
NÚMEROS

Israel ö̧ja̧ Sinaí inähuä kada'ca ö rä opinö huȩnȩ

10 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ Egipto rȩjȩ ö̧ rä opinö o'ca'a todäre a̧'ȩ päi'omenä, kä̧hua̧tö̧
ta̧ju̧ päi'omenä, fecha veintenä jiņa̧'a̧do, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppa Dios ö̧jode ö

cäecuächina'amä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧mä̧, ö̧ja̧ toächome Sinaí pä'ö micuome ö rä'opö
'chiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, ö̧ja̧ toächome, Parán pä'ö micuome ö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩdoppamä
pä'äji ta'anö mȩyȩdiņa̧'a̧do. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ äcuomenätä rä'opinätödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö hueinö ta'anö.

Moisés Israel ö̧ja̧ ö̧ usäcuähuä ö̧ja̧rö̧ hueinö huȩnȩ

13 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
2―Ucutä hue'i usäcuähuä ö̧ja̧rö̧ Canaán rȩjȩra̧'a̧ usähuaja pä'ö. Ja̧huä̧jä̧mä̧ Israel

ö̧ja̧rö̧ chiy̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ kada'ca ömä docenö huotö ö̧nä̧mö̧'cotö ö
ya̧tȩ pö̧nä̧ ruhuotö päi'önä ö̧ja̧cua̧ pä'ö hue'i.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö, Moisésmä jahuätö Israel ö̧ja̧ ö̧ ruhuotörö
hue'inödo, ö̧ja̧ toächome, Parán pä'ö micuome ö rä'opö ̧'cha̧ pä'ö.

17Moisésmä Canaán rȩjȩra̧'a̧ usähuaja pä'ö hue'ö päinä̧u̧do;
―Néguevra'anä tätucui. Juhua'a ö möä'quiyu ju'tänä 'cuä'opö cui'̧chä̧tu̧cua̧ja̧. 18Adiu

tocu'ätucuaja ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ a̧'a̧nö̧ jä̧jä̧ ja̧ pä'ö. Ttö̧ja̧'iņä̧ juruhuätö ja̧ pä'ö'inä, juiyupätö ja̧
pä'ö'inä, recuätö ja̧ pä'ö'inä, ta̧ju̧tä̧ huotö ja̧ pä'ö'inä adiu tocu'ätucuaja. 19 Jahuätö ö̧ja̧cuä̧jä̧
¿a̧diḩuä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä? ¿surojä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö öäre ötahuiyämä ¿işo̧ca̧
o̧ȩcuä̧ra̧'a̧ jacuä huä̧ja̧ pä'ö'inä? ¿işo̧ca̧ o̧ȩcuä̧ro̧ca̧'a̧ jacuä huä̧ja̧ pä'ö'inä? 20 Rȩjȩ'iņä̧ cuähuä

ku̧nä̧huä̧nä̧ ¿a̧diḩuä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä? ¿surojä̧jä̧ ja̧ pä'ö'inä? Adiu tocu'ätucuaja dauhuiyä'inä ka̧cua̧
pä'ö. Cuähuä u̧huä̧ju̧ oba'inä cui'cächätucuaja jahuä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧― pä'inödo Moisésmä.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ uva u̧huä̧ju̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ huȩjiņö̧ tädö pä̧nä̧ jiņa̧'a̧do. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö

ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ usäu 'chiņä̧tö̧do. Ttö̧ja̧ toächome Zin pä'ö micuome ö kä̧mä̧dö̧ Rehob jubö päi'önä
usähuinätödo. Rehobmä Hamat tö'cö jiņa̧'a̧do.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cuarentanö mo̧ro̧ o'ca'a rȩjȩ usähuäjä'cotö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. 26 Cades ötahuiyä
tö'cö ö, ö̧ja̧ toächome Parán pä'ö micuome ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Moisés'inä, Aarón'inä, Israel
ö̧ja̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧cua̧'a̧cu̧ ppa̧'ä̧chö̧, to äjimä ji'ähuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuähuä u̧huä̧ju̧
'cächäjimä ̧jȩpiņä̧u̧do. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésrö ji'ähuinätödo:
―Ujuturu huecuhuinä̧jä̧ra̧'a̧ täcö iu̧̧ iḩuä̧jiņä̧tö̧jä̧. Iso päi'önä a̧diḩuä̧jä̧ topinätöjä. Pȩnȩtä̧

