
ÉXODO

Israel ö̧ja̧rö̧ suronä jȩ ̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Israel i ̧ ̧mö̧ chutäcu Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņä̧tö̧do. T ̧ ̧mö̧cu̧ ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧cu̧ iḩuiņä̧tö̧do.
2 Israel, koro im̧im̧ä̧ Jacob, i ̧ ̧mö̧ ̧mim̧ä̧ pa̧'a̧nö̧ miçuiņä̧tö̧do: Rubén'inä, Simeón'inä,

Leví'inä, Judá'inä, 3 Isacar'inä, Zabulón'inä, Benjamín'inä, 4Dan'inä, Ne alí'inä, Gad'inä, Aser'inä.
5 Jacob ahuaruhuä o'ca toi'önä setentanö huotö jiņa̧'a̧do. Jacob i ̧ ̧ José täcö Egipto rȩjȩra̧'a̧
kiņö̧do.

6 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a José 'corupä'i'inödo. U̧bö̧o̧tö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧'iņä̧, ̧rȩcua̧mö̧'iņä̧ o'ca toi'önä
Canaán rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichinätömä hua'ö icuinätödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧ ̧ ̧mö̧ recuätörö
ku̧nä̧riņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ recuächö, juruhuinätödo. Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä suhuädi'önä
ka̧cuiņä̧tö̧do.

8 Recuo a̧'ȩ o'ca'a ka̧ra̧ Egipto rȩjȩ ö̧ ru̧hua̧ päi'önä hue'inödo. Ja̧u̧ ru̧hua̧mä̧ José minä ru̧hua̧
ö̧jiņö̧mä̧ jerupinödo. 9Umöhuäyotörö pä'inödo:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Israel ö̧ja̧mä̧ ujutu u'inä abonänö recuächätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu u'inä

abonänö juruhuätö. 10 Jahuätörö huo̧ju̧nä̧tä̧ jȩta̧ja̧ juhua'a yabocu recuächö juiyäcua'anö.
Yodoji ujutu taboiyotö chomenä, Israel ö̧ja̧ jahuätöcu do'ächi'ö ujuturu urohuähua'acu.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ̧rȩjä̧ ö̧ rä opächö juiyäcua'anö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ hue'inätödo jahuätö ö korotö adicuä ruhuotö
päi'önä ö̧ja̧cua̧ pä'ö. Israel ö̧ja̧ uruhuotö päi'önä u̧ju̧niņä̧u̧do. Israel ö̧ja̧rö̧ suronä jȩpö̧
pä̧içu̧nä̧ adita pä'ö hue'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ ötahuiyä to̧mȩrȩ adi nätödo Pitón'inä,
Ramsés'inä pä'ö micu, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ cuähuä hua'adö u̧ju̧na̧ pä'ö ja̧u̧ ötahuiyänä. 12 Egipto rȩjȩ
ö̧ja̧mä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ a̧ ȩcu̧nä̧ jȩ a̧'a̧nä̧, ̧ ̧mö̧mä̧ yabonötä recuächinätödo.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yabonötä rö̧ä̧chiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ye ecuinä̧u̧do.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ hue'inätödo Israel ö̧ja̧rö̧ juiyo pä̧içu̧nä̧ aditönä. 14 Egipto
ö̧ja̧mä̧ ra̧huä̧rö̧nö̧ adita pä'ö hue nä̧u̧do. Redä'quiyu adita pä'ö hue nä̧u̧do. Ttö'ä yu'inä

rö̧ȩnä̧ adita pä'ö hue nä̧u̧do. Piy̧ȩ o'ca juiyönä ubara u'u kä̧nö̧ adita pä'ö hue nä̧u̧do.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ucuocuinödo Sifrarö'inä, Fúarö'inä, modu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧

isotörö. Jahuätömä hebreos ö̧ja̧ ö̧ nä̧tö̧rö̧ a̧'ä̧riņä̧tö̧do ̧ ̧mö̧rö̧ uhuäbecua'anä. 16 Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ pä'inödo:
―Hebreos ö̧ja̧ nä̧tö̧rö̧ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ubo uhuäpächö ömä, cuä'ö cuicuätucuaröja.

Isaju kuhuäpächö ötä, huäinä cäcuepätucuaja― pä'inödo.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ hueäji'anömä jȩpo̧co̧tö̧ pinätödo modu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧

isotömä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ucuota'a ö. U̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧ huäinä uhuäpächa'anä topinätödo.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ huopinödo modu ta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö cha pä'ö. Jahuätörö
pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧jä̧tucuä̧ ö̧? ¿Dä̧bö̧ huäinä tocu'äjätucuä ö u̧mä̧tö̧ uhuäpächa'anä?
19Modu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ pä'inätödo:
―Hebreos ö̧ja̧ ö̧ nä̧tö̧mä̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ nä̧tö̧ ö̧'inä im̧içu̧nä̧nö̧ uhuäbecuätö. Juruhuätö

ja̧'a̧ ö̧, ujutu ̧rȩbȩhui'̧ä̧cua̧ ä'canä, ̧ ̧mö̧rö̧ täcö uhuäbecu o'ca'atä topä'ijätöjä―
pä näcudo.
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20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adiu jȩpiņö̧do modu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ recuächö juruhuinätödo. 21Modu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ye'ecu cuä'ö cuoca'a ö, ̧ ̧mö̧ recuätörö iyinä̧u̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧ hue'inödo o'ca toi'önä umöhuäyotörö, hebreos ö̧ja̧ ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ uhuäpächomenä,
Nilo ajera'a do'opö cua pä'ö, ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧tä̧ ö̧jip̧a̧'a̧nä̧.

Moisés uhuäpächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ya̧tȩ Leví ahuaruhuä'cotö ö işa̧ irecua päi'önä ȩmiņö̧do. Yaju'inä
Leví ahuaruhuä'cotö ö isaju jiņa̧'a̧do. 2 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a möchaju pä'i'inäjudo. Uborö

uhuäbecuinäjudo. A̧diḩua̧ uhuäpächa'a topö, kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧ räjepoca'a dajö
kicuinäcudo kojusodenä. 3 Juhua'a yabonö dajö icuähuä juiyinäcuado. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mära
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧ pö ähuä̧cä̧ ȩmö̧, tä näjudo dö'cäu juäi ö. Jahuä̧cä̧ jacuä ki ̧ ̧rö̧ ȩnö̧, Nilo ajenä
isä'cua 'quȩtȩ rö̧niņä̧ju̧do.

4 Ji'̧quiçha̧hua̧ uböa otonänö kä̧nö̧, kö̧jä̧hua̧rö̧ däje jȩ a̧ pä'ö topä̧riņä̧ju̧do ku̧huo̧jua̧ pä'ö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ i ju Nilo ajera'a aje i'ö 'chiņä̧ju̧do, kumöhuäyotö nä̧tö̧mä̧ aje

jäyotonä cue ächa'anä. Ru̧hua̧ i ju pö ähuä̧cä̧ ajenä isä'cua 'quȩtȩ ra̧'a̧ topö, kumöhuäyajuru
hue'inäjudo ki'cächa pä'ö. 6 Pö ähuä̧cä̧ ba'epö, ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topinäjudo. Ajuähuiyäcua re
rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ topinäjudo.
―Hebreos ö̧ja̧ işa̧ i ̧ ̧, a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inäjudo.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧hua̧ uböamä ru̧hua̧ i juru pä'inäjudo:
―¿Katate acuaju hebreos ö̧ja̧ isajuru kicha pä'ö huochopo'äjato? ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ katate kajarö

pä'ö― pä'inäjudo.
8―A̧, täi― päjinäcuado ru̧hua̧ i ju.
Ja̧'hua̧nö̧ huejäcua, jahuäju möäyajumä ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧ru̧ o'ö 'chiņä̧ju̧do. 9 Ja̧'hua̧nö̧

ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧ kichomenä, ru̧hua̧ i ju pä'inäjudo:
―Piderö ȩpi.̧ Cuatate cuajiya ö. Ttö chimitäcuajujä.
Ja̧'hua̧nö̧ päjäcua, ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ȩpö̧, katate ajö pö ädinäjudo. 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ji'̧quiçha̧hua̧

böo juomenä, ja̧ju̧mä̧ ȩpö̧ iyinäjudo ru̧hua̧ i juru. Ru̧hua̧ i ju yajutä ki ̧ ̧ päi'önä pö ädinäjudo.
Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ o'inäjudo Moisés pä'ö.
―Aje ö chȩmiņä̧cu̧ pä'ö ―o'inäjudo Moisés pä'ömä.

Moisés Egipto ö töipächinö huȩnȩ
11Moisés böo juo'inö'ca̧, ahuaruhuä hebreos ö̧ja̧ aditome do'ächö 'chiņö̧do. Juiyo pä̧içu̧nä̧
adita'a topinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧ Moisés a̧hua̧ru̧hua̧ hebreos ö̧ja̧ işa̧rö̧

cuäcuäa'a topinödo. 12 Korotö to a'acu pä'ö adiunä toä'chomenä toiyäcu, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧
işa̧rö̧ cuä'ö icu, rȩba̧nä̧ dajö icuinäcudo. 13 Pä'äji ta'anö koro mo̧ro̧ do'ächö 'chiņö̧do juhua'atä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hebreos ö̧ja̧ ta̧ju̧ örohuähua'a topinödo. Suronä jȩpä̧jiŗö̧ pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ cuäcuäcu'a'a ö?
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ädä nödo:
―¿Di jä̧ ö̧ ucuru hue'inömä ujutu tu̧ru̧hua̧ päi'önä ujuturu tä̧bo̧cuä̧ işa̧ cu̧ja̧ pä'ö? ¿Ttörö'inä

cuä'ö cuicua pä'ö amöcuädöjä tä̧ji,̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧rö̧ cuä'ö cuicuäji ta'anö?
Moisés ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, ye'inödo. “Iso päi'önä ö jȩchä̧jim̧ä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö,”

amöcuädinödo. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ru̧hua̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧, Moisésrö cuä'ö cua pä'ö hue'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisésmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ö̧ tö'ipächinödo, Madián rȩjȩra̧'a̧ ö̧ja̧ pä'ö.
Juhua'a ö ajiya reju jäyä pä̧mä̧diņö̧do.
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16 Juhua'a ö Madián rȩjȩnä̧ ya̧tȩ ru̧hua̧ kiņö̧mä̧, i ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧rö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧do.
Jahuätö ajiya huä'ö ichinätödo reju u. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ajiya a̧cuo̧'ta̧ suhuädi'önä toto a pä'ö
ichinätödo, ä'o ä̧jim̧ö̧ ovejatö̧ ahua pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korotö ovejatö̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ichi'ö,
nä̧tö̧rö̧ ya'opö icuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Moisés ä̧rä̧mi'̧ö̧, nä̧tö̧rö̧ ppä'ädö 'chiņö̧do, ajiya iya
pä'ö ä̧jim̧ö̧rö̧. 18 Jahuätö nä̧tö̧mä̧, ä'o Jetro ö̧jo̧mȩ chi'iyäcu, jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧do:
―¿Dä̧bö̧ jurunätä cuichäjätucuä ö jitä mo̧ro̧mä̧?
19 Jahuätö ädä nätödo ä'orö:
―Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧ ppä'ädäji ovejatö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ujuturu ya'opö cuiyäcu.

Ajiya'inä huä'ö iyäji tä̧jim̧ö̧ ahua pä'ö.
20 Ttä'omä i ̧ ̧mö̧rö̧ pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ¿to ö̧jä̧ ö̧ ja̧u̧mä̧? ¿Dä̧bö̧ katä jarocu'ipäjätucuärö ö? Ji'ähuäjätucuirö

ujutucu u̧cuȩ ucua.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu ̧huä̧jä̧cu̧, Moisés eseunu kiņö̧do Jetro ojusodenä. Ja̧u̧mä̧ i ju Séforarö

hue'inödo Moisés irecua päi'önä. 22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Séfora ki ̧ ̧rö̧ uhuäbecuinäjudo. Moisésmä ja̧u̧ru̧
o'inödo Gersón pä'ö. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ päa'a “Ttömä içhä̧cuä̧hua̧sä̧ korotö ̧rȩjä̧nä̧ pä'ö”.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuo jiņö̧ o'ca'a Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ 'corupä'i'inödo. Israel ö̧ja̧ juiyo pä̧içu̧nä̧
aditönä hue ä̧rä̧u̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ huopinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ huo ömä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö

rȩbȩhuiņa̧'a̧do. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jahuätö huo ömä ä̧ju̧cu̧, amöcuädinödo
Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä, Jacobrö'inä jitörö iso päi'önä jȩä̧cuȩ huȩnȩ. 25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Israel
ö̧ja̧ ubara u a'a re rö̧jö̧nä̧ topinödo.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö ȩmiņö̧ huȩnȩ

3 1 Juhua'a kä̧nö̧ Moisésmä im̧iy̧a̧ Jetro ä̧jim̧ö̧rö̧ a̧'ä̧riņö̧do. Jetromä ru̧hua̧ pinödo Madián
rȩjȩra̧'a̧ ö̧. Moisés ovejatö̧rö̧ ȩpiņö̧do ö̧ja̧ toächome pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'ö Sinaí inähuära'a,

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ij̧ȩcuä̧cuo̧mȩ inähuära'a. 2 Juhua'a ö Tu̧ru̧hua̧ Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel Moisésrö
ij̧ȩcuiņö̧do dau u'cua jäinä ocurä cuoa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jäi ö. Moisés toomenä, dau u'cua jäimä ocurä
cuoa'anä, cuo'ö icuoca'a jiy̧ä̧cu̧ ye'önö topinödo. 3 “Cuo'ömä cuoa'anä, dau u'cua jäimä ¿ a̧'a̧nö̧
pä'ö cuo'ö icuocua'a jä̧ ö̧? 'Quȩ'içhö̧ 'chä̧nö̧ tochäjäcua'ato,” pä'ö amöcuädinödo Moisés.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés 'cä̧'içhö̧ 'chä̧nö̧ toomenä, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ucuocuinödo dau u'cua
jäi ö.
―Moisés, Moisés― pä'inödo.
Moisés ädä nödo:
―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―Tö'cönänömä cuichi'ä'. Cu̧jä̧pö̧ isäya ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icui. Ju̧huȩnȩ ucu cu̧jä̧do̧mȩmä̧, ö adihuä

işa̧ chiŗȩjä̧.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inödo:
―Ttötäsä cuä'omiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, Abrahamminä Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, Isaacmiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧,

Jacobmiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ ötäsä.
Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Moisés i'ä mö̧'ȩcuiņö̧do, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö topö yecue'a'a ö. 7 Tu̧ru̧hua̧ Dios

juhua'a yabocu pä'inödo:
―Iso päi'önä chumöhuäyotö Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ pä̧içu̧nä̧ aditö kä̧nö̧ a̧'cua̧ a̧ ȩcu̧nä̧

hue nä̧u̧ topäjisä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä isotö suronä jȩ ä̧u̧ huo a'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ubara u u'inä,
huo̧jua̧sä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuä̧jişä̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧mö̧ ö̧ 'chodipatö pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Egipto rȩjȩ ö̧ rä'epö chicuatö pä'ö, korojä̧ rȩjȩ a̧diḩuä̧jä̧, rö̧ä̧jä̧ cuähuä ppuruhuä̧jä̧ra̧'a̧ chȩpa̧tö̧
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pä'ö. Juhuä̧jä̧ra̧'a̧mä̧ cananeos ö̧ja̧'iņä̧, hi tas ö̧ja̧'iņä̧, amorreos ö̧ja̧'iņä̧, ferezeos ö̧ja̧'iņä̧,
heveos ö̧ja̧'iņä̧, jebuseos ö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧. 9 Iso päi'önä Israel ö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ajuäunu huo a'a
ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ jahuätörö suronä hue ära'a topäjisä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ucuru hue'ösä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ucuocuäji, chumöhuäyotö Israel ö̧ja̧rö̧ rä'epö cuicuatö pä'ö
Egipto ö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Dios.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧cu̧mä̧ ucuocu chi'̧chö̧ juiyö'anö hua̧sä̧ ömä, Egipto rȩjȩ ö̧ ucu

cumöhuäyotö Israel ö̧ja̧rö̧ rä'epö chicua pä'ö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Ttömä iso päi'önä ucutäcu chö̧jä̧cua̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧ ötä ucuru huedömä. Egipto

rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧rö̧ cui'cächö o'ca'a, pihuä inähuä ö jahuätöcu örö ucuotönö amöcuädö ö
huedö jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Ttö Israel ö̧ja̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ 'chä̧nö̧, jahuätörö jidähuomenä: Cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios

hueäcusä ucuturu. Pädomenä, ¿ a̧'a̧nö̧ miçua̧ jä̧ ö̧ im̧im̧ä̧ pä'ö? jahuätö jä epö ömä, ¿ a̧'a̧nö̧
chädätäcua'a jä̧ ö̧?

