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Nabucodonosor hue'ö ö̧jodenä Daniel ö̧jiņö̧ huȩnȩ

1 1 Judá rȩjȩnä̧ hueähuä ru̧hua̧ Joacim hue'ö ö̧ja̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧diņa̧'a̧ ö̧mä̧ huäbodäcuä a̧'ȩ
päi'omenä Babilonianä hueähuä ru̧hua̧ Nabucodonosormä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ichö,

ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧ rohuäu juruhuinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Judá rȩjȩnä̧ hueähuä ru̧hua̧ Joacimrö'inä,
chutä Dios ö̧jode ö adicuä juäi ö'inä ja̧u̧tä̧ ȩmip̧a̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ toinäcu Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Sinar rȩjȩra̧'a̧, chutä ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotö jȩä̧cuä̧huodera̧'a̧ ȩmip̧iņö̧, juhuode ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotö
jȩä̧cuä̧huode ö rȩ niy̧ö̧ juäi pä̧jo̧mȩ do'ädö rö nö ja̧u̧ adicuä juäimä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä
ru̧hua̧mä̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö u̧ru̧hua̧ Aspenazrö hue'inö Israel ö̧ja̧ ö̧'iņä̧,
u̧ru̧hua̧ ahuaruhuä ö'inä, úcuo ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ i'cächö iyarö pä'ö. 4 Jahuätömä möäyotö

huotö ö, usurä'inä jui'ätö ö, a̧'cua̧cu̧nä̧ huotö ö, huo̧juȩcu̧nä̧ huotö ö, huo̧juiçuä̧nä̧'iņä̧
u̧'huȩpä̧rä̧tö̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ru̧hua̧ ojusodenä aditö'a̧nö̧ huotö ö, caldeos ö̧ja̧ öäre

huȩyu̧cuä̧'iņä̧, ̧huȩnȩ ucuocuäcuähuä'inä u̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ huotö ö i'cächö iyarö pä'ö hue'inö.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧, chutä ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä juäi ö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucuiyarö
pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino isoya chutä ahuä'ijö juäi isoya ö ahuiyarö pä'ö'inä hue'ö ku̧niņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ huo̧juip̧ö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö ku̧niņö̧, cä ädomenämä ru̧hua̧
öäre aditäcua'a̧nö̧. 6 Jahuätö Judá ahuaruhuä'cotö ömä ka̧ra̧mä̧ Daniel, ka̧ra̧mä̧ Ananías,
ka̧ra̧mä̧ Misael, ka̧ra̧mä̧ Azarías jö̧nä̧ jiņa̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö
u̧ru̧hua̧mä̧ jareönä ̧mi ̧ o'inö. Danielrömä ―Beltsasar― jö̧nä̧, Ananíasrömä ―Sadrac― jö̧nä̧,

Misaelrömä ―Mesac― jö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Azaríasrömä ―Abed-nego― jö̧nä̧ o'inö.

Nabucodonosor hue'ö ö̧jodenä Daniel ö̧jiņö̧ huȩnȩ
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Danielmä, ―ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä juäi ö'inä chucu juiy̧ä̧cua̧sä̧, ahuoya vino