ka̧'a̧ cuähuä u̧huä̧ju̧ juhua'a ö 'cächäjimä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ ö̧ja̧mä̧ ujuru
ku̧nä̧rä̧jä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öäre ötahuiyämä rö̧a̧ja̧'a̧. Işo̧ca̧ o̧ȩcuä̧ra̧'a̧ jacuä huȩja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ Anacmiņä̧ ahuaruhuä'cotörö topäjätöjä. 29Néguevra'amä amalecitas ö̧ja̧tä̧
ka̧cuä̧jä̧tö̧. Möä'quiyunämä hi tas ö̧ja̧'iņä̧, jebuseos ö̧ja̧'iņä̧, amorreos ö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧jä̧tö̧.
Dubora rö̧ara jäyänä'inä, Jordán aje jäyänä'inä ka̧cuä̧jä̧tö̧ cananeos ö̧ja̧mä̧ pä'ö ―ji'ähuinätödo
usäcuähuä ö̧ja̧mä̧.

30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Calebmä ö'coruchi'a pä'ö hue'inödo Moisés ippeyänä ka̧cuiņä̧tö̧rö̧. Pä'inödo:
―Ja̧'a̧tä̧'iņä̧ ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ rohuäu 'chö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ tujuruhuäcuotöjä.
31 Pärocua'acu Calebcu iu̧̧ iḩuä̧jiņä̧tö̧mä̧ pä'inätödo:
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―Rohuäu ̧'chö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jahuätö ö̧ja̧mä̧ ujuturutä ujuru'a̧nö̧ huäjätö― pä'inätödo.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ usäcuähuä ö̧ja̧mä̧ usäu ̧huä̧jä̧mä̧ a̧mo̧nä̧ yapareu ji'ähuinätödo Israel ö̧ja̧rö̧.

Pä'inätödo:
―Ja̧huä̧jä̧ usäu ̧huä̧jä̧mä̧ juhua'a ö ka̧cuä̧tö̧rö̧ cuä'ö icuä̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä totäjä̧u̧mä̧

juiyo bärepäjätö. 33Anacmiņä̧ ahuaruhuä'cotörö juiyo otopätörö topäjätöjä. Ujutumä jahuätö
ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ ä̧yu̧huä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juiyo ppo̧'ä̧tö̧jä̧di ̧ pä'ö amöcuädäcuähuäjätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

jahuätö'inä amöcuädäjätö ujuturumä― pä'inätödo usäcuähuä ö̧ja̧mä̧.

Israel ö̧ja̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö öarodinö huȩnȩ

14 1 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä yodo beipächönä juiyo öjö'cö
juiyönä jä̧u̧ ajuähuinätödo. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä suronä ucuocuä'chinätö

Moisésrö'inä, Aarónrö'inä. O'ca toi'önä pa̧'a̧nö̧ pä'inätö:
―Adihuinaja'a Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧tä̧ hua'ö cuinö ömä. Adihuinaja'a porö ö̧ja̧ toächome ötä

hua'ö cuinö ömä. 3 ¿Dä̧bö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pij̧ä̧ra̧'a̧ i'cächinä ö korotö ujuturu rohuäu cuä'ö cua
pä'ö? Ti ̧ ̧mö̧ a̧ju̧tu̧ru̧'iņä̧, ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧. Adiu'anö ja̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧
ppa̧tä̧chö̧tä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'ähuinätödo:
―Ujutu u ya̧tȩrö̧ tu̧ru̧hua̧ päi'önä huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧ ppa̧tä̧cha̧ ppa̧huä̧da̧tö̧ pä'ö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Moisés'inä, Aarón'inä o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧

ä̧ppä̧cuä̧nö̧ ma̧'ä̧miņä̧tö̧do. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Canaán rȩjȩ usäcuähuä ö̧ja̧ ö̧ Nun i ̧ ̧ Josuécu, Jefone
i ̧ ̧ Calebcu a̧'cua̧ a̧ päi'ä̧u̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ sȩro̧cu̧ icuinätödo. 7 Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧
pä'inätödo:
―Ja̧huä̧jä̧ usäu ̧huä̧jä̧mä̧ juiyo a̧diḩuä̧jä̧ topäjätöjä.
8 Tu̧ru̧hua̧ Dios ujuturu eseu umä, ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧, ujuturu iya pä'ö. Ja̧huä̧jä̧mä̧

juiyo a̧diḩuä̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö cuhuarodätucuä'. Ja̧huä̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧
yecuecuätucuä'. Jahuätörö rohuäu tujuruhuäcuotöjä. Jahuätömä o̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ to'ätö.
Tu̧ru̧hua̧ Dios ujutucu kö̧. Jahuätörö yecuecuätucuä'― pä'inätödo Josué'inä, Caleb'inä.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä pä'inätödo inädönä icuäu cuä'ö cuatö. Yotäcu Tu̧ru̧hua̧ Dios ö
tȩa̧u̧mä̧ Dios ö̧jode ö tȩa̧u̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧do Israel ö̧ja̧ to önä.

26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä pä'inödo:
27―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo chami 'qui'ächi'ö chö̧jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧, pitö suropätö örö suronä
ucuocua'anä? Israel ö̧ja̧ örö suronä ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧. 28 Jahuätörö pa̧'a̧nö̧ pä'ö

ji'ähuätucuitö: Pij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧ ö̧ 'corupä 'a pä'ö cui'cächäjä̧u̧jä̧ pä'ö cucuocuätucua'a chä̧ju̧cuä̧jim̧ä̧,
iso päi'önä jȩchä̧cua̧sä̧. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'ähuätucuitö: Ucutu u o'ca toi'önä cu̧'a̧ja̧ ̧nä̧tu̧cuä̧u̧mä̧,
örö suronä ucuocuäjätömä, veinte a̧'ȩ abo huotö hua'ö cuicuäcuotöjä― pä'äji Diosmä pä'ö.

―Cuo'co jähuätucumä pä̧jä̧cua̧'a̧ pȩnȩ ö̧ja̧ toächometä. 30 Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧mä̧
do'ächocotöjä. Jafone i ̧ ̧ Calebcu, Nun i ̧ ̧ Josuécu jahuätötä do ächäcuotö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cui ̧ ̧mö̧rö̧tä̧ do̧dä̧dä̧cua̧sä̧. Ti ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧ päcuhuäjätucuä̧u̧ru̧, ja̧huä̧jä̧ ucutu jarodö
docuhuächätucuocojä̧, cui ̧ ̧mö̧'cotötä do ächäcuotö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä pȩnȩ ö̧ja̧
toächome ötä hua'ö cuicuäcuotöjä.

Inähuä ö ajiya räopinö huȩnȩ

20 1 Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ toächome, Zin pä'ö micuome ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧hua̧nä̧
rȩbȩhuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Cadesnä ka̧cuiņä̧tö̧. Juhua'a ö Moisés uböa María

