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Jesucristo ö̧tä̧mö̧miņä̧ ̧mi ̧ huȩyu̧tu̧ rötähuä huȩnȩ

1 1 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo ö̧tä̧mö̧miņä̧ ̧mi ̧ huȩyu̧tu̧ rötähuä ja̧'a̧tó, David'inä, Abraham'inä
isotö işa̧ ö̧tä̧mö̧miņä̧ ̧mi:̧ 2Abraham i ̧ ̧mä̧ Isaac. Isaac i ̧ ̧mä̧ Jacob. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jacob i ̧ ̧mä̧

Judá, ja̧u̧tä̧ u̧bö̧o̧tö̧'iņä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧. 3 Judá Tamar ö i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ Fares'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Zara'inä. Fares i ̧ ̧mä̧ Esrom. Esrom i ̧ ̧mä̧ Aram. 4Aram i ̧ ̧mä̧ Aminadab. Aminadab i ̧ ̧mä̧
Naasón. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Naasón i ̧ ̧mä̧ Salmón. 5 Salmón Rahab ö i ̧ ̧mä̧ Booz. Booz Ru tö i ̧ ̧mä̧
Obed. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Obed i ̧ ̧mä̧ Isaí. 6 Isaí i ̧ ̧mä̧ ru̧hua̧ David. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ru̧hua̧ David Urías
irecua ö i ̧ ̧mä̧ Salomón. 7 Salomón i ̧ ̧mä̧ Roboam. Roboam i ̧ ̧mä̧ Abías. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abías
i ̧ ̧mä̧ Asa. 8Asa i ̧ ̧mä̧ Josafat. Josafat i ̧ ̧mä̧ Joram. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Joram i ̧ ̧mä̧ Uzías. 9Uzías
i ̧ ̧mä̧ Jotam. Jotam i ̧ ̧mä̧ Acaz. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Acaz i ̧ ̧mä̧ Ezequías. 10 Ezequías i ̧ ̧mä̧ Manasés.
Manasés i ̧ ̧mä̧ Amón. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Amón i ̧ ̧mä̧ Josías. 11 Josías i ̧ ̧mä̧ Jeconías, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧
ö̧jä̧hua̧tö̧cu̧tä̧, Israel ö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ȩmip̧iņö̧ pä̧nä̧ i ̧ ̧mö̧.

12 Israel ö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ȩmip̧iņö̧ o'ca'a Jeconías i ̧ ̧mä̧ Sala el. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sala el i ̧ ̧mä̧
Zorobabel. 13 Zorobabel i ̧ ̧mä̧ Abiud. Abiud i ̧ ̧mä̧ Eliaquim. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Eliaquim i ̧ ̧mä̧ Azor.
14Azor i ̧ ̧mä̧ Sadoc. Sadoc i ̧ ̧mä̧ Aquim. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Aquim i ̧ ̧mä̧ Eliud. 15 Eliud i ̧ ̧mä̧ Eleazar.
Eleazar i ̧ ̧mä̧ Matán. Matán i ̧ ̧mä̧ Jacob. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jacob i ̧ ̧mä̧ José, María kirecuo. Jahuäju
María ö uhuäpächinö Jesúsmä ―Cristo― jö̧nä̧ pä äcumä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abraham ö
kä̧mä̧dö̧ David jubömä o'ca toi'önämä catorcenö huotö ̧ ̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ David ö
kä̧mä̧dö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ȩmip̧iņö̧ pä̧nä̧ jubömä catorcenö huotö ̧ ̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ Babiloniara̧'a̧ ȩmip̧iņö̧ pä̧nä̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ Cristo jubömä catorcenö huotö
̧ ̧mö̧'cotö jiņa̧'a̧.

Jesús uhuäpächinö huȩnȩ
18 Jesucristo uhuäpächinö huȩnȩmä̧ pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧tó: Ja̧ju̧ Maríamä Josérö kö̧ja̧ pä'ö pätetö

ku̧nä̧hua̧ju̧tä̧ kö̧jo̧mȩnä̧, ppäjächi'äcua'a ä'canämä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧tä̧ möchaju päji'ina'a
u̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cua̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Josémä, recuätö u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ dä'ä uhuepaju

pä'ömä pä'ocö pinö adihuä işa̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ icuipaju pä'ö amöcuädinö.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ amöcuäda'anä ya̧tȩ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ 'cuo̧ ̧nä̧
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ij̧ȩcuä̧chö̧ päinä̧cu̧: ―José, David isotö işa̧, ucuru pätetö ku̧nä̧hua̧ju̧ Maríarö cuirecua päi'önä
cuȩma̧ pä'ömä yecuecuä'chä'. Jahuäjunä pö ächipinömä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧tä̧ jiņö̧tó.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki ̧ ̧ ya̧tȩrö̧ kuhuäbecuäcuaju. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ JESÚS jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧, ahuaruhuärömä
suronätä jȩ ä̧'chö̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä̧dä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧― jö̧nä̧ päinä̧cu̧. 22 Piy̧ȩ o'ca juiyönä 'cuäopina'a
Tu̧ru̧hua̧ chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧nä̧ päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome: 23―Yajute
u̧mä̧tö̧ jähuä ömä 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ ja̧'a̧nä̧ pö ächipäcua möchaju päji'äcuaju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki ̧ ̧
ya̧tȩrö̧ kuhuäbecuäcuaju. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ “Emanuel” jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧. Emanuel pä'ömä rä'epö icu
jiäcuähuänämä “Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ ujutucutä kö̧” pä'ö pähuä―.a 24 Josémä ä'ä̧ro̧mȩ ö̧ porächi'ö,
Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ hueäji ta̧'a̧nö̧ churutä pätetö ku̧nä̧hua̧ju̧ru̧ ȩmiņö̧ irecua
päi'önä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ȩma̧'a̧nä̧ jahuäjucumä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ pä'i'ocö pinö ki ̧ ̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧rö̧
kuhuäbecuome jubö päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧mä̧ JESÚS jö̧nä̧ oinäcu.

Ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ji'̧quiçha̧hua̧ Jesúsru topö ̧'chiņö̧ huȩnȩ

2 1 Ru̧hua̧ Herodes hueinö pä̧nä̧, Judea rȩjȩ Belén ötahuiyä ö Jesús uhuäpächinö o'ca'a, kä̧hua̧
räopa'acu u Jerusalén ötahuiyänä rȩbȩhuiņä̧tö̧ ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧. 2 Rȩbȩu̧mä̧

pä'inätö: ―Judíos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ uhuäpächinömä ¿tȩnȩ ö̧ja̧'a̧ ö̧? ujutumä churutä pätetö
ku̧nä̧hua̧ siri'corö topinätöjä kä̧hua̧ räopa'acu umä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuotönö jȩä̧cuä̧huä̧
jȩta̧rö̧ pä'ö ichäjätöjä― pä'inätö. 3 Piy̧ȩ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ ru̧hua̧ Herodesmä a̧'cua̧ juiyächi'inäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä Jerusalén ö̧ja̧'iņä̧ ja̧u̧cu̧tä̧ a̧'cua̧ juiyächi'inä̧u̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
sacerdotes huotö ö jue'ipotörö'inä, hueähuä huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ca̧ca̧tä̧ji'̧ca̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Dios huea päinä̧cu̧ Cristomä ¿torö uhuäpächäcua'a jiņa̧'a̧ ö̧?― pä'ö. 5 Jahuätömä
ädä näcu: ―Judea rȩjȩ Belén ötahuiyä ö. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧

pa̧'a̧ ö̧: 6Ucu Belén ötahuiyämä Judá rȩjȩ ö̧mä̧ korome ö'inä, korome ö'inä ötahuiyä
úcuo jähuä ö'inä pabonänötä̧ jö̧nä̧mä̧ jo̧co̧mȩjä̧tó. Ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ ucu utä räopäcua'a
ja̧'a̧ ö̧. Ja̧u̧mä̧ chumöhuäyotö Israel ö̧ja̧rö̧ cuä̧jȩpä̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jä̧cua̧tób pä'ö
huȩyu̧cuo̧mȩ pa̧'a̧ ö̧―. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Herodemä ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ yä̧huä̧iņä̧
ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧ u̧huȩcuä̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ u̧huo̧jua̧ pä'ö siri'comä ̧yȩnö̧ pä̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ ja̧
pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Belén ötahuiyära̧'a̧ hue'ö kä̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧
usäjätucui. Cu̧'o̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ jicuhuähuätucua öja, ö'inä ucuotö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcha̧rö̧ pä'ö
chi'̧chä̧cua̧'a̧nö̧― päinä̧u̧. 9 Jahuätömä ru̧hua̧ päa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cha̧'a̧nä̧
kä̧hua̧ räopa'acu u to näcu siri'comä ä'canä 'chiņö̧tó, ji'̧quiçha̧hua̧ ö̧'o̧mȩ huäme rȩbȩu̧
ö̧rä̧mä̧do̧mȩ jubö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ siri'co ö̧rä̧mä̧da̧'a̧ to omenä abora̧'a̧ päi'önätä esehuächi'inätö.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodenä do'ächi'ömä ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topinätö ja̧ju̧ Maríacu ö̧'a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ topömä
rȩjȩ mo̧'ä̧mö̧ ucuotönö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩ ̧nä̧cu̧. Ttöäre re niy̧ö̧ juäi ba'epö, öäre iyähuä mippoönä
yinäcu: oro'inä, incienso'inä, mirra'inä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧nä̧ jähuä ö 'cuo̧ ̧nä̧ ro̧'ȩcuo̧tö̧

pä'i'äjätö'cotö Herodes ö̧ja̧'a̧cu̧ ppa̧'ä̧chö̧ ji ähuoca'atä, ko̧ro̧mä̧nä̧tä̧ iḩui'̧iņä̧tö̧ ̧rȩjä̧ra̧'a̧mä̧.

Ppo̧'ä̧tö̧rö̧ cuä'ö cunä ru̧hua̧ Herodes hueinö huȩnȩ
13 Jahuätö ̧hui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ Josérö 'cuo̧ ̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ päinä̧cu̧:

―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipächö Egipto rȩjȩra̧'a̧ tö'ipächi. Juhua'atä cu̧jä̧cua̧jä̧tó
ötä ucuru jidähuome jubö. Herodesmä ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ cuä'ö icua pä'ö u̧sä̧rä̧cua̧tó― päinä̧cu̧.

14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu porächi'ö ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipächö Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩui'̧iņö̧ ja̧u̧nu̧
yodotä. 15 Juhua'atä kiņö̧ Herodes 'corupäi'ome jubö, Tu̧ru̧hua̧ chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧nä̧
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päinö huȩnȩ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päome: ―Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ huopinösä chi ̧ ̧rö̧mä̧―c

päome. 16Herodesmä ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧ yapare esetönä jȩ ä̧ji ̧ u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ami surächi'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ppo̧'ä̧tö̧, Belén ötahuiyänä kä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ppeyenä
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önä todäre a̧'ȩ dea'acu huotörö cuä'ö cua pä'ö hue'inö, ya̧nä̧ jähuä
huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ ji ähuinö mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ pa̧ja̧tä̧rö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ ö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Jeremías päinö'a̧nö̧ pätecuächina'a. Pa̧'a̧nö̧ päinome: 18―Ramára̧'a̧ ö̧
yajute kiḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧, rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ kajuähua'a, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajuäu kä̧nö̧ huoja'a.
Raquel kiḩuȩnȩ, ki ̧ ̧mö̧rö̧ amöcuädö kajuähua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧'cua̧ kȩmö̧nä̧ ppä ädaju pä'ömä
kö'cocoju pinäju, ki ̧ ̧mö̧mä̧ täcö to epo'ächiņiy̧ä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧―d päinome.

Nazaret ötahuiyära̧'a̧tä̧ ppa̧ ä̧chiņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Herodes 'corupäi'inö o'ca'a, ya̧tȩ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Josérömä

'cuo̧ ̧nä̧ ij̧ȩcuiņö̧tó Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧mä̧. 20―Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ipö täi
Israel rȩjȩra̧'a̧. Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ cuä'ö cua pä'inätömä täcö 'corupä'i'inätö― pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧
päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipö ppa̧'ä̧chiņö̧ Israel rȩjȩra̧'a̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ―Arquelaomä jä'o Herodesmiņä̧ hueinö'come Judea rȩjȩnä̧ hue'ödo― pä'ö ji ähua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ömä ye'ecuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧nä̧ jähuä ö 'cuo̧ ̧nä̧ ro̧'ȩcua̧
pä'i'äji'ca̧ 'quȩ'ip̧ä̧chö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ichinö'ca̧mä̧ ötahuiyä rö̧o̧mȩ
Nazaret pä'ö micuome kiņö̧, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ pä nö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧
pä nö: ―Nazareno işa̧ pä̧'ä̧hua̧ jä̧cua̧tó― pä nö.

28nö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a pärou amöcuädiyarö pä'ö Juan pötädäcuähuä işa̧ jiähue'inö huȩnȩ

3 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧ Judea rȩjȩ ö̧ ö̧ja̧ toächome ichö Dios iḩuȩnȩ
ji'ähue'inö. 2―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö tö'cöhuächi'a'ató. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ pärou amöcuädätucuijó― pä'ö ji'ähue'inö. 3 Ja̧u̧ru̧tä̧ jiņa̧'a̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧
Isaías pätetö päinäcumä pa̧'a̧nö̧ päomenämä: ―“Tu̧ru̧hua̧ i'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧
ku̧nä̧tu̧cuij̧ó. U̧mä̧niy̧ä̧mä̧ jue'epö rö̧nä̧tu̧cuij̧ó” pä'ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ huopönö jiähua'a rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧
ö̧ja̧ toächome ömä―e päomenä. 4 Juan ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ camello uhuo'che ö adicuä̧ta̧tä̧

'ca̧tä̧huiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ äcänämä ij̧ȩta̧ ö adicuäyatä kärocuächönä riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩmä̧
mä̧rä̧cä̧yu̧cu̧, yotä jähuä mayacutä cuä̧nö̧ kiņö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧mä̧ Jerusalén ötahuiyä ö'inä,
Judea rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä Jordán aje jäyoto o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧ rä'opö
̧'chiņä̧cu̧. 6 Jahuätömä jitötä suronä jȩ o̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧ ji'äu icu ajiyanä pötächi'inätö Jordán

aje ö chutä u'utädä'cha'anä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ fariseos huotö ö'inä, saduceos huotö ö'inä
u'utädä'chome recuätö cha'a toomenä päinä̧u̧: ―¡Ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotöhué! ¿Ro̧ȩcuä̧
içhä̧cuȩ ö̧ töcuipächätucua pä'ömä di u̧huo̧juȩtä̧jä̧ ö̧ ucuturumä? 8 Pärou cuamöcuädäjätucumä
iso jö̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Tä'omä Abrahamrö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧” pä'ömä
cuamöcuädäcuähuätucuä'. Ttömä pädä̧u̧jä̧, “Diosmä pidu inädu u'inä Abraham i ̧ ̧mö̧ päi'önä
jȩa̧ pä'ömä ujuru ku̧nä̧rö̧”― päinä̧u̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Da̧pä̧'quȩmä̧ dauhuiyä po' yänä jo̧mȩnö̧
pätetö ku̧nä̧hua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ dauhuiyä o'ca juiyönä adihuä juäi huȩjo̧cö̧ oimä 'co̧rä̧u̧ icu
ocuränätä icu icuähuätó. 11 Iso päi'önä ömä ajiyanätä chu'utädä̧u̧jä̧ pärou cuamöcuädätucua
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö cho'ca'anä içhä̧cua̧mä̧ ö ö'inä abonänö ju̧ru̧hua̧tó. Ö̧jä̧pö̧ isäyatä
chȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö'inä micuähuocösä ömä. Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocuränä'inä
u'utädäcuotöjätó. 12Huäme isä'cua coecuäbämä täcö u̧mö̧nä̧ 'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo

c2:15 Oseas 11:1 d2:18 Jeremías 31:15 e3:3 Isaías 40:3
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aditarämä juatö içuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ juatö icuipö isädumä ihueye hua'adö ku̧nä̧huo̧ca̧ jacuätä
hua'adö u̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäme isä'cuamä ocurä yorö'isotä na̧huip̧o̧caränä ku
içuä̧cua̧tó― päinä̧u̧.

Jesús ajiyanä u'utächi'inö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧ Jordán ajera̧'a̧ Juan ö̧ja̧'a̧cu̧ ichinö ajiyanä

u'utädarö pä'ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Juanmä yahuocuarö pä'ötä jȩpiņö̧. ―Ttötä ja̧'a̧ ucu ajiyanä
cu'utäda ö pä'ö recuärö̧jä̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ ö chu'utädacu pä'ötä ichöjä tä̧ji?̧― päinä̧cu̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ädä näcu: ―Jitätämä huäinä ja̧'a̧tó, o'ca juiyönä jueö jähuätä jo̧mȩnö̧
jȩta̧ pä'ö pätecuächa pä'ö ja̧'a̧ ö̧― pä'ö ädä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ja̧'a̧tä̧ toinäcu. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä ajiyanä pötädäcuähua̧ pä'i'ö aje ö kä̧mi'̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧mä̧ bahuecuächiniyä̧cu̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ unucu jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧ chunätä ö̧jä̧mä̧da̧'a̧
topinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä chi ̧ ̧ re ni'̧a̧, rö̧ȩnä̧tä̧
chesehuäcu― pä'ö.

Jesúsmä ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä 'cuäopinö huȩnȩ

4 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ja̧ toächometä oipinäcu ähue ä ö ka̧cuä̧mö̧
topäcuä̧hua̧ päi'iyarö pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 40nö jo̧mȩnä̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä u̧cuȩ a̧do̧chä̧ji ̧

o'ca'amä ppäi rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä işa̧mä̧ ichinäcu: ―Iso päi'önä
Dios i ̧ ̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ po'qui ido'qui pá̧ppä̧ päi'önä pärohuächönä pä'i― päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ädätö päinä̧cu̧: ―Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ ka̧'a̧, “ ö̧ja̧ işa̧mä̧ pá̧ ö̧tä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ ko̧cö̧ jä̧cua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä Dios ä ö räopö huȩnȩ ö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jä̧cua̧”―f 5 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu
ähue ämä adihuänä ötahuiyära̧'a̧a ȩmip̧iņä̧cu̧. Juhua'a ömä Dios öadihuänä ö̧jode huäme isä'ca
ju'tä u̧ju̧niņä̧cu̧. 6―Iso päi'önä Dios i ̧ ̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ porömä rȩjȩcu̧ tö'i. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧
päa'a, “umöhuäyotö hue'ähuotö isoppa huotörömä huȩä̧cua̧ ucurutä amöcuädö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
u̧mö̧nä̧ a̧ ä̧rä̧cua̧jä̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧ ido'qui ppeocuächö juiya pä'ö”―g päinä̧cu̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

Jesús päinä̧cu̧: ―Pa̧'a̧nö̧ päome'inä huȩyu̧cua̧'a̧ ka̧'a̧tó, “Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrömä ka̧cuä̧mö̧
tocu'huä'”―h jö̧nä̧ päome. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähue ämä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ȩmip̧iņä̧cu̧ möä'ca ju'toju
isä'cara̧'a̧. Juhuä'cara̧'a̧ ö̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ uruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, öadihuä'inä o'ca
juiyönätä ij̧ȩpiņä̧cu̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩpö̧ kä̧nö̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Ucumä ö chä'ca jo̧mȩ ö̧ rȩjȩ pä̧mä̧dö̧
ucuotö jȩcu̧'u̧ u̧mä̧ piy̧ȩ o'ca juiyönätä chiy̧ip̧ä̧cua̧jä̧― päinä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
päinä̧cu̧: ―Tö'ipächi Satanás. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a, “Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä rȩjȩ
pä̧mä̧dö̧ ucuotö jȩpi.̧ Ja̧u̧ ka̧tä̧hua̧ hueötä jȩpi”̧i jö̧nä̧― päinä̧cu̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ähue ämä
cäädi'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'ähuotö isoppa huotötä ichi'ö ppä ädinäcu.

Jesús aditähuä adita pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ
12―Juanmä cärenä ötäjäcudo― pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä Galilea rȩjȩra̧'a̧

ppa̧'ä̧chiņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Nazaret ötahuiyänä ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ rä'opächäji'ca̧ Capernaúm
ötahuiyä dubora rö̧ora jäyä huä̧jö̧nä̧ idepiyu jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö ichinö Zabulóncu, Ne alícu ̧rȩjä̧
beipä̧ro̧mȩ tö'cö, 14Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome:
15―Zabulón iŗȩjä̧nä̧ kä̧tö̧'iņä̧, Ne alí iŗȩjä̧nä̧ kä̧tö̧'iņä̧, Jordán aje pa̧nä̧ päcuädotonä ö̧ dubora
rö̧orara̧'a̧ ö̧ içhä̧huä̧mä̧ jäyänä kä̧tö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Galilea rȩjȩ judíos huocotö ö̧jiņo̧mȩ

a4:5 Adihuänä ötahuiyämä Jerusalén pä'ö päa'a
f4:4 Deuteronomio 8:3 g4:6 Salmos 91:11-12 h4:7 Deuteronomio 6:16 i4:10 Deuteronomio 6:13



5 Mateo 4.16

kä̧tö̧'iņä̧ 16 yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ tȩa̧huä̧chia̧̧'a̧ topinätötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are a̧'cua̧juä̧
yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧rö̧mä̧ mo̧ro̧ pä'i'ö tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧tó―j päinome. 17 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ rötädipö
ji'ähue'inö pa̧'a̧nö̧: ―Pärocuäcutä amöcuädätucuijó, mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö
tö'cöhuächi'a'a ö― jö̧nä̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ Jesús huoinö huȩnȩ
18 Jesúsmä Galilea dubora jäyoranä cueächomenä topinö ta̧ju̧ru̧ uböocu, ö̧jä̧hua̧cu̧ ö̧ja̧'a̧.

Ka̧ra̧mä̧ Simón jiņa̧'a̧ Pedro pä äcu. Ka̧ra̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧ Andrés jiņa̧'a̧. Jahuätömä po̧iŗö̧ huoähuä
ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧ öäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ duboranä cua'a topinö. 19 Jahuätörö topö päinä̧u̧:

―Chu̧huo̧juȩtä̧u̧ päcuhui'ätucua öcu ichätucui ö̧ja̧rö̧tä̧ huoähuä ö̧ja̧ päcuhui'ätucunä―
jö̧nä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ huoähuä o̧sa̧mä̧ icuipö ru 'inäcu. 21 Ju̧huȩnȩ yabonänö ö̧mä̧
korotö ta̧ju̧ru̧ uböocu, ö̧jä̧hua̧cu̧ ö̧'a̧'a̧ topinö. Ka̧ra̧mä̧ Jacobo Zebedeo i ̧ ̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧
ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧ Juan. Ttä'o Zebedeocu huoi'canä pä̧nö̧ öäre huo̧ä̧huä̧sa̧ ̧ ̧'chä̧ra̧'a̧ topinö.
Jahuätörö'inä huopinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ huoö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätömä uhuoi'ca'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ä'orö'inä jaropi'ö ru 'inäcu.

Galilea rȩjȩ ö̧ Jesús aditähuä adi nö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Galilea rȩjȩmä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ cue'ächö, ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ judíos u̧huo̧jui'̧ö̧

odehuiyä ö huo̧juȩtȩ'ö̧'inä, huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä umärichei ö'inä, na̧ ä̧chä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧ ö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö icu cue'ächinö
Jesúsmä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ötö'cömä Siria rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ úcuohuina'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
o'ca toi'önä na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ umärichei a̧'cua̧ a̧huȩpä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧, usurä
ȩmä̧huä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa huotö suropätö ö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧, diyapächä̧rö̧
na̧'ä̧chip̧ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'cuä'ätörö'inä i'cächä'chö yäcu ö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö icuinö.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Galilea rȩjȩ ö̧'iņä̧, Decápolis rȩjȩ ö̧'iņä̧, Jerusalén ötahuiyä ö'inä, Judea
rȩjȩ ö̧'iņä̧, Jordán aje ya̧nä̧ jij̧ȩcu̧ u̧'iņä̧ ö̧ja̧mä̧ recuätö ru̧ ä̧rȩ'iņä̧cu̧.

Möä'ca ju'tä ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

I. Adiunä kä̧tö̧tó pä'opä̧rö̧ u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

5 1 Ttö̧ja̧ recuätörö topö möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ huä̧mip̧ä̧ji'̧ca̧ ö̧'o̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ rötädipö huo̧juȩ ̧nö̧ jahuätörö. Pa̧'a̧nö̧ päinä̧u̧:

3―Tta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ö usurä isotömä adiunätä kä̧tö̧tó, mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧
u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajuähuätömä adiunätä kä̧tö̧tó a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppä'ädäcuähuotö

pä 'äcuotö ja̧'a̧ ö̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ teyocönä kä̧tö̧mä̧ adiunätä kä̧tö̧tó, jahuätömä ä'o öäre
iyome ömä pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ ̧rȩjä̧ päi'önä ȩmä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö jähuänä
kä̧cuä̧huä̧ ö̧ ppäi u'u'inä, a̧di ̧ u'u'inä kä̧tö̧mä̧ adiunätä kä̧tö̧tó, jahuätömä su'huädi'ö
ö̧jä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ topö kä̧tö̧mä̧ adiunätä kä̧tö̧tó, jahuätömä re rö̧jö̧nä̧

topäcuähuotö pä 'äcuotö ja̧'a̧ ö̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö idicuiy̧o̧co̧u̧mä̧ adiunä
kä̧tö̧tó, jahuätömä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö to äcuotö ja̧'a̧ ö̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧
usätömä adiunä kä̧tö̧tó, jahuätömä Dios i ̧ ̧mö̧ pä'ähuotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jueö jähuätä usä̧riy̧ä̧u̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩ ä̧u̧mä̧ adiunä kä̧tö̧tó, jahuätömä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö cuamöcuädiyätucuä̧u̧

j4:16 Isaías 9:1-2
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ucuturumä suronätä pä'ä'chö, ru̧'huä̧rȩ'ö̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpä̧'chö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cutö'cö
yaparetä pä'ä'chö, o'ca juiyönä suronätä pähuänä pä ä'cha'anä'inä adiunätä kä̧tö̧jä̧tó.
12 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧mä̧ eseutä esehuätucuijó. Cua̧'cua̧ adihuächi'ä̧u̧tä̧ pä'i'ätucuijó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
micuä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧. Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ucutu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ä'canä kiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩpiņä̧tö̧tó― päinä̧u̧.

II. 'Cäruhuäbö'inä, tȩa̧u̧'iņä̧ jö̧nä̧ huotöjätó pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucutumä pij̧ä̧ ö̧mä̧ 'cäruhuäbö jö̧nä̧ huotöjätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cäruhuäbö
ö̧nö̧ä̧ mȩya̧huä̧chö̧ ö̧mä̧, ¿däje ötä nö̧ȩcui'̧ä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö ömä juhua'a yabonömä
adihuoca'a yorö'isotä. Ttö̧ja̧tä̧ 'cuȩ'cu̧ cua pä'ö u̧miţä̧ do'opö icuähuä. 14Ucutumä pij̧ä̧ ö̧mä̧
tȩa̧u̧ jö̧nä̧ huotöjätó. Ötahuiyä möä'ca huäme aditö ku̧nä̧huä̧mä̧ dajö icuähuomemä juiyö.
15 Lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧ ya̧tȩ'iņä̧ isäbanä mö̧'ȩpö̧ u̧ju̧no̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cänätä u̧ju̧nu̧,
isodenä kä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ tejädönä. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ cuiţȩa̧u̧tu̧cu̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ tejädönä
jȩpä̧tu̧cuij̧ó, adiu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ topö Cuä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧tä̧ úcuo te ähuäcua'a̧nö̧― päinä̧u̧.

III. Hueähuä Huȩnȩmä̧ be'epäjipö icu ichocö pinö̧sä̧ pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Hueähuä Huȩnȩcu̧, Dios päö ji ähue'inö huȩnȩcu̧ be'epäjipö icu ichinö
pä'ömä cuamöcuädätucuä ö. Be'epäjipö icumä ichocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ja̧u̧ huȩnȩ
päö ta̧'a̧nö̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧ pätecuächönätä ichinösä. 18 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Mo̧ro̧jä̧'iņä̧,
pij̧ä̧'iņä̧ beipächäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ huȩyu̧cuä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiy̧ȩtȩ hua̧ru̧sa̧nö̧ jö̧nä̧ rötähuä'inä o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧tä̧ pätecuächoca'ara̧'a̧mä̧ beipächocö
jä̧cuȩtó. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧ jiy̧ȩtȩtä̧'iņä̧ pabonänötä̧ jö̧ jähuätä jö̧ ö̧'iņä̧
o'ca toi'önä jarodi'ätömä, korotö jȩ ö̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩtä̧tö̧mä̧, pabotä huotö pä'ähuotötä
ö̧jä̧cuo̧tö̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä päö

ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧, huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ úcuo ö̧ja̧ pä'ähuotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu cuhuadihuämä Hueähuä Huȩnȩ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧
öadihuä ö'inä, fariseos huotö öadihuä ö'inä abonänö adihuoca'a jö̧ ö̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧

huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä do'ächocotöjätó― päinä̧u̧.

IV. ―Cuä'ö cuicuä'― pähuä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ cä'epö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä ¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧
cuä'ö cuicuätucuä'k pähuämä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä'ö cuicu umä micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧tä̧
pätetö ku̧nä̧hua̧tä̧ päcuhui'äcua̧jä̧ pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä pädä̧u̧jä̧. Ya̧tȩmä̧, huȩnȩ'iņä̧
juiya'anä ö̧jä̧hua̧rö̧ ami surächi'ö ömä ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'ö'anö hua̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩmä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧, “cua̧'cua̧ jui'̧a̧jä̧” päö ömä micuähuächönä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö icuähuä
ö̧ja̧, consejo sanedrín ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ huȩnȩ hua̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

ya̧tȩmä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧ “adiunämä huocöjä” päö ömä surojö kuhuä'chö icuähuome, ocurä cuo'ö
ko̧mȩtä̧ micuähuächönä ro̧'ȩcua̧ päi'ö'anö hua̧tó. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ku icu iyähuome cuiäre
iyähuä cui'cächätucuomenä ―ja chö̧jä̧hua̧mä̧ öcu huȩnȩ ku̧nä̧rä̧cuä̧u̧― pä'ö juhuorötä
cuamöcuädi'ätucu umä, 24 cuiäre iyähuämä ju̧huȩnȩtä̧ ku icu iyähuo̧ca̧ kada'ca cä'ädö rö pö,
ä'canä cuij̧ä̧hua̧cu̧tä̧ cuesecua ppa̧'ä̧chä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä ichö iyätucui cuiäre iyähuämä.
25Huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧cu̧mä̧ esecu icuätucui jurunänötä̧, chucu mänänä 'chä̧nö̧ kä̧nö̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧mä̧ huȩnȩ ö̧ röji pä'ö icuähuä
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işa̧ juez jö̧nä̧ hua̧rö̧ iyö u̧ju̧nä̧tu̧cuä̧cu̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a juez jö̧nä̧ hua̧mä̧ cärenä pä̧cuä̧huode
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ alguacil jö̧nä̧ hua̧ u̧mö̧nä̧ iyipa'acu pä'ö, ja̧u̧nu̧ o'ca'a alguacil jö̧nä̧ hua̧tä̧

cärenä öta'acu pä'ö. 26 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä ju̧huo̧ca̧ ö̧mä̧ röji işä̧bi ̧ jubö
mitö icu cä ädö ötä rä opäcuotötó― päinä̧u̧.

V. ―Cuirecuarömä jarocu'huipä'― pähuä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ cä'epö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä ¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ cuirecua
pocojucu'inä, cuirecuo pocöcu'inä suripächömä suronä jȩcu̧'huä̧tucuä̧'l pähuämä. 28 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ömä pä̧dä̧u̧jä̧tó, o'ca toi'önä yajute isajuru topötä'inä suripächö jȩ a̧ pä'ö pähuä
rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ topätömä, jahuäjucumä täcö suripächö suronä jȩpä̧jä̧tö̧tä̧ pä'i'ätötó amiso'quinämä.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cui'äre cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ isäre suronä jȩcu̧'u̧nä̧ huȩo̧pä̧rä̧re jö̧ ö̧mä̧ barocu
icutä do'opö icuätucuijó. Cuidepä jähuä ö jiy̧ȩtȩtä̧ toe'ächö ömä jä äpäyotörötä ocurära̧'a̧
do'opö icuähuome ö'inä abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧, cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧
suronä jȩcu̧'u̧nä̧ hueopä̧rä̧mö̧ jö̧ ö̧mä̧ 'cui'ocu icutä do'opö icuätucuämö̧cuij̧ó. Cuidepä jähuä ö
jiy̧ȩtȩtä̧ toe'ächö ömä jä äpäyotötä ocurära̧'a̧ do'opö icuähuome ö'inä abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó.
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ hueähui'ina'a ―Ya̧tȩ irecuarö icuipömä cuyäru isojä, recuarö jaro 'a
pä'ö hueähuojä iyätucuiju― pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ömä pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ya̧tȩ irecuarömä ka̧ra̧rö̧
mȩjo̧pä̧ro̧ca̧'a̧nä̧ icuipö ömä kirecuo pocöcu suripächö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ isajutä juojächönä
icuipötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ icuipinäcua̧rö̧ ya̧tȩ ȩmö̧ ö̧mä̧ irecua pocojucu suripächö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pä'i'ötó― päinä̧u̧.

VI. Yapare päcuhuätucuä' pähuä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ cä'epö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Täbocö ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ hueähui'inömä ¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Jȩcu̧'huä̧cuȩmä̧
yaparetämä pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'.m Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cu̧ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ iso jö̧nä̧tä̧ pä'ö
cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩcu̧'huä̧cuo̧tö̧jä̧tó pä'ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ömä pä̧dä̧u̧jä̧tó:
Jȩcu̧'huä̧cuȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ pä'ä'chömä cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'. Mo̧ro̧jä̧ im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', Diostä
ruhuonä ideäcätä ja̧'a̧ ö̧. 35 Pij̧ä̧ im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧' ö̧jä̧piy̧ä̧ ppä̧ȩcuä̧ro̧mȩtä̧ ja̧'a̧ ö̧.
Jerusalén im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', jiņä̧ iso úcuonä Hueähuä Ru̧hua̧ öäre ötahuiyätä jo̧mȩ
ja̧'a̧ ö̧. 36 Cúpiyätucu im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', cuhuocoitucumä yoitetä'inä teönä'inä
idicuächi'önä'inä jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cu̧nä̧ ja̧'a̧ ö̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ “A̧” päcuhua pä'ö jö̧ ö̧mä̧ “A̧”
jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuijó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧” päcuhua pä'ö jö̧ ö̧mä̧, “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧” jö̧nä̧tä̧
pä'ätucuijó. Ja̧u̧ u̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ pähuämä su̧ro̧pa̧ ö̧tä̧ räopa'ató― päinä̧u̧.