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―TTÖTÄSÄ KÖ̧MÄ̧ IHUEYE TTÖTÄSÄ. Pa̧'a̧nö̧ pä'ö jicuhuähuaja Israel ö̧ja̧rö̧: IHUEYE TTÖTÄSÄ

pä'ö miçua̧ hueinäcusä ucuturu jidähua pä'ö, päcuhuaja.
15 Juhua'a yabocu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inödo Moisésrö:
―Pa̧'a̧nö̧ jicuhuähuaja Israel ö̧ja̧rö̧: Tu̧ru̧hua̧, cuä̧do̧tö̧miņä̧ Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä

Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, örö hueinäcusä ucuturu pä'ö, jicuhuähuaja― pä'inödo Dios. ―Jitä chim̧i ̧
pädäjimä IHUEYE TTÖTÄSÄ beipächocö chim̧im̧ä̧. Piy̧ȩtä̧ 'cuäopönätä chim̧im̧ä̧ pä'äji pä'ö,
jicuhuähuaja. 16 Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ cu̧ca̧ca̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö hue'inö pä'ö, jicuhuähuaja.
Jahuätörö jicuhuähuaja: Tu̧ru̧hua̧, tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, Abraham'inä, Isaac'inä, Jacob'inä
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ örö ij̧ȩcu̧ päinäcusä pä'ö: Cha̧'cua̧ a̧nö̧ topösä Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ucuturu suronä
jȩ ö̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ tocha'a ö pä'ösä: Ucuturu rä'epö chiçuä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ ö̧, ubara
ucuhuätucuome ö, korojä̧ra̧'a̧ cuähuä ppuruhuä̧jä̧ra̧'a̧ chȩpä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö. Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧

cananeos ö̧ja̧'iņä̧, hi tas ö̧ja̧'iņä̧, amorreos ö̧ja̧'iņä̧, ferezeos ö̧ja̧'iņä̧, heveos ö̧ja̧'iņä̧,
jebuseos ö̧ja̧'iņä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ chumöhuäyotö Israel ö̧ja̧ ucu päcumä adiu ä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucucu, Israel ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧cu̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧ 'chä̧nö̧, pä̧cuhuä̧cua̧jä̧:
Tu̧ru̧hua̧, Israel ö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ujuturu ucuocuinö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ja̧ toächomecu huecuhuatö pä'ö jä'epö ichäjätöjä, Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios koro juo'otörö ku icu ya pä'ö, päcuhuäcuotöjä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ 'cuäopoca'a
jö̧ ö̧mä̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ räcuopätucua pä'ö hue'ocö jä̧cua̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö chujurunä
ö̧ja̧ eru juäi jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ye ecue'ächönä. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ja̧'a̧tä̧ to̧ä̧cua̧

ru̧hua̧mä̧, räcuopätucua'anä. 21 Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ucuturu ucuotönö to äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
räcuopätucuomenä, koro juäi jui'ömä rä'opocotö cuäcuotöjä. 22 Israel ö̧ja̧ ö̧ nä̧tö̧ o'ca toi'önä
jä epäcuotö Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧, ö̧jo̧mȩ tö'cö ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧, ojusodenä kä̧ju̧ u̧'iņä̧
koro juäi pärätä ö adicuä'inä, koro juäi oro ö adicuä'inä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧tu̧cu̧
u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cu̧'ca̧tä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ öäre ö cuȩpä̧cuo̧tö̧jä̧―
pä'inödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios.

4 1 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Esetocotö äcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧. Pärocua'acu örö pä äcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧: Isocö. Tu̧ru̧hua̧ Dios

ucuru ij̧ȩcuo̧co̧cu̧ pinö̧jä̧ pä'ö.
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2 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―¿Däje jä̧ ö̧ cu̧mö̧nä̧ 'chu̧cu̧huä̧rö̧mä̧?
Moisés ädä nödo:
―Chi a'ca.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinäcudo:
―Cui a'ca rȩjȩ icui.
Moisés i a'ca rȩjȩ icuomenä, äcatä päi'ina'ado. Moisés ye'ö tö'ipächi'inödo. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Cumö ki'̧ä̧dö̧, iḩuiŗi'̧pa̧ ö̧ 'chu'ädi.
U̧ru̧hua̧ hueö ta'anö 'chuhuädomenä, pä'äji ta'anö i a'catä päi'iniyäcudo. 5 Juhua'a yabocu

Tu̧ru̧hua̧ Dios päinäcudo:
―Pä'äji ta'anö jȩpö̧sä̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ ucutu cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧, Abrahamminä'inä,

Isaacmiņä̧'inä, Jacobmiņä̧'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ucuru chij̧ȩcuä̧jim̧ä̧ esetäcua'anö― pä'inödo Dios.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Cu̧mö̧ rä'ädäcuähui cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä cu̧bä̧ dea'a.
Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧'hua̧nö̧ päcu, Moisés ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä u̧bä̧ dea'a u̧mö̧ rä'ädäcuähuinödo.

Rä'ädäcuähuäji'ca̧ 'cho'äu toomenä, ajiya isoppa teoppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧ teina'ado u̧mö̧mä̧, lepra
märichei ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Moisésrö pä'inödo:
―Pä'äji ta'anö cu̧mö̧ rä'ädäcuähui cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä cu̧bä̧ dea'a.
Moisés pä'äji ta'anö ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä u̧bä̧ dea'a u̧mö̧ rä'ädäcuähuinödo. Pä'äji ta'anö 'cho'äu

toomenä, lepra märichei jä̧jim̧ä̧ täcö huahuächipäja'atä topäcuähuinödo. Korome ij̧ȩta̧ adihuome
ta'anö päi'inäcudo. 8 Juhua'a yabonö Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―Cui a'ca äca päi'a'a to omenä esetö juiyö ömä, cu̧mö̧ cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä cu̧bä̧ dea'a

rä'ädäcuähui'ö'ca̧ 'chocuhuähua'a to omenä esetäcua'anö. 9 Ja̧u̧ todäre ij̧ȩcuä̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧
esetö juiyö ömä, ucuru'inä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, jȩcu̧'ä̧ji'̧iņä̧ esetö juiyö ömä, Nilo aje ö

ajiya huä'opö tocuhuaja rȩjȩ ajiya joome. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Nilo aje ö ajiya tocuhuomenä,
ucuojatä päi'äcua'a rȩjȩ ajiya joomemä.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ädä nödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö.
―Chu̧ru̧hua̧, ömä adiunä chucuocuä̧rö̧ juiyö'anö hua̧sä̧. Mo örö huecu'inö'inä adiunä

ucuocuä̧ro̧cö̧ pinösä. Jitä'inä ö ucu cu̧mö̧huä̧ya̧ cha'anä, chiḩuȩnȩ'iņä̧ adiunämä ucuocuä̧ro̧cö̧sä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―¿Di jä̧ ö̧ ö̧ja̧ işa̧ ä adi nömä? ¿Di jä̧ ö̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧rö̧'iņä̧, ä̧ju̧cuo̧cö̧rö̧'iņä̧, adiu topä̧rö̧rö̧'iņä̧,

ä̧to̧ca̧rö̧'iņä̧ aditömä? Ttötä ucu Cu̧ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧ aditömä ¿isodi?̧ 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuocuäji.
Cuänä cucuocuomenä ucutäcu chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧. Chu̧huo̧juȩtä̧cua̧jä̧ ucu cucuocuä̧cu̧ȩmä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés ädä nödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ka̧ra̧rö̧tä̧ hue'i ucu pä̧huä̧ rö̧jö̧ tocu'äcuru, cuiḩuȩnȩ jiähua pä'ö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ra̧huä̧rip̧iņö̧do. Pä'inödo:
―Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, cuböo Aarón'inä Leví isotö işa̧ kö̧. Ja̧u̧mä̧ adiu ucuocuä̧rö̧ chu̧huo̧juä̧cu̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ täcö ichö ucuru mä̧nä̧ kä'co ö pä̧tȩcuä̧ päi'a pä'ö. Ucuru toomenä, rö̧ȩnä̧
ȩsȩhuä̧cua̧. 15 Ja̧u̧cu̧ ucuocu huȩnȩ jä̧jim̧ä̧ jicuhuaröja. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötä ucu cuänä'inä, ja̧u̧
änä'inä chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧. Jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ chu̧huo̧juȩtä̧cua̧sä̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cucuocuaji
juäimä, ja̧u̧tä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ ucu cuä ta'anö ö̧jä̧cua̧. Ucutä ja̧u̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧ ta'anö
cu̧jä̧cua̧jä̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧nä̧ ȩpi ̧ cui a'ca, huo̧juȩcuä̧ päi'önä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧― pä'inödo Dios
Moisésrö.
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Moisés Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧ ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
18 Tu̧ru̧hua̧ Dios päji huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧, Moisés juhua'a ö rä'opö, im̧iy̧a̧ Jetro ö̧jo̧mȩcu̧

ppa̧'ä̧chiņö̧do. Im̧iy̧a̧rö̧ pä'inödo:
―Egipto rȩjȩra̧'a̧ hue'i ö, chahuaruhuä Egipto rȩjȩra̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppa̧dä̧cha̧ pä'ö, jiņä̧ a̧'cua̧ra̧

pä'ö tochäja― pä'inödo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jetro Moisésrö pä'inödo:
―Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ adiu täi.
19Moisés Madián rȩjȩra̧'a̧ ö̧jo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧u̧ru̧ päina'a jiņa̧'a̧do:
―Ppa̧cu̧huä̧cha̧'a̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧. O'ca toi'önä ucuru cuä'ö cua amöcuädinätömä täcö hua'ö

icuinätö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä im̧iy̧a̧ Jetro hueäji ta'anö i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧ru̧'iņä̧ burronä

cä'epö huä̧nö̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧nä̧ 'chö̧huä̧rä̧nö̧ ȩpiņö̧do i a'ca
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueinä'ca.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisés uböo Aarónrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧ toächome täi Moisésrö cui'ätecua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ij̧ȩcuä̧cuo̧mȩ inähuä kada'ca ö ö̧jä̧hua̧rö̧ pä̧tȩcuä̧ pä'i'ö,

'chu̧'o̧pö̧ esehuinödo. 28 Juhuorötä Moisés Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö huȩnȩ o'ca juiyö ö̧ja̧ eru juäi
jȩa̧ pä'ö hueinö'inä Aarónrö ji'ähuinödo. 29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä, Aarón'inä 'chä̧nö̧, Israel
ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ ö̧ca̧ca̧cua̧ pä'ö hue'inätödo. 30 Jahuätörö ji'ähuinödo Aarónmä Tu̧ru̧hua̧

Dios Moisésrö ucuocuinömä o'ca juiyö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö ta'anö jȩpiņö̧do ö̧ja̧
eru juäi ö̧ja̧ to önä.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähua'a ä̧ju̧cu̧, ese nätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ jitörötä surojö 'cuäopa'a ö

Tu̧ru̧hua̧ Dios re rö̧jö̧nä̧ toa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do Diosrö.

Moiséscu Aaróncu Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ucuocuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moiséscu, Aaróncu Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ 'chä̧nö̧ pä näcudo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji ujutu Tu̧ru̧hua̧, Israel ö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. “Ja̧'a̧tä̧ topi ö chumöhuäyotö

ö̧ja̧ toächomecu ̧'cha̧'a̧nä̧, örö amöcuädö pä'cäri jȩ a̧ pä'ö,” pä'äji Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'ö
―ji'ähuinätödo.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ucuotäcuähuä juiyönä pä'inödo:
―¿Di jä̧ ö̧ Cu̧ru̧hua̧mä̧ iḩuȩnȩ ucuotö Israel ö̧ja̧rö̧ rä opächa hueda pä'ö? Cu̧ru̧hua̧mä̧

chieruhuäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'a̧tä̧ topocösä Israel ö̧ja̧ rä'opö ̧'cha̧'a̧nä̧― pä'inödo Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inätödo:
―Ujutu hebreos ö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu po̧cuip̧ö̧ ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäinä

hue'itö ö̧ja̧ toächomecu huäbodäcuä mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ̧'cha̧ pä'ö koro juo'otörö ku icu iyö
jȩta̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩtö̧ juiyö ömä, märichei'inä, rohuäcuähuä'inä
huȩä̧cua̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ jahuätörö pä'inödo:
―Moisés'inä, Aarón'inä ¿dä̧bö̧ huocu'ätucuä ö ö̧ja̧rö̧ aditähuä jaro 'a pä'ö? Ucutu'inä

aditäjätucui.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ pä'inödo:
―Topätucui. Ttö̧ja̧ recuätö ka̧cuä̧tö̧. Ucutumä jahuätö aditähuä jaro 'a pä'ätöjä― pä'inödo

ru̧hua̧mä̧.
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6 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö ruhuotörö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö
ruhuotörö'inä hue'inödo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧. Pä'inödo:

7―Jitämä mȩjiy̧ä̧ uhuo'che ö̧ja̧rö̧ cuiyinätucu ta'anö cuiyätucuä' redä'quiyu adita pä'ö. Jitötä
'chä̧nö̧ mȩjiy̧ä̧ uhuo'che ȩmö̧ ̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ redä'quiyu pä'äji rö̧ȩnä̧ adi nö
ta'anö yoräteunä adita pä'ö hue'ätucuitö. Pabotämä aditö juiyö'anö ja̧'a̧. Jahuätömä ötähuätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huopätö: Ja̧'a̧tä̧ topitö ̧'cha̧'a̧nä̧ koro ju̧'a̧rö̧ ku icu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö yö'a̧nö̧
ja̧'a̧ pä'ö. 9 U̧mä̧tö̧rö̧ pä̧içu̧nä̧ adita hue'ätucuitö. Ja̧'hua̧nö̧ aditö kä̧nö̧, yappareu huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
juiyäcua'anö― pä'inödo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö ruhuotö'inä, Israel ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö ruhuotö'inä
Israel ö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧ pä'inätödo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧: “Jitämä mȩjiy̧ä̧ uhuo'che ucuturu i'cächö iyocösä. 11 Pä̧huä̧

rö̧jö̧'a̧nö̧ 'chä̧nö̧ ucututä usu ȩmä̧jä̧tu̧cui ̧mȩjiy̧ä̧ uhuo'chemä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ redä'quiyumä pä'äji
rö̧ȩnä̧ cuadi nätucu ta'anö aditätucui.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ Egipto rȩjȩ ö̧ pperecuächö 'chiņä̧tö̧do, mȩjiy̧ä̧ uhuo'che ȩmö̧
'chä̧nö̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö ruhuotö Moisésrö'inä, Aarónrö'inä pä'inätödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ucuturu ro̧ȩpä̧cua̧. Ucutu jȩcu̧'iņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧

ujuturu kö'cocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ippeye ruhuä'inä ujuturu kö'cocotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujuturu cuä'ö cu'anö ja̧'a̧― pä'inätödo Israel ö̧ja̧ ö̧ adicuä ö ruhuotömä.