isoya ö'inä chau juiy̧ä̧cua̧sä̧ suro juodecua'acu― pä'ö chutä a̧'cua̧nä̧ amöcuädö ro̧'ȩcuiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö u̧ru̧hua̧rö̧ jä'epinö suro juoecua'acu ja̧'a̧tä̧
toarö pä'ö. 9 Ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö u̧ru̧hua̧mä̧ Danielrö esehuächi'ö repe'ächi'önö
toönä jȩpiņö̧ Diosmä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö u̧ru̧hua̧mä̧
Danielrö pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ hueähuä ru̧hua̧rö̧mä̧ yȩ'ȩcua̧sä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ cu̧cuä̧tu̧cuä̧cuȩ'iņä̧,
cuahuätucuä̧cuȩ'iņä̧ hue'ö ku̧nä̧jim̧ä̧. Korotö ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ möäyotö 'ä yoretö toomenä,
na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧ 'ä jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chu̧ru̧hua̧ toö ömä chu isäyutä 'cui'opö icu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ päi'a'a örömä― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Danielmä ruhuonä hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧
aditä'ijätö u̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧tä̧ ucuocuinö, ja̧u̧mä̧ Danielrö'inä, Ananíasrö'inä, Misaelrö'inä,
Azaríasrö'inä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ adi yarö pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ru̧tä̧. 12―To̧mö̧rȩ jähuä
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotötä tö̧jö̧nä̧ hue'itö. Ku̧nu̧ cuäcuähuätä tucunä ya'anä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiyatä taunä ya'anä ja̧'a̧tä̧ topitö, cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotörömä. 13 Ja̧u̧nu̧
o'comenätä tö'ämä ka̧cuä̧mö̧ topitö, korotö möäyotö ru̧hua̧ u̧cuȩ ö̧ cuäjätö 'äcu yoretömä.
Ja̧'hua̧nö̧ tocu'u o'ca'atä ucutä cuamöcuädö ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'hua̧ja̧ ujutu cumöhuäyotö jö̧nä̧
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huotörömä― pä'ö ucuocuinö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―ye― pä'ö to̧mö̧rȩ jähuä
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ kacuämö toinä̧u̧. 15 To̧mö̧rȩnö̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a korotö möäyotö ru̧hua̧ u̧cuȩ
adihuä juäi ö cuäjätö päjätö ö'inä abonänö na̧ ä̧cho̧ca̧'a̧ a̧dȩcu̧nä̧ jö̧nä̧ huotörötä topinö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitörötä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ ru̧hua̧ u̧cuȩ adihuä juäi ö ucu'anö jä̧ji'̧iņä̧,
vino isoya ö au'anö jä̧ji'̧iņä̧ juhua'a yabonömä huȩ'ä̧ro̧cö̧ pinö. Ku̧nu̧ cuäcuähuätä ucuiyarö
pä'ö hue'ö ku̧niņö̧. 17 Jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧ möäyotö huotömä rö̧ȩnä̧ u̧huo̧ju̧nä̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädönä'inä, cuyärunä huȩyu̧cuä̧ u̧ ȩpä̧rö̧nä̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧ ö̧jö̧nä̧'iņä̧ jȩpiņö̧

Diosmä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Danielmä ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧ ö̧'iņä̧, 'cuo̧ ̧cuä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ötä
u̧'huȩpä̧riņö̧. 18Hueähuä ru̧hua̧ pätetö u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ pätecuächö mo̧ro̧ päi'omenämä, ruhuonä

hue'ö ö̧'o̧ca̧nä̧ aditä'ijätö u̧ru̧hua̧mä̧ Nabucodonosor ä'ca jo̧mȩ i'cächö u̧ju̧niņä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ jahuätöcu ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä jahuätö o'ca toi'önä ömä
Danielcu, Ananíascu, Misaelcu, Azaríascu jö̧'a̧nö̧ huotörömä po̧cuip̧o̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
hueähuä ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ adicuätä adita pä'ö pätecuächinä̧u̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä
ru̧hua̧ o'ca juiyönä ötä jä'epä'chö ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, huea'anä ka̧cuä̧tö̧ o'ca toi'önä yanä jähuä
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ abonänö pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönä huo̧juȩcu̧nä̧ huotörötä topinö jahuätörötä, huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ö̧'iņä̧,
rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧'iņä̧. 21Danielmä ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧ hueähuä ru̧hua̧ Ciro äcuomenä hueinö a̧'ȩ
jubö.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ ̧cuä̧ji ̧ rä'epö icu ji ähuarö pä'ö jä̧ȩpä̧riņö̧ huȩnȩ

