
1 SAMUEL

Israel ö̧ja̧mä̧ hueähuä ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jiņä̧u̧do

8 1 Samuel öböecuächomenä, i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧rö̧ hue'inödo Israel ö̧ja̧ uruhuotö päi'önä
ö̧ja̧cua̧ pä'ö. 2Ä'canä uhuäpächinömä ―Joel― pä'ö micuinödo im̧im̧ä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a

ru̧hua̧ ―Abías― pä'ö micuinödo. Jahuätömä Beerseba ötahuiyä ruhuotö päi'önä ka̧cuiņä̧tö̧do.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Samuel i ̧ ̧mö̧mä̧, ä'o jȩiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pinätödo. Jahuätömä jäyä jȩpö̧,
korotö yä̧huä̧iņä̧ pärätä mitömä, dä̧'ȩpȩ'ä̧riņä̧tö̧do. 4 Ja'huanö ja̧'a̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧tä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧ 'chiņä̧tö̧do Rama ötahuiyära̧'a̧, Samuelrö ucuocua pä'ö. 5 Pa'anö pä näcudo:
―Ucumä täcö bö̧o̧ işa̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cui ̧ ̧mö̧mä̧ ucu jȩcu̧'a̧nö̧mä̧ adiunämä jȩpo̧co̧tö̧. Jitämä

hue'itö ya̧tȩ hueähuä ru̧hua̧rö̧, ka̧cuä̧mö̧ toatö pä'ö, korotö ̧rȩjä̧ ö̧ u̧ru̧hua̧rö̧ u̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧
ö̧ja̧ pä'ö.

6 Ja'huanö ya̧tȩ ru̧hua̧rö̧ hue'itö, hueähuä ru̧hua̧ päi'önä ö̧jö̧iy̧a̧tö̧ pä'ö, pä omenä, korotö
u̧ru̧hua̧rö̧ u̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö― pä omenä, Samuelmä esehuocö pinödo. Tu̧ru̧hua̧ Diosrötä

ucuocuinödo. 7 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Samuelrö:
―Ttö̧ja̧ ucuocuäjimä, o'ca juiyönä ucuru pä äjimä ä̧ju̧cui.̧ Ucurumä jaropi'ocotö. Ttötä

hueähuä ru̧hua̧ päi'önä chö̧jö̧mä̧, kö'cocotö―.

Samuel Saúlrö jiähuinö huȩnȩ

10 6 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios a̧'cua̧ru̧hua̧ ucuru mȩyȩhui'̧ö̧ ö̧jä̧mä̧dä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧cu̧ jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cui'̧ä̧ro̧huä̧chä̧cua̧jä̧ ka̧ra̧

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päcuhui'önä.

Saulrö hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö hue'inätödo

11 14 Samuel Israel ö̧ja̧rö̧ pä'inödo:
―Gilgal ötahuiyära̧'a̧ ̧'chä̧tu̧cua̧ja̧, juhuorötä pä'äji ta'anö hueähuä ru̧hua̧rö̧ tu̧ju̧na̧

pä'ö.
15 Ja'huanö ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä 'chiņä̧tö̧do Gilgal ötahuiyära̧'a̧. Juhuorötä, Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca

jo̧mȩ ö̧, Saúlrö hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö hue'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ eseunu ö̧ja̧ pä'ö iyähuä'inä
Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ iyinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Saúl'inä o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, juiyo
esehuinätödo.

Saul ru̧hua̧ ö̧jö̧mä̧ jurunä beipächäcua'a

13 13 Samuel pä'inödo Saúlrö:
―Iso päi'önä amöcuädäcuähuä juiyönätä suronä jȩpä̧jij̧ä̧ ucumä. Tu̧ru̧hua̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧

Dios ucuru hueinö ta'anömä, jȩpo̧cö̧ päjijä. Ucumä 'cuäopönä Israel ö̧ja̧ hueähuä ru̧hua̧ cu̧ju̧'a̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧, jitämä ru̧hua̧ cu̧ju̧ juiyö'anö hua̧jä̧. 14 Jitämä ucu huecumä jurunätä beipächäcua'a.
Tu̧ru̧hua̧ Diosmä ya̧tȩ uborö usäji, Chutä amöcuädö jö̧ ta'anö amöcuädörö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧tä̧
hue'äji Tu̧ru̧hua̧ Diosmä umöhuäyotö Israel ö̧ja̧ ö̧ hueähuä ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö, ucumä
Tu̧ru̧hua̧ Dios hueö jȩcu̧'o̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ ö̧.



