Sarai ö tö'ipächäjusä pä'ö― ädä näjudo Agarmä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová huȩ'ä̧hua̧ ángel Agarrö pä'inödo:
―Pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chi ̧ curuhuaju kö̧jo̧mȩtä̧. Jahuäju huejömä o'ca juiyönä jȩ'cu̧'a̧ja̧―.
10 Juhua yabo Tu̧ru̧hua̧ Jehová huȩ'ä̧hua̧ ángel pä'inö:
―Ucu cuahuaruhuä'cotörö recuätörö chiy̧ä̧cua̧sä̧,
pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä huotörö.

11 Juhua yabo Tu̧ru̧hua̧ Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel pä'inödo:
Täcö möchajujä. Cui ̧ ̧rö̧ cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧jä̧.
Im̧im̧ä̧ ocuhuäcuajujä Ismael pä'ö,
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä̧ju̧cuiņa̧'a̧ ö̧ usurä cuȩmä̧hua̧'a̧mä̧.

12 Cui ̧ ̧mä̧ 'cuäopönä ö̧ra̧huä̧rä̧'chä̧cua̧.
Korotö o'ca toi'önä a̧bo̧iy̧a̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä chutä aboiyotö päi'önä ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ucu cui ̧ ̧mä̧ ö̧jä̧cua̧ ahuaruhuä ömä otonänö―, pä'inödo ángel.

13 Tu̧ru̧hua̧ Jehová Agarrö ucuocua'a ö, Agar pä'inäjudo, ―Dios ucutä Toäcuähuä Işa̧jä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Agar pä'ähuinäjudo: ―Diosrö tochäja'anä'inä, jiņä̧ kä̧ju̧sä̧―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ reju
ajiya acuäju im̧im̧ä̧ ―Dios 'cuäopönä kö̧mä̧ örö topö― pä'ö o'inäjudo. Ju̧huȩnȩ reju ajiya acuäju
Cades ötahuiyäcu'inä, Bered ötahuiyäcu'inä kä'co päte'ö jo̧mȩ kiņa̧'a̧do.

15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Agar ki ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo, Abramcu ki ̧ ̧rö̧. Abram o'inödo im̧im̧ä̧ Ismael
pä'ö. 16Abram ochenta y seis a̧'ȩ huinödo, Agar Ismaelrö kuhuäbecuinömä.

T ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩ ̧nö̧ huȩnȩ

17 1Abram noventa y nueve a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jehová ij̧ȩcuiņä̧cu̧do Abramrö.
Pä'inödo:

―Ttötäsä Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧mä̧. Ttörötä amöcuädö adiu cue'ächi suronä
jȩcu̧'o̧ca̧'a̧. 2 Ttö ucurutä ji'äu ku̧nu̧sä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Cuahuaruhuä'cotö
recuätö ö̧ja̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧― päinäcu.

3Abram ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö i'ä rȩjȩ kö̧rä̧chi'̧ö̧ becuächönä ucuotönö
jȩpiņö̧do, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios juhua'a yabocu ucuocua'anä:

4―Piy̧ȩtä̧ ö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧. Ucutä recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧
ä'o päi'önä cu̧jä̧cua̧jä̧. 5 Jitämä Abram pä'ö micuocöjä. Jitämä cuim̧içuä̧cua̧jä̧ Abraham

pä'ö, ucu recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ä'o päi'önä jȩcha̧'a̧ ö̧. 6Ucu cuahuaruhuä'cotö
recuätö ö̧ja̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ucu cuahuaruhuä'cotö ö ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ rö̧ȩnä̧ ruhuotö
ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. 7 Piy̧ȩmä̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧ beipächocö huȩnȩ jä̧cua̧'a̧
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ucuru'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä. Ucu Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios'inä cha'anä, cuahuaruhuä'cotö'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧ 'cuäopönätä― pä'inödo Diosmä.

8 Juhua'a yabo pä'inödo Dios:
―Ucuru'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä ucu kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧ cu̧jo̧mȩ rȩjȩ, Canaán rȩjȩ, o'ca

juiyönä chiy̧ä̧cua̧sä̧, ucututä 'cuäopönä cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'önä. Ucu cuahuaruhuä'cotö'inä Ttu̧ru̧hua̧
Dios päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧―.

9Dios Abrahamrö juhua'a yabo pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö, ö huedömä

jȩpö̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ja̧, ucu'inä, cuahuaruhuä'cotö'inä 'cuäopönä. 10 Ttö ucuru'inä,
cuahuaruhuä'cotörö'inä iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ jiäcuähuä huȩnȩ päi'önä jö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ucutu ja̧u̧ huȩnȩ amöcuädö, pa̧'a̧nö̧ jȩcu'ä̧tu̧cua̧ja̧. Ucutu u u̧mä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ ̧jȩta̧
'cui'opö jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 11 Ja̧u̧ 'cuiocuämä ö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ esetätö pä'ö
jiähuäcua'a. 12Ucutu cui ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧ uhuäpächö o'ca'a, ochonö mo̧ro̧ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, ̧jȩta̧
'cui'opö jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Cumöhuäyotörö cuojusodenä uhuäpächätörö'inä, korotö ̧rȩjä̧ ö̧ pärätänä
mitö cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧'iņä̧ jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Porö kä̧mä̧dö̧ juhua'a yabocu 'cuäopönä jȩpä̧tu̧cui.̧ 13O'ca
toi'önä u̧mä̧tö̧rö̧ cumöhuäyotörö cuojusode ö uhuäpächätörö'inä, korotö ̧rȩjä̧ ö̧ pärätänä
mitö cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧'iņä̧ ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Ja̧u̧ juäi 'cuiocuämä huo̧juȩcuä̧ päi'önä jä̧cuȩ
ö ucuturu iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ 'cuäopönä cuamöcuädätucuäcua'a̧nö̧. 14 Ttö ucuturu

iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ ucuotocömä, ij̧ȩta̧ 'cui'ocu jȩpo̧cö̧mä̧, rä'epö icuätucuirö. Ja̧u̧mä̧ ö
huedömä jȩpo̧cö̧― pä'inödo Dios Abrahamrö.

15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inödo Abrahamrö:
―Jitämä ucu cuirecua Sarai pä'ö micuocoju. Porö kä̧mä̧dö̧ juhua'a yabocu Sara pä'ö

kimicuäcuaju. 16Adiu eseunu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ yajuru. Yajucu cui ̧ ̧rö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧. A̧, yajuru
eseunu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Recuätö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ a̧ju̧ päi'önä kö̧jä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
kahuaruhuä'cotö ö rö̧ȩnä̧ ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ruhuotö ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ jahuäju u isotömä―,
pä'inödo Dios Abrahamrö.

17Abraham ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö i'ä rȩjȩ becuächönä jȩpö̧ ya̧'ä̧huiņö̧do.
Amöcuädinödo: ―¿Cien a̧'ȩ hua̧'iņä̧ i ̧ ̧rö̧ u̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧― pä'ö amöcuädinödo. ―¿Sara,
noventa a̧'ȩ huaju'inä, ki ̧ ̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ huaju tä̧ji?̧― pä'ö amöcuädinödo. 18Abraham
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Chi ̧ ̧ Ismaelrötä adiu ppä'ädiyi ö, ucu cuä'ca jo̧mȩ adiu ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧―.
19 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ädä nödo:
―Ttömä ucuocusä cuirecua Sara ucucu ki ̧ ̧rö̧ ku̧huä̧bȩcuä̧cua̧rö̧tä̧. Ucu ja̧u̧ru̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧

im̧im̧ä̧ Isaac pä'ö. Ttö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ, beipächocö huȩnȩmä̧, ja̧u̧ru̧'iņä̧
jiḑä̧huä̧cua̧sä̧, ja̧u̧ ahuaruhuä'cotörö'inä 'cuäopönä. 20 Ismaelrö jäcuhuepäjimä ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧u̧ru̧
ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ i ̧ ̧mö̧ ö̧ juhua'a yabo recuächönä jȩchä̧cua̧sä̧. Ismael i ̧ ̧mö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧
ta̧ju̧nu̧ juiyo ruhuotörö u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. Jȩchä̧cua̧sä̧ ahuaruhuä'cotö recuätörö u̧ju̧nä̧rö̧nä̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö ucuru iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩmä̧ Isaacrö jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧ Sara
ku̧huä̧bȩcuiy̧ä̧cua̧jä̧ jitä a̧'ȩnä̧ jitätä juäi isome―.

22 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamcu ucuocu cä'ädäji'ca̧, juhuorö cä'ecuächinödo. 23 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧
Abrahammä i ̧ ̧ Ismaelrö'inä, umöhuäyotö ojusode ö uhuäpächinätörö'inä, korotö ̧rȩjä̧ ö̧
pärätänä mitö ȩmiņä̧u̧ru̧'iņä̧ ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩiņä̧u̧do. O'ca toi'önä u̧mä̧tö̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧
ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩiņä̧u̧do, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueäji ta'anö. 24,25Abraham noventa y
nueve a̧'ȩ huinödo. I ̧ ̧ Ismael trece a̧'ȩ huinödo, jahuätö ta̧ju̧ ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩ ̧nö̧ mo̧ro̧mä̧.
26 Jiy̧ȩtä̧ mo̧ro̧ Abrahamrö'inä, i ̧ ̧ Ismaelrö'inä ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩ ̧nä̧u̧do. 27 Jahuätöcu korotö
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u̧mä̧tö̧'iņä̧, ojusode ö uhuäpächinätö'inä, korotö ̧rȩjä̧ ö̧ pärätänä mitö ȩmiņä̧u̧'iņä̧ ̧jȩta̧
'cui'opö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueähuä jȩ ̧nä̧u̧do.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Abraham i ̧ ̧ Isaacrö iya päinö huȩnȩ

18 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios ij̧ȩcuiņö̧do Abrahamrö Mamre idepiyu u, oi bäreu dauhuiyä
ka̧cuiņo̧mȩ ö̧. Kä̧hua̧ du'a'a ö, Abrahammä ojusode äpate ä'ca pinödo. 2Abram u cä'epö

topinödo u̧mä̧tö̧ huämetucuärö chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧ja̧cua̧'a̧. Jahuätörö topö, jurunä ä̧rä̧mi'̧ö̧, äpate
ä'ca ö jopinödo jahuätörö toa pä'ö. Ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö, i'ä rȩjȩ becuächönä ucuotönö jȩpiņö̧do.
3 Jahuätörö pä'inödo:
―Churuhuotö, örö cuesehuätucu umä, jurunä 'cuäcuopätucua pä'ocösä. 4Ajiya ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
'cächipa hueda pä'ösä, cu̧jä̧piy̧ä̧ cutöcähuätucua pä'ö, dau kada'ca jurunätä 'cuä'ächi'ö

cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. 5 Ttö ucutu cu̧mö̧huä̧ya̧tu̧cu̧sä̧. Chojusodenä 'cuäcuopätucua'a ö mä̧cuä̧,
cu̧cuȩtu̧cu̧ aditopo'a hue'ösätó, cucuätucua cujuru cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö mä̧nä̧ cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ä'canä― pä'inödo Abraham.
Jahuätö pä'inätödo:
―Ye. Päcuhuäjimä jȩpi―̧.
6 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abraham ojusodenä jurunä do'ächi'ö, pä'inödo irecua Sararö:
―Jurunä ȩmo̧po̧'ä̧ji ̧ veinte kilos jo̧mȩnä̧ trigo işa̧ppȩ adihuä juäi işa̧ppȩ ö̧ pa̧ cuȩ o̧po̧'a̧ pä'ö―.
7Abraham jopächö 'chiņö̧do äji pä̧cä̧yö̧ ö̧ja̧cua̧'a̧cu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päcäyä mö̧ä̧ya̧ a̧diḩua̧ ö̧

'chu'huädö iyö, u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ hue'inödo, idepä jurunä aditopo'a pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ queso'inä,
leche'inä, idepä dahuähua'a'inä i'cächipö iyinä̧u̧do. Jahuätö dau kada'ca pä̧nö̧ ucua'anä, kä̧nö̧
a̧'ä̧riņö̧do Abrahammä.
9 Ttu̧cuȩ ucuäji o'ca'a jahuätö jä epinäcudo:
―¿To kö̧ja̧'a̧ ö̧ cuirecua Saramä?―
Abraham ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ isode jacuä kä̧ju̧―.
10 Jahuätö ö ya̧tȩ pä'inödo:
―Jitä a̧'ȩnä̧ pä'äji ta'anö ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuru do'ächö ichö. Ja̧u̧nu̧mä̧ täcö ucu cuirecua Sara

ki ̧ ̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.
Saramä Abraham abo ja̧'a̧nä̧, äpate jacuä kä̧nö̧ ä̧ju̧cuiņä̧ju̧do. 11Abraham'inä, Sara'inä

juiyo böäcuächinätö jiņa̧'a̧do. Saramä ihua'inä kö̧rö̧ juiyönä juo'ächinäju jiņa̧'a̧do. 12 Sara ja̧u̧
ucuocua'a ä̧ju̧cu̧, ya̧'ä̧u̧ ka̧'cua̧nä̧ amöcuädinäjudo: ―Piy̧ȩ chesehuächi'önä jö̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧
chu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧ ö̧? Chirecuo'inä, ö'inä juiyo töböäcuächina'amä―.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová Abrahamrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ya̧ja̧hua̧'a̧ ö̧ Saramä? “Böa isaju cha'a ö, chi ̧ ̧rö̧ chu̧ju̧nä̧rö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧,” pä'ö

¿kamöcuäda'a ö esetocoju tä̧ji?̧
14 Ttö jȩchö̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧mä̧, ¿imicunänö jö̧'iņä̧ ka̧'a̧ tä̧ji?̧ Jitä a̧'ȩnä̧ jitätä juäi isome pä'äji ta'anö

ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuru do'ächö ichö. Ja̧u̧nu̧mä̧ täcö ucu cuirecua Sara ki ̧ ̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Sara ye'ecue'inäjudo. Ä̧ppö̧tä̧rö̧ pä'inäjudo:
―Ya̧'ä̧huo̧co̧ju̧ päjäjusä―.
Tu̧ru̧hua̧ Dios ädä nödo:
―Isocö. Ya̧'ä̧huä̧jä̧ju̧jä̧―.
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Abraham Tu̧ru̧hua̧ Dioscu ucuocuinö huȩnȩ Sodoma ö̧ja̧rö̧ amöcuädö
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧, Sodoma ötahuiyära̧'a̧cu̧ topinätödo. Juhua'acu ̧'cho̧mȩnä̧,

Abraham beometä jahuätöcu 'chiņö̧do. 17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios amöcuädinödo:
―Abrahamrömä yorö'iso dä̧'ȩpo̧'ä̧ro̧cö̧sä̧ jȩchä̧cuȩmä̧. 18Abraham ahuaruhuä'cotö ö recuätö
ja̧'a̧ ö̧ ujuruhuäcuotö. Ja̧u̧ u̧ kä̧mä̧dö̧ pij̧ä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. 19 Ttömä
ja̧u̧ru̧ ȩmiņö̧sä̧ ja̧u̧ i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ ö̧ ö̧nä̧mö̧rö̧'iņä̧ huea pä'ö adiu yoräteunä jȩpö̧ kä̧nö̧
esetäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧ adiu jȩo̧mȩnä̧tä̧ chiya pädinömä ȩmä̧cua̧―. 20 Tu̧ru̧hua̧ Dios Abrahamrö

pä'inödo:
―Sodoma ö̧ja̧'iņä̧, Gomorra ö̧ja̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ suronä jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧do pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧ to̧chä̧cua̧sä̧ iso päi'önä ja̧ pä'ö ji ähuäjimä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ juiyö ömä,
chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ta̧ju̧ u̧mä̧tö̧ rä'opächö 'chiņä̧tö̧do Sodoma ötahuiyära̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Abrahammä Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ kiņö̧do. 23Abraham Tu̧ru̧hua̧ Diosrö tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧
pä'inödo:
―¿Ucumä adiu jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ be'epäjipö cuiçuä̧cua̧jä̧

tä̧ji?̧ 24 Cincuentanö jo̧mȩnä̧ adiu jȩpä̧tö̧mä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, ¿iso päi'önä be'epäjipö
cuiçuä̧cua̧jä̧? Adiu jȩpä̧tö̧rö̧ amöcuädömä ¿o'ca toi'önä ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
jȩcu̧'iy̧ä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧ 25Ucumä ja̧'hua̧nö̧ jȩpo̧cö̧jä̧. Adiu jȩpätö̧rö̧mä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧tä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧mä̧ be'epäjipö icuocöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧, adiu jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧, suronä jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧
yoräteunä jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucumä ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧jä̧. O'ca toi'önä Ttu̧ru̧hua̧ cu'a'a ö,
ucumä suronä jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ tä̧bo̧cuä̧ işa̧jä̧― pä'inödo Abrahammä.