VII. Pärocua'a ö micuä päi'önä pähuä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ cä'epö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Hueähui'inö huȩnȩmä̧ ¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Ya̧tȩmä̧ ka̧ra̧ ö'äre baropö
icu umä pärocua'a ö micuä päi'önä baropö cu'anö hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ acuhua'che 'te'ädö
icu umä pärocua'a ö micuä päi'önä 'te'ädö cu'anö hua̧n pä'ö hueähui'inömä. 39 Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ömä pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ucuturu suronä jȩ a̧ pä'ätörömä cuami 'qui'ächi'ömä cu̧jä̧tu̧cuä̧'.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ cui'ebabanä 'ta'örömä kara'anä'inä 'tahua'anä iyätucuirö. 40 Ya̧tȩ,
cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jacuä işä̧ta̧ 'choipa pä'ö ruhuotö ä'ca ö huȩnȩ päi'önä jȩa̧ päö ömä huäme
işä̧ta̧'iņä̧ ȩma̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucuirö. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧ päcuhui'önä ya'ute millab
jo̧mȩnä̧ cui'̧chö̧nä̧ hueö ömä chutäcumä ta'are millas jo̧mȩnä̧'iņä̧ tätucuijó. 42 Cuiyätucuarö pä'ö

b5:41 Una milla jo̧mȩmä̧ 1.600 metros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. Dos millas jo̧mȩmä̧ 3.200 metros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧.
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jä'epörömä iyätucuirö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiäre ja̧'a̧nä̧ päroutä ȩma̧ pä'örömä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧rö̧― päinä̧u̧.

VIII. Repe'ätucui pähuä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ cä'epö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Hueähui'inö huȩnȩmä̧ ¿ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧di?̧ Cua̧hua̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧
repe'ätucui, ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuabo'iya̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ a̧'u̧tä̧tu̧cuio̧ pä'ö hueähui'inömä. 44 Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ömä pä̧dä̧u̧jä̧tó. Cuabo'iyotö jö̧nä̧ huotörömä repe'ätucuijó. Ucuturu suronä
pä'ätörö'inä adiunätä pä'ätucuijó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu a̧'u̧tä̧tö̧rö̧mä̧ adiunätä jȩpä̧tu̧cui.̧ Ucuturu
ucuotäcuähuä juiyönä jȩpö̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u'huepätörö'inä Diosrötä jä'epö ucuocuätucui.
45 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧u̧mä̧ äji mo̧ro̧ kä̧hua̧rö̧mä̧ adiunä huocotörö'inä, adiunä huotörö'inä rä'opö tejädönä jȩpȩ'ö̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä ö adihuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotörö'inä ajiya ichönä jȩpȩ'ö̧tó.
46Ucuturu repe'ätörötä repecuhuätucu umä ¿micuämä däjetä cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? ¿Ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ yoräteunä jȩpo̧co̧tö̧ tä̧ji?̧ 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧
huotörötä tecuhuähuätucu umä jahuätö ö'inä abonänö adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧jim̧ä̧ ¿ ̧yȩ jä̧ ö̧?
¿Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ jȩ o̧cö̧ tä̧ji?̧ 48Ucutumä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
cuä̧cho̧cö̧ juiyönätä kä̧tu̧cuij̧ó, Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧― päinä̧u̧.

IX. Recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppädäcuähuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

6 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päiņä̧u̧: ―Recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppäcuhuädätucuä'ijömä u̧huȩcuä̧nä̧
a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó ö̧ja̧ ä'ca ömä, to a pä'ötä jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä. To önätä

jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Cuä'otucu mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ ö̧mä̧ micuämä cuȩmiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧tó. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ucutumä recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppäcuhuädätucuomenämä, ö̧ja̧ ichö to önä jiähuopo'äcuähuä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuä'ca ömä trompetac ppö önämä jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧ yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö judíos
u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö'inä, mä̧niy̧ä̧ ö̧'iņä̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧. Jahuätömä ö̧ja̧ úcuo te ähuatö

pä'ötä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä pädä̧u̧jä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩ ö̧ micuämä täcö
ju̧huȩnȩ jubötä micuähuächa'ató. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppäcuhuädätucuomenämä
cu̧mö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧ cuiyömä cu'ohuenä işä̧mö̧mä̧ u̧huo̧ju̧ juiyönätä jȩpä̧tu̧cui.̧ 4 Ja̧'hua̧nö̧
recuä rö̧jä̧u̧ru̧ ppäcuhuädätucumä yä̧huä̧iņä̧tä̧ cuiyätucuäcua'anö. Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä
toäcuähuä işa̧mä̧ micuämä huäjuome kä'co ötä ucuturu iyäcua'a̧nö̧― päiņä̧u̧.

X. Hueähuä huȩnȩnä̧ kä̧tö̧rö̧ Diosrö ucuocuäcuähuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Diosrö cucuocuätucuomenämä yapare ö̧ja̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧. Jahuätömä judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧ ucuocuäcuähuä'inä,
mä̧niy̧ä̧ jäyä o̧du̧nä̧ ö̧ ucuocuäcuähuä'inä ö̧ja̧ to atö pä'ötä repe'ätö. Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧
ja̧'hua̧nö̧ jȩ ö̧ micuämä täcö ju̧huȩnȩ jubötä micuähuächa'ató. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Diosrö
cucuocuätucuomenämä ö̧ja̧'iņä̧ tooca̧ ö̧tä̧ do'ächi'ö äpate mö̧'ȩpö̧ ku̧nip̧ö̧ ucuocuätucuijó,
Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧ kö̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ cucuocuätucuomenä Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä
toäcuähuä işa̧mä̧ micuämä huäjuome kä'co ötä ucuturu iyäcua'a̧nö̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö
cucuocuätucuomenämä amöcuädäcuähuä juiyönä ppa̧'ä̧dä̧rö̧ pä̧'o̧pä̧rö̧mä̧ cucuocuätucuó
judíos huocotö'a̧nö̧mä̧. Jahuätömä “rö̧ȩnä̧tä̧ o'ä'chö ucuocuäcuähuänätä ä̧ju̧cu̧ Diosmä”
pä'ö amöcuädätö. 8 Jahuätö jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧, Cuä'otucumä ucuturu recuä rö̧jö̧

c6:2 Trompeta ppöähuämä, ö̧ja̧ cha pä'ö campana cuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧.
o5:43 Leví co 19:18
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jäcuepätucuäcua'a ä'canätä täcö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ cucuocuätucuaja
Diosrömä: “Tä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧. Cuim̧iņä̧ úcuo te ähuajá. 10Ucu huecuhua'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
täcö kä̧mä̧dö̧nä̧ hue'i. Ucuru pähuä rö̧jö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ jȩ ö̧ ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧'iņä̧ jȩ a̧ja̧. 11Mo̧ro̧ jiņö̧
a̧'u̧cuä̧ tu̧cuȩ pá̧mä̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä iyitö. 12 Timippotömä unichi'iyitö, o'ca toi'önä ujuturu
mippotö tunichi'ö jö̧ ta̧'a̧nö̧. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö töjö'cächi'önämä o'ipö cu̧ju̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

su̧ro̧pa̧ ö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ jȩpiţö̧, ruhuonä hue'ö kö̧'iņä̧, cujurunä jȩpö̧'iņä̧, cuhuadihuä úcuo
te äu'a̧nö̧ hua̧'iņä̧ juȩ'ip̧a̧mä̧ ucutä ja̧'a̧ ö̧ cädäcuähuä juiyönätä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧” jö̧nä̧
cucuocuätucuaja― päinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―korotö ö̧ja̧ ucuturu jäyä jȩ ö̧ cu̧ni'̧chi'̧ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧
Cuä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ unichi'ä̧cua̧ ucutu jäyä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ö̧ja̧
ucuturu jäyä jȩ ö̧ cunichi'ätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧, Cuä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ ucutu jäyä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧
unichi'ö juiy̧ä̧cua̧tó― päinä̧u̧.

XI. Hueähuä huȩnȩnä̧ kä̧tö̧rö̧ Diosrö u̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ yapare ö̧ja̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧mä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧ ucutumä. Jahuätömä 'ä esehuoca'atä ij̧ȩcuä̧tö̧. Ttu̧cuȩ a̧do̧chä̧tö̧ pä'ö
u̧huo̧jua̧tö̧ pä'ömä 'änämä ja̧ró̧ jö̧nä̧ ö̧jö̧nä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧ ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧. Iso päi'önätä

pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩ ö̧ micuämä täcö ju̧huȩnȩ jubötä micuähuächa'ató. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä cu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cui'ä töcäu cä'ädö a̧dȩja cuhuo'chenä da'ecu
sa̧'ȩcui'̧ö̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧, 18 cu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩcu̧'u̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ juiya pä'ö, Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧
kö̧tä̧ u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Cuä'otucu yä̧huä̧iņä̧ jähuä toäcuähuä işa̧mä̧
micuämä huäjuome kä'co ötä ucuturu iyäcua'a̧nö̧― päiņä̧u̧.

XII. Ttöäre re niy̧ö̧'iņä̧, öäre lámpara päi'önä jö̧'iņä̧ Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cuiäre re niy̧ö̧mä̧ pij̧ä̧nä̧tä̧mä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧ cutätucuó isotö 'co'ö
cuomemä, ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧ pparuhuächomemä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ do'ächö
ö̧nä̧u̧cuo̧mȩmä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cuiäre re niy̧ö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ ca̧ca̧tö̧ cutätucuaja isotö'inä

'co'ö cuocometä, ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧'iņä̧ pparuhuächocometä, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ do'ächö
ö̧nä̧u̧cuo̧co̧mȩtä̧. 21 Cuiäre re niy̧ö̧ ca̧ca̧cui'̧o̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó cua̧'cua̧ ku̧nu̧ cuamöcuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩmä̧.

22 Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧ lámpara päi'önä jö̧mä̧ ö'äretätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cui'äre jiy̧ȩtȩ päcuäi adiu
jähuä ötä uhuäu umä jä äpäyotötä tȩa̧u̧tä̧ huotöjä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cui'äre surojäretä
jö̧ ö̧mä̧ jä äpäyotömä yo̧ö̧ jacuätä kä̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutunä tȩa̧u̧ jö̧nä̧ ja̧jim̧ä̧ yo̧ö̧tä̧
jö̧ ö̧mä̧ ¿juiyodí ̧ yo̧ö̧tä̧ yo̧a̧'a̧?― päinä̧u̧.

XIII. Tturuhuotörömä ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huo̧cö̧ pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ya̧tȩmä̧ uruhuotö ta̧ju̧nä̧ hue ö jȩa̧ pä'ömä adihuoca'a. Ya̧tȩrö̧mä̧
kö'cocö. Ka̧ra̧rö̧tä̧ rȩpȩä̧cua̧. Ya̧tȩrö̧mä̧ eseta'anä, ka̧ra̧rö̧mä̧ suronätä a̧mö̧cuä̧dä̧cua̧. Dios
hueönä'inä ja̧'a̧nä̧ järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ hueönä'inä esetö cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ömä adihuoca'ató― päinä̧u̧.

XIV. Ä'cuoyäcuähuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ päinä̧u̧: ―A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “cuänömä
¿däje chucuäcua'ajó?” pä'ömä. “Aumä däje chahuäcua'ajó” pä'ö'inä. Cuidepä ö recuä
rö̧jö̧'iņä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “däje ö chö̧'ca̧tä̧cua̧'a̧jó” pä'ömä. ¿A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧
cuäcuähuä ö'inä abonänö jö̧nä̧ micuähuoca'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿ depämä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ micuähuoca'a tä̧ji?̧ 26Amöcuädätucui ju'tojunä co'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧ru̧. Ku̧nu̧'iņä̧
ku̧no̧co̧tö̧. Ttu̧ju̧niņö̧'iņä̧ 'to'ocotö. Ttu̧cuȩ hua'adö ku̧nä̧huä̧ odehuiyä'inä jui'ätö. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧ u̧cuȩmä̧ u̧cuä̧jȩ'ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ucutumä ppiy̧u̧ u̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ micuähuocotöjä tä̧ji?̧ 27Ä'cuoyäcuäunu cuamöcuädätucuomenä ya'ute
codod jo̧mȩtä̧'iņä̧ böo juocuhuätucua pä'ö ¿ppäda'a tä̧ji?̧ 28 ¿Dä̧bö̧ pä'ö cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧tä̧ cua̧'cua̧
a̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧? Ötahuiyä u̧mi ̧ jo̧mȩ ö̧ lirios ȩ'u̧mä̧ ba'ipö ppuruhuia'amä amöcuädätucui.

Aditö'inä aditoca'a, isappä päi'önä'inä doocö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó, Salomónmä
o'ca juiyönä öadihuäcu ö̧'ca̧tä̧hua̧'a̧nä̧ ja̧u̧ ȩ'u̧ öadihuämä rȩbȩhuo̧cö̧ pinö. 30Mȩjiy̧ä̧mä̧ jitä
piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧ ka̧cu̧ yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧mä̧ ocurära̧'a̧ do'opö cuä̧cuȩmä̧ öadihuä päi'önä ȩ'u̧ u̧ Dios
ja̧'hua̧nö̧ ö̧'ca̧tä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ 'ca̧tö̧ a̧huä̧riy̧ä̧cua̧ tä̧ji ̧ ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧? 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ “¿däje tucuäcua'ajó? ¿däje tahuäcua'ajó? ¿däje ö
tö̧'ca̧tä̧huä̧cua̧'a̧jó?” pä'ömä amöcuä̧rö̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'. 32 Judíos huocotömä ja̧u̧ juäi
o'ca juiyönä amöcuä̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧mä̧ ja̧u̧ o'ca juiyönä
ucuturu recuä rö̧ja̧'a̧mä̧ täcö u̧huo̧juiy̧ä̧u̧jä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä koro ö'inä abonänö
ä'canämä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä öadihuä jueö jähuätä amöcuä̧rö̧
usätucuijó. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧rö̧ cusätucuomenämä ja̧u̧ juäi o'ca juiyönätä iyähui'äcuotöjätó.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ jä̧cuȩmä̧ cuä'cuoyäcuähuätucuó. Yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ jähuä ä'cuoyäcuähuämä
yo̧ȩi ̧mo̧ro̧tä̧ jä̧cuȩtó. Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ usurämä täcö jo̧mȩnö̧tä̧ ka̧cu̧tó― päinä̧u̧.

XV. Korotörö pätetä̧rö̧ pähuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Surojönä pätetä̧rö̧ päcuhuä'chätucuó surojönä pätetö pä'ähuotö
cu̧jä̧tu̧cu̧ juiya pä'ömä. 2 Surojönä pätetä̧rö̧ päcuhuätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ yoräteunätä pä äcuotöjä.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧ja̧tö̧ päcuhuätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ pa̧ja̧tö̧ pä äcuotöjä pärocua'a ö'inä. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
işo̧'qui ̧ cu̧jä̧hua̧ ö'ärenä ȩco̧'quiţä̧mä̧ ¿dä̧bö̧ tocu'huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ icui'ca cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca
u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧? 4 ¿Cuij̧ä̧hua̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧ “chö̧jä̧hua̧

cui'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ chicuacu” päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji ̧ ucututä cui'äretucunä icui'ca
ȩca̧'a̧ tocu'huäcuähuätucuoca'ara̧'a̧mä̧? 5 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧ yapare huotötó. Äcuomenämä
cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca ö ȩmä̧u̧ icuätucui. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä adiunä uhuähuäcuotöjä
cuij̧ä̧hua̧ ö'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ cuicuätucua pä'ömä. 6Adihuä juäimä ä̧huiŗiţö̧rö̧mä̧ cuiyätucuó
kärächi'ö ucuturutä sesepö cuätucua'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re niy̧ö̧ juäi perlas otemä cu̧chiţö̧
ä'camä cuicuätucuó 'cuȩ'cu̧ cua'acu pä'ö― päinä̧u̧.

XVI. Diosrö jäecuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Jä'epätucui, jäcuepätucumä iyäcuotöjä. Usätucui, cusätucumä
cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Äpatenä 'ta'tapö huopätucui, äpatenä huocu'huätucuomenä bahuepäcuotöjä.
8O'ca toi'önä jä'epätömä ȩmä̧cuo̧tö̧. Usätömä ö̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. Äpatenä 'ta'tapö huopätörömä
bahuepäcuotö. 9 Cui ̧ ̧ ya̧tȩ pá̧ jäepö ömä ¿ido'quitä iyajatöjä tä̧ji ̧ ucutu ä̧'o̧tö̧ jö̧nä̧ huotömä?
10 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿po̧i ̧ işa̧rö̧ jäepomenä su̧ro̧pa̧ äcarötä iyajatöjä tä̧ji?̧ 11Ucutu
adiunä huocotö'inä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cui ̧ ̧mö̧rö̧ adihuä juäitä iyähuänä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩ
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ chutämä adihuä juäitä iya pä'ö hua̧tó Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧nä̧
kö̧mä̧ o'ca toi'önä jä'epätörömä― päinä̧u̧.

XVII. Ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧ doächäcuähuä Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä ucuturu adiunä jȩ ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ äcuomenämä ucututä adiunä jȩpä̧tu̧cuiţö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧

d6:27 Codo pä nömä ö̧yö̧'ca̧riņä̧ ku̧nȩtö̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ jiņa̧'a̧do.
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Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧'iņä̧ pätecuächönä jȩpä̧tö̧jä̧.
13 To epo'ächäcuome päte'ö äpatemä cähueate, mänä'inä cä̧huȩä̧mä̧. Ju̧huȩnȩ päte'ö 'chä̧nö̧
icuätömä recuätö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ äpate ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧tä̧ do'ächätucui. 14 A̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huo̧mȩ päte'ö äpatemä ji'̧quiçha̧ja̧tȩ, mä̧nä̧'iņä̧ ji'̧quiçha̧jä̧mä̧. Ju̧huȩnȩ päte'ö po̧cuip̧ä̧tö̧mä̧
recuocotötä ja̧'a̧tó― päinä̧u̧.

XVIII. Yapare ji äucu, iso jö̧nä̧ ji äucu Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧jä̧ pä a'anä yapare ö̧ja̧ ö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧
a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó. Ucuturu ji ähua pä'ömä huä̧mȩnä̧mä̧ o̧huȩja̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pa̧ja̧cui'̧ö̧
cha'anä jacuänämä böo ä̧huiŗiţö̧ pä̧içuä̧tö̧tä̧ jö̧nä̧ ichätötó. 16 U̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧ topö

cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧ jahuätörömä. ¿Uvamä so̧ö̧ ocä ö 'toähuä tä̧ji?̧ ¿Higosmä so̧ö̧ a̧ri ̧ ka̧cu̧ juäi ö
'toähuä tä̧ji?̧ 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ adihuä juäi dauhuiyänämä u̧huä̧ju̧'iņä̧ adihuä juäitä huä̧jö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dau surojäimä u̧huä̧ju̧'iņä̧ surojötä huä̧jäi. 18Adihuä juäi daunämä u̧huä̧ju̧ surojömä
huȩjö̧ juiyönätä jäi. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojäinämä u̧huä̧ju̧ adihuä juäimä huȩjö̧ juiyönätä jäi. 19O'ca
juiyönä dauhuiyä adihuä juäi huȩjo̧cö̧ oimä 'co̧rä̧u̧ icu ocuränätä icu icuähuätó. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩ o̧mȩ ö̧tä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

XIX. Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ u̧huo̧juo̧co̧u̧ pinätö̧rö̧ pä̧cuȩ Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Chu̧ru̧hua̧, chu̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ pä'ätö ömä o'ca toi'önämä do'ächocotö
äcuotötó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Chä'o, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧

rö̧jö̧ jȩpä̧tö̧tä̧ do ächäcuotömä. 22 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ päi'omenämä recuätö ppä äcua̧sä̧ “¿Chu̧ru̧hua̧,
Chu̧ru̧hua̧ Dios päji huȩnȩmä̧ cuim̧iņä̧ ji'ähuocotö pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “¿Isoppa huotö
suropätörömä cuim̧iņä̧ rä'epä'chö icuocotö pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “¿Ttö̧ja̧ eru juäi
cuim̧iņä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'cho̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧” jö̧nä̧ pä äcua̧sä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä
“ucuturumä yorö'isotä ya'utenätä'inä chu̧huo̧juo̧co̧u̧ pinätö̧jä̧. Ucutu suronätä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
jö̧nä̧ huotömä ö ömä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui”̧ iso jö̧nä̧tä̧ pädäcuotötó― päinä̧u̧.

XX. Odehuiyä toderenä huȩnȩtö̧ Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ jȩpä̧tö̧mä̧ ya̧tȩ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧,
ojusodemä inähuä huäme adi nö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pädä̧u̧tó. 25Ajiya rö̧ȩnä̧ ichö ajehuiyä
suhuädi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧rö̧'coppa'inä rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧u̧ isodenä döa'anä'inä mo̧ä̧cho̧code
jiņodetó inähuä huäme 'qui'epö rötö adicuode ja̧'a̧ ö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ jidäu huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧ jȩpo̧co̧tö̧mä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ jui'̧a̧, ojusodemä rȩba̧nä̧ adi nö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pädä̧u̧tó.
27Ajiya rö̧ȩnä̧ ichö ajehuiyä suhuädi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧rö̧'coppa'inä rö̧ȩnä̧ kä̧rö̧'co̧u̧ isodenä
döomenä cacuächi'ö mo̧ä̧chiņode. Rö̧ȩnä̧tä̧ toe'ächönä mo̧ä̧chiņode― päinä̧u̧. 28 Jesús piy̧ȩ
huȩnȩ ji'äu cädomenä ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧ji ̧ huȩnȩ amöcuädö, 29 úcuo işa̧
jö̧nä̧ u̧huo̧juȩ ̧yä̧u̧, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧u̧.

Lepra märichei ö na̧'ä̧chö̧rö̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

8 1 Jesús möä'cara̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhuä̧ji ̧ o'ca'amä ö̧ja̧ recuätö ru̧ ä̧rȩ'iņä̧cu̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ,
lepra märichei na̧'ä̧chö̧mä̧ tö'cö pä'i'ö ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧

ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧ chadihuächi'önä aditö cuicu'a̧nö̧ hua̧jä̧― pä'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
umö te'ädö mȩ'ö̧ kä̧nö̧ päinä̧cu̧: ―A̧'a̧ pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. Adihuächi'i―. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧
lepra märichei ömä adihuächi'inö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuó.
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Sacerdote jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧ cuij̧ȩcua̧ täi. Moisés hueinö'a̧nö̧ cuiäre iyähuä iyäji cuadihuächi'äji ij̧ȩcuä̧
päi'önä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetäcua'anö― päinä̧cu̧.

Ya̧tȩ judíos huocö'inä ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ Jesús esehuächi'inö huȩnȩ
5 Jesúsmä Capernaúm ötahuiyänä doächäji o'ca'a su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö u̧ru̧hua̧ ya̧tȩ

ichi'inäcu ajuähuipönö jäepä̧ra̧rö̧ pä'ö: 6―Chu̧ru̧hua̧, chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧o̧ca̧'a̧ 'cuä̧'a̧tä̧
ö̧'iy̧ä̧cu̧sä̧ isodenämä, rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩpö̧ içuä̧hua̧tä̧― pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä
päinä̧cu̧ ―Ja̧u̧nu̧mä̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö chicuarö pä'ö ichösä―. 8 Su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö u̧ru̧hua̧mä̧
ädätö päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, chojusodenä docuhuächö juiyö'a̧nö̧tä̧ adihuä işa̧ jö̧nä̧mä̧ huocösätó.
Cuiḩuȩnȩnä̧tä̧'iņä̧ pä'opo'iyi ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuomenätä'inä ö̧'ip̧iy̧ä̧cua̧sä̧ chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧.
9 Ttö'inä chuhuämenä hue'ätörö ku̧nä̧rö̧sä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧ chidea'anä huedä̧u̧ru̧ ku̧nä̧rö̧sä̧.
Ka̧ra̧rö̧mä̧ täi pädomenä 'chö̧. Ka̧ra̧rö̧mä̧ ichi pädomenämä ichö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧mö̧huä̧ya̧rö̧mä̧
piy̧ȩ jȩpi ̧ pä'ö huedomenä jȩpö̧― päinä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä koromenä jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧'iņä̧ juiyächi'önä ―¡isodí!̧― pä'ö esehuächi'ö, ö̧ja̧ chutä o'ca'anä ichätörö
pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ Israel ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö pä'ijösätó― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pädä̧u̧jä̧:
―Kä̧hua̧ räopa'acu u'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧ u̧'iņä̧ recuätö chäcuotötó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ Abrahamcu'inä, Isaaccu'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jacobcu'inä ö̧'ä̧mä̧da̧
pä'ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ todeunä ka̧ja̧tö̧mä̧ u̧miçu̧ yo̧a̧'a̧
päte'ö do'opö icuähuotötä pä 'äcuotötó, a̧'u̧ u'u ajuäu, acutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧―
pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ Jesúsmä su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö u̧ru̧hua̧rö̧ pä'inö: ―Ye täi. Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ cuamöcuädäji'a̧nö̧tä̧ jȩiy̧a̧cu̧ja̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
ö̧'ip̧iņiy̧ä̧cu̧tó.

Pedro imiyajuru kumärichei ömä Jesús aditö icuinö huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä Pedro ojusodenä doächi'omenä Pedro imiyajuru topinö

kä̧rä̧mi'̧o̧ca̧'a̧tä̧ du'unä na̧'ä̧chö̧ kö̧'a̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ku̧mö̧nä̧ mȩo̧mȩnä̧ kumärichei ömä
pi'̧ip̧iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ppäjädinä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ nip̧ä̧cho̧mȩnä̧ recuätö isoppa huotö
ö̧jä̧u̧ru̧ i'cächä'chö yinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ i'cächä'chö yäcu iḩuȩnȩnä̧tä̧ pä'ä'chö rä'epä'chö icuinö

isoppa huotö suropätörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä na̧nȩpä̧tö̧rö̧mä̧ aditä'chö icuinö, 17Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome: ―Tumäricheimä Ja̧u̧tä̧
ȩmip̧iņiy̧ä̧u̧jä̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ na̧tä̧chä̧'chö̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ u̧huä̧do̧huip̧iņiy̧ä̧u̧jä̧tó―p päinome.

Chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ätörö Jesús päinö huȩnȩ
18 Jesúsmä ö̧ja̧ recuätö churutä soböcuächönä ö̧ja̧'a̧ topö ―ya̧nä̧ jij̧ȩcu̧ ̧'cha̧ tätucui―

pä'ö hueinä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧ ya̧tȩ ichi'ö päinä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, cui'̧chö̧
o̧du̧nä̧mä̧ ö'inä cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a pä'ö chiçhä̧cua̧sä̧tó―. 20 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Nä̧tö̧ a̧hua̧riţö̧mä̧ äjuhuiyä ku̧nä̧rä̧tö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppiy̧u̧ ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ä̧' ̧yu̧ ku̧nä̧rä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä u ppäepome'inä jui'̧a̧tó―. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧
ya̧tȩmä̧ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, ä'canämä chä'orö 'turu icu chi'̧cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topi ö―. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ucumä öcutä ichi. Ttuhuaparemä 'corupä'i'inätötä u'tura'anä ja̧'a̧tä̧
topi―.

p8:17 Isaías 53:4
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Kä̧rö̧'coppa'inä, dubora'inä esetönä Jesús hueinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huoi'canä pä̧mä̧dö̧ i'̧cho̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ja̧u̧tä̧cu̧ 'chiņä̧tö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
̧'cho̧mȩnä̧ kä̧rö̧'coppa duboranä pä̧içu̧nä̧ mo̧'ä̧mö̧ rö̧ȩnä̧tä̧ kä̧rö̧'co̧huiņä̧u̧, ajiya ppau

obi ö huoi'ca'inä huä̧o̧cuä̧chä̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧ ä'ä̧rö̧tä̧ piņö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ichi'ö porädö icu pä näcu: ―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡To'e'ätöjädo! ¡Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö!―
26 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä: ―¿Dä̧bö̧ pä'ö yecuecuä'chätucua'a ö ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ isoppa'inä, dubora ppau obi'inä ro̧'ȩpö̧ icuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ o'ca juiyönätä ya'utecutä huirochi'ina'a. 27 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö: ―¿Pidemä de ju̧'hua̧ jä̧ ö̧ isoppa'inä, dubora'inä esetäcumä?―
jö̧nä̧.

Gadarenos ö̧ja̧rö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ Jesús ppädinö huȩnȩ
28 Jesúsmä ya̧nä̧ jij̧ȩ gadarenos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧nä̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧, isoppa huotö suropätö ö̧jä̧u̧

ta̧ju̧ chi'inäcu, hua'inätö o'co jähuä rötähuä idoriyä ö rä'opö ichäjätö. Jahuätömä abora̧'a̧
päi'önätä ö̧'ä̧içua̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ päte'ö rä̧mä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ i'̧chö̧ juiyönätä jiņä̧mä̧. 29Huopi'önö
pä'inätö: ―Jesús Dios i ̧ ̧, ujuturumä ¿dä̧bö̧ pä'ö mȩcuo̧pä̧rä̧ ö̧? ¿Pätecuächäcua'a ä'canätä
ubara ucuepatö pä'ö pocu ichäjijä tä̧ji?̧― pä'inätö. 30 Ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧ otonänö cu̧chiţö̧
recuätö cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ isoppa huotö suropätömä ajuähuipönö jä'epä̧ri'̧ö̧
pä'inätö: ―u̧miçu̧ rätecuächönä jȩcu̧'hua̧tö̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧ jitö cu̧chiţö̧ra̧'a̧tä̧ ̧'chi'̧ö̧nä̧ hue'ö
icuitö― pä'inätö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu: ―Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ tätucui― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
rä'ecuächö cu̧chiţö̧ recuätöra̧'a̧tä̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ̧'chi'̧ä̧u̧ cu̧chiţö̧ recuätömä o'ca
toi'önätä sa̧nȩbä ja̧'a̧cu̧ pä̧içu̧nä̧ jopö duboranätä mo̧'ä̧chö̧ to'e'inätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ cu̧chiţö̧rö̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ tö'ipächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ tö'ipächö kä̧nö̧mä̧ ötahuiyänä do'ächö, isoppa

huotö suropätö ö̧jä̧'ij̧ä̧ru̧ 'cuäopäji huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönätä ji'ähuinätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧
ötahuiyä ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä Jesúsru topö 'chiņä̧tö̧. 'Chä̧jä̧tö̧'cotö topö ̧rȩjä̧ ö̧mä̧ iḩuiy̧a̧tö̧
pä'ö ajuähuipönö jä'epö hue'ö cuinäcu.

'Cuä̧'a̧rö̧ cueächönä Jesús aditö icuinö huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ya̧nä̧ jij̧ȩcu̧ 'cuä'opäji'ca̧ chutä idepiyu ötahuiyä
rö̧o̧mȩ rȩbȩhuiņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ 'cuä̧'a̧rö̧ i'cächö yinäcu ö̧'ä̧bä̧nä̧tä̧ pö̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ Jesúsmä jahuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ topö 'cuä̧'a̧rö̧mä̧ pä'inö: ―Esehuächi'i chi ̧ ̧. Suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ päi'iyäcujätó― pä'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧
yotöcunämä a̧mo̧nä̧tä̧ pä'ähuinätö: ―Chujuamä Diosrömä suronätä ucuocu―. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä amöcuädäji u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―¿Cua̧'cua̧ jacuä ömä dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ suronä
cuamöcuädätucua'a ö? 5 ¿Tiy̧ȩjä̧ ö̧ hue a pä'ö koro ö'inä abonänö jeruhuocömä? Ucu suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ päi'iyäcujätó ¿jö̧nä̧cö̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi ¿jö̧nä̧cö̧? 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧ suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ unichi'a pä'ö ujurunä huea pä'ö ku̧nä̧rö̧ pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ 'cuä̧'a̧rö̧mä̧ hue'ösä― päinä̧u̧. ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ cuojusodera̧'a̧
täi― pä'inö 'cuä̧'a̧rö̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ ojusodera̧'a̧tä̧ iḩuiņö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ topö
ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ Diosrötä úcuo te'ähuinätö ―Diosmä ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ujurunä

hue a pä'ö iyödí ̧ ö̧ja̧rö̧mä̧― pä'ö amöcuädö.
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U̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä Jesús Mateorö oipinö huȩnȩ
9 Jesúsmä juhuorö 'cuä'opö i'̧cho̧mȩnä̧, ya̧tȩ Mateo pä'ö miçua̧rö̧ topinö ru̧hua̧ öäre pärätä

ȩmä̧huä̧ işa̧rö̧, ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧: ―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a
öcu ichi― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ ruhui'inäcu.

Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ ja'ate'ö Jesús ichinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesús isode ömä mesa isodänä ö̧'o̧mȩnä̧ recuätö ru̧hua̧ öäre pärätä

ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ ö̧'o̧mȩ ichi'ö pä̧mä̧diņä̧tö̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧'a̧ topö fariseos huotömä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inätö: ―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ huo̧juȩcuä̧
işa̧mä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧ jö̧nä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö
ja̧'hua̧nö̧ ucua'a jä̧ ö̧?― pä'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cu̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Na̧'ä̧cho̧co̧tö̧mä̧
jahuapö adicuä işa̧rö̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ na̧'ä̧chä̧tö̧tä̧ jahuapö adicuä işa̧rö̧ recuä
rö̧jä̧u̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ re toäcuähuätä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧, ku icu iyähuämäcötóq jö̧nä̧ pähuätä
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ tätucui. Adihuä ö̧ja̧rö̧tä̧ ja'ate'ömä ichocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ pärou amöcuädiya ö pä'ö odipa pä'ötä ichinösätó― päinä̧u̧.

Ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ jä epäcu Jesús jiähuinö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Juan u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ichö pä'inätö: ―Ujutumä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ fariseos

huotöcumä 'cuäopönätä tu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩtä̧'cha̧'a̧nä̧ ucu cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö u̧cuȩ
a̧do̧chö̧ jȩ o̧ca̧'a̧ jä̧ ö̧?― pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Irecuarö ȩmö̧cu̧
kä̧tö̧mä̧, jitötäcu ö̧jä̧im̧ä̧, re ruhuä pä'i'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koronö
mo̧ro̧mä̧ irecuarö ȩmä̧cua̧rö̧mä̧ 'cho'icuotö pä 'äcuotötó. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächomenätä
u̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩ ä̧cuo̧tö̧. 16 Ya̧tȩ'iņä̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ täbo işä̧ta̧nä̧mä̧ ja̧rȩä̧ta̧ ö̧ 'cui'opö be'epömä

'tö̧'o̧cö̧tö̧́. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ ö̧mä̧ ja̧rȩä̧ta̧ huiä̧̧chi'̧o̧mȩnä̧ 'tö̧'ȩcuä̧chö̧ pä'äji serähui'inome ö'inä
abonänö cähueächi'önä serähui'ötó. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino isoya jiņä̧ a̧' ̧po̧coyamä täbo jähuä
obanä 'carä̧rö̧ ku̧nä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö'carö ömä ki'ädi'ö ppa'ö icu serähui'ö 'carähuä oba täbo
jähuä obamä, isoya'inä riähuächönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'carähuä oba'inä toe'ächönä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
vino isoya jiņä̧ a̧' ̧po̧coyamä jareö obanätä 'carä̧rö̧ ku̧nä̧huä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ 'carähuä
oba'inä, isoya'inä adiunätä a̧huä̧rä̧cuä̧hui'̧ö̧― päinä̧u̧.

Ppö'o ö na̧'ä̧chiņä̧ju̧ru̧'iņä̧ aditö icua'anä Jairo i juru'inä Jesús oädinö huȩnȩ
18 Jiņä̧ piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ji'äu ö̧ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ úcuo ru̧hua̧mä̧ ichi'ö ucuotö jȩa̧rö̧ pä'ö ihue'quiyunä

pä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―Chi jumä jitä 'corupäji'äjiyäcusätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧mö̧nä̧tä̧'iņä̧ mȩcu̧hua̧ju̧
ichi. Ja̧'hua̧nö̧ mȩcu̧huo̧mȩnä̧mä̧ ka̧'cua̧ri'̧ä̧cua̧ju̧― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ä̧rä̧mi'̧ö̧,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧tä̧ o'ca'anä ruhui'inäcu. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cho̧mȩnä̧ yajute kiņä̧ju̧, ppö'o ö docenö
a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ usurä ȩmä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧mä̧, abo ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'ca mȩ'iņä̧ju̧. 21 Jahuäjumä
ka̧'cua̧nä̧tä̧ amöcuädinäju: ― ömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧nä̧ mȩdo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ chö̧'ip̧ä̧cua̧ju̧sä̧― pä'ö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä kärächi'ö yajurutä topö päinäcua̧: ―¡Esehuächi'i chi ju! Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧ cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäcuajätó― päinäcua̧. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuäju isajumä
pi'̧ip̧iņä̧ju̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä úcuo ru̧hua̧ ojusodenä doächomenä ppöähuä o̧na̧
ppö'ätörö'inä, ajuäu huopätörö'inä topö 24 päinä̧u̧: ―Pporächi'ätucui. Ji'̧quiçha̧huajumä
'corupä'i'ocoju päjäjutó. Ä'ötä ä'äju― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧.

q9:13 Oseas 6:6
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25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧mä̧ u̧miçu̧ rä opächäji o'ca'a, do'ächi'ö ji'̧quiçha̧huaju ku̧mö̧nä̧
'chu'huädinö. Ja̧'hua̧nö̧ 'chuhuädäcua ä̧rä̧mi'̧iņä̧ju̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jim̧ä̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ ö̧mä̧
jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ úcuohuina'ató.

Ätocätö ta̧ju̧ ö'äriyä to önä bahuecuächinö huȩnȩ
27 Jesúsmä juhuorö 'cuä'opö i'̧chä̧ji ̧ o'ca'a ätocätö ta̧ju̧ ru 'inäcu. Huopönö pä'inätö: ―¡David

isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topitö!― pä'ö huopinätö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isodenä iŗȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ jahuätö
ätocätömä ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ̧'chi'̧ä̧cu̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Piy̧ȩmä̧ iso jö̧nä̧ jȩö̧'a̧nö̧
hua̧ pä'ö ¿ örömä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―A̧'a̧ chu̧ru̧hua̧― pä'inätö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö'äriyänä mȩ'ö̧ kä̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧ji'̧a̧nö̧tä̧ päi'iy̧ä̧u̧jä̧tó―
päinä̧u̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö'äriyämä to önä bahuecuächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsmä u̧huȩcuä̧nä̧tä̧
ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧: ―Piy̧ȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätätó― pä'ö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
rä'opäjätö'cotö Jesús ötö'cö ja̧huä̧jä̧ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ úcuounä ji'ähue'inätötó.

Iḩuȩnȩ jui'ä'ijö ja̧'a̧nä̧ ucuocuinö huȩnȩ
32 Ja̧'hua̧nö̧ rä opächäji o'ca'a ya̧tȩ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧, iḩuȩnȩ'iņä̧ jui'̧a̧rö̧ i'cächö
yinäcu. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧mä̧ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ rä'epö içuä̧hua̧ päi'omenä

iḩuȩnȩmä̧ ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö: ―Pa̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ Israel
ö̧ja̧ tö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ yorö'isotä toäcuähui'ocö jä̧'ij̧ö̧tó― pä'inätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos

huotömä pä'ä'chinätö: ―Ja̧u̧mä̧ isoppa huotö suropätö u̧ru̧hua̧ ujurunätä rä'epä'chö icutó
isoppa huotö suropätörömä― jö̧nä̧ pä'ä'chinätö.

'To'ö adicuämä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ö adicuä ö̧ja̧tä̧ toö huȩnȩ
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ötahuiyä bäreu o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧, ppo̧ö̧ o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧, ja̧u̧

o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö huo̧juȩtȩ'ö̧'iņä̧, huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'ähue'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä umärichei ö'inä, na̧ ä̧chä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧ ö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧
aditä'chö icu cue'ächinö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ recuätörö toomenä a̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧yotö
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ pperecuächina'a jiy̧ä̧cu̧ re rö̧jö̧nä̧ toinä̧u̧, o̧huȩja̧tö̧ u̧ru̧hua̧ toönä kä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
jiy̧ä̧cu̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: ―'To'ö adicuämä iso päi'önätä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧
'to'ö aditätö ö a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ja̧'a̧tó. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'to'ö adicuä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rä̧tu̧cui ̧ 'to'ö
adicuä ö̧ja̧rö̧ hueäcua'anö― pä'inö.

Jesús hue'ähuotö docenö huotö ̧mi ̧Mateo iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ

10 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö huopo'inö. Huopo'äji'ca̧
isoppa huotö suropätörö hueähuänä ujuruunä hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧, rä'epä'chö cunä'inä,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ umärichei ö'inä o'ca juiyönä ö̧'ip̧ö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ na̧ ä̧chä̧'chö̧nä̧ jä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧
o'ca juiyönä ö̧'ip̧ö̧nä̧. 2Docenö huotö hue'ähuotö ̧mim̧ä̧ piy̧ȩtó: Ä'canämä Simón ―Pedro―
jö̧nä̧'iņä̧ pä äcu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧ Andrés'inä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zebedeo i ̧ ̧ Jacobo'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ ö̧jä̧hua̧ Juan'inä. 3 Felipe'inä, Bartolomé'inä, Tomás'inä, Mateo ru̧hua̧ öäre
pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧'iņä̧, Alfeo i ̧ ̧ Jacobo'inä, Lebeo ja̧'a̧nä̧ Tadeo jö̧nä̧ pä äcu'inä. 4 Simón
cananistae işa̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judas Iscariote'inä churutä mä̧u̧chä̧cuä̧u̧ ö̧tä̧cua̧.

e10:4 Cananista huotömä, Zelotes huotö'inä jiņa̧'a̧. Jahuätömä Roma ö̧ja̧rö̧ kä'ö cua pä'ätö ̧mi ̧ jiņö̧do, öäre
par do jähuä ö im̧iḑo, idepiyumäcö.
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U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ̧'chö̧nä̧ hue'ö kä̧nö̧ Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
5 Pitö docenö huotörömä ̧'chö̧nä̧ hue'inö Jesúsmä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ täbotönö päinä̧u̧:

―Judíos huocotö ̧rȩjä̧ ö̧mä̧ cuaditätucuó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ samaritanos ö̧ja̧ öäre ötahuiyänä'inä
docuhuächätucuó. 6 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Israel ö̧ja̧ ö̧ o̧huȩja̧tö̧ re'tehuächinätö jö̧nä̧ huotö
ö̧ja̧'a̧tä̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ja̧. 7 Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧: “Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

täcö tö'cöhuächi'a'ató” pä'ö jö̧nä̧tä̧ jicuhuähuätucuaja. 8Na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧'iņä̧ aditä'chö
cuicuätucuaja. Lepra märichei ö na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ adihuächi'önä aditä'chö cuicuätucuaja.
'Corupä'i'äjätörö'inä ocuhuädä'chätucuaja. Isoppa huotö suropätörö'inä rä'epä'chö
cuicuätucuaja. Mippoönä cuȩmiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧, mippoönätä cuiyätucuaja. 9Oro'inä, pärätä
o̧bi'̧iņä̧, cobre o̧bi'̧iņä̧ ȩnä̧huä̧yu̧nä̧mä̧ ȩno̧pä̧rö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cuó̧. 10 Cusacoyu, cue'ächö kä̧nö̧
cueädäcuähuäyu'inä, cu̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ todärenä 'ca̧tä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, cuij̧ä̧pö̧ oya'inä, cui a'ca'inä
cuȩpä̧tu̧cuó̧. Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuä ötä cuä̧nö̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧tó. 11Ötahuiyä bäreunä'inä,
ppo̧ö̧nä̧'iņä̧ docuhuächätucu o̧du̧nä̧mä̧ adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörö cusätucuaja. Jahuätöcutä
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ juhuorö räcuopätucuome jubö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodenä do'ächö kä̧nö̧mä̧ jahuätörö
tecuhuähuätucuaja. 13 Juhuodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö jö̧ ö̧mä̧, ucutu huȩnȩ
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ jahuätönätä bo'i'ö kä̧mä̧dä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhuodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧
adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotötä jö̧ ö̧mä̧, huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ ucuturutä ppa̧huä̧chä̧cua̧'a̧tó.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ docuhuächätucua'anä ja̧'a̧tä̧ topocotö jö̧ ö̧mä̧, cuiḩuȩnȩtu̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧
jö̧ ö̧mä̧, ojusode ö jö̧ ö̧'iņä̧, öäre ötahuiyä ö jö̧ ö̧'iņä̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧ ri'̧a̧ppȩmä̧ ri'äu
icuipötä räcuopächätucuaja. 15 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧
pätecuächomenämä Sodoma rȩjȩ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Gomorra ö̧ja̧cu̧ ro̧ȩpä̧cuȩ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧
ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧tó ja̧u̧ ötahuiyä ö̧ja̧mä̧― päinä̧u̧.

Huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji ähuomenä 'cuäopäcuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―O̧huȩja̧tö̧rö̧ böo ä̧huiŗiţö̧ ö̧'quȩtȩ hue aji'a̧nö̧ huedä̧u̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ä̧ca̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ u̧nu̧cu̧tu̧ teyocönä
ö̧jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ ucutumä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧.

Jahuätömä öäre ötahuiyä ö ro̧ȩcuä̧nä̧ pähuä ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyä ö cuäcuä ätucuacu pä'ö'inä ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó. 18 Ttörö cuamöcuädiyätucuä̧u̧
gobernadores jö̧nä̧ hue'ätö ä'ca jo̧mȩ'iņä̧, hueähuä ruhuotö ä'ca jo̧mȩ'iņä̧ ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó
jahuätörö'inä ja̧'a̧nä̧ judíos huocotörö'inä iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö jicuhuähuätucuäcua'a̧nö̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ȩpo̧mȩnä̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ jidähuäcua'ajó? ¿däje jidähuäcua'ajó? pä'ömä cua̧'cua̧
a̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuó̧. Jicuhuähuätucuäcuȩmä̧ ja̧u̧nu̧tä̧ iyähui'äcuotöjä, 20 jicuhuähuäcuotömä

ucutumä̧cö̧ ja̧'a̧ ö̧. Cuä'otucu A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ucutunä u̧cuo̧cuä̧cua̧mä̧. 21 Ka̧ra̧mä̧ chutä
a̧hua̧ru̧hua̧rö̧ cuä'ö cunä iyö içuä̧cua̧tó. Ka̧ra̧mä̧ chutä i ̧ ̧rö̧ cuä'ö cunä iyö içuä̧cua̧tó.
Korotömä jitötä ä̧'o̧tö̧rö̧ to'ijicu pä'ä'chö 'corupä 'önä iyötä cuäcuotötó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö
chim̧iņä̧ cucuocuätucuiyä̧u̧mä̧ o'ca toi'önä a̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧ päi'önä
ami 'qui'ächi'ö kö̧tä̧ ö̧jip̧ä̧cua̧mä̧. 23 Yo̧mȩtȩ ötahuiyä ö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u epö ömä, korome
ötahuiyära̧'a̧cu̧tä̧ töcuipächätucuaja. Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ichö juiyäimä Israel
ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ o'ca juiyönä jo̧mȩnö̧ cue'ächömä cäcuhuädiyäcuotöjätó―

päinä̧u̧.
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T depätä cuä'ö icuätörö ye ecuiya pä'ö Jesús huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ ya̧tȩmä̧ churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧ abonänömä huocö.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ u̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧ abonänömä huocö. 25 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ ya̧tȩmä̧
churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧cu̧ yoräteunä ö̧jo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ täcö adihua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧
u̧ru̧hua̧cu̧mä̧ yoräteunä ö̧jo̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ täcö adihua'a. Ttu̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧'iņä̧ Beelzebúf jö̧nä̧tä̧
pä nö ömä ja̧u̧ru̧ pä nome ö'inä abonänö pä äcuotötó umöhuäyotö jö̧nä̧ huotörömä.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörömä yecuecuätucuó. O'ca juiyönä mö̧'ȩpä̧rö̧ rötähuämä ba'epö
ij̧ȩcui'̧ä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä dajö ku̧nä̧huä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ip̧ö̧ juiyönä huäjunätä
huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧cua̧'a̧tó. 27O'ca juiyönätä yo̧a̧'a̧ jacuä ö ucuturu pädömä tȩa̧huo̧mȩ kä'co ö
jicuhuähuätucuaja. Yä̧huä̧iņä̧tä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧ isode ju'tä kä̧nö̧tä̧ huäjunä jicuhuähue'ätucuaja.
28 T depätä cuä'ö cua'anä a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ cuä'ö cu juiyönä huotörömä yecuecuätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, depänä'inä ocuränätä to e'önä jȩpö̧ icu'a̧nö̧ hua̧rö̧tä̧
ye'ecuätucuijó. 29 Ppo̧'ä̧tö̧ ppiy̧u̧ ta̧ju̧ru̧ jib̧iţȩnä̧tä̧ mitö ȩmä̧tö̧ ¿isodí?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ȩmä̧u̧
päjätö ömä rȩjȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ Dios ieruhua'anämä mo̧'ä̧cho̧cö̧tó. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuhuo'che ömä
cuhuocoi yoite pö̧nä̧ o'ca juiyönätä pa̧ja̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧tó. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yecuecuätucuä'.
Ucutumä ppo̧'ä̧tö̧ ppiy̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ micuähuotöjä. 32 Ttö̧ja̧ ä'ca ö o'ca toi'önä ö
chötö'cö ji'ähuätörömä ö'inä jahuätö ötö'cömä Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ ä'ca ö jidähuäcuotötó.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ä'ca ö ö chötö'cö ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ ö'inä jahuätö ötö'cömä Chä'o
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ ä'ca ö chä̧ppö̧tä̧rä̧cuo̧tö̧tó.

34 Pij̧ä̧ra̧'a̧mä̧ huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächinö pä'ömä cuamöcuädätucuä ö. Huȩnȩ juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ i'cächömä ichocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ curä'chu jö̧nä̧ jö̧tä̧ i'cächö ichinösätó.
35 “Ya̧tȩ ubomä jä'ocu to'ijicu pä'chäcuähua pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki jumä ka̧ju̧cu̧ to'ijicu
päjä'chäcuähua pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kö̧jo̧rij̧u̧mä̧ kimiyajucu to'ijicu päjä'chäcuähua pä'ötä”r
ichinösätó. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “ya̧tȩ ubo aboiyotö jö̧nä̧ huotömä chutä ojusodenä kä̧tö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó”.
37 Ya̧tȩmä̧ ¿jä'orö'inäcö? ¿ja̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧? örö repe'ome ö'inä abonänö jö̧nä̧ repe'ö ömä ö
chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä micuähuocötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿i ̧ ̧rö̧'iņä̧cö̧? ¿i juru'inäcö? örö
repe'ome ö'inä abonänö jö̧nä̧ repe'ö ömä ö chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä micuähuocötó.
38 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧u̧ cho'ca'anä ichö ȩpo̧cö̧mä̧ ö
chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä micuähuocötó. 39 Ya̧tȩmä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ chutä jähuätä
usumä jui'̧a̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ toe'iyä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örötä amöcuäda'a ö toe'iyäcumä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ ȩmä̧cua̧tó.

40 Ya̧tȩmä̧ ucuturu ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ örö'inä ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧
örö hue'inörö'inä ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. 41Dios päö jiäcuähuä işa̧ jiy̧ä̧cu̧ Dios päö jiäcuähuä işa̧rö̧

ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ Dios päö jiäcuähuä işa̧ ȩmö̧ ta̧'a̧nö̧ ȩmä̧cua̧tó micuämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä işa̧
jiy̧ä̧cu̧ adihuä işa̧rö̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧mä̧ adihuä işa̧ ȩmö̧ ta̧'a̧nö̧ ȩmä̧cua̧tó micuämä. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso
päi'önätä pä'ösä, ö chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ jiy̧ä̧cu̧, pitö úcuo jui'ätö ö ya̧tȩrö̧ ahuähuo'ta̧nä̧ ajiya
diyahuoyatä'inä iyömä micuä päi'önä ȩmä̧cuȩmä̧ toe'iyococu jä̧cua̧tó yorö'isotä― päinä̧u̧.

f10:25 Beelzebú pä'ömä täbocö kiņä̧tö̧ ̧huȩnȩnä̧―na̧nö̧ u̧ru̧hua̧―pä'ö pähuä jiņö̧do. Juhua'a ö cä'epö pä'inätödo
ähue ä im̧i ̧ juoächönä, isoppa huotö suropätö u̧ru̧hua̧ jiy̧ä̧u̧ ähue ä Satanásmä.
r10:35Miqueas 7:6
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Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧tö̧mä̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧tó pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

11 1 Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ docenö huotörö huo̧juȩtö̧ cä'ädäji'ca̧ juhuorömä iḩuiņö̧ jitötä
ö̧jä̧'ij̧ö̧ ötahuiyä o̧du̧nä̧ ö̧ huo̧juȩtö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ ji'äu'inä jiähua pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ Juanmä cärenä pä̧nö̧ Cristo jȩä̧'chö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ chutä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö,
3 jä'epö ä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö: ―¿Içhä̧cua̧ päinäcumä ucutä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ka̧ra̧rö̧tä̧
a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?― pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ ädätö päinä̧u̧

Jesúsmä: ―Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'iņä̧, tocu'huätucu'inä, ji'ähuäjätucui Juanrömä. 5Ätocä'ijätömä
topätö. Jurä märichei ö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ cue'ächätö. Lepra märichei ö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧
adihuächi'ätö. Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätö'inä ä̧ju̧cuä̧tö̧. 'Corupä'i'ätö'inä o'ädäcuähuotö pä'i'ätö.
Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ usurä isotörö'inä jiäcuähui'a'a pä'ö. 6 Ttörö dö'ö mo̧'o̧cö̧mä̧ adiunätä
ö̧jä̧cua̧― päinä̧u̧. 7 Jahuätömä ppa̧ ä̧chä̧cha̧'a̧nä̧ rötädipö Jesúsmä Juan ötö'cö ö̧ja̧rö̧ ji'ähuinö:
―De'a juiyä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ ¿däje tocu'huätucua pä'ö räcuopinätucuä ö? ¿Bere işä̧na̧nä̧ kä̧rö̧'coppa
döa'a tocu'huätucua pä'ö rä'opinätöjä tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿Däje tocu'huätucua pä'ö
räcuopinätucuä ö? Ya̧tȩrö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧ tocu'huätucua pä'ö ¿rä'opinätöjä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Sä̧yu̧juä̧ jö̧nä̧ jä̧ta̧ ö̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧, ruhuotö oju odehuiyänätä kä̧tö̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿Däje tocu'huätucua pä'ö räcuopinätucuä ö? ¿Ya̧tȩ Dios päö jiäcuähuä
işa̧rö̧tä̧ tocu'huätucua pä'ö rä'opinätöjädi?̧ A̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧tä̧ tocu'huätucua pä'ö rä'opinätöjä,
Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ abonänö hua̧rö̧tä̧. 10Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧ ja̧u̧ru̧tä̧
pätetö huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ päome: “Cui'ä ä'ca jo̧mȩ chiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧ hue'ösä,
cu̧mä̧nä̧ cui'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧rö̧”s päome. 11 Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧tó.
Nätö̧ ö̧ uhuäpächinätö ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'ató Juan pötädäcuähuä işa̧ ö̧'iņä̧ abonänö hua̧
jö̧nä̧ úcuounä kä̧mä̧diņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä ka̧cuä̧tö̧ ö̧ pabotä
huotömä Juan ö'inä abonänö huotötó. 12 Juan ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä jubömä, mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
huea'anä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucuotäcuähuä juiyönä pä̧içu̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucuotäcuähuä juiyönä pä̧içu̧nä̧ jȩpä̧tö̧mä̧ ujurucutä jȩpö̧ 'cho'ipä̧rä̧tö̧tó. 13O'ca toi'önä
Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ji ähuinö'inä, Hueähuä Huȩnȩ ji ähuinö'inä Juan ö̧jiņo̧mȩ jubötä
ji'ähuinätö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä cuesetätucu'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ Juantä ja̧'a̧tó Elíasmä,t içhä̧cua̧do
pä̧'ä̧hua̧ pinömä. 15 ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó! 16 Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ ¿däjenä huȩnȩtö̧
pädäcuotö jä̧ ö̧? Jahuätömä ppo̧'ä̧tö̧ ötahuiyä kä'co päcuähuome pä̧nö̧ ahuaruhuärö huopätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. 17 “Ppö̧ä̧huä̧na̧nä̧ ppöta'anä esehuächi'ömä tö'ocotö päjätöjä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ re
ruhuä pä a'anä ajuähuocotö päjätöjä” pä'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. 18 Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧
u̧cuȩ'iņä̧ ucuoca'a, au'inä ahuoca'a ichörömä “isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧” päcuhuä'ijätucuäcu.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'ö ichinörömä u̧cuȩ'iņä̧ cuä̧nö̧ kä̧nö̧ ahuoya'inä au kö̧rö̧mä̧ “u̧cuȩ'iņä̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä cu. Vino isoya a̧' ̧poya ahuähuä işa̧. Ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ a̧hua̧ru̧hua̧” jö̧nä̧ päcuhuä'ijätucuäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuämä ̧yȩtä̧ jueönä ja̧ pä'ö u̧huo̧jua̧ pä'ömä ja̧u̧ juäitä i ̧ ̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧
topö huo̧juä̧huä̧tó― pä'ö ji'ähuinö.

Corazín ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Betsaida ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Capernaúm ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Jesús a̧'cua̧ a̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä bäreu jö̧ a̧'u̧cuä̧ ö̧ ö̧ja̧ eru juäi rö̧ȩnä̧ jȩä̧'chä̧ji ̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧

täbocuänä ucuocua pä'ö rötädipinö, pärou amöcuädoca'a jä̧'ij̧iy̧ä̧cu̧. Pa̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: 21―¡Ja
ucutu Corazín ötahuiyä ö̧ja̧hué! ¡Ja ucutu Betsaida ötahuiyä ö̧ja̧hué! Cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ ö̧ja̧
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eru juäi jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧mä̧ Tiro ötahuiyä ö'inä, Sidón ötahuiyä ö'inä jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧ ö̧mä̧ pärou
amöcuädinajatö jahuätömä. Sácu'pitä 'ca̧tä̧u̧ ocurä işa̧ppȩtä̧ tu'u pä̧nö̧ pärou amöcuädinajatötó.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä̧dä̧u̧jä̧, pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächomenämä Tirocu, Sidóncu ötahuiyä
ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö̧tä̧ päi'äcua'ató ucuturumä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu Capernaúm
ö̧ja̧hué. Ucutu mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä cä'epö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩtä̧g mȩyȩdö̧ kä'ö

icuähuotötä päcuhui'äcuotöjätó. Ttö̧ja̧ eru juäi ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ jȩä̧cuä̧huä̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧
Sodoma ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ jȩä̧cuä̧hui'̧iņö̧ ö̧mä̧, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ päi'önä ka̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ ötahuiyämä.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pädä̧u̧jä̧: Pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächomenämä Sodoma ötahuiyä ö̧ja̧rö̧
ro̧ȩpo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö̧tä̧ päi'äcua'ató ucuturumä― päinä̧u̧.

Jesúsnätä a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ päi'a'ado
25 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Jesúsmä ädätö pä'inö: ―Chä'o ucurumä chesehuäcujätó mo̧ro̧jä̧'iņä̧,

pij̧ä̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧. Ucumä piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧,
u̧huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧ dajö cu̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧'ä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

huotörötä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjuätö cuicua'a ö. 26 Chä'o ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧ pä'ö adihuinäcu̧jä̧
iso päi'önä― pä'inö. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ chu̧mö̧nä̧
päi'önä chä'otä hueipinäcusä. Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a I ̧ ̧rö̧ huo̧jua̧mä̧, Jä'otä u̧huo̧juä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Jä'orö huo̧jua̧mä̧, I ̧ ̧tä̧ u̧huo̧juä̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o ötö'cö u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧
pä'ömä I ̧ ̧tä̧ huäjuätö icua pä'ö amöcuädä̧u̧tä̧ u̧huo̧juä̧cu̧. 28O'ca toi'önä cuaditä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
ämäcächi'ä̧u̧ juiyupächätömä örötä ichätucui. Ja̧'hua̧nö̧ cuichätucuomenä cujuru
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧mä̧ ötä jȩchä̧cuo̧tö̧jä̧. 29 Ttö ö todehuodä yugo isodä cä'ecu huä̧nä̧hui'̧ö̧tä̧
huo̧juip̧ä̧tu̧cui ̧ ö̧, teyocönä chúcuo juiyönä amöcuädö chö̧jö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
cujuru cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ adiu päcuhui'äcuotöjä cua̧'cua̧nä̧mä̧. 30 Ttö ö todehuodä yugo isodä
todehua'anä ȩcuä̧nä̧mä̧ jeruhuoca'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö ö todehua'anä cuȩpä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
ämäcoca'ató― pä'inö.

Judíos ö̧ja̧ aditocö mo̧ro̧ ö̧'iņä̧ abonänö hua̧do Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä

12 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ judíos aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ku̧nä̧huä̧ ka̧cuo̧mȩ kä'conä i'̧cho̧mȩnä̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ucua ppäi rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ o'tä se'opo'ö cuinätö̧.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ucua'a topö fariseos huotömä pä näcu: ―¡Topi! Cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ adicuocö
mo̧ro̧ jȩ a̧ pä'ö hueähuocömä jȩpä̧tö̧tó― pä näcu. 3 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä päinä̧u̧: ―Ucutumä
yorö'isotä David jȩiņö̧ huȩyu̧cuä̧mä̧ ¿ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji,̧ chutä'inä ja̧u̧cu̧ ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧
ucua ppäi rö̧jä̧chi'̧iņö̧ pä̧nä̧mä̧? 4Dios ojusodenä do'ächö, pa̧ o̧ppä̧ Dios jähuätä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧

rötähuä o̧ppä̧ ucuina'amä, chutä'inä, ja̧u̧cu̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ucua pä'ömä hueähuocö juäi,
sacerdotes huotötä ucua pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö̧jode ö sacerdotes
huotö'inä adicuocö mo̧ro̧ hueähuä päö'anö jarodö jȩ a̧'a̧nä̧ huȩnȩ jui'ätötä ö̧jiņa̧'a̧mä̧
¿ucuocuocotö pinätö̧jä̧ tä̧ji ̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧? 6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ömä pädä̧u̧jä̧, pȩnȩtä̧
kö̧mä̧ Dios ö̧jode ö'inä abonänö hua̧tó. 7Ucutumä pa̧'a̧nö̧ pähuä cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ “re
toäcuähuätä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧, ku icu iyähuämäcötó”u jö̧nä̧ pähuä cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotörömä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ocotö pajatöjä. 8 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä judíos aditocö
mo̧ro̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tó― päinä̧u̧.
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Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧ joi'inäcuru aditö icuiyä̧u̧ Jesúsru jȩpö̧ cua pä'ö ucuocuinö huȩnȩ
9 Juhuorö 'cuä'opäji'ca̧ jahuätö u̧huo̧jui'̧odenä do'ächinö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ doächomenä

ya̧tȩ u̧mö̧ jim̧ö̧tȩ joi'inäcu kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Jesúsru huȩnȩtä̧rö̧ pä̧ ä̧cuȩ ö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Adicuocö mo̧ro̧'iņä̧ adihuächi'önä aditö cua pä'ö hueähua'a
tä̧ji?̧― 11 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ päinä̧u̧: ―Ucutu cuäji ohueja rejunä mo̧'ä̧chö̧rö̧mä̧
¿yotäcu ȩmo̧po̧'ö̧ icuocotöjä tä̧ji?̧ aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ya̧tȩ ö̧ja̧
işa̧mä̧ ohueja ö'inä abonänö huocö tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ jȩ a̧ pä'ö
hueähua'ató aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧― päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mö̧ joi'inäcu päjirömä pä'inö:
―cu̧mö̧ te'ädi―. Ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päcu u̧mö̧ teädomenä ko̧ro̧mö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ adihuächi'inäcu.
14 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ fariseos huotömä u̧mi ̧ rä'opächäjätö'cotö Jesúsru to'ijicu pä'ö ku̧nu̧ jitötätä
ucuocuäcuähuinätö ja̧u̧ru̧ jȩpö̧ cuä̧cuȩmä̧.

Ötö'cö ji ähuiya pä'ö u̧huȩcuä̧nä̧ ro̧'ȩpö̧ päinö huȩnȩ Isaías iḩuȩyu̧ ̧nö̧ ta̧'a̧nö̧
15 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäji huo̧juä̧chi'̧ö̧ juhuorömä rä'opächinö. Ja̧'hua̧nö̧ rä'opächö

i'̧cha̧'a̧nä̧ ö̧ja̧mä̧ recuätö ru 'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ aditä'chö icuinö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧ ―ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö ji ähuiya pä'ö, 17Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome: 18―Pidemä ö
chu̧mö̧huä̧ya̧tó, ȩmö̧ chu̧ju̧niņä̧cu̧, Repedäcu rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧ esehuäcu. Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
ja̧u̧nä̧tä̧ iyö chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ judíos huocotörö jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ jiä̧̧huä̧cua̧tó.
19 Ja̧u̧mä̧ pä'choca'atä, huoä'choca'atä ö̧jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä mä̧niy̧ä̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
ä̧ju̧cuiy̧ä̧cua̧tó ucuocua'amä. 20Mä̧ra̧na̧ pärute päi'äna̧mä̧ 'te'ädö icuiyäcua̧tó. Lámpara işä̧'pa̧
tu̧hua̧rii̧ ̧ cuoä'pa̧'iņä̧ na̧'ȩpö̧mä̧ icuiyä̧cua̧tó, jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ rä'epö u̧ju̧no̧mȩ jubö.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos huocotömä ja̧u̧ im̧iņä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧―v päinome.

Fariseos huotö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ suronä pä ä'chinö huȩnȩ
22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ ya̧tȩ ucuocu'inä ucuocuocörö, ätocö'inä ä̧to̧ca̧rö̧

i'cächö yinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö yäcumä adihuächi'önä aditö icuinäcu. Ja̧u̧ ätocä'ijömä,
iḩuȩnȩ'iņä̧ jui'ä'ijömä, topö'inä toa'anä, ucuocu'inä ucuocuinö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧mä̧
o'ca toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧: ―¿Pidetädi ̧ David isotö işa̧mä̧?― pä'inätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
pä a'a ä̧ju̧cu̧ fariseos huotömä pä'ä'chinätö: ―Pidemä isoppa huotö suropätö u̧ru̧hua̧
Beelzebú ujurunätä isoppa huotö suropätörö rä'epö icutó― pä'inätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä jahuätö amöcuädö u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―Ya̧tȩ ru̧hua̧ huea'anä kä̧tö̧ a̧mo̧nä̧tä̧
rohuähuä'chö ö̧jö̧ ö̧mä̧ uruhuo ja̧jim̧ä̧ si'ecuächötä si'ecuächö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyänä kä̧tö̧
jö̧ ö̧'iņä̧, yodetenätä kä̧tö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ rohuähuä'chötä ö̧jö̧ ö̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ esecu kä̧cuä̧huä̧
ja̧jim̧ä̧ to'epächötä toepächa'ató. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Satanásmä esecuoca'a chutä a̧mo̧nä̧
Satanásrö rä'epäcuäu icu umä chutätä to'ijicu pä'chäcuähua pä'ötä 'quȩ'ȩcuä̧cha̧jiţó. Ja̧'hua̧nö̧
päi'ö ömä uruhuomä ¿ a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuo ka̧jiy̧a̧cu̧ jä̧ ö̧? 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Beelzebú ujurunätä
isoppa huotö suropätörö iso päi'önä jö̧nä̧ rä'epä'chö chicu umä, ¿Ucututä cui ̧ ̧mö̧mä̧ di
ujurunä rä'epä'chö cua'a ö ja̧u̧nu̧mä̧? Jahuätötätó päcuhuätucuäji jueö jö̧ ö̧'iņä̧, jäyä
jö̧ ö̧'iņä̧ micuähuächönä pä'ö u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧mä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa huotö suropätörö
Dios ujurunätä'inä rä'epä'chö chicu umä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturutä rȩbȩhua̧'a̧tó.
29 Ju̧ru̧hua̧ ojusodenämä ¿ a̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧ do'ächö öäremä ö̧nä̧u̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä'canä churutä
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nö'cö rötähuioca'ara̧'a̧mä̧? Ä'canämä churutä nö'cö rö pötä ö̧nä̧u̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ öäremä. 30 Ttöcu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jȩa̧ pä'ö huocömä öcumä to'ijicutä hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ ca̧ca̧tä̧ro̧cö̧mä̧
pperetötä pperetö icu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pädä̧u̧jä̧: ö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä suronä jȩ ä̧'chö̧'iņä̧
Diosrö suronä pä ä'chö'inä unichi'äcuähuiyotö äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
suronä pä ä'chömä unichi'äcuähuiyocotö äcuotötó. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö to'ijicu
pä ä'chömä unichi'äcuähuiyocotö äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ to'ijicu
pä ä'chömä unichi'äcuähuiyocotö äcuotötó. Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, jitä içhä̧cuȩ pä̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧― pä'inö.