1 Samuel 16.1 2

Samuel David hueähuä ru̧hua̧ ö̧jä̧cuȩ ij̧ȩpiņö̧do

16 1 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Samuelrö:
―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ Israel ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ Saúlrömä, Ttö

chicuipinäcurumä? Päcäyä ä̧ja̧sä̧na̧nä̧ a̧dȩja suhuädi'önä ȩpö̧ täi. Ttö huedäcujä, ya̧tȩ Belén ö̧ja̧
işa̧, Isaí pä'ö miçua̧rö̧, do'ächö cui'̧cha̧ pä'ö. Ja̧u̧ i ̧ ̧mö̧ ö̧ ya̧tȩrö̧ chȩmä̧cua̧sä̧ hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧
pä'ö.

2 Samuel ädä nödo:
―Tta̧'a̧nö̧ chi'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä, Saúl ö chi'̧cha̧'a̧ ä̧ju̧cu̧ u̧mä̧ örö cuä'ö icu'anö ja̧'a̧.
Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
―Päcäyä isaju ji'̧quiçha̧huajuru ȩpi.̧ Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ “däje jȩpö̧ cuichäjä ö” pä'ö

jäepö ömä, pa'anö cuädätaja: “Päcäyä isajuru ku icu Tu̧ru̧hua̧ Diosrö chiya pä'ö ichösä”,
pa'anö cuädätaja. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Isaírö'inä ocuipö'anö ja̧'a̧ ku icu iyähuome ucucu icha pä'ö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ucu jȩcu'ä̧cuȩmä̧ chij̧ȩpä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ ö chȩmä̧cu̧ru̧ unä a̧dȩ da'epö,
huȩcuä̧cua̧jä̧ hueähuä ru̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ö.

4 Ja'huanö ja̧'a̧ Samuelmä Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta'anö jȩpö̧, Belén ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧do. Belén
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧mä̧ Samuel icha'a to omenä ye'ecui'ö ö̧'ä̧u̧ pä näcudo:
―¿Eseunu ichöjä?
5―A̧'a̧ eseunu ichösä ―ädä nä̧u̧do. ―Päcäyä isajuru ku icu Tu̧ru̧hua̧rö̧ chiya pä'ö ichösä. Jo̧mȩ

päi'önä adihuätötä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö adicuätucui, ku icu cuiyätucua pä'ö. Mä̧cuä̧ ku icu iyähuome
öcu cuichätucuaja― päinä̧u̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isaírö'inä i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ jo̧mȩ päi'önä adihuätötä ö̧jö̧nä̧ aditö icuinä̧u̧do.

Jahuätörö'inä o'ipinödo ku icu iyähuome ̧'cha̧ pä'ö.
11 Samuelmä Isaírö jä'epinödo:
―¿Pitötä o'ca toi'önä cui ̧ ̧mö̧mä̧?
Isaí ädä nödo:
―Isocö. Röji ru̧hua̧ jiņä̧ ovejastö̧rö̧ a̧'ä̧rö̧ kö̧.
Ja'huanö päcu Samuel Isaírö pä'inödo:
―Ji'ähuäjirö icha. Ja̧u̧ toö ömä pä̧mä̧do̧co̧tö̧ja̧ tucua pä'ömä.
12 Ji ähuaja pä'ö hueäji o'ca'a rȩbȩhuiņö̧do röji ru̧hua̧mä̧. Ij̧ȩta̧mä̧ adiu tu̧huä̧ba̧nö̧

a̧'cua̧cuiņö̧do, ö'äre ö'inä, chutä ö'inä a̧'cua̧cuiņö̧do.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ Dios Samuelrö pä'inödo:
―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ a̧dȩja unä da'epirö. Pidetä ru̧hua̧ ö̧jä̧cua̧mä̧.
13 Ja'huanö hueäcu Samuel päcäyä ä̧ja̧sä̧na̧ ö̧ a̧dȩja da'epinö̧do röji ru̧hua̧rö̧, ö̧bö̧o̧tö̧ ä'ca

jo̧mȩ ö̧, ru̧hua̧ ö̧jä̧cuȩmä̧ ij̧ȩpa̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios a̧'cua̧ru̧hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧
kä̧mä̧diņö̧do Davidrö, 'cuäopönä Davidcu ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Samuelmä Rama ötahuiyära̧'a̧cu̧
iḩuiņö̧do.
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