Moisés U̧ru̧hua̧ Diosrö ucuocuinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Moisés Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ppa̧'ä̧chö̧ pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿dä̧bö̧ surojö cui'cächäjä ö Israel ö̧ja̧rö̧? ¿Dä̧bö̧ örö huecuhuina'a ö ru̧hua̧rö̧

chucuocua pä'ömä? 23 Egipto ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧ ucu cuim̧iņä̧ chucuocuomenä, suronätä jȩpä̧ji ̧
jahuätörö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucumä jahuätö cumöhuäyotörö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädocö
päjijä― pä'inödo Moisésmä.

6 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Jitä ö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ jȩchä̧cuȩmä̧ to̧cu̧'ä̧cua̧jä̧. Ttö chujurunä jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto

rȩjȩ ru̧hua̧ ja̧'a̧tä̧ toa pä'ö Israel ö̧ja̧rö̧ rä opächa'anä. Ttö chujurunä jȩchä̧cua̧sä̧ hue'ö icua pä'ö
jahuätörö chutä iŗȩjä̧ ö̧.

Dios Moisésrö pä'äji ta'anö hueinö huȩnȩ
2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Ttötä ucu Cu̧ru̧hua̧mä̧. 3Abraham minärö'inä, Isaac minärö'inä, Jacob minärö'inä, O'ca

juiyönä Ju̧ru̧hua̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios päi'önä ij̧ȩcuiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö chim̧im̧ä̧ Chu̧ru̧hua̧
Dios pä'ömä yorö'iso eruhuinäcusä. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö jahuätörö iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ
ji'ähuinösä, korotö ̧rȩjä̧, Canaán rȩjȩ jahuätö ö̧jiņä̧jä̧, ̧rȩjä̧ päi'önä chiyatö pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israel ö̧ja̧ ajuäu kä̧nö̧ huo a'a ä̧ju̧cuiņö̧sä̧, Egipto ö̧ja̧ pä̧içu̧nä̧ aditönä hue ä̧rä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö jahuätörö iso päi'önä jȩchä̧cuȩ huȩnȩ pädinömä amöcuädäjisä― pä'inödo Dios. 6―Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ piy̧ȩ chiḩuȩnȩ jicuhuähuaja: Ttötäsä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧, pä'äji
Tu̧ru̧hua̧mä̧ pä'ö. Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ pä̧içu̧nä̧ hue ära̧'a̧ ö̧ rä'epö chicuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧
cuaditähuä ömä 'chodipäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chöjo cä'epö chujurunä Egipto rȩjȩ ö̧ja̧rö̧ pä̧içu̧nä̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ucuturu chȩmä̧cua̧sä̧ chumöhuäyotö päi'önä
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ötä ucutu Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä chö̧jä̧cua̧sä̧. Egipto rȩjȩ
ö̧ja̧ pä̧içu̧nä̧ huȩ ä̧ro̧mȩ ö̧, ujuturu rä'epö icuinö pä'ö cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu
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cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ örö ujutu Tu̧ru̧hua̧ Diosmä iso päi'önä kö̧ pä'ö. 8 Korojä̧ Abraham minärö'inä,
Isaac minärö'inä, Jacob minärö'inä chiy̧ä̧cua̧sä̧ pä̧diņä̧jä̧ra̧'a̧ chȩpä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu
chiy̧ä̧cua̧sä̧ ja̧huä̧jä̧ ucututä cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'önä. Ttötäsä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧―
pä'inödo Dios Moisésrö.

9Moisés Dios hueäji huȩnȩ Israel ö̧ja̧rö̧ jiähuomenä, ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätödo rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧
a̧ ȩcua̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuächi'ö pä̧içu̧nä̧ adita'a ö. 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios

Moisésrö pä'inödo:
11―Ji'ähuäji Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧: Cuiŗȩjä̧ ö̧ Israel ö̧ja̧mä̧ rä opa'anä ja̧'a̧tä̧ topitödo pä'ö.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ ucuocu pä'inödo:
―Topi. Israel ö̧ja̧ yorö'iso örö ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ päjätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧
örö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧? Ttömä adiunä ucuocuä̧ro̧cö̧sä̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä ucuocuinödo. Jahuätörö hue'inödo

Israel ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧'iņä̧ ucuocu ̧'cha̧ pä'ö, Israel ö̧ja̧rö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä'epö
cua pä'ö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä hueinö huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Ttötä ucuru huȩdä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧. Ttö jȩcha̧ji ̧ juäimä o'ca juiyönä ucutä

jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuböo Aarónmä ucu cuiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧. Ya̧tȩ Ttö
Chiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧ ja̧u̧mä̧, ucu cuiḩuȩnȩ jiähuomenä ru̧hua̧rö̧. 2O'ca
juiyönä huedömä, cuböo Aarónrö cu̧cuo̧cuä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä Aarónmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧
u̧cuo̧cuä̧cua̧, iŗȩjä̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ rä opa'anä ja̧'a̧tä̧ toa pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötä Egipto rȩjȩ
ru̧hua̧ esetö juiyönä öaroda pä'ö jȩchä̧cua̧sä̧, ö̧ja̧ to ocö juäi rö̧ȩnä̧ chij̧ȩpa̧ pä'ö Egipto rȩjȩnä̧.
4 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ ucuturu esetocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Egipto rȩjȩmä̧ pä̧içu̧nä̧ chujurunä
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧, chumöhuäyotö Israel ö̧ja̧rö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä'epö chicua pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ Israel
ö̧ja̧rö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ chujurunä rä'epö chicuomenä, jahuätö örö u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧

Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧ kö̧ pä'ö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés'inä, Aarón'inä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. 7 Egipto rȩjȩ

ru̧hua̧rö̧ ucuocuinö pä̧nä̧, Moisésmä ochenta a̧'ȩ ku̧nä̧riņö̧do. Aarónmä ochenta y tres a̧'ȩ
ku̧nä̧riņö̧do.

Aarón Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ i a'ca icuinö huȩnȩ
8 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä ucuocu pä'inödo:
9―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ucuturu huȩä̧cua̧ ö̧ja̧ to ocö juäi jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hueomenä,

ucumä Aarónrö päcuhuaja: “Cui a'ca ȩmo̧po̧'ö̧, rȩjȩ icui” pä'ö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧,
äca päi'a pä'ö― pä'inödo Dios.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés'inä, Aarón'inä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ucuocu 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji
ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Aarónmä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ippeye ruhuotö ä'ca
jo̧mȩ ö̧'iņä̧ i a'ca icuomenä, äca päi'ina'ado.

11 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ umöhuäyotö huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, mä̧rim̧ö̧rö̧'iņä̧
cha pä'ö huopinödo. Jahuätö chomenä, ja̧u̧tä̧ juäi jȩpiņä̧tö̧do umäri'ä jähuänä. 12 Ya̧tȩ

pö̧nä̧ a'ca rȩjȩ cuomenä, ä̧ca̧tö̧ pä'i'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Aarón i a'ca ö äca päi'äjimä
korotö a'quiyu u ä̧ca̧tö̧ pä'i'äjätörö rahuädi'ina'ado. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧
jarodi'inödo, Moisésrö'inä, Aarónrö'inä ä̧ju̧cu̧ juiyönä, Tu̧ru̧hua̧ Dios päji ta'anö.
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Aarón i a'ca Nilo ajenä cuäepinö huȩnȩ
20 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä, Aarón'inä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Egipto rȩjȩ

ru̧hua̧'iņä̧, umöhuäyotö'inä ä'ca jo̧mȩ ö̧ kä̧nö̧, Aarón i a'ca cä'epö, Nilo ajenä cuä'epinödo.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, Nilo aje o'ca juiyönä ucuojatä päi'ina'ado. 21Aje po̧im̧ä̧ Nilo ajenä
ka̧cuiņä̧tö̧mä̧ hua'ö icuinätödo. Nilo ajemä juiyo huahuina'ado, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ Nilo aje ö
ajiya au juiyönä. Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä ucuojatä riņa̧'a̧do.

Suroju'otö jua̧u̧tu̧ Egipto rȩjȩ a̧ ä̧di'̧iņö̧ huȩnȩ

8 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Aarónrö huecuhuaja: “Cujo te'ädö cui a'ca cä'epi ajehuiyä rö̧oto huä̧mȩnä̧, ajehuiyä

ppo̧ö̧ oto huämenä, o'uhuiyä huämenä, jua̧u̧tu̧ u̧huä̧mä̧'ä̧cha̧ pä'ö Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧,” ja̧'hua̧nö̧
Aarónrö huecuhuaja― pä'inödo Dios.

6Moisés ja̧'hua̧nö̧ hueäcu, Aarón öjo cä'epö i a'ca ki'̧ä̧diņö̧do Egipto rȩjȩ ajehuiyä huämenä.
Jua̧u̧tu̧ recuätö huä̧mip̧ä̧chiņä̧tö̧do, Egipto rȩjȩ o'ca juiyö jua̧u̧tu̧ u̧ a̧ ä̧di'̧ö̧nä̧.

Suroju'otö ra̧jö̧ Egipto rȩjȩnä̧ a̧ ä̧di'̧iņö̧ huȩnȩ
16 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Aarónrö pä'i: Cui a'ca cujo te'ädö rȩjȩ cuä'i, işa̧ppȩ ö̧ ra̧jö̧ pä 'a pä'ö Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧

suhuädi'önä.
17 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Aarón i a'ca 'chu'huädö öjo te'ädinödo. Rȩjȩ

işa̧ppȩnä̧ cuä'inödo. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, ra̧jö̧ a̧ ä̧di'̧iņä̧tö̧do ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧. Rȩjȩ işa̧ppȩ
o'ca juiyönä ra̧jö̧ päi'ina'ado Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ suhuädi'önä.

Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö hue'inö Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ jiähua pä'ö Dios jȩä̧cuȩ huȩnȩ.
23Ucu cumöhuäyotö ö Ttö chumöhuäyotörömä im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧ ö̧jö̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Piy̧ȩ ―iso

päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ij̧ȩcuä̧mä̧ yo̧ȩi ̧mo̧ro̧tä̧ topö cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧.

Suroju'otö na̧nö̧ ru̧hua̧ ojusode jacuä'inä dode nö huȩnȩ
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä jȩchä̧cua̧sä̧ päji ta'anö jȩpiņö̧do, na̧nö̧ recuätörö 'teyu

jö̧nä̧tä̧ jȩ ö̧nä̧. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ojusode jacuä'inä, umöhuäyotö oju odehuiyä jacuä'inä
dodepinätödo. Egipto rȩjȩmä̧ surojuoächina'ado na̧nö̧ recua'a ö.

Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ 'corupä 'inö huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ 'chä̧nö̧, ucuocuirö. “Pa̧'a̧nö̧ pä'äji Chu̧ru̧hua̧mä̧, hebreos ö̧ja̧

Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧. Ja̧'a̧tä̧ topi chumöhuäyotö ̧'cha̧'a̧nä̧, ö huedö jȩ a̧ pä'ö. 2,3 T ̧'cha̧'a̧nä̧
ja̧'a̧tä̧ tocu'u juiyö ömä, jiņä̧ jahuätörö repecu umä, ötä huȩdä̧cua̧sä̧ rö̧ȩnä̧ na̧ ä̧cha̧ pä'ö
cuä̧jim̧ö̧rö̧, mȩjiy̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧, ca̧hua̧yu̧tö̧rö̧'iņä̧, burrotö̧rö̧'iņä̧, camellotö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧,
ovejatö̧rö̧'iņä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttö Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧rö̧mä̧ im̧içu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto ö̧ja̧
ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö jä̧cua̧”― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧

Diosmä Moisésrö.
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩ mo̧ro̧ pätetö ji'ähuinödo:
―Yo̧ȩi ̧mo̧ro̧tä̧ pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧ cuiŗȩjȩnä̧― pä'inödo.



Éxodo 9.6 10

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä jȩchä̧cua̧sä̧ päji ta'anö jȩpiņö̧do. Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ o'ca
toi'önä u̧mi ̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧ 'corupä'i'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
'corupä'i'ocö pinödo. 7 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧rö̧ to äja pä'ö hue'inödo. Ja̧'hua̧nö̧
topö ̧'chä̧ja̧'a̧mä̧, Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö pinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧ yorö'iso jarodi'inödo. Israel ö̧ja̧ rä opa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö pinödo.

Ocurä işa̧ppȩ ö̧ dudu oyu räopinö huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä, Aarón'inä ocurä rö̧a̧rä ö cuo'ö rä̧mä̧da̧ppȩ ocurä işa̧ppȩ ca̧ca̧tö̧

'chuädäjä'cotö, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chiņä̧tö̧do. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ kä̧nö̧,
Moisés ocurä işa̧ppȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ icuinödo. Ja̧u̧ ocurä işa̧ppȩmä̧ dudu oyu räopa pä'ö jȩiņa̧'a̧do
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧.