2 1Nabucodonosor hue'ö ö̧jo̧mȩ ö̧ todäre a̧'ȩ päi'omenä 'cuo̧ ̧cuä̧'chiņö̧. A̧'cua̧nä̧mä̧ a̧'cua̧
juiyächi'inäcu ä'ö juiyönätä päi'önä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä

jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, mä̧rim̧ö̧rö̧'iņä̧, caldeos
ö̧ja̧rö̧'iņä̧ u̧'cuo̧ ̧cuä̧'chä̧'ij̧ö̧ rä'epö icu ji ähuäcuotörö chönä ä̧tȩpiņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

hueähuä ru̧hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―'Cuo̧ ̧cuä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyönätä jä̧cu̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧ cha̧'cua̧ juiyächi'äjäcusä― päinä̧u̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ caldeos
ö̧ja̧mä̧ arameo ̧huȩnȩnä̧ ucuocu pä'inätö hueähuä ru̧hua̧rö̧mä̧: ―Hueähuä ru̧hua̧. ¡Ucumä

'cuäopönätä kä̧hui!̧ Cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ ujutu cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotörö ji'ähui. Jicuhuäu o'ca'atä
rä'epö icu jiţä̧huä̧cua̧jä̧ cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧― pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu hueähuä ru̧hua̧mä̧
caldeos ö̧ja̧rö̧ ädä nö: ―Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Hue'ö chu̧ju̧nä̧cuȩmä̧ täcö jo̧mȩnö̧tä̧ amöcuädö
ku̧nä̧jişä̧. Chu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji'̧iņä̧, däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö icu jicuhuähuätucuoca'a
jö̧ ö̧mä̧ 'cui'cuipö icuähuotötä päcuhui'äcuotöjä ucutumä, cuoju odehuiyä'inä ocurä işa̧ppȩtä̧
päi'iyäcuotöjä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji'̧iņä̧, däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö
icu jicuhuähuätucu umä mippoönä iyä'chäcuähuä cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, jueö jicuhuähuätucuäji
micuä cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, úcuo ö̧ja̧ päcuhui'ätucunä'inä jȩchä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
chu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji'̧iņä̧, däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö icu ji'ähuätucui ö― pä'ö ädä nä̧u̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ todärenä päi'önä ädätö pä näcu: ―Hueähuä ru̧hua̧. Cu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ ujutu
cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotörö ji'ähui. Ja̧'hua̧nö̧ jicuhuäu o'ca'atä rä'epö icu jiţä̧huä̧cua̧jä̧―
pä näcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ ädätö päinä̧u̧: ―Ucutumä ö hue'ö chu̧ju̧nä̧cuȩmä̧
jo̧mȩnö̧tä̧ amöcuädö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧, mäcuä cuamöcuädätucua'anä
rȩcuä̧mä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä pä'ä'chätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädätucua'amä huäjunätä
chu̧huo̧juä̧u̧jä̧. 9Ucutumä chu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji ̧ rä'epö icu jicuhuähuätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧ micuähuächönä
pä'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ka̧'a̧tó ucuturumä. Ucutumä, mäcuä rȩcuä̧mä̧cha̧'a̧nä̧, adiunä jo̧cö̧
huȩnȩtä̧ yapare örö päcuhuätucuä̧cuȩmä̧ täcö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
chu̧'cuo̧ ̧cuä̧jim̧ä̧ ji'ähuätucui ö. Ja̧'hua̧nö̧ jicuähuätucu utä däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ömä
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jueötä pä'ätö pä'ömä chu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧― päinä̧u̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ caldeos ö̧ja̧mä̧ hueähuä
ru̧hua̧rö̧ ädätö pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ucu hueähuä ru̧hua̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧ jäcuepäji huȩnȩ rä'epö icu
ucuru ji'ähuajimä, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ö̧ja̧ işa̧mä̧. Ucu jäcuepäji'a̧nö̧mä̧
hueähuä ruhuotö ö'inä, päcua'atä ruhuotö ö'inä, ya̧nä̧ jähuä jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧,
siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, caldeos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ya̧tȩ ö̧'iņä̧ jäecui'oca'a jiņa̧'a̧.
11Hueähuä ru̧hua̧, ucu hue'ö cu̧ju̧nu̧mä̧ juiyo 'quiya'a. Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepäjimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a rä'epö
icu ucuru ji'ähuajimä. Ttö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧ ko̧co̧tö̧tä̧ ja̧'a̧ ji'ähuajatömä―
pä'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu, hueähuä ru̧hua̧mä̧ ucuoja tejädi'äcu abora̧'a̧tä̧ päi'önä pä̧içuä̧chi'̧ö̧,
Babilonia ö̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ o'ca toi'önärötä cuä'ö cua pä'ö hue'ö ku̧niņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'ö cua pä'ö hue'ö u̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩmä̧ huäjunätä
jiäcuähui'ina'a. Danielrö'inä, jitöcu ö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧ cuä'ö cua pä'ö usinätö.

