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Josué 'corupä'i'inödo

2 7 Israel ö̧ja̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueö jȩpö̧ Tu̧ru̧hua̧ Dioscutä cue'ächinätödo, Josué ö̧jiņö̧
pänä'inä, Josué hua'ö icuinö o'ca'a böecuächätö ö̧jiņö̧ pänä'inä. Jahuätötä Tu̧ru̧hua̧ Dios

Israel ö̧ja̧rö̧ ujurunä ppäda'a topinätömä. 8 Tu̧ru̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧, Nun i ̧ ̧ Josuémä, ciento
diez a̧'ȩ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧, 'corupä'i'inödo. 9 'Turu cuinäcudo chutä iŗȩjä̧ beipome Timnat-Sera
pä'ö micuome, Efraín möä'canä, Gaas möä'ca tö'cö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutäcu ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ hua'ö
icuinätödo. Ja'huanö ja̧'a̧ jahuätö ̧ ̧mö̧'cotömä, Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jerupinätödo. Tu̧ru̧hua̧ Dios
Israel ö̧ja̧rö̧ ppädinö'inä jerupinätödo.

Israel ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jaropi'inätödo
11 Ja̧u̧nu̧mä̧, Israel ö̧ja̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ suronä jȩpä̧'chö̧, korotö ö̧ä̧nä̧hua̧ Baal

a̧'u̧cuä̧tä̧ ucuo nätödo. 12 Tu̧ru̧hua̧ Diosrö, ä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, jaropi'inätödo. Egipto
rȩjȩ ö̧ ä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ rä'epö icuinörömä jaropi'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ö̧ja̧, Israel ö̧ja̧
ö̧jo̧mȩ jäyä ka̧cuä̧tö̧ amonä ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧rö̧, ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ ucuo nätödo. Ja'huanö ja̧'a̧ ö̧

Tu̧ru̧hua̧ Dios öjö'cocö juäi jȩ o̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ra̧huä̧riņö̧do. 13 Tu̧ru̧hua̧ Diosrö jaropi'ö,
“Baal” pä'ö miçua̧rö̧'iņä̧, “Astarté” pä'ö micuajuru'inä ucuo nätödo. 14 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä juiyo ra̧huä̧riņö̧do Israel ö̧ja̧rö̧. Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ isotörö hue'inödo Tu̧ru̧hua̧
Diosmä, öäre 'cho pa pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ aboiyotörö iyö icuinä̧u̧do. Yorö'iso juruhuocotö
pinätödo aboiyotörömä. 15O'ca juiyönä ̧'cho̧mȩ ö̧'iņä̧, ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧, ro̧'ȩpö̧tä̧, ro̧'ȩpö̧
kiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Dios jahuätörö, surojötä 'cuäopatö pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Dios jahuätörö päinö ta̧'a̧nö̧tä̧
yoräteunä 'cuäopina'ado. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņä̧tö̧do.

16 Ja'huanö jiy̧ä̧cu̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä jahuätö aboiyotö 'chu̧ ä̧ro̧mȩ ö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö ruhuotörö
hue'inödo, ppä ädatö pä'ö. 17 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ruhuotörö'inä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätödo. Tu̧ru̧hua̧
Diosrö jaropi'ö korotö amonä ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rötä esetö, ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ ucuo nätödo.
Ttä̧do̧tö̧miņä̧ Dios hueö jȩpö̧ Dioscu cue ächinö'anömä cue'ächocotö pinätödo. 18 Tu̧ru̧hua̧
Dios Israel ö̧ja̧rö̧ ya̧tȩrö̧ ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö hueomenä, ja̧u̧cu̧tä̧ kiņö̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ru̧hua̧
a̧'cua̧ro̧mȩ jubö päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ aboiyotö ö ö̧jip̧a̧ pä'ö ppädinä̧u̧do, ru̧hua̧ a̧'cua̧ro̧mȩ
jubö päi'önä. Jahuätö surojö rö̧ȩnä̧ 'cuäopä̧u̧ huo yäcu, Tu̧ru̧hua̧ Diosmä re rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
topö ppädinä̧u̧do aboiyotö ö ö̧jip̧a̧ pä'ö. 19 Ja̧u̧ ru̧hua̧ pinö hua'ö icuomenä, jahuätömä
pä'äji ä̧'o̧tö̧ jȩ ̧nö̧ ö̧'iņä̧ abonänö suronä jȩ a̧ pä'ö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
amonä ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧, ucuo nätödo. Ja'huanö surojö jȩ ä̧'chö̧'iņä̧, Diosrö
ö'arodä'chö'inä, cä'ädi'ocotö pinätödo.
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