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―Cincuentanö huotörötä adiu jȩpä̧tö̧rö̧ chö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧'iņä̧, jahuätörö amöcuädö ja̧u̧ ötahuiyämä

be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.
27 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Abraham juhua'a yabo pä'inödo:
―Usurä işa̧ cha'anä'inä, ömä Chu̧ru̧hua̧rö̧ yecuäcuähuä juiyönä ucuocusä. 28Adiu jȩpä̧tö̧

juhua'atä cuarenta y cinconö ö̧ja̧ ö̧ja̧cu̧ u̧'inä, ¿be'epäjipö cuiçuä̧cua̧jä̧ tä̧ji,̧ jiņä̧ jim̧ö̧tȩnö̧
huotö ö̧ja̧ toa'anä'inä?― jä'epinödo Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Cuarenta y cinconö ö̧ja̧rö̧tä̧ adiu jȩpä̧tö̧rö̧ chö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧―

pä'inödo.
29Abraham pä'äji ta'anö jä'epinödo:
―¿Iso päi'önä adiu jȩpä̧tö̧rö̧ cuarentanö huotörötä cu̧'o̧cui'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― jä'epinödo.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Jahuätö cuarentanö ö̧ja̧rö̧ amöcuädö, be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧― pä'inödo.
30Abraham pä'inödo:
―Jiņä̧ chucuocuomenä, cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧ ö̧ Chu̧ru̧hua̧. ¿Treintanö huotörötä'inä adiu jȩpä̧tö̧rö̧

cu̧'o̧cui'̧ä̧cua̧jä̧cö̧?― jä'epinödo Abrahammä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Treintanö huotörötä'inä chö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧― pä'inödo.
31 Pä'äji ta'anö Abraham pä'inödo:
―Ttömä Chu̧ru̧hua̧rö̧ yecuäcuähuä juiyönä ucuocusä, ¿Veintenö huotörötä'inä

cu̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧di ̧ ö̧?― jä'epinödo Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
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―Jahuätö veintenö huotörötä'inä amöcuödö be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧― pä'inödo.
32Abraham pä'inödo:
―Jiņä̧ jitä ya'utenätä chucuocua'anä, cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧ ö̧, Chu̧ru̧hua̧. ¿Dieznö huotörötä'inä

cu̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧di ̧ ö̧?― jä'epinödo Abrahammä.
Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Dieznö huotörötä'inä chö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, jahuätörö amöcuädö be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧―

pä'inödo Tu̧ru̧hua̧mä̧.
33Abrahamcu ucuocu cä'ädö, U̧ru̧hua̧mä̧ iḩuiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abrahammä ppa̧'ä̧chiņö̧do

chu'inä ö̧jo̧mȩcu̧.

Sodoma ötahuiyä'inä, Gomorra ötahuiyä'inä toei'inö huȩnȩ

19 1 Jahuätö ta̧ju̧ ángeles nip̧ä̧ro̧mȩ Sodoma ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧do. Lotmä ötahuiyä
doächäcuähuate ä'ca pinödo. Jahuätörö topö, Lotmä ä̧rä̧mi'̧iņö̧do. Jahuätörö te'ähuinödo.

Ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö, i'ä rȩjȩ becuächönä jȩpö̧, ucuotönö esehuinödo. 2 Jahuätörö pä'inödo:
―Churuhuotö, ucutu cumö̧huä̧ya̧tu̧cu̧sä̧. Ttö chojusodenä do'ächätucui. Juhuorötä cu̧jä̧piy̧ä̧

töcähui'ö'cotö ä'ächätucui. Yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö, cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö pä'inätödo:
―Isocö. U̧miņä̧tä̧ yodo tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lotmä jahuätörö pä̧içu̧nä̧nö̧ ucuocuomenä, ja̧u̧cu̧ 'chä̧nö̧ ojusodenä

do'ächinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lot u̧cuȩ adihuä juäi ö jȩpö̧, pa̧'inä ppö̧ä̧mö̧ juiyönä ȩ ö̧ iy̧ä̧u̧
cuinätödo.

4 Jahuätö ángeles ä'a pä'ö ö̧'ä̧mä̧dä̧cua̧'a̧ ä'canä, Sodoma ötahuiyä ö̧ja̧ u̧mä̧tö̧,
möäyotö'inä, böäcuächätö'inä o'ca toi'önä Sodoma ötahuiyära̧'a̧ ichö, Lot ojusode soböcuächönä
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧do. 5 Lotrö huopinätödo:
―¿To jä̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ piy̧ȩ nip̧ä̧ro̧mȩ cuojusodenä dodepäjätömä? Rä'epö icu i'cächitö, nä̧tö̧rö̧

jȩ ö̧'a̧nö̧ u̧mä̧tö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ jȩta̧tö̧ pä'ö―.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot äpatenä rä'opö, abo ja̧'a̧cu̧ mö̧'ȩpiņö̧do. 7 Pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' chahuaruhuä. 8Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Chi ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ yorö'iso

uborö jerupätörö ku̧nä̧rö̧sä̧. Jahuätörötä ucuturu hueda pä'ö jä'epätucui ö, jahuätörö ucuturu
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö u̧mä̧tö̧rö̧mä̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧tö̧,
chojusodenä do ächäja'a ö―.

9 Jahuätö pä'inätödo:
―Pporächi'ö kä̧hui ̧ kara'anä―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inätödo:
―Ucu kara'a ö ichäcuähuamä ujutu ̧rȩjä̧nä̧ huecu juiyö'anö ja̧'a̧. Jahuätörö suronä jȩta̧ pä'ö

tamöcuädäji ö'inä abonänö suronä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ ucurumä―, huopinätödo Lotrö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧, äpate'inä 'co̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpö̧, äpate isodä'inä döäu'a̧nö̧ päi'önä Lotcu

ki'ocuinätödo. 10 Jahuätö u̧mä̧tö̧ Lot ojusodenä do'ächäjätömä u̧mö̧ u̧miçu̧ rä'epö Lotrö
'chu'huädö do'ädächinätödo jacuojucu. Äpatetä mö̧'ȩpo̧'iņä̧tö̧do. 11Mö̧'ȩpä̧jä̧tö̧'cotö, äpate
u̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ möäyotörö'inä, böäcuächätörö'inä ä̧to̧cä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpiņä̧tö̧do, äpate'inä
ö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ do'ächäjätömä Lotrö jä'epinätödo:
―¿Titö pö̧nä̧ cuahuaruhuärö cu̧ju̧nä̧rä̧ piy̧ȩ ötahuiyänämä? Cu̧jo̧riŗö̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ o'ca

toi'önä cu̧ju̧nä̧rä̧u̧ru̧mä̧, rä'epö icuitö ötahuiyä ömä. 13Ujutumä ötahuiyä be'epäjipö cua
pä'ö ichäjätöjä. Rö̧ȩnä̧ suronä jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧do pä'ö ji äu huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧
tä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios huȩä̧jä̧u̧jä̧ ötahuiyä be'epäjipö cua pä'ö―.
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14 Lot ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ rä'opächö ö̧jo̧rim̧ö̧rö̧, i ̧ ̧mö̧rö̧ ö̧ja̧ pä'ätörömä ucuocu 'chiņö̧do.
Pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ rä'opächätucui porö ötahuiyä ömä. Tu̧ru̧hua̧ Dios be'epäjipö icudo piy̧ȩ ötahuiyä―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧mo̧nä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧ jiähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņä̧u̧do. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧

päi'a'a ángeles huotömä Lotrö pä̧içu̧nä̧nö̧ pä'inätödo:
―Jurunänö ä̧rä̧mi'̧ö̧ cui ̧ ̧mö̧ a̧ju̧ru̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ rä'opächi, ucu

tocue'ö juiyäcua'anö, ötahuiyä be'epäjipö cuomenä―.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot jiņä̧ a̧'u̧cua̧'a̧ huiŗä̧cuip̧iņö̧do. U̧mä̧tö̧mä̧ Lot u̧mö̧ ö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧
a̧ju̧ ku̧mö̧ ö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧ u̧mö̧ ö̧'iņä̧ 'chu'ädi'ö, ȩmip̧iņä̧u̧do. Ötahuiyä ö oto
u̧ju̧niņä̧u̧do. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧do u̧mä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios Lotrö re rö̧jö̧nä̧ toa'a ö. 17 Jahuätörö

ȩmip̧ä̧jä̧tö̧'cotö, ya̧tȩ Lotrö pä'inödo:
―Jopö tö'ipächi'i cu̧jip̧a̧ pä'ö. Cuo'ca'acumä kärächi'ö tocu'oca'a. De'a pä̧mä̧ra'acumä cua̧'cua̧

cu̧huȩnä̧rä̧'. Inähuära̧'a̧cu̧tä̧ tö'ipächi'i, tocue'ö juiyäcua'anö―.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ Lot päinä̧u̧do:
―Isocö churuhuotö. 19Ucutu yorö'iso ö cu̧mö̧huä̧ya̧rö̧ re rö̧jö̧nä̧ topö, chö̧jip̧a̧ pä'ö adiu

jȩpä̧jä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ inähuära̧'a̧mä̧ tödipächö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, örö surojö 'cuäopomenä,
'corupädi'a'acu. 20 Topätucui. Yȩnȩ ötahuiyä ji'̧quiçha̧jo̧mȩ tö'cö ka̧'a̧ ö tödipächa pä'ö. Ja̧u̧
ötahuiyära̧'a̧tä̧ tödipächi'a hue'opo'ö icuätucui ö. Ja̧u̧mä̧ juiyo ji'̧quiçha̧jö̧ ötahuiyä. Ju̧huȩnȩ
kä̧nö̧ chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧― pä'inödo Lotmä.

21 Jahuätö ta̧ju̧ ö̧ ya̧tȩ ädä näcudo:
―Ye jäcuhue'ömä jȩpö̧sä̧. Ju̧huȩnȩ ötahuiyä päcumä be'epäjipö icuocö chä̧cua̧sä̧. 22 Jurunä

jopächi'i juhua'acutä. Ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩpo̧cö̧sä̧ yotä cuiŗȩbȩhui'̧o̧mȩ jubö päi'önä―.
Ja̧u̧ ötahuiyä ji'̧quiçha̧jo̧mȩ im̧im̧ä̧
micuina'ado Zoar pä'ö.
23 Kä̧hua̧ täcö cäecuächi'a'a, Lotmä rȩbȩhuip̧iņö̧do Zoar ötahuiyära̧'a̧. 24 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧

Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ Sodomanä'inä, Gomorranä'inä ocurä mo̧ö̧nä̧ hue'inödo. 25 Ja̧'hua̧nö̧
pämäroppä ötahuiyä o'ca juiyönä be'epäjipö icuinödo. Ttö̧ja̧ ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, juhuorötä
rȩjȩ ö̧ bahuinö'inä be'epäjipö icuinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lot irecua, chutä
o'ca'anä ichäjumä, kärächi'ö topinäjudo ko'ca'acu. Ja̧'hua̧nö̧ tojomenä, 'cäruäbö isä'catä
päi'inäjudo.

27Mo̧ro̧ juomenä Abraham porächi'ö 'chiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios ij̧ȩcuä̧jä̧jo̧mȩ. 28 Sodoma
ötahuiyära̧'a̧cu̧, Gomorra ötahuiyära̧'a̧cu̧, pämäroppära'acu toomenä, ocurä isoppa rȩjȩ ö̧
'chahuäda'atä topinödo, ocurä rö̧arä ö cuo'ö 'chahuäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopina'ado,
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pämäroppä ötahuiyä be'epäjipö icuomenä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamrö̧tä̧
amöcuädö, be'epäjipö icuome ömä Lotrötä rä'epö icuinödo, Lot ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ötahuiyä be'epäjipö
icuomenä.

Isaac uhuäpächinö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Sararö päinö ta'anö ppä'ädö jȩpiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä. 2 Saramä täcö
möchaju juo'ächinäjudo. Abrahammä bö̧o̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧, i ̧ ̧rö̧ kuhuäbecuiniyäcudo, Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios päinö pä̧nä̧tä̧. 3Abraham i ̧ ̧ Sara kuhuäbecuäjäcuru o'inödo im̧im̧ä̧ Isaac pä'ö. 4 Isaac
uhuäpächäja'a ömä ochonö mo̧ro̧ päi'omenä, Abraham i ̧ ̧rö̧ ij̧ȩta̧ 'cui'opö jȩpiņö̧do, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueinö ta'anö. 5Abraham cien a̧'ȩ huinödo, i ̧ ̧ Isaac uhuäpächinömä. 6 Sara pä'inäjudo:
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―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ö eseu ya̧dä̧hua̧ pä'ö jȩiņä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧
öcu ya̧'ä̧u̧ esehuäcuotö. 7 ¿Di jä̧ ö̧ Abrahamrö pä'ajimä, Saramä ki ̧ ̧rö̧ kuhuäbecuäcuaju

pä'ö? Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö chi ̧ ̧ jä'o bö̧o̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧, i ̧ ̧rö̧ chuhuäbecuäjiyäcu― pä'inäjudo.

Agar, ki ̧ ̧ Ismaelcu Abraham ojusode ö ya'opö cuinö huȩnȩ
8 Isaac böo juomenä, ahuatemä täcö ahuocö pinödo. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Abraham rö̧ȩnä̧ pä'cäri

jȩpiņö̧do. 9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Ejipto rȩjȩ ö̧ja̧ isaju Agar Abrahamcu ki ̧ ̧mä̧, Isaacrö ya̧huä̧huȩ'a̧'a̧
topinäjudo Saramä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Saramä Abrahamrö pä'inäjudo:
―Ya'opö icuiju cumöhuäyajuru ki ̧ ̧cu̧. Cumöhuäyaju ki ̧ ̧mä̧ ö chi ̧ ̧ Isaaccu yoräteunämä

ȩmo̧cö̧ jä̧cua̧ ucu cuiäre'co ömä―.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päja'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Abraham a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧do, Ismael'inä chutä i ̧ ̧ ja̧'a̧ ö̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamrö pä'inödo: ―Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧' cumöhuäyajuru'inä,
cumöhuäyaju ki ̧ ̧rö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Sara päjömä ese . Isaac ö isotötä jitötä cua̧mo̧nä̧
cuahuaruhuä päi'önä uhuäpächäcuotö. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cumöhuäyaju ki ̧ ̧ ö̧'iņä̧ jȩchä̧cua̧sä̧
recuätö ö̧ja̧rö̧, ja̧u̧'iņä̧ ucu cui ̧ ̧ ja̧'a̧ ö̧―.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamrö ka̧cuä̧mö̧ toinö huȩnȩ

22 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Abrahamrö ka̧cuä̧mö̧ topö päinäcudo:
―¡Abraham!―

Abraham ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Chu ä̧cua̧ cui ̧ ̧ ucu repecuhuäcu Isaacrö o'ipi Moriah rȩjȩra̧'a̧. Ttö jidähuäcuähuä inähuä ö

cui ̧ ̧rö̧ ku icu cuiya öja―.
3 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a Abraham porächi'ö, äji burro abonä huänähuäcä cä'epö huȩnö̧

nö'quinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mi'inä bä'opo'inödo i ̧ ̧rö̧ ku icu iy̧ä̧cuȩ. Rä'opinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hueäjomȩcu̧ i'̧cha̧ pä'ö. Chutäcu o'ipinödo umöhuäyotö möäyotö ta̧ju̧ru̧'iņä̧, i ̧ ̧ Isaacrö'inä.
4 Räopäja'a ömä huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, Abraham jiņä̧ otonänö kä̧nö̧ topinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios hueäjome. 5 Ja̧'hua̧nö̧ topö umöhuäyotörö pä'inödo.
―Pȩnȩtä̧ ki'̧ä̧tu̧cui ̧ burrocu. Ttömä yȩnȩ
jubö 'chö̧sä̧ chi ̧ ̧cu̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ucuotönö tamöcuädö o'ca'a

ppa̧tä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutu cu̧ja̧cuä̧tu̧cuo̧mȩcu̧―.
6Abraham ku icu iyähuä jȩä̧cuȩ mica, i ̧ ̧ Isaac u'upi'canä cä'epö uhuenäcu ȩpiņö̧do. Chutämä

u̧mö̧nä̧ ȩpiņö̧do ocu'quȩ'iņä̧, nahuodä'inä. Jahuätö ta̧ju̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ 'chiņä̧tö̧do.
7 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ Isaac jä'o Abrahamrö pä'inödo:
―Chä'o―.
Abraham ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧, chi ̧ ̧―.
Isaac pä'inödo:
―Ocu'quȩ'iņä̧, mica'inä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿tȩnȩ jä̧ ö̧ oveja i ̧ ̧ ku icu iyähuä

jȩcu̧'ä̧cua̧mä̧?―
8Abraham ädä nödo:
―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ppä̧dä̧cua̧ ovejarö ku icu iyähuä päi'önä ku chicua pä'ö, chi ̧ ̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tajucuäyotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ 'chiņä̧tö̧do. 9 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jiähuäjome rȩbȩhuip̧ö̧,

Abraham ku icu iyähuome adi nödo. Ku icu iyähuome huäme mica rö nödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ i ̧ ̧
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Isaacrö nö'cö huȩniņö̧do mica huäme. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mö̧nä̧ nahuodä'inä ȩmo̧po̧'iņö̧do, i ̧ ̧rö̧
ta'ö icua pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧ Jehová huȩ'ä̧hua̧ ángel mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ huoinäcudo.
Pä'inödo:
―Abraham, Abraham―.
Abraham ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
12Angelmä pä'inödo:
―Cu̧mö̧mä̧ cäcuepä' cui ̧ ̧rö̧ suronä jȩcu̧'a̧ pä'ömä. Jitämä täcö huo̧jua̧sä̧ ucumä Tö̧ä̧nä̧hua̧

Diosrö ucuotönö yȩ'ȩcua̧jä̧ pä'ö. Yorö'iso ucumä cui ̧ ̧ chu ä̧cua̧rö̧'iņä̧ repe'ö dä̧'ä̧pȩ'ä̧rö̧ hua'adö
ku̧no̧cö̧jä̧―.