Huȩnȩ päi'a'a ö Daniel Diosrötä jäepinö huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Danielmä hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧ Arioccu,

Babilonia ö̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icua pä'ö ichäjicu huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö u̧huȩcuä̧nä̧
ucuocuinö. 15Hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö u̧ru̧hua̧ Arioccu ucuocu pä'inö: ―Hueähuä ru̧hua̧
hue'ö u̧ju̧nä̧jim̧ä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö jurunätä päi'iyarö pä'ö huea'a jä̧ ö̧?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Ariocmä Danielrö ―pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧― pä'ö huäjunä ji'ähuinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Danielmä
hueähuä ru̧hua̧rö̧ do'ächö jä'epinö rä'epö icu ja̧u̧ru̧ jiähuä̧cuȩ a̧huä̧rip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö. 17 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a Danielmä ojusodera̧'a̧ 'chä̧nö̧ huȩnȩ päi'äjimä jitöcu ö̧jä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ji'ähuinö Ananíasrö'inä,
Misaelrö'inä, Azaríasrö'inä, 18 ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧ huȩnȩ ötö'cö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ re rö̧jö̧nä̧
toönä jä epa pä'ö, chutä Daniel'inä, jitöcu ö̧jä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ korotö Babilonia ö̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧tä̧
to e'ö juiyäcua'a̧nö̧ pä'ö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä jä̧jim̧ä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧tä̧ yodo
huäjunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ Danielrömä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcu Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ esehuächi'ötä
ucuocuinö. 20Danielmä pa̧'a̧nö̧ ucuocu pä'inö: ―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios im̧iţä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä úcuo te ähuajá, huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä, uruhuonä ujurucu hue'ö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ kada'ca Hua̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧. 21 Koronö pä̧nä̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧'iņä̧ 'cuäopä'chä̧cuȩ
pärotä'chö ku̧nu̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ruhuotörömä mȩyȩdö̧ icu'inä, hue'ö
ku̧nu̧'iņä̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä iyö huo̧juȩcu̧nä̧ huotörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juä̧huä̧'iņä̧ iyö u̧'huȩpä̧rä̧tö̧rö̧mä̧. 22 Täcunä amöcuädäcuähuä'inä, dajö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjuätö icumä Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Yo̧o̧mȩ jacuä ka̧cu̧'iņä̧ huo̧jua̧. Tȩa̧u̧mä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧

ka̧'a̧. 23 Chä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ucurumä adihua'a pä'ö úcuo te'äusä huo̧juȩcu̧nä̧
chamöcuädönä'inä chujuruhuächi'önä'inä jȩcu̧'huä̧ja̧'a̧ ö̧. Ucuru jätepäjimä huäjuätö icu örötä
ij̧ȩpä̧jij̧ä̧. Hueähuä ru̧hua̧ jäepäjimä ujututä tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpä̧jij̧ä̧― pä'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Danielmä Ariocrö topö 'chiņö̧, Babilonia ö̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icua pä'ö hueähuä
ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧jä̧cu̧ru̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päinäcu: ―Babilonia ö̧ huo̧juä̧huä̧
ö̧ja̧rö̧mä̧ cuä'ö cuicuä'. Hueähuä ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩtä̧ o'ipi ö, u̧'cuo̧ ̧cuä̧ji ̧ rä'epö icumä ötä