Ttö̧ja̧ ö̧jö̧ ötö'cömä dauhuiyänä huȩnȩtö̧ Jesús päinö huȩnȩ
33 Jiņä̧ pä'inö: ―Daumä adihuä isäitä päi'önä jȩpä̧tu̧cui ̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ adihuäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧

jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ suräjuä isäitä päi'önä jȩpä̧tu̧cui ̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ surojötä jä̧cua̧'a̧nö̧. Daumä u̧huä̧ju̧ u̧tä̧
topö huo̧juä̧huäi. 34 ¡Ucutu ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotöhué! ¿Adiunä huocotö kä̧nö̧mä̧ däjetä
adiunä cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä? Ttamiso'qui jacuä suhuädi'önä ȩcö̧tä̧ ucuocuätötó
änämä. 35 Ya̧tȩ adihuä işa̧mä̧ amiso'qui jacuä öäre re niy̧ö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ u̧ju̧no̧mȩ ö̧ rä'epö icu

adihuä juäimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä huocömä amiso'qui jacuä öäre re niy̧ö̧ surojötä hua̧'a̧dä̧rö̧
u̧ju̧no̧mȩ ö̧ rä'epö icu surojömä. 36 Ttömä pädä̧u̧jä̧: Ttö̧ja̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pä ä'chömä o'ca juiyönä
micuähuächönätä ädätäcuotötó pä'ö icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenämä. 37Ucutumä a̧'a̧nö̧
huotö ja̧ pä'ömä cuiḩuȩnȩtu̧cu̧ jiņö̧ ö̧ topö huo̧juä̧huä̧cua̧'a̧tó adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö jö̧ ö̧'iņä̧,
adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotö jö̧ ö̧'iņä̧― pä'inö.

Ä̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotötä, Dios ö ij̧ȩcuä̧ to a pä'ö hue'ä̧rä̧tö̧mä̧ Jesús päinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, fariseos huotö ö'inä korotö pönämä ädätö pä'inätö:

―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧ ucutä jȩcu̧'hua̧'a̧ tota pä'ätöjä― pä'inätö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
ädätö päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ adiunä huocotö jö̧nä̧ kä̧tö̧tä̧, recua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧
huotötä Dios ö ij̧ȩcuä̧ to a pä'ö hue'ä̧rä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ to a pä'ö hue äjimä
ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Dios päö jiäcuähuä işa̧ Jonás jähuä ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧. 40 Jonásmä böo po̧işa̧
öacuä jacuämä huäbodäcuä mo̧ro̧, huäbodäcuä yodo jo̧mȩnä̧ ȩquiņö̧'a̧nö̧, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö'iņä̧
rȩjȩ jacuätȩrä̧nä̧mä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧, huäbodäcuä yodo jo̧mȩnä̧ ȩcä̧cua̧tó. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö
icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä Nínive ötahuiyä ö̧ja̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ'iņä̧ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icuähuäcuotöjä ucutu jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧. Jahuätömä Jonás jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ pärou
amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pȩnȩmä̧ Jonás ö̧jiņo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö hua̧tä̧ kö̧tó. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'ö icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä kä̧hua̧ ö'ohuecu päte'ö ka̧cuä̧tö̧ uruhuajumä kö̧jiņö̧
huȩnȩ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö kicuäcuotöjä ucutu jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. Jahuäjumä pij̧ä̧
beipomera̧'a̧ ö̧ ichinäju Salomón huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ amöcuädö huȩnȩ kä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ pȩnȩmä̧ Salomón ö̧jiņo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö hua̧tä̧ kö̧tó― päinä̧u̧.

Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ chutä ö'inä abonänö suropätörö oipö huȩnȩ
43 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧ ö̧ räopächomenämä joö o̧du̧nä̧

'chä̧nö̧ 'cuä'ächi'ö ö̧jö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ u̧sä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧sä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä jä̧'cha̧'a̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cu̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ö: “jitämä chojusode rädopinodera̧'a̧tä̧ ppa̧dä̧cha̧” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ toodetä, juatö icu a̧'cua̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ po̧cuip̧ö̧ ö̧jiņodemä. 45 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧mä̧
korotö isoppa huotörö, ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö suropätörö chutäcu ̧'chö̧nä̧ o'ipö 'chö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧
ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotörö. Jahuätömä jacuoju päi'önä do'ächäjätö'cotö juhuodenätä kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ pä'äji ö̧jiņo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö surojönätä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ adiunä huocotö jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧― päiņä̧u̧.

Jiņä̧ iso päi'önä ahuaruhuä jö̧nä̧ huotörö Jesús jiähuinö huȩnȩ
46 Ttö̧ja̧cu̧mä̧ jiņä̧ ucuocua'anä ja̧ju̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ ucuocuarö pä a'anä u̧miţä̧ kiņä̧tö̧.

47 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧: ―Cua̧ju̧'iņä̧, cu̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ u̧miņä̧ kä̧tö̧tó. Ucucu ucuocua
pä'ö u̧sä̧rä̧tö̧― päinä̧cu̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äjirömä ädätö päinä̧cu̧: ―¿Tajujä̧ ö̧ cha̧ju̧mä̧? ¿Titöjä̧ ö̧
chö̧jä̧hua̧tö̧mä̧?― päinä̧cu̧. 49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧'a̧'a̧cu̧ u̧mö̧ ki'̧ä̧dö̧nö̧ päinä̧cu̧: ―Pitötä
ja̧'a̧tó cha̧ju̧'iņä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ jö̧nä̧ huotömä. 50O'ca toi'önä Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧
jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧tó chö̧jä̧hua̧'iņä̧, chöjähuaju'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧ju̧'iņä̧ jö̧nä̧ huotömä― päinä̧cu̧.

Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

13 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ Jesúsmä isode ö rä'opö 'chä̧ji'̧ca̧ dubora jäyora pä̧mä̧diņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧
ö̧'o̧mȩmä̧ ö̧ja̧ recuätö ö̧ca̧ca̧cui'̧iņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧cu̧ huoi'canä 'cha'ächi'ö

pä̧mä̧diņö̧, ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä jäyora ö̧ja̧'a̧nä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ jiähuinä̧u̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Ya̧tȩ ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧ 'chä̧nö̧ rä'opinö. 4 Ja̧'hua̧nö̧
u̧ju̧no̧mȩnä̧ korodumä mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ mo̧iņä̧du. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ppiy̧u̧tä̧ ichi'ö ucui'inädu.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä jacuä inähuä jo̧mȩ mo̧iņädu, rȩjȩmä̧ a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ jo̧mȩ. Ba'i'ömä o'ca
päi'önätä bahui'ina'a, rȩjȩmä̧ täcunä po̧ca̧'a̧ ö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kä̧hua̧ rä'oi'ö ku icuomenä
jo'ötä icuinö ujucäcä juiya'a ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä so̧ä̧'cua 'quȩtȩ mo̧iņädu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ so̧ä̧'cuatä ba'i'ö a ädi'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä rȩjȩ adihuome mo̧iņädu. Bahuinö
o'ca'a u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjiņa̧'a̧, jite ömä 100nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧ päi'önä, koroi ömä 60nö jo̧mȩnä̧
huȩjö̧nä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koroi ömä 30nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧ päi'önä. 9 ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧
ä̧ju̧cuij̧ó!― pä'inö.

Ya̧nä̧ jähuä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧ Dios ötä hueähui'a'ató
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧

pä'ö huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧ jicuhuähuä̧u̧ jä̧ ö̧ jahuätömä?― pä'inätö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
pä äcu ädätö päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧nä̧'chiņö̧
huȩnȩmä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ ucuturutä hueähui'a'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitörömä u̧huo̧ju̧nä̧
hueähui'oca'ató. 12O'ca toi'önä ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ juhua'a yabocutä u̧ju̧nä̧rö̧nä̧ iyähui'äcua'a,
abora̧'a̧tä̧ päi'önä u̧ju̧nä̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä jui'ätömä u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ 'cho'icuotö
pä 'äcuotötó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ja̧'a̧tó huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧ jidähua'amä. Jahuätömä
topömä to a'anä topocotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cu̧mä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧. Ttu̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'iņä̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧. 14Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías päinö'a̧nö̧mä̧ jahuätönätä

pätecuächäcua'a̧nö̧ pä'ö. Pa̧'a̧nö̧ päinome: “Ä̧ju̧cu̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyäcuotöjä. Topömä tocuhuätucua'anä u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyäcuotöjä. 15 Jitö ö̧ja̧ amiso'quimä
poächächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ja̧'iņä̧ du̧mä̧chä̧chiņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'äriyä'inä mö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huotö juo'ächinätö, ö'äriyänä to a'anä to ö juiya pä'ö, ä̧ja̧nä̧'iņä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
ä̧ju̧cu̧ juiya pä'ö, amiso'quinä'inä amöcuäda'anä huo̧juä̧chi'̧ö̧ pärou amöcuädö juiya pä'ö,
ötä jahuätörö adihuächi'ö ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö chicuatö pä'ömä”w päinome. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

ucuturumä adiunätä ka̧cu̧ oretó cui'äriyämä uhuäu ore ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunätä ka̧cu̧tó
cuä̧ja̧tu̧cu̧ ojuijumä rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧. 17 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧,

w13:15 Isaías 6:9-10
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adihuä ö̧ja̧'iņä̧ ucutu tocu'huätucumä recuätö to a pä a'anä topocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧ ä̧ju̧cua̧ pä a'anä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧tó― päinä̧u̧.

Ku̧nä̧huä̧nä̧ huȩnȩtö̧ päji huȩnȩmä̧ Jesús huäjuätö icu jiähuinö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'inö: ―Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧ i'̧chiņö̧nä̧ Huȩnȩtö̧ pähuä jä̧ji ̧ jidähua'anä

ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 19Huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ya̧tȩ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧mȩnä̧mä̧ amiso'quinä
ku̧nä̧hui'̧ä̧jim̧ä̧ su̧ro̧pa̧tä̧ ichi'ö 'cho'ipo'ö. Ja̧u̧tä̧tó mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ hua̧mä̧.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jacuä inähuänä ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ hua̧mä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ yotäcumä
ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ esehuächi'önö ä̧ju̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ujucäcä chutämä juia'a ö
recuoca'atä 'chu̧huä̧rä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huȩnȩ eseta'a ö usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, ru̧'huä̧rȩ'ö̧
ubara uhuecuä ö'inä rȩbȩhuip̧ä̧cu̧mä̧ yotäcu ppe'ocuächö mo̧'ö̧tó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ so̧ä̧'cua
'quȩtȩ ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ hua̧mä̧ huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ a̧'cua̧ a̧
jö̧nä̧ amöcuädäcuähuä ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ öyapare ö'inä, ä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩmä̧
a̧ ä̧di'̧ä̧cu̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧ juiyönätä. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ adihuome ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧
hua̧mä̧, huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cu̧, u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'iņä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧tä̧.
Ka̧ra̧mä̧ 100nö jo̧mȩnä̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧. Ka̧ra̧mä̧ 60nö jo̧mȩnä̧, ka̧ra̧mä̧ 30nö jo̧mȩnä̧ u̧huä̧ju̧
huȩjö̧nä̧― pä'inö.

Trigo isä'cuacu, cizaña isä'cuacu pähuä huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
24 Koronä huȩnȩtö̧ pähuä'inä jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ ö'ä a

isaränä ku̧nä̧huä̧du adihuä juäi isädu ku̧niņö̧ jiņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. 25 Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a ö̧ja̧
ä'ecuächäji o'ca'a, aboiy̧a̧mä̧ ichi'ö surojä'cua cizaña isä'cuatä ku̧niņö̧ trigo ku̧nä̧huo̧mȩ 'quȩtȩ.

Ku̧nä̧ji'̧ca̧mä̧ iḩui'̧iņö̧. 26 Trigomä bahuinö o'ca'a ocha päi'omenä cizaña isä'cua'inä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧tó.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ idepiyu u̧ru̧hua̧ umöhuäyotömä 'chä̧nö̧ ji ähuinäcu: “Chu̧ru̧hua̧,
¿cui'ä a isaränämä adihuä juäi ku̧nä̧huä̧tä̧ ku̧no̧cö̧ pinö̧jä̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ ö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö
ka̧'a̧ ö̧ cizaña isä'cuamä?” pä'inätö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: “Juhua'amä chabo̧iy̧a̧tä̧ jȩiņa̧'a̧”.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ umöhuäyotömä pä näcu: “Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿que'ö cuäjiyacu pä'ö pä̧huä̧
rö̧jä̧cu̧jä̧di?̧” 29 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: “Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Cizaña isä'cua que'ö cuicuätucu umä
trigo isä'cua'inä ppä'ächi'ö queähuächö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 30 Yo̧mȩtȩnä̧tä̧ huä̧iņä̧ bahua'anä ja̧'a̧tä̧
topätucui 'toähuä mo̧ro̧ päi'ome jubö. 'Toähuä pä̧nä̧ pätecuächomenä ötä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧ 'toähuä
ö̧ja̧rö̧, äcuomenämä cizaña isä'cuatä ca̧ca̧tö̧ obanä nö̧'cä̧rö̧ ku̧nä̧tu̧cui ̧ ku icuähuäcuometä

päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ trigo isä'cuamä chöäre hua'adö ku̧nä̧huo̧ca̧ jacuätä ca̧ca̧tö̧ hua'adö
ku̧nä̧tu̧cui ̧ jö̧nä̧ jiḑä̧huä̧cua̧sä̧” päinä̧u̧― pä'inö Jesúsmä.

Mostaza işä̧tȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronä huȩnȩtö̧ pähuä'inä jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

mostaza işä̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Juhuä̧tȩ işä̧tȩmä̧ ȩmä̧ji'̧ca̧ ya̧tȩ ö'ä a isaränä u̧ju̧niņö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 32 Juhuä̧tȩmä̧ koro ote ku̧nä̧huä̧ ote ö'inä abonänö iso päi'önätä a̧'u̧cuä̧tȩ. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ppuruhui'ö rö̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ koro pä yu cuähuä ö'inä abonänö rö̧ä̧chö̧. Ja̧'hua̧nö̧
rö̧'ä̧chö̧mä̧ dautä juoächö. Ja̧'hua̧nö̧ jäinämä ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧'iņä̧ ichö ä̧' ̧yu̧ aditätö
ä̧na̧juiy̧ä̧nä̧mä̧― päinä̧u̧.

Pá̧ppä̧ ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronä huȩnȩtö̧ pähuä'inä jiähuinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

pá̧ppä̧ ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Yajutemä juhua̧ppȩ ȩnä̧hua̧ppȩ ȩmä̧jä̧ju̧'caju
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harina işa̧ppȩ huäbodäcuänä cua'opöh ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧ huihuatö ku̧ju̧niņa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
jä äyähuatä a̧' ̧chö̧nä̧― päinä̧u̧.

Dios päö jiäcuähuä işa̧ päinome pätecuächönä Jesús jiähue'inö huȩnȩ
34 Jiy̧ȩ jä̧jim̧ä̧ o'ca juiyönä huȩnȩtö̧ pähuänätä ji'ähuinö ö̧ja̧rö̧ Jesúsmä. Huȩnȩtö̧ pähuä

juiyönämä jiähuoco̧u̧ pinätö̧, 35Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö. Pa̧'a̧nö̧
päinome: ―Huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ucuocu, pij̧ä̧ uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ yä̧huä̧iņä̧ dajö
ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ huäjuächi'önä jiḑä̧huȩ'ä̧cua̧sä̧―x päinome.

Cizaña isä'cuanä huȩnȩtö̧ päji huȩnȩ rä'epö icu Jesús jiähuinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧rö̧ hue'ö icuäji'ca̧ Jesúsmä isodenä do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'ca'anä ru'hui'ö tö'cönänö pä'i'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Cizaña isä'cua pä a
isaränä bahuinö huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ päcuhuäji rä'epö icu ji'ähuitö― pä näcu. 37 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
ädätö päinä̧u̧: ―Ku̧nä̧huä̧du adihuä juäi isädu ku̧nu̧mä̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inötä ja̧'a̧tó. 38 Pä a isarämä
pij̧ä̧ rȩjȩtä̧ ja̧'a̧. Adihuä juäi isädumä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cizaña isä'cuamä su̧ro̧pa̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧. 39Abo̧iy̧a̧ cizaña isä'cua ku̧niņö̧ päjimä
ähue ä ja̧'a̧. 'Toähuä pä̧nä̧ jä̧jim̧ä̧ piy̧ȩ pä̧nä̧ beipome röji mo̧ro̧ ja̧'a̧. 'Toähuä ö̧ja̧ päjätömä Dios
hue'ähuotö isoppa huotö ja̧'a̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cizaña isä'cua que'ö icuipö ocuränä ku cua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'a jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ beipome röji mo̧ro̧ päi'omenämä. 41 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
chutä hue'ähuotö isoppa huotörö huȩä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧mä̧ chutä huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
kä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ 'tö̧'ȩpö̧ mo̧ ä̧'chö̧nä̧ jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧, suronätä jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca
toi'önärö̧tä̧ ö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧. 42Ocurä cuoäjunätä do'opö cuäcuotö, a̧'u̧ u'u ajuäu, acutä ä̧chi ̧
jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧. 43 Ja̧u̧nu̧mä̧ adihuä ö̧ja̧mä̧ Ttä'o huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ mo̧ro̧ kä̧hua̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ säruunä kä̧dȩpö̧nä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!― päinä̧u̧.

Re niy̧ö̧ juäi dajö rötähuä huȩnȩnä̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ
44 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ re niy̧ö̧

juäi pä a isaränä dajö rötähuä ya̧tȩ ö̧'o̧cui'̧ö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Po̧cuip̧ä̧ji'̧ca̧ jiņä̧ pä'äji ta'anö dajö
rö nö. Ju̧huȩnȩ ötäji ja'ate'ö abora̧'a̧tä̧ päi'önä esehuächi'ö, u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä iyö icu
'chiņö̧, juhuarä pä a isarämä mitö ȩma̧ pä'ö― päinä̧u̧.

Perla isäte rö̧ȩnä̧ micuähuätenä Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
45 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ

järe iyä'chäcuähuä işa̧, perlas a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä juäi ote usa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 46 Ja̧u̧mä̧ perla
isäte rö̧ȩnä̧ micuähuäte ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧ chutä u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä iyö icu mitö ȩmiņäte
juhuätemä― päinä̧u̧.

Po̧iŗö̧ huoähuäsa̧nä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ po̧iŗö̧

huo̧ä̧huä̧sa̧ duboranä icuähui'äsa̧ po̧im̧ä̧ micu pö̧nä̧ huotö o'catoi'önätä ȩquip̧iņä̧sa̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 48 Suhuädi'önä ȩquip̧ä̧ji ̧ o'ca'amä jäyoracu do'ö rö nätö. Ju̧huȩnȩtä̧ pä̧nö̧
adihuä ju'huotörömä ȩnä̧huä̧cänä ȩno̧pä̧rö̧ ca̧ca̧ ̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suro ju'huotörömä

h13:33 Ya'utetä cuahuocuämä 14 litros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do jitötä pa̧ja̧tö̧ ȩnä̧'ij̧ö̧mä̧.
x13:35 Salmos 78:2
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do'opä'chö icuinätö. 49 Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ beipome röji mo̧ro̧
päi'omenämä. Hue'ähuotö isoppa huotömä rä'opö adihuä ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ pojö cuäcuotö
adiunä huocotörömä. 50 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä cuoäjunätä do'opö cuäcuotö, a̧'u̧ u'u ajuäu, acutä
ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧― päinä̧u̧.

Öäre rȩ niy̧ö̧ juäi jareönä jähuä'inä, täbocö jähuä'inä
51 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ Jesúsmä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jidähuäjimä ¿o'ca juiyönätä
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧di?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―A̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧― pä'ö ädä näcu.

52 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ö̧
huo̧juȩcuo̧tö̧mä̧, ya̧tȩ idepiyu u̧ru̧hua̧ öäre re niy̧ö̧ juäi hua'adö ku̧nä̧huo̧mȩ ö̧ rä'epö jareönä
jähuä ö'inä, täbocö jähuä ö'inä iyö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö― pä'inö.

Chutä iŗȩjä̧ ö̧ Nazaret ötahuiyä ö̧ja̧ Jesúsru öjö'cocö jiņö̧ huȩnȩ
53 Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä ji'ähue'ö cä'ädäji'ca̧ Jesúsmä juhuorömä iḩuiņö̧. 54 Chutä

iŗȩjä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧mä̧ jitötä u̧huo̧jui'̧ode ö u̧huo̧juȩtȩ'iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩtȩ'iy̧ä̧u̧mä̧
nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä, ö̧ja̧ eru
juäi jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ¿chujuhuamä torö u̧huo̧juä̧chiņa̧'a̧ ö̧? 55 Ja̧u̧mä̧ ¿dauhuiyä ö adicuä işa̧
i ̧ ̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ Ja̧ju̧mä̧ ¿María pä'ö micuocoju tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ ¿Jacobo, José, Simón,
Judas jö̧nä̧'iņä̧ micuocotö tä̧ji?̧ 56 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ nä̧tö̧'iņä̧ ¿o'ca toi'önä ujutucu ko̧co̧tö̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿jiy̧ȩ jä̧'ij̧ö̧ o'ca juiyönämä torö u̧huo̧juä̧chiņa̧'a̧ ö̧ chujuamä?― pä'inätö.
57 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ja̧u̧ru̧mä̧ öjö'cö juiyönä juo'ächinätötä kiņä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
päinä̧u̧: ―Dios päö jiäcuähuä işa̧mä̧ kara'a ömä ucuotäcuähua̧ pä'ijö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä
iŗȩjä̧nä̧ kä̧tö̧tä̧, ojusodenä kä̧tö̧tä̧ ucuotocotömä― päinä̧u̧. 58 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ eru juäi
rö̧ȩnä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ piņö̧ juhuorömä, jahuätömä a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ jiy̧ä̧cu̧.

Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧ o'ächäjicö̧ pä'ö Herodes amöcuädinö huȩnȩ

14 1 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Herodes tetrarca jö̧nä̧ hueähuä işa̧mä̧ Jesús ötö'cö úcuohua'a ä̧ju̧cuiņö̧.
2 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ chutä umöhuäyotörö pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧'chö̧nä̧ ujuruhua'amä, Juan

pötädäcuähuä işa̧tä̧ 'corupä'i'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ o'ächinö'ca̧ jȩpä̧'chö̧― pä'inö. 3Herodesmä
Juanrö cärenä öta pä'ö hueina'a jiņa̧'a̧. Cuoräusanä nö'cö cärenä ö̧'ö̧nä̧ ötarö pä'ö hueina'a
jiņa̧'a̧, irecua Herodías kesehua pä'ö. Jahuäju Herodíasmä, Herodes ö̧jä̧hua̧ Felipe irecua
jiņa̧'a̧. 4 Juanmä päinä̧cu̧ jiņa̧'a̧: ―Jahuäjuru cu̧ja̧ pä'ömä hueähuoca'ató― jö̧nä̧. 5Herodesmä
cuä'ö icuarö päa'anä ötahuiyä ö̧ja̧rö̧ ye'ecuinö Juanmä Dios päö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧ pä'ö
amöcuädiyäcu. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Herodes uhuäpächinö mo̧ro̧ pätecuächa'a ö pä'cäri

jȩ o̧mȩnä̧, Herodías ki jumä ö̧'quȩtȩ ö̧ baile tö'inäju Herodes a̧'cua̧ esehuächi'önä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yajurutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ köjö'cö juäi jäjepömä yapare päoca'atä iyaju pä'ö,
ji'äu u̧ju̧niņä̧cua̧. 8 Jahuäju ka̧ju̧mä̧ ä'canäjitä ji'äu ku̧ju̧nä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧: ―Juan pötädäcuähuä işa̧
u sä̧rä̧bä̧nä̧ rötö iyi ö porötä― pä'inäju. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Herodesmä a̧'cua̧ a̧'ȩcuip̧iņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutäcu mesa isodänä pȩjä̧tö̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ ji'äu u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a ja̧'a̧ ö̧, i'cächö
yaju pä'ö hue'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cärenä päcuähuode ö Juan u 'cui'opö cuarö pä'ö

hue'inö. 11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a sä̧rä̧bä̧nä̧ rötö i'cächö yinäcua̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä ka̧ju̧ru̧tä̧ iyinäju.
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧ ichi'ö ȩmip̧ö̧ o'co jähuätä 'turu icuinätö. 'Turu icuäjätö'cotö
Jesúsrumä ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ji'ähuinätö. 13 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ ji ähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juhuorömä
'quȩ'ȩcuä̧chö̧ ö̧ja̧ toächome huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ka̧tä̧hua̧tä̧ 'chiņö̧. Juhua'a 'chö̧do pä'ö ji ähua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧mä̧ ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ ö̧ rä'opö ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧ ru 'inäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧



Mateo 14.15 26

ja̧'a̧ u̧huä̧mi'̧i'̧o̧mȩnä̧ ö̧ja̧ recuätörö toomenä re ȩmä̧huip̧iņö̧ jahuätörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jahuätö ö na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuinö.

U̧mä̧tö̧tä̧ cinco mil jo̧mȩnä̧ ucua pä'ö Jesús iyinö huȩnȩ
15 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ churutä tö'cönänö pä'i'ö pä näcu: ―Pȩnȩmä̧ ö̧ja̧'iņä̧

toächometó. Nip̧ä̧chö̧'iņä̧ nip̧ä̧cha̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuätörömä hue'ö icuitö jitötä
u̧cuä̧cuȩmä̧ ötahuiyä ppo̧ö̧ o̧du̧nä̧ ö̧ mitö ȩma̧ja̧― pä näcu. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä

päinä̧u̧: ―T ̧'cha̧ pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧u̧. Ttu̧cuȩmä̧ ucututä iyätucuitö― päinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
pä'inätö: ―Pȩnȩmä̧ jim̧ö̧tȩ jähuä pá̧ o̧ppä̧tä̧, po̧iŗö̧mä̧ ta̧ju̧ru̧tä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä― pä'inätö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ―Pocu i'cächätucui― päinä̧u̧. 19 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ö̧ja̧rö̧mä̧ mȩjiy̧ä̧'che
huäme ö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧ hueinä̧u̧. Pa̧ jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ppä̧'iņä̧, po̧i ̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧
topö, ―adihua'a― pä'ö ucuocu cä'ädö 'tȩ'chä̧rö̧ iyinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ juhua'a yabo ö̧ja̧rö̧
yä'chiyarö pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önätä su ädi'önä cuinätö̧. Ttȩma̧'a̧nä̧ jö'to ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧

pö ähuä ocä ö̧jä̧pö̧ ö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧ suhuädi'önä ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧. 21 Jahuätö cuäjätömä
cinco mil jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧mä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧ juiyönämä.

Dubora huämoranä Jesús ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ
22 Yotäcu Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hue'inö huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ya̧nä̧jij̧ȩcu̧ ̧'cha̧ pä'ö ä'canä.

Chutämä ki'̧ip̧iņö̧ ö̧ja̧ recuätömä ̧u̧nä̧ hue'ö icua pä'ö. 23 Recuätörömä hue'ö icuäji'ca̧,
möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧ katätä Diosrö ucuocua pä'ö. Täcö yo̧ip̧ä̧chä̧ji ̧ o'ca'a ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩmä̧
katätä kiņö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huoi'camä täcö dubora kä'cora päi'a'a, ppau obi ö 'chu'huädö
rö̧nä̧jä̧'catä riņä̧'cató, kä̧rö̧'coppamä to'ijicutä döa'a ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä, yodo
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ päi'a'a mo̧ro̧jä̧'canä jahuätö ö̧ra̧'a̧cu̧ ichinö dubora
huämoranä ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ dubora huämoranä ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ icha'a to omenä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ―¿isoppa hua̧cö̧?― pä'ö a̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧ ye'ecu huopi'inätö. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä yotäcu ucuocu päinä̧u̧: ―¡Cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui!̧ Ttötäsä. Yecuecuätucuä'― päinä̧u̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Pedromä ädätö päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧ ucutä jö̧ ö̧mä̧ ucutä cu̧ja̧'a̧cu̧ dubora
huämoranä chichönä hue'i ö― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: ―Ichi― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Pedromä huoi'ca ö mȩyȩhui'̧ö̧ dubora huämoranä Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ 'chiņö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cha̧'a̧nä̧ kä̧rö̧'coppa pä̧içu̧nä̧ döa'a topö ye'ecue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jacuoracu mo̧ä̧chö̧nä̧ päi'äcu
huopi'ö pä'inö: ―¡Chu̧ru̧hua̧ chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädopo'i ö!― pä'inö 31 Jesúsmä yotäcu u̧mö̧
ki'̧ä̧dö̧, 'chu'huädopo'önö päinä̧cu̧: ―Ucumä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, ¿dä̧bö̧ pä'ö
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧?― päinä̧cu̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä huoi'canä 'cha ächi'omenä
kä̧rö̧'coppamä huirochi'ina'a. 33 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huoi'canä pȩjä̧tö̧mä̧ úcuotö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩ a̧rö̧ pä'ö
ichi'ö pä näcu: ―Iso päi'önätä ucumä Dios i ̧ ̧jä̧― jö̧nä̧.

Genesaret rȩjȩ ö̧ nanepä̧tö̧ mȩ'ä̧jä̧tö̧rö̧tä̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ dubora kähuäjätö'cotömä Genesaret rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. 35 Ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧

u̧mä̧tö̧mä̧ ―Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ja̧huä̧jä̧nä̧ tö'cönänö kä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca
toi'önärö̧tä̧ ji ähuopo'äjiyatö pä'ö hue'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ na̧nȩpä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
i'cächö yinäcu. 36 Jahuätömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'catä'inä mȩ a̧'a̧nä̧ hueopo'atö pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
jä epinäcu. Hueä̧u̧ mȩ'ä̧jä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önätä adihuächi'önä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧ umärichei ömä.
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Ttä̧do̧tö̧miņä̧ jȩ ̧'ä̧nö̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ juo epinö huȩnȩ

15 1 Ja̧u̧nu̧ o'comenä huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧
ichäjätömä Jesúsru tö'cönänö pä'i'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: 2―Ucu cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧

¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö tä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö jȩ ̧'ä̧nö̧mä̧ jȩ o̧ca̧'a̧ ö̧? ¡Pa̧ ucuomenämä
u̧mö̧mä̧ töcähuocotötó!― pä'inätö 3 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä ädätö päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

ucutumä jahuätö jȩ ̧'ä̧nö̧tä̧ jȩpä̧'chö̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö Dios hueinömä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧?
4Diosmä pa̧'a̧nö̧ pä'ö hue'inö: “Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuotätucui”y jö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Jä'orö
jö̧ ö̧'iņä̧, ja̧ju̧ru̧ jö̧ ö̧'iņä̧ suronätä pä'ä'chö ucuocumä 'corupäi'a pä'ötä hua̧tó”z jö̧nä̧'iņä̧
hue'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ hueina'anä ucutumä im̧içu̧nä̧tä̧ pä'ätöjä pa̧'a̧nö̧: “Cuä'orö jö̧ ö̧'iņä̧, cua̧ju̧ru̧
jö̧ ö̧'iņä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucuru ppädädajimä chöäre iyähuä päi'önä Diosrö chiya pä'ö
'quȩ'ȩpö̧ chu̧ju̧nä̧jiţä̧ ja̧'a̧tó” jö̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cuä'orö
jö̧ ö̧'iņä̧, cua̧ju̧ru̧ jö̧ ö̧'iņä̧ cucuotätucua pä'ömä täcö recuä rö̧jo̧ca̧'a̧tó” jö̧nä̧ pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Dios hueinö huȩnȩ micuähuocötä juo'epätöjä cuä̧do̧tö̧miņä̧ jȩ ̧'ä̧nö̧tä̧
jȩpä̧'chö̧. 7 ¡Ucutu yapare ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotöhué! Isaíasmä jueötä pä'inö ucutu cutö'cömä Dios
päö huȩnȩ pa̧'a̧nö̧ päomenämä: 8 “Pitö ö̧ja̧ änä ucuocumä iso jö̧nä̧tä̧ repe a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ ucuocuätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧huȩnȩnä̧mä̧ örö ucuota'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ säyuunä ucuocuätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amiso'quinämä yorö'isotä ototä huotötó ö chä'ca ömä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ úcuotö
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ amonätä̧ jȩ ä̧cu̧sä̧. Ttö̧ja̧ hueähuätä ja̧'a̧nä̧ Dios ö huo̧juȩcuä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
huo̧juȩtä̧tö̧”a päomenämä― päinä̧u̧.