13Abraham abo ja̧'a̧cu̧ u cä'epö topinödo. Ovejarö daunä ä̧ja̧sä̧na̧ ö̧ äcuächi'äji'ca̧ ö̧ja̧'a̧
topinödo. 'Chä̧hui'̧ö̧, ovejarö 'chu'ädäji'ca̧, ku icuinödo, i ̧ ̧rö̧ jȩa̧ päjimä pä̧ro̧cua̧ ovejarötä.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ jiņo̧mȩmä̧ o'inödo ―Tu̧ru̧hua̧ Jehová ppädäcuome― pä'ö. Jitä'inä
pä'ätö ―Tu̧ru̧hua̧ Jehová öäre inähuä ö ppä̧dä̧cua̧― pä'ö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel pä'äji ta'anö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ Abrahamrö
huopinödo. 16,17 Pä'inödo:
―Ttötä iso päi'önä pä'ösä, ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧ja̧'a̧ ö̧, ucu cui ̧ ̧rö̧, chu ä̧cua̧ cui ̧ ̧rö̧ dä̧'ä̧pȩ'ä̧rö̧

hua'adö cu̧ju̧no̧ca̧'a̧ ö̧ iso päi'önä ötä juiyo adiunä ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ ucuru. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuahuaruhuä'cotörö recuätörö chiy̧ä̧cua̧jä̧. Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ rö̧jä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuächäcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩba̧ aje jacuoto rö̧ȩnä̧ pa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö cuahuaruhuä'cotörö recuätörö
chiy̧ä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuahuaruhuä'cotömä aboiyotörö rohuäu ujuruhuäcuotö. 18Ucu
huedäji ta'anö jȩcu̧'ä̧ja̧'a̧ ö̧, o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ ppädädäcuotö ucu cuahuaruhuä'cotö ö―
pä'inödo angelmä.

19 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abraham ppa̧'ä̧chiņö̧do umöhuäyotö ö̧jip̧ä̧jo̧mȩcu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do Beerseba pä'ö micuomecu. Abraham ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧do.

Sara 'corupäji'inö huȩnȩ

23 1 Saramä ciento vein siete a̧'ȩ huaju 'corupä'i'inäjudo. 2Quiriat-arba ötahuiyänä, koro
im̧im̧ä̧ Hebrón ötahuiyä Canaán rȩjȩ ö̧ 'corupä'i'inäjudo. Abrahammä a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧

ajuähuinödo, irecua Saramiņä̧ 'corupäji'äjiyäcu.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abrahammä iŗȩjä̧ ji'̧quiçha̧jä̧jä̧ Efrón pä'ö miçua̧ ö̧ pärätä mitö ȩmiņö̧do.

Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ Macpela pä'ö micuome Mamre pä̧tȩcuä̧nö̧ kiņä̧jä̧. Idorä'inä, dauhuiyä'inä iyinödo
Abrahamrö. 18Hi tas ö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä ötahuiyä u̧miņä̧ o̧ȩcuo̧ca̧ äpatenä do'ächätö'inä
u̧huo̧ju̧nä̧ ȩmiņö̧do Abrahammä.
19 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abrahammä irecua Saramiņä̧ ko'co jähuä idoränä rö nödo. Juhuorä Macpelanä

Mamre pä̧tȩcuä̧nö̧ Canaán rȩjȩnä̧ rinorädo. Mamre koro im̧im̧ä̧ Hebrón pä'ö micuinome.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧huä̧jä̧ ji'̧quiçha̧jä̧jä̧'iņä̧ idorä'inä hi tas ö̧ja̧mä̧ Abrahamrö iyinätödo
'corupä'i'ätörö rötähuorä päi'önä.

Isaac irecua Rebecarö ȩmiņö̧ huȩnȩ

24 67 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abraham i ̧ ̧ Isaac ja̧ju̧ Saramiņä̧ kojusodera'acu Rebecarö o'ipinödo
jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö. Isaac repe'inödo Rebecarö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧ju̧ Saramiņä̧

'corupäji'inö o'ca'a, Rebeca ja̧u̧ru̧ ppäjäda'a ö Isaac a̧'cua̧ adihuächi'inäcudo täcö.
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Abraham 'corupäi'inö huȩnȩ

25 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Abraham karajuru Cetura pä'ö micuajuru ȩmiņö̧do.
5 Recuo a̧'ȩ o'ca'a Abrahammä o'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ i ̧ ̧ Isaacrö hue'ipinödo.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ i ̧ ̧mö̧rö̧, Ceturacu i ̧ ̧mö̧rö̧ koro juäi iyö, i ̧ ̧ Isaac ö oto hueinä̧u̧do, kä̧hua̧
räopa'acu ̧'cha̧ pä'ö ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ja̧cua̧ pä'ö.

7Abraham o'ca juiyönä ö̧jiņö̧mä̧ ciento setenta y cinco a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. 8 A̧'cua̧ ko̧mȩnä̧
böäcuächötä 'corupä'i'inödo. 9 'Corupäi'äji o'ca'a i ̧ ̧mö̧ Isaac'inä, Ismael'inä ä'omiņä̧ o'co
jähuä Macpela idoränä rö nätödo. Ja̧huä̧jä̧ Mamre pä̧tȩcuä̧nö̧ kiņä̧jä̧, hi tas ö̧ja̧ işa̧ Zohar i ̧ ̧
Efrón ö ȩmiņä̧jä̧nä̧. 10 Ja̧huä̧jä̧ Abrahamminä hi tas ö̧ja̧ ö̧ pärätänä mitö ȩmiņä̧jä̧nä̧ Abraham
minärö'inä, irecua Saramiņä̧rö̧'iņä̧ rö nätödo. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Abraham 'corupäi'inö o'ca'a, i ̧ ̧
Isaacrö ppä'ädinödo Diosmä. Isaacmä reju ajiya acuäju ppeye kiņö̧do. Jahuäju rejumä ―Dios
'cuäopönä kö̧mä̧ örö topö― pä'ö micuinäjudo.

Esaú'inä, Jacobo'inä uhuäpächinö huȩnȩ
20 Isaacmä cuarenta a̧'ȩ hua̧ pinödo Rebecarö irecua päi'önä ȩmiņö̧mä̧. Rebecamä Betuel i ju,

Labán öjähuaju pinäjudo. Jahuätömä arameos ö̧ja̧ pinätödo. Padan-aram rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do.
21 Rebecamä ki ̧ ̧mö̧ recuo to'inäjudo. Isaacmä Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epö ucuocuinödo Rebecarö.
Isaac jäepäjimä ädä nödo Tu̧ru̧hua̧ Dios. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Rebeca täcö möchaju päi'inäjudo.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ki ̧ ̧mö̧ ta̧ju̧ ja̧cuä̧ba̧ ö̧ cäyucue'inätödo. Rebeca pä'inäjudo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö jä̧cua̧sä̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧mä̧?
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧ amöcuädö, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epö 'chiņä̧ju̧do. 23 Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcuado:

Ja̧cuä̧ba̧nä̧ ta̧ju̧ huotö ja̧'a̧ ö̧
jä̧cua̧jä̧.
Jiņä̧ isocu kada'ca ömä jahuätö
isotö päi'önä ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧
ta̧ju̧ huotörö cuhuäbecuäcuajujä.
Yotötemä korotö ö'inä abonänö
ujuruhuäcuotö.

Ä'canä ru̧hua̧ ö̧ isotömä ö̧jä̧hua̧ ö̧
isotö hue ötä jȩ ä̧cuo̧tö̧―.
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.
24 Rebeca täcö kuhuäbecuomenä, u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ uhuäbecuinäjudo. 25Ä'canä ru̧hua̧mä̧ ij̧ȩta̧ adiu

tu'inödo. Uhuo'chemä jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ ku̧nä̧riņö̧do. Ja̧u̧mä̧ Esaú pä'ö o näcudo. 26 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
uhuäpächi'ömä uböo u uruhuä'canä u̧mö̧nä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧ uhuäpächi'inödo. Ja̧u̧mä̧ o näcudo
Jacob pä'ö. Rebeca Isaac ö ki ̧ ̧mö̧rö̧ kuhuäbecuinömä, Isaac sesenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do.

Esaúmä ä'canä ru̧hua̧ ȩmö̧'a̧nö̧ jiņö̧mä̧ hueipinö huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Isaac i ̧ ̧mö̧ böo juo'inätödo. Esaúmä de'atä cueächa pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧do,

po̧cuä̧ru̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧. Jacobmä oju odehuiyänätä a̧'cua̧ pö̧nö̧ aditö kiņö̧do. 28 Isaacmä de'a ru̧hua̧
idepä ucua päa'a ö, i ̧ ̧ Esaúru repe'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Rebecamä Jacobrö repe'inäjudo.

29 Koronö mo̧ro̧ Jacob jȩru̧huä̧ da'inödo. Uböo Esaúmä de'a ö ichomenä, juiyo ucua ppäi
rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧do. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Esaúmä Jacobrö pä'inödo:
―Chucua iyi ö ja̧u̧ tuhuo jȩru̧huä̧ ö̧. Ppäi ö juiyupächi'ösä―.
(Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Esaú koro im̧im̧ä̧ Edom pä'ö micuinödo.)
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31 Jacob ädä nödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ä'canä ru̧hua̧ chö̧jö̧nä̧ hue'ipi ö, ä'canä ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩmä̧ ötä

chȩmä̧cua̧'a̧nö̧ micuä päi'önä―.
32 Esaú pä'inödo:
―Ttömä täcö 'corupädi'ö'a̧nö̧ päi'äcusä. Jitämä örö micuähuoca'a ä'canä ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩ

chȩma̧ pä'ö―.
33 Jacob pä'inödo:
―Iso päi'önä huecuhuipö'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, “A̧' hue'ipösä pä'i ö”― päinäcudo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Esaúmä ä'canä ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩmä̧ Jacobrötä hue'ipinödo. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

Jacobmä Esaúru ucua pä'ö iyinödo pa̧'iņä̧, jȩru̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuä̧nö̧'iņä̧ cuäji'ca̧, au'inä
ahuäji'ca̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ iḩuiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ ö̧ ä'canä ru̧hua̧ ȩmä̧cuȩ ȩma̧ pä'ömä micuähuocö
pinödo.

Jacob Esaú ö töipächinö huȩnȩ

27 41 Isaacmä adihuä juäi Esaúru ucuocu'anö ja̧'a̧nä̧, Jacobrötä ucuocuinödo. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Esaúmä ami surächi'inäcudo ö̧jä̧hua̧ Jacobrö. Chutä a̧mo̧nä̧ amöcuädäcuähuinödo.

Pä'inödo: ―hä'omä 'corujuoächä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧ täcö tö'cö ja̧'a̧. 'Corupäi'ö o'ca'a chö̧jä̧hua̧ Jacobrö
cuä'ö chiçuä̧cua̧sä̧― pä'inödo.

42 Rebecamä ki ̧ ̧ ä'canä ru̧hua̧ Esaú amöcuädö ji ähua'a kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ki ̧ ̧ röji ru̧hua̧ Jacobrö
huopo'ö hue'ö kicuinäcudo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ päjinäcudo:
―Ä̧ju̧cui.̧ Cuböo Esaúmä churutä suronä jȩcu̧'iņö̧ micuämä pärocua'a ö ucuru cuä'ö icua

päcujädo. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö huedömä jȩpi,̧ chi ̧ ̧. Chuböo Labán Harán ötahuiyära̧'a̧ kö̧cu̧
cu̧ja̧ pä'ö, ä̧rä̧mi'̧ö̧ tö'ipächi. 44 Ja̧u̧cu̧tä̧ cu̧jä̧cua̧'a̧nö̧, cuböo ami surumä 'cuäopächome jubö
päi'önä― päjinäcudo.

Jacob u'cuo cuinö huȩnȩ

28 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob Beerseba ö rä'opö, Harán ätahuiyära̧'a̧cu̧ 'chiņö̧do. 11 Korome
rȩbȩhuip̧iņö̧do ya'ute yodo ä'a pä'ö, kä̧hua̧mä̧ täcö mo̧ä̧cha̧'a̧ ö̧. Ido'qui yo'quite ȩmö̧,

u dea'a jo̧mȩ rötö, ä'i'inödo ju̧huȩnȩtä̧ pä̧nö̧. 12Ä'ö 'cuo̧ ̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ ̧nä̧mä̧ topinödo
'chahuächäcuähuä̧cä̧ rȩjȩ ö̧ todehua'anä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä todehuäcä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
hue'ähuotö ángeles 'cha'ächö'inä 'cha'ächinätödo. Mȩyȩu̧'iņä̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧do ju̧huä̧cä̧
'chahuächäcuähuä̧cä̧nä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios 'chahuächäcuähuä̧cä̧ yotä kada'ca kä̧nö̧
pä'inödo: ―Ttömä ucu Cu̧ru̧hua̧sä̧. Ucu cuä̧do̧ Abraham'inä, Isaac'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧sä̧. Pij̧ä̧ ucu
cu̧'ä̧jä̧mä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä. 14Ucu cuahuaruhuä'cotömä rȩjȩ
işa̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuächäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucutumä cuipperecuächäcuotöjä kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧, kä̧hua̧ räopa'acu'inä, kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧'iņä̧, kä̧hua̧ ieruhua'acu'inä. Ucunä'inä,
cuahuaruhuä'cotönä'inä ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ o'ca toi'önä. 15 Ttömä ucutäcu kö̧sä̧.
Tta̧dä̧rä̧cua̧jä̧ cuecuhuächö o̧du̧nä̧. Pä'äji ta'anö chi'̧cä̧chä̧cua̧jä̧ pij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧. Jaropi'ocösä ucuru,
ö pädäjimä jȩcho̧mȩ jubö päi'önä―.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob 'cuo̧ ̧cuä̧ji'̧ca̧ porächi'ö pä'inödo: ―Iso päi'önä Tu̧ru̧hua̧ Diosmä

pȩnȩtä̧ kö̧ pä'ömä. Ttömä jerupäjisä―. 17 Jacob juiyo ye'ecue'inödo. Pä'inödo: ―Pȩnȩmä̧
juiyo ucuotäcuähuäcuome jä̧cuo̧mȩ. Pȩnȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ojusode. Pȩnȩmä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
doächäcuähuate―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö, ido'qui u dea'a ötäjo'qui ärädö
ku̧niņö̧do. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ucuotönö juhuo'qui huäme a̧dȩ isoya da'epinödo. 19 Pä'äjimä
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ötahuiyä ju̧huȩnȩ huejina'ado. Ja̧u̧ ötahuiyämä Luz pä'ö micuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ micuinömä pärou
icu o'inödo Jacobmä Betel pä'ö.

20,21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacobmä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö iy̧ä̧cuȩ pä'ö ku̧niņö̧do: ―Dios öcu ö̧jö̧ ö̧mä̧,
chiḩua̧'a̧nä̧'iņä̧ örö a̧huä̧rö̧ ö̧mä̧, chu̧cuȩ'iņä̧, chiä̧̧rȩ ̧yu̧'iņä̧ iyö ömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chä'o
ojusodera'a adiu ppa̧dä̧chö̧ ö̧mä̧, Diosmä ö Chu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ po'qui
ido'qui ärädö chu̧ju̧no̧mȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ucuocuäcuähuome jä̧cuo̧mȩ. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä ucu örö cuiyömä, ucuru to̧mö̧rȩ jähuä ömä jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧― pä'inödo
Jacobmä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö.

29 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob juhua'a yabo 'chiņö̧do. Kä̧hua̧ räopa'acu ka̧cuä̧tö̧ ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ra̧'a̧
rȩbȩhuiņö̧do.

