
JONÁS

Jonás Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ tö'ipächinö

1 1 Tu̧ru̧hua̧ Diosmä iḩuȩnȩ ucuocuinödo Jonásrö, Amitai i ̧ ̧rö̧. Pä'inödo:
2―Täi Nínive ötahuiyära̧'a̧, ötahuiyä rö̧ȩnä̧ jo̧mȩ. Juhua'a ka̧cuä̧tö̧ suronä jȩ a̧'a̧ topösä

ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ji'ähuäjitö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jonás ä̧rä̧mi'̧ö̧ tö'ipächinödo Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ Tarsis ötahuiyära̧'a̧

'chä̧nö̧. Ja̧u̧ 'chiņö̧do Jope ötahuiyära̧'a̧. Juhuorö po̧cuip̧iņö̧do huoi'ca rö̧ä̧'ca Tarsisra'a 'chä̧'ca.
Jahuä'canä 'chä̧tö̧cu̧ i'̧cha̧ pä'ö pä̧mä̧dö̧ mi nödo. Ja̧u̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ oto töipächa
pä'inödo. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosmä hue'inödo rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧ mȩyȩhui'̧a̧ pä'ö
aje rö̧oto ̧'cho̧mȩ kä'co ö. Kä̧rö̧'coppa rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧hua̧'a̧ ö̧ huoi'ca pparächi'ö'anö jiņa̧'a̧do.
5Huoi'ca jacuä adicuä ö̧ja̧ ye'inätödo. Jahuätömä ö̧ä̧nä̧hua̧ pö̧nä̧ ya̧u̧cu̧nä̧ huopinätödo.
Jacuä'ca jacuä pȩjö̧mä̧ dochäu icuinätödo aje jacuoto huoi'ca joje'ächi'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jonásmä dea'anä isä̧jä̧nä̧ ä̧'ä̧rö̧ pinödo. 6 Jahuä'ca huoi'ca u̧ru̧hua̧ 'chä̧hui'̧ö̧ pä'inödo Jonásrö:
―¿Dä̧bö̧ ä̧'ä̧rö̧ cu̧'ä̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ucuocui cu̧huä̧nä̧hua̧rö̧, ¿Ja̧u̧mä̧ ujuturu re rö̧jö̧nä̧ amöcuädocö

toteö juiya pä'ö?
7 Yotöcunä ucuocuinätödo a̧hua̧ru̧hua̧cu̧. Pä'inätödo:
―Ichätucui. Ka̧cuä̧mö̧ totäcuähuätucua pä'ö di ö suronä ja̧ja̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧jim̧ä̧ Jonás ö ja̧'a̧ jiņa̧'a̧do. 8 Jahuätö pä'inätödo ja̧u̧ru̧:
―Ji'ähuitö. ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧ suronä ja̧'a̧cuä̧ ö̧? ¿Däje juäi cuaditä'ijä ö? ¿To ö

cuichäjä ö? ¿To jä̧ ö̧ ucu cuiŗȩjȩmä̧? ¿Titö ju'otö işa̧ jä̧ ö̧ ucumä?
9 Ja'huanö jä epäcu ädä nödo:
―Ttömä, kada'ca ömä hebreo ö̧ja̧ işa̧sä̧. Ttömä ucuotösä Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö,

mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ kö̧rö̧, aje rö̧oto'inä, de'a'inä adi nörö.
10 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, jahuätö u̧mä̧tö̧ juiyo ye'inätödo pärocua'a päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

pä'inätödo ja̧u̧ru̧:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧?
Jahuätö u̧mä̧tö̧ huo̧juiņä̧tö̧do Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ töipächäja'amä täcö jiähuäja̧'a̧ ö̧. 11 Pä'inätödo:
―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩtä̧cu̧ ö̧ ucurumä kä̧rö̧'coppa huirochi'iyatö pä'ömä?
Ja̧u̧nu̧mä̧ kä̧rö̧'coppa jiņä̧ isocu kä̧rö̧'co̧huiņa̧'a̧do.
12 Ja'huanö ja̧'a̧ ädä nä̧u̧do. Pä'inödo:
―'Chu'huädö do'opö icuätucui ö aje rö̧otonä kä̧rö̧'coppa huirochi'iyätucuacu pä'ömä. Täcö

