
SALMOS

Ta̧ju̧ huotö ötö'cö huȩnȩ

1 1Adiunä huocotö u̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ jȩpo̧cö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧
ppä̧'ä̧chä̧ro̧cö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuä juiyönä ya̧'ä̧huä̧'chä̧tö̧cu̧'iņä̧ ppä'ächi'ocömä

juiyodi ̧ adiunätä ö̧jä̧cua̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ U̧ru̧hua̧ Jehová hueö huȩnȩ jȩa̧ pä'ötä kö̧'ca̧. Ja̧u̧
hueö huȩnȩmä̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä a̧mö̧cuä̧rö̧tä̧ kö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ dau aje jäyoto
ku̧nä̧huäi u̧huä̧ju̧ huȩja̧ pä'ö pätecuächö pä̧nä̧mä̧ huä̧jäi, ojiyä'inä joi'ocoi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧. O'ca
juiyönä jȩö̧ juäi ömä adiunätä päi'ä'chiyäcu.

4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä huocotömä, ja̧u̧ jö̧'a̧nö̧mä̧ huocototó. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä o'co'cua
işa̧ppȩ isoppa co'epö içua̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adiunä huocotömä
micuähuächönä pä'ö icuähuome ö ö̧jip̧a̧ pä'ömä hueyecuäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ huȩnȩ jui'ätö ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ pä 'a pä'ömä hueyecuäcuotö. 6Huȩnȩ
jui'ätö u̧mä̧nä̧ päjuremä Tu̧ru̧hua̧ Jehovátä a̧huä̧riy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä huocotö
u̧mä̧nä̧ päjuremä toe'ächäcuähuätä a̧huä̧rä̧u̧.

Ppädäcuähuä işa̧ pä'äji ta'anö o̧ä̧chä̧cua̧

16 10Hua'inätö ö̧jo̧mȩ chö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧
jarocu'ipococusä.

Ttörömä, surojö jui'̧a̧rö̧mä̧
chidepä 'cuäicha pä'ö
huecu juiyö'anö hua̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ suronä ucuocu ya̧ ä̧huä̧'chä̧cuo̧tö̧

22 6 Täcö ö̧ja̧ işa̧mä̧ huocösä.
Miy̧ö̧ä̧ ta'anö hua̧sä̧.

Pij̧ä̧ ö̧ja̧ öjö'cococusä.
Ttöjö'cö juiyönä jä̧u̧ su̧ro̧pa̧jä̧
ucumä, pä ä'chäcusä.

7O'ca toi'önä örö topätömä,
ya̧ ä̧huä̧'chä̧cu̧sä̧.
Ttä ä̧'chu̧nu̧ jȩpö̧'iņä̧,
u yäca yäcanö jȩpö̧'iņä̧,

ya̧ ä̧huä̧'chä̧cu̧sä̧.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa'anö pä ä'chäcusä:
―Pidemä ö̧jip̧a̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ja̧'a̧tä̧
topätucuirö, Tu̧ru̧hua̧ Diostä
ö̧jip̧a̧ pä'ö ppäda'anä.
Iso päi'önä Tu̧ru̧hua̧ Dios
ja̧u̧ru̧ eseu umä,
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Tu̧ru̧hua̧ Diostä ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä̧dä̧cua̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ u̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ isäju huäönä jȩ ä̧cuo̧tö̧
16Ä̧huiŗiţö̧ ta'anö chaboiyotömä
chö̧jo̧mȩ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧.
Ttö̧ja̧ suropätömä soböcuächönä
ka̧cuä̧tö̧ örö.
Chu̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧, chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧
isäju huäönä 'tä̧ ȩpä̧jä̧cu̧sä̧.

Ppädäcuähuä işa̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧
18Ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ȩma̧ pä'ö
amöcuädinätödo.
Ja'huanö amöcuädomenä,
järeäcuähuä o'qui ö yo'quite
icuinödo,
ya̧tȩ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ȩmä̧cua̧rö̧
u̧huo̧jua̧ pä'ö.

Ttörö a̧'ä̧rö̧mä̧ Chu̧ru̧hua̧ Jehovátä päinö huȩnȩ
Jiy̧ȩtȩ salmo huȩnȩ, David iḩuȩyu̧ ̧nö̧

23 1 O̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ örö a̧'ä̧rö̧mä̧ Chu̧ru̧hua̧ Jehovátä. Ja̧'hua̧nö̧
a̧huä̧ra̧'a̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ recuä rö̧jo̧ca̧'a̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. 2Mȩjiy̧ä̧'che ja̧'tu̧huä̧'che ko̧mȩ

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩtä̧ 'cuä'ächö chö̧'ö̧nä̧ jȩä̧cu̧sä̧. Iso'u huiro jö̧nä̧ jo'u jäyä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩtä̧ oipäcusä.
3 Cha̧'cua̧nä̧ adiu pädi'önä jȩä̧cu̧sä̧ Ja̧u̧mä̧; Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ juiy̧ä̧mä̧ mä̧nä̧nä̧tä̧ oipäcusä, chutä
im̧iņä̧ úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. 4 Pämärächi'ome hua'are tö'cötä ko̧mȩ 'chi'̧chö̧ ö̧'iņä̧ surojömä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ yedecuiy̧ä̧cua̧sä̧, ucumä öcutä cu̧ja̧'a̧ ö̧. Cuiä̧̧ro̧'quȩ'iņä̧ cui a'ca'inä cha̧'cua̧ chȩmö̧nä̧
jȩä̧cu̧sä̧.