Diyau o'qui mo̧iņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisésmä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ i a'ca cäepomenä, Tu̧ru̧hua̧

Dios cu'upä'inä, diyau o'qui'inä hue'inödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä'inä mo̧iņa̧'a̧do rȩjȩra̧'a̧cu̧. Diyau
o'qui'inä hue'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto rȩjȩra̧'a̧cu̧. 24Diyau o'qui'inä cu'upä örohua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mo̧iņa̧'a̧do. Kara'acu'inä, kara'acu'inä bi'̧cä̧rä̧cu̧ä̧u̧nä̧ mo̧iņa̧'a̧do. Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧
rö̧ȩnä̧ jö̧ 'cuäopa'a topocotö pinätödo pä'äjimä Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä. 25Diyau o'quimä o'ca
toi'önä̧rö̧ u̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧ mo̧iņa̧'a̧do Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä yu cuähuänä'inä o'ca juiyönä, dauhuiyänä'inä o'ca juiyönä ö'ä yumä juiyönä päi'önä
nächächipönä mo̧iņa̧'a̧do. 26Gosén rȩjȩnä̧tä̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ja̧cuä̧jä̧nä̧mä̧, diyau o'qui mo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧do.

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ huopinödo Moisés'inä, Aarón'inä cha pä'ö. Jahuätörö
pä'inödo:
―Jitämä suronä jȩpä̧jişä̧. Cu̧ru̧hua̧ Diostä adihuä işa̧mä̧. Ttö'inä, chumöhuäyotö'inä suropätöjä.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epätucui. Täcö rö̧ȩnä̧ cu'upä'inä cuä'äu, ja̧'hua̧ta̧nö̧
diyau o'qui'inä Cu̧huä̧nä̧hua̧ Dios hueäjimä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö ja̧'a̧tä̧ to̧chä̧cua̧sä̧
räcuopätucua'anä. Jitämä pȩnȩmä̧ ka̧cuo̧co̧tö̧jä̧.

29 Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧ päomenä, Moisés päinäcudo:
―Ötahuiyä ö rädopomenä, chu̧mö̧ cä'epö tȩdä̧dä̧cua̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧ Diosrö. Cu'upä'inä täcö

cuä'ähuocö jä̧cua̧. Diyau o'qui'inä täcö mo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧ iso päi'önä pij̧ä̧
rȩjȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios iŗȩjä̧ pä'ö.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧, ötahuiyä ö rä'opö 'chä̧nö̧, U̧ru̧hua̧
Diosrö u̧mö̧piy̧ä̧ teädomenä, cu'upä'inä, diyau o'qui'inä täcö mo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajiya'inä täcö ichoca'a jiņa̧'a̧do. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ajiya ichoca'a, cu'upä'inä,
diyau o'qui'inä mo̧ca̧'a̧ toomenä, pä'äji ta'anö chutä'inä, Ja̧hua̧nö̧ umöhuäyotö'inä suronä jȩpö̧
jarodi'inätödo. 35 Ja̧'hua̧nö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ öaroda'a ö, Israel ö̧ja̧ rä opa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö
pinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö päinö ta'anö.

Isotö mä̧rä̧cä̧yu̧ ucui'inö huȩnȩ

10 13 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö Moisés öjo te'ädö i a'ca cä'epinödo Egipto rȩjȩ huä̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios hue'inödo kä̧ru̧'coppa kä̧hua̧ räopa'acu u mo̧ro̧ jä̧'ij̧im̧ä̧

beipächönä, yodo jä̧'ij̧im̧ä̧ beipächönä. Koro mo̧ro̧ päi'omenä kä̧ru̧'coppa kä̧hua̧ räopa'acu u
mä̧rä̧cä̧yu̧ru̧ i'cächina'ado. 14Mä̧rä̧cä̧yu̧mä̧ Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ichö ja̧huä̧jä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ka̧cuiņä̧tö̧do
juiyo recuätö. Pä'äjimä ja̧'hua̧nö̧ recuätö ö̧ja̧cua̧'a̧ to oca'a jä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧'iņä̧ abonänö recuätö
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ka̧cuiņä̧tö̧do. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä ja̧'hua̧nö̧ recuätömä ka̧cuo̧co̧tö̧ pinätödo. 15 Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧
a̧ ä̧di'̧iņä̧tö̧do mä̧rä̧cä̧yu̧ u̧ rȩjȩ'iņä̧ iḑiçuä̧jä̧tä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä mȩjiy̧ä̧'chȩ'iņä̧,
adiyä'inä, dau u̧huä̧ju̧ diyau o'qui ö ka̧cuip̧ä̧ji'̧iņä̧ cui'i'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧'tö̧ra̧ jö̧
adiyä'inä Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ yorö'iso ki'̧o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do.

Egipto rȩjȩnä̧ yo̧iņö̧ huȩnȩ
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Cujo te'ädi mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ Egipto rȩjȩ o'ca juiyönä yo̧ö̧nä̧ päi'a pä'ö, yo̧ö̧ yodomä 'ä

mö̧ ȩcua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ yo̧ö̧nä̧ päi'a pä'ö. 22 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö Moisés öjo te'ädinödo
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, Egipto rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ yo̧'ö̧tä̧ yo̧iņa̧'a̧do huäbodäcuä mo̧ro̧
jo̧mȩnä̧. 23 Tta̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ to ö juiyönä jiņa̧'a̧do, jäyäcu'inä ̧'chi'̧ö̧ juiyönä jiņa̧'a̧do
huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ oju odehuiyänämä mo̧ro̧
jiņa̧'a̧do.

28 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ Moisésrö pä'inödo:
―Porömä tö'ipächi. Juhua'a yabomä chi'ä tocu'ä ö. Pä'äji ta'anö ppa̧cu̧huä̧chö̧ ö̧mä̧,

'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧ ucumä.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ädä nödo:
―Iso päi'önä pä'öjä. Yorö'iso ucu cu'ämä topocö chä̧cua̧sä̧ ömä.

Moiséscu, Aaróncu Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ ̧ ̧mö̧ ä'canä
uhuäpächinätö ö 'corupä 'äcua'a ji ähuinö huȩnȩ

11 1 Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö ja̧u̧nu̧ pä'äjinänö päina'a jiņa̧'a̧do:
―Jitä ya'ute ro̧ȩcuä̧ huȩdä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧'iņä̧, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧rö̧'iņä̧. Ja̧u̧nu̧

o'ca'a räcuhuopätucua'anä, ja̧'a̧tä̧ to̧ä̧cua̧. Räcuhuopächätucuomenä, yorö'iso ucuturu ya'opö
içuä̧cua̧ po ömä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö ji'ähui Israel ö̧ja̧ u̧mä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧,
Israel ö̧ja̧ nä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ tö'cö ka̧cuä̧tö̧ ö̧ koro juäi jä epa pä'ö, pärätä ö
adicuä'inä, oro ö adicuä'inä.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios jȩpiņö̧do, Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ adiunä jȩ a̧ pä'ö Israel ö̧ja̧rö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ippeye ruhuotö'inä, o'ca toi'önä Egipto rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ Moisésrötä
juiyo ucuo nätödo.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Moisésmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ pä'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä: Yodo kä'co Egipto rȩjȩnä̧ 'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧. 5O'ca toi'önä
̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäpächinätömä, Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ideäcänä pö̧ i ̧ ̧'iņä̧, umöhuäyaju

trigo ta'äju ki ̧ ̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧ ̧ ̧mö̧'iņä̧ 'corupä 'äcuotö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
ajuähuäcuotö pä'äji ajuähuina'a ö'inä abonänö, yodoji ajuähuäcuä ö'inä abonänö rö̧ȩnä̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧ ä̧jim̧ö̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ajuähuocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähuiri ya̧tȩ'iņä̧
ajuähuocö jä̧cua̧, ö̧ja̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧'iņä̧ 'corupä 'oca'a ö. Israel ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto rȩjȩ
ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, im̧içu̧nä̧ jȩpö̧ Israel ö̧ja̧rö̧mä̧ pä'ö, cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧, pä'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä― pä'ö

ji'ähuinödo Moisésmä.
8Moisés juhua'a yabocu Egipto rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ ucuocuinödo:
―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuippeyä ruhuotö o'ca toi'önä örö ichö, ö chä'ca jo̧mȩ ö̧ rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧nu̧

jȩpö̧, pa̧'a̧nö̧ pä äcuotö örö: Rä'opächätucui, ucu'inä, cumöhuäyotö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ pä ö o'ca'a
rä̧do̧pä̧cua̧sä̧― pä'inödo Moisésmä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ juiyo ra̧huä̧rö̧nö̧ rä'opinödo. 9 Tu̧ru̧hua̧

Diosmä Moisésrö ja̧u̧nu̧ pä'äjinänö päina'a jiņa̧'a̧do:
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―Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ yorö'iso ucuru esetocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö ö̧ja̧ eru juäi rö̧ȩnä̧
jȩchä̧cua̧sä̧ Egipto rȩjȩnä̧― päina'a jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

10Moisés'inä, Aarón'inä o'ca juiyö piy̧ȩ ö̧ja̧ eru juäi Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧
jȩ a̧'a̧nä̧'iņä̧, Israel ö̧ja̧rö̧mä̧, iŗȩjä̧ ö̧ rä opa pä'ö ja̧'a̧tä̧ topocö pinödo, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto
rȩjȩ ru̧hua̧rö̧ juiyö öarodönä jȩiņa̧'a̧ ö̧.

Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ö̧ja̧ u̧huä̧mȩnä̧ 'cuäopinö huȩnȩ

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä pä'inödo Moisésrö'inä, Aarónrö'inä, Egipto rȩjȩnä̧
ö̧ja̧cuo̧mȩnä̧:

2―Pide kä̧hua̧mä̧ a̧'ȩ ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧hua̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧ ucuturumä. 3O'ca toi'önä Israel
ö̧ja̧rö̧ ji'ähuätucui: Pide kä̧hua̧ fecha diez päi'omenä, oveja i ̧ ̧rö̧ ȩmö̧ ̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
ojusodenä ka̧cuä̧tö̧ ö̧'o̧ya̧ päi'önä, isode yodete pö̧nä̧mä̧ oveja i ̧ ̧ ya̧tȩrö̧tä̧. 4 Yodete isodenä

ta̧ju̧tä̧ huotö ö̧ja̧cu̧ u̧mä̧, jahuätö ahuaruhuäcu tö'cönänö ö̧ja̧cu̧ u̧mä̧, ya̧tȩrö̧ cuä'ö icu
ö̧ja̧ ö̧ topö, pä̧cuä̧da̧rö̧ yäcua'anö cuä̧nö̧ ö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ jubötä. 5Oveja i ̧ ̧ ö̧'iņä̧cö̧,

chivo i ̧ ̧ ö̧'iņä̧cö̧ ya'ute a̧'ȩ ku̧nä̧rö̧, ö a jui'̧a̧ a̧diḩua̧ ö̧ ȩmö̧ ̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 6Oveja i ̧ ̧rö̧mä̧
hua'adö u̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧tä̧ kä̧hua̧ fecha catorce jubö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ yo̧ä̧sa̧ päi'omenä o'ca
toi'önä Israel ö̧ja̧ ovejatö̧ ̧ ̧mö̧rö̧ cuä'ö cu'anö ja̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oveja i ̧ ̧ ucuoja ȩmö̧,
isode idepä ucuäcuode äpate ä'ca jäyä odiyä todärenä'inä, äpate ä'ca huä̧mȩ isodänä'inä
tu epö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo idepä ocuränä ȩ ö̧ ucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Pa̧ ppö̧ä̧mo̧cö̧cu̧, reö ojiyäcu,
idepäcu ucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 9 Idepä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ i' 'a'a'inä, ajiyanä dahuähua'a'inä cucuätucuä'.
Ttupiyä'inä, öjahuiyä'inä, u̧huä̧siy̧u̧'iņä̧ ocuränä ȩ ö̧ cucuätucuaja― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Dios.
10―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧ju̧ni'̧ä̧tu̧cuä̧' yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ juäisome cucuätucuäcua'amä. Ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ki'̧ö̧ ö̧mä̧,
ocuränätä ku cuicuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inödo Dios. 11―Pa̧'a̧nö̧ jȩpö̧ idepämä cucuätucuaja
'chä̧nö̧ cu̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧tu̧cu̧'iņä̧, cu̧jä̧pö̧ isäyatucu'inä, cui a'catucu'inä cu̧mö̧nä̧ 'chu'huädö,
jo̧mȩ päi'önä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ja̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jurunänö cucuätucuaja, ö, Cu̧ru̧hua̧
Dios, cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuädopö yodo ja̧'a̧ ö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧nu̧tä̧ yodo Egipto rȩjȩnä̧
'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧. U̧mä̧tö̧ o'ca toi'önä ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäpächinätörö cuä'ö chiçuä̧cua̧sä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧,
ä̧jim̧ö̧ ö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto ö̧ja̧ ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧'iņä̧ ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Ttötäsä Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧

Diosmä.
13Oveja ucuojamä tocha pä'ö jä̧cua̧'a̧ cuoju odehuiyä cu̧ja̧cuä̧tu̧cuodenä. Ucuoja tochomenä,

ucuturumä cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧tä̧ 'cuä̧do̧pä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö 'cuäopoca'a jä̧cua̧'a̧ ucuturu
cuä'ö icuähuä juiyönä Egipto rȩjȩ ö̧ja̧rö̧ ro̧dȩpo̧mȩnä̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ mo̧ro̧ cunichi'ätucu
juiya pä'ö a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuädopinö amöcuädö pä'cäri
jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ja̧. Piy̧ȩ hueähuä huȩnȩ amöcuädö ucutu'inä cuahuaruhuä'cotö'inä jȩ ä̧cuo̧tö̧―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ cha pä'ö hue'inödo. Jahuätörö
pä'inödo:
―Ȩmä̧jä̧tu̧cui ̧ ovejatö̧ ̧ ̧mö̧rö̧ cuojusodetucunä ka̧cuä̧tö̧ ö̧'o̧ya̧ päi'önä. Cuä'ö icuätucui

oveja i ̧ ̧rö̧, Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuäopö pä'cäri cuä'ö icuähuä işa̧ päi'önä.
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hisopo isade 'te'ädö, oveja ucuoja işo̧'ta̧nä̧ acuoya ö 'cucuetö tucuepätucuaja
äpate ä'ca huäme isodänä'inä, äpate ä'ca jäyä odiyänä'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ'iņä̧ isode ö räopö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ juome jubö päi'önä― pä'inödo Moisésmä.