huo̧jua̧sä̧. Iso päi'önä ötä suronä jȩchä̧ja̧'a̧ ö̧ 'cuäopa'a ucuturu piy̧ȩmä̧.
13 Ja'huanö päa'anä jahuätö u̧mä̧tö̧ jua'ähuinätödo jäyoto pä 'a pä'ö. Ja'huanö ja̧'a̧

juruhuächi'ö jua ähua'anä hueyecuinätödo kä̧rö̧'coppa jiņä̧ isocu pä̧içu̧nä̧ kä̧rö̧'co̧hua̧'a̧ ö̧
jahuätörö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuocu pä'inätödo.
―Jitämä ucuru jä'epätöjä Tu̧ru̧hua̧ Dios, piderö suronä jȩtö̧ micuä mitäu juiyäcua'anö. Ujuturu

ro̧cu̧huȩpä̧' piderö cuä'ö cu micuä päi'önämä. Ucumä ucurutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ hue'äjijä―
pä'inätödo.

15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jonásrö 'chu'huädö do'opö icuinätödo aje rö̧otonä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧, aje rö̧oto
huirochi'ina'ado. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö u̧mä̧tö̧ rö̧ȩnä̧ ye'inätödo Tu̧ru̧hua̧ Diosrö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
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ku icu iyähuä jȩpiņä̧tö̧do Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ya pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩ ä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧niņä̧tö̧do
Tu̧ru̧hua̧ Dioscu.

17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hue'inödo po̧i ̧ işa̧ böorö, Jonásrö rahuädi'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jonás ja̧u̧ po̧i ̧ işa̧ öacuä jacuä ȩquiņö̧do huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧.

Jonás ucuocuinödo Diosrö

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jonás ucuocuinödo U̧ru̧hua̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö po̧i ̧ işa̧ öacuä jacuä ö. 2 Pä'inödo:
Ttörö suronä 'cuäopome ö
huopäjisä ucuru, Chu̧ru̧hua̧ Diosrö.
Ja'huanö ja̧'a̧, ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧ ö
huochömä.
'Corupädi'ö'anö päi'äcu huopäjisä.
Huochömä ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧ ucumä.

3 Ttörö do'opö icuäjijä täcuome
aje rö̧oto kä'coto päte'ö.
Aje rö̧ȩnä̧ do'ö icuome päte'ö
ma̧'ä̧chä̧jişä̧.
Chuhuämenä'inä rö̧ȩnä̧ ppahuome
päte'ö ma̧'ä̧chä̧jişä̧.

4 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cu̧ pä'äjisä:
Ya'opö cuicuäcusä cuä'ca jo̧mȩ ö̧.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ amöcuädäjisä:
―Jiņä̧ pä'äji ta'anö to̧chä̧cua̧sä̧
cuojusode adihuodemä.

5Ajiyamä cha̧'cua̧ri'̧iy̧ö̧'a̧nö̧
rö̧nä̧rä̧jä̧cu̧sä̧.
Aje rö̧oto täcuoto jacuä
rö̧nä̧rä̧jä̧cu̧sä̧ chamiyu
jöböhuächi'önä.
Aje isä'cua chunä
juäocuächäjäcusä.

6Möä'quiyu kadä'cara̧'a̧ päi'önä
ma̧'ä̧chä̧jişä̧.
Pij̧ä̧ rȩjȩ a̧ ä̧chi'̧ä̧cuȩ örö
'cuäopönätä― pä'ö amöcuädäjisä.
Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ucutä Chu̧ru̧hua̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
'corupädi'ö'anö jo̧mȩ ö̧
cäcuhuepäjäcusä.

7 Täcö cha̧'cua̧rö̧ 'corujuoächa'ö'anö
päi'a'anä'inä
amöcuädäjisä Chu̧ru̧hua̧ Diosrö.
Chucuocuomenä ä̧ju̧cuä̧jij̧ä̧
adihuode cuojusode ömä.

8Amonä ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ a̧'u̧cuä̧
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ucuotätömä
ucuru jaropi'ätö.

9 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧ ucuru eseunu
ucuocu
ku icu iyähuä jȩchä̧cua̧sä̧.
O'ca juiyönä pädäjimä jȩchä̧cua̧sä̧.
Tu̧ru̧hua̧ Diostä chu̧ä̧cua̧tä̧
pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädömä.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hue'inödo po̧i ̧ işa̧rö̧ jäyoto rȩba̧nä̧ ko'äu ö́ta pä'ö Jonásrö.