5 Chaboiyotö to̧ ä̧ro̧mȩ ö̧mä̧ pä'cäritä jȩpö̧ cu̧ju̧niy̧ä̧cua̧sä̧ chä'ca jo̧mȩtä̧. Chúnämä a̧dȩ
isoyatä dacuepäcusä; Cha̧huo̧'ta̧mä̧ su'huädi'ö huerächötä kiy̧ä̧cu̧sä̧. 6 Ttörömä adiu'inä, re
toäcuähuä'inä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧ cha̧'cua̧ro̧mȩ jubömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jehová ojusodenätä
chö̧jä̧cua̧sä̧ 'cuäopönätä.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧mä̧ yapare huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuä'chäcuotö

27 12 Cuicuipä ö chaboiyotörö pä̧huä̧
rö̧jö̧'a̧nö̧ suronä jȩ a̧ ö̧ pä'ömä.

Jahuätömä yapare huȩnȩ ucuocuätö,
örö suronä jȩ a̧ pä'ö.

Ttänämä pä̧içu̧nä̧ ra̧huä̧rö̧
ucuocuä'chätö.

Ppädäcuähuä işa̧ a̧hua̧ru̧hua̧ ja̧u̧ru̧ suronä jȩpö̧ jaroi'ä̧cua̧

41 9 Cha̧hua̧ru̧hua̧ chu̧huo̧juä̧cu̧mä̧,
ö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧mä̧,

öcu pa̧ cuäjimä,
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ja̧u̧'iņä̧ örö jaropi'ö suronä
jȩä̧jä̧cu̧sä̧.

51 10 Chö̧ä̧nä̧hua̧, cha̧'cua̧nä̧mä̧ surojö'inä juiyönätä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ surojö
jui'ötä chö̧jö̧nä̧ jue'epö icu jareächi'önä adi ö, yanä jacuänä ömä.

11 12 Chö̧jip̧ö̧nä̧ ppäcuhuädäcu chesehuächi'inö jiņö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chesehuächi'önä jȩpi ̧ ö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutä Adihuä Cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ppä̧'ȩpä̧rö̧ 'quiyönä chö̧jö̧nä̧ a̧'ä̧ri ̧ ö̧.

Ppädäcuähuä işa̧ juiyo ju'toju işä̧jä̧ra̧'a̧ cä̧ȩcuä̧chä̧cua̧

68 18a Juiyo ju'toju işä̧jä̧ra̧'a̧
cä'ecuächinöjä ucumä.

Ja'huanö cäcuhuecuächomenä, korotö
ujuruhuinä̧u̧ru̧'iņä̧ ȩmip̧iņö̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧ a̧'u̧tö̧ juiyö'anö ja̧'a̧nä̧, a̧'u̧tä̧cuo̧tö̧

69 4 Tta̧'u̧tö̧ juiyö'anö ja̧'a̧nä̧,
Ttörö a̧'u̧tä̧tö̧.

Jahuätömä uhuo'che pa̧ja̧cuo̧mȩ
juiyö'anö recuätö.
Ttörö cuä'ö cua pä'ätömä,
ö chaboiyotömä juruhuätö.

Ttö chö̧nä̧u̧cuo̧cö̧ juäi,
ötä ppa̧dä̧da̧ pä'ö hue äcusä.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Jehová iḩuȩnȩ ujurunä hueö ta̧'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ

104 5Ucutä jiņa̧'a̧ kada'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ huä̧mȩ pij̧ä̧ ppä'epö rö nömä,
cädi'äcuähuä juiyönä 'quiyönä ka̧ pä'ö.

6Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ täcunä ro̧ya ötä mö̧cuȩpiņä̧jä̧; Möä'quiyu ju'tä päi'önä
suhuädina'a ajiyamä.

7 Pä̧içu̧nä̧ päcuhuomenä töipächinoya; Cuiḩuȩnȩmä̧ cu'upä cöröächa'a, jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
cucuocua'a ö ye'ecue'ö jurunä töipächinoya.

8Möä'quiyumä ju'tojucu cäecuächi'a'anä pämärächi'ö o̧du̧nä̧mä̧ dea'acu juiächi'ina'a,
ju̧huȩnȩ kiy̧a̧cu̧ pä'ö ucutä cuadi nometä.