'corupä'i'inäju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'turu cuinäcua.
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2 Juhua'a ö ajiya ö̧ja̧ ahua pä'ö yorö'iso juiyina'a. Moisésrö'inä, Aarónrö'inä ra̧huä̧rö̧
ca̧ca̧cuiņä̧tö̧. 3Moisésrö ra̧huä̧rö̧ ucuocuinätö:
―Adihuinaja'a ujutu'inä hua'ö cuinö ömä Tu̧ru̧hua̧ Dios ro̧ȩcuä̧ ö̧ tahuaruhuä hua'ö
cuinötä. 4 ¿Dä̧bö̧ pocu, ö̧ja̧ toächa'acu ujuturu cui'cächinätucuä ö hua'ö cua pä'ömä,

ujutu'inä ja̧'a̧nä̧, tä̧jim̧ö̧'iņä̧? Ujutumä Tu̧ru̧hua̧ Dios umöhuäyotöjä. 5 ¿Dä̧bö̧ Egipto rȩjȩ ö̧ pocu
cha pä'ö huecuhuinätucuätö ö, po suroja'acu cui'cächätucua pä'ö? Pomä cuähuä trigodu'inä,

higos'inä, uvas'inä, koro dau u̧huä̧ju̧'iņä̧ juiya'a. Ajiya'inä tahua pä'ö yorö'iso juiya'a.
6 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, Moisés'inä, Aarón'inä jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ rä'opö, Dios

ö̧jode ä'ca ichi'ö, ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö 'ä rȩjȩcu̧ ucuotönö jȩpiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ö
tȩa̧u̧mä̧ yotäcu ij̧ȩcuä̧chiņä̧u̧do. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö ucuocuinödo:

8―Cui a'ca ȩpö̧, ucucu, cuböo Aaróncu Israel ö̧ja̧rö̧ ö̧ca̧ca̧cua̧ pä'ö hue'ätucuitö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ inähuä hue'cuhuaja, ajiya räopa pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ inähuä ö ajiya
cui'̧cä̧chä̧cua̧jä̧, ö̧ja̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧'iņä̧ ahua pä'ö― pä'inödo.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ i a'ca ȩmiņö̧do, Tu̧ru̧hua̧ hueäji ta'anö.
10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisés'inä, Aarón'inä ö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧ inähuä kada'ca ö ca̧ca̧ ̧na̧tö̧do. Moisés
jahuätörö pä'inödo:
―Jitämä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui,̧ ucutu jarodätömä. ¿Ujutumä pihuä inähuä ajiya räopa pä'ö hue'ätöjä

tä̧ji,̧ ucutu cuahuätucua pä'ö?
11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧, u̧mö̧nä̧ cä'epö i a'ca inähuänä todärenä cuäcuäpinödo. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ajiya rö̧ȩnä̧ räopina'ado. Ttö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä, ä̧jim̧ö̧'iņä̧ ahuinätödo. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä pä'inödo:
―Ttörö cuesetätucuoca'a ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö cucuotätucuoca'a ö, Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä

to a'anä, jahuätöcu rȩjȩ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧ yorö'iso do'ächocotöjä― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Dios.
13 Ju̧huȩnȩ ajiya räopinomemä Meriba pä'ö micuinomedo. Juhua'a ö Israel ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧

Diosrö rohuäu suronä ucuocuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'amä Ucuotäcuähuä Işa̧ ij̧ȩcuiņo̧mȩdo.

Aarón hua'ö icuinö huȩnȩ
22 Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä Cades ö rä'opö 'chä̧nö̧, Hor inähuära'a rȩbȩhuiņä̧tö̧do. 23 Juhua'a ö

Hor inähuä ö Edom rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ päte'ö ö Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö'inä, Aarónrö'inä
ucuocuinödo. Pä'inödo:

24―Aarónmä hua'ö içuä̧cua̧. Israel ö̧ja̧rö̧ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧ do'ächocö jä̧cua̧, ucutu Meriba
ajiya räopome ö ö huedinömä cuhuarodinätucua'a ö. 25Aarónrö'inä, i ̧ ̧ Eleazarrö'inä Hor
inähuä ju'tä o'ipi, Moisés. 26 Juhua'a ö Aarón ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧, ö ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö
adicuä ru̧hua̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ko̧'ä̧dö̧ icuirö. I ̧ ̧ Eleazarrö ja̧u̧ o̧ta̧ 'ca̧ ̧rö̧. Aarónmä jahuähuä ju'tä ö
'corupäi'ä̧cua̧, jä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ iŗȩbȩhua̧ pä'ö.