Jonás ji'ähuinödo Nínive ö̧ja̧rö̧

3 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tu̧ru̧hua̧ Diosmä pä'äji ta'anö Jonásrö ucuocuinödo:
2―Täi― pä'inödo Nínive ötahuiyära̧'a̧, ötahuiyä rö̧ȩnä̧ jo̧mȩ. Juhua'a ö jicuhuähuaja ö

chiḩuȩnȩ huedä̧cuȩmä̧.
3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ 'chiņö̧do Jonásmä Nínive ötahuiyära̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hueäji ta̧'a̧nö̧. Nínive

ötahuiyämä rö̧ȩnä̧ jiņo̧mȩdo. Níneve ötahuiyä öotomä huäbodäcuä mo̧ro̧ 'cha̧cuä̧huo̧mȩ
jiņa̧'a̧do. 4 Jonás Nínive ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩu̧ ya'ute mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ jubö cue'ächinödo
ötahuiyänä. Juhuorö ji'ähuinödo:
―¡Piy̧ȩ Nínive ötahuiyämä, ö̧ja̧ ta̧ju̧ mo̧ro̧ o'come toei'ä̧cuȩ!
5 Ja'huanö jiähuä̧u̧ Nínive ötahuiyä ö̧ja̧mä̧ ese nätödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö. Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
u̧cuȩ a̧do̧chä̧cuä̧huä̧ jȩta̧ja̧ pä'ähuinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ruhuotö'inä usurä isotö'inä

im̧içu̧nä̧ jö̧ idicu o̧ta̧ 'ca̧tä̧huiņä̧tö̧do, “Ujutumä suronä jȩpä̧tö̧jä̧” pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä jȩ a̧ pä'ö.
6Ötahuiyä ru̧hua̧ ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ iḑȩä̧cä̧ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ pärocuä̧ta̧ idicuä̧ta̧
ȩmo̧po̧'ö̧ 'ca̧tä̧huiņö̧do “ ö'inä suronä jȩpö̧sä̧” pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä jȩa̧ pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
pä̧mä̧diņö̧do ocurä işa̧ppȩ huä̧mȩ. 7Nínive ötahuiyä ru̧hua̧cu̧, chucu aditätö'inä ̧huȩnȩ
hue'inätödo ötahuiyä ö̧ja̧rö̧. Pä'inätödo:
―Ttö̧ja̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧'iņä̧, äji cuäcuähuotö'inä, ujuabiyä ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧, yorö'iso cucuätucuoca'a

ka̧cuä̧tu̧cui ̧ pä'ö. Ttu̧cuȩ ucu juiya pä'ö'inä, ajiya au juiya pä'ö'inä hue'inätödo. 8O'ca toi'önä
ö̧ja̧'iņä̧, isotö'inä idicu o̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ pä̧içu̧nä̧ cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö. O'ca toi'önä

pärocuätä pärou cuicuätucu'anö ja̧'a̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧― pä'inätödo. 9―¿Di jä̧ ö̧ huo̧jua̧mä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jȩä̧cuȩmä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jȩto̧mȩnä̧mä̧, ¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pärocuätä amöcuädö'a̧nö̧
ja̧'a̧cö̧ ujuturu ö̧ra̧huä̧rö̧ juiyatö pä'ö? Iso päi'önä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö ötä
toei'ocotöjä ujutumä― pä'inätödo.

10 Ja'huanö suronä jȩ ö̧ jaro 'a'a toomenä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pärocuätä amöcuädinödo
jahuätörö. Jahuätörö be'epäjipö icua päjimä pärocuätä amöcuädinödo. Be'epäjipö icuocö pinödo
jahuätörömä.