─────────────────────────
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧ beometä jiähuopo'ö huȩnȩ

Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ Jacobmä Labán ojusodenä rȩbȩhuip̧iņö̧do. Labánmä Jacob jä̧do̧
Abrahamminä ö̧jä̧hua̧ Nacor i ̧ ̧ pinödo. Labán pä'inödo Jacobrö:
―Ucumä ötä chidepä ju'to hua̧jä̧. Pȩnȩtä̧'iņä̧ öcutä cu̧ju̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―.
Jacobmä Labán ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧rö̧ a̧'ä̧riņö̧do. Labánmä Jacobrö hue'inödo i ju Learö'inä, i ju

Raquelrö'inä iŗȩcua̧mö̧ päi'önä. Leamä Jacob i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ cuatronö huotörö uhuäbecuinäjudo.
Jahuätö ̧mim̧ä̧ Rubén'inä, Simeón'inä, Leví'inä, Judá'inä jiņa̧'a̧do.
Raquelmä ki ̧ ̧mö̧ to'inäjudo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Raquelmä kumöhuäyaju Bilharö hue'inäjudo

Jacobrö, jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö, jahuäjucu i ̧ ̧mö̧rö̧ Raquel ki ̧ ̧mö̧ päi'önä ku'u äda pä'ö. Bilha
ki ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Raquel ojinäcudo Dan pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Bilha ka̧ra̧rö̧ uhuäbecuinäjudo.
Raquel ojinäcudo Ne alí pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Lea täcö korotö ki ̧ ̧mö̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧ juiyönä jä̧cua̧, kumöhuäyaju Zilparö

hue'inäjudo Jacobrö, jahuäjucutä ö̧ja̧ pä'ö, jahuäjucu i ̧ ̧mö̧rö̧ Lea ki ̧ ̧mö̧ päi'önä ku'u äda pä'ö.
Zilpamä Jacob i ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Lea ojinäcudo Gad pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Zilpamä Jacob i ̧ ̧
ka̧ra̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Lea ojinäcudo Aser pä'ö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Leatä korotö ki ̧ ̧mö̧rö̧ uhuäbecuinäjudo, Isacarrö'inä, Zabulónrö'inä. Röjinä

Leamä ki juru uhuäbecuinäjudo, Dina pä'ö micuajuru.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Raquel Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö jä'epö kucuocuinömä ädä nödo Dios. Ki ̧ ̧rö̧

uhuäbecuinäjudo. Ja̧u̧ru̧ o'inäjudo José pä'ö miçua̧rö̧.
Jacob Labán ä̧jim̧ö̧ recuo a̧'ȩ a̧'ä̧rö̧ kiņö̧do. Jacob'inä täcö ru̧hua̧ juo'ächinödo. Ä̧jim̧ö̧

ovejatö̧rö̧'iņä̧, camellotö̧rö̧'iņä̧, burrotö̧rö̧'iņä̧, umöhuäyotörö'inä recuätörö ku̧nä̧riņö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Jacobrö pä'inödo: ―Cuä̧do̧tö̧miņä̧ ̧rȩjä̧ra̧'a̧ pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chi.̧

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuahuaruhuärö'inä ppa̧'ä̧chi.̧ Ttötä ucucu chö̧jä̧cua̧sä̧―.
─────────────────────────

31 13 Ja̧hua̧ta̧nö̧ Dios Jacobrö pä'inödo:
―Ttötäsä Betel ö ucuru ucuocuinö Cu̧huä̧nä̧hua̧ Diosmä. Juhuorötä ido'qui

ärädö ku̧nä̧huo'quinä a̧dȩ isoya da'epö örö ucuocuinöjä. Jitämä ä̧rä̧mi'̧ö̧ pij̧ä̧ ö̧ rä'opö,
cuhuäpächinä̧jä̧ra̧'a̧ ppa̧'ä̧chi―̧.
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─────────────────────────
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧ beometä jiähuopo'ö huȩnȩ

Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacobmä i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧, camellotö̧nä̧ cä'epö huä̧nö̧, rä'opinödo
Canaán rȩjȩra̧'a̧ jä'o Isaacrö ppa̧huä̧cha̧ pä'ö. Järe'inä ȩmiņö̧mä̧ ȩpö̧ iḩuiņö̧do, ä̧jim̧ö̧rö̧ ̧'cha̧'a̧nä̧
juȩ'ȩpä̧rö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧, uböo Esaúru amöcuädö, ä'canä hue'inödo iŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧ ji ähua pä'ö.
Uböo Esaúru toäcua'a ä'canä, Jacob yodo katä ö̧jo̧mȩnä̧, ya̧tȩ ubo ja̧u̧cu̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huiņö̧do,

ja̧u̧nu̧ yodo 'cuäoi'önä, mo̧ro̧ päi'ome jubö cä'ädö.
─────────────────────────

32 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ubo Jacobrö pä'inödo:
―Cuim̧im̧ä̧ Jacob pä'ö miçuo̧cö̧jä̧. Jitämä ucumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu'inä, ö̧ja̧cu̧'iņä̧

cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩnä̧ cujuruhuäja'a ö, Israel pä'ö cuim̧içuä̧cua̧jä̧―.
─────────────────────────

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧nä̧ beometä jiähuopo'ö huȩnȩ
Jacob Canaán rȩjȩnä̧ cue'ächö ö̧jo̧mȩnä̧, Raquel ki ̧ ̧ uhuäpächa pä'ö niy̧ä̧di'̧iņä̧cua̧do. Jurunä

kuhuäbecuopo'ö juiyönä huinäjudo. Täcö 'corupäji'ometä päi'a'a uhuäpächi'inödo ji'̧quiçha̧hua̧.
Ja̧ju̧mä̧ oja pä'inäjudo Benoni pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacobmä i ̧ ̧rö̧ o'inödo Benjamín pä'ö.
Ji'̧quiçha̧hua̧ uhuäpächi'a'anä yajutämä täcö 'corupä'i'inäjudo. Ja̧hua̧nö̧ 'corupäji'äji o'ca'a 'turu
icuinätödo.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jacob juhua'a ö 'chiņö̧do jä'o Isaac ö̧jo̧mȩcu̧. Isaacmä Mamre, koro im̧i ̧

Hebrón ötahuiyänä kiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Isaac o'ca juiyönä ciento ochenta a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧,
'corupä'i'inödo. I ̧ ̧mö̧ Esaú'inä, Jacob'inä ä'omiņä̧ o'co jähuä rötö iḩuiņä̧tö̧do.

─────────────────────────

José'inä, u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧ jȩ ̧nö̧ huȩnȩ

37 1 Jacob Canaán rȩjȩnä̧ kiņö̧do, jä'ominä Isaac ö̧jiņo̧mȩ. 2 Pa̧'a̧nö̧ huinätödo Jacob
ahuaruhuä pinätö̧mä̧.

Jacob i ̧ ̧ José diecisiete a̧'ȩ hua̧ ö̧jo̧mȩnä̧, jä'o ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧rö̧ a̧'ä̧riņö̧do u̧bö̧o̧tö̧cu̧. Jä'o
i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧ Bilha pä'ö micuaju'inä, Zilpa pä'ö micuaju'inä ̧ ̧mö̧cu̧ a̧'ä̧riņö̧do. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
suronä jȩ ö̧mä̧ jä'orö 'chä̧nö̧ ji'ähuinödo.

3 Israelmä korotö i ̧ ̧mö̧ ö̧'iņä̧ abonänö repeinäcudo Josémä, bö̧o̧ işa̧ juo'ächinö'ca̧ i ̧ ̧ ja̧'a̧ ö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu o̧ta̧ ö̧ 'tö̧'ö̧ iyinäcudo. 4 U̧bö̧o̧tö̧ topinätödo ä'omä korotö
i ̧ ̧mö̧ ö̧'iņä̧ abonänö repea'a Josérömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Josérömä ami surunä topinätödo.
Josécumä adiu jä'ecu ucuocuocotö pinätödo.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José 'cuo̧ ̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ ̧ u̧bö̧o̧tö̧rö̧ jiähuomenä, juhua'a yabo ami surunä
to näcudo. 6 Pä'inödo:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Pa̧'a̧nö̧ 'cuo̧ ̧cuä̧jişä̧. 7Ujutumä pä anä kä̧nö̧, trigo ochamä obanä nö̧'cä̧rä̧jä̧tö̧jä̧.

Ttö chönö'cäjäbamä jueönä kä̧mä̧dö̧ ju'tojucu cäecuächäja'a. Ucutu cu̧nö̧'cä̧rä̧jä̧tu̧cu̧mä̧ so̧bo̧cuä̧
päi'önä kä̧mä̧dö̧ ö chönö'cäjäbacu ucuotönö ja̧rȩyu̧ päi'äja'a―.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧ pä näcudo:
―¿Iso päi'önä ucu tu̧ru̧hua̧ päi'önä ujuturu huȩcu̧huä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧―
U̧'cuo̧ ̧ jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, juhua'a yabo ami suru to näcudo.
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9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José pä'äji ta'anö 'cuo̧ ̧cuiņö̧do. U̧bö̧o̧tö̧rö̧ ji'ähuinödo.
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Jiņä̧ pä'äji ta'anö 'cuo̧ ̧cuä̧jişä̧. Chu̧'cuo̧ ̧nä̧ topäjisä mo̧ro̧ kä̧hua̧'iņä̧, yodo

kä̧hua̧'iņä̧, ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ya̧tȩnö̧ siŗi'̧cö̧'iņä̧ ucuotönö ja̧rȩyu̧ pä'i'äjätö örö―.
10 Jä'orö'inä, u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧ jiähuomenä, jä'o ja̧u̧ru̧ ro̧'ȩpö̧ päinäcudo:
―Isocö. ¿Däje 'cuo̧ ̧jä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧? ¿Iso päi'önä ö'inä, cua̧ju̧'iņä̧, cu̧bö̧o̧tö̧'iņä̧

ucurutä ichö tö'ä rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧ pä'i'ö ucuotönö jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧―
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧ ä'cuoyäunu topinätödo Josérö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'o José iḩuȩnȩmä̧

amöcuädinödo.
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José u̧bö̧o̧tö̧ ä'o ä̧jim̧ö̧rö̧ ȩpö̧ 'chiņä̧tö̧do Siquem ötahuiyä tö'cö, juhua'atä
a̧ ä̧ra̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel Josérö pä'inödo:
―Topi. Cu̧bö̧o̧tö̧ chä̧jim̧ö̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧ Siquemnä. Ucuru hue'ösä jahuätörö topö cui'̧cha̧ pä'ö―.
José ädä nödo:
―Ye chi'̧chä̧cua̧sä̧―.
14 Israel pä'inödo:
―Topäji cu̧bö̧o̧tö̧'iņä̧, chä̧jim̧ö̧'iņä̧ a̧'a̧nö̧ ö̧ja̧cua̧'a̧ pä'ö. Jahuätörö tocu'u o'ca'a

jicuhuähuächa öja―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö, i ̧ ̧rö̧ hue'inödo Hebrón de'a pämärächi'ome ö. José Siquem ötahuiyä tö'cö

rȩbȩhuiņö̧do. 15 Ka̧ra̧ Josérö po̧cuip̧iņö̧do mȩjiy̧ä̧ ö̧ u̧bö̧o̧tö̧rö̧ usu cueächomenä. Ja̧u̧ Josérö
jä'epinödo:
―¿Däje juäi cu̧sä̧ra̧'a̧ ö̧?―
16 José ädä nödo:
―Chu̧bö̧o̧tö̧rö̧ ususä. Ji'ähui ö tȩnȩ a̧ ä̧ra̧'a̧ ö̧ ä̧jim̧ö̧rö̧mä̧―.
17 Ja̧u̧ ädä nödo:
―Porömä täcö rä'opäjätödo. Pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧ Dotánra̧'a̧cu̧ 'chä̧nö̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, José u̧bö̧o̧tö̧ o'ca'anä 'chiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö po̧cuip̧iņö̧do Dotán

ötahuiyära̧'a̧. 18 U̧bö̧o̧tö̧ José jiņä̧ oto icha'a topinätödo. Ö̧rȩbȩhui'̧ä̧cua̧'a̧ ä'canä jitötä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
pä'ähuinätödo. Cuä'ö cuarö pä'ö amöcuädinätödo. 19 Jitötä ucuocuäcuähuinätödo:
―Täcö ichö 'cuo̧ ̧cuä̧cuä̧huä̧ işa̧. 20 Ye, ja̧u̧ru̧ cuä'ö cuäcuotöjä. Jijuja rejunä kä'ö cuaröja.

Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jitähuäcuotöjä: de'a ru̧hua̧ ucui'äjäcu päji pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpi'̧ö̧'cotö tu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧
u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧mä̧ a̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö―.

21 Rubén ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'a ̧huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, José ö̧jip̧a̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧do.
―Cuä'ömä cuä'ö cuicuätucuärö― päinä̧u̧do.
22 Juhua'a yabo pä'inödo:
―Ucuoja cuocunämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧rö̧. Piju reju ö̧ja̧ toächome käjunä kä'ö icuätucuirö, ja̧u̧ru̧

suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'inödo ö̧jä̧hua̧rö̧ jahuätö ö 'choipa pä'ö amöcuädö, jä'orö ppa̧huä̧da̧rö̧ pä'ö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä u̧bö̧o̧tö̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ ichi'ömenä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu o̧ta̧ pä̧içu̧nä̧ jȩpö̧
ko̧'ä̧dö̧ icuinätödo. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧ 'chu'huädö, rejunä kä'ö icuinätödo. Jahuäju rejumä ajiya
joinäjudo.

25 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧cuȩ cuä̧nö̧ pä̧jä̧miņä̧tö̧do. Ttu̧cuȩ cuä̧nö̧ pä̧nö̧, u cä'epö topinätödo
ismaelitas ö̧ja̧ järe iyä'chätörö, Galaad rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichätörö. Ttä̧jim̧ö̧ camellotö̧nä̧ adiu ameu
rö̧ȩnä̧ micuä juäi Egipto rȩjȩra̧'a̧ ȩpiņä̧tö̧do. 26 Jahuätörö topö, Judá u̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―Ujutumä tö̧jä̧hua̧rö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ cuä'ö cu umä, ¿däje tȩmä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? 27 Ismaelitas ö̧ja̧rö̧

pärätänä iyö cuaröja suronä jȩto̧ca̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ ujututä tö̧jä̧hua̧. Ujututä depä ju'to hua̧―.
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U̧bö̧o̧tö̧mä̧ Judá päjimä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do. 28 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a madianitas ö̧ja̧ järe iyä'chätö
'cuä opomenä, José u̧bö̧o̧tö̧ Josérö pä'äji ta'anö reju u 'tö'epiņä̧tö̧do. Pärätä o̧bi ̧ veintenö
o̧biņä̧tä̧ iyö cuinäcudo ismaelitas ö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ȩmip̧iņä̧cu̧do Egipto rȩjȩra̧'a̧.

29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Rubén rejura̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ toomenä, Josémä täcö toa'atä topinödo. Ja̧'hua̧nö̧
toomenä, a̧'cua̧ juiyächi'äcu ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ sȩro̧cu̧ icuinödo. 30Ö̧jä̧hua̧tö̧ ö̧jo̧mȩ ppa̧'ä̧chö̧
pä'inödo:
―¡Tö̧jä̧hua̧ pä'ijimä täcö toa'a! ¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?―
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧ ȩmö̧ chivorö cuä'ö icu, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧nä̧ chivo

ucuojanä pötädinätödo. 32 José ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧ ȩpiņä̧tö̧do ä'o ö̧ja̧'a̧cu̧. Ttä'orö pä'inätödo:
―Piţa̧tä̧ pa̧'a̧ po̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧. Adiunä topijo ¿cui ̧ ̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧cö̧?―
33 Ja̧huä̧ta̧ topö, ä'o pä'inödo:
―A, chi ̧ ̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'ij̧ä̧ta̧ piţa̧mä̧. Iso päi'önä Josérömä de'a ru̧hua̧tä̧ ppo̧ö̧cu̧ jȩpö icu

ucui'äjiyäcusä a̧'cua̧ra̧'a̧―.
34 Jacob a̧'cua̧ juiyächi'äcu päi'äcu ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ sȩro̧cu̧ icuinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'ca̧tä̧huiņö̧do

re ruhuä pä'i'ö 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧. I ̧ ̧miņä̧rö̧ amöcuädö, a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧do recuo mo̧ro̧. 35O'ca
toi'önä i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, nä̧tö̧'iņä̧ ä'orö adiu ucuocuinätödo, a̧'cua̧ a̧huȩcu̧mä̧ unichi'a pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ unichi'ocö pinödo. T ̧huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧cö̧ pinödo.
―Chi ̧ ̧miņä̧rö̧ amöcuädö, cha̧'cua̧ a̧dȩcuä̧cua̧sä̧ hua'ö chicuome jubö päi'önä― pä'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jä'o'ca̧ Josérö amöcuädö ajuähuinödo.
36 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a madianitas ö̧ja̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧, Josérö pärätä ȩmö̧ iyö cuinäcudo

Po farrö. Po farmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧ pinödo. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
isotö guardias u̧ru̧hua̧ pinödo Po farmä.

Po far irecua Josérö pä̧huä̧ rö̧jö̧ tojinö huȩnȩ

39 1 Ismaelitas ö̧ja̧mä̧ Josérö ȩmip̧iņä̧tö̧do Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧. Po far Josérö jahuätö ö
pärätä mitö ȩmiņä̧cu̧do. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö, guardias u̧ru̧hua̧

pinödo Po farmä. 2 Tu̧ru̧hua̧ Dios Josérö ppä'ädinödo, adiu ö̧ja̧ pä'ö u̧ru̧hua̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧
işa̧ ojusodenä. 3 Tu̧ru̧hua̧ Dios Josécu ö̧ja̧'a̧ ö̧, o'ca juiyönä José jȩö̧mä̧ adiu räopa'a topinödo
u̧ru̧hua̧mä̧. 4 Po far Josérö esehuinödo. Ja̧u̧mä̧ chutä u̧mö̧huä̧ya̧ pä'i'inödo. Ojusodenä adi nätö
u̧ru̧hua̧ päi'önä u̧ju̧niņä̧cu̧do. O'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Josérötä hue'ipinödo. 5O'ca juiyönä

u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ a̧huä̧ra̧ pä'ö Josérö hueipinö kä̧mä̧dö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios ppä'ädinödo Po farrö,
Josérö adiu jȩa̧'a̧ ö̧. O'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧, ojusodenä'inä, ö'ä anä'inä, adiu ppä'ädinödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä. 6O'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Josérö hue'ipinö'ca̧, yorö'iso koro juäi jȩa̧ pä'ömä
amöcuädoca'a, chutä u̧cuȩtä̧ cuä̧nö̧ kiņö̧do.
Josémä juiyo a̧'cua̧cuiņö̧do adiunänö. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧ru̧hua̧ irecua pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ topinäjudo

Josérö. Päjinäcudo:
―Tö̧ra̧ ichihuä öcu―.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Josémä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ kö'cächi'ocö pinödo. U̧ru̧hua̧ irecuarö pä'inödo:
―Ttö chö̧ja̧'a̧ ö̧, chu̧ru̧hua̧ ojusodenä ka̧cu̧mä̧ yorö'iso amöcuädoca'a kö̧. O'ca juiyönä

u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ örötä hue'ipinö. 9 Pode isodenämä toa'a ö ö'inä abonänö hua̧mä̧. Chu̧ru̧hua̧mä̧
o'ca juiyönä örö hueipa'anä, ucurumä hueipococu pinösä. Ucumä chutä irecuajä. ¿Tta̧'a̧nö̧
jä̧cua̧'a̧ ö̧ ö ucuru suronä jȩcha̧'a̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö'inä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧mä̧?―
pä'inödo.