Tu̧ru̧hua̧ Jehová ö̧ja̧ işa̧ ö̧jä̧cuȩ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädinö huȩnȩ
Jiy̧ȩtȩ salmo huȩnȩ, David iḩuȩyu̧ ̧nö̧, ra̧huä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧ juȩ'ip̧a̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

139 1 Chu̧ru̧hua̧ Jehová, ucumä örö u̧huȩcuä̧nä̧ usäu topö cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.
2 Chö̧'ä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧, chä̧rä̧mi'̧o̧mȩ'iņä̧

cu̧huo̧juä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧. Ucumä oto kä̧nö̧'iņä̧ u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧ chamöcuädä'chömä.
3 Chi'̧cho̧mȩnä̧'iņä̧, 'cuä'ächi'ö chö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧'iņä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ usäu tocu'huä'ijäcusä. O'ca

juiyönätä jȩchä̧'chö̧mä̧ cu̧huo̧ju̧tä̧ ja̧'a̧.
4 Chiņȩ ö̧ chiḩuȩnȩ rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ä'canä'inä o'ca juiyönätä täcö cu̧huo̧ju̧tä̧ ja̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧

Jehová.
5 Cho'ca'acu ja̧'a̧ ö̧'iņä̧, chä'cacunä ja̧'a̧ ö̧'iņä̧ soböcuächönätä o̧cuȩpä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧. Chu̧huä̧mȩ

ja̧'a̧cu̧ u̧'iņä̧ cu̧mö̧nä̧tä̧ o̧cuȩpä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧.
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6 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧huo̧ju̧mä̧ juiyo abora̧'a̧tä̧ päi'önä adihuiyäcusä. Huo̧juä̧chi'̧ö̧'iņä̧
chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätä täcunä rö̧a̧'a̧.

7 Cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ cu̧jo̧mȩ ö̧mä̧ ¿tȩnȩtä̧ chupporächi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cuä'ca
jo̧mȩ ö̧mä̧ ¿to päte'ötä tödipächö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧?

8Mo̧ro̧jiy̧ä̧ra̧'a̧ 'chadächö ö'inä, ucumä ju̧huȩnȩtä̧ kö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'inätö ö̧jo̧mȩ Seolnä
'cuä'ächö chö̧'ä̧cuo̧mȩ chaditö ö'inä ju̧huȩnȩ'iņä̧ cu̧jo̧mȩtä̧ ja̧'a̧.

9 Pä'ötä dä'ä päi'a'a chujuabiyänä co'ö, dubora rö̧ora beipome chi'̧chö̧ ö̧'iņä̧,
10 juhuorö'inä cumönä ocuipa ö pä'ötä kö̧jä̧. Cu̧mö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ 'quiyönä chö̧jö̧nä̧

ppä̧cu̧huä̧dä̧ra̧ ö̧ pä'ötä kö̧jä̧.
11―Ja , yo̧a̧'a̧ jacuätä pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧― pädö ö'inä chippeye ömä yodo'inä tejädötä

tejädäcua'a.
12 'Quiyö yodo'inä yo̧o̧ca̧'a̧ Ucurumä. Yodomä mo̧ro̧ ta'anö säruhuiyäcujä. Yo̧ö̧'iņä̧ tȩa̧u̧'iņä̧

Ucurumä yorätehuiyäcujä.
13 Ttörö jacuänä jähuä'inä cuadi näcusä.
Cha̧ju̧ köacuä jacuä ötä ppö'cächa'anä ppö ö cuadi näcusä.
14 Ja'huanö jiy̧ä̧cu̧ úcuo tȩdä̧huä̧cua̧jä̧. Ye'ecue'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧ ä̧rö̧'a̧nö̧ päi'önä a̧'cua̧cu̧nä̧

cuadi näcusä. Ucu cuaditähuämä juiyodi ̧ adihuiyäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧
huäjunätä chu̧huo̧ju̧nä̧ päi'äcusä.

15 Yä̧huä̧iņä̧ chu'u ächi'önä örö cuaditomenä, ucu umä huäjuome kä'cotä jiņa̧'a̧
chihue'quiyu pö ächomemä, pij̧ä̧ ö̧mä̧ täcuome päte'ö ö ppö'cächa'anä örö ppö ö
cuaditomenämä.
16 Işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ pädi'ö juiyäitä tocu'huinäcusä. Cuiäre cuyärubanä chö̧jä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧ o'ca
juiyönätä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧. Jiņä̧ ya'ute mo̧ro̧'iņä̧ päi'ö juiyäitä chö̧jä̧cuȩmä̧ aditö
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧.

17 ¡Juiyodi ̧ rȩ niy̧ä̧cu̧sä̧ chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios örö cuamöcuädinö'inä! Ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädinömä
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä ¡juiyodi ̧ rö̧a̧'a̧!

18a Ja̧'hua̧nö̧ örö cuamöcuädinö huȩnȩ chö̧'a̧tö̧ ö̧mä̧, rȩba̧ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
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