Jonásmä ra̧huä̧riņö̧do Diosrö

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jonásmä yorö'iso kö'cocö pinödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pärocuä amöcuädäjimä,
ra̧huä̧rip̧iņö̧do. 2 Jonásmä Tu̧ru̧hua̧ Diosrö ucuocuinödo. Pä'inödo:

―¿Chu̧ru̧hua̧, Chiŗȩjȩnä̧ chö̧jä̧im̧ä̧ pa'anö jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧ pä'ocö pinösä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
tödipächa pä'ö rä'opächinösä Tarsis ötahuiyära̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ö. Ttö huo̧juiņö̧sä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Dios, ucumä ö̧ja̧rö̧ micuä juiyönä ppä'ädöjä pä'ö. Ucumä o'ca päi'önämä ra̧huä̧rip̧o̧cö̧jä̧. Re
rö̧jö̧nä̧ topöjä. Pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ rö̧ȩnä̧ repe'öjä. Ro̧ȩcuä̧ jaropi'ö pärocuätä amöcuädöjä ucumä, pä'ö
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huo̧juiņö̧sä̧. 3 Ja'huanö ja̧'a̧ ö̧ jitä Chu̧ru̧hua̧ Dios, cuä'ö icui ö. Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ abonänö
adihuäcusä hua'aretä― pä'inödo Jonásmä.

Dios ucuocuinödo Jonásrö
4 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Jonásrö:
―Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ cu̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧mä̧ ¿adihua'a tä̧ji?̧
5 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jonás rä'opächinödo ötahuiyä ö. Kä̧hua̧ räopa'acu pä̧mä̧diņö̧do ötahuiyä ö

rä'opächömä. Ju̧huȩnȩ Ä̧'ä̧huä̧bä̧ jue'epo'ö pä̧mä̧diņö̧do ja̧huä̧bä̧ dea'a jo̧mȩ. Ja'huanö
pä̧mä̧dö̧ to̧pä̧riņö̧do a̧'a̧nö̧ 'cuäopaja pä'ö ötahuiyä. 6 Ja'huanö ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Dios hue'inödo
Jonás ö̧'o̧mȩ huäme bahua pä'ö a̧jä̧ta̧ ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ppä'ädinödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä Jonás
a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ö̧'o̧mȩ ö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö. Jonás juiyo esehuinödo ja̧huä̧ta̧ a̧jä̧ta̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧
juomenä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hue'inödo ju̧huiţö̧rö̧ ucui'a pä'ö a̧jä̧ta̧. Ja̧'hua̧nö̧ ucui'omenä, jo'i'ö
hua'ö icuina'ado a̧jä̧ta̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä kä̧hua̧ räo'omenä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hue'inödo
kä̧rö̧'coppa du'huoppa kä̧hua̧ räopa'acu u. Kä̧hua̧ rö̧ȩnä̧ du'hui'omenä, Jonás juiyupächinödo.
Ja'huanö juiyupächi'ö 'corupäi'a pä'ötä jä'ȩpä̧riņö̧do. pä'inödo:
―Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihuäcusä hua'aretä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inödo Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jonásrö:
―A̧jä̧ta̧ hua'ö icuäja'amä, rö̧ȩnä̧ cu̧ra̧huä̧ra̧'a̧mä̧ ¿adihua'a tä̧ji?̧
Jonás ädä nödo:
―A̧, adihua'a chö̧ra̧huä̧rö̧mä̧. Juiyo chö̧ra̧huä̧ra̧'a̧ ö̧ huäinä 'corujuo'ächösä.
10 Ja'huanö päomenä Tu̧ru̧hua̧ Dios pä'inödo Jonásrö:
―Ucu re rö̧jö̧nä̧ topäjijä a̧jä̧ta̧mä̧ ucu cuaditähuänämä bahuocota̧ jäjä̧ta̧. Ja̧huä̧ta̧ a̧jä̧ta̧ ya'ute

yodo bahui'ina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro yodo hua'ö icuinä̧ta̧. 11 ¿Ttö'inä cha̧cua̧ a̧dȩcu̧ juiyö'anö ja̧'a̧
tä̧ji,̧ Nínive ö̧ja̧rö̧? Recuätö ö̧ja̧ ka̧cuä̧tö̧ Nínive ötahuiyänä. Ciento veinte mil ö̧ja̧ jo̧mȩ ö̧'iņä̧
abonänö ka̧cuä̧tö̧ ja̧u̧ ötahuiyänä. Jahuätömä jerupö jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isotö recuätö äji
cuäcuähuotö'inä ka̧cuä̧tö̧ ja̧u̧ ötahuiyänä― pä'inödo Tu̧ru̧hua̧ Diosmä.
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