10 Koro mo̧ro̧'iņä̧, koro mo̧ro̧'iņä̧ 'cuäopönä jahuäjumä Josérö kucuocua'anä, jahuäju
kucuocumä ä̧ju̧cuo̧cö̧ pinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuäjurumä yorö'iso ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ tö'cö pä'i'ocö
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pinödo. 11 Koronö mo̧ro̧ José u̧ru̧hua̧ ojusodenä adita pä'ö doächomenä, korotö umöhuäyotömä
yorö'iso toina'ado. 12Doächi'omenä, u̧ru̧hua̧ irecua ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ö̧ 'chu'ädi'ö pä'inäjudo:
―Tö̧ra̧ ichihuä öcu―.
José ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧tä̧nä̧ 'chujädi'äcu ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, jopö rä'opächinödo u̧miçu̧.

13,14Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ku̧mö̧nä̧ 'chujädi'äcu jaropi'ö räopächäjä̧ta̧ tojomenä, u̧mä̧tö̧ kojusodenä
aditätörö huopö, päjinä̧u̧do:
―Topächätucui. Chirecuo hebreo ö̧ja̧ işa̧rö̧ i'cächinäcumä, ja̧u̧mä̧ pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧ ö̧ja̧ jȩ ö̧

juiyö'a̧nö̧ jö̧ jȩa̧ pä'ö örö. Ttöcu ö̧ra̧ pä'ö doächäcua, pä̧içu̧nä̧ huopäjäjusä. 15 Ttö huochi'a'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ chippeyä jaropi'ö, jopö rä'opächäji―.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ yajutäcu hua'adö ku̧niņä̧ju̧do, kirecuo ichome jubö päi'önä.
17 Kirecuo ichomenä, pa̧'a̧nö̧ pä'inäjudo:
―Cu̧mö̧huä̧ya̧ hebreo ö̧ja̧ işa̧ ucu cui'cächinäcumä, örö suronä jȩa̧ pä'ö örö do'ächäji.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö huochi'äcu, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ chippeyä rö pö u̧miçu̧ rä'opächäji― päjinäcudo.
19 Po far irecua, ―Ucu cu̧mö̧huä̧ya̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ jȩpä̧ji―̧ pä'ö jijähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ami

surächi'inäcudo. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧ru̧hua̧ Josérö 'chu'ädi'ö, cärenä ö näcudo, cärenä
päcuähuome Egipto ru̧hua̧ cärenä ötä'ijome. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Josécu ö̧ja̧'a̧,
adiu ppäda'a ö, cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ Josérö eseunu topinödo. 22O'ca toi'önä
cärenä pȩjä̧tö̧rö̧mä̧ Josérötä hue'ipinödo cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧. O'ca juiyönä
cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ to̧pä̧rö̧ adicuä jȩpiņö̧do Josémä. 23 Cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ täcö
to̧pä̧ro̧cö̧ pinödo José aditähuä, Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧u̧cu̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧. O'ca juiyönä José jȩö̧mä̧ adiu räopa
pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Dios ppä'ädinödo.

José u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧ rä'epö jiähuinö huȩnȩ

40 1 José jiņä̧ cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö ta̧ju̧ u̧ru̧hua̧ öjö'cocö juäi
jȩpiņä̧tö̧do. Ya̧tȩmä̧ u̧ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧ pinödo. Ka̧ra̧mä̧ u̧ru̧hua̧ u̧cuȩ pa̧ adicuä işa̧

pinödo. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ ahuoya iyähuä işa̧rö̧'iņä̧, u̧cuȩ pa̧ adicuä işa̧rö̧'iņä̧
ra̧huä̧rip̧iņö̧do. 3 Jahuätörö guardia u̧ru̧hua̧ ojusodenä cärenä öta pä'ö hue'inödo, José cärenä
ö̧'odenä. 4Guardia u̧ru̧hua̧ Josérö hueipinä̧u̧do. José jahuätörö a̧'ä̧riņö̧do. Recuo cärenä
pȩjiņä̧tö̧do.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö, ahuoya iyähuä işa̧'iņä̧, u̧cuȩ
pa̧ adicuä işa̧'iņä̧ cärenä pä̧nö̧ 'cuo̧ ̧cuiņä̧tö̧do. Ya̧tȩ pö̧nä̧ im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧ 'cuo̧ ̧cuiņä̧tö̧do.
Ttu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji ̧ räecuämä im̧içu̧nä̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 6Mo̧ro̧ päi'a'a, José jahuätörö ichi'ö toomenä,
a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ö̧'ö̧ja̧'a̧ toinä̧u̧do. 7 Ru̧hua̧ umöhuäyotörö, chutäcu cärenä pä̧jä̧tö̧rö̧, jä'epinödo

José:
―¿Dä̧bö̧ cua̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ cu̧'ä̧tu̧cuä̧ jitä mo̧ro̧mä̧?―
8 Josérö ädä nätödo:
―Tu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a rä'epö icu jiähuatöhue pätomenä―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä omenä, José pä'inödo:
―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ya̧tȩtä̧ huo̧jua̧mä̧. Ji'ähuätucui ö cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jä̧tu̧cu̧mä̧―.
9 José ja̧'hua̧nö̧ päomenä, ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧ u̧'cuo̧ ̧ Josérö ji'ähuinödo. Pä'inödo:
―Chu̧'cuo̧ ̧nä̧ uva dau uju'ca'ca chä'ca jo̧mȩ ka̧'a̧ topäjisä. 10 Juhuä'ca uju'ca'ca ö huäbadecuä

isade rä'oi'ö, o̧ba̧ jö̧ ö̧ ȩ'u̧ 'cärächipö, tädö ocha huȩja̧'a̧ topäjisä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧ru̧hua̧
ahuo̧'ta̧ jä̧'ij̧o̧'ta̧ 'chu'ädäjisä chu̧mö̧nä̧. Ko̧ro̧mö̧nä̧ uva isächa 'chu'huädö, işo̧'ta̧ jacuä dahuipönä
'chu'ädäjisä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ chu̧ru̧hua̧rö̧ iyäjisä işo̧'ta̧―.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧, José päinäcudo:
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―Piy̧ȩtä̧ o'ca juiyö ji'äu räecuämä: Ja̧u̧ huäbadecuä isade jä̧jim̧ä̧, huäbodäcuä mo̧ro̧ pä'ö
ja̧'a̧. 13Huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ucuru po ö rä'epö icu, pä'äji ta'anö
cuaditähuä jiņö̧ huȩä̧cua̧jä̧. Ucumä cu̧ru̧hua̧ ahuo̧'ta̧ cu̧ru̧hua̧rö̧ cuiy̧ä̧cua̧jä̧, ahuoya iyähuä
işa̧ päi'önä cu̧jo̧mȩnä̧ cuiyinö ta'anö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö cuamöcuädaja porö adiu
räcuhuopächö ömä. Ru̧hua̧rö̧ cucuocuaja, pode isode ö rä'epö icuäcua'anö örö. 15 Korotö
örö i'cächinätö hebreos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ra̧'a̧ ö̧. Porö'inä yorö'iso suronä jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧, örö cärenä
öta pä'ö―.
16 Ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pa̧ adicuä işa̧mä̧, José adiu rä'epö jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Josérö pä'inödo:
―Ttö'inä chu̧'cuo̧ ̧nä̧ mänäre ocä huäbocäcuä chu ju'tä pa̧ ȩca̧'a̧ topäcuähuäjisä. 17Mänäre

ocä huäme koro ö'inä, koro ö'inä ȩca̧'a̧ ru̧hua̧ u̧cuȩ pa̧ o̧ppä̧. Tochäcuähua'anä ppiy̧u̧ ichi'ö,
mänäre ocä chu ju'tä ö cui'i'äjätö―.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ji'ähuinödo:
―Piy̧ȩtä̧ o'ca juiyönä rä'epö jiäcuähuämä. Ja̧u̧ mänäre ocä huäbocäcuä jä̧jim̧ä̧, huäbodäcuä

mo̧ro̧ pä'ö jä̧ji.̧ 19Huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, ru̧hua̧ cu 'cui'opö içuä̧cua̧jä̧. Daunä ̧'ä̧dö̧
ö̧nä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cuidepämä ppiy̧u̧tä̧ u̧cuä̧cua̧jä̧―.

20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ uhuäpächinö mo̧ro̧
päi'omenä, pä'cäri jȩpiņö̧do, umöhuäyotö o'ca toi'önä ucua pä'ö. Ahuoya iyähuä işa̧rö̧'iņä̧, pa̧
adicuä işa̧rö̧'iņä̧ rä'epö icuinödo. Korotö umöhuäyotö ä'ca jo̧mȩ i'cächö, u̧ju̧niņä̧u̧do. 21 Pä'äji
ta'anö ahuoya iyähuä işa̧rö̧ chutä aditä'ijome hue'inödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ahuo̧'ta̧ u̧ru̧hua̧rö̧ iyinödo.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧ adicuä işa̧rö̧ ̧'ä̧dö̧ ö̧niņä̧cu̧do, José jiähuäji ta'anö.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧ pinömä, José jiähuäjimä yorö'iso unichi'inödo,
Josérö amöcuädäcuähuä juiyönä.

Josémä ru̧hua̧ u̧'cuo̧ ̧ räepö icuinö huȩnȩ

41 1 Jahuätö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö ta̧ju̧ u̧'cuo̧ ̧ huäjunä rä'epö icuäji o'ca'a, jiņä̧
todäre a̧'ȩ cärenä pinödo Josémä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ jiy̧ȩtȩ 'cuo̧ ̧cuä̧cuä̧huä̧

'cuo̧ ̧cuiņö̧do. U̧'cuo̧ ̧cuo̧mȩnä̧, Nilo aje jäyoto ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņä̧cu̧do. 2 Toomenä, Nilo
aje jacuoto ö huȩjä̧miņä̧tö̧do ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧ adiu bärepätö. Mȩjiy̧ä̧'chȩ cuä̧nö̧
ka̧cuiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö o'ca'anä huȩjä̧miņä̧tö̧do ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧ suropätö
juiyo siähuächätömä. Pä̧cä̧yö̧ barepätöcu tö'cö ka̧cuiņä̧tö̧do Nilo aje jäyoto. 4 Jahuätö pä̧cä̧yö̧
siähuätö cui'i'inätödo pä̧cä̧yö̧ bärepätörö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ 'cuo̧ ̧cu̧ porächi'inödo.

5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta'anö ä'i'inödo. Ä'i'omenä, pä'äji ta'anö 'cuo̧ ̧cuiņö̧do. Pä yu cuähuä
trigona jiņa̧tȩ ö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ tochare räreipa'a 'cuo̧ ̧cuiņö̧do, adiu ka̧cu̧ ocha. 6 Ja̧u̧ ocha
o'ca'a räreipina'ado jiņa̧tȩ ö̧ pä'äji räreipäjomenätä ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ tocharenö. Ja̧u̧ ocha jä̧jim̧ä̧
surojina'ado. Kä̧ru̧'coppa kä̧hua̧ räopa'acu u ichoppa ö cuo'ö icu jo'ö icuinödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ja̧u̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ tochare surojäjimä trigo adiu ocha jä̧ji ̧ cui'i'ina'ado o'ca juiyönä.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ porächi'inödo. 'Cuo̧ ̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö u̧'ȩpä̧ri'̧iņö̧do. 8Mo̧ro̧

juomenä a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧do. O'ca toi'önä u̧'cuo̧ ̧ huäjunä rä'epö icu jiäcuähuä ö̧ja̧
pä ä̧u̧ru̧'iņä̧, o'ca toi'önä huo̧juä̧tö̧rö̧ Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ cha pä'ö huopinödo. Ru̧hua̧
u̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ rö̧ȩnä̧ jahuätörö jiähua'anä, ya̧tȩ'iņä̧ yorö'iso toina'ado rä'epö icu ji'äumä. 9 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧mä̧ ru̧hua̧rö̧ pä'inödo.
―Täcö amöcuädi'ösä suronä jȩchiņö̧mä̧. 10Ucu chu̧ru̧hua̧, cumöhuäyotö ujuturu

cu̧ra̧huä̧ri'̧o̧mȩnä̧, örö'inä, pa̧ adicuä işa̧rö̧'iņä̧ guardia u̧ru̧hua̧ ojusodenä cärenä tö̧'a̧ pä'ö
do'ädö cuicuinä̧u̧jä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo yo̧mȩtȩnä̧ 'cuo̧ ̧cuiņä̧tö̧jä̧ ö'inä, ka̧ra̧
pinö'inä. Tu̧'cuo̧ ̧cuiņö̧ räecuämä im̧içu̧nä̧ jiņa̧'a̧. 12Mö̧ä̧ya̧mä̧, hebreos ö̧ja̧ işa̧, guardia
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u̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧, ujutucu pinörö ji'ähuinätöjä tu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧. Ja̧u̧mä̧ rä'epö icu ji'ähuinö
ö chu̧'cuo̧ ̧cuiņö̧'iņä̧, pa̧ adicuä işa̧ pinö u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧'iņä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ jiähuäji ta'anö

'cuäopina'a ujuturu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucu örö hue'inöjä ö chaditä'ijome. Pa̧ adicuä işa̧rö̧mä̧ ̧'ä̧dö̧
önarö pä'ö hue'inöjä―.
14 Ru̧hua̧ ahuoya iyähuä işa̧ jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ Josérö 'cächa pä'ö

hue'inödo. Cärenä päcuähuode ömä jurunä rä'epö cuinäcudo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧'quȩ isä'che'inä
quiräu icuinödo. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ pärohuäji'ca̧, ru̧hua̧ ö̧'a̧'a̧cu̧ 'chiņö̧do. 15 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ ru̧hua̧
Josérö pä'inödo:
―'Cuo̧ ̧cuä̧jişä̧. Chu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧, ya̧tȩ'iņä̧ toa'a jiähua öhue pädomenä. Ttö ä̧ju̧cuä̧jişä̧ ucuru
u̧'cuo̧ ̧ rä'epö icu jiäcuähuänä huo̧jua̧do pä'ö ji ähua'a―.
16 José ru̧hua̧rö̧ ädä nödo:
―Ttömäcö̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä huäjunä iy̧ä̧cua̧jä̧ cu̧'cuo̧ ̧ jä̧jim̧ä̧, chu̧ru̧hua̧―.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Josérö u̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ jiähuäji o'ca'a, José ru̧hua̧rö̧

pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩmä̧ ucuru ji'ähuäji.

26 Ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ pä̧cä̧yö̧ adihuätömä ja̧u̧ jä̧jim̧ä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ pä'ö jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo ocha adiu ocha ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ tochare jä̧jim̧ä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ pä'ö
jä̧ji.̧ Cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuätö o'ca'anä korotö pä̧cä̧yö̧ si'ähuätö
huȩjä̧mä̧jä̧tö̧mä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ pä'ö jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo ocha ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧
tocharenö kä̧rö̧'coppa kä̧hua̧ räopa'acu u ichoppa ö jo'ö icu tu̧huä̧'chȩ jä̧ji ̧ ochamä,
ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ ppäi rö̧jö̧ 'cuäopäcua'a pä'ö jä̧ji.̧ 28Ucuru jidäumä iso päi'önä jä̧cua̧'a̧.
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ja̧u̧ 'cuäopä̧cuȩ ucuru ij̧ȩpä̧ji.̧ 29Ä̧ju̧cui,̧ chu̧ru̧hua̧. Egipto rȩjȩ ö̧ja̧
̧rȩjä̧nä̧mä̧ cuähuä rö̧ȩnä̧ ppöröhuäcua'a ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ jo̧mȩtä̧. 30,31 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a

rȩbȩhuä̧cua̧'a̧ ppäi rö̧jö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ. Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ ucuähuä rö̧ȩnä̧
ka̧'a̧ pä'ö unichi'äcuotö yorö'iso. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ̧rȩjä̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ppäi rö̧jä̧cua̧'a̧. Cuähuä
bahuoca'a ö ppäi u äcuotö. 32Ucu todärenä cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jä̧ji,̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iso päi'önä jȩä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jurunänö huȩä̧cuȩ 'cuäopa'a ja̧'a̧ ö̧.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩrö̧ cusu'a̧nö̧ ja̧'a̧, chu̧ru̧hua̧, adiu huo̧ju̧nä̧ hua̧ ö̧, adiu huo̧juȩcu̧nä̧
hua̧ ö̧. Ja̧u̧ru̧ ru̧hua̧ päi'önä cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, Egipto ö̧ja̧rö̧ hueähuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö'inä huecu'a̧nö̧ ja̧'a̧, porötä pij̧ä̧ rȩjȩ ö̧ cuähuä ö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧rö̧. Egipto
ö̧ja̧ u̧cuȩ cuähuä ö, jim̧ö̧tȩ jähuä ömä jiy̧ȩtȩ te ö'a̧nö̧tä̧ 'quȩ'ȩpö̧ yäcua'anö ucuru.

Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ cuähuä rö̧ȩnä̧ ppöröhuomenä. 35 Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧
cuähuä ö̧ca̧ca̧tä̧cua̧'a̧nö̧ cuähuä adiu ppöröhuä̧cuȩ a̧'ȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ cuähuä
hua'adö u̧ju̧na̧ pä'ö, ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ru̧hua̧ hueome pö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ cuähuä to̧pä̧rö̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä u̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧. 36 Ja̧u̧ cuähuä hua'adö ku̧nä̧huä̧mä̧ ö̧ja̧ u̧cuȩ

päi'önä jä̧cua̧'a̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ ppäi rö̧jo̧mȩnä̧ Egipto rȩjȩ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧mä̧
'corupä'i'ocotö äcuotö ppäi rö̧jö̧ pä̧nä̧mä̧― pä'inödo Josémä.

Josétä ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hueipinö huȩnȩ
37 José jiäu huȩnȩmä̧ ru̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧u̧tä̧ ippeye ruhuotörö'inä adihuina'ado. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

ru̧hua̧mä̧ ippeye ruhuotörö pä'inödo:
―Ka̧ra̧rö̧mä̧ tö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pide ta'anö hua̧rö̧mä̧. Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä iso päi'önä pidecutä

kö̧.
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ru̧hua̧mä̧ Josérö
pä'inödo:
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―Piy̧ȩ o'ca juiyönä Cu̧huä̧nä̧hua̧ Diostä jiähuäjäcujä. Ka̧ra̧mä̧ toa'a ucu ta'anö huo̧ju̧nä̧ hua̧mä̧,
adiu huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧mä̧. 40Ucurutä hue'ipösä chojusode'inä hueähuä işa̧ cu̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chumöhuäyotö o'ca toi'önä ucu huecutä jȩ ä̧cuo̧tö̧. Ttömä jiy̧ȩä̧cuȩtä̧ ucu u'inä abonänö
hueähuä işa̧ päi'önätä chö̧jä̧cua̧sä̧.

41 Juhua'a yabo pä'inödo ru̧hua̧ Josérö:
―Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ o'ca juiyönä ru̧hua̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ö ucurutä hue'ipösä―.
42 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧, ru̧hua̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ u̧ 'ca̧tö̧ ku̧niņö̧do Josérö. Ru̧hua̧ ödo'che o̧bö̧'iņä̧

José ödo'chenä rö̧niņö̧do. Ö̧rä̧u̧sa̧ oro ö adicuä̧sa̧'iņä̧ Josérö huä̧niņö̧do. 43 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a todäre
päi'önä jäcä carucä adihuä juäi isäcä ru̧hua̧ öärecä ö iyinäcudo. José ä'canä 'chiņä̧tö̧rö̧mä̧
―Ucuotätucui― huo a pä'ö hue'inödo ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö hue'ö ku̧niņö̧do Josérö.

44 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ Josérö pä'inödo:
―Ttötäsä ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä ya̧tȩ u̧mö̧'inä̧, ö̧jä̧pö̧'iņä̧ cä'epocö

jä̧cua̧ ucu huecuhuoca'anämä―.
45 Ru̧hua̧ Josérö o'inödo Zafnat-panea pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'inödo Asenatrö José irecua päi'önä.

Asenat kä'omä On ötahuiyä ru̧hua̧ pinödo. Po fera pä'ö micuinödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José rä'opö
'chiņö̧do Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä usäu.

46 José Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ ru̧hua̧ päi'inömä, treinta a̧'ȩ hua̧ pinödo. Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ rä'opö 'chä̧nö̧, Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ cue'ächö usähuinödo. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩnä̧mä̧, rȩjȩ ö̧ cuähuä rö̧ȩnä̧ ppöröhuina'ado. 48 José ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre
a̧'ȩ 'cuäoi'önä ja̧u̧ cuähuä ppöröhuinö pä̧nä̧mä̧ Egipto rȩjȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ öta hue'inödo ötahuiyänä.
Ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ca̧ca̧tö̧ rö nätödo ja̧u̧ ötahuiyä tö'cö pä̧jö̧ pä yu u cuähuämä. 49 Ja̧'hua̧nö̧
trigodu cuähuä juiyo rö̧ȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ rö nätödo, rȩba̧ aje jacuoto pä̧ba̧ rö̧ȩnä̧ pa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José täcö pa̧ja̧tö̧ cä'ädinödo, ö̧'a̧tö̧ juiyö'a̧nö̧ juiyo rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ ö̧.

50 Ppäi rö̧jö̧ rȩbȩhuä̧cua̧'a̧ ä'canä, José irecua Asenatmä, On ötahuiyä ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Po fera
i jumä, José i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ uhuäbecuinäjudo. 51 José i ̧ ̧ ä'canä ru̧hua̧rö̧ o'inödo
Manasés pä'ö. Pä'inödo: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chunichi'a pä'ö jȩiņä̧cu̧sä̧ suronä 'cuäopinö'inä, chä'o
ahuaruhuärö'inä―. 52 Ju̧huȩnȩ o'comenä i ̧ ̧rö̧mä̧ Efraín pä'ö o'inödo. Pä'inödo: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
chi ̧ ̧mö̧rö̧ iyäji pij̧ä̧nä̧, surojö örö 'cuäopä̧jä̧nä̧―.

53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ cuähuä rö̧ȩnä̧ ppöröhuäjimä täcö beipächina'ado.
54 Ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre a̧'ȩ ppäi uähuä rȩbȩhuiņa̧'a̧do, José päinö ta'anö. Korotö ̧rȩjä̧ ö̧'iņä̧
ppäi u'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧mä̧, cuähuä hua'adö u̧ju̧niņö̧ kiņa̧'a̧do.
55 Egipto rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ ppäi u omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ huopinätödo, cuähuä iyatö
pä'ö. Ru̧hua̧mä̧ Egipto ö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Josérö jä'epäjätucui. José hueömä jȩpä̧tu̧cui―̧ pä'inödo.
56 Pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ppäi rö̧jo̧mȩnä̧, José cuähuä hua'adö u̧ju̧niņö̧ odehuiyä o'ca juiyönä

ba'epinödo. Cuähuämä Egipto ö̧ja̧rö̧ micuänätä yä'cha pä'ö hue'inödo, o'ca toi'önä Egipto rȩjȩ
ö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ppäi u a'a ö. 57 Korotö pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧'iņä̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧tä̧ 'chiņä̧tö̧do, José ö

cuähuä mitö ȩma̧ pä'ö, rö̧ȩnä̧ ppäi u a'a ö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧.

José u̧bö̧o̧tö̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧ ̧'chiņö̧ huȩnȩ

42 1 Jacobmä Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ cuähuä ka̧'a̧ pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuiņö̧do. I ̧ ̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧ ö̧? 2Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ cuähuä

ka̧'a̧ pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Juhua'a tätucui, cuähuä mitäjätucui, 'corupä 'oca'a jiņä̧
ta̧'cua̧rä̧cua̧'a̧nö̧―.
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3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧ to̧mö̧rȩ ruhuämä Egiptora̧'a̧ 'chiņä̧tö̧do cuähuä mitö 'chä̧nö̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José ö̧jä̧hua̧ Benjamínrö u̧bö̧o̧tö̧cu̧ hue'ocö pinödo Jacob. Pä'inödo:
―Ttömä yȩ'ȩcua̧sä̧ surojö 'cuäopäcua'anö pä'ocö pä'ö ja̧u̧ru̧mä̧―.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuähuä mitö ichinätöcu ö̧'quȩtȩnä̧ Israel i ̧ ̧mö̧'iņä̧ 'chiņä̧tö̧do, Canaán

rȩjȩ ö̧'iņä̧ ppäi u a'a ö.
6 Josémä Egipto rȩjȩnä̧ ru̧hua̧ päi'önä kiņö̧do. Ja̧u̧mä̧ o'ca toi'önä̧rö̧ cuähuämä micuänätä
yä'cha pä'ö hue'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧ José ä'ca jo̧mȩ ichi'ö dodepipö ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö
'ä rȩjȩcu̧ jȩpö̧ ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do ä'ca jo̧mȩ ö̧ ka̧cuä̧mö̧. 7 Josémä u̧bö̧o̧tö̧rö̧ toomenä,

u̧huo̧juiņä̧u̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ eruhuä̧u̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧do. Pä̧içu̧nä̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧do:
―Ucutumä, ¿to ö cuichäjätucuä ö?―
Jahuätö ädä nätödo:
―Canaán rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichäjätöjä tucuähuä ȩmö̧―.
8 José u̧bö̧o̧tö̧rö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧, pärocua'a ö chutärömä yorö'iso eruhuinäcudo. 9 José

u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧mä̧ jahuätörötä pä'ö u̧'cuo̧ ̧cuiņa̧'a̧ amöcuädi'ö, jahuätörö pä'inödo:
―Ucutumä yähuäinä cusähuätucua pä'ö hue'ähuotöjä. Ä'canä usäu ichäjätöjä, a̧'cua̧ra̧'a̧. Tiŗȩjä̧

tocu'ätucua pä'ö ichäjätöjä, tȩnȩ ja̧ pä'ö guardia tome cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö―.
10 Jahuätö ädä näcudo:
―Isocö chu̧ru̧hua̧. Ucu cumöhuäyotöjä tu̧cuȩhuä̧ ȩmö̧ ichäjätöjä. 11Ujutu o'ca toi'önä ya̧tȩtä̧

i ̧ ̧mö̧jä̧. Ujutumä yaparehuotö ö̧ja̧mä̧cö̧jä̧. Ucu cumöhuäyotöjä örohuähua pä'ö usäcuähuä
ö̧ja̧mä̧cö̧jä̧―.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José päinä̧u̧do:
―Isocö. Tiŗȩjä̧ tocuhuätucua päö ichäjätöjä, tȩnȩ ja̧ pä'ö guardia tome cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö―.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö pä'inätödo:
―Ujutumä ucu cumöhuäyotöjä docenö huotöjä. Ya̧tȩtä̧ ubo, Canaán rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧ i ̧ ̧mö̧jä̧. Röji

ru̧hua̧mä̧ tä'ocu ki'̧ä̧ji.̧ Ka̧ra̧ tö̧jä̧hua̧ pinömä huäitä jerupätöjä ujutumä―.
14 José päinä̧u̧do:
―Isocö. Ttö pädäji ta'anö ja̧'a̧. Rȩjȩ usäu ichäjätöjä. 15 Pa̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ucuturu ka̧cuä̧mö̧ tochä̧u̧jä̧.

Iso päi'önä pä'ösä, ucutu po ömä rä'opocotöjä yorö'isotä, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ ichö juiyö ömä.
16Ucutu u ya̧tȩrö hue'ätucui, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ ȩmä̧ja̧, ucutumä cärenä cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä huȩnȩ cucuocuäjätucu umä. Iso päi'önä huȩnȩ cucuocuäjätucu
juiyö ömä, yorö'iso chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ rȩjȩ usäu ichäjätö pä'ö―.

17 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧, o'ca toi'önä̧rö̧ cärenä rötö pe'tädö icuinä̧u̧do huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.
18Huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, José jahuätörö pä'inödo:
―Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä chucuota'a ö, piy̧ȩ jȩpä̧tu̧cui ̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. 19 Iso päi'önä

jueö huȩnȩ cucuocuäjätucu umä, ucutu u ya̧tȩtä̧ cärenä ö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, korotömä o'ca toi'önä
cu̧cuȩtu̧cu̧ trigodu cuȩpä̧cuo̧tö̧jä̧, cuahuaruhuä ppäi u'ätö ö̧'ip̧a̧ pä'ö. 20 Juhua'a ö
cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ cui'cächätucuaja, iso päi'önä huȩnȩ ucuocuäjätö pä'ö chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ cu̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inödo Josémä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ amöcuädinätödo. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧bö̧o̧tö̧ ucuocuäcuähuinätödo ka̧ra̧rö̧'iņä̧

ka̧ra̧rö̧'iņä̧:
―Iso päi'önä tö̧jä̧hua̧ Josérö suronä jȩpiņä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧ a̧'cua̧ a̧huȩcua̧'a̧ topinätöjä. “Cua̧'cua̧ a̧

päi'önä topätucui ö” José päa'anä, yorö'iso ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧ juiyönä jȩpiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
piy̧ȩ surojö ujuturu 'cuäopa'a―.

22 Rubén jahuätörö pä'inödo:
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―Tö̧jä̧hua̧rö̧mä̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧rö̧ ¿pä'ocö pinösä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä yorö'iso
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Jitämä tö̧jä̧hua̧rö̧ suronä jȩ ̧nö̧ micuämä mitähuäcuotöjä―.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧mä̧ ―tucuocuäji o'ca juiyönätä huo̧juä̧chi'̧ö̧― pä'ö jerupinätö,
ya̧tȩ rä'epö icu jiäcuähuä işa̧ rä'epö icu jiähua'anätä ucuocua ö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö
ucuocuäjimä ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, José jahuätö ö rä'opächinödo a̧'u̧ ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähua pä'ö. Ja̧u̧nu̧

o'ca'a u̧bö̧o̧tö̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ ppa̧'ä̧chi'̧ö̧ ucuocuomenä, Simeónrö 'chu'huädö, jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧
ja̧u̧ru̧ nö'quinödo.

25 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a umöhuäyotörö hue'inödo u̧bö̧o̧tö̧ u̧cuȩ trigodu ȩna̧ pä'ö saco oyu jacuä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ mita pä'ö 'cächäjimä jacuä ȩna̧ pä'ö hue'inödo umöhuäyotörö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧bö̧o̧tö̧ u̧cuȩ cui'ipö ̧hua̧ pä'ö u̧cuȩ ya pä'ö hue'inödo umöhuäyotörö. Hueäji
ta'anö jȩ ̧niy̧ä̧cu̧do. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧jim̧ö̧ burrotö̧nä̧ trigodu sacu oyu cä'epö huȩnö̧,
iḩuiņä̧tö̧do.

27 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ täcö ä'ähuaränä ö̧'ä̧bä̧do̧mȩnä̧, ya̧tȩ ösacuyu ejädinödo, äji burro u̧cuȩ iya
pä'ö. Ejädö toomenä, öäre pärätä juhua'atä ösacuyu ä'ca ȩquiņiy̧ä̧cu̧do. 28 U̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―¡Ttörö pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧dä̧jä̧tö̧ chöäre pärätä! ¡Topätucui chösacuyunä ȩca̧'a̧!―
Juiyo ye'ecue'inätödo. Ttö̧'ä̧u̧nu̧ pä'ähuinätödo ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧:
―¿Däje jä̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu jȩä̧jim̧ä̧?―
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'o Jacob ojusode Canaán rȩjȩra̧'a̧ ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ä'orö ji'ähuinätödo o'ca

juiyönä jahuätörö 'cuäopäjimä. Pä'inätödo:
30―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧ ucuocuäji ujuturu. “Ucutumä yähuäinä cusäcuähuätucua pä'ö

hue'ähuotöjä” pä'äji ujuturumä. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ru̧ pä'äjätöjä: “Ujutumä yaparehuätö
ö̧ja̧mä̧cö̧jä̧. Cumöhuäyotöjä rȩjȩ usäcuähuä ö̧ja̧mä̧cö̧jä̧. 32Ujutu docenö huotöjä. Ya̧tȩtä̧

tä'o i ̧ ̧mö̧jä̧. Ya̧tȩ tö̧jä̧hua̧ pinömä huäitä jerupätöjä ujutumä. Röji ru̧hua̧mä̧ tä'ocu ki'̧ä̧ji ̧
Canaán rȩjȩra̧'a̧,” pä'ö ji'ähuäjätöjä. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ujuturu pä'äji: “Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä huȩnȩ cucuocuäjätucu umä. Ucutu u ya̧tȩrö̧ ku̧nip̧ä̧tu̧cui ̧
öcu. Korotömä cucuähuä ȩpä̧tu̧cui ̧ cuahuaruhuä ppäi u'ätö ö̧'ip̧a pä'ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ cui'cächätucuaja, iso päi'önä rȩjȩ usäcuähuä ö̧ja̧mä̧cö̧ pä'ö chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önä huȩnȩ ucuocuäjätö pä'ö chu̧huo̧jä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ätu̧cu̧ u̧mä̧,
cu̧jä̧hua̧rö̧ ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ätu̧cu̧ u̧mä̧, pij̧ä̧ Egipto rȩjȩnä̧ adiunätä cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧,
pä'äji ru̧hua̧mä̧”― pä'ö ji'ähuinätödo.

35 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ösacu oyu u 'cuȩ ȩpo̧mȩnä̧, o'ca toi'önä öäre pärätä o̧bi ̧ ȩjö̧ o̧bȩ ȩpä̧jim̧ä̧
ösacu oyu jacuä ȩja̧'a̧ topinätödo. Jahuätö'inä, ä'o'inä pärätä o̧bi ̧ o̧bȩnä̧ juähua'a ȩca̧'a̧

to omenä, ye'ecue'inätödo. 36 Ttä'o Jacobmä i ̧ ̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Chi ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ täcö ö ömä 'chocuipinätucuäcusä. José pinö'inä toa'a. Simeón'inä täcö

toa'a. Jitä'inä Benjamínrö cuȩpä̧tu̧cua̧ pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, o'ca juiyönä örötä
surojö 'cuäopäcusä―.