jidähuarö― pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Ariocmä Danielrö jurunänö o'ipächö 'chiņö̧ hueähuä ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩ. Pa̧'a̧nö̧tä̧ päinäcu: ―Judá rȩjȩra̧'a̧ ö̧ i'cächö icuähuotö ö ya̧tȩrö̧ po̧cuip̧ä̧jişä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧
hueähuä ru̧hua̧, ucu cu̧'cuo̧ ̧cuä̧ji ̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ rä'epö icu jiä̧̧huä̧cua̧mä̧― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧
päcu hueähuä ru̧hua̧mä̧ ädätö pä'inö Danielrömä, koro im̧im̧ä̧ Beltsasarrö: ―'Cuo̧ ̧nä̧ tochäji'inä,
rä'epö icu jiäcuähuä'inä ¿jicuhuäu'a̧nö̧ hua̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä?― pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Danielmä
hueähuä ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ ädätö pä'inö: ―Hueähuä ru̧hua̧, ucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä cu̧huo̧jua̧
pä'ö jäcuepäjimä, huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, ya̧nä̧ jähuä
jȩpä̧'chä̧tö̧ ö̧'iņä̧, jueö pähuä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ja̧u̧ huȩnȩ hueähuä ru̧hua̧rö̧ ji'ähuajimä.
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28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧nä̧mä̧ Ya̧tȩ Tö̧ä̧nä̧hua̧ kö̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä huäjuätö icu jiäcuähuä Işa̧mä̧.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ röji mo̧ro̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ huȩnȩ hueähuä ru̧hua̧ Nabucodonosor ucu cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧
pä'ö huäjuätö icu ji'ähuäjimä. Ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ cuä̧'ä̧ppä̧nä̧ pä̧nö̧ 'cuo̧ ̧nä̧ tocu'huäjimä
piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧do: 29Hueähuä ru̧hua̧, ucu cuä̧'ä̧ppä̧nä̧ cu̧'o̧mȩ ö̧ cuamöcuädönä rȩbȩhuä̧jä̧cu̧jä̧
yodoji 'cuä̧o̧pä̧cuȩ ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩhuä̧jim̧ä̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä huäjuätö icu jiäcuähuä Işa̧tä̧
'cuä̧o̧pä̧cuȩ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ij̧ȩpä̧jä̧cu̧jä̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä, korotö ö'inä abonänö
huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ huäjuätö icu ij̧ȩpo̧co̧cu̧ päjisä yä̧huä̧iņä̧ jähuämä. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ucutä hueähuä ru̧hua̧, däje 'cuäopä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä, cuamöcuädönä päi'äji'inä
cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ötä huäjuätö icu ij̧ȩpä̧jä̧cu̧sä̧ örömä.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧ Daniel jiähuinö huȩnȩ
31Ucu, hueähuä ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topä̧riņö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧cu̧'huä̧ro̧mȩnä̧mä̧

¡cuamiso'qui'inä juiya'a! päi'önä tätähuä'ca rö̧ä̧'ca topinöjä, abora̧'a̧ päi'önätä rö̧ä̧'ca, ösäruumä
koro'ca ö'inä abonänö säruhuä'ca. Ucutä cuä'ca jo̧mȩ jueönä kiņä̧'ca, huämenä toäcuähuänämä
ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ jä̧'ca. 32 Juhuä'ca tätähuä'ca úmä, päcuäi orotä jiņä̧'ca. Amöca'inä öjohuiyä'inä
pärätätä jiņä̧'ca. U̧cuä̧ba̧'iņä̧, öjahuiyä'inä broncetä jiņä̧'ca. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧mä̧ cuoräutäa
jiņä̧'ca. Ö̧jä̧piy̧ä̧ ju'tomä cuoräutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'tomä redä'ca ȩ ö̧ icuähuä'catä jiņä̧'ca. 34Ucumä
to̧pä̧rö̧ kiņö̧jä̧ iņä̧yu u̧mö̧nä̧'iņä̧ 'ta'tapö icu adicuocoyu a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ adicui'ome jubö.
Jahuäyumä tätähuä'ca ö̧jä̧piy̧ä̧ cuoräu u'inä, redä'ca ö'inä jo̧mȩ dö'ö icua'a topinöjä. Dö'ö
icuomenämä ppere'cua päi'önätä dörächipina'a. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä yoräteunätä
dörächipina'a. Cuoräu'inä, redä'ca'inä, bronce'inä, pärätä'inä, oro'inä o'co'cua işa̧ppȩ du'huonä
isoppa döomenä coächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'ina'a. Isoppa döomenä coächinö, o'ca'a'inä pi'̧ö̧
juiyönä yoräteunätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iņä̧yu tätähuä'canä dö'ö icuäjäyumä möä'ca rö̧ä̧'catä päi'inäyu,
pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ suhuädi'önätä jä'ca.