Ttö̧ja̧ amiso'qui ö räopötä ö̧ja̧ dicuächönä surojuoepömä
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ chutä ö̧ja̧'a̧cu̧ ̧'chi'̧a̧ pä'ö ö̧ja̧ recuätörömä huopo'äji'ca̧ päinä̧u̧: ―Ä̧ju̧cu̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuij̧ó. 11 Ttänä doächö juäi ömä dicuächönä surojuoepoca'a ö̧ja̧rö̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ änä räopö juäitä ö̧ja̧ dicuächönä surojuoepömä― päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cönänö pä'i'ö pä näcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ fariseos
huotömä öjö'cö juiyönä päi'a'amä ¿ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧jij̧ä̧?― pä näcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ädätö
päinä̧u̧: ―O'ca juiyönätä ku̧nä̧huä̧ Chä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ u̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧mä̧, ujucäcäcutä que'opö
içuä̧cua̧tó. 14Huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucuitö. Jahuätö ätocätötä jö̧nä̧ huotömä ätocätörötä o'ipä̧rä̧tö̧tó.
Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ ä̧to̧ca̧rö̧ oipä̧rö̧ ö̧mä̧ ta̧ju̧cuäyotötä rejunä mo̧ ä̧chä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä ädätö päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ päcuhuäjimä rä'epö icu ji'ähuitö―
päinä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Ucutu'inä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 17O'ca
juiyönä änä doächö juäimä ö'cäbiyunätä ȩquip̧a̧'a̧mä̧ ¿jiņä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
¿Juhuorömä kara'anätä rä'epö icu rejura̧'a̧tä̧ do'opö icuähuä ja̧'a̧mä̧? 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ änä
räopö juäimä amiso'qui ö räopa'a. Ja̧u̧ räopö juäitä ja̧'a̧tó ö̧ja̧ dicuächönä surojuoepömä.
19 Ttamiso'qui ömä räopa'a suronä amöcuädäcuähuä'inä, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä'inä, ka̧ra̧
irecuarö mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, karaju kirecuorö mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jiņä̧ to'ö kä̧nö̧ recua
pocojuru'inä recuo pocörö'inä mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, korotö ötö'cö
yapare ucuocuäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö suronä ucuocuäcuähuä'inä. 20 Piy̧ȩ juäitä ja̧'a̧tó
ö̧ja̧ dicuächönä surojuoepömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧ ötöcähuoca'a cuäcuähuä ömä ö̧ja̧
dicuächönämä surojuoepocö― päinä̧u̧.
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Judíos huocoju ja̧'a̧nä̧ ki ju kö̧'ip̧iy̧a̧ju̧ pä'ö Jesúsrutä ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
21 Juhuorö rä'opächäji'ca̧ Jesúsmä Tiro ötahuiyäcu, Sidón ötahuiyäcu kä̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huä̧jä̧ ö̧ rä'opäjäju yajute cananea isajumä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jäjepinäcu:
―¡Chu̧ru̧hua̧, David isotö işa̧ re rö̧jö̧nä̧ topi ö! Chi jumä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ rö̧ȩnä̧tä̧ usurä
kȩmä̧u̧nä̧ jȩä̧'chä̧cua̧tó― päjinäcu. 23 Ja̧'hua̧nö̧ huopönö päjä'cha'anä ya'utenä'inä ädätococua
pinäju. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cönänö pä'i'ö: ―Ya'opö icuiju. ¡To'ca'anä ru̧'huä̧rö̧
kä̧nö̧ huopä'chäju!― pä'ö huȩ ä̧riņä̧cu̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ädätö pä'inö: ―Ttömä hueähui'inäcusä
Israel ö̧ja̧ ö̧ o̧huȩja̧tö̧ re'tehuächinätö jö̧nä̧ huotörötä. Korotörömäcötó― pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧
päiyäcua jahuäjumä tö'cönänö ichi'ö chutä ä'ca jo̧mȩ kihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ pä'inäju:
―Chu̧ru̧hua̧. Ppä'ädi ö― päjinäcu. 26 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu ja̧u̧mä̧ ädätö päinäcua̧: ―T ̧ ̧mö̧
ucuome ö 'cho'ipö ä̧huiŗiţö̧rö̧tä̧ iyähuänämä adihuoca'a― päinäcua̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcua

pä'inäju: ―A̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧ huo̧jua̧ju̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uruhuotömä mesa isodänä pä̧nö̧
ucuome ö tȩä̧'cua̧ jö̧nä̧ mo̧ä̧cha̧'a̧tä̧'iņä̧ cuä̧nö̧ esehuätö ppo̧'ä̧tö̧ ä̧huiŗiţö̧mä̧― pä'inäju.

28 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesúsmä ädätö päinäcua̧: ―¡Isodi ̧ isaju! Rö̧ȩnä̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧jä̧. Ucuru
pä̧huä̧ rö̧jä̧ji'̧a̧nö̧tä̧ päi'iyacuja― päinäcua̧. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ki jumä kadihuächi'önä aditö
icuähuajutä pä'i'inäju.

Jesúsmä jiņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ recuätö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧ adihuächi'önä aditä'chö icuinö huȩnȩ
29 Juhuorö rä'opäji'ca̧ Galilea dubora jäyoranä 'chä̧nö̧, möä'canä huä̧mip̧ö̧ pä̧mä̧diņö̧.

30 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧mȩmä̧ recuätö ö̧ja̧ chi'inäcu. Jahuätömä ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ätocätörö'inä, ̧huȩnȩ ucuocuocotörö'inä, u̧mö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ ö̧jä̧pö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ jui'ätörö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö recuätö na̧'ä̧chä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ i'cächö Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca rö nätö. Ja̧'hua̧nö̧
i'cächö ötä̧u̧ru̧mä̧ adihuächi'önä aditä'chö icuinä̧u̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ aditä'chö icuiyä̧u̧ ö̧ja̧
recuätömä nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧, ̧huȩnȩ ucuocuocotö pä'ijätö'inä ucuocuiyä̧u̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧jä̧pö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ u̧mö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ jui'ä'ijätömä adihuächi'iyä̧u̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧

'chä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ adiunä ̧'chiy̧ä̧u̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ätocä'ijätö'inä to yä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätömä
Israel ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo te'ähuinätötó.

U̧mä̧tö̧tä̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧ ucua pä'ö Jesús iyinö huȩnȩ
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huopo'ö päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ re chȩmä̧huip̧ö̧nä̧

päi'äcusätó. Täcö huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'a'a öcu ö̧ja̧'a̧mä̧. Ttucuaji'inä jui'ätö. Ppäinä
hue'ö chicuatö pä'ömä kö'cocösä mä̧nä̧nä̧ ̧huo̧mȩnä̧ ppäi ö na̧ ä̧chip̧a̧'a̧cu̧ pä'ö― päinä̧u̧.
33 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä näcu: ―Pá̧ o̧ppä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ recuätö su ädi'önä ucua
pä'ömä ¿torö tȩmä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ ö̧ja̧'iņä̧ toächome ja̧'a̧mä̧?― pä näcu. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
Jesúsmä päinä̧u̧: ―¿Pá̧ o̧ppä̧mä̧ a̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧tä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― päinä̧u̧. ―Ko̧ro̧mö̧ ö̧
to̧ppä̧rȩnö̧ jo̧mȩtä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧'ä̧tö̧ po̧i'̧iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧― pä'inätö jahuätömä. 35 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ja̧ recuätörömä rȩjȩtä̧ ö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧ hueinä̧u̧. 36 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pá̧ o̧ppä̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
to̧ppä̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧, po̧iŗö̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ Diosrö ucuocuinö ―täcö adihua'a― pä'ö. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a 'tȩ'chä̧rö̧ iyä'chinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ö̧ja̧ recuätörö yä'cha pä'ö.
37 Ja̧'hua̧nö̧ yä'chä̧u̧ o'ca toi'önätä su ädi'önä cuinätö̧. Ttȩma̧'a̧nä̧ jö'to ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ pö ähuä
ocä ko̧ro̧mö̧ ö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧ suhuädi'önä ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧. 38 Jahuätö cuäjätömä cuatro mil
jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧tä̧mä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ppo̧'ä̧tö̧rö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧ juiyönämä. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ö̧ja̧rö̧mä̧ ̧u̧nä̧ hue'ö icu cä'ädö huoi'canä pä̧mä̧dö̧ Magdala rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧.
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Mo̧ro̧jä̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧ ij̧ȩpa̧tö̧ pä'ö hue nö huȩnȩ

16 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotö'inä, saduceos huotö'inä ka̧cuä̧mö̧ to arö pä'ö ichinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ichäjätömä mo̧ro̧jä̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧ ij̧ȩpa̧tö̧ pä'ö jä epinäcu. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu ädätö

päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧mä̧ tuhuoppa jö̧nä̧ nip̧iy̧ä̧u̧ ajiyamä ichiyäcua'a pä'ätöjä ucutumä. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧ kä̧mä̧dö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ tuhuoppa joppamä ra̧huȩpij̧ö̧nä̧ yo̧'cu̧ jiy̧ä̧u̧ “mäcuemä
kä̧rö̧'co̧huä̧cua̧'a̧” pä'ätöjä ucutumä. ¡Yapare ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotöjähué! Mo̧ro̧jä̧ huämenä jähuätä
topö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ koronö pä̧nä̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧'iņä̧ jä̧'chä̧cuȩmä̧ huo̧juo̧co̧tö̧jä̧. 4 Ttö̧ja̧
adiunä huocotö jö̧nä̧ kä̧tö̧tä̧, recua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä Dios ö ij̧ȩcuä̧
to a pä'ö hue'ä̧rä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ to a pä'ö hue äjimä ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Dios päö
jiäcuähuä işa̧ Jonás jähuä ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipötä icuipö iḩuiņä̧u̧.

Fariseos huotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧
a̧ ä̧rä̧cuä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö Jesús hueinö huȩnȩ

5 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ ̧rȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ pá̧ 'cächa pä'ömä unichi'äjätö pinätö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Fariseos huotöcu, saduceos huotöcu pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧
ȩnä̧huä̧ ȩnö̧ huatö juäi ömä topä̧rä̧cuä̧u̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó― päinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
―Pá̧ 'cächoca'a jä̧jiy̧ä̧cu̧ päa'adí ̧ pomä― pä'ö pä'ä'chäcuähuinätö jitötämä. 8 Ja̧'hua̧nö̧
pä ä'chäcuähuäji u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
pá̧ juicuhuätucua'amä ¿dä̧bö̧ pä'ö päcuhuä'chäcuähuätucua'a jä̧ ö̧ ucututämä? 9 ¿Jiņä̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Pá̧ jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ppä̧ ö̧ cinco mil u̧mä̧tö̧ jo̧mȩnä̧ ucuina'amä

unichi'äjätöjä tä̧ji,̧ pö ähuä ocä'inä ju̧huȩnȩnä̧ jo̧mȩnä̧ cu̧ca̧ca̧ ̧nä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧? 10 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿pá̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ to̧ppä̧rȩnö̧ o̧ppä̧ ö̧tä̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧ ucuäja'a'inä
unichi'äjätöjä tä̧ji ̧ pö ähuä ocä ju̧huȩnȩnä̧ jo̧mȩnä̧ cu̧ca̧ca̧tä̧jä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧? 11 Pädäjimä ¿ a̧'a̧nö̧
pä'ö u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ ö̧ pá̧tä̧ ötö'cö pädoca'amä? ¿Fariseos huotöcu, saduceos
huotöcu pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ ȩnö̧ huatö juäi ötä topä̧rä̧cuä̧u̧ u̧huȩcuä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö
pädäja'amä?― päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧tä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnö̧ huihuacuätä
pä'ocö päji― pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―fariseos huotöcu, saduceos huotöcu u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧
huȩnȩ ö̧tä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ a̧tä̧rä̧cuä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö pä'äji ja̧'a̧― pä'ömä.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧ Pedro Cristorö u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ huȩnȩ
13 Jesúsmä, Filipo rȩjȩ ö̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧:

―¿Ttö̧ja̧mä̧ de ju̧'hua̧do pä ä'ijä ö Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä?― päinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧:
―Korotömä ja̧u̧mä̧ Juan pötädäcuähuä işa̧do. Korotömä Elíasdo. Korotömä Jeremías'iņä̧cö̧,
ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ ö̧ ya̧tȩcö̧ pä ä'ijäcujä― pä'inätö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pä'inö: ―¿Ucutumä̧di ̧ ö̧? ¿Tide ju̧'hua̧do päcuhuä'ijätucua'a jä̧ ö̧
örömä?― 16 Simón Pedromä ädätö pä'inö: ―Ucumä Dios huea päinä̧cu̧ Cristojä, hua'ocö

Dios i ̧ ̧jä̧― pä'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ädätö päinä̧cu̧: ―Jonás i ̧ ̧ Simón, ucumä
adiunätä cu̧jä̧cua̧jä̧. T depä'inä ucuoja'inä ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päcuhua pä'ömä huäjuätö icu
ji ähuococu päjijä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Chä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧ ja̧'hua̧nö̧ u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjuätö
icuäjäcujä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ötä'inä pädäcujä. Ucumä Pedrojätó. Ttönätä pä 'äcuotörömä
pihuä inähuä huäme aditö chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ aditö chu̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ hua'inätö ö̧jo̧mȩ
äpa yä ö rä'opä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ujuruhuiyäcuotötó. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucurumä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ hue'ö
kä̧cuä̧huä̧ bahuecuä llaves chiy̧ä̧cua̧jä̧tó. O'ca juiyönä pij̧ä̧ ö̧ nö'cö cu̧ju̧nu̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧'iņä̧
nö̧'cähua'atä kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä pij̧ä̧ ö̧ ejädö cuicumä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧'iņä̧ ejädö
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ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kä̧cua̧'a̧― päinä̧cu̧. 20 Ja̧u̧nu̧ o'comenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ucuocu ro̧'ȩpiņö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧
ji ähuiya pä'ö, ja̧u̧mä̧ Jesús Dios huea päinä̧cu̧ Cristo ja̧'a̧ pä'ömä.

Jesúsmä 'corupäi'ä̧cuȩ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
21 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ Jesúsmä rötädipö huäjunä ji'äu ku̧niņö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧:

―Ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ötä ja̧'a̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Juhua'a ömä
judíos tä̧mö̧ ö̧'iņä̧, sacerdotes huotö jue'ipotö ö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ usurä
chȩmä̧huä̧cua̧sä̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Cuä'ö ̧cuä̧cua̧sä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä o̧dä̧chä̧cua̧sä̧― pä'ö ji'äu ku̧niņö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä jäyäcu o'ipächö
ro̧ȩpa̧rö̧ pä'ö rötädipinö: ―¡Yorö'isotä ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ Chu̧ru̧hua̧! ¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧ 'cuäopiyä̧cua̧jä̧
yorö'isotä!― päinä̧cu̧ 23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu kärächi'ö Pedrorö pä'inö: ―¡Ttö chä'ca ömä tö'ipächi
Satanás! Ppe'ocuächö mo̧diy̧a̧cu̧ pä'ötä kö̧jä̧ ucumä, Dios jähuänä cua̧'cua̧ cu̧ju̧no̧ca̧'a̧ ö̧. Ttö̧ja̧
jähuänätä cua̧'cua̧ ku̧nu̧jä̧― pä'inö.

Tta̧mo̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ repe'ocotötä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧mä̧
24 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Jesúsmä pä'inö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧: ―Ya̧tȩ ö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'a pä'ömä

chutä ö̧jö̧ ya'ocu icu, churutä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧huä̧'chö̧tä̧ öcu ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
25O'ca toi'önätä a̧'cua̧rö̧ ki'̧ip̧iy̧a̧tö̧ pä'ätömä toe'iyäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä örö
amöcuädö a̧'cua̧rö̧ toe'iyä̧u̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧tó. 26 Ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ o'ca
juiyönätä ȩma̧'a̧nä̧ chutä a̧'cua̧ro̧ppa toe'omenä ¿däje ppädäcujä ö? ¿A̧'cua̧ro̧ppamä däjenätä
pärohuächiyä̧cua̧ jä̧ ö̧? 27 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä chutä hue'ähuotö isoppa huotöcu içhä̧cua̧tó Jä'o
säruunä öadihuänätä. Ja̧'hua̧nö̧ ichömä ya̧tȩ pö̧nä̧rö̧mä̧ jȩiņö̧'a̧nö̧tä̧ micuähuächönä im̧iţä̧'chä̧cua̧
micuämä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ ö̧ yotötemä Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
chutä hueönä ö̧ja̧ pä'ö icha'a tocu'huäcuotöjä hua'are ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucu juiyäitä― pä'inö.

Jesús ö'ärohuächinö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ päina'a ömä ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya'utenö mo̧ro̧ päi'omenä, Pedrorö'inä, Jacoborö'inä,
ö̧jä̧hua̧ Juanrö'inä jö̧nä̧tä̧ 'quȩ'ȩpo̧'ö̧ möä'ca ju'toju isä'ca ju'tä o'ipinö Jesúsmä.

2 Juhua'a ömä jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ pärohuächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ö'ärohuächomenä ö'ämä mo̧ro̧
kä̧hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ säruunä kä̧dȩpiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧ teönä tei'iniyä̧cu̧ tȩa̧u̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Moisés'inä, Elías'inä ja̧u̧cu̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧tó.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedro pä'inö: ―Pȩnȩ tö̧ja̧'a̧mä̧ adihua'a Chu̧ru̧hua̧. Ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧
o̧dȩhuiy̧ä̧, ppo̧ö̧ o̧dȩ huäbodȩcuä̧ taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucu cuojuso̧dȩ'iņä̧, Moisés ojuso̧dȩ'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Elías ojuso̧dȩ'iņä̧― pä'inö. 5 Ja̧u̧mä̧ jiņä̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧nä̧ ajiya isoppa tȩa̧huo̧ppatä
a ädi'̧iņä̧u̧. Juhuoppa ömä ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä ö Chi ̧ ̧, re ni'̧a̧ rö̧ȩnä̧tä̧
chesehuäcu. ¡Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cuij̧ó!― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧. 6 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
rö̧ȩnä̧tä̧ ye ecue'a'a ö 'ämä rȩjȩcu̧ päi'önä mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä tö'cönänö
pä'i'ö mȩ'ö̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui.̧ Yecuecuä'chätucuä'― jö̧nä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huä̧mȩ
ja̧'a̧cu̧ to omenämä korotörömä to oca'atä, ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧ topinätö Jesúsrutä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
möä'cara̧'a̧ ö̧ ̧mȩyȩhuo̧mȩnä̧ Jesúsmä ucuocu ro̧ȩpiņä̧u̧: ―Ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ tocu'huätucuäjimä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuätucuó. Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä hua'inätö ö̧jo̧mȩ ö̧ oächome jubö―
pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿Tta̧'a̧nö̧
pä'ö pä a'a ö huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧mä̧ “ä'canämä Elíastä ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧do” jö̧nä̧mä̧?― pä'inätö.
11 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä Elíasmä ä'canätä ichö. Pä'äji jiņö̧'a̧nö̧ o'ca juiyönätä
adihuächi'önä aditö u̧ju̧nä̧cua̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä pädä̧u̧jä̧, Elíasmä täcö ichinö. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧cu̧ piņö̧. Jitörö pähuä rö̧jö̧'a̧nö̧tä̧ jȩ ̧nä̧cu̧. Juhua'a jiņö̧'a̧nö̧tä̧ Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inörö'inä ubara u epäcuotö jahuätömä― päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧
―Juan pötädäcuähuä işa̧ ötö'cö jiähuä̧u̧jä̧― pä'ömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ hueyecuäjäcuru Jesústä rä'epö icuinö huȩnȩ
14 Ttö̧ja̧ recuätö ö̧jo̧mȩ ̧rȩbȩhui'̧o̧mȩnä̧ ya̧tȩ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ichi'ö, ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyunä

pä̧mä̧dö̧ pä'inö: 15―Chu̧ru̧hua̧ chi ̧ ̧rö̧ re topiyi ö. Diyapächä̧rö̧ na̧'ä̧chip̧ä̧rä̧'ij̧ö̧tó. Rö̧ȩnä̧tä̧
usurä ȩmä̧huä̧'chä̧'ij̧ö̧. Ocuränä'inä, ajenä'inä rö̧ȩnä̧tä̧ mo̧'ä̧chä̧'chö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧ i'cächö chiya'anä adihuächi'önä aditö cua pä'ömä hueyecuäjätö― pä'inö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ädätö pä'inö: ―¡Ja jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧hué!
¡Adihuä mä̧nä̧ ö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧hué! ¿Ucutucumä a̧'a̧nö̧ recuotä kä̧nö̧ chami 'qui'ächi'ö
chö̧jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? Ye. Pocu i'cächirö― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ Jesúsmä
ro̧'ȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icuäcumä mö̧ä̧ya̧ ö̧ rä'opächinötó. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icu jiy̧ȩnä̧tä̧
adihuächi'önä päi'inäcu ja̧u̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ichö yä̧huä̧iņä̧tä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ujutumä ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö rä'epö cuarö pä'ömä hueyecuäcu jä̧ ö̧?―
pä'inätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä päinä̧u̧: ―Ucutumä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧
hueyecuäjätöjä. Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Mostaza jacuä jähuä işä̧tȩ a̧'u̧cu̧'a̧nö̧ a̧'u̧cu̧nä̧tä̧'iņä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, pi'ca möä'ca porö ömä yocu pporächi'ä'cacui päcuhuätucu umä
pporächi'äcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ yorö'isotä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cuihueyecuiyäcuotöjä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ u̧cuȩ a̧do̧chö̧'iņä̧, Diosrö
ucuocuäcuähuä'inä juiyönämä rä'opächöcö― päinä̧u̧.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jiähuinö huȩnȩ
22 Jahuätömä Galilea rȩjȩnä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ Jesús jiähuinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä ö̧ja̧ u̧mö̧nä̧tä̧

iyö içuä̧hua̧ päi'ä̧cua̧tó. 23 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a cuä'ötä ̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
päi'omenä o̧ä̧chä̧cua̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päomenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧.

Dios ö̧jode jähuä ö̧ja̧ eru juäinä jȩpö̧ imi nö huȩnȩ
24 Capernaúm ötahuiyära̧'a̧ ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Dios ö̧jode impuestosi ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧ Pedro

ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucuturu huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧ Dios ö̧jode impuestosmä
mitocö tä̧ji?̧― pä'inätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pä'inö: ―A̧'a̧ mitö―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ isodenä
doächomenä Jesúsmä ä'canätä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucumä a̧'a̧nö̧ cuamöcuädä Simón? Pij̧ä̧ ö̧
hueähuä ruhuotömä tributosj jö̧ ö̧'iņä̧, impuestos jö̧ ö̧'iņä̧ ¿Titörö jä epa'a jä̧ ö̧ micuä mitatö
pä'ömä? ¿Jitötä isotöröcö? ¿Korotö isotöröcö?― jö̧nä̧ pä'inö. 26―Korotö isotörötä jä'epätö―
pä'ö ädä nö Pedromä. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotömä
ja̧u̧ juäi mita pä'ö huocotö. 27 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä suronä pä 'önä jȩta̧'a̧cu̧ pä'ö duborara̧'a̧
täi. Duborara̧'a̧ ö̧mä̧ ajua'che cuicuaja. Po̧i ̧ işa̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ 'chocuhuäcuru ȩmo̧po̧'ö̧, ä yä'epö
tocu'huomenä jib̧iţȩ pärätäbi ̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cua̧jä̧. Juhuäbi ̧ cuȩmö̧ o'ca'a cuiyajatöja ö'inä, ucu'inä
mita pä'ö jö̧mä̧―.

i17:24 Dios ö̧jode impuestosmä judíos ö̧ja̧ ö̧ ya̧tȩ pö̧nä̧ 20nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rö̧mä̧ a̧'ȩ ö̧mä̧ ya'utenätä 2 dracmas
pä'ö miçuä̧bi ̧ im̧iţö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do Dios ö̧jode jähuä päi'önä. Éxodo 30:13 ucuocui.
j17:25 Tributos pä'ömä impuestos jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiņö̧do.
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Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ úcuo işa̧ ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

18 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ Jesús ö̧jo̧mȩ ichi'ö pä'inätö: ―¿Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ di jä̧ ö̧ jiņä̧ isocu úcuo işa̧mä̧?― pä'inätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä

ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ huopo'ö jitötä ö̧'quȩtȩ u̧ju̧niņä̧cu̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ku̧no̧po̧'ö̧ pä'inö: ―Iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧, ucutumä pärou amöcuädö ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ docuhuächiyäcuotöjätó. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pide ji'̧quiçha̧hua̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ päi'önä ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧jö̧ jui'̧a̧tä̧ päi'önä jȩpä̧cuä̧u̧mä̧, ja̧u̧tä̧tó mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ jiņä̧ isocu úcuo işa̧ jö̧nä̧ kö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä pide ji'̧quiçha̧hua̧ jö̧
ta̧'a̧nö̧ hua̧rö̧ ö chim̧iņä̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧mä̧ örö'inä ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧tó. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö
ppo̧'ä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ örö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧rö̧ ppe'ocuächö mo̧ö̧nä̧ ya̧tȩ jȩö̧ ö̧mä̧, im̧iţä̧huä̧cuȩmä̧
pö̧rä̧cha̧'a̧nä̧ asno cueädäyu inäyu rö̧äyu u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ ̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧ dubora rö̧ora täcuome päte'ö
kä'ö cuome ö'inä abonänö suroja'ató― pä'inö.

Ttúcuo jui'ätörö'inä Dios repeö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―¡Ja ppe'ocuächö mo̧ ö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧hué!

Juhua'acumä ppe'ocuächö mo̧ä̧huä̧mä̧ icha pä'ötä recuä rö̧ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡chuhué!
¡Ppe'ocuächö mo̧ä̧huä̧ chunätä rȩbȩu̧nä̧ jȩpö̧hué! 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧mö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ cuij̧ä̧pö̧
jö̧ ö̧'iņä̧, mo̧cu̧u̧nä̧ hueopä̧rö̧ ö̧mä̧ 'cui'ocu icutä do'opö icuätucuijó. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧
huä̧iņä̧ do'ächätucui ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧tä̧ kä̧nö̧'iņä̧, cu̧mö̧'iņä̧ cuij̧ä̧pö̧'iņä̧ juiyönätä kä̧nö̧'iņä̧.
To̧mö̧rȩ'iņä̧, to̧'u̧rȩ'iņä̧ ka̧'a̧nä̧ jä äpäyotötä ocurä beipocaränä do'opö icuähuome ö'inä
abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cui'äre'inä mo̧cu̧u̧nä̧ huȩo̧pä̧rä̧re jö̧ ö̧mä̧ barocu icutä
do'opö icuätucuijó. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ huä̧iņä̧ do'ächätucui cui'äremä jiretetä ka̧'a̧nä̧.
Cui'äre torere ka̧'a̧nä̧ jä äpäyotörötä surojö kuhuä'chö icuähuome, ocurä ö cuo'ö ko̧mȩ
do'opö icuähuome ö'inä abonänö adihua̧ja̧u̧jä̧tó. 10 Ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cuij̧ó pitö ppo̧'ä̧tö̧
úcuo jui'ätö ömä, ya̧tȩrö̧'iņä̧ “pabotä hua̧” jö̧nä̧ amöcuädäcuähuä juiyönä. Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧

päda'anä: Pitömä jitörötä a̧ ä̧ra̧ pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ isoppa huotörö ku̧nä̧rä̧tö̧tó, Chä'o
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧ i'ä 'cuäopönätä topä̧rä̧tö̧rö̧. 11 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä toe'ächinö jiņö̧ ki'̧ip̧ö̧
adihuächi'önä ppä'ädö ichinötó. 12 ¿Tta̧'a̧nö̧ cuamöcuädätucuä? Ya̧tȩ ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ 100nö
huotö ö ya̧tȩ 'quȩip̧ä̧chö̧ ö̧mä̧, 99nö huotörö cä'ädö ku̧no̧po̧'ö̧ ¿möä'quiyura̧'a̧ usä̧rö̧ 'cho̧cö̧ tä̧ji ̧
'quȩ'ip̧ä̧chä̧jiŗö̧mä̧? 13 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧cui'̧ö̧ ö̧mä̧, 99nö huotö 'quȩ'ip̧ä̧cho̧co̧tö̧
päjätörö esehuome ö'inä abonänö jö̧nä̧ ¿esehuächi'ocö tä̧ji?̧ 'quȩ'ip̧ä̧chä̧jiŗö̧mä̧. 14 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ pitö ppo̧'ä̧tö̧ úcuo jui'ätö ö ya̧tȩ'iņä̧ toe'ächiyarö pä'ömä pähuä rö̧jo̧co̧cu̧tó Cuä'otucu
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧mä̧― pä'inö.

Ttö̧jä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ suronä jȩä̧jim̧ä̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ucuocuäcuähuä huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuij̧ä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ ucutu u ya̧tȩrö̧ suronä jȩiņö̧ ö̧mä̧,

ta̧ju̧tä̧ pä'i'ötä täbotönö u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ucuocuäjirö suronä jȩiņö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
cucuocu ä̧ju̧cu̧ u̧mä̧ cuij̧ä̧hua̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ucucu esecunä päi'äcua'a. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cucuocu ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, ya̧tȩrö̧'iņä̧cö̧, ta̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧ ucucu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ pä'i'ö
̧'chö̧nä̧ ocuipaja “huȩnȩmä̧ o'ca juiyönätä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ huämetucuänä pä'i'ö ji ähuomenä

micuähuächäcua'a̧nö̧”b pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätörö'inä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
pä'ipä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧tä̧ jicuhuähuaja. Jiņä̧ jahuätörö'inä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, judíos huocö a̧'cua̧

b18:16 Deuteronomio 19:15
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huȩnä̧ro̧cö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ tocu'huä'ijö'a̧nö̧tä̧
topirö. 18 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, o'ca juiyönä pij̧ä̧ ö̧ nö'cö cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧
nö̧'cähua'atä kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä pij̧ä̧ ö̧ ejädö cuicuätucumä mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧ ejädö
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kä̧cua̧'a̧. 19 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó: Ucutu u ta̧ju̧tä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ pij̧ä̧ ö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧ juäimä, o'ca juiyönätä jäcuepätucumä jȩiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ Chä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧
kö̧mä̧. 20 Ta̧ju̧tä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, huämetucuä jö̧ ö̧'iņä̧ Ttö chim̧iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucuomemä
ju̧huȩnȩtä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ jo̧mȩtä̧ kö̧sä̧tó Ttö'inä― pä'inö. 21 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Pedromä tö'cönänö
'chä̧hui'̧ö̧ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, chö̧jä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ örö suronä jȩo̧mȩnä̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧
jo̧mȩnä̧tä̧ chunichi'äcua'a jä̧ ö̧? ¿Ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧tä̧ tä̧ji?̧― päinä̧cu̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧tä̧ jö̧nä̧mä̧ pädococujä. Ko̧ro̧mö̧ ö̧
todärenö jähuämä setentanö jo̧mȩ jubö jö̧ ö̧'iņä̧ cunichi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ösätó Ttömä.

Ya̧tȩ u̧ru̧hua̧rö̧ imippotä'ijö huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotö
adi nö jiņö̧ yoräteunätä micuähuächönä jȩa̧ pä'ö amöcuädinö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tó. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧

yoräteunä micuähuächä̧cuȩ jȩa̧ pä'ö ö́tädi'ome, ya̧tȩ diez mil talentosk jo̧mȩnä̧ mippotä'ijörö
o'ipö u̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧ imippotä'ijö imitö juiyönä jiy̧ä̧cu̧ u̧ru̧hua̧mä̧
u̧mö̧huä̧ya̧ irecuarö'inä, i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ churutä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ micuänä
iyö cuiyarö pä'ö hue'ö ku̧niņö̧ churutä imippotä'ijö micuähuächönä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö
u̧ju̧niy̧ä̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijömä ja̧rȩyu̧nu̧ mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö jä'epä̧ri'̧iņö̧: “Chu̧ru̧hua̧, mä̧cuä̧
cua̧mi ̧ 'qui'ächi'ö topi ö o'ca juiyönä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧ chim̧iţä̧cua̧jä̧” pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijö u̧ru̧hua̧mä̧ re ȩmä̧huip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ imippotä'ijömä unichi'ötä,
huȩnȩ juiyönätä ö̧ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ toinäcu. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ pä'ijömä rä'opäji'ca̧ u̧ru̧hua̧
umöhuäyotö ö ya̧tȩ chucu aditä'ijäcuru po̧cuip̧iņö̧, cien denariosl jo̧mȩtä̧ churutä mippotörö.
Ja̧u̧ru̧ po̧cuip̧ö̧ u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ 'chu'huädö, nu̧'u̧ icu kä̧nö̧ pä'inö: “¡ örö cuimippotä'ijömä mi ö!”
pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu chucu aditä'ijäcumä ö̧jä̧pö̧ kada'ca ja̧rȩyu̧nu̧ mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö
jä'epä̧ri'̧iņö̧: “mä̧cuä̧ cua̧mi ̧ 'qui'ächi'ö topi ö o'ca juiyönä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧ chim̧iţä̧cua̧jä̧”
pä'inö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu'inä esetoca'atä cärenätä ötarö pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ imippotä'ijö
imitome jubö. 31 Chucu aditä'ijätö ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ to omenä rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuip̧ö̧ o'ca
juiyönä 'cuäopäji huȩnȩmä̧ u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ji'äu 'chiņä̧tö̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧ru̧hua̧mä̧ churutä
huopo'ö päinä̧cu̧: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧mä̧ huocöjätó. Cuimippo nömä o'ca juiyönätä
chunichi'iniyä̧cu̧jä̧ örömä ajuähuipönö jäcuepä̧ra̧'a̧ ö̧. 33 Ttö ucuru re chȩmä̧huip̧iņö̧'a̧nö̧,
¿ucutä'inä chucu cuaditä'ijäcurumä re cuȩmä̧huip̧ö̧ juiyönä jiņä̧cu̧jä̧ tä̧ji?̧” pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧ru̧hua̧mä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ kä̧nö̧ ubara u'epö cärenä rötähuä ö̧ja̧rö̧ iyö u̧ju̧niņä̧cu̧, imippotä'ijömä
o'ca juiyönätä imitome jubö. 35 Chä'o mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧'iņä̧ juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cua̧tó ucuturumä,
ucutu u ya̧cu̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö suronä jȩ ä̧'chö̧ cua̧'cua̧ jacuä ö iso jö̧nä̧tä̧ cunichi'ätucuoca'a
jö̧ ö̧mä̧― pä'inö.

