
ISAÍAS

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ u̧mä̧tö̧ jähuä ö 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ u̧ u̧huä̧pä̧chä̧cuȩ huȩnȩ

7 14 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä
koro juäi ij̧ȩpä̧cua̧ ucuturu
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö
piy̧ȩ ij̧ȩpä̧cuȩmä̧.
Yajute möäyaju, u̧mä̧tö̧ jähuä ö 'cu̧'huä̧pa̧ju̧mä̧
möchaju kä̧nö̧,
uborö kuhuäbecuäcuaju.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ im̧im̧ä̧ ojäcuaju
“Emanuel” pä'ö.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ David a̧hua̧ru̧hua̧'ca̧ jä̧cua̧

9 7 Ja̧u̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönätä
huȩä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuäcuähuä'inä juiyönä
'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧.
Davidminä ru̧hua̧ ö̧'iņo̧mȩ ö̧ huȩä̧cua̧
adiunätä, surojö juiyönätä.
Ja̧u̧mä̧ a̧'cua̧ adihuächi'önä iy̧ä̧cua̧
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ kä̧mä̧dö̧
beipächö juiyönä 'cuäopönätä.
Piy̧ȩmä̧ jueönätä huȩä̧cua̧ Tu̧ru̧hua̧
Diosmä, recuätö isotö Ttu̧ru̧hua̧mä̧.
Churutä rö̧ȩnä̧ pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ ö̧,
'cuäopäcua'a.

Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Israel ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpä̧cua̧ Asiria rȩjȩ ö̧ja̧nä̧

10 5 Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo:
¡Suronä 'cuäopäcua'a Asiria rȩjȩ

ö̧ja̧rö̧mä̧!
Jahuätönätä ro̧dȩpa̧ pä'ösä
chö̧ra̧huä̧rä̧u̧ru̧mä̧.
Işo̧'quȩnä̧ cuä a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧, jahuätönätä ö̧ja̧rö̧
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ rö̧ȩnä̧
chö̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧mä̧.

6 Jahuätörö hue'ösä Ttörö
ucuotocotöcu,
juiyo chö̧ra̧huä̧rä̧u̧cu̧
örohuähua pä'ö.
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Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö hue'ösä
ö̧nä̧u̧cuä̧ra̧tö̧ pä'ö'inä,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
adihuä juäi u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
'choipatö pä'ö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö to eönätä,
pä̧içu̧nä̧ ö̧jä̧da̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
ujuruhuatö pä'ö.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ rö̧ȩnä̧ u̧huo̧juä̧cua̧

11 1a Ya̧tȩ Isaí ahuaruhuä'cotö ö
u̧huä̧pä̧chä̧cua̧.

2 Tu̧ru̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ja̧u̧ru̧
ö̧jä̧mä̧dä̧cua̧.
O'ca juiyönä huo̧juä̧huä̧'iņä̧,
huo̧jui'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
juruhuäcuähuä'inä,
Tu̧ru̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ iy̧ä̧cua̧
Ja̧u̧ru̧ ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö
ucuotäcuähuä'inä
u̧ju̧nä̧rä̧cua̧ ja̧u̧mä̧.

14 12Ucuhué Lucero, pä'ötä tȩä̧jä̧ päi'a'a säruunä rö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huinömä mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧
¡juiyodi ̧mo̧'ä̧chiņö̧jä̧! Pij̧ä̧ra̧'a̧tä̧ mo̧cu̧huä̧chö̧nä̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩ 'cui'opö icu kä'ö içuä̧hua̧tä̧

pä'i'inöjä, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ juiyudä'chö icuähuä işa̧mä̧. 13Ucu cua̧'cua̧nä̧ amöcuädö pa̧'a̧nö̧
pä'inö pinöhué: ―Ttömä Dios umöhuäyotö siŗi'̧cö̧ jö̧nä̧ huotö'inä uhuämenä ruhuonä hue'ö
chö̧'ä̧cuo̧mȩ chu'u ädipa pä'ö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä 'cha̧dä̧chä̧cua̧sä̧. Kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'ö ö
möä'ca jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧ ̧pä̧rä̧'canä chö̧'ä̧mä̧dä̧cua̧sä̧ ömä. 14Ajiya isoppa, ju'toju isoppa
ro̧mȩ'iņä̧ huäme 'cha̧dä̧chä̧cua̧sä̧. Jiņä̧ isocu Juȩ'ip̧a̧ jö̧'a̧nö̧tä̧ pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧― pä'inö pinöhué.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ Seolra̧'a̧tä̧ kä'ö içuä̧hua̧tä̧ pä'i'inöjä, reju be'ipö
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju päjurejura̧'a̧tä̧.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧ cuäcuä äcuotö