Nabucodonosor u̧'cuo̧ ̧cuiņö̧ rä'epö icu Daniel jiähuinö huȩnȩ
36 Cu̧'cuo̧ ̧cuiņö̧ jiņö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó. Jitämä hueähuä ru̧hua̧ ucu cuä'ca jo̧mȩ ö̧ däje 'cuäopä̧cuȩ

ij̧ȩcuä̧ ja̧ pä'ö'inä rä'epö icu jitähuäcujä. 37Hueähuä ru̧hua̧, korotö hueähuä ruhuotö ö'inä
u̧huä̧mȩnä̧ hueähuä ru̧hua̧jä̧ ucumä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧, ruhuonä hue'ö cu̧jiy̧a̧rö̧

pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧. Päcuu ta̧'a̧nö̧ jȩ ö̧nä̧ huecuhua pä'ö'inä, korotörö cujuruhua pä'ö'inä,
úcuounä cu̧ja̧ pä'ö'inä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧. 38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧'iņä̧, de'a isotö juruhuätö'inä,
ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ ucutä cuiäre päi'önätä, ucumä jahuätörö
hue'ä̧rö̧ cu̧jiy̧a̧rö̧ pä'ötä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧jä̧ Ja̧u̧mä̧. Juhuä'ca tätähuä'ca u, oro jo̧mȩ jö̧nä̧ hua̧mä̧
ucutä ja̧'a̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu hue'ö cu̧ju̧ o'ca'amä pabonänötä jö̧nä̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ päi'äcua'a. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a huäbodäcuänä päi'önä ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧, bronce
jö̧nä̧ hueähuä'inä päi'äcua'a. Pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ hue'ö kä̧cuä̧huä̧cuȩ ja̧u̧mä̧. 40 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧ja̧cuä̧nö̧
päi'önä ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧, cuoräu 'quiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ujurucu 'quiyönä ruhuonä
hue'ö kä̧cuä̧huä̧ päi'äcua'a, koro juäi cuoräucu dö'ähuächö ppere'cua päi'önä dörächipönä
päi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Cuoräumä o'ca juiyönä dörächipönä cuähuächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧u̧ ruhuonä
hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧, koro hue'ö kä̧cuä̧huä̧ pädä'chäji o'ca juiyönä hue'ö ö̧jö̧cu̧tä̧ pperecuächönä
jȩpö̧ icuäcua'a. 41Ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ödo'chiyä'inä tocu'huinömä, ju'tomä cuoräutä, ju'tomä redähua
adicuä işa̧ öäre'ca redä'catä jö̧nä̧ tocu'huinö ta̧'a̧nö̧ 'cä̧'chö̧ ku̧nä̧hui'̧ä̧cua̧'a̧ ja̧u̧ ruhuonä hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuoräu 'quiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'quiyönä kä̧cua̧'a̧, cuoräucu redä'ca ȩ ö̧
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icuähuä'cacu huihuacunä ka̧'a̧ tocu'huinö ta̧'a̧nö̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ ö̧ ödo'chiyämä ju'tomä
cuoräu, ju'tomä redä'ca, ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧ ju'tomä 'quiyö juäi jö̧nä̧
ka̧'a̧nä̧ ju'tomä 'cuäö juäitä jö̧nä̧ kä̧cua̧'a̧. 43 Cuoräucu redä'ca ȩ ö̧ icuähuä'cacu huihuacunä ka̧'a̧
tocu'huinö ta̧'a̧nö̧, ö̧ja̧cu̧ 'cä̧u̧nä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ bä'i'ömä
ö̧jö̧ juiyäcuotö, cuoräucu redä'cacu bäi'oca'a jö̧ ta̧'a̧nö̧.

Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo pij̧ä̧nä̧ ruhuonä hue'ö ö̧jä̧cuȩ huȩnȩ
44 Ja̧'hua̧nö̧ hueähuä ruhuotö hue ö pänämä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧mä̧ ruhuonä hue'ö

kä̧cuä̧huä̧, yorö'iso jȩpö̧'iņä̧ icuähuocö korotä u̧huä̧bȩ'ä̧cua̧. Ja̧u̧ ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧
korotö ö̧ja̧rö̧mä̧ hueähuocö jä̧cuȩ. Jiy̧ȩ o'ca juiyönä ruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huä̧ jä̧jim̧ä̧
'toruhuipönätä jȩpö̧ icu be'epäjipö içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ icuipömä chutä ruhuonä hue'ö
ö̧jä̧cuȩmä̧ cäädome'inä juiyönä 'cuäopönätä hue'ö ö̧jä̧cua̧. 45 Iņä̧yu u̧mö̧nä̧'iņä̧ 'ta'tapö icu
adicuocoyu a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ möä'ca ö adicui'a'a tocu'huinäyumä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuoräu'inä,
bronce'inä, redä'ca'inä, pärätä'inä, oro'inä ppere'cua päi'önätä 'toruhuipönä dö'ö icua'a
tocu'huinö ta̧'a̧nö̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ Diosmä yodoji pä̧tȩcuä̧chä̧cuȩ ucu hueähuä ru̧hua̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧. Cu̧'cuo̧ ̧cuiņö̧mä̧ iso jähuätä jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rä'epö icu jidähuäjimä iso
jö̧nä̧ jueötä ja̧'a̧― pä'inö Danielmä.

Nabucodonosor Danielrö̧tä̧ ucuotö jȩiņö̧ huȩnȩ
46 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ hueähuä ru̧hua̧ Nabucodonosormä Daniel ä'ca jo̧mȩ i'ä rȩjȩ

beecuächönä mo̧'ä̧miņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a koro juäi iyähuä'inä, a̧dö̧nä̧ a̧mȩu̧ juäi'inä Danielrö yönä
hue'inö. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ Danielcu ucuocu pä'inö: ―Ucu Cu̧huä̧nä̧hua̧ Diosmä,
ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö iso jö̧nä̧tä̧ Juȩ'ip̧a̧ Dios ja̧'a̧, hueähuä ruhuotö'inä u̧huä̧mȩnä̧

Hua̧, yä̧huä̧iņä̧ jähuä'inä huäjuätö icuähuä Işa̧. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, huäjuätö icu jicuhuähuäjiyäcu
pädäcujä― pä'inö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ Danielrömä úcuo ru̧hua̧ päi'önä jȩpiņö̧.
Rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä juäi'inä mippoönä iyinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Babilonia rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧
gobernador jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö'inä, Babilonia rȩjȩ ö̧ o'ca toi'önä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧
juȩ'ip̧a̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Danielmä hueähuä ru̧hua̧rö̧ jä'epinö, Babilonia
rȩjȩ ö̧ pȩ'ä̧dä̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ pä 'önä hue'ö u̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö, Sadracrö'inä Mesacrö'inä,
Abed-negorö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä Danielmä hueähuä ru̧hua̧ aditä'ijo̧ca̧ juȩip̧o̧ca̧nä̧tä̧
adi nö.
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