T recuarö joroi'äcuähuä ötö'cö jä epäji Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ja̧u̧ huȩnȩ ucuocu cä'ädö Galilea rȩjȩ ö̧ rä'opö Judea rȩjȩra̧'a̧
'chiņö̧ Jordán aje päcuädoto ömä yo̧mȩtȩtä̧mä̧cö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧

recuätö ru 'inäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧ juhuorötä adihuächi'ö ö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö
k18:24 10.000 talentosmä abora̧'a̧tä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ pärätä jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧mä̧. Ya̧tȩ adicuä işa̧mä̧ 200.000nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
aditö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do 10.000 talentos ȩma̧ pä'ömä.
l18:28 100 denariosmä 100nö mo̧ro̧ adicuometä̧ jiņa̧'a̧do rö̧ȩnä̧mä̧cö̧tä̧.
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icuinö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ fariseos huotömä ka̧cuä̧mö̧ to arö pä'ö ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ya̧tȩ, irecuarö churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jaroi'a pä'ömä hueähua'a tä̧ji?̧―

pä näcu. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ päinä̧u̧: ―¿Ucutumä cuyärunä topocotö pä'ijätöjä tä̧ji ̧
“ä̧cuo̧mȩnä̧ adi nömä uborö'inä isajuru'inä adi nö”c jö̧nä̧ päa'amä?― päinä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
―“¿Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ ubomä jä'o ö'inä ja̧ju̧ u̧'iņä̧ 'quȩip̧ä̧chä̧cua̧, irecuacutä ppä'ächi'ö ö̧ja̧
pä'ö. Jahuätö ta̧ju̧ huotö, depämä jiņä̧ ya̧tȩtä̧ pä 'äcuotötó”d päa'amä? 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
juhuorö ö yabocumä ta̧ju̧ jö̧nä̧ huocotötó. T depämä ya̧tȩ idepätä huotö pä'i'ätötó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä 'önä Diostä jȩiņö̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧ icuó― päinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ pä näcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö Moisésmä jaro 'a pä'ö huȩyu̧cuojä iyipö
hue'ö cua pä'ö hueina'a ö?― pä näcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: ―Ucutumä abora̧'a̧tä̧
päi'önä cuhuarodätucua'a ö jiņa̧'a̧ “cuirecuarömä huäinä hue'ö icuätucui” jö̧nä̧ hueina'amä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äcuomenämä ja̧'hua̧nö̧mä̧ hueähui'oca'a jiņa̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧dä̧u̧jä̧: O'ca
toi'önä recuarö jaropi'ö, ka̧ra̧rö̧'iņä̧ mȩjo̧pä̧ro̧ca̧'a̧nä̧, hue'ö icuipö karajucutä ppä'ächi'ätömä
“cuirecua pocojurumä cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä jarodö jȩpä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ jaropi'ö hue'ö
icuinäcuarö ȩmö̧'iņä̧ “cuirecua pocojurumä cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä jarodö jȩpö̧tó― päinä̧u̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä näcu: ―Ubocu isajucu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ppä'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧ ö̧mä̧, isajurumä ö̧jiy̧a̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tó― pä näcu. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧:
―Ju̧huȩnȩ päte'ömä o'ca toi'önä 'cucuächi'önämä amöcuädö juiyönätä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
adiunä amöcuäda pä'ö hueähui'ä̧u̧tä̧ jȩ ö̧ ja̧u̧mä̧. 12 Juhua'acumä eunucos jö̧nä̧ huotömä a̧ju̧
öacuä jacuä ötä päi'önä uhuäpächinätö'inä ka̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ eunucos pä 'önä pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧

jȩpö̧ cuinä̧u̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧ ja'ate'ö
eunucos jö̧nä̧ huotö ö̧ja̧ pä'ö a̧mo̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huiņä̧tö̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ 'cucuächi'önä
amöcuädö'a̧nö̧ hua̧tä̧ amöcuädajá― päinä̧u̧.

Jesúsmä Diosrö ucuocu ppo̧'ä̧tö̧rö̧ adiunä pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'ca jo̧mȩ ppo̧'ä̧tö̧rö̧ i'cächö u̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧, jahuätörömä u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ö̧ Diosrö

ucuocuiyatö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächiyä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ucuocu ro̧ ȩpiņä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Jesúsmä pä'inö: ―Ppo̧'ä̧tö̧mä̧ örö cha'anä huäinä ja̧'a̧tä̧ topätucuitö. Ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧tö̧.
Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧tö̧mä̧ jahuätö ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotötó― pä'inö. 15 Jahuätörö
u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ä̧ji'̧ca̧ juhuorömä iḩuiņö̧.

Järe ru̧hua̧ mö̧ä̧ya̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
16 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä ya̧tȩ ichi'ö päinä̧cu̧: ―Adihuä huo̧juȩcuä̧ işa̧, kä̧cuä̧huä̧ i'co chu̧ju̧nä̧ra̧

pä'ömä ¿däje adihuä juäitä jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― päinä̧cu̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä päinä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧
pä'ö adihuä işa̧ päcuhuäcusä ö? Adihuä işa̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ka̧tä̧hua̧tä̧ adihuä işa̧mä̧ Diostä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧ docuhuächa pä'ö pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ hueömä
ese ― päinä̧cu̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧cu̧: ―¿Tiy̧ȩ ö̧'iņä̧, ̧yȩ ö̧'iņä̧ chesetö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧?―
päinä̧cu̧: Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuä'. Cuirecua pocojurumä
mȩcuo̧pä̧rä̧'. Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'. Ka̧ra̧ ötö'cö'inä yaparemä päcuhuä'. 19 Cuä'orö'inä cua̧ju̧ru̧'iņä̧
ucuo . Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu ta̧'a̧nö̧tä̧ cua̧hua̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ repe'i―e

päinä̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ päcu mö̧ä̧ya̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Jiy̧ȩ o'ca juiyönä mö̧ä̧ya̧ chö̧jiņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧
jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧. ¿Tiy̧ȩtä̧ cuä̧cho̧ca̧'a̧cuä̧ ö̧?― pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Jiy̧ȩtȩ ö̧'iņä̧
cuä̧cho̧cö̧ juiyönä cu̧ja̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧, cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä iyä'chö icuäji. Iyä'chö cuicu
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o'ca'a micuämä usurä isotörötä iyä'chi. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ re niy̧ö̧
juäi cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päcuhui'a öcu ichi― päinä̧cu̧. 22Mö̧ä̧ya̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧ya̧tä̧ iḩuiņö̧ öäremä rö̧ȩnä̧tä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ doächa pä'ömä 'quiya'anätä doächö'a̧nö̧ hua̧tó. 24 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pädä̧u̧jä̧.
Pä̧rä̧ta̧ri ̧ isäjunä camellom 'cuäopa pä'ö ihueyecuome ö'inä abonänö 'quiya'ató järe ruhuotö
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ömä― pä'inö. 25 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ditä ja̧'a̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧

hua̧mä̧?― pä'inätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jitörötä topönö päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧ pä'ömä ö̧ja̧mä̧
jȩ ö̧ juiyönätä huotötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ hueyecumä Diosmä o'ca juiyönätä yorö'iso
hueyecuocö― päinä̧u̧.

Jesúsrutä ja'ate'ö ru'hui'ätö ȩmä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä ädätö päinä̧cu̧: ―Topihuä. Ujutumä tu̧ju̧nä̧riņö̧mä̧ o'ca juiyönätä

icuipinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cu̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ pä 'a pä'ömä ru 'inäcujätó. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ̧na̧'a̧mä̧
ujutumä ¿däjetä tu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧u̧: ―Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. O'ca juiyönä jareächi'ö pätecuächö pä̧nä̧mä̧, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö chutä ru̧hua̧
ideäcänä úcuounä säruunä öadihuänä ö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧mä̧ ucutu örö ru'hui'inätö'inä docenö
ocänä ruhuonä hue'ö pä̧cuä̧huä̧ ocänä cu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧tó, Israel i ̧ ̧mö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö
ahuaruhuä huotörö micuähuächönä pä'ö cuicuätucua pä'ömä. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oju odehuiyä'inä,
ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧ nä̧tö̧rö̧'iņä̧, ä'orö jö̧ ö̧'iņä̧, a̧ju̧ru̧ jö̧ ö̧'iņä̧, recuarö'inä,
̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, ̧rȩjiy̧ä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ örötä ja'ate'ö icuipinätömä o'ca toi'önätä ja̧u̧ cuipinö

jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö, ciennö jo̧mȩnä̧ ä̧tȩcuo̧mȩ päi'önä ȩmä̧cuo̧tö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co'inä
Jä'o iya päinömä ȩmä̧cuo̧tö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuätö jue'ipotö ä'canä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ röjinätä
pä 'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uruhuo jui'ätö röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ ä'canätä pä 'äcuotö― päinä̧u̧.

Uva pä anä adicuä ö̧ja̧nä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

20 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ rȩjȩ u̧ru̧hua̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a chutä ö'ä a uva pä anä adi yarö pä'ö adicuä ö̧ja̧rö̧ ucuocu

u̧ju̧na̧ pä'ö i'̧chiņö̧'a̧nö̧. 2 “Micuämä jib̧iţȩ denario jo̧mȩtä̧ chim̧iţä̧cua̧sä̧ ya'ute mo̧ro̧mä̧” pä'ö
jiähuomenä “A̧” pä'ö adicuä ö̧ja̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö ucuocu u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä, ö'ä a uva
pä ara̧'a̧ hueinä̧u̧. 3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a kä̧hua̧ cäecuächa'a huäbodäcuä horan jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'a'a
rä'opö toomenä, korotörömä ötahuiyä kä'co päcuähuome jȩ o̧ca̧'a̧tä̧ ö̧ja̧'a̧ topinö. 4 Jahuätörö
topö päinä̧u̧: “Ucutu'inä chö'ä ara̧'a̧ cuadita tätucui. Micuähuächönä jo̧mȩmä̧ chimitäcuotöjä”.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö'inä adita pä'ö 'chiņä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
yo'chetenö hora'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧hua̧ pera päi'a'a ko̧ro̧mö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ hora'inä tö'cöhuächi'a'a
pä'äji ta̧'a̧nö̧ rä'opäji'ca̧ pä'äji jȩä̧'chä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧
yo'chetenö hora tö'cöhuächi'a'a rä'opäji'ca̧ korotö'inä jȩ o̧ca̧'a̧tä̧ kä̧tö̧rö̧ po̧cuip̧iņö̧. Jahuätörö
pä'inö: “¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö mo̧ro̧ 'cuäoi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ ucutumä?”
7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä näcu: “Tadita pä'ö hue'ajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ö” pä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
päinä̧u̧: “Ucutu'inä uva pä ara̧'a̧ cuaditätucua tätucui. Micuähuächönä jo̧mȩnä̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧”.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ nip̧ä̧cha̧'a̧ uva pä a u̧ru̧hua̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ chutä öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ pä'inö:

m19:24 Camellomä cahuayu ta̧'a̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧tä̧ o̧to̧pa̧ cahuayu ö'inä abonänö.
n20:3 Huäbodäcuä horamä, hora tercera pä nö juäimä a las 9 ja̧'a̧ pätä'ijö juäisome jiņa̧'a̧do, kä̧hua̧ cäecuächa'a.
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“Adicuä ö̧ja̧rö̧mä̧ huopo'ö mi aditäji micuämä. Röjinä rȩbȩhuä̧jä̧tö̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧
rȩbȩhuä̧jä̧tö̧nä̧ cä'ädö mi tö”. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ yo'chetenö hora
tö'cöhuächi'a'a 'chä̧jä̧tö̧mä̧, ichömä ya̧tȩ pö̧nä̧mä̧ jib̧iţȩ denario jo̧mȩ ȩmiņä̧tö̧tó. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ 'chä̧jä̧tö̧'iņä̧ ichömä “abonänö tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧cö̧” pä'ö amöcuäda'anä jahuätö'inä
ya̧tȩ pö̧nä̧mä̧ jib̧iţȩ denario jo̧mȩtä̧ ȩmiņä̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmö̧ kä̧nö̧mä̧ rohuecuä'chö to'ijicu
pä'ä'chinätö pä a u̧ru̧hua̧rö̧mä̧: 12 “Pitö röjinä ichäjätömä ya'ute hora jo̧mȩtä̧ aditäjätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätörömä ujutu mo̧ro̧ du'hua'a cuo'ö kä̧nö̧ ämäcönä aditäjätöcu öyorehuächi'önätä
jȩpä̧jij̧ä̧” pä'ä'chinätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ö ya̧tȩrö̧ ädätö päinä̧cu̧: “Cha̧hua̧ru̧hua̧, ucurumä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ suronämä jȩpo̧cö̧sä̧tó. ¿Jib̧iţȩ denario micuätä'inä cha̧diţä̧cua̧sä̧ pä'ö örömä
ädätocö päjijä tä̧ji?̧ 14 Cuiä̧̧rȩbi ̧ ucuru pätecuächä̧jä̧bim̧ä̧ ȩpö̧ täi. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röjinä adita pä'ö
ichäjirö'inä ucuru chimitäji'a̧nö̧ yoräteunätä chimita pä'ösä. 15 ¿Cha̧mo̧nä̧ chöäremä örötä
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩcha̧ pä'ömä hueähuoca'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿adihuä işa̧ jö̧nä̧
hua̧tä̧ chö̧jiy̧ä̧cu̧mä̧ cui'äre surojärenätä tocu'huäcusä tä̧ji?̧” 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jue'ipotö ä'canä
pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ röjinätä pä 'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uruhuo jui'ätö röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ ä'canätä
pä 'äcuotö. Huopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuätö ja̧'a̧nä̧, pojopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuocotötä ja̧'a̧tó―
päinä̧u̧.

Jesús 'corupäi'ä̧cuȩ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jiähuinö huȩnȩ
17 Jesúsmä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧ kä̧nö̧ mä̧nä̧nä̧ ̧'cho̧mȩ ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörötä im̧içu̧nä̧ 'quȩ'ȩpo̧'ö̧ päinä̧u̧: 18―Jitämä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧

huä̧mip̧ä̧tö̧jö̧tó. Juhua'a ömä sacerdotes huotö jue'ipotö u̧mö̧nä̧'iņä̧, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧
u̧mö̧nä̧'iņä̧ iyö ̧cuä̧cua̧tó, Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä. Jahuätömä hua'arenä pä'ö ku̧nu̧ pätetö
u̧ju̧nä̧cua̧tó. 19 Judíos huocotö u̧mö̧nä̧'iņä̧ iyö u̧ju̧nä̧cua̧ suronä pä'ä'chö ya̧ ä̧huä̧'cha̧rö̧

pä'ö'inä, cuäcuäpö cuarö pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧na̧rö̧ pä'ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä hua'are ö o̧ä̧chä̧cua̧― päinä̧u̧.

Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ pä 'iyarö pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Zebedeo i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧mä̧, ki ̧ ̧mö̧cu̧ ö̧jo̧mȩ tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ jiy̧ȩtȩ jäjeparö

pä'ö ä'ca jo̧mȩ kihue'quiyunä pä̧mä̧diņä̧ju̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jȩjä̧cu̧ päinäcua̧: ―¿Däjetä pä̧huä̧
rö̧ja̧'a̧ ö̧?― päinäcua̧. Jahuäjumä pä'inäju̧: ―Curuhuonä huecuhuomenämä pitö chi ̧ ̧mö̧
ta̧ju̧ru̧mä̧ hue'ö cu̧ju̧niy̧a̧ ö̧ja̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ cu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧ cu'ohue ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧
ö̧'ö̧nä̧― pä'inäju̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesúsmä ädätö pä'inö: ―Jäcuepätucumä jeruputä

jä'epätöjätó. ¿Ucutumä ö cha̧huä̧cuo̧'ta̧ ö̧mä̧ cuahuätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿pötädä̧cuä̧hua̧ pädi'ä̧cuȩ ö̧'iņä̧ pötädäcuähuotö päcuhui'ätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji?̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä näcu: ―A̧'a̧ pä 'ö'anö huotöjä― pä'inätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: ―Ttö
cha̧huä̧cuo̧'ta̧ ö̧mä̧ iso päi'önätä cuahuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pötädä̧cuä̧hua̧ pädi'ä̧cuȩ ö̧'iņä̧ iso
päi'önä pötädäcuähuotö päcuhui'äcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, chö'ohue
ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ cu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä Ttömä huedocome. Ju̧huȩnȩ ö̧'a̧ pä'ömä Chä'o jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
u̧ju̧niņiy̧ä̧u̧tä̧ ö̧'ä̧cuo̧mȩtó― päinä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ to̧mö̧rȩnö̧ jö̧nä̧ huotömä ja̧'hua̧nö̧ jä epäji
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ uböorö'inä ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ ra̧huä̧rip̧iņä̧tö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä jahuätörö

ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ päinä̧u̧: ―Judíos huocotö uruhuotömä umöhuäyotö jö̧nä̧ juo'epö jȩ ö̧ juiyönätä
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ö̧ja̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ úcuo ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä jȩ ö̧ juiyönätä ujurucutä
hue ä̧rä̧u̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu umä ja̧'hua̧nö̧mä̧ jo̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucutu u
ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ päö ömä, huecuhuätucu jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧tó. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu u ya̧tȩ ä'canä juȩ'ip̧a̧ päi'a päö ömä huecuhuätucu jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧tó,
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28 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö jö̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ aditö iyö ppä ä̧dä̧ra̧rö̧ pä'ömä ichocö piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'a pä'ötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ejächi'ö micuä micuähuächönä chutä
a̧'cua̧rö̧ iyähua pä'ötä ichinötó― päinä̧u̧.

Ta̧ju̧ ätocä'ijätö to önä Jesús aditö icuinö huȩnȩ
29 Jahuätömä Jericó ötahuiyä ö rä opomenä ö̧ja̧mä̧ recuätö ru̧ ä̧rȩ'iņä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

ätocä'ijätö ta̧ju̧ mä̧nä̧ jäyä pȩjä̧tö̧mä̧ ―Jesús 'cuä'opödo― pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ajuähuipönö
jä epinäcu: ―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡David isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topitö!― pä'ö huopinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ö̧ja̧mä̧ ö'coruchi'a pä'ö ro̧ ȩpiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä juhua'a yabocutä ajuähuipönö

jä'epinätö: ―¡Chu̧ru̧hua̧! ¡David isotö işa̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topitö!― jö̧nä̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
kä̧mä̧dö̧: ―ichi'opo'ätucui― pä'äji'ca̧ päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩchä̧tu̧cua̧cu̧ päcuhuätucua'a ö?―
päinä̧u̧. 33―Chu̧ru̧hua̧. Tö'äriyä totönä jȩpiţö̧― pä näcu. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä re
ȩmä̧huip̧ö̧, ö'äriyänä mȩiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ to önä päi'ä̧u̧ churutä ru'hui'inätö.

Jerusalén ötahuiyänä Jesús doächa'anä ―hue'ö
ujuruhuiyäcuotöjä― pä'ö esehuächi'ö huo nö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧ ötö'cöhuächi'omenä, Be agé ötahuiyä jubö
rȩbȩhuiņä̧tö̧, Olivos möä'cara̧'a̧. Juhuorömä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö Jesúsmä.

2―Cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ tätucui. Ju̧huȩnȩ docuhuächätucu jiy̧ȩnä̧tä̧
burro isaju ̧'ä̧dö̧ ku̧nä̧hua̧ju̧, ki ̧ ̧cu̧ kö̧ja̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Jahuätörömä ejädö pocutä
cui'cächiyätucua öja. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ im̧içu̧nä̧nö̧ päö ömä “Pitörömä Tu̧ru̧hua̧rö̧ recuä
rö̧jiy̧ä̧u̧ ejädätöjätó” päcuhuätucuaröja. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucu jiy̧ȩnä̧tä̧ hue'ö icuäcuotö―
päinä̧u̧. 4 Piy̧ȩ o'ca juiyönä 'cuäopina'a Dios päö jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö.
Pa̧'a̧nö̧ päinome: 5―Sión möä'ca i ju jö̧nä̧ huotörömä jicuhuähuätucuaja: “Topätucuihuä.
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ hueähuä Ru̧hua̧mä̧ úcuo'inä jui'̧a̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ ichötó. Burro isajunä'inä
ja̧'a̧nä̧ ki ̧ ̧nä̧'iņä̧, öäre ämäcö juäi bo̧'ȩcua̧nä̧tä̧ huä̧nö̧ ichötó”―f päinome. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ 'chä̧jä̧tö̧'cotö Jesús hueäji ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņä̧tö̧. 7 Burro isajuru'inä ki ̧ ̧rö̧'iņä̧
i'cächö ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧ jahuätönätä ppä'epö huä̧niņä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätönä huä̧mä̧diņö̧.
8 Ttö̧ja̧mä̧, abora̧'a̧ päi'önätä recuätömä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ mä̧nä̧nä̧ ppä'epä'chö rö nätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönämä ojiyä otoö 'cui'ö iḩuä̧ji ̧ mä̧nä̧nä̧ ppä'epä'chö rö nätö. 9 Recuätö
ö̧ja̧mä̧, ä'canä 'chä̧tö̧'iņä̧, o'ca'anä 'chä̧tö̧'iņä̧ huopönö pä'inätö: ―¡David isotö işa̧ tö̧jip̧ö̧nä̧

ppä'äditö pä'ömä “Hosanna”!―o jö̧nä̧ huopinätö. ―¡Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä adiunä ö̧ja̧ja̧!g
¡Ju'toju ö'inä tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädatöja!― pä'ö'inä ―¡Hosanna!― jö̧nä̧ huopinätö. 10 Jerusalén
ötahuiyänä doächomenä ötahuiyä ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä cäyucuinätö: ―¿Ja̧u̧mä̧ de ju̧'hua̧
jä̧ ö̧?― pä'ö kä̧nö̧. 11 Ttö̧ja̧mä̧ pä'inätö: ―Pidemä Jesús, Galilea rȩjȩ, Nazaret ötahuiyä ö Dios
päö jiäcuähuä işa̧tó― pä'inätö. Dios öadihuänä ö̧jode ö Jesús ya'opö rä'epö icuinö huȩnȩ.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Dios adihuänä ö̧jodenä do'ächinö. Juhuorö Dios adihuänä ö̧jode ö
iyä'chä'ijätörö'inä, mitö ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ u̧miçu̧ ya'opö rä'epö icu kä̧nö̧ pärätä
päroäcuähuä ö̧ja̧ öäre mesa odiyä'inä, u̧nu̧cu̧tu̧ru̧ iyä'ijätö öäre pä̧cuä̧huä̧ odiyä'inä
ä̧ppä̧tä̧'chö̧ icuiniy̧ä̧u̧. 13 Pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ya'opö icuinä̧u̧: ―Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: “Ttö
chö̧jodemä örö ucuocua pä'ö ko̧de pä äcuode”. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä “nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧ äjutä jö̧nä̧ juocuepinätucuode”―h päinä̧u̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ Dios adihuänä ö̧jodenä ö̧jo̧mȩcu̧

o21:9 Hosanna pä'ömä Arameo ̧huȩnȩ ja̧'a̧. Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö pä'ö pähuä jiņö̧do.
f21:5 Isaías 62:11; Zacarías 9:9 g21:9 Salmos 118:25-26 h21:13 Isaías 56:7
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ichinätö ätocä'ijätö'inä, ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ichätörömä adihuächi'önä aditä'chö
icuinä̧u̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotöcu, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧ koromenä jö̧
jȩä̧'cha̧'a̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―David isotö işa̧, tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'äditö pä'ömä Hosanna― jö̧nä̧ möäyotö
huo a'a'inä to omenä öjö'cö juiyönä päi'inä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧: ―¿Jitöja
pä a'amä ä̧ju̧cu̧jä̧?― pä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu: ―A̧'a̧ ä̧ju̧cu̧sä̧. “Ppo̧'ä̧tö̧'iņä̧, ahuate
ahuätö'inä ̧huȩnȩnä̧ ucuotönö adiu eseunä juo'epäjijäi” pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧mä̧ yorö'isotä
¿ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji ̧ ucutumä?― päinä̧u̧ Jesúsmä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörömä jaropi'ö
ötahuiyä u̧miçu̧ rä'opächö Betania ötahuiyära̧'a̧tä̧ 'chiņö̧ juhua'atä ä'a pä'ö.

Higuera daumä Jesús päö huȩnȩ'iņä̧ eseta pä'ötä kiņäi
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧ ötahuiyära̧'a̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ ucua ppäi rö̧jiņä̧cu̧. 19Mä̧nä̧ jäyä ka̧'a̧

topinö higuera dau. Juäi tö'cönänö pä'i'ö toomenä yorö'isotä huȩjo̧ca̧'a̧tä̧ topinö. Ojiyätä kiņäi.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ päinäi: ―Cu̧huä̧ju̧mä̧ yorö'isotä jibate'inä riy̧ä̧cuä̧ij̧ä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧
higuera daumä joi'inäitó. 20 Ja̧'hua̧nö̧ yotäcu joi'a'a topö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
pä'inätö: ―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ higuera daumä yotäcu joi'äi jä̧ ö̧?― jö̧nä̧. 21 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧:
―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧, “¿päi'äcua'acö̧? ¿päi'iyäcua'acö̧?” pähuä juiyönä iso jö̧nä̧tä̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ higuera dau jȩchä̧ji'̧a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ huotöjä ucutu'inä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧ pi'ca möä'ca “pporächi'ö dubora rö̧ora jacuä mo̧'ä̧chä̧'cacui” päcuhuätucu u'inä
mo̧ä̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧tó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuocu kä̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧, o'ca juiyönätä
jäcuepätucumä cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧― päinä̧u̧.

Jesúsmä Dios ujurunä jȩpä̧'chö̧ pä'ö judíos uruhuotö esetocö jiņö̧ huȩnȩ
23Dios öadihuänä ö̧jodera̧'a̧ ichäji'ca̧ huo̧juȩtö̧ ö̧jo̧mȩnä̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä,

judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ jä epinäcu: ―¿Hueähuä ru̧hua̧ jö̧nä̧
ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧mä̧ däje ujurunä jȩcu̧'huä̧'cha̧'a̧ jä̧ ö̧? ¿Di hueinäcu u ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
jȩcu̧'huä̧'cha̧ pä'ömä?― pä näcu. 24 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Ttö'inä jiy̧ȩtȩ
jädepä̧u̧jä̧. Jädepö cuädätätucu umä ja̧u̧ ujurunä pa̧'a̧nö̧ hueähuä ru̧hua̧ jö̧nä̧ jȩchä̧'cha̧ pä'ö
örö hueähui'inömä jidähuäcuotöjä. 25 Juan ö̧ja̧rö̧ u'utädä'cha pä'ömä ¿to ö hueähui'inö

jiņa̧'a̧ ö̧? ¿mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ hueäcu jȩpiņö̧cö̧? ¿Pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ hue äcu jȩpiņö̧cö̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jitötätä pä'ä'chäcuähuinätö: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ hueäcu jȩpiņö̧ pätö ömä “ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
¿dä̧bö̧ pä'ö cuesetätucuoca'anä ö ja̧u̧ru̧mä̧?” pääcuotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧
hue äcu jȩpiņö̧” pätö ö'inä ö̧ja̧rö̧ ye'ecu pätö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ “Juanrömä Dios päö jiäcuähuä işa̧
piņö̧” pä'ö o'ca toi'önätä amöcuäda'a ö― pä'ö pä'ä'chäcuähuinätö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsrumä
ädätö pä'inätö: ―Ujutumä jerupätöjä―. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Ja̧u̧'iņä̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
ja̧u̧ juäi ujurunä jȩpä̧'chö̧sä̧tó pä'ömä ö'inä jidähuoco̧u̧jä̧― päinä̧u̧.

Ya̧tȩ i ̧ ̧mö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pähuänä Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ cuamöcuädätucuä ucutumä? Ya̧tȩmä̧ i ̧ ̧mö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧.

Ä'canä hueäcuru 'chä̧hui'̧ö̧ pä'inö: “Chi ̧ ̧, jitä mo̧ro̧mä̧ chö'ä a uva pä ara̧'a̧ cuadita täi” jö̧nä̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “'cho̧cö̧sä̧” pä'ö ädä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pärou amöcuädäji'ca̧ 'chiņö̧.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧, ä'canä hueäcuru hueäji ta̧'a̧nö̧ hueinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
hueäcu: “Ye 'chö̧sä̧ chä'o” pä'ö ädä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cho̧cö̧ piņö̧. 31 Jahuätö ta̧ju̧ u̧ jä'orö
pähuä rö̧jö̧ jȩpiņö̧mä̧ ¿ detä jiņa̧'a̧ ö̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―ä'canä hueäjäcutä jȩpiņö̧―
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pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧,
nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ suripächätö pä'ähuotö'inä Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ ucutu u'inä ä'canä
pä 'äcuotötó. 32 Juanmä jueö jähuätä ucuturu jiähua pä'ö icha'anä cuesetätucuococu piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧, nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ suripächätö pä'ähuotö'inä
ese näcu̧. Ja̧u̧ jiņö̧ tocu'huinätucua'anä ja̧u̧nu̧ o'ca'amä pärou amöcuädocotö pinätö̧jä̧

ucutu'inä cuesetätucuarö pä'ömä― päinä̧u̧.

Uva pä a u̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩtö̧ pähuämä koro'inä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Ya̧tȩ kiņö̧ rȩjȩ u̧ru̧hua̧. Ja̧u̧mä̧

uva pä a ku̧niņö̧. U̧ju̧niņö̧ o'ca'amä işo̧ca̧'iņä̧ o'epinö jäyänämä. Uva 'cuȩ'cuä̧huä̧cuo̧ca̧'iņä̧
adi nö. Ju'tojunänö kä̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'ca'inä adi nö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä pä a adicuä
ö̧ja̧rö̧ hue'ipäji'ca̧ oto iḩuiņö̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a u̧huä̧ju̧ huȩja̧ pä'ö tö'cöhuächi'a'a, chutä

umöhuäyotörömä adicuä ö̧ja̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧ u̧huä̧ju̧ ȩmä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
adicuä ö̧ja̧mä̧ ru̧hua̧ umöhuäyotörö 'chu'huädopo'ö, ka̧ra̧rö̧mä̧ 'ta'tapö icu, ka̧ra̧rö̧mä̧ cuä'ö
icu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ inädunä icuäu icuinätö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ umöhuäyotö
korotörö hue'inö, pä'äji hueinä̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö recuätörö. Jahuätörö'inä pä'äji jȩ ̧nö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩ ̧nä̧u̧. 37 Röjinämä chutä i ̧ ̧rö̧tä̧ hueiniyä̧u̧: “chi ̧ ̧rö̧mä̧ ucuotäcuotö” pä'ö kä̧nö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adicuä ö̧ja̧mä̧ i ̧ ̧rö̧ to omenä, jitötä isotöcutä pä'ähuinätö: “Pidetä ja̧'a̧ jä'o öäre ö
ȩmä̧cua̧mä̧. Cuä'ötä cuarö ̧'chä̧tu̧cua̧, jä'o öäre ö ȩma̧jim̧ä̧ ujututä 'cho päcua'a̧nö̧”
pä'ähuinätö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ähuäjätö'cotö 'chu'huädö uva pä a jäyäcu ya'opö icu, cuä'ö
cuinäcu. 40Uva pä a u̧ru̧hua̧ ichomenämä, jahuätö adicuä ö̧ja̧rö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cuo̧tö̧

jä̧ ö̧?― päinä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä näcu: ―Abora̧'a̧ päi'önätä usurä ȩmä̧u̧ hua'ö cunätä
be'epäjipö icuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ o'ca'amä ö'ä a uva pä amä korotö adicuä ö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö
u̧ju̧nä̧cua̧, u̧huä̧ju̧ huȩjö̧ pä̧nä̧mä̧ churutä yäcuotörötä― pä näcu. 42 Jesúsmä päinä̧u̧:
―¿Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ yorö'isotä ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji,̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩmä̧? “Ido'qui,
adicuä ö̧ja̧ do'opö cuino'quimä isode ö̧yö̧'ca̧ri ̧ dea'anä ppäepä̧ro̧'qui ̧ jueipo'quitä päi'ino'quitó.
Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧ tö'ärenä topömä, nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ totä̧rö̧nä̧ jö̧tó”j
päome. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pädä̧u̧jä̧. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucutu umä 'choipäcuotöjä.
Ja̧u̧nu̧ o'comenämä korotörötä iy̧ä̧cua̧, ja̧u̧ u̧huä̧ju̧ rä'epö u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧tä̧. 44O'ca toi'önä
po'qui huäme mo̧'ä̧tö̧mä̧ dörächipätötä jö̧nä̧ pä 'önä mo̧ ä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhuo'qui
jö̧rä̧chi'̧ä̧tö̧mä̧ işa̧ppȩtä̧ pä 'äcuotötó― päinä̧u̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ jiähua'a
ä̧ju̧cu̧mä̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä, fariseos huotö'inä, ―ujuturutä päa'a juhua'amä―
pä'ö u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ― a̧'a̧nö̧ jȩpö̧ 'chutädä̧cua̧jó― pä'ö usa'anä
ö̧ja̧rö̧tä̧ ye'ecuinätö, ―Dios pä'ö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧― pä'ö repe yä̧u̧.

Ya̧tȩ ru̧hua̧ i ̧ ̧ ö'cäu pä'cäri huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

22 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ucuocu päinä̧u̧:
2―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ hueähuä ru̧hua̧ i ̧ ̧ irecuarö ö'cäu pä'cäri

jȩiņö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3Umöhuäyotörö hue'inö ö'cäu pä'cärira̧'a̧ cha pä'ö ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧
ji ähuäjiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä ̧'cha̧ pä'ocotö pinätö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
umöhuäyotö korotörö'inä hue'inö, “Ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧mä̧ ji'ähuäjätucui. Cuäcuähuämä
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó. Chä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, cuäcuähuotö bäretö ku̧nä̧huo̧tö̧'iņä̧
to'e'äjätö. O'ca juiyönätä jo̧mȩ päi'a'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö'cäu pä'cärira̧'a̧mä̧ ichätucui” pä'ö
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ji'ähuäjätucui pä'ö kä̧nö̧ hueinä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä esetoca'atä tö'ipächinätö,
ka̧ra̧mä̧ ö'ä ara̧'a̧tä̧ 'chiņö̧. Ka̧ra̧mä̧ öäre iyähuodera̧'a̧tä̧ 'chiņö̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä
umöhuäyotörö 'chu'huädö suronä jȩpö̧, cuä'ötä cuinä̧u̧. 7Hueähuä ru̧hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧ji ̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ra̧huä̧rip̧iņö̧. Umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧ru̧tä̧ hue'inö ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö icuäjätörö be'epäjipö
cuiyarö pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ öäre ötahuiyä'inä ku cuiyarö pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ umöhuäyotörö

pä'inö: “Ö'cäu pä'cärimä täcö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
päjätömä adiunä huocotö päjätötó. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mä̧niy̧ä̧ räopö o̧du̧nä̧tä̧ tätucui. Juhuorö
tocu'huätucuä̧u̧ru̧mä̧ ö'cäu pä'cärira̧'a̧ cha pä'ö ji'ähuäjätucui” pä'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
umöhuäyotömä 'chä̧jä̧tö̧'cotö, mä̧niy̧ä̧ ö̧ ö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ ca̧ca̧ ̧nä̧tö̧, adiunä
huotörö'inä ja̧'a̧nä̧ adiunä huocotörö'inä ppä ächi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧'cä̧huä̧cuo̧ca̧mä̧ ä̧tȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧ ö̧ suhuädi'ina'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ toa pä'ö
doächomenä, ö'cäu pä'cäri pä̧nä̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ jui'̧a̧ ya̧tȩrö̧ topinö. 12 Ja̧u̧ru̧ topö: “Cha̧hua̧ru̧hua̧,
¿ a̧'a̧nö̧ jȩpö̧ docuhuächäjä ö ö'cäu pä'cäri pä̧nä̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ jui'̧a̧mä̧?” päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcumä päaji'inä juiyächi'inäcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ hueähuä ru̧hua̧mä̧ ju̧huȩnȩ aditä̧rä̧tö̧rö̧
pä'inö: “ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧, u̧mö̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ nö'quipö u̧miçu̧ yo̧a̧'a̧ päte'ö do'opö icuätucuirö” pä'inö.
Ju̧huȩnȩmä̧ a̧'u̧ u'u ajuäu, acutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧. 14Huopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuätö
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pojopö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ recuocotötä ja̧'a̧tó― päinä̧u̧.