50 6 Chabo'inä iyinösä cuäcuä a ö
pä'ö,

Chi'ä'inä iyinösä chäcä isä'che
'tö̧'ȩpö̧ cua ö pä'ö.
Dä'äcu'inä dä'äcuocö pinösä.
Chi'änä su a'anä'inä
kärächi'ocö pinösä.

Ppädäcuähuä işa̧rö̧ kö'cocotö pinätö̧

53 3 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ Ja̧u̧mä̧ öjö'cococö
pinö.
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A̧'u̧ rö̧jä̧cu̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧.
To arö pä'ö kö'cocotö pinätö̧
öjö'cococu ja̧'a̧ ö̧.

Ujutu'inä ja̧u̧ru̧ ucuotocotö
pinätö̧jä̧.

Ujutu ubara utu'anö jö̧mä̧ Ppädäcuähuä işa̧tä̧ ubara u̧ä̧cua̧
4 Pärocua'anä Ja̧u̧mä̧ ta̧'cua̧

a̧tȩcu̧'iņä̧ ȩpiņö̧.
Ujututä ubara utu'anö jö̧mä̧,
ubara u'inö Ja̧u̧tä̧.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧
to näcu chutä toe'a'anä,
―¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö ro̧ȩcuä̧cö̧?
¿suronä jȩa̧'a̧ ö̧cö̧?― pä'ö,
amöcuädinätöjä.

5Ujututä suronä jȩtö̧ micuä päi'önä
ubara u'inö.
Ujututä tote'ö'anö ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧tä̧
to'e'inö.
Ro̧ȩcuä̧ ubara utu'anö jö̧mä̧, ubara
u'inödo ja̧u̧tä̧,

ujutu Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dioscu eseunu
tö̧ja̧ pä'ö.
Ja̧u̧ru̧ cuäcuä na'a ö,
ujutumä ki'̧iņä̧tö̧jä̧.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ suronä jȩ ä̧cu̧'iņä̧, ä ömä ädätocö jä̧cua̧
7 Suronä jȩ ä̧cu̧'iņä̧,
cuäcuä äcu'inä
ä ömä ädätocö pinö.
Ovejarö cuä'ö icuähuome ȩpa̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ȩpiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ovejamä uhuo'che
'cuiähuä isotö ä'ca jo̧mȩ
'corunä ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧,
ja̧u̧'iņä̧ 'corunätä kiņö̧.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ järe ru̧hua̧ hua'ö icuäcuome ö näcu
9 Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
'corupäi'omenä, hua'ö icua pä'ö
ötö'anö ö näcu.

Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ järe ru̧hua̧
hua'ö icuäcuome rö nätö ja̧u̧ru̧.
Suronä jȩo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧nä̧'iņä̧,
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ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare huȩnȩ
ucuocuoca'a jiņa̧'a̧nä̧'iņä̧
ja'huanö ö näcu.

Ppädäcuähuä işa̧mä̧ suropätöcu 'corupäi'ä̧cua̧
12 Ruhuotörö ucuotö'a̧nö̧

ucuotäcuotö ja̧u̧ru̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuätöcu ȩmä̧cua̧
adihuä juäi.
Piy̧ȩ huȩnȩ 'cuäopäcua'a ja̧u̧ru̧mä̧
'corupäi'ome jubö päi'önä
iyähuina'a ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ pä'ö o näcu.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ recuätö suronä
jȩ ö̧ chutä a̧mo̧nä̧ ȩmö̧ huä̧nä̧huiņö̧.
Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrö ucuocu'iyinö ja̧u̧mä̧.
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