37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Rubén jä'orö ädä nödo:
―Cui ̧ ̧ Benjamínrö pä'äji ta'anö ucuru ppa̧dä̧dö̧ juiyö ömä, chi ̧ ̧mö̧ ta̧ju̧ru̧ cuä'ö cuicuaja.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧mä̧ örötä hue'ipirö. Ttötä ucuru pä'äji ta'anö ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧―.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacob pä'inödo:
―Chi ̧ ̧mä̧ ucutucu 'cho̧cö̧ jä̧cua̧. Uböomiņä̧ hua'ö icuinö. O'ca'a ja̧u̧tä̧ ka̧tä̧hua̧ kö̧.

Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧ suronä 'cuäopö ömä, bö̧o̧ işa̧ cha'a ö, ömä rö̧ȩnä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧cu̧,
a̧'u̧ u̧'iņä̧ 'corupädinö'anö jä̧cu̧sä̧―.
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Benjamínrö Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧ ȩpiņö̧ huȩnȩ

43 1 Ppäimä rö̧ȩnä̧ ppäi u'inätödo Canaán rȩjȩ ö̧. 2 Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ȩmö̧ ̧huiņö̧ cuähuä
ucui'omenä beipächa'a ö, Jacob i ̧ ̧mö̧rö̧ pä'inödo:

―Pä'äji ta'anö tätucui. Tu̧cuȩ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ȩmä̧jä̧tu̧cui―̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Judá jä'orö pä'inödo:
―Ja̧u̧ ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧ pä'inö: “Ppa̧'ä̧chö̧ tocu'ätucuä ö cu̧jä̧hua̧rö̧ cui'cächätucu juiyö ömä,”

pä'inö ru̧hua̧mä̧― pä'ö ji'ähuinödo Judá. 4―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tö̧jä̧hua̧rö̧ ujutucu huecu utä,
̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧ tu̧cuȩ ȩmö̧ 'chä̧nö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ru̧ huecu juiyö ömä, 'cho̧co̧tö̧jä̧, “Ttörömä

ppa̧'ä̧chö̧ tocu'ätucuä ö, cu̧jä̧hua̧rö̧ cui'cächätucu juiyö ömä,” ru̧hua̧ päina'a ö― pä'inödo Judá.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ örö suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ucutumä? ¿Dä̧bö̧ ru̧hua̧rö̧

jicuhuähuinätucua'a ö jiņä̧ ka̧ra̧ tö̧jä̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ pä'ö?―
7 Jahuätö ä'orö ädä nätödo:
―Ru̧hua̧ pä̧içu̧nä̧ jäepä̧riņä̧u̧jä̧ ujuturu'inä tahuaruhuärö'inä. “¿Cuä'omä jiņä̧ kö̧? ¿Ka̧ra̧

cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ pä'ö?” jä̧ȩpä̧riņä̧u̧jä̧. Jerupö ädä nätöjä, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧
cui'cächätucuaja päiyäcua'acö̧ pä'ö―.

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judá jä'o Israelrö pä'inödo:
―Mö̧ä̧ya̧rö̧ hue'i ö öcu. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'u̧ u̧mä̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧ ̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧, jiņä̧ ta̧'cua̧rä̧cua̧'a̧nö̧

'corupä 'oca'a, ujutu'inä, ucu'inä, ujutu ̧ ̧mö̧'iņä̧. 9 Ttötä ja̧u̧ru̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧ ji'̧quiçha̧nö̧ im̧içu̧nä̧ 'cuäopö ömä, öcu, ucucu'inä jiņä̧yo̧mȩtȩ
tucuocuäcuotöjä. Ucu cui ̧ ̧rö̧ ucuru ppa̧dä̧dö̧ juiyö ömä, ucu cuä'ca jo̧mȩ chi'cächö juiyö ömä,
ucu cuä'ca jo̧mȩ ö̧ ötä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧ o'ca juiyö cha̧'cua̧ro̧mȩ jubö
päi'önä. 10 Tta̧tä̧ro̧ca̧'a̧ jä̧ji ̧ ö̧mä̧ täcö todärenä iu̧̧ iḩua̧tö̧ päjatöjä―.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'o Israel i ̧ ̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Ye. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutu ̧rȩjä̧ jähuä ömä adihuä juäi ötä

cusacu oyunä ȩpä̧tu̧cui,̧ ru̧hua̧rö̧ cuiyätucua pä'ö. Maya ö'inä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ameu u'inä, koro juäi u̧ju̧ca̧ca̧ jacuä jähuä ö'inä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ȩpö̧ cuiyätucuaröja. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuähuä micuä todärenä ȩpä̧tu̧cui,̧ pärätä cusacuyutucu ä'ca ö cu̧'o̧cui'̧iņä̧tu̧cu̧ micuä päi'önä
ppa̧cu̧huä̧dä̧tu̧cua̧ pä'ö. Jerupächi'ö ȩniņä̧tö̧cö̧. 13 Cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ o'ipätucuirö. Ja̧'hua̧nö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧ tätucui. 14 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca juiyönä ju̧ru̧hua̧mä̧ ucuturu ppä̧dä̧cua̧, ru̧hua̧
ucuturu re rö̧jö̧nä̧ toäcua'anö, Simeónrö'inä, Benjamínrö'inä ppa̧huä̧dä̧cua̧'a̧nö̧. Ttötämä chi ̧ ̧mö̧
toönä chö̧jö̧ ö̧mä̧, huäinä chi ̧ ̧mö̧ toönä chö̧jä̧cua̧sä̧―.

15 Ttä'o jiähua'a äju̧cuo̧mȩnä̧, Jacob i ̧ ̧mö̧ adihuä juäi ö ȩpiņä̧tö̧do, ru̧hua̧rö̧ ya pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuähuä micuämä todärenä päi'önä u̧mö̧nä̧ ȩpiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Benjamínrö'inä
ȩpö̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chiņä̧tö̧do Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧. Juhua'a ö José ä'ca jo̧mȩ ka̧cuä̧miņä̧tö̧do. 16 Josémä
jahuätöcu Benjamínrö toomenä, ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧rö̧ pä'inödo:
―Pitörö o'ipi chojusodera̧'a̧. Po̧ya̧rö̧ cuä'ö icu, cuaditätucuaja tucua. Jahuätömä öcu u̧cuȩ
ucuäcuotö kä̧hua̧ jueö päi'omenä―.
17 José hueäjimä jȩpiņö̧do. Ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧mä̧ jahuätö u̧mä̧tö̧rö̧ o'ipinödo José

ojusodera̧'a̧. 18 José ojusodera̧'a̧ jahuätörö oipomenä, ye'ecuinätödo. Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ucuocu
pä'inätödo:
―Ä̧cuo̧mȩnä̧ ̧huä̧chiņö̧ jiņö̧ pärätä tusacu oyu jacuä ö po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujuturu

pocu i'cächö. Ujutumä 'choipä̧u̧jä̧, chutä umöhuäyotö päi'önä chutäcu taditäcuotöjä. Tä̧jim̧ö̧
burrotö̧rö̧'iņä̧ 'choipäcuotöjä, a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inätödo.



Génesis 43.19 40

19Äpate ötö'cöhuächi'omenä, José ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧rö̧ töcönänö 'chä̧hui'̧ö̧
ucuocuinäcudo. 20 Pä'inätödo:
―Chu̧ru̧hua̧, iso päi'önä ujutu ä̧cuo̧mȩnä̧ tu̧cuȩ ȩmö̧ iḩuä̧chiņä̧tö̧jä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iu̧̧ kä'co

tä'ome ö̧ tösacu oyu ejädö totomenä, o'ca toi'önä ya̧cu̧nä̧ tösacuyu ä'ca pärätä ȩjiņa̧'a̧, töäre
pärätä pö̧nä̧ jä̧jim̧ä̧ yoräteunätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'äji ta'anö i'cächäjätöjä. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
pärätä'inä tu̧mö̧nä̧ i'cächäjätöjä, tu̧cuȩ cuähuä tȩma̧ pä'ö. Ujutu jerupätöjä di ȩniņa̧'a̧jo tusacu
oyu jacuä pärätämä pä'ö―.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧ pä'inödo:
―Huä̧iņä̧ ja̧'a̧cuä̧. Yecuecuätucuä'. Ucutu Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧, ucutu cuä'o Ö̧ä̧nä̧hua̧ iyinä̧u̧jä̧

pärätämä cusacu oyutucu jacuä. Ttömä ȩmiņö̧sä̧ cuähuä micuä jiņö̧mä̧― pä'inödo u̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ rä'epö icuiniyä̧u̧do cärenä pä̧cuä̧huode jacuä ö tö̧jä̧hua̧ Simeónrö. 24 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ jahuätörö do'ädinödo José ojusode jacuä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya iyinä̧u̧do ö̧jä̧piy̧ä̧ ötöcähua
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧jim̧ö̧ burrotö̧rö̧'iņä̧ u̧cuȩ iyinödo. 25 José ojusodenä u̧cuȩ ucuäcua'a
ä̧ju̧cuä̧ja̧'a̧ ö̧, 'cächäjimä jo̧mȩ päi'önä jȩpiņä̧tö̧do, kä̧hua̧ jueö päi'a'a ichomenä, Josérö ya

pä'ö.
26 José ojusodera̧'a̧ ichi'omenä, ̧yä̧cuȩmä̧ jacuojucu u̧mö̧nä̧ i'cächinätödo. José ä'ca jo̧mȩ ö̧

ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö 'ä rȩjȩcu̧ ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cuä̧ ucutumä?― pä'ö jäepinä̧u̧do. ―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cuä̧ cuä'o bö̧o̧ işa̧mä̧, ucutu
örö jicuhuähuinätucuäcumä? ¿Ja̧u̧mä̧ jiņä̧ kö̧?―
28 Jahuätö pä'inätödo:
―Ujutu tä'o, ucu cu̧mö̧huä̧ya̧mä̧, adiu kä̧ji.̧ Jiņä̧ a̧'cua̧rä̧ji―̧.
Pä'ö, 'ä rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧nu̧ ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä u cä'epö, ö̧jä̧hua̧

Benjamínrö, ja̧ju̧miņä̧ ki ̧ ̧rö̧ topinödo. Pä'inödo:
―Pidemä ¿cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ röji ru̧hua̧ tä̧ji,̧ örö jicuhuähuinätucuäcumä? Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä adiu

ppä̧dä̧cua̧jä̧, chi ̧ ̧― pä'inödo.
30 José ja̧'hua̧nö̧ päomenä, rö̧ȩnä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧do. Jurunä rä'opächö ä'o̧ca̧ra̧'a̧. Do'ächächö

juhuorö ajuähuinödo. 31 Täcö ajuähuäjimä 'cuäopächi'äcu, i'ä töcähuäji'ca̧, pä'äji ta'anö do'ächi'ö,
pä'inödo:
―Tu̧cuȩ tucua iyä'chätucui―.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josérö'inä im̧içu̧nä̧, u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ Josécu

cuä'ijätörö'inä im̧içu̧nä̧ u̧cuȩ iyä'chinätödo. Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ yorö'iso cuocotö pinätödo hebreos
ö̧ja̧cu̧. Tucu umä suroja'a pä'ö amöcuädina'a ö, jahuätöcumä im̧içu̧nä̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧. 33 José

huea'a ö u̧bö̧o̧tö̧rö̧mä̧ chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo. Ä'canä ru̧hua̧mä̧ ä'canä
ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo. Ju̧huȩnȩ o'ca'a ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧ o'comenä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo.
Röji ru̧hua̧mä̧ röjinä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inätödo. José u̧bö̧o̧tö̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧jua̧'a̧huä̧jo? pä'ö amöcuädinätödo. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José chutä mesa isodä ö u̧cuȩ
iyä'chinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Benjamínrö korotö ö'inä abonänö rö̧ȩnä̧ u̧cuȩ iyinödo. Ja̧'hua̧nö̧
cuä̧nö̧'iņä̧ cuinätödo. Au'inä ahuinätödo. Cuä̧nö̧ eseäcuähuinätödo Josécu o'ca toi'önä.

José ahuo̧'ta̧ huȩnȩ

44 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Josémä ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧rö̧ hue'inödo:
―Jahuätö ösacu oyu jacuä u̧cuȩ cuȩna̧ja̧, o'ca juiyönä ȩpö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ya̧tȩ pö̧nä̧ öäre pärätä cuȩna̧ja̧ ösacuyu ä'ca. 2 Ttö chahuo̧'ta̧, pärätä ö adicuo̧'ta̧ röji ru̧hua̧
ösacuyu ä'ca cuȩna̧ja̧, öäre pärätä trigodu imitäji'inä―.
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José ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧ José hueäji ta'anö jȩpiņö̧do. 3Mo̧ro̧ päi'a'a hueinä̧u̧do José
u̧bö̧o̧tö̧ ̧'cha̧ pä'ö ä̧jim̧ö̧ burrostö̧cu̧. 4Ötahuiyä ö rä'opächö, jiņä̧ oto pä 'oca'a ̧'cha̧'a̧nä̧,
Josémä ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧rö̧ pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ jahuätö o'ca'anä täi. Cuiŗȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧, pa̧'a̧nö̧ päcuhuaja: ¿Dä̧bö̧ pärätä ö

adicuo̧'ta̧ cu̧nä̧u̧cuä̧jä̧tu̧cuä̧ ö̧? 5 Ju̧huo̧'ta̧mä̧ auä'ijö chu̧ru̧hua̧mä̧. Chu̧ru̧hua̧mä̧ ju̧huo̧'ta̧
yä̧huä̧iņä̧ jä̧jim̧ä̧ u̧huo̧juä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧, suronä jȩpä̧jä̧tö̧jä̧, päcuhuatöja―
pä'inödo José.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧mä̧ jahuätö u̧mä̧tö̧rö̧ rȩbȩhuip̧ö̧, José hueäjimä
pä'inödo. 7 Jahuätö ädä nätödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'a ö, chu̧ru̧hua̧? Ujutumä ja̧'hua̧nö̧ jȩpo̧co̧tö̧ päjätöjä yorö'isotä.

8 Topi. Pärätä tösacu oyu ä'ca ö tö̧'o̧cui'̧iņö̧mä̧ Canaán rȩjȩra̧'a̧ ö̧ pä'äji ta'anö i'cächö, ucuru
iyäjätöjä. ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö tö̧nä̧u̧cua̧ ö̧ oro'inä, pärätä'inä cu̧ru̧hua̧ ojusode ömä? 9Ujutu u
ya̧tȩ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, huäinä 'corupäi'ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä, chu̧ru̧hua̧, ucu
cumöhuäyotö päi'önä tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―.

10 Ja̧'hua̧nö̧ pä omenä, José ojusodenä aditätö u̧ru̧hua̧ pä'inödo:
―Ucutu päcuhuäjätucu ta'anö jä̧cua̧'a̧. Ahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rö̧mä̧ ö chu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧.

Korotömä adiunätä ö̧ja̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧―.
11 Ya̧tȩ pö̧nä̧ usacu oyu jurunä rȩjȩcu̧ mȩyȩdiņä̧tö̧do. Ya̧tȩ pö̧nä̧ usacu oyu ejädinätödo.

12Ä'canä ru̧hua̧ ösacuyu ö kä̧mä̧dö̧ usinödo, röji ru̧hua̧ ösacuyura̧'a̧ cä'ädö. Benjamín
ösacuyu jacuä ö po̧cuip̧iņö̧do ahuo̧'ta̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ sȩro̧cu̧ icuinätödo. Ya̧tȩ pö̧nä̧ usacu oyu ä̧jim̧ö̧ burrotö̧nä̧ cä'epö huȩnö̧, pä'äji

ta'anö ötahuiyära̧'a̧cu̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 14 Judá'inä, u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ José ojusodera̧'a̧
ppa̧ ä̧cho̧mȩnä̧, José jiņä̧ ojusodenä pinödo. José ä'ca jo̧mȩ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö 'ä rȩjȩcu̧
ucuo nätödo. 15 José jahuätörö pä'inödo:
―¿Däje jä̧ ö̧ piy̧ȩmä̧ ucutu jȩcu̧'ä̧jä̧tu̧cumä̧? ¿Jerupätöjä tä̧ji?̧ Ttömä yähuäinä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧

huo̧jua̧sä̧―.
16 Judá ädä nödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pätäcua'a jä̧ ö̧ ucuru chu̧ru̧hua̧? ¿Tta̧'a̧nö̧ tädätäcua'a jä̧ ö̧? Suronä jȩpo̧co̧tö̧

päjätöjä pä'ö, ¿ a̧'a̧nö̧ ̧jȩpä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä suronä jȩtä̧jim̧ä̧ huo̧juä̧ji.̧ Jitämä o'ca
toi'önä cumöhuäyotö päi'önätä tö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, ujutu'inä, cuahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rä̧ji'̧iņä̧―.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpo̧cö̧sä̧. Chahuo̧'ta̧ ku̧nä̧rä̧jiţä̧, ja̧u̧tä̧ chu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧mä̧. Ucutu

korotömä adiunätä ppa̧cu̧huä̧chä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ cuä'otucu ojusodera̧'a̧―.

Judá Josérö Benjamínrö jäepä̧riņö̧ huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Judá Josérö tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧, ucuotönö Josérö pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ucu cu̧mö̧huä̧ya̧sä̧. Ucuru ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ chucuocua pä'ösä. Ttörömä cu̧ra̧huä̧rä̧'.