28Moisésmä Aarón ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ko̧'ä̧dö̧ icuäji'ca̧, Aarón i ̧ ̧ Eleazarrö ja̧u̧ o̧ta̧ 'ca̧ ̧nö̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Aarón jahuähuä ju'tä ö 'corupä'i'inödo. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Moisés'inä, Eleazar'inä
inähuä ö mȩyȩhuiņä̧tä̧do.

Ä̧ca̧tö̧ yö̧ ̧nö̧ huȩnȩ

21 4 Israel ö̧ja̧ Hor inähuä ö rä'opö, dubora rö̧ora mä̧nä̧nä̧ 'chiņä̧tö̧do, Edom rȩjȩ huişä̧ ̧'ö̧
'cuä opa pä'ö. Juhua'a ̧'cho̧mȩnä̧, a̧mi ̧ 'qui ächi'ö juiyönä jiņä̧u̧do. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

Israel ö̧ja̧ suronä ucuocuinätödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö'inä, Moisésrö'inä. Pä'inätödo:
―¿Dä̧bö̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ujuturu cui'cächinätucuä ö ö̧ja̧ toächome ö hua'ö cua pä'ömä?

Tu̧cuȩ'iņä̧, ajiya'inä juiya'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tu̧cuȩ'iņä̧ suroja'a kö'cocotöjä.
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6 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä, Tu̧ru̧hua̧ Dios ä̧ca̧tö̧rö̧ hue'inödo ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧. Israel ö̧ja̧rö̧
yö̧yö̧piņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuätö 'corupä'i'inätödo. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ Moisésrö ichi'ö
pä'inätödo:
―Suronä jȩpä̧jä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö'inä, ucuru'inä suronä tucuocuomenä. Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epi,

ä̧ca̧tö̧ tö pächönä jȩa̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jä'epinödo jahuätörö ppäda pä'ö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö pä'inödo:
―Äca a̧'u̧cuä̧ adi , daunä cä'epö cu̧na̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧ca̧tö̧ yö̧ ä̧u̧mä̧ äca a̧'u̧cuä̧

to omenätä ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧― pä'inödo Dios Moisésrö.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisésmä äca a̧'u̧cuä̧ bronce ö adi nödo, daunä ö̧na̧rö̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a

ya̧tȩrö̧ äca yö̧o̧mȩnä̧, bronce ö a̧diçua̧ äcarö tomenätä ki'̧ip̧iņö̧do.

Moisés ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ o'ca'a, Josué ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

27 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö pä'inödo:
―Nun i ̧ ̧ Josuérö, Dios a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧cu̧ru̧, o'ipi, cumönämȩcu̧hua̧rö̧ pä'ö. 19 Ttö ö'inä,

ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä ru̧hua̧ Eleazar ä'ca jo̧mȩ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä
ä'ca jo̧mȩ ö̧ ö̧jä̧mä̧da̧ pä'ö hue'irö. Juhuorötä Israel ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hue'irö, o'ca

toi'önä to önä. 20Ucu huecuhuä'ijimä hue'ipirö, juhua'a yabo huea pä'ö, Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä
ja̧u̧ hueötä ucuotönö jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Josuémä kä'co päte'ö adicuä ru̧hua̧ Eleazarrö
örö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ jä̧ȩpä̧cua̧. Eleazarmä Urim pä'ö micu juäinä jȩpö̧ topö u̧huo̧juä̧cua̧ örö

pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ Eleazarmä Josuérö'inä, Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önärö'inä huȩä̧cua̧―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.

22Moisésmä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpiņö̧do. Kä'co päte'ö adicuä ru̧hua̧ Eleazar ä'ca
jo̧mȩ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä ä'ca jo̧mȩ ö̧ Josuérö o'ipinödo. 23 Ju̧huȩnȩ kä̧nö̧,
Moisés u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ö̧ chutä ö̧jä̧'io̧̧mȩ Josuérö hue'ipinödo, Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö.
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