Herodianos pä'ähuotöcu, fariseos u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧
Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ to a pä äji hueyecuinö huȩnȩ

15 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a fariseos huotömä rä'opächäjätö'cotö jitötä jä'epäcuäu ä̧ju̧cuiņä̧tö̧, jiy̧ȩtȩ
huȩnȩ ö̧ jäyä päönä jä epä̧cuȩ ucuocu ku̧nu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ku̧nä̧jä̧tö̧'cotö jitötä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧, herodianos pä'ähuotöcu Jesúsru jä epäjiyatö pä'ö hue'inätö. Ja̧'hua̧nö̧

hue äjä̧u̧mä̧ pä'inätö: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, iso jö̧ huȩnȩ repecuhua'amä tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö esetö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧ iso jö̧nä̧tä̧ cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotö pä ö'a̧nö̧'iņä̧ pähuä juiyönä kö̧jä̧, ö̧ja̧ huämenä öadihuätämä tocu'huoca'a ö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ji'ähuitö. ¿Ru̧hua̧rö̧ mitähuämä César päi'önä hue'ö kö̧rö̧ mitä'cha pä'ömä
¿hueähui'a'acö? ¿Hueähui'oca'acö? ¿Ucumä a̧'a̧nö̧ päcuhuä?― pä näcu. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesúsmä jahuätö suronä amöcuädäji u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―Ucutu yapare jö̧nä̧ huotömä
¿dä̧bö̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ tucu'huätucua ö pä'ö jäcuepätucua'a ö? 19 Ru̧hua̧rö̧ tributos jö̧nä̧
miţä̧huä̧bi ̧ ij̧ȩpä̧tu̧cui ̧ ö̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jib̧iţȩ denario işä̧bi ̧ ̧jȩpiņä̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
päinä̧u̧: ―¿Di a̧'cua̧juä̧'iņä̧, im̧i'̧iņä̧ pa̧'a̧ ö̧?― 21 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä näcu: ―César― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä äcu päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ César jähuämä Césarrötä iyätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios jähuämä
Diosrötä iyätucui― jö̧nä̧ päinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
icuipötä ̧hui'̧iņä̧cu̧.

Ttoächäcuähuä huȩnȩ esetocotö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ saduceos huotö, ―hua'are ö oächäcuähuämä juiya'a― pä'ä'ijätömä

ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: 24―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. Moisésmä pä'inödo, “ya̧tȩ i ̧ ̧mö̧
toa'anätä 'corupäi'ö ömä ij̧ä̧hua̧tä̧ uböomiņä̧ irecua'cajuru ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ uböomiņä̧ i ̧ ̧mö̧
pajatörö u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö” jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu tö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ ya̧tȩ ö̧jä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
ya̧tȩnö̧ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧ irecuarö ȩmiņö̧ o'ca'a 'corupä'i'inö. I ̧ ̧mö̧ toa'anätä
'corupäi'a'a ö irecua'cajurumä ö̧jä̧hua̧rö̧tä̧ hue'ipinö. 26 Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ 'cuäopinä̧u̧
todärenä päi'önä hua̧rö̧'iņä̧, huäbodäcuänä päi'önä hua̧rö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö jo̧mȩ jubö
cä'ädö. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä 'corupä 'inö o'ca'amä yajutä'inä 'corupä'i'inäju. 28 Ja̧'hua̧nö̧
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jiņa̧'a̧nä̧ o ächö o'ca'amä jahuätö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ömä ¿ditä irecua jä̧cua̧'a̧ ö̧? o'ca
toi'önä yajurutä ö̧jiņa̧'a̧mä̧― pä näcu. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Ucutumä,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ'iņä̧, Dios ujuru'inä cuieruhuätucua'a ö jeruputä pä'ätöjätó. 30 Ttoächäcuähuä
pä̧nä̧mä̧ ö'cäu'inä ö'cäcuähuiyäcua'a. Ttö'cähua pä'ö'inä hueähuiyäcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios
mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ umöhuäyotö isoppa huotö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'are ö
oächäcuähuä ötö'cömä Dios ucuturu päinö huȩyu̧cuä̧mä̧ ucuocuocotö pä'ijätöjä tä̧ji ̧ ucutumä?

Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ: 32 “Abraham Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Isaac Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Jacob Ö̧ä̧nä̧hua̧
jö̧nä̧'iņä̧ hua̧sä̧”k ¿pä'ö huȩyu̧cuo̧mȩmä̧? Diosmä 'corupä'i'inätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ja̧'a̧tó― päinä̧u̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
topä̧riņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩmä̧.

Hueähuä Huȩnȩ ö̧ jiņä̧ isocu jueipä jähuä Jesús jiähuinö huȩnȩ
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotömä saduceos huotö ö'coruchi'önä jȩä̧ji ̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧

yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 35 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätö ö ya̧tȩ, Hueähuä Huȩnȩ ö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧mä̧
ka̧cuä̧mö̧ toarö pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: 36―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, ¿Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ jiņä̧ isocu úcuo
jähuä jö̧mä̧ ̧yȩ jä̧ ö̧?― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―“Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧
Diosrötä chu̧'ä̧cua̧rö̧tä̧ repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Cua̧'cua̧nä̧ cuamöcuädönämä koro jähuä ö'inä
amöcuädäcuähuä juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro jähuä ö'inä pä̧huä̧ uhuähuä juiyönätä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro jähuä ö'inä huo̧juiçuä̧ juiyönätä”. 38 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó jiņä̧ isocu jueipä jähuä, úcuo
jähuä jö̧nä̧ jö̧mä̧. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ o'ca'anä jueipä jähuämä ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧: “cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ cua̧mo̧nä̧ repecuäu ta̧'a̧nö̧tä”̧.l 40Hueähuä Huȩnȩnä̧ hueähui'inö'inä, Dios päö
jiäcuähuä ö̧ja̧ ji ähuinö'inä o'ca juiyönätä piy̧ȩ todäre hueähuä huȩnȩ jö̧ ö̧tä̧ kada'ca jö̧nä̧
todehuä̧ra̧'a̧tó― päinä̧cu̧.

Cristo ötö'cö fariseos huotörö Jesús jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
41 Fariseos huotömä ja̧'hua̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧jo̧mȩ ö̧ Jesúsmä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: 42―Cristo

ötö'cömä ¿ a̧'a̧nö̧ cuamöcuädätucua'a ö ucutumä? ¿Tide isotö işa̧do päcuhuätucua'a ö?―
pä'inö. ―Ja̧u̧mä̧, David isotö işa̧― pä'ö ädä nätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
Davidmä, ¿dä̧bö̧ pä'ö Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧ päinä̧cu̧ jä̧ ö̧ “Chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧mä̧? Pa̧'a̧nö̧
päinömä: 44 “Tu̧ru̧hua̧mä̧ ö Chu̧ru̧hua̧rö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di,̧ cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧ dea'a
chö́tome jubö päi'önä pä'inö”.m 45Davidmä “Chu̧ru̧hua̧” päina'amä, ¿ a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jo̧mȩ ö̧ chutä
isotö işa̧ jö̧nä̧ hua̧ jä̧ ö̧?― päinä̧u̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätö juiyönä
huinö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ yabocumä dä'ä uhuä'cha'acu pä'ö ya̧tȩ'iņä̧ jäepococu piņö̧.

Fariseos jitötä jȩ o̧cö̧ korotörötä huȩ ä̧riņö̧ huȩnȩ

23 1 Ja̧hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧ ucuocu pä'inö: 2―Huȩyu̧cuä̧
ö̧ja̧'iņä̧, fariseos huotö'inä Moisés hueinö huȩnȩ ji'äu pä̧cuä̧huo̧mȩtä̧ pä̧mä̧dä̧'ij̧ä̧tö̧.

3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö ji ähuä'ijötä esetö jȩpä̧tu̧cui.̧ Ji äumä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧
ta̧'a̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧. T ̧huȩnȩnä̧mä̧ ji ähua'anä, jȩpö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätötó. 4 Ttö̧ja̧ ö́'cou
juiyö'a̧nö̧tä̧ jö̧ ämäcö juäi abonä cä'epö huä̧nö̧ önö'ca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huȩ'ä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötämä ödo'che yo'chetenätä jȩ ö̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ jȩpo̧co̧tö̧ ja̧'a̧nä̧. 5O'ca juiyönä jȩ ä̧'ij̧ö̧mä̧
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ö̧ja̧ to atö pä'ötä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧. Ttöäre filacteriasp işä̧ca̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧'chö̧ ku̧nä̧tö̧. Ttö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'ca'inä
otoächi'önä a̧'cua̧tä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧. 6 Jahuätömä pä'cäri jȩ ö̧ pä̧nä̧'iņä̧ mesa isodänä jiņä̧ isocu úcuo
isometä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö'inä päcuähuäcä úcuo
isäcänätä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö kö'cätö. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä kä'co pä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧, ucuotönö
te ähuatö pä'ötä kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Huo̧juȩcuä̧ işa̧ pä'ömä Rabí” jö̧nä̧ pä atö pä'ötä kö'cätö.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä “Huo̧juȩcuä̧ işa̧ pä'ömä Rabí jö̧nä̧” pä a'anämä cuiyähuätucuó.
Ucuturu Huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧ ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧tó, Cristo jö̧nä̧ hua̧tä̧. Ucutu o'ca toi'önämä ö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧
huotötä kä̧tö̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ “chä'o” jö̧nä̧mä̧ päcuhuätucuó pij̧ä̧ ö̧mä̧. Cuä'otucumä
ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧tä̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧” jö̧nä̧ pä a'anämä cuiyähuätucuó.
Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧ ucuturu Huo̧juȩcuä̧ işa̧ päi'önä kö̧mä̧, Cristo jö̧nä̧ hua̧tä̧. 11Ucutu u jiņä̧ isocu úcuo
işa̧ päi'önä kö̧mä̧ huecuhuätucu jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ päi'ajató. 12Úcuo işa̧ päi'a pä'ö chutä a̧mo̧nä̧
uruhuo cä'ecu huä̧nä̧u̧mä̧, úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'önä mȩyȩdö̧ içuä̧hua̧tä̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
úcuo jui'̧a̧tä̧ päi'a pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ mȩyȩdä̧cuä̧u̧ icumä úcuo işa̧tä̧ päi'önä cä'epö huä̧nä̧hua̧
päi'ä̧cua̧tó― pä'inö.

Fariseos huotörö Jesús pä'ä'chö icuinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué!

¡Yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ätö
ö̧ja̧rö̧mä̧ mö̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧. Ucututä'inä do'ächocotöjä. Korotö do ächa'anä'inä ja̧'a̧tä̧ topocotöjätó.

14 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Récuamö̧
öäre iyä'chö cunä hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ oju odehuiyä jacuä ka̧cu̧mä̧ beipächönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

Diosrö cucuocuätucuomenämä yapare ja̧'a̧nä̧ recuo ucuocuätöjä ö̧ja̧ to ätucuacu pä'ötä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö ö'inä abonänö jö̧nä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö icuähuotötä päcuhui'äcuotöjätó.
15 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Ucutumä
mocunä jö̧ ö̧'iņä̧, dubora rö̧ora huoi'canä jö̧ ö̧'iņä̧ cue'ächä'ijätöjä, ya̧tȩrö̧mä̧ judíos huocö
ja̧'a̧nä̧ judíos jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juoächönä jicuhuähuätucuarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jicuhuähuä'ijätucuäcumä,
ucutu isä'cua ku icuähuome gehennara̧'a̧ pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö päi'önä
isä'cua ku icuähuome gehennara̧'a̧ pätetö ku̧nä̧hua̧ juoächönä surojuocuepätucuäcutó. 16 ¡Ja ,
ucutu oicuä ö̧ja̧ ätocätö pa̧'a̧nö̧ pä'ä'ijätöhué!: “Ya̧tȩ Dios ö̧jode im̧iņä̧ pä'ö ku̧niņö̧mä̧ huä̧iņä̧
mitähuocö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ, Dios ö̧jodenä ka̧cu̧ oro im̧iņä̧ pä'ö ku̧niņö̧tä̧ imitäu'a̧nö̧ hua̧”
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä. 17 ¡Ja ucutu cua̧'cua̧ jui'ätö ätocätöhué! ¿Tiy̧ȩ jä̧ ö̧ jiņä̧ iso päi'önä úcuo
jähuämä? ¿Orocö? ¿Dios ö̧jodecö? Dios ö̧jodemä oro päcuäi Dios jähuätä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧
ku̧node ja̧'a̧mä̧. 18 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'ä'ijätöhué: “Ya̧tȩ ku icu iyähuoca̧ im̧iņä̧ pä'ö ku̧niņö̧mä̧ huä̧iņä̧
mitähuocö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ, ju̧huo̧ca̧ huäme öäre iyähuä päi'önä cä'epö huä̧nä̧hua̧ im̧iņä̧
pä'ö ku̧niņö̧tä̧ imitäu'a̧nö̧ hua̧” jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä. 19 ¡Ja ucutu cua̧'cua̧ jui'ätö ätocätöhué! ¿Tiy̧ȩ
jä̧ ö̧ jiņä̧ iso päi'önä úcuo jähuämä? ¿Iy̧ä̧hua̧cö̧? ¿Ku icu iyähuoca̧cö̧? Ku icu iyähuoca̧mä̧ iy̧ä̧hua̧
päcuäi Dios jähuätä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧ ku̧no̧ca̧ ja̧'a̧mä̧. 20 Ku icu iyähuoca̧ im̧iņä̧ pä'ö ku̧nu̧mä̧
ju̧huo̧ca̧ im̧iņä̧tä̧ pä'ö ku̧nu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju̧huo̧ca̧ huä̧mȩ huä̧nä̧hua̧ im̧iņä̧'iņä̧ ppächi'önä pä'ö
ku̧nu̧tó. 21 Ja̧'hua̧nö̧ Dios ö̧jode im̧iņä̧ pä'ö ku̧nu̧mä̧ juhuode im̧iņä̧tä̧ pä'ö u̧ju̧na̧'a̧nä̧ juhuodenä
Kö̧ im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö ku̧nu̧tó. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ mo̧ro̧jä̧ im̧iņä̧ pä'ö ku̧nu̧mä̧, Dios ruhuo ideäcä
im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö ku̧nu̧. Jahuäcä im̧iņä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, jiņä̧ iso päi'önä juhuäcänä pö̧ im̧iņä̧'iņä̧ pä'ö
ku̧nu̧tó. 23 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó!
Menta ojiyä'inä, eneldo adiyä'inä, comino ote'inä Dios im̧iņä̧ diezmo jähuä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧
p23:5 Filacterias pä ömä, Dios iḩuȩnȩ ȩcä̧ca̧ jiņa̧'a̧do, a̧'u̧cuä̧ca̧ ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧tö̧ pä'ähuotötä ö̧ja̧
pä'ömä rö̧'ä̧diņä̧tö̧ fariseos huotömä. Ju̧huä̧ca̧mä̧ 'änä jö̧ ö̧'iņä̧, öjonä jö̧ ö̧'iņä̧ ö̧ja̧ to önä cue'ädinätö.
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ku̧nu̧ iyä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue'ähui'inö huȩnȩ ö̧ jiņä̧ isocu jueipä jähuämä, jueö jähuä
jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, re topö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ unichi'ä'ijätöjätó.
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ jiņä̧ iso päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ jiy̧ȩ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppächönämä. 24 ¡Ucutu
oicuä ö̧ja̧ ätocätöhué! Ra̧jö̧ä̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧mä̧ ppe'ädö cuicuätucua'anä camello böorömä
ra'ädi'ötä ra'ädi'ätöjätó. 25 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Ahuähuo̧'ta̧'iņä̧, sä̧rä̧bä̧'iņä̧ huä̧mȩnä̧tä̧ töcätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuänämä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, jäyä ja̧'a̧nä̧ a̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuocö ö'inä su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó.
26 ¡Fariseo işa̧ ä̧to̧ca̧hué! Ahuähuo̧'ta̧'iņä̧, sä̧rä̧bä̧'iņä̧ äcuomenämä jacuänä ö töqui huämenä'inä
töcähua'atä kä̧cua̧'a̧nö̧. 27 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧
jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Ucutumä hua'are rötähuome teönä tuhuecuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjätó.
Huä̧mȩnä̧mä̧ iso päi'önä a̧'cua̧cu̧nä̧ uhuähua'anä jacuänämä hua'inätö hue'quiyu u'inä,
o'ca juiyönä idicunä surojö ö'inä suhuädi'önä pä̧jo̧mȩ. 28 Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjätó
ucutumä. Ttö̧ja̧ to ätucuacu pä'ömä huä̧mȩnä̧mä̧ jueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧.
Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jacuänämä yapare jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, hueähui'ocö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ su̧'pȩnö̧tä̧ huotöjätó. 29 ¡Ja , Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu
ucutuhué! ¡Yapare ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjätó! Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ 'corupä'inätörö ö nometä
aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä ö̧ja̧ pinätö̧ hua'ö icuinätörö amöcuädö ärädö ku̧nä̧huä̧ o'catä
a̧'cua̧tä̧'chö̧ ku̧nä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ä'ijätöjä: “tä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧jiņö̧ pä̧nä̧ ujutu'inä
tö̧jiņö̧ ö̧mä̧ ppä'ächi'ocotö pinaja̧tö̧jä̧ Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧ cuocunä cuä'ö cuomenämä”
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä. 31 Ja̧'hua̧nö̧ “jahuätötä ö̧nä̧mö̧'cotö huotöjä ujutumä” päcuhuä'ijätucuome ö
“ujutu'inä huȩnȩ huotöjä” pä'ö cua̧mo̧nä̧tä̧ to'ijicu pä'ähuätöjätó. 32 “Tä̧do̧tö̧miņä̧ huȩnȩ jö̧nä̧
huotö ö̧jiņa̧'a̧ ö̧mä̧, ujutu'inä jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huȩnȩ jö̧nä̧tä̧ huotöjä” jö̧nä̧tä̧ pä'ätucui.
33 ¡Ä̧ca̧tö̧ jö̧nä̧ huotöhué! ¡Ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotöjätó! ¿Tta̧'a̧nö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
jä̧ ö̧ isä'cua ku icuähuome gehennara̧'a̧q ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧nä̧huo̧mȩ ö̧mä̧? 34 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jitämä ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chönä hue'ösä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧
huotörö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧. Jahuätö ö yotöcunärömä cuä'ö cuicuäcuotöjä. Daunä'inä
pȩ'o̧pö̧ cu̧nä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörömä, cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cu̧ odehuiyä ömä cuäcuäpötä
cuäcuäcu'huäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara ucuepäcuotöjä.
35O'ca toi'önä adihuä ö̧ja̧ pinätö̧ ucuoja pij̧ä̧nä̧ erinoya micuämä ucuturutä huȩnȩ huotö
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ pätecuächäcua'a̧nö̧, adihuä işa̧ Abel piņö̧ ucuoja jiņoya ö kä̧mä̧dö̧ Berequías i ̧ ̧
Zacarías ucuoja jiņoya jubö cä'ädö. Ja̧u̧ru̧mä̧ Dios ö̧jodecu, ku icu iyähuoca̧cu̧ 'quȩtȩ ö̧ cuä'ö
cuicuinätucuäcu piņö̧. 36 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ o'ca juiyönätä jiy̧ȩ micuämä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧tä̧ micuähuächäcua'ató― pä'inö.

Jerusalén ö̧ja̧rö̧ Jesús ajuäcuähuinö huȩnȩ
37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Jerusalén ö̧ja̧hué, Jerusalén ö̧ja̧hué. Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧mä̧ cuä'ö

icuätöhué, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ucuturu hueinä̧u̧ru̧mä̧ inädunä icuäu icuätöhué. Ja äcärä isaju
ki ̧ ̧mö̧rö̧ ca̧ca̧tä̧rö̧ kujuabiyä dea'a a̧jä̧rä̧'iņö̧'a̧nö̧ koronö'inä koronö'inä cui ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö
a̧dä̧ra̧ pä'ö jȩchä̧'cha̧'a̧nä̧ ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ ucutumä. 38 Topätucuihuä. Cuojusodemä

toächodetä päi'önä icuicuodetä päi'iyä̧u̧jä̧tó. 39 Ttömä pä̧dä̧u̧jä̧tó, porö ö kä̧mä̧dö̧ Ttörömä

q23:33 Gehenna pä nomemä Jerusalén ötahuiyä jäyä u̧miçu̧ isä'cua'inä, isotö 'corupä'i'ätörö'inä ku icuähuome
jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧.
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tocu'huiyäcuotöjä pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuä̧cuȩ pätecuächome jubö: “Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä adiunä
kö”̧―n pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jode jȩpö̧ ̧cuä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ

24 1 Jesúsmä Dios ö̧jode ömä täcö rä'opächö iḩuo̧mȩnä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ tö'cö pä'i'inätö
Dios ö̧jode ppächönä huȩjö̧ odehuiyä ̧jȩpa̧rö̧ pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä päinä̧u̧:

―¿Jiy̧ȩ o'ca juiyönä topätöjädi?̧ Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧, ido'qui koro o'quinä huä̧nä̧'chö̧ adi nömä
yo'quite'inä ki'̧o̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧tó kä'ö icuähuocö o'quimä― pä'inö.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ päcuotötä pä'i'ö jä epinö huȩnȩ
3 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Olivos möä'canä ö̧'o̧mȩ ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧, päcuotötä pä'i'ö jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ji'ähuitö. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuäjimä ¿ ̧yȩnö̧ 'cuäopäcua'a jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧

cuiçhä̧cuȩ mo̧ro̧'iņä̧, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ beipächä̧cuȩ mo̧ro̧'iņä̧ täcö pätecuächa'a pä'ö u̧huo̧jua̧
pä'ömä ¿däje ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― pä'inätö.

Röji mo̧ro̧ päi'äcua'a ä'canä ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
4 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Yapare ji ähua'a cuesetätucua'acu u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. 5 Ttö

chim̧iņä̧mä̧ recuätö chäcuotö: “ ötätó Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧” pä äcuotö. Ja'huanö pä'ä'chö
recuätö yapare esetönä ji ähuäcuotö. 6 Curä örohuähuomenä rä̧mip̧a̧'a̧'iņä̧, “curä päi'a'ató”
pä'ö ucuocuä'cha'a'inä cuä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧.
Jiy̧ȩmä̧ o'ca juiyönätä pätecuächäcua'atä ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧mä̧ päi'oca'a jä̧cua̧'a̧tó
jiņä̧. 7 Ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧cu̧ örohuähua pä'ö amöcuädi'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotömä, ka̧ra̧ hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotöcu örohuähua pä'ö
amöcuädi'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ko̧ro̧mȩ ö̧'iņä̧, ko̧ro̧mȩ ö̧'iņä̧ isotö ucui'ö märichei'inä, ppäi
uhuähuä'inä, rȩjȩ ö̧ȩpä̧'chö̧'iņä̧ kä̧cua̧'a̧tó. 8 Jiy̧ȩ o'ca juiyönämä jiņä̧ iso päi'önä barahuäcuȩ

ä'canä ubara pä'ötä rötädipometó. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩpö̧ ubara u'huepätörö
iyö u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧. Cuä'ö'inä cuäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önätä ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
a̧'u̧tu̧tä̧ a̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧ ö chim̧iņä̧ cuese yä̧tu̧cuä̧u̧. 10 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ recuätö ppe'ocuächä'chö
mo̧ ä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧cu̧mä̧ yoräteutä u̧mä̧u̧chä̧cuä̧huä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧cu̧mä̧ yoräteutä a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧cuo̧tö̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧jä̧ pä a'anä
recuätö yaparehuätömä, rötädipö ö̧ja̧ recuätörö yapare esetönä ji ähuä'chäcuotö.
12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueähui'ocö suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ rö̧ä̧cha̧'a̧ ö̧mä̧ recuätönä repe'äcuäu kä̧cuä̧huä̧
jä̧'ij̧ö̧mä̧ juiyuhuächäcua'a. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧ päi'önä ami 'qui'ächi'ö kö̧tä̧tó ö̧jip̧ä̧cua̧mä̧.
14 Piy̧ȩ huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧tä̧ jiäcuähui'äcua'ató, pij̧ä̧
ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö u̧huo̧ju̧nä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä jä̧cua̧'a̧ röji
mo̧ro̧ päi'äcua'amä― päinä̧u̧.

Su̧ro̧tä̧cuä̧huä̧ jȩpö̧ icuähuä ötö'cö Jesús jiähuinö huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Su̧ro̧tä̧cuä̧huä̧ jȩpö̧ icuähuämäo surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧mȩ

tocu'huätucuomenä Dios päö jiäcuähuä işa̧ Daniel ucuocuinömä (piy̧ȩ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ
topömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧i)̧ 16 tocu'huätucuomenä Judea rȩjȩnä̧ kä̧tö̧mä̧ möä'quiyura̧'a̧tä̧
töcuipächätucuaja. 17 Isode huäme kö̧mä̧ ojusode jacuä jähuä ȩmo̧po̧'a̧ pä'ömä im̧ȩyȩhuó̧.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä u̧miçu̧ kö̧'iņä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huä̧mȩ işä̧ta̧ ȩmo̧po̧'a̧ pä'ömä o'ca'acumä

n23:39 Salmos 118:26 o24:15 Daniel 11:31
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ppa̧huä̧chi'̧ó̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Ja , ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ möchotö'inä, ̧ ̧mö̧rö̧ ajätö'inä jö̧nä̧
ö̧jä̧cuo̧tö̧hué! 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrötä ucuocuätucui töcuipächätucu pä̧nä̧mä̧ a̧'ȩnä̧'iņä̧, ö̧ja̧
aditocö mo̧ro̧'iņä̧ päi'ö juiyäcua'anö― päinä̧u̧.

Bäreu jähuä ö ubara uhuähuä jä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ bäreu jähuä ö ubara uhuähuä kä̧cua̧'a̧, pij̧ä̧

kä̧mä̧diņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö ko̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji pä̧nä̧'iņä̧ ko̧cö̧ jä̧cuȩ.
22 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ jurunänö 'cuäopiyarö pä'ö be'ädö u̧ju̧no̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ki'̧ip̧o̧cö̧ pa̧jiţó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ amöcuädö, jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧mä̧ jurunänö 'cuäopiyarö pä'ö
be'ädö u̧ju̧nä̧cua̧. 23 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ucuturu ya̧tȩ päö ömä: “Topihuä. Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧ pȩnȩtä̧
kö̧tó” ja̧'hua̧ta̧nö̧ “yȩnȩ kö̧tó” päö ö'inä cuesetätucuó. 24 Cristo jö̧nä̧ huotöjä jö̧nä̧'iņä̧, Dios päö
jiäcuähuä ö̧ja̧jä̧ jö̧nä̧'iņä̧ pä ä'cha pä'ömä ö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧ yaparehuätö ja̧'a̧nä̧. Jahuätömä
bäreu jähuä ij̧ȩcuä̧'iņä̧, koromenä jö̧ topö ye'önö esehuächi'önä jö̧'iņä̧ jȩ ä̧'chä̧cuo̧tö̧ yapare
ese yatö pä'ömä, ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ huotö'inä esetö'a̧nö̧ päi'önä. 25 Jiy̧ȩmä̧ 'cuäopäcua'a

ä'canätä ucuturu jidähua'amä amöcuädätucuijó. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧: “ ö̧ja̧ toächome kö̧tó”
ucuturu pä ö ömä, topö 'chä̧nö̧mä̧ räcuopätucuó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “isode jacuä işo̧ca̧nä̧ kö̧tó”
pä ö ö'inä cuesetätucuó. 27 Kä̧hua̧ räopa'acu u cu'upä örohuomenämä kä̧hua̧ mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧
päi'önä ―nerú― päi'önä kä̧dȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'ató Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ichö pä̧nä̧mä̧.
28 Tto'co jähuä pomemä ȩjo̧tö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'äcuotötó. 29 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ubara uhuähuä
jä̧ji ̧ 'cuäoi'a'anä yotäcu mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧ yo̧i'̧ä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodo kä̧hua̧ ö̧'iņä̧ kä̧dȩpiy̧ä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siŗi'̧cö̧'iņä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ a ähuächäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ujuru 'chu̧huä̧rö̧
o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ ö̧'ȩpö̧ ri'äutä icuäcua'a. 30 Ja̧u̧nu̧mä̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ij̧ȩcuä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧
mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧ o'ca toi'önä pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧ jitötä isotöcutä kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
ajuäcuähuäcuotö. Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä ujurucu'inä öadihuäcu'inä rö̧ȩnä̧tä̧ säruunä kä̧dȩpö̧nä̧

mo̧ro̧jä̧ ö̧ ajiya isoppanä icha'a to äcuotö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ trompeta pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧nä̧ chutä
hue'ähuotö isoppa huotörö huȩä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩ ö̧ döoppa döome ö'inä
ja̧'a̧nä̧, mo̧ro̧jä̧ kara'anä beipome ö'inä kä̧mä̧dö̧ kara'anä beipome jubö cä'ädö chutä ȩmö̧
u̧ju̧niņä̧u̧ru̧mä̧ ö̧ca̧ca̧tä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

Higuera daunä Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩtö̧ pähuämä higuera dau u huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧ Ojiyä räreipomenä

adiyä päi'ome ö topö huo̧juä̧tö̧jä̧ täcö du'huo tö'cöhuächi'a'a pä'ömä. 33 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ucutu'inä jiy̧ȩ o'ca juiyönä 'cuäopa'a tocu'huätucuomenä täcö äpate ä'catä tö'cöpächi'ö pä'ömä
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ja̧. 34 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyönätä jiņä̧ 'cuäopö juiyäimä jitä piy̧ȩ
pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ be'ipächocotö äcuotötó. 35Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ beipächa'anä ö chiḩuȩnȩmä̧
yorö'isotä beipächiyä̧cuȩtó― päinä̧u̧.

Jesúsmä chutä içhä̧cuȩ mo̧ro̧ ötö'cö jiähuinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ö'inä, kä̧hua̧ ju̧huȩnȩ kö̧rö̧

jä̧cua̧'a̧ pä'ö'inä ya̧tȩ'iņä̧ huo̧juo̧cö̧. Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ hue'ähuotö isoppa huotö'inä jerupätö. Chä'otä,
chu̧'ä̧cua̧tä̧ huo̧jua̧mä̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jeruhuinö ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inö içhä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧. 38 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ajiya ö suhuädi'äcua'a ä'canämä cuä̧nö̧tä̧, a̧huä̧rö̧tä̧,
recuarö ȩmä̧'chö̧tä̧, recuarö ȩmiy̧a̧tö̧ pä'ö hue'ä̧rä̧'chö̧tä̧ kiņä̧tö̧ Noé huoi'canä doächinö

mo̧ro̧ jubö. 39 Jahuätömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ ajiyatä suhuädi'ö o'ca toi'önärö̧tä̧ ȩmip̧o̧mȩ
jubö. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ içhä̧cua̧tó Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö'iņä̧. 40 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ötahuiyä u̧mi ̧
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ta̧ju̧nä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ ya̧tȩmä̧ ȩmiçua̧ päi'a'anä ka̧ra̧mä̧ ku̧niçua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧mä̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧nö̧ isappȩ päi'önä kärähuäbinä kärö aditome ö yajutemä ȩmiçua̧ju̧ päji'a'anä
karajumä ku̧niçua̧ju̧ päji'äcuajutó. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui ̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ içhä̧cua̧ pä'ömä cuieruhuätucua'a ö. 43 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Ya̧tȩ isode
u̧ru̧hua̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧ u̧huo̧ju̧ u̧mä̧ topä̧rö̧tä̧ topä̧ra̧ji.̧ 'Ta'tapö sa'ö icu
doächa'anä ja̧'a̧tä̧ topocö paji. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucututä'inä jo̧mȩnö̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö
içhä̧cuȩmä̧ cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧cö̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧ ö̧. 45 U̧mö̧huä̧ya̧mä̧, U̧ru̧hua̧ päö ta̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩpö̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧ ojusode a̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧nu̧'a̧nö̧
hua̧mä̧, isodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ ucuäje'iyarö pä'ö u̧cuȩ ucua pä'ö pätecuächö o̧du̧nä̧, ¿ de
jä̧cua̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧? 46 U̧ru̧hua̧ ichö pä̧nä̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ö̧ja̧'a̧ ichö toäcumä adiunä
ö̧jä̧cua̧tó. 47 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kö̧rö̧mä̧ öäre a̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ömä o'ca juiyönätä
hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ adiunä huocömä: “Chu̧ru̧hua̧mä̧ recuo to'epötó”
pä'ö a̧'cua̧nä̧ amöcuädö päö ömä, 49 ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧ru̧ cuäcuäpö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧cu̧tä̧ cuä̧nö̧'iņä̧, a̧huä̧rö̧'iņä̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, 50 U̧ru̧hua̧mä̧, u̧mö̧huä̧ya̧ a̧huä̧ro̧cö̧ mo̧ro̧tä̧
içhä̧cua̧tó, amöcuä̧ro̧cö̧ pä̧nä̧tä̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ichomenämä pä̧içu̧nä̧tä̧ ro̧'ȩpö̧ içuä̧cua̧tó. Ja̧u̧mä̧
yapare jö̧nä̧ huotö ö'ätecuächinometä hueipä̧cua̧. Ju̧huȩnȩmä̧ a̧'u̧ u'u ajuäu, acutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧― päinä̧u̧.