Ucu Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ jö̧'a̧nö̧ hue'öjä. 19 Chu̧ru̧hua̧, ujuturu ucu cumöhuäyotörö
jä'epinöjä: “¿Cuä'otucuru'inä, cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ru̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧?” 20 “Tä'o bö̧o̧ işa̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧,
ucuru pä'inätöjä, chu̧ru̧hua̧. I ̧ ̧ röji ru̧hua̧ jiņä̧ mö̧ä̧ya̧, bö̧o̧ işa̧ kä̧nö̧ i ̧ ̧ uhuäpächinörö'inä
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Tö̧jä̧hua̧ u̧bö̧o̧miņä̧mä̧ hua'ö icuina'a ö, ja̧u̧tä̧ ka̧tä̧hua̧ kö̧ ja̧ju̧miņä̧ ki ̧ ̧mö̧ ö̧. Jä'o
juiyo repeäcu” pä'inätöjä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ pätomenä, “Tocharö cui'cächätucuaröja” pä'inöjä ujuturu
cumöhuäyotörö. 22 “Ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧mä̧ jä'orö yorö'iso jaropi'ocö. Kara'a i'̧chö̧ ö̧mä̧, jä'o 'corupä'i'anö
hua̧,” pä'ö ucuocuinätöjä ucuru, chu̧ru̧hua̧. 23 Pa̧'a̧nö̧ pä'inöjä ucumä ujuturu: “Cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧
ucutucu ichö juiyö ömä, örömä ppa̧'ä̧chö̧ tocu'ätucuä ö”.
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24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'orö ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ucu, chu̧ru̧hua̧, cuiḩuȩnȩ päcuhuinömä jitähuinäcu.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'o ujuturu hue'inö: “Pä'äji ta'anö ppa̧'ä̧chö̧ tätucui tu̧cuȩ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
mitö 'chä̧nö̧”. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'orö ädä nätöjä: “Ti'̧chö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Tö̧jä̧hua̧ röji ru̧hua̧
ujutucu ichö ötä, ̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧. Ru̧hua̧rö̧ totö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, tö̧jä̧hua̧ ujutucu ichö juiyö ömä”.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tä'o ujuturu pä'inö: “Ucutu huo̧juä̧tö̧jä̧ chi ̧ ̧mö̧ a̧ju̧miņä̧ chi ̧ ̧mö̧ ta̧ju̧ru̧
kuhuäbecuiniyäcusä. 28 Ya̧tȩmä ö ö tö'ipächö iḩuiņö̧. Ttö pä'inösä iso päi'önä de'a ru̧hua̧
ppo̧ö̧cu̧ jȩpö̧ icuäjiyäcusä a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ja̧u̧ru̧ yorö'isotä tochococu. 29 Jitä'inä
piderö 'chocuhuipätucuomenä, ja̧u̧ru̧'iņä̧ surojö 'cuäopö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Bö̧o̧ işa̧ cha'a ö, a̧'u̧ u hua'ö
chicua pä'ö ucututä örö hue'ö cuicuäcuotöjä,” pä'inö chä'omä― pä'ö ji'ähuinödo Judá Josérö.

30,31 Juhua'a yabo pä'inödo Judá Josérö:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chu̧ru̧hua̧, tä'o ö̧ja̧'a̧ pä'äji ta'anö ppa̧tä̧cho̧mȩnä̧, ja̧u̧ mö̧ä̧ya̧ ujutucu

toa'a toomenä, 'corupäi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutu tä'o bö̧o̧ işa̧mä̧ a̧'u̧ u hua'ö icua pä'ö ujututä hue'ö
cuäcuotöjä. 32 Ttö chä'orö pä'inösä: “Ttötä chö̧jä̧hua̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧.

Ja̧u̧ru̧ ucuru ppa̧dä̧dö̧ juiyö ömä, ucu cuä'ca jo̧mȩ ö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧
'cuäopönä”. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mö̧ä̧ya̧rö̧ cu̧mö̧huä̧ya̧ ja̧ji ̧ juäimä, örötä hue'i cu̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä
chö̧ja̧ pä'ö. Mö̧ä̧ya̧rö̧mä̧ u̧bö̧o̧tö̧cu̧ jä'o ö̧ja̧'a̧ i'̧cha̧ hue'irö. 34 Chä'o ö̧ja̧'a̧ 'chi'̧chö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧
jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ mö̧ä̧ya̧ öcu ichö juiyö ömä? Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chä'orö surojö 'cuäopa'amä tochö
juiyö'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧― pä'inödo Judá Josérö.

José u̧bö̧o̧tö̧ u̧huo̧jua̧rö̧ pä'ö jiähuinö huȩnȩ

45 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä ä'ca jo̧mȩ ka̧cuä̧tö̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ ami 'qui'ächi'ö juiyönä a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧inä̧cu̧do. Huopinödo:

―O'ca toi'önä ö chä'ca jo̧mȩ ö̧ rä opächa hue'itö―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ Josécu ko̧cö̧ pinödo, u̧bö̧o̧tö̧ u̧huo̧jua̧rö̧ pä'ö jiähuomenä.
2 Pä̧içu̧nä̧ ajuähua'a ö, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ahuaruhuä'inä

ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José u̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―Ttötäsä Josémä. ¿Jiņä̧ kö̧ chä'omä?―
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧bö̧o̧tö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧ ye ecua'a ö, ädätocotö pinätödo. 4 Josémä

u̧bö̧o̧tö̧rö̧ pä'inödo:
―Ttörö tö'cönänö ichi'ätucui―.
Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, tö'cönänö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧do. José pä'inödo:
―Ttötäsä cu̧jä̧hua̧tu̧cu̧ Josémä. Egipto rȩjȩra̧'a̧ iyö cuicuinätucuäcumä ötäsä. 5 Jitämä cua̧'cua̧
a̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧'. Jitämä cu̧ra̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧' pocu örö pärätänä iyö cuicuinätucua'a ö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucutu cuä'catucunä hueinäcusä cua̧'cua̧rö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 6 Täcö todäre
a̧'ȩ 'cuäopina'a ppäi uähuämä Egipto rȩjȩ ö̧. Jiņä̧ jim̧ö̧tȩ a̧'ȩ jä̧cua̧'a̧ ku̧nä̧huä̧nä̧'iņä̧, trigo
rähuänä'inä juiyönämä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucutu cuä'catucunä hueinäcusä cua̧'cua̧rö̧

cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ucutu cuahuaruhuä'inä recuächäcua'anö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä
huecuhuätucuococu pinösä pocu chicha pä'ömä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä hueinäcusä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä jȩiņä̧cu̧sä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ jä'o jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ ahuaruhuä u̧ru̧hua̧'iņä̧,
Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧'iņä̧ päi'önä chö̧ja̧ pä'ö hueinäcusä. 9 Chä'orö jurunä ji'ähuäjätucui.
Ja̧u̧ru̧ päcuhuätucuaja: “Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji cui ̧ ̧ Josémä pä'ö. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinäcusä Egipto
rȩjȩnä̧ ru̧hua̧ chö̧ja̧ pä'ö. Recuomä toepo. Jurunä ö chö̧ja̧'a̧cu̧ cuichätucuaja. 10Gosén rȩjȩnä̧
cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, ö chö̧jo̧mȩ ö̧ tö'cö, ucutu'inä, cui ̧ ̧mö̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧'iņä̧, cuä̧jim̧ö̧
o̧vȩja̧stö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧'iņä̧, o'ca juiyönä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧. 11 Ju̧huȩnȩtä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ötä
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cu̧cuȩtu̧cu̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧, jiņä̧ jim̧ö̧tȩ a̧'ȩ ppäi 'cuäopä̧cuȩmä̧ ka̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧
usurä isotö juocuhuätucu juiyäcua'anö, cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧ tocuhuepo'ächätucu juiyäcua'anö”.
12Ucutu cu'äretucunä topätöjä, chö̧jä̧hua̧ Benjamín'inä ö'ärenä topö, ötä chamonä chänä
chucuocua'amä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chä'orö jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä tocu'äjätucumä
Egipto rȩjȩnä̧ kä̧nö̧ ö̧ja̧ ucuotönä chöadihuä'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chä'orö jurunä pocu
cui'cächätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧―.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä'opö, ä'o Jacob ö̧jo̧mȩ Canaán rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧do.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'orö ji'ähuinätödo:
―Josémä jiņä̧ kä̧ji.̧ Egipto rȩjȩnä̧ ru̧hua̧ päi'önä kä̧ji ̧ yorö'iso.
Ttä'o jahuätörömä yorö'isotä esetocö pinödo. 27O'ca juiyönä José jiähuäjimä, ä'orö

ji'ähuinätödo. Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, caruquiyä José jä'o Jacobrö 'cächa pä'ö hueäji ocä
toomenä, ä'o Jacob esehuächi'inödo. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel pä'inödo:
―Ye täcö adihua'a. Chi ̧ ̧ Josémä jiņä̧ ö̧jiy̧ä̧cu̧sä̧. Tochäjä̧cua̧sä̧ 'corupädi'äcua'a ä'canänö―

pä'inödo Israelmä.

Jacob Egiptora̧'a̧ iŗȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

46 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel öäre o'ca juiyönä ȩpö̧ rä'opinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Beerseba ötahuiyä
jubö rȩbȩhuiņö̧do. Juhuorö jä'o Isaac Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ku icu iyähuä jȩpö̧ iyinödo.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israelrö yodo u̧'cuo̧ ̧nä̧ ucuocuinäcudo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios. Päinäcudo:
―Jacob, Jacob―.
Jacob ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧―.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inödo:
―Ttötäsä Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios, cuä'omiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Egipto rȩjȩra̧'a̧ cui'̧cha̧ pä'ömä

yecuhuecuä'. Juhuorötä jȩchä̧cua̧sä̧ ucu u isotö recuätö recuächönä. 4Ucutäcu chi'̧chä̧cua̧sä̧
Egipto rȩjȩra̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a ö ucuru pocu chi'̧cä̧chä̧cua̧sä̧ pä'äji ta'anö. Josétä cui'äre
mö̧'ȩpö̧ a̧huä̧rä̧cua̧jä̧ cuami yuppa jubö huächi'omemä―.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacob Beerseba ö rä'opinödo. Israel i ̧ ̧mö̧mä̧ ä'o Jacobrö'inä, ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧,
̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧ ȩpiņä̧tö̧do caruquiyänä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'orö ȩpa̧ pä'ö hueäji ocä

caruquiyänä. 6 Jahuätö öäre'inä, ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧, Canaán rȩjȩ ö̧ ȩmiņö̧mä̧ ȩpö̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧
ichinätödo, Jacob'inä i ̧ ̧mö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧'iņä̧. 7 Jacobmä i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ahuaruhuä o'ca toi'önä̧rö̧ ȩpiņö̧do
Egipto rȩjȩra̧'a̧.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacobmä i ̧ ̧ Judárö ä'canä hue'inödo Gosénra̧'a̧ todehuä̧mä̧ mä̧nä̧mä̧ ¿ ̧mä̧ ö̧?
pä'ö Josérö jä'epö ä̧ju̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Gosén rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 29 José öäre carucä
jo̧mȩ päi'önä jȩ a̧ pä'ö hue'äji'ca̧, Gosén rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧do, jä'o Israelrö esehua pä'ö. Jä'orö
toomenä, hua'adi'ö recuonänö ajuäunu esehuinödo. 30 Israel Josérö pä'inödo:
―Täcö ucuru tocha'a ö, 'corupädi'ö ömä huäinä jä̧cua̧'a̧.

Jacobrö 'turu cuäcua'a i ̧ ̧ Josérö ucuocuinö huȩnȩ

47 28 Jacob Egipto ö Gosén rȩjȩnä̧ diecisiete a̧'ȩ jo̧mȩtä̧ kiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacobmä
ciento cuarenta y siete a̧'ȩ kiņö̧do o'ca juiyönämä.

29 Israelmä täcö 'corupäi'ome tö'cöhuächi'äcu, i ̧ ̧ Josérö ä̧tȩpiņö̧do. Pä'inödo:
―Ttörö re rö̧jö̧nä̧ tocu'u umä, chöja dea'a cu̧mö̧ ppäcuepo'a öja. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧tä̧

chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ iso päi'önä pädäjimä jȩpö̧ pä'ö. 'Corupädi'omenä, Egipto rȩjȩnä̧mä̧ 'turu
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cuicuä ö. 30 Egipto rȩjȩ ö̧mä̧ cho'co jähuä cuȩpa̧ja̧ chä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ 'turu cuinomecu, jahuätöcu
ppeyänä 'turu cuicua ö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José pä'inödo:
―Ye. Ucu päcuhuäji ta'anö jȩchä̧cua̧sä̧.

Jacob 'corupäi'inö huȩnȩ

49 33 Jacobmä i ̧ ̧mö̧rö̧ röji iḩuȩnȩ ucuocu rö̧nip̧ö̧, ö̧jä̧piy̧ä̧ camanä cä'epö huä̧nö̧ pä̧mä̧dö̧,
ami yuppa täcö röjitä 'chahuäda'a ö 'corupä'i'inödo.

Jacobmiņä̧ i ̧ ̧mö̧'cotö ä'omiņä̧rö̧ idoränä ö nö huȩnȩ

50 12 Jacob i ̧ ̧mö̧'cotö ä'omiņä̧ hueipinö ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. 13 Canaán rȩjȩra̧'a̧cu̧ o'co
jähuä ȩpiņä̧tö̧do. Ihueye 'turu icuähuome päi'önä Abrahamminä Efrón hi ta ö̧ja̧ işa̧ ö̧

imi nä̧jä̧nä̧, ju̧huȩnȩtä̧ rorä idoränä ä'o Jacobmiņä̧ o'co jähuä rö nätödo. Ja̧huä̧jä̧ Macpela pä'ö
miçuä̧jä̧'inä, Mamre pä'ö micuä̧jä̧'inä tö'cö jiņa̧'a̧do. 14 Jä'omiņä̧rö̧ rötö iḩuä̧ji'̧ca̧, José Egipto
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧do, u̧bö̧o̧tö̧cu̧, ö̧jä̧hua̧cu̧ o'ca toi'önä jahuätöcu jä'ominärö rötö iḩuä̧jä̧tö̧cu̧.

José röji ö̧jiņö̧ huȩnȩ
15 Ttä'omiņä̧ 'corupäi'äji o'ca'a, José u̧bö̧o̧tö̧ pä'inätödo:
―Iso päi'önä Josémä churutä suronä jȩ ̧nö̧ micuä päi'önä ¿pärocua'a ö ujuturu suronä

jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧―
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Josérö ̧huȩnȩ hue'inätödo. Pä'inätödo:
―Tä'omiņä̧ 'corupäi'äcua'a ä'canä hue'ipinö: 17 “Pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaröja Josérömä pä'ö.

Jädepäcujä, unichi'i cu̧bö̧o̧tö̧ suronä jȩ ̧nö̧mä̧, ucuru suronä jȩ ̧na̧'a̧ ö̧,” pä'inö cuä'omiņä̧―
pä'inätödo. ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ unichi'i cuä'o Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios umöhuäyotö suronä jȩ ̧nö̧mä̧―
pä'inätödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ̧huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, José ajuähuinödo. 18 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧bö̧o̧tö̧ José ä'ca jo̧mȩ ichi'ö,
hue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ucuotönö pä'inätödo:
―Topi, ujutumä ucu cumöhuäyotö päi'önä ichäjätöjä―.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ José jahuätörö pä'inödo:
―Yecuhuecuätucuä ö. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä̧cö̧sä̧ ömä. 20Ucututä örö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö

cuamöcuädinätucua'anä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä jȩpiņö̧ adihua'a ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ recuätö a̧'cua̧rö̧ ki'̧ä̧tö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jȩiņö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yecuecuätucuä'. Ttö
ucuturu'inä, cui ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuturu recuä rö̧jö̧mä̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ José jahuätörö repe'ö re rö̧jö̧nä̧ topö ucuocuinä̧u̧do.

José 'corupäi'inö huȩnȩ
22 Egipto rȩjȩnä̧tä̧ kiņö̧do Josémä, jä'ominä ahuaruhuä'cotö'inä. José ciento diez a̧'ȩ kiņö̧do.

23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Josémä i ̧ ̧ Efraín i ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧ juhua'a yabo ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ topinödo. Manasés i ̧ ̧
Maquir i ̧ ̧mö̧ uhuäpächomenä, yinäcudo José öja ju'tä huä̧nä̧u̧ esehua pä'ö.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä u̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ pä'inödo:
―Täcö 'corupädi'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios yorö'iso ucuturu a̧huä̧rä̧cuo̧töjä̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ ucuturu ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧ korojä̧ra̧'a̧cu̧, Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä, Jacobrö'inä iya
päinä̧jä̧ra̧'a̧―. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä, jä'ominä Israel i ̧ ̧mö̧'cotörö pä'inödo:
―Yorö'iso Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucuturu a̧huä̧rä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ “Cuihue'quiyu cuo'co

jähuä pij̧ä̧ ö̧ tȩpä̧cuo̧tö̧jä̧” pä'ätucui ö― pä'inödo José.
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26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ José ciento diez a̧'ȩ hua̧ ö̧jo̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo. Ja̧u̧ru̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧
hueye jȩ ̧nö̧ ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a hua'are ȩnä̧huo̧ca̧ jacuä ȩniņä̧tö̧do Egipto rȩjȩ ö̧.
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