28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä hueinö ta'anö
jȩpiņä̧tö̧do.
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Äcuomenäji ruhuä 'corupä 'inö huȩnȩ
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yodo kä'co päi'omenä, Tu̧ru̧hua̧ Dios cuä'ö icuinödo o'ca toi'önä äcuomenäji

ruhuärö, Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧. Egipto rȩjȩ ru̧hua̧ ideäcänä pö̧ äcuomenäji i ̧ ̧rö̧'iņä̧, cärenä
pä̧nö̧ äcuomenäji i ̧ ̧rö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ cuä'ö icuinödo. Egipto rȩjȩ
ö̧ja̧ äcuomenäji ̧ ̧mö̧rö̧ o'ca toi'önä cuä'ö icuinödo. 30 Ja̧u̧nu̧ yodo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧'iņä̧,

ippeye ruhuotö'inä, o'ca toi'önä Egipto rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ porächi'inätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧
rö̧ȩnä̧ ajuäcuähuinätödo. Isode yodete'inä ki'̧o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do ̧ ̧ 'corupä'i'iyoco̧u̧ päjätömä.
31 Ja̧u̧nu̧ yodo Egipto rȩjȩ ru̧hua̧mä̧ Moisésrö'inä, Aarónrö'inä huopinödo cha pä'ö. Pä'inödo:
―Rä'opätucui chumöhuäyotö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧, ucutu'inä, Israel ö̧ja̧'iņä̧. Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧

Diosrö cucuocua tätucui, ucutu päcuhuäjätucumä. 32 Cuä̧jim̧ö̧rö̧ o'ca toi'önä, ovejatö̧rö̧'iņä̧,
chivotö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧ ȩpä̧tu̧cui,̧ ucutu päcuhuäjätucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Diosrö
ucuocuätucui örö ppäda pä'ö.

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ jurunä ̧'cha̧ pä'ö hue'inätödo, ujutu'inä o'ca
toi'önä 'corupä 'äcuotöjä a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö amöcuäda'a ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ u̧cuȩ pa̧
isähua ppö̧ä̧mo̧co̧hua̧ ö̧ä̧ro̧'ta̧ jacuä ȩnö̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ juäocua'a u'upi'canä hua̧'a̧nä̧ ȩpö̧
'chiņä̧tö̧do. 35 Israel ö̧ja̧mä̧ Moisés hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do. Egipto ö̧ja̧ ö̧ koro juäi pärätä ö
adicuä'inä, koro juäi oro ö adicuä'inä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧'iņä̧ ä'canä jä'epinätödo. 36 Tu̧ru̧hua̧
Diostä jȩpiņö̧do Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ adiunä jȩ a̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧
jä epinömä iyinätödo Egipto rȩjȩ ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ȩpiņä̧tö̧do Egipto rȩjȩ ö̧ja̧ öäre ö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios huämenä 'cuäopinö pä'cäri amöcuädö jȩ a̧ pä'ö hueähuä huȩnȩ
43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä pä'inödo:
―Ttö Cu̧ru̧hua̧ cu̧huä̧mȩtu̧cu̧nä̧ 'cuädopö hueähuä huȩnȩ piy̧ȩmä̧: Korotö ̧rȩjä̧ ö̧ ichinätö ö

ya̧tȩ'iņä̧ pä'cäri ucu juiyö'anö ja̧'a̧. 46 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oveja i ̧ ̧ idepämä yodete ötä cucuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧. Idepämä ji'quiçha̧nö̧'iņä̧ u̧miçu̧ cuȩpä̧tu̧cu̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ihue'ca ji'cate'inä
'tecuhuädätucu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä hueäji ta'anö jȩpiņä̧tö̧do Israel ö̧ja̧
o'ca toi'önä. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧ Egipto
rȩjȩ ö̧ rä'epö icuinödo.

Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa'inä, ocurä'inä huȩnȩ

13 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä opinö o'ca'a, Tu̧ru̧hua̧ Dios mo̧ro̧mä̧ Israel
ö̧ja̧ ä'canä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppanä 'chiņö̧do, jahuätö mo̧ro̧ ̧'cha̧ pä'ö. Yodomä

ocuränä 'chiņö̧do, jahuätörö tejäda pä'ö, yodo'inä ̧'cha̧ pä'ö. 22Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa
mo̧ro̧nä̧ juȩpä̧ro̧ppa'inä, ocurä yodo tejädarä'inä ö̧ja̧ ä'ca ö yorö'iso 'cho'ipocö pinödo
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

Israel ö̧ja̧ duboranä 'cuä opinö huȩnȩ

14 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
2―Israel ö̧ja̧rö̧ jicuhuähuaja ppa̧ ä̧cha̧ pä'ö Pi-hahirot tö'cö Migdol yabo'inä dubora

pabo'inä Baal-zefón pä̧tȩcuä̧nö̧ dubora rö̧ora jäyä ö̧'ö̧jä̧ma̧ pä'ö. 3 Egipto ru̧hua̧ a̧mö̧cuä̧dä̧cua̧
a̧'cua̧ra̧'a̧: Ja̧'a̧tä̧ rȩjȩnä̧tä̧ cue'ächätöcö̧ pä'ö ö̧ja̧ toächomemä 'cuä opoca'a. 4 Pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧
Egipto ru̧hua̧ jarodö amöcuäda pä'ö, ucutu cuo'cometucu i'̧chä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ Egipto ru̧hua̧rö̧
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umöhuäyotörö'inä be'epäjipö chicuomenä, korotö örö ucuotäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ Egipto ö̧ja̧
u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ ötä o'ca toi'önä Ttu̧ru̧hua̧ kö̧sä̧ pä'ö― pä'inödo Dios.
Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Israel ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

Egipto ru̧hua̧rö̧ ji ähuomenä Israel ö̧ja̧ tö'ipächäjätö pä'ö, Egipto ru̧hua̧'iņä̧, ippeye ruhuä'inä
pärocua'acutä amöcuädinätödo. ¿Dä̧bö̧ ja̧'a̧tä̧ totä̧rä̧jä̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ ̧'cha̧'a̧nä̧? Täcö toa'a ujutu
huetö adicuä isotö pä'ijätömä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö, Egipto ru̧hua̧mä̧ Israel ö̧ja̧ o'ca'anä i'̧cha̧ pä'ö, öäre carucä jo̧mȩ
päi'önä adita pä'ö hue'inödo. Su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ ȩpiņö̧do. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtä̧ adihuä juäi caruquiyä
seiscientos jo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä caruquiyä Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuiņö̧ ocä'inä, ca̧hua̧yu̧tö̧
do a'anä pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä ȩpiņö̧do̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto ru̧hua̧ ami
iso'qui ö esetö juiyönä jȩiņä̧cu̧do. Egipto ru̧hua̧mä̧ Israel ö̧ja̧ o'ca'anä 'chiņö̧do, jahuätö
esehuäyotö rä opa'anä.

9 Egipto ö̧ja̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧, Egipto ru̧hua̧ ä̧jim̧ö̧ ca̧hua̧yu̧tö̧ o'ca toi'önä, caruquiyä o'ca juiyönä
Israel ö̧ja̧ o'ca'anä 'chiņä̧tö̧do. Israel ö̧ja̧ ö̧'ö̧jo̧mȩra̧'a̧cu̧ dubora rö̧ora jäyänä, Pi-hahirot
tö'cö Baal-zefón pä̧tȩcuä̧nö̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 10 Israel ö̧ja̧mä̧ Egipto ru̧hua̧rö̧ su̧ro̧da̧u̧cu̧ o'ca'anä
cha'a to omenä, juiyo ye'ecuinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Diosrö pä̧içu̧nä̧ jä'epö ajuähuinätödo.

11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisésrö pä'inätödo:
―¿'Corupä'i'ätö hua ome juiya'a tä̧ji ̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧? Ja̧'hua̧nö̧ juiya'a ö ¿ujuturu pocu

i'cächäjijä tä̧ji ̧ porö ö̧ja̧ toächome ö 'corupä 'a pä'ö? ¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ ujuturu rä'epö icu
jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧ Egipto rȩjȩ ö̧? 12 Egipto rȩjȩnä̧ tö̧jo̧mȩnä̧ ucuru pä'inätöjä: Ja̧'a̧tä̧ topitö Egipto
ö̧ja̧ hue ö jȩta̧'a̧nä̧, pä'inätöjä. Egipto ö̧ja̧ hue ötä jȩto̧mȩnä̧ po ö ö̧ja̧ toächome ö

'corupä 'ö ö'inä abonänö adihuaja'a― pä'inätödo.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisésmä ö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Yecuecuätucuä'. 'Quiyönä kä̧tu̧cui.̧ Jitä mo̧ro̧tä̧ tocu'äcuotöjä Tu̧ru̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩmä̧

cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Egipto ö̧ja̧ jitä mo̧ro̧ tocu'ätucuä̧u̧ru̧mä̧ pä'äji ta'anömä topocotöjä yorö'iso.
14 Tu̧ru̧hua̧ Diostä ö̧ro̧huä̧huä̧cua̧, ucutu 'corunä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ örö huocu'a'a ö? Israel ö̧ja̧rö̧ ji'ähui ̧'cha̧ pä'ö. 16Ucutä cui a'ca cä'epö ki'̧ä̧di ̧

dubora rö̧ora huämenä, kä'coranä 'toi'önä jȩcu̧'a̧ pä'ö. Israel ö̧ja̧ duboranä 'cuä opäcuotö rȩjȩ
jo̧ä̧jä̧nä̧. 17 Ttötä Egipto ö̧ja̧ öaroda pä'ö jȩchä̧cua̧sä̧, Israel ö̧ja̧ o'ca'anä do ächi'a pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ Egipto ru̧hua̧rö̧'iņä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧, caruquiyä'inä, pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä be'epäjipö
chicuomenä, o'ca toi'önä örö ucuotäcuotö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji'inä ö jȩchiņö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,
Egipto ö̧ja̧ u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ ö Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä chö̧jö̧mä̧, Egipto ru̧hua̧rö̧'iņä̧, caruquiyä'inä,
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä chujuruhuomenä― pä'inödo Diosmä.

19 Ja̧u̧nu̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios huȩ'ä̧hua̧ ángel Israel ö̧ja̧ ä'canä 'chiņö̧mä̧ o'ca'anä ichinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa'inä ä'canä 'chiņoppamä o'ca'anä ichina'ado.
20 Juhuoppa isoppamä Egipto su̧ro̧da̧u̧ ö̧'ö̧jo̧mȩcu̧'iņä̧, Israel ö̧ja̧ ö̧'ö̧jo̧mȩcu̧'iņä̧ kä'co
päte'ö rinoppado. Juiyo yo̧iņä̧u̧do Egipto su̧ro̧da̧u̧ru̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧rö̧mä̧ tȩä̧u̧
kä̧dȩpiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Egipto su̧ro̧da̧u̧ Israel ö̧ja̧rö̧ tö'cöpä'ocotö pinätödo ja̧u̧nu̧ yodo
o'ca juiyönä.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädinödo dubora huämenä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios
hue'inödo yodo o'ca juiyönä kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧ kä̧hua̧ räopa'acu u. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ dubora
'toi'ina'ado, rȩjȩ jo̧ä̧jä̧ päi'a pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä, Israel ö̧ja̧ duboranä 'cuä'opinätödo
rȩjȩ jo̧ä̧jä̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiyamä isode räbä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ o'ecuächi'ina'ado u̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧,
eruhua'anä'inä.
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23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto ö̧ja̧mä̧ Israel ö̧ja̧ o'ca'anä ru'i'inätödo. Egipto ru̧hua̧ ä̧jim̧ö̧
ca̧hua̧yu̧tö̧'iņä̧, o'ca toi'önä, caruquiyä'inä, o'ca juiyönä pȩa̧da̧rä̧cuä̧huä̧ isotö'inä o'ca'anä
dubora kä'cora jubö ru'i'inätödo. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ juoäcua'a ä'canä Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa ö idea'acu topinödo. Egipto su̧ro̧da̧u̧mä̧ jȩ a̧ji'̧iņä̧ juiyönä päi'önä
jȩiņä̧u̧do. 25 Caruquiyä ij̧ä̧pö̧ kärächö obö 'quiyönä kärächönä jȩpiņö̧do. Egipto su̧ro̧da̧u̧
pä'inätödo:
―Israel ö̧ja̧ ö̧mä̧ tu pächätucua. Ttu̧ru̧hua̧ Dios ujuturu rohuäu, jahuätörö ppäda pä'ö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Cu̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädi dubora huämenä, pä'äji ta'anö a̧ ä̧chi'̧a̧ pä'ö Egipto ö̧ja̧ uhuämenä,
öäre caruquiyä huämenä'inä, pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotö u̧huä̧menä'inä.
27 Tu̧ru̧hua̧ Dios hueö ta'anö Moisésmä u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧ te'ädinödo dubora huämenä. Ja̧'hua̧nö̧

jȩo̧mȩnä̧, yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a dubora pä'äji ta'anö a̧ ä̧chi'̧iņa̧'a̧do, Egipto ö̧ja̧ duboranä
jiņä̧ do ächa'anä. Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä 'önä jȩiņä̧u̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Egipto ö̧ja̧rö̧. 28Dubora
rä̧mä̧do̧mȩnä̧, caruquiyä'inä, pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö'inä, o'ca toi'önä su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ Israel ö̧ja̧
o'ca'anä duboranä do'ächäjätörö a̧ ä̧chi'̧iņä̧u̧do. Ya̧tȩ'iņä̧ ki'̧o̧cö̧ pinödo. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel
ö̧ja̧ rȩjȩ jo̧ä̧jä̧nä̧ duboranä 'cuä'opinätödo, ajiyamä isode räbä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ oecuächa'anä
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧, eruhua'anä'inä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ Israel ö̧ja̧ Egipto ö̧ja̧ ö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö jȩpiņö̧do.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧mä̧ Egipto ö̧ja̧ dubora jäyora a̧'ä̧u̧ cua'a topinätödo. 31 Israel ö̧ja̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios rö̧ȩnä̧ ujurunä Egipto ö̧ja̧rö̧ jȩa̧'a̧ to omenä, ye'ecunänö ucuo nätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö'inä, u̧mö̧huä̧ya̧ Moisésrö'inä ese nätödo.

Moisés'inä, Israel ö̧ja̧'iņä̧ ra̧ ̧nö̧ huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Moisés'inä, Israel ö̧ja̧'iņä̧, piy̧ȩ huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ra̧'iņä̧tö̧do:
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ra̧dä̧cua̧sä̧, adiu juruhuäjirö.

ca̧hua̧yu̧tö̧rö̧'iņä̧, ca̧hua̧yu̧tö̧nä̧ huä̧mä̧dä̧tö̧rö̧'iņä̧
duborara̧'a̧ do'opö icuäji.
2 Tu̧ru̧hua̧ Dios chujuru iyähuä işa̧ päi'önä kö̧.
Churutä ra̧dä̧cua̧sä̧, chö̧jip̧a̧ pä'ö jȩä̧ja̧'a̧ ö̧.
Chutä ö Chä̧nä̧hua̧ päi'önä kö̧.
Churutä adiu chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧.
Chutä chä'omiņä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧ pinömä.
Churutä adihuä işa̧rö̧ ra̧dä̧cua̧sä̧.
3 Tu̧ru̧hua̧ Dios Rohuäcuähuä Işa̧ päi'önä kö̧.
Chutä im̧im̧ä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ja̧'a̧.
4 Egipto ru̧hua̧ öäre caruquiyä'inä su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ duborara̧'a̧
do'opö icuäji.
Ippeye ruhuä'inä jitötä adihuä isotömä
dubora tuhuoranä a̧'ä̧huä̧jä̧tö̧,

pä'ö ra̧'iņä̧tö̧do Israel ö̧ja̧mä̧.