Nä̧tö̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö recuo to'ätönä Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

25 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ nä̧tö̧ recuo to'ätör to̧mö̧rȩnö̧
huotö jiņö̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧tó. Jahuätömä öäre lámpara o̧yu̧ ȩmip̧ö̧, irecuarö ȩmä̧cua̧ icha'a

topö 'chä̧nö̧ rä opinö'a̧nö̧. 2 Jahuätö ö jim̧ö̧tȩnö̧ jo̧mȩnä̧ huotömä huo̧juȩcu̧nä̧ huinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö jim̧ö̧tȩnö̧ huotömä huo̧juȩcu̧nä̧ huocotö pinätö̧. 3Huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä
öäre lámpara o̧yu̧mä̧ ȩpa̧'a̧nä̧, a̧dȩ isoya jui'ötä rä'opinätö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧

huotömä öäre lámpara'inä ȩpa̧'a̧nä̧ a̧dȩ isoya'inä 'carähuä obanä ȩpiņä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
irecuarö ȩmä̧cua̧mä̧ recuo toepiyä̧u̧ pödi ö yäcapö ö̧'ä̧cua̧'a̧ o'ca toi'önätä ä'ecuächinätö.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yodo kä'co päi'a'a huo 'a'a rä̧mip̧iņa̧'a̧: “¡Irecuarö ȩmä̧cua̧mä̧ täcö ichötó!
¡Tocu'huätucuarö rä'opätucui!” jö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ rä̧mip̧iy̧ä̧u̧ nä̧tö̧ recuo to'ätömä o'ca toi'önätä
porächi'ö öäre lámpara jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ nä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä
nä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotörö pä'inätö: “A̧dȩjamä cuiäroya ötä iyopo'ätucuitö. Ujutu töäre
lámparamä na̧huip̧ä̧cha̧'a̧tó” jö̧nä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä̧u̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotömä ädätö pä nä̧u̧:
“Isocö. Ujutu'inä ucutu'inä jui'ätötä tö̧jip̧ö̧ juiyäcua'anö cuiäroyamä micuänä yome ö ucututä
mitö ȩmä̧jä̧tu̧cui”̧ pä nä̧u̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä mita pä'ö ̧'cha̧'a̧nä̧ irecuarö
ȩmä̧cua̧mä̧ täcö rȩbȩhuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧ kä̧jä̧tö̧tä̧ irecuarö ȩmä̧cuode jacuämä
chutäcu do'ächinätö. Do ächäji o'ca'a äpatemä mö̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧. 11 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä jitö
päjätö'inä rȩbȩu̧ pä'inätö: “¡Chu̧ru̧hua̧! ¡Chu̧ru̧hua̧! ¡Äpate ba'epitö!” jö̧nä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
Ja̧u̧mä̧ ädätö päinä̧u̧: “Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ucutumä chieruhuä̧u̧tä̧ huotöjätó” jö̧nä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui,̧ Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧'iņä̧, ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧'iņä̧ içhä̧cua̧ pä'ömä
cuieruhuätucua'a ö― päinä̧u̧.

r25:1 Griego ̧huȩnȩ isä'tänä pitörömä ―u̧mä̧tö̧ jähuä ö 'cu̧'huä̧po̧tö̧―, ―vírgenes― pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧tó.
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Talentos huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧ huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ya̧tȩ oto iḩuä̧cua̧'a̧ ä'canä

umöhuäyotörö huopo'ö öäre hueipinö jiņö̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧tó. 15 Ka̧ra̧rö̧mä̧ jim̧ö̧tȩ jähuä talentoss
jo̧mȩnä̧ hue'ipinö. Ka̧ra̧rö̧mä̧ ta'are talentos jo̧mȩnä̧ hue'ipinö. Ka̧ra̧rö̧mä̧ ya'ute talento
jo̧mȩtä̧ hue'ipinö. Ya̧cu̧ pö̧nä̧ jȩ ö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ jubötä. Hue'ipö cä'ädö otó iḩui'̧iņö̧. 16 Ja̧u̧nu̧
o'ca'a jim̧ö̧tȩ jähuä talentos jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧mä̧, ȩmiņö̧ jiņö̧ pärätänätä aditö 'chiņö̧. Adi nö'ca̧
koro jim̧ö̧tȩ jähuä jo̧mȩnä̧, ȩmö̧nä̧ päi'önä adi nö. 17 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ta'are talentos jo̧mȩnä̧
ȩmiņö̧mä̧ koro ta'are jo̧mȩnä̧, ȩmö̧nä̧ päi'önä adi nö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya'ute talento jo̧mȩtä̧
ȩmiņö̧mä̧ 'chä̧ji'̧ca̧ rȩjȩ sa'ö dajö rö nö u̧ru̧hua̧ öäre pärätämä. 19 Recuo jiņö̧ o'ca'a ja̧'hua̧nö̧
hueipinä̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧ ichö, jahuätö adi nö jiņö̧ yoräteunä micuähuächönä jȩpiņö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jim̧ö̧tȩ jähuä talentos jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧ pinömä rȩbȩhuip̧ö̧ koro jim̧ö̧tȩ jähuä talentos
jo̧mȩnä̧ i'cächö iyinö: “Chu̧ru̧hua̧, jim̧ö̧tȩ jähuä talentos jo̧mȩnä̧ huecuipinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ ja̧ja̧ piy̧ȩtó, ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ koro'inä jim̧ö̧tȩ jähuä talentos jo̧mȩnä̧ aditö
ȩmiņö̧sä̧tó” pä'inö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päcu u̧ru̧hua̧mä̧ päinä̧cu̧: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧, päcuhuinö ta̧'a̧nö̧
adiunä jȩpiņö̧jä̧. Ppo̧ö̧ jähuä ö'inä jueönä jȩcu̧'huiņa̧'a̧ ö̧, jitämä bäreu jähuänä'inä hue'ö
chu̧ju̧nä̧cua̧jä̧tó. Cu̧ru̧hua̧ eseu ö̧jo̧mȩ eseu cu̧ja̧ do'ächi” päinä̧cu̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ todäre talentos
jo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧ pinö'inä rȩbȩhuip̧ö̧ pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧, todäre talentos jo̧mȩnä̧ huecuipinäcusä.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ja̧ja̧ piy̧ȩtó, ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ koro'inä todäre talentos jo̧mȩnä̧
aditö ȩmiņö̧sä̧tó” pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu u̧ru̧hua̧mä̧ päinä̧cu̧: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧, päcuhuinö
ta̧'a̧nö̧ adiunä jȩpiņö̧jä̧. Ppo̧ö̧ jähuä ö'inä jueönä jȩcu̧'huiņa̧'a̧ ö̧, jitämä bäreu jähuänä'inä
hue'ö chu̧ju̧nä̧cua̧jä̧tó. Cu̧ru̧hua̧ eseu ö̧jo̧mȩ eseu cu̧ja̧ do'ächi” päinä̧cu̧. 24 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
ya'ute talento ȩmiņö̧ pinö'inä rȩbȩhuip̧ö̧ pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧, ja̧'a̧tä̧mä̧ topi'ocö cu̧ja̧'a̧mä̧
chu̧huo̧juiņä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧ 'tocuhua'a'inä, ku̧nä̧huä̧ ote pperetö icu cu̧ju̧no̧co̧mȩ
jiņo̧mȩ ö̧ cu̧ca̧ca̧ta̧'a̧'iņä̧ chu̧huo̧juiņä̧cu̧jä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ 'chä̧ji'̧ca̧ ye'ecu cuiäre talentomä
rȩjȩ sa'ö dajö rö nösätó. Ja̧ja̧ piy̧ȩtó cuiäre jiņö̧mä̧” pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ päcu u̧ru̧hua̧mä̧ ädätö
päinä̧cu̧: “¡Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ huocömä ö̧tä̧hua̧jä̧! Chu̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧ 'toda'a'inä, ku̧nä̧huä̧ ote
pperetö icu chu̧ju̧no̧co̧mȩ jiņo̧mȩ ö̧ chö̧ca̧ca̧ta̧'a̧'iņä̧ cu̧huo̧juiņä̧cu̧sä̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧ju̧ u̧mä̧
chöäre pärätämä hua'adö rötähuodenä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ huecuipö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huiņö̧ ö̧mä̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ chöäre pärätä'inä chȩma̧'a̧nä̧, hua'adö rötähuä micuä'inä
ppächönä ȩma̧jişä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ö̧ ya'ute talentomä 'cho'ipätucuirö. To̧mö̧rȩ jähuä talentos
ku̧nä̧rö̧rö̧tä̧ iyiyätucuirö” päinä̧cu̧. 29O'ca toi'önä ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ juhua'a yabocutä u̧ju̧nä̧rö̧nä̧
iyähui'äcuotö, abora̧'a̧tä̧ päi'önä u̧ju̧nä̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä jui'ätömä u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧
'cho'icuotötä pä 'äcuotö. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: “Chu̧mö̧huä̧ya̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ micuähuächönä
aditocö pinörö̧mä̧ u̧miçu̧ yo̧a̧'a̧ päte'ö do'opö icuätucuirö” pä'inö. Ju̧huȩnȩmä̧ a̧'u̧ u'u ajuäu,
acutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huo̧mȩtä̧― päinä̧u̧.

T ̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ Jesús Hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧ pä'ö u̧ju̧nä̧cuȩ huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä säruunä öadihuänä ichomenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca

toi'önä chutä adihuänä hue'ähuotö isoppa huotöcu ichomenämä, ruhuo deäcänä öadihuänä
säruunä ö̧'ä̧cua̧tó. 32 Ja̧u̧nu̧mä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ ̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ chutä ä'ca jo̧mȩ
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'önä ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧. Jahuätörömä o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
s25:15 Talento pähuä jiņö̧mä̧ öäre pesos jiņa̧'a̧do. Ya'utetä talentomä 40 kilos ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧do Romanos ö̧ja̧
öäre pesonämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute talento pärätänä jö̧ ö̧mä̧ 40 kilos ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧do pärätä o̧bim̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ya'utetä talento jo̧mȩnä̧ ya̧tȩ ȩma̧ pä'ömä 20nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ aditö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do.
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o̧huȩja̧tö̧ ö̧ chiḩuo̧tö̧rö̧ 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧na̧ji'̧a̧nö̧, ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧rö̧ 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧. 33 O̧huȩja̧tö̧
jö̧nä̧ huotörömä u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧ u̧ju̧nä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chiḩuo̧tö̧ jö̧nä̧ huotörömä ö'ohue
ja̧'a̧cu̧ ja̧'a̧nä̧ u̧ju̧nä̧cua̧. 34 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Hueähuä Ru̧hua̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'ö ka̧cuä̧tö̧rö̧
pä̧ä̧cua̧: “Ichätucui Chä'o adiunä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ pä̧ä̧u̧mä̧. Pij̧ä̧ kä̧mä̧diņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cuä'o öäre ö cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ jiņö̧mä̧ jitämä
täcö ȩmä̧tu̧cui.̧ 35 Chucua ppäi rö̧jo̧mȩnä̧ chu̧cuȩ iyinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chahua a̧di ̧ rö̧jo̧mȩnä̧
chaunä iyinätöjä. Kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧ jö̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧ chä'ome iyinätöjä. 36 Chö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö
chö̧jo̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧u̧nä̧ iyinätöjä. Na̧dä̧cho̧mȩnä̧ topö ichö a̧'ä̧riņä̧tö̧jä̧. Cärenä chö̧'o̧mȩnä̧
Ttörömä topö ichinätöjä” jö̧nä̧ pä̧ä̧cua̧tó. 37 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotömä
ädätö pä ä̧cua̧: “Chu̧ru̧hua̧, ¿ ̧yȩnö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ ppäinä cu̧ja̧'a̧ topö cu̧cuȩ yina'amä? ¿Tiy̧ȩnö̧
jiņa̧'a̧ ö̧ a̧di ̧ u'u cu̧ja̧'a̧ topö cuaunä yina'amä? 38 ¿Tiy̧ȩnö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧
jö̧nä̧ cu̧jo̧mȩnä̧ cuä'ome yina'amä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö cu̧jo̧mȩnä̧ cu̧'ca̧tä̧u̧nä̧
yina'amä? 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿na̧cu̧huä̧cho̧mȩnä̧ topö ichö a̧tä̧riņa̧'a̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ¿cärenä

cu̧'o̧mȩnä̧ ucuru topö china'amä?” jö̧nä̧ pä ä̧cua̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Hueähuä Ru̧hua̧mä̧ ädätö
pääcuotö: “Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ö'inä pabotä huotö ö ya̧tȩrö̧tä̧'iņä̧
jȩcu̧'huiņä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Ttörötä'inä jȩpiņä̧tö̧jä̧tó” pääcuotö. 41 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ö'ohue ja̧'a̧cu̧
päte'ö ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ pä̧ä̧cua̧: “Ttö ömä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui ̧ surojönätä pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧.
Ocurä beipocarära̧'a̧tä̧, ähue ärö'inä, chutä hue'ähuotö isoppa huotörö'inä ja'ate'ö jo̧mȩnö̧
jȩpö̧ ku̧nä̧huarära̧'a̧tä̧ tätucui. 42 Chucua ppäi rö̧jo̧mȩnä̧ chu̧cuȩ iyocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chahua a̧di ̧ rö̧jo̧mȩnä̧ chaunä iyocotö pinätö̧jä̧. 43 Kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧ jö̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧ chä'ome
iyocotö pinätö̧jä̧. Chö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö chö̧jo̧mȩnä̧ chö̧'ca̧tä̧u̧nä̧ iyocotö pinätö̧jä̧. Na̧dä̧cho̧mȩnä̧
topö ichö a̧'ä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Cärenä chö̧'o̧mȩnä̧ Ttörömä topö ichocotö pinätö̧jä̧” jö̧nä̧
pääcuotötó. 44 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö'inä ädätö pä ä̧cua̧: “Chu̧ru̧hua̧, ¿ ̧yȩnö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ ppäinä
cu̧ja̧'a̧'iņä̧, a̧di ̧ u'u cu̧ja̧'a̧'iņä̧, kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧ jö̧nä̧ cu̧ja̧'a̧'iņä̧, cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jui'ö cu̧ja̧'a̧'iņä̧,
na̧cu̧huä̧cha̧'a̧'iņä̧, cärenä cu̧'a̧'a̧'iņä̧ topö ichö ucuru ppätädoca'a jiņa̧'a̧mä̧?” jö̧nä̧ pä ä̧cua̧.
45 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu ädätö pääcuotö: “Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧ pitö ö'inä pabotä huotö ö
ya̧tȩrö̧tä̧'iņä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧mä̧, Ttörötä'inä jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧tó” pääcuotö. 46 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧ä̧u̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä täbotönö jue'epö icuähuometä ̧'chä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotömä cädi'äcuähuä juiyönä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huo̧mȩtä̧ ̧'chä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

Jesúsru 'chu'huädö cuä'ö ̧cuä̧cuȩ huȩnȩ judíos huotö ö úcuo ö̧ja̧ ucuocuäcuähuinö huȩnȩ

26 1 Jesúsmä jiy̧ȩ huȩnȩ o'ca juiyönätä ucuocuä'chö cä'ädäji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö:
2―Todäre mo̧ro̧tä̧ jö̧ o'ca'a u̧huä̧mȩnä̧ 'cuäopinö pä'cäri jȩ ä̧cua̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ttö̧ja̧

işa̧ pä'i'inörömä daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧niy̧a̧tö̧ pä'ö iyö içuä̧hua̧ päi'äcua'amä ¿huo̧juä̧tö̧jä̧di?̧― pä'inö.
3 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧, judíos huotö ö tä̧mö̧ jö̧nä̧
huotö'inä, sacerdotes huotö ö ya̧tȩ juȩ'ip̧a̧ Caifás pä äcu aditode ruhuo isode äpate ä'ca isaränä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inätö. 4 Yapare jähuänä huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ jȩpö̧ Jesúsru 'chu'huädö cuä'ö ̧cuä̧cuȩ
huȩnȩ ucuocuäcuähuinätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ―pä'cäri pä̧nä̧mä̧cö̧tó, ötahuiyä ö̧ja̧ ö̧ huȩnȩ
juotecua'acu pä'ö― pä'ä'chinätö.

Jesús hua'are rötähuoränä ö̧'ä̧cua̧rö̧ Betania ö̧ja̧ isaju María dajepinö huȩnȩ
(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)

6 Jesúsmä Betania ötahuiyä ö Simón lepra märichei ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pä ä'ijäcu ojusodenä
ö̧jo̧mȩnä̧, 7 yajute isaju ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩ, jiy̧u̧tȩ alabastro ido'qui ö a̧diçuä̧yu̧ a̧dö̧nä̧ amehuoya,
rö̧ȩnä̧ micuäu juäi a̧cuä̧yu̧ i'cächö ichi'inäju. Mesa isodänä ö̧'o̧mȩ ö̧ únä da'epinäju. 8 Ja̧'hua̧nö̧
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dajepa'a topö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧nö̧ pä'inätö: ―¿Dä̧bö̧ pä'ö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ toepo'ächönä
jȩpö̧ kicuoya jä̧ ö̧? 9 Juhuoya isoyamä ¿usurä isotörötä ppä äda pä'ö, pärätä rö̧ȩnä̧
micuähuächönätä iyö cu'anö joyamä?― pä'inätö. 10 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ pä a'a u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧
päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧ pä'ö ka̧'cua̧ a̧jȩcuip̧ö̧nä̧ päcuhuätucuäcua jä̧ ö̧ paju isajurumä? Ttörö
jȩjä̧jim̧ä̧ adihuä juäitä jö̧nä̧ jȩpä̧jä̧ju̧tó. 11Usurä isotömä 'cuäopönätä ucututäcu ö̧jä̧cuo̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttömä 'cuäopönä chö̧jö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧ ucutucumä. 12 Poya amehuoya chidepänä
dajepomenämä, hua'are rötähuoränä chö̧'ä̧cua̧mä̧ jo̧mȩnö̧ chö̧jiy̧a̧ju̧ pä'ötä jȩpä̧jä̧ju̧. 13 Iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ o'ca juiyönä pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ji äu
o̧du̧nä̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩjä̧ji ̧ huȩnȩ'iņä̧ ppächönä jiäcuähui'äcua'ató, kö̧jiņö̧ huȩnȩ'iņä̧ úcuounä
päi'önä― päinä̧u̧.

Judas Iscariote Jesúsru iyö icua pä'ö sacerdotes huotöcu ucuocuinö huȩnȩ
(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6)

14 Ja̧u̧nu̧ o'comenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ö ya̧tȩ, Judas Iscariote pä'ö
miçua̧mä̧ sacerdotes huotö jue'ipotö ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧iņö̧. 15 'Chä̧hui'̧ä̧ji'̧ca̧ päinä̧u̧: ―Ttörömä
¿däje cuiyätucuäcua'a jä̧ ö̧ Ja̧u̧ru̧ iyö chu̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä?― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ treintanö
o̧bi ̧ jo̧mȩnä̧ pa̧ja̧tö̧ u̧ju̧niņiy̧ä̧cu̧. 16 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ö̧tä̧ kä̧mä̧dö̧ iyö icuarö pä'ö a̧mö̧cuä̧rä̧'chiņö̧.

Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jä̧cuȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö Jesús hueinö huȩnȩ
(Marcos 14:12-16; Lucas 22:7-13)

17 Pá̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä cuäcuähuä pä'cäri jȩ a̧ pä'ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ päi'omenä,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ Jesús ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ pä näcu: ―Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri cucua
pä'ömä ¿tȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ tu̧ju̧niy̧a̧cu̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ ö̧?― pä näcu. 18 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu:
―Ötahuiyänä do'ächö ya̧tȩ ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaröja: “Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
pä'äjitó: Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ täcö tö'cöhuächia'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ uhuämenä
'cuäopinö pä'cärimä, ucu cuojusode ötä jȩchä̧cua̧sä̧tó chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧mä̧” pä'äji jö̧nä̧
päcuhuätucuaröja― päinä̧u̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ Jesús hueäji ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧
uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri cuäcuähuä jä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧.

Jesús churutä iyö içuä̧cua̧rö̧ jiähuinö huȩnȩ
(Marcos 14:17-21; Lucas 22:14-30; Juan 13:1-12)

20 Täcö nip̧ä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧nö̧ ö̧'o̧mȩ ö̧ pä'inö: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Ucutu u ya̧tȩmä̧ iyö icuäcua̧sä̧tó―
jö̧nä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ a̧ päi'ä̧u̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧ rödä pö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ttö
jä̧cua̧'a̧ tä̧ji ̧ Chu̧ru̧hua̧?― pä näcu. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu ädätö päinä̧u̧: ―Ttöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
işo̧'ta̧ ö̧ u̧mö̧nä̧ pötädötä, ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó Ttörö iyö içuä̧cua̧mä̧. 24 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä Ja̧u̧ru̧
huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧tä̧ iso päi'önätä iḩui'̧ä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Ja , chuhué! ¡Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inörö iyö icunä iyähuäjihué! Ja̧u̧mä̧ uhuäpächoca'a jiņö̧ ö̧mä̧ adihuajacutó― päinä̧u̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Judas iyö icumä ädätö pä'inö: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. ¿Ttötä ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä: ―Ucutä ja̧'a̧tó ja̧'hua̧nö̧ pä'äumä― päinä̧cu̧.
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Recuätö surojö u̧ju̧nä̧rö̧ todehuome ö ejächi'önä
eräcuoya chucuojamä pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ

(Marcos 14:22-25; Lucas 22:17-20; Juan 13:12-30; 1 Corin os 11:23-34)
26 Ja̧'hua̧nö̧ cuä̧nö̧ ö̧'o̧mȩ ö̧ Jesús pá̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ ―adihua'a― pä'ö ucuocuäji'ca̧, 'tȩ'chä̧rö̧

iyä'chinö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, pa̧'a̧nö̧ pä'önö: ―Ȩmo̧po̧'ö̧ cuätucui. Piy̧ȩmä̧ Ttötä chidepä ja̧'a̧tó―
jö̧nä̧. 27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧: ―Ppäcuhuäda'amä adihua'a― pä'ö ucuocuäji'ca̧
iyönö päinä̧u̧: ―Poyamä o'ca toi'önätä ahuätucui. 28 Poyamä Ttötä chucuoja, jareönä ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jö̧nä̧ joyató. Recuätö surojö u̧ju̧nä̧rö̧ todehuome ö ejächi'önä eräcuoya.
29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pädä̧u̧jä̧. Porö ö kä̧mä̧dö̧ yabocumä poya po'tä u̧huä̧ju̧ isoyamä pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
chau juiy̧ä̧cuȩtó, Chä'o huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ö̧ ucutucu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ jareächi'önä chau mo̧ro̧
jubö päi'önä― päinä̧u̧.

Pedro ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
(Marcos 14:26-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:31-38)

30Diosrö eseu ra̧huä̧huä̧ ra̧ ä̧ji ̧ o'ca'a Olivos möä'cara̧'a̧ 'chä̧nö̧ rä'opinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Ucutumä Ttö jähuänätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ yodomä o'ca toi'önätä
ppe'ocuächötä mo̧cu̧huä̧cuo̧tö̧jä̧tó, huȩyu̧tu̧ rötähuämä pa̧'a̧nö̧ päa'a ö: “O̧huȩja̧tö̧rö̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧mä̧ cuä'ö cunä huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ huedomenä o̧huȩja̧tö̧mä̧ jiņä̧

yo̧mȩtȩ ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ pperecuächäcuotö”p päa'a. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ odächö o'ca'amä
Galilea rȩjȩra̧'a̧mä̧ cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ä'canä chi'̧chä̧cua̧sä̧tó― päinä̧u̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä
Pedromä ädätö päinä̧cu̧: ―Ucu jähuänä tö̧ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önätä ppe'ocuächö mo̧ ö̧ ö̧'iņä̧ ömä
yorö'isotä ppe'ocuächömä mo̧diy̧ä̧cua̧sä̧― päinä̧cu̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Iso
päi'önätä pädäcujä. Piy̧ȩtä̧ yodomä äcärä huoäcua'a ä'canämä huäbodäcuänä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó
Ttörö cu̧huo̧ju̧mä̧― jö̧nä̧. 35 Pedro päinä̧cu̧: ―Ucutäcu 'corupädi'a pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ yorö'isotä Ucuru
chu̧huo̧ju̧mä̧ chä̧ppö̧tä̧rö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
pä'inätö.

Getsemaní pä'ö micuome ö Jesús Diosrö ucuocuä'chinö huȩnȩ
(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)

36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Getsemaní pä'ö micuome 'chä̧hui'̧iņö̧ jahuätöcumä. Ju̧huȩnȩ
'chä̧hui'̧ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: ―Ucutumä pȩnȩtä̧ pȩjä̧tu̧cuij̧ó Ttömä yȩnȩtä̧ 'chä̧hui'̧ö̧
Diosrö chucuocua'anä―. 37 Pedrorö'inä, Zebedeo i ̧ ̧mö̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧ o'ipächö i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ a̧'u̧
rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧, abora̧'a̧ päi'önätä a̧'cua̧ juiyächi'önä päi'inäcu. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧:
―'Corupädi'ö'a̧nö̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧sä̧tó cha̧'cua̧nä̧mä̧. Ucutumä pȩnȩtä̧
cu̧'ip̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ Ttö to̧chä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ to̧pä̧rä̧tu̧cui―̧ päinä̧u̧. 39 Juhua'a yabonänö 'chä̧hui'̧ö̧
i'ä rȩjȩ beecuächönä mo̧'ä̧mö̧ Diosrö ucuocu pä'inö: ―Cha̧mo̧nä̧ Chä'o, po̧'ta̧ ahuähuo'ta̧ ö̧
'cudädi'ö juiyönä jȩcu̧'u̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ 'cudädi'ö juiyönä jȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä Ttörö pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧mä̧cö̧. Ucuru pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ jȩpi―̧ pä'inö. 40 Ja̧u̧nu̧ o'comenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ö̧'o̧mȩ i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ ä̧'ä̧ra̧'a̧tä̧ toinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö Pedrorö pä'inö: ―Ucutumä ¿ya'ute hora

jo̧mȩtä̧'iņä̧ Ttö tochä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ tocu'huä̧rä̧tu̧cu̧ juiyönätä huotöjä tä̧ji?̧ 41 To̧pä̧rö̧ pä̧nö̧ Diosrötä
ucuocuätucui ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö päcuhui'ätucua'acu. Cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧mä̧ iso päi'önä
adihuä juäi pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧nä̧ cuidepätucunämä juiyuhua'ató― pä'inö. 42 Ja̧u̧nu̧ o'comenä pä'äji
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ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä Diosrö ucuocu 'chiņö̧: ―Cha̧mo̧nä̧ Chä'o po̧'ta̧ ahuähuo'ta̧ ö̧mä̧
'cudädi'a pä'ocösätó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cudädi'iyacu pä'ötä huecu umä huä̧iņä̧ ucuru pä̧huä̧
rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ jȩpi―̧ pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧, ä̧'ä̧ra̧'a̧tä̧ toinä̧u̧
ö'äriyämä pödi ö mö̧ȩcuä̧chä̧ra̧'a̧ ö̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩtä̧ ö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧

huäbodäcuänä päi'önä, pä'äji ucuocuäjitä Diosrö ucuocua pä'ö 'chä̧hui'̧iņö̧. 45 Ja̧u̧nu̧ o'comenä
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧'o̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧ päinä̧u̧: ―'Cuä'ächi'ö pä̧nö̧ ¿ä̧'ä̧rä̧tö̧jä̧di ̧ jiņä̧? Jitämä pätetö
ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ pätecuächa'ató. Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ u̧mö̧nä̧ iyö içuä̧hua̧
pä'i'ötó. 46 Ti'̧chä̧tu̧cua̧ ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui ̧ Ttörö iyö içuä̧cua̧mä̧ yȩnȩtä̧ tö'cöpächi'ötó― päinä̧u̧.

Judas Iscariote iyö icua'anä Jesúsru 'chu ädinö huȩnȩ
(Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-52; Juan 18:2-11)

47 Jiņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ö ya̧tȩ Judasmä ichi'inö. Ja̧u̧cu̧mä̧
ö̧ja̧ recuätö ichinätö curä o'chu'inä, dau o̧'quiy̧ä̧'iņä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧, sacerdotes huotö

jue'ipotö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä hue äjä̧u̧mä̧. 48 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iyö icuähuä
işa̧mä̧ jiy̧ȩtȩ ij̧ȩcuä̧ jȩä̧cuȩmä̧ ucuocu ku̧nä̧ji ̧ piņö̧ pa̧'a̧nö̧: ―'Chu̧do̧pä̧cu̧mä̧ Ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó.
Ja̧u̧ru̧tä̧ 'chucuhuädätucuaja― pä'ö. 49 Yotäcu Jesúsru tö'cö pä'i'ö pä'inö: ―¡Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cuä̧
Huo̧juȩcuä̧ işa̧!― pä'ö kä̧nö̧ 'chu̧huo̧piņä̧cu̧. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧,
¿däje ja'ate'ö cuichäjä ö?― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru tö'cö pä'i'ö 'chu'huädö ȩmip̧iņä̧cu̧.
51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúscu kä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩmä̧ u̧mö̧nä̧ 'chu'huädö ucurä'chu 'cho'opo'ö sacerdotes
huotö ö juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧ 'cui'ocuächönä to̧'iņö̧. 52 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä päinä̧cu̧:
―Cucurä'chumä ȩcä̧ a̧nä̧tä̧ ȩnö̧ ku̧ni.̧ O'ca toi'önä curä'chunätä rohuähuätömä, curä'chunätä
to e'äcuotö. 53 Chä'o umöhuäyotö isoppa huotörömä doce legionest jo̧mȩnä̧ yabonänö
hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji ̧ jitätä'inä Ttörö ppä äda pä'ö Chä'orö jädepomenä hueö'a̧nö̧
ja̧'a̧mä̧? 54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧ pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ 'cuäopäcua'atä ja̧'a̧ pä'ö huȩyu̧cui'̧iņö̧
jiņö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pätecuächö'a̧nö̧ jä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ jädepö ömä?― päinä̧cu̧. 55 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧tä̧
Jesúsmä ö̧ja̧ ichäjätörö pä'inö: ―¿Ttörö 'chucuhuädätucua pä'ömä, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧
'chu äda pä'ö chaji'a̧nö̧ rä'opö ichäjätöjä tä̧ji,̧ curä o'chu'inä, dau o̧'quiy̧ä̧'iņä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧?
Dios öadihuänä ö̧jode ömä ucutucu pä̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ttörömä 'chu'huädocotö pä'ijätöjä juhuorömä. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ o'ca juiyönä 'cuäopa'amä,
Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ jiņö̧ pätecuächönätä 'cuäopa'ató― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä dö'ecuächö jaro 'inäcu.

Consejo Sanhedrín ruhuotö pä'ähuotö ä'ca ö Jesús ädä nö huȩnȩ
(Marcos 14:53-65; Lucas 22:54,63-71; Juan 18:12-14,19-24)

57 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru 'chu'huädäjätömä sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧ Caifás ö̧jo̧mȩ ȩpö̧ iyinätö,
huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'äjome. 58 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Pedromä otonänötä 'chä̧nö̧ ru̧'huä̧rä̧cuä̧huiņö̧, sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧ ruhuonä kä̧nö̧
ö̧jode u̧mi ̧ isarä jubötä. Do'ächi'ö alguacilesu jö̧nä̧ huotöcu pä̧mä̧diņö̧ röji 'cuäopä̧cuȩ toa pä'ö.
59 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes jö̧nä̧ huotö ö jue'ipotö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Consejo Sanhedrín ruhuotömä o'ca toi'önätä Jesúsru yaparenä huȩnȩtä̧rö̧ pä'ö to'ijicu
pä̧ ä̧cuȩ huȩnȩ usinätö hua'arera'atä iyö cuarö pä'ö. 60 Ja̧'hua̧nö̧ usa'anä po̧cuip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.
―Topinätöjä― pä a'anä yaparetä pä'ätömä recuätö ichipä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ chipä̧ra̧'a̧nä̧
t26:53 Ya'ute legionmä 6.000 su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ doce legiones päina'amä 72.000 yabonänö
su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧tó.
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po̧cuip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä ä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röjinämä ―topinätöjä―
pä a'anä yapare pä'ätömä ta̧ju̧ ichi'inätö. 61 Jahuätömä pä'inätö: ―“Ttömä Dios öadihuänä
ö̧jodemä kä'ö chicu'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä'ö chicu o'ca'a huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ jareächi'önä
chaditö'a̧nö̧ hua̧sä̧tó” pä'inö chujuamä― pä'inätö. 62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧mä̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ päinä̧cu̧: ―¿Pärocua'a ömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocöjä tä̧ji ̧ ucumä? Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuinödo
pä'ö to'ijicu pä äjimä ¿däje jiņa̧'a̧ ö̧? ji'ähuiyitödo― päinä̧cu̧. 63 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä'inä
Jesúsmä 'corunätä kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Hua'ocö
Dios im̧iņä̧ pä'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧ huäjunätä jicuhuähuatö pä'ömä. ¡Dios i ̧ ̧ Cristo cu̧ju̧ u̧mä̧
ji'ähuitö!― päinä̧cu̧. 64 Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧tä̧do päcuhuäcusätó ucutä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
pädä̧u̧jä̧: Porö ö yabocumä Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö̧'a̧'a̧tä̧
tocu'huäcuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ ajiya oppanä icha'a'inä tocu'huäcuotöjä ucutumä―
päinä̧cu̧. 65 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧mä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧mä̧ seropö
icu kä̧nö̧ pä'inö: ―¡Täcö Diosrötä suronä pä'äji! ¡Topätucuihuä! Jitätä ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧tó Diosrö suronä
päa'amä. Juhua'a yabonömä ya̧tȩ topinö'inä jiähuatö pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧. 66 ¿Tta̧'a̧nö̧
cuamöcuädätucuä?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätö pä'inätö: ―Huȩnȩtä̧ jö̧nä̧ hua̧tó. Micuä
päi'önämä 'corupäi'a pä'ötä hua̧― pä'inätö. 67 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö'änämä surepö kä̧nö̧ 'ta'ta näcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä u̧mö̧nä̧ 'pȩ ä̧'chiņä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: 68―Di jä̧ ö̧ ucuru cuäcuäpäjimä
pä'ö Dios päö jueö ji'ähuitö Cristosä pä'ähuäjimä― pä'ä'chinätö.

Jesúsru 'chu ädäji o'ca'a Pedro ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ
(Marcos 14:66-72; Lucas 22:55-62; Juan 18:15-18,25-27)

69 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä u̧mi ̧ isaränä piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧mȩ yajute umöhuäyajumä 'chä̧hui'̧ö̧:
―Ucu'inä kä̧'ij̧ö̧