
DEUTERONOMIO

O'ca juiyönä hueähuä huȩnȩ kada'ca

6 1 Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ Moisés päinä̧u̧do:
―Piy̧ȩ huȩnȩ hueähuä huȩnȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios örö hue'inö ucuturu chu̧huo̧juȩta̧ pä'ö.

Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ docuhuächätucuäcuä̧jä̧mä̧ ucututä cuiŗȩjä̧ päi'önä cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩnä̧
cu̧ja̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, piy̧ȩ hueähuä huȩnȩ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 2Ucutu'inä, cui ̧ ̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧,
cu̧nä̧mö̧tu̧cu̧'iņä̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuotö ye'ecunu chutä hueähuä huȩnȩ ö ucuturu huedömä
jȩ'cu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, cua̧'cua̧rä̧tu̧cuo̧mȩ jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, recuo mo̧ro̧
cu̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. 3 Israel ö̧ja̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
adiu cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuirecuächätucuäcua'anö rȩjȩ adihuä̧jä̧ ö̧, Tu̧ru̧hua̧mä̧,
cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios päinö ta'anö.

4 ¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui,̧ Israel ö̧ja̧! Tu̧ru̧hua̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ya̧tȩtä̧ kö̧.
5 Cua̧mi ̧ iso'quinä'inä, cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, cujurunä'inä o'ca juiyönä Cu̧ru̧hua̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧

Diosrötä repe'i.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ huȩnȩ ö jitä mo̧ro̧ huedömä, cuami iso'quitucunä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.

7 Cui ̧ ̧mö̧rö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuojusodenä cu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧,
chiḩuȩnȩ cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧nä̧nä̧ cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧, cu̧rä̧sa̧tu̧cu̧nä̧
cu̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu'orächätucuomenä'inä chiḩuȩnȩ cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'äji pä'ö ji'ähuinödo Moisésmä Israel ö̧ja̧rö̧.

Moisés hua'ö icuinö huȩnȩ

34 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Moisés Moab pä̧mä̧roppä ö Nebo inähuära'a Pisga inähuä ju'tä
huä̧mip̧iņö̧do. Pisga inähuämä Jericó ötahuiyä pä̧tȩcuä̧nö̧ jiņa̧'a̧do. Juhua'a ö Tu̧ru̧hua̧

Dios ij̧ȩpiņä̧cu̧do topötä toa pä'ö o'ca juiyönä Galaad rȩjȩ ö̧ Dan iŗȩjä̧ jubö päi'önä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ne alí iŗȩjä̧ o'ca juiyönä'inä, Efraín iŗȩjä̧'iņä̧, Manasés iŗȩjä̧'iņä̧, Judá iŗȩjä̧ o'ca juiyönä'inä
Meditarráneo aje rö̧oto jubö päi'önä toa pä'ö ij̧ȩpiņä̧cu̧do. 3Néguev'inä, Jericó pä̧mä̧roppä'inä,
Zoar ötahuiyä jubö päi'önä. Jericó ötahuiyämä dauhuiyä rö̧ȩnä̧ ka̧cuiņa̧'a̧do. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Moisésrö pä'inödo:
―Pij̧ä̧ rȩjȩ jiņa̧'a̧ Abraham minärö'inä, Isaac minärö'inä, Jacob minärö'inä chiya pädinä̧jä̧mä̧.

Ttö pä'inösä: Ucutu cuahuaruhuä'cotörötä chiy̧ä̧cua̧sä̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä cua̧mo̧nä̧
cui'ärenätä topötä tocu'a pä'ö ij̧ȩpö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chiya pädinä̧jä̧ra̧'a̧mä̧ do'ächocöjä―
pä'inödo Tu̧ru̧hua̧mä̧ Moisésrö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ Moisésmä juhuorötä Moab rȩjȩ ö̧ 'corupä'i'inödo,
Tu̧ru̧hua̧ päinö ta'anö. 6 Tu̧ru̧hua̧ Dios Moisésrö 'turu icuinödo pä̧mä̧roppänä Moab rȩjȩnä̧
Bet-peor pä̧tȩcuä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä mo̧ro̧ päi'önä ya̧tȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios 'turu
icuinomemä. 7Moisésmä ciento veinte a̧'ȩ hua̧ 'corupäi'a'anä, ö'äremä jiņä̧ adiu topinödo.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuru'inä jiņä̧ ku̧nä̧riņö̧do.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ Moab pä̧mä̧roppänä kä̧nö̧, Moisésrö amöcuädö treintanö mo̧ro̧

beipächönä ajuähuinätödo. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Nun i ̧ ̧ Josué adiu huo̧ju̧nä̧ huo̧juiņö̧do, Moisés
u̧mö̧nä̧ chutä unä mȩiņa̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧mä̧ Josuérö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧do. Tu̧ru̧hua̧ Dios
Moisésrö hueinö ta'anö jȩpiņä̧tö̧do.
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