Tu̧ru̧hua̧ Dios u̧cuȩ maná iyinö huȩnȩ

16 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Israel ö̧ja̧ Elim ö rä'opächö, ö̧ja̧ toächome Sin pä'ö micuome
rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Sinmä Elim'inä, Sinaí'inä 'quȩtȩ päte'ö jo̧mȩ jiņa̧'a̧do. Egipto rȩjȩ ö̧

rä opinö o'ca'a, kä̧hua̧tö̧ ta̧ju̧ päi'omenä fecha quincenä rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel
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ö̧ja̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ toächome kä̧nö̧, Moisésrö'inä, Aarónrö'inä suronä ucuocuinätödo. 3 Israel
ö̧ja̧ pä'inätödo:
―Adihuina'a Tu̧ru̧hua̧ Dios ujuturu cuä'ö icuinö ömä Egipto rȩjȩnä̧ tö̧ja̧cuiņö̧tä̧. Uriyunä de'ä

su̧'pȩnö̧ ka̧'a̧ jäyä pä̧nö̧ cuinätöjä. Cuäcuähuä'inä sutädi'önä cuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
pocu, ö̧ja̧ toächa'acu ujuturu i'cächö icuäjätöjä o'ca toi'önä̧rö̧ tucua ppäi ö ujuturu cuä'ö
cuicuätucua pä'ö.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ucuocu pä'inödo:
12―Israel ö̧ja̧ suronä ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Ji'ähuitö: Mä̧cuä̧ pä'ö nip̧a̧'a̧ de'ä cucuäcuotöjä.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ päi'a'a pa̧ cucuäcuotöjä pä'ö sucuhuädi'ätucunä pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧,
cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ Ttötä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios päi'önä kö̧sä̧ pä'ö.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ nip̧ä̧ro̧mȩ dö̧'ca̧ra̧ recuätö ichinätödo ö̧'ö̧jo̧mȩ o'ca juiyönä a̧ ä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a mo̧ro̧ päi'a'a ö̧'ö̧jo̧mȩnä̧ siŗi'̧cö̧ acue ö acuina'ado. 14 Siŗi'̧cö̧ acue joi'omenä rȩjȩnä̧
pä̧jiņa̧'a̧do o̧bi ̧ ji'̧quiçha̧jä̧bi ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧. 15 Israel ö̧ja̧ to omenä, eruhua'a ö pä'ähuinätödo:
―Piy̧ȩmä̧ ¿däje juäi ö?
Moisés jahuätörö pä'inödo:
―Piy̧ȩmä̧ cu̧cuȩ pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, cu̧cuȩ päi'önä cucuätucua pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Dios iyäji. 16 Pa̧'a̧nö̧

hue'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä: Ya̧tȩ pö̧nä̧ cu̧cuȩtu̧cu̧mä̧ dos litros pö̧nä̧ cue'tätucua pä'ö cuojusodenä
ka̧cuä̧tö̧ ö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ jubö ucua pä'ö, hue'äji Tu̧ru̧hua̧mä̧― pä'inödo Moisésmä.

31 Israel ö̧ja̧ o'inätödo ja̧u̧ juäi pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ maná pä'ö. Jacuä jähuä o̧bi ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ teö
o̧bi ̧ jiņa̧'a̧do. Ö̧sa̧dim̧ä̧ pa̧cu̧ mayacu ' ̧'o̧pä̧rö̧ ucuomenä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ sa̧diņa̧'a̧do.

35 Israel ö̧ja̧ manátä cuinätödo cuarentanö a̧'ȩ 'cuäoi'önä, korojä̧ korotö ö̧jiņä̧jä̧ra̧'a̧
̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä. Manátä cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do Canaán rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'ö
̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö päi'önä.

Ajiya inähuä ö räopinö huȩnȩ

17 1 Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä Sin pä'ö micuome ö̧ja̧ toächome ö rä'opö, a̧'cuo̧po̧nä̧
korome'inä, korome'inä kä'chäyotö 'chiņä̧tö̧do, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö ta'anö. Ja̧'hua̧nö̧

'chä̧nö̧ Refidim pä'ö micuomera'a rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ aje juiyina'ado, ö̧ja̧ ahua
pä'ömä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧mä̧ Moisésrö ra̧huä̧riņä̧tö̧do. Pä'inätödo:
―Ajiya ö tahua iyitö.
Moisés pä'inödo:
―¿Dä̧bö̧ örö cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧? ¿Dä̧bö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucua'a ö?
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ juiyo ahua a̧di ̧ rö̧jiņä̧u̧do. Moisésrö suronä ucuocuinätödo. Pä'inätödo:
―¿Dä̧bö̧ ujuturu Egipto rȩjȩ ö̧ i'cächö cuicua'a ö? Ujuturu'inä, ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, tä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧

tahua a̧di ̧ ö̧ 'corupä 'a pä'ö i'cächö icuäjijä a̧cua̧ra̧'a̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Diosrö pä̧içu̧nä̧ huopinödo ppäda pä'ö. Pä'inödo:
―¿Däje jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ pitörö? Täcö örö cuä'ö cuometä päi'äcusä örö inädunä icuäu.
5 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Korotö Israel ö̧ja̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧rö̧ yotöcunä o'ipö, Israel ö̧ja̧ ä'canä täi. Cui a'ca Nilo

ajenä cuäcuepinä'ca'inä cu̧mö̧nä̧ ȩpö̧ täi. 6 Iso päi'önä ucu cuä'ca jo̧mȩ chö̧jä̧cua̧sä̧ ju̧huȩnȩ Sinaí
inähuänä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cuä̧cu̧huä̧cua̧jä̧ inähuänä, ajiya juähuä ö räopa pä'ö, ö̧ja̧ ahua
pä'ö― pä'inödo Moisésrö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä jȩpiņö̧do Moisésmä, Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧ to a'anä.
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Sinaí inähuära'a ̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ

19 1 Israel ö̧ja̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä opinö o'ca'a kä̧hua̧tö̧ huämetucuä päi'omenä, ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧
ö̧ja̧ toächome, Sinaí pä'ö micuome rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 2 Refidim ö rä'opö, ö̧ja̧ toächome,

Sinaí pä'ö micuome rȩbȩhuiņä̧tö̧do. Ju̧huȩnȩtä̧ inähuä pä̧tȩcuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧do. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Moisés inähuä ju'tä huä̧mip̧iņö̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu ucuocu. Tu̧ru̧hua̧ Dios inähuära'a ö ja̧u̧ru̧
huopinödo. Pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ jicuhuähuaja Israel ö̧ja̧rö̧, Jacob minä ahuaruhuä'cotörö: 4Ucutuätä topinätöjä

Egipto ö̧ja̧rö̧ jȩchiņö̧mä̧. Mö̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧rö̧ a̧ ä̧ra̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu'inä adiunä a̧'ä̧rö̧
i'cächäjisä, önätä cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö. 5 Jitä ö huedö iso päi'önä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö
ucuturu iso päi'önä hueähuä huȩnȩ amöcuädö, ö huedö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, ötä chumöhuäyotö
päi'önä cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. Pij̧ä̧ o'ca juiyönä ötä chöäre ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä ö̧ja̧ ö̧ ucuturutä
ȩmiņö̧sä̧ chumöhuäyotö päcuhui'ätucua pä'ö. 6 Ttötä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ huȩdä̧cua̧sä̧ ö ö'inä,
ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ruhuotö örö pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩpö̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö. Piy̧ȩ huȩnȩ

Israel ö̧ja̧rö̧ jicuhuähuaja― pä'inödo Diosmä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés inähuära'a ö mȩyȩu̧, Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ cha pä'ö hue'inödo.

O'ca juiyönä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji huȩnȩ jahuätörö ji'ähuinödo. 8 Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Israel ö̧ja̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä'inätödo:
―O'ca juiyönä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.
Moisés inähuära'a ppa̧'ä̧chö̧, ö̧ja̧ pä äjimä Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ji'ähuinödo. 9 Tu̧ru̧hua̧ Dios

Moisésrö pä'inödo:
―Jitä ucuru ichö chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ ajiya isoppa idicuoppanä, ö̧ja̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧

ucuru eseta pä'ö 'cuäopönä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ö̧ja̧ pä äji huȩnȩ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ji'ähuinödo. 10,11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a

yabocu Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧ hue'itö jitä mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧mo̧ro̧'iņä̧ jo̧mȩ päi'önä adihuätötä ö̧jö̧nä̧ adita

pä'ö. Ttö̧'ca̧tä̧hu̧ä̧ ̧yu̧'iņä̧ ötöca pä'ö hue'itö, huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä jo̧mȩ päi'önä
ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ ö Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Sinaí inähuära'a chim̧ȩyȩhuä̧cua̧sä̧, ö̧ja̧

o'ca toi'önä to a'anä. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juäi o'epö ku̧ni,̧ 'cuä opö juiya pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
inähuära'a'inä u̧huä̧mi'̧ö̧ juiya pä'ö, inähuänä'inä mȩ ö̧ juiya pä'ö. Ya̧tȩ inähuänä mȩö̧ ö̧mä̧,
cuä'ö cuicuätucuaröja. 13 Ja̧u̧ru̧ mȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ inädunä'inä icuäu, 'po̧'a̧riņä̧'iņä̧ 'po'ö icu
cuä'ö cuicuätucuaröja. Ttö̧ja̧ işa̧'iņä̧, cuäjitucu'inä ya̧tȩ juhuähuä inähuänä mȩö̧ ö̧mä̧ cuä'ö
cuicuätucuaröja. Oveja u işä̧na̧ juruhuächi'ö rä̧mip̧o̧mȩnä̧tä̧ inähuära'acu chäcuotö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Moisés inähuära'a ö mȩyȩu̧, ö̧ja̧rö̧ ji'ähuinödo jo̧mȩ päi'önä adihuätötä
ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ä̧rȩ ̧yu̧'iņä̧ töquinätödo. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisés ö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Yo̧ȩi ̧ o'come mo̧ro̧mä̧ jo̧mȩ päi'önä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios icha'anä. Isajuru'inä

tö'cönänö cui'̧chi'̧ä̧tu̧cuä̧'.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä, mo̧ro̧ juomenä, cu'upä cöröächina'ado.

Cu'upä'inä rohuinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya isoppa idicuoppa'inä inähuänä rä̧mä̧diņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
oveja u işä̧na̧ juruhuächi'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧ ye'ecu
ö̧'ä̧huiņä̧tö̧do. 17Moisésmä ö̧ja̧rö̧ o'ipinödo oju odehuiyä ö rä'opö, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ

inähuä kada'ca ö̧ja̧cua̧ pä'ö. 18Ocurä isoppa a̧ ä̧di'̧iņa̧'a̧do Sinaí inähuänä, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
ocuränä im̧ȩyȩhua̧'a̧ ö̧. Inähuä ö ocurä isoppa ocurä rö̧arä juiyo du'huarä ö 'chahuäda'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'chahuädina'ado. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inähuä o'ca juiyönä pä̧içu̧nä̧ ö̧ȩpiņa̧'a̧do. 19Oveja u
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işä̧na̧ juhua'a yabocu pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧o̧mȩnä̧, Moisés ucuocuinödo. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö
ädä nödo cu'upä cöröächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧.

20 Tu̧ru̧hua̧ Dios mȩyȩhuiņö̧do Sinaí inähuära'a, Sinaí inähuä huäme. Juhua'a ö Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö huopinödo u̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö inähuä huäme. Moisés huä̧mip̧iņö̧do. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö ji'ähuinödo.
―Mȩyȩhui.̧ Ttö̧ja̧rö̧ ji'ähuäji inähuä tö'cönänö ö Ttu̧ru̧hua̧rö̧ topö chö ömä,

'corupä 'äcuotö. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ruhuotö, örö
ötö'cöhuächäcua'a ä'canä ö huedömä jȩpö̧ jo̧mȩ päi'önä adihuätötä ö̧ja̧cu̧nä̧ adicu'anö ja̧'a̧

jahuätörö ro̧dȩpa̧'a̧cu̧.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Diosrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧mä̧ Sinaí inähuänä tö'cö pä'i'ocotö: Ucutumä inähuänä tö'cönänö cuichi'ätucuä'

päcuhuäja'a ö.
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Mȩyȩhui,̧ Aaróncu pä'äji ta'anö cu̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö ö'inä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧,

kä'co päte'ö adicuä ruhuotö'inä, korotö ö̧ja̧'iņä̧ ö Cu̧ru̧hua̧rö̧ tö'cönänö chö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧,
jahuätörö cuä'ö chicua'acu.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés mȩyȩu̧, ö̧ja̧rö̧ ji'ähuinödo.

To̧mö̧rȩ jähuä Hueähuä Huȩnȩ

20 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Moisésrö piy̧ȩ o'ca juiyönä ucuocuinödo:
2―Ttötäsä ucutu adihuä Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä. Ttötä Egipto rȩjȩ ö̧,

korotö hue ä̧u̧ aditö kä̧nö̧ ubara ucuätucuome ö ucuturu rä'epö icuinömä.
3 Korotörö cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önämä cuesetätucuä', Ttörö'inä cuesetätucua'anä korotörö'inä

jö̧nä̧mä̧.
4 Koro jua̧'a̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önämä cuaditätucuä'. Mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cu̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧

cuaditätucuä'. Pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ cuaditätucuä'. Ajehuiyä jacuoto ka̧cu̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧
cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önämä cuaditätucuä'. 5 Ja̧u̧ juäi a̧'u̧cuä̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ jahuätörö esetö
ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ttömä ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä ä'cuoyäunutä
to̧pä̧rö̧sä̧. Ttä̧'o̧tö̧ suronä jȩ ̧nö̧ micuä päi'önämä ̧ ̧mö̧ ö̧'iņä̧ tä̧bo̧tö̧ ro̧dȩpä̧cua̧sä̧. Jahua'a
yabonö'inä ̧ ̧mö̧ ̧ ̧mö̧ ö̧'iņä̧ tä̧bo̧tö̧ ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ örö kö'cocotörö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ re
rö̧jö̧nä̧ topö ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ juiyo recuätö örö repe'ätörö, ö huedö esetö jȩpä̧tö̧rö̧mä̧.

7 Jerusehuä'chö suronä pä'ö cucuocuätucuä' Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Dios chim̧iņä̧.
Yappare huȩnȩ cucuocuätucuä' Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ chim̧iņä̧. Ttö Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios ö chim̧iņä̧ suronä
pä'ö ucuocuätörömä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧.

8 Ttö̧ja̧ 'cuä ächi'ö mo̧ro̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ cunichi'ätucuä'. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ im̧içu̧nä̧ mo̧ro̧ jö̧nä̧,
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios hueähuä huȩnȩ amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Seisnö mo̧ro̧tä̧ cuaditähuätucu
o'ca juiyönä aditätucui. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sietenö mo̧ro̧mä̧, ö̧ja̧ 'cuä ächi'ö mo̧ro̧ ja̧'a̧,
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosrö cuamöcuädätucua pä'ö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ cuaditätucuä'
ucutu'inä, cui ̧ ̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧'iņä̧, cumöhuäyotö u̧mä̧tö̧'iņä̧, cumöhuäyotö nä̧tö̧'iņä̧,
cuä̧jim̧ö̧tu̧cu̧'iņä̧, korotö ̧rȩjä̧ra̧'a̧ ö̧ rȩbȩhuinä̧tö̧'iņä̧. 11 Seisnö mo̧ro̧ chaditomenä, ö ucutu
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Dios mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, aje rö̧oto'inä, o'ca toi'önä juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ adi nösä.
Sietenö mo̧ro̧ päi'omenä, chaditähuä täcö aditocö pinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö ucutu Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧
Dios ö̧ja̧ 'cuä ächi'ö mo̧ro̧ päcuäi ö chöäre mo̧ro̧, adihuä mo̧ro̧ ja̧ pä'ö hue'inösä.

12 Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuotätucui, cuiŗȩjä̧nä̧, Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Dios
chiy̧ä̧cuä̧jä̧nä̧, recuo mo̧ro̧ cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
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13 Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuätucuä'.
14 Cuirecua pocojucu'inä suripächö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Cuirecuo pocöcu'inä suripächö suronä

jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.
15 Cu̧nä̧u̧cuä̧tu̧cuä̧'.
16 Ka̧ra̧rö̧ yapareu huȩnȩtö̧ pä'ö ja̧u̧tä̧ suronä jȩpä̧jim̧ä̧ jö̧nä̧'iņä̧ päcuhuätucuä'.
17 Cua̧hua̧ru̧hua̧ ojusode'inä pä̧huä̧ rö̧jö̧ cuamöcuädätucuä'. Cua̧hua̧ru̧hua̧ irecuarö'inä,

u̧mö̧huä̧ya̧rö̧'iņä̧, umöhuäyajuru'inä, äji päcäyärö'inä, äji burrorö'inä, koro juäi cua̧hua̧ru̧hua̧
u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧ cuamöcuädätucuä'― pä'inödo Dios.

Israel ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ye ecuinö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ cu'upä örohua'a'inä, Sinaí inähuä ö ocurä isoppa'inä

topinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu'upä cöröächa'a'inä, oveja u işä̧na̧ rä̧mip̧a̧'a̧'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do. Ye'ecu
ö̧'ä̧u̧ ototä ka̧cuiņä̧tö̧do. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Moisésrö pä'inätödo:
―Ucutä ujutucu cucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucu jicuhuähua'atä tä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu

ucuocu juiyäcua'anö 'corupä 'a'acu.
20 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Moisés ö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Yecuecuätucuä'. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ucuturu ka̧cuä̧mö̧ topö ichäjido, ye'ecunu chutä hueötä jȩpö̧

cu̧ja̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö, suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ oto ö̧ja̧cua̧'a̧nä̧, Moisés tö'cöpächinödo ajiya isoppa idicuoppa, Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios ö̧joppara'acu.

Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome adita pä'ö Hueähuä Huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Pa̧'a̧nö̧ ji'ähui Israel ö̧ja̧rö̧: Ucututä topäjätöjä mo̧ro̧jä̧ ö̧ chucuocuomenä. 23 Koro ju̧'a̧

a̧'u̧cuä̧, örö'inä, korotörö'inä cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä cuesetätucua pä'ö cuaditätucuä'.
Oro ö'inä, pärätä ö'inä cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä cuaditätucuä'. 24 Rȩjȩ ö̧tä̧ adi yätucui ö
koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome, juhuorötä ovejatö̧rö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧ ku icu cuiyätucuäcua'anö
ofrenda päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ eseunu ö̧ja̧ pä'ö iyähuä'inä cuiyätucuäcua'anö. Ku icu iyähuome
huedometä aditätucui. Ja̧'hua̧nö̧ cuaditätucuomenä, Ttö chim̧iņä̧ cuamöcuädätucua pä'ö jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu iyähuome korome'inä, korome'inä ucuturu ichö ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧. 25 Koro ju̧'a̧rö̧
ku icu iyähuome inädu u cuaditätucu umä, ido'qui adiunä jä̧ro̧bö̧nö̧ jȩpö̧ icu'inä cuaditätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ro̧bö̧nö̧ jȩpö̧ 'ta'tapö icu cuaditätucu umä, örö ucuocuäcuähuomemä suroja'a.
26 Ju'tojunänö jo̧mȩ o̧'o̧bö̧ o̧'o̧bö̧nö̧ jȩpö̧ adicuome'inä 'cha'ächö cui'̧chä̧tu̧cuä̧' koro ju̧'a̧rö̧ ku
icu iyähuomemä, cuä̧ta̧ juiyome to a'acu pä'ö, pa̧'a̧nö̧ jicuhuähuaja― pä'inödo Dios Moisésrö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueähuä huȩnȩ iso päi'önä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ pähuä huȩnȩ

24 1Hueähuä huȩnȩ rö̧ȩnä̧ ji'ähuäji'ca̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Pocu inähuära'acu ö chö̧jo̧mȩcu̧ ichi ucu'inä, Aarón'inä, Nadab'inä, Abiú'inä, Israel

ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧ setentanö jo̧mȩnä̧ huotö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö ö otonänö cui'ätucu
rȩjȩcu̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö örö ucuotönö jȩpä̧tu̧cui.̧ 2Ucutä Moisés katä ö Cu̧ru̧hua̧rö̧ tö'cönänö
cuichi'aja. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö setentanö huotömä tö'cönänö chi'ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö Israel ö̧ja̧'iņä̧ ucucu tö'cönänö chi'ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

3 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Israel ö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji'inä o'ca juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
hueähuä huȩnȩ'iņä̧ o'ca juiyönä jahuätörö ji'ähuinödo. Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, ö̧ja̧ o'ca toi'önä jiņä̧
jiy̧ȩtȩ ädä nätödo:
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―Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä o'ca juiyönä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.
4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisésmä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä o'ca juiyönä huȩyu̧ ̧nö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

yo̧ȩi ̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö, koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome inähuä kada'ca ö adi nödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä o'qui docenö o'qui ärädö ku̧niņö̧do, Israel ö̧ja̧ amöcuäda pä'ö, kada'ca ömä
docenö huotö ö̧nä̧mö̧'cotöjä pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ möäyotörö hueomenä,
koro ju'otörö ku icu iyinätödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧ möäyotörö cuä'ö icu
Tu̧ru̧hua̧ Diosrö iyinätödo eseunu ö̧ja̧ pä'ö iyähuä päi'önä. 6 Jahuätörö cuä'ö cuomenä,
Moisés ucuoja ju'toya iso̧' ̧yu̧nä̧ dachö ku̧niņö̧do. Koro ju'toya ö ȩmä̧ji'̧ca̧, ku icu iyähuomecu
iso̧'ta̧ ö̧ hui'chinödo. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés Tu̧ru̧hua̧ Dios hueähuä huȩnȩ huȩyu̧cuä̧'tä̧ ȩmö̧, ö̧ja̧
ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ucuocuinödo. Jahuätö pä'inätödo:
―O'ca juiyönä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäjimä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧. Dios hueäji ta'anö jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ pä omenä, Moisés isotö ucuoja ö̧ja̧rö̧ hui'chinödo. Pä'inödo:
―Poya ucuojamä huo̧juȩcuä̧ päi'önä ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueähuä huȩnȩmä̧ iso päi'önä

jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.

Moisés Sinaí inähuä ju'tä ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Pocu inähuära'acu, ö chö̧jo̧mȩcu̧ huä̧mip̧i.̧ Juhua'a cu̧jo̧mȩnä̧, inä o̧bi ̧ ö chiḩuȩnȩ huȩä̧huä̧

huȩnȩ chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧ o̧bi ̧ chiy̧ä̧cua̧jä̧. Ttötä huȩyu̧tä̧jişä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ chu̧huo̧juȩta̧ pä'ö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ä̧rä̧mi'̧ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧jiņähuära'a 'chiņö̧do u̧mö̧huä̧ya̧ Josuécu.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧rö̧tä̧ pä'inödo Moisés:
―Pȩnȩtä̧ a̧'ä̧rä̧tu̧cuiţö ppa̧tä̧cho̧mȩ jubö päi'önä. Aarón'inä, Hur'inä ucutucu ka̧cuä̧tö̧

curuhuotö päi'önä. Ya̧tȩrö̧ suräjuä huȩnȩ kö̧ ö̧mä̧, jahuätörö 'chä̧nö̧, jicuhuähuätucu'anö ja̧'a̧.
15Moisés ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a, inähuä huä̧mip̧iņö̧do. Ajiya isoppamä inähuänä a̧ ä̧di'̧iņa̧'a̧do.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ö tȩa̧u̧mä̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧do Sinaí inähuänä. Seisnö mo̧ro̧ 'cuäoi'önä
ajiya isoppa inähuänä a̧ ä̧di'̧iņa̧'a̧do. Sietenö mo̧ro̧ päi'omenä Tu̧ru̧hua̧ Dios ajiya isoppa jacuä ö
Moisésrö huopinödo. 17 Israel ö̧ja̧ to omenä, inähuä ju'tä Tu̧ru̧hua̧ Dios ö tȩa̧u̧mä̧ koro juäi
ocurä o'ca juiyönä cuo'ö icuarä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do. 18Moisés inähuänä huä̧mip̧ö̧, ajiya isoppanä
do'ächi'inödo. Juhuoppa jacuä kiņö̧do cuarentanö mo̧ro̧'iņä̧, cuarentanö yodo'inä.

Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧jodenä ofrenda iyähuä huȩnȩ

25 1 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ucuocu pä'inödo:
2―Ji'ähui Israel ö̧ja̧rö̧ ofrenda ya ö. Ya̧tȩ pö̧nä̧ ya pä ömä chöäre ofrenda päi'önä

ȩmi.̧ 3,4 Jahuätö ö koro juäi'inä chöäre ofrenda päi'önä ȩmi ̧ oro'inä, pärätä'inä, cobre'inä, pö̧jä̧ta̧
ja̧'tu̧huä̧ta̧'iņä̧, pö̧jä̧ta̧ pärune jä̧ta̧'iņä̧, tu̧huä̧ta̧'iņä̧, koro adihuä̧ta̧ pö̧jä̧ta̧ lino işä̧ta̧'iņä̧, chivotö̧
uhuo'che'inä ȩmi.̧ 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ovejatö̧ ̧jȩ ̧yu̧ tunä 'cucuecu o̧ta̧'iņä̧, mö̧yȩtö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

huotö ̧jȩ ̧yu̧'iņä̧, acacia dau odiyä'inä ȩmi.̧ 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara a̧dȩ'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
a̧dȩ unä toähuä a̧dȩ isoya ȩmi.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu ameu'inä ȩmi ̧ unä toähuä a̧dȩcu̧ huata
pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku cua pä'ö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inä o'qui ónice pä'ö micu o'qui'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
adiu inä o'qui ppo̧ö̧'iņä̧ ofrenda päi'önä ȩmi ̧ ö ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ru̧hua̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧nä̧ u̧ju̧na̧ pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ cuȩmo̧mȩnä̧, ö chö̧jode aditö'anö ja̧'a̧, jahuätö
ö̧'quȩtȩnä̧ chö̧ja̧ pä'ö. 9 Ttö chij̧ȩpä̧cuode jö̧ ta'anö yoräteunä cuaditätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ chö̧jode'inä,

isode jacuä jähuä'inä.
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Işä̧ca̧ hueähuä huȩnȩ ȩcä̧cuä̧ca̧ aditäcua'a jiähuinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işä̧ca̧ acacia dau odiyä ö adicuä̧ca̧ aditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jueöcumä cinconö

jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä tresnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧, rȩjȩcu̧mä̧ tresnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧
jä̧ca̧. 11 Ja̧huä̧ca̧ päcuäi oro işä̧ta̧ ö̧ huä̧nä̧'chö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Huä̧mȩnä̧'iņä̧, jacuänä'inä oro
işä̧ta̧ ö̧ huä̧nä̧'chö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işä̧ca̧ ä'ca'inä ju'tojunänö o̧'o̧bö̧nö̧ jȩpö̧ oro ö
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä'inä päcuäi oro ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jueöcumä cinconö
jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä tresnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios umöhuäyotö querubines pä'ö micuätö ta̧ju̧ a̧'u̧cuä̧
oro ö 'ta'tapö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ kara'anä'inä kara'anä'inä re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä ä'ca beipome.
19 Juodätä ju'todä mö̧ȩcuome ä'ca ka̧ra̧ işa̧ a̧'u̧cuä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ işa̧ a̧'u̧cuä̧ juodätä kara'anä re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä beipome päcuädodämä mö̧ȩcuodä päi'önä cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 20 Jahuätö Dios
umöhuäyotö querubines pä'ö micuätö a̧'u̧cuä̧ ujuabiyämä re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä huämenä
ju'tojucu cä̧'ȩpä̧rö̧ ö̧ja̧cu̧nä̧, 'äpiyämä re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodäcu to̧pä̧rö̧ ö̧ja̧cu̧nä̧ cuaditö'a̧nö̧
ja̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodämä işä̧ca̧ huäme cä'epö cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Hueähuä
huȩnȩ huȩyu̧cuä̧ o̧bi ̧ chiyä̧cuä̧mä̧ işä̧ca̧ jacuä cuȩnö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 22 Juhuorö ucuturu chij̧ȩcuä̧rä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä huämenä Dios umöhuäyotö querubines pä'ö micuätö ta̧ju̧
a̧'u̧cuä̧ işä̧ca̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ Israel ö̧ja̧rö̧ hueähuä huȩnȩ chiyä̧cuȩ

huȩnȩ.

Ucuotäcuähuä pa̧ o̧ppä̧ mesa isodä rötähuä huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mesa isodämä acacia dau odiyä ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jueöcumä cuatronö

jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä dosnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩcu̧mä̧ tresnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ
jo̧mȩnä̧ jodä.

30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä juäi pa̧ o̧ppä̧ juhuodä mesa isodänä ö chä'ca jo̧mȩ 'cuäopönä rötä'chi.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ lámpara ku̧nä̧huä̧cä päcuäi oro ö 'ta'tapö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧ lámpara

ku̧nä̧huä̧cä̧mä̧ o'ca juiyönä jiy̧ȩtä̧ ö̧tä̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ 'chu̧huä̧rä̧'quȩ'iņä̧ jueipä̧juä̧'iņä̧,
işo̧' ̧yu̧'iņä̧, päjure ȩ'u̧ o̧ ̧ a̧'u̧cuä̧ todeunä cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 32O'ca juiyömä seisnö jo̧mȩnä̧
ä̧na̧juiy̧ä̧ jueipä̧juä̧ ö̧ todeunä cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧, kara'anä'inä tresnö jo̧mȩnä̧ ä̧na̧juiy̧ä̧, kara'anä'inä
tresnö jo̧mȩnä̧ ä̧na̧juiy̧ä̧.

Jiņä̧ isocu surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧ äpate ä'ca o̧ȩcuä̧ta̧ huȩnȩ

26 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö ö 'quȩ'ȩcuo̧ca̧ ä'ca o̧ȩcuä̧ta̧ idirö'a̧nö̧ ja̧'a̧ adiu huo̧jua̧mä̧ adihuä
juäi pö̧jä̧'quȩ lino pö̧jä̧'quȩ ö̧ ja̧'tu̧huä̧'quȩ ö̧'iņä̧, pärune jä̧'quȩ ö̧'iņä̧, tu̧huä̧'quȩ ö̧'iņä̧,

Dios umöhuäyotö querubines pä'ö micuätö a̧'u̧cuä̧ ja̧huä̧ta̧nä̧ 'tö̧'ö̧ rö̧nö̧ aditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ acacia dauhuiyä icui'quiyu pa̧ja̧cuä̧nö̧ o'ca cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧ o'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ
kada'camä pärätä ö adicuä o'canä 'chu̧huä̧rö̧nä̧ jȩpö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Acacia dauhuiyä
icui'quiyumä oro işä̧ta̧ ö̧ ä̧rä̧dö̧ jȩpö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Isäcä orocä̧ cuatronö ocä ̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 33 Ja̧huä̧ta̧ o̧ȩcuä̧ta̧mä̧ orocä̧nä̧ kara'anä'inä äcuädö ̧'ä̧dö̧ cunu'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Işä̧ca̧ hueähuä huȩnȩ ȩcä̧cuä̧ca̧mä̧ ya̧nä̧ o̧ȩcuä̧ta̧ abonä jacuojucu cutu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Tto̧ȩcuä̧ta̧mä̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ işo̧ca̧ surojö ö 'quȩ'ȩcuo̧ca̧cu̧'iņä̧ jiņä̧ isocu surojö ö 'quȩ'ȩcuo̧ca̧cu̧'iņä̧ kä'co päte'ö
jo̧mȩ o̧ȩcuä̧ta̧ päi'önä jä̧cua̧'a̧.
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Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome huȩnȩ

27 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Koro ju̧'a̧rö̧ ku icu iyähuome acacia dau odiyä ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jueöcumä dieznö

jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧, käcuoräcumä ja̧'hua̧ta̧nö̧ yoräteunä. Rȩjȩcu̧mä̧
seisnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧. 2 Pa̧ja̧cuä̧nö̧ ona ä'chö jö̧ o̧na̧ ka̧cu̧nä̧
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ kara'anä'inä, kara'anä'inä beipome jiça̧ ö̧tä̧ todeunä ka̧cu̧nä̧. Jahuäcamä bronce
işä̧ta̧ ö̧ ä̧rä̧dö̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inödo Dios.

28 1 Juhua'a yabocu Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Israel ö̧ja̧ ö̧ hue'i cuböo Aarónrö'inä, i ̧ ̧mö̧ Nadabrö'inä, Abiúrö'inä, Eleazarrö'inä,

Itamarrö'inä, cutö'cö ö̧ja̧ pä'ö, ö ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ruhuotö päi'önä
ö̧ja̧cua̧ pä'ö― pä'inödo Dios.

Adiu ameu juäi iyähuome huȩnȩ

30 1 Juhua'a yabo Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu ameu juäi ku icu iyähuome acacia dau odiyä ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

2 Jueöcumä dosnö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jodä, käcuoräcu'inä dosnö jo̧mȩnä̧
u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jodä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩcu̧mä̧ cuatronö jo̧mȩnä̧ u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧

pa̧ja̧tä̧cuä̧huo̧mȩ jodä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ ona ä'chö jö̧ o̧na̧ ka̧cu̧nä̧ cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ yodä ötä
todeunä ka̧cu̧nä̧. 3 Isodä hu̧ä̧mȩ isodä'inä, isodä'inä, isodä jä äjodä oro işä̧ta̧ ö̧ ä̧rä̧dö̧
cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodä ä'camä ju'tojunänö kodädänö jȩpö̧ oro ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Işo̧'ta̧ rö̧o̧'ta̧ bronce ö adi nö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işo̧'ta̧ rö̧o̧'ta̧ ötöcähua pä'ö bronce ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Işo̧'ta̧'iņä̧, kada'ca

'chuhuärome'inä bronce ö cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Chö̧jode ö'inä, ku icu iyähuome ö'inä kä'co päte'ö
cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ajiya'inä işo̧'ta̧ jacuä da'epö cu̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 19 Juoya ajiya ö huä'opö Aarón'inä,
i ̧ ̧mö̧'iņä̧ u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ötöcähuäcua'anö.

31 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
2―Hurmiņä̧ i ̧ ̧'ca̧ Uri i ̧ ̧ Bezaleelrö, Israel ö̧ja̧ ö̧ kada'ca ömä Judá ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧rö̧

ȩmiņö̧sä̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ chö̧jä̧cu̧ adiu huo̧ju̧nä̧ u̧huo̧jua̧ pä'ö o'ca juiyönä
adicuä. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötä Bezaleelcu adita pä'ö hue'äjisä Ahisamac i ̧ ̧ Aholiabrö, Israel ö̧ja̧ ö̧
kada'ca ömä Dan ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧rö̧. Huo̧ju̧nä̧ huotörö juhua'a yabo u̧huo̧jua̧ pä'ö iyinösä, o'ca
juiyönä ucuru huedäjimä adita pä'ö― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö.

18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ucuocu cä'ädö, juorö Sinaí inähuä ö Moisésrö iyinödo
iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ hueähuä huȩnȩ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ o̧bi.̧

Päcäyä ubo a̧'u̧cuä̧ oro ö adi nö huȩnȩ

32 1 Israel ö̧ja̧ Moisésmä inähuära'a ö im̧ȩyȩhuo̧ca̧'a̧ to omenä, Aarónrö tö'cönänö
'chä̧hui'̧ö̧ pä näcudo:

―Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ adi yitö, tä'canä i'̧cha̧ pä'ö. Moisésmä Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ujuturu i'cächinömä,
a̧'a̧nö̧ päi'äjärö ö jerupätöjä.
2 Jahuätörö ä̧ju̧cu̧, Aarón pä'inödo:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ oro o̧bö̧ cui ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧ ä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧,

cui ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧ ä̧ja̧ o̧bö̧'iņä̧ ko̧'ä̧di'̧ö̧ i'cächätucui.
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3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ä̧ja̧ o̧bö̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ Aarónrö i'cächö iyinätödo. 4 Jahuätö yömä
ȩmö̧, ä̧ja̧ o̧bö̧ oromä du'unä da'äji'ca̧ päcäyä a̧'u̧cuä̧ tä nödo. Koro juäi 'quiyö juäicu jȩpö̧
tä nödo. Ja̧'hua̧nö̧ ötätäjäcuru pä'inätödo:
―Ujutu Israel ö̧ja̧ tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ pidetä, Egipto rȩjȩ ö̧ ujuturu i'cächinömä.
5Aarón ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧'a̧ topö, päcäyä a̧'u̧cuä̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ ku icu iyähuome adi nödo. Pä'inödo:
―Yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ pä'cäri jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuotönö.
6 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a porächi'ö, koro juo'otörö ku icu iyinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juo'otörö

i'cächö cuä'ö icu Diosrö iyinätödo eseunu ö̧ja̧ pä'ö iyähuä päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧mä̧ u̧cuȩ
cuä̧nö̧, au'inä pä̧mä̧diņä̧tö̧do. Ttu̧cuȩ cuäjätö'cotö ä̧rä̧mi'̧ö̧, järehuinätödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö ucuocuinödo:
―Jurunä mȩyȩhui.̧ Ucu cumöhuäyotö Egipto rȩjȩ ö̧ cui'cächinä̧u̧mä̧ surojuo'ächäjätö. 8 Jurunä

jaropi'äjätö ö huedäjimä. Oro ö du'unä da'ö päcäyä a̧'u̧cuä̧ aditäjätö'cotö ja̧u̧ru̧ ucuotönö
amöcuädätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juo'otörö ku icu ja̧u̧ru̧ iyäjätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: Ujutu Israel ö̧ja̧
tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ pidetä, Egipto rȩjȩ ö̧ ujuturu i'cächinömä, pä'äjätö. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
Moisésrö pä'inödo:
―Pitörö topösä. Jahuätö juiyo jarodätö huo̧jua̧sä̧. 10 Jitämä huäinä ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topi ö.

Jahuätörömä ra̧huä̧rö̧ be'epäjipö chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧ ucurumä ucu
cuahuaruhuä'cotö recuätörö cu̧ju̧nä̧rö̧nä̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö jiņä̧ ro̧'ȩpä̧rö̧ pä'inödo:
―Chu̧ru̧hua̧ ¿dä̧bö̧ cumöhuäyotörö Egipto rȩjȩ ö̧ cujurunä cui'cächinä̧u̧ru̧ cu̧ra̧huä̧ra̧'a̧ ö̧?

12 Egipto ö̧ja̧mä̧ pä äcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧: Ttö̧ä̧nä̧hua̧ suronä amöcuädö ȩpiņä̧u̧ jahuätörö
ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ möä'quiyura'a ö jahuätörö cuä'ö icua pä'ö, jahuätörö o'ca toi'önä be'epäjipö icuatö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧ra̧huä̧rö̧mä̧ cä'ädi'i. Pärocuäcutä amöcuädi jahuätörö, be'epäjipö
cuicuoca'a. 13Abrahammiņä̧rö̧'iņä̧, Isaacmiņä̧rö̧'iņä̧, Jacobmiņä̧rö̧'iņä̧ amöcuädi. Jahuätö
cumöhuäyotö pinätörö pä'inöjä: Cuahuaruhuä'cotörö recuätörö chiy̧ä̧cua̧jä̧. Siŗi'̧cö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
rö̧jä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuächäcuotö, pä'inöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ rȩjȩ pädinö ta'anö chiy̧ä̧cua̧sä̧
cuahuaruhuä'cotörö jitötä 'cuäopönä ̧rȩjä̧ päi'önä, pä'inöjä― pä'inödo Moisés Tu̧ru̧hua̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pärocuäcutä amöcuädinödo. Be'epäjipö icua päjimä Israel
ö̧ja̧rö̧ tä̧bo̧to̧cö̧ pinödo. 15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés inähuära'a ö mȩyȩhuiņö̧do. Iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ

hueähuä huȩnȩ kara'anä'inä, kara'anä päcuäda'a'inä huȩyu̧cuä̧ o̧bi ̧ u̧mö̧nä̧ chu̧huä̧rä̧nö̧ ȩpiņö̧do.
16 Ja̧u̧ iņä̧ o̧bim̧ä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä aditäji o̧bi ̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩyu̧cuä̧mä̧ chutä iḩuȩyu̧ ̧nö̧
jiņa̧'a̧do.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés pä'äji ta'anö Josué a̧huä̧ro̧mȩ rȩbȩhuiņö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josué ö̧ja̧
huo a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Moisésrö pä'inödo:
―Ttö̧ja̧ örohuähua'a ä̧ju̧cu̧sä̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés ädä nödo:
―Rohuäcuähuänä juruhuätö huo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuäu ujuruhuä̧u̧

huo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧. Ttö̧ja̧ ra̧'ö̧tä̧ ra̧ a̧'a̧ ä̧ju̧cu̧sä̧ ömä― pä'inödo Moisés.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés ö̧ja̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ tö'cö i'̧chi'̧o̧mȩnä̧, päcäyä a̧'u̧cuä̧'iņä̧, ö̧ja̧ baile tö'ö
ö̧ja̧cua̧'a̧'iņä̧ topinödo. Juiyo ra̧huä̧riņö̧do. Ja̧u̧ inä o̧bi ̧ 'chu̧huä̧rö̧ o̧bi ̧ pä̧içu̧nä̧ icuinödo. Juhuorö

inähuä kada'ca ö ppere'cua päi'önä 'cho'cheächina'ado. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcäyä a̧'u̧cuä̧ aditäjimä
ocuränä ku icuinödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jua̧'ö̧ icuinödo işa̧ppȩ päi'önä. Jua̧'ä̧ji'̧ca̧ aje jacuoto icuinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ huihuacuächa'a ahua pä'ö hue'inödo.
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Iņä̧ o̧bi ̧ jareö o̧bi ̧ Moisés adi nö huȩnȩ

34 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Jä̧ro̧bö̧nö̧ jȩpö̧ 'ta'tapö icu cuaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ iņä̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩ koro iņä̧ o̧bi ̧ jiņö̧ ta'anö jö̧ o̧bi.̧

Ja̧'hua̧nö̧ cuaditö o'ca'a ja̧u̧tä̧ huȩnȩ koro o̧bi ̧ ppere'cua päi'önä icu cuicuinö o̧biņä̧ chiḩuȩyu̧ ̧nö̧
ta'anö chiḩuȩyu̧tä̧cua̧sä̧. 2 Jo̧mȩ päi'önä adi pä'ötä mo̧ro̧ päi'omenä Sinaí inähuära'a iņä̧ o̧bi ̧
i'cächö cu̧huä̧mi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. Juhua'a ö inähuä huäme ö ö chä'ca jo̧mȩ cu̧jä̧cua̧'a̧nö̧― pä'inödo
Dios Moisésrö.

Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö o'ca juiyönä cä ädinö huȩnȩ

39 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä adi nätödo. Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö hueinö
ta'anö, o'ca juiyönä adi nätödo. 43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisés o'ca juiyönä adi nömä adiu

topinödo. Ja̧'hua̧nö̧ toomenä, o'ca juiyönä adi nömä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueinö ta'anö adi na'a
topinödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Moisés jahuätörö adiu eseunu ucuocuinä̧u̧do.

Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧jode ka̧cu̧ Moisés ö nö huȩnȩ

40 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä opinö o'ca'a todäre a̧'ȩ päi'omenä, ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧hua̧,
ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧, Tu̧ru̧hua̧ Dios chutä ö̧jode ka̧cu̧ o'ca juiyönä rö nödo Moisésmä.

34Ötäji o'ca'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppamä Tu̧ru̧hua̧ Dios ö̧jode o'ca juiyönä a̧ ä̧chi'̧iņa̧'a̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ö tȩa̧u̧mä̧ Dios ö̧jode o'ca juiyönä tȩa̧u̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧do. 35Moisés Dios
ö̧jode do'ächocö pinödo, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa a̧ ä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ö
tȩa̧u̧mä̧ o'ca juiyönä tȩa̧u̧ kä̧dȩpa̧'a̧ ö̧.

36 Israel ö̧ja̧ cue ächinö pä̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios isoppa mȩyȩdoppa ö̧jode huämenä̧ ö̧
cäepomenätä rä'opinätödo. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhuoppa isoppa cäepocomenämä, rä'opocotö
pinätödo, mȩyȩdoppa cäepome jubö päi'önä. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ cue ächinö pä̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios ö mȩyȩdoppa mo̧ro̧mä̧ ö̧jode huäme a̧ ä̧chi'̧a̧'a̧ topinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodomä
ocurä ö̧jode tejädina'ado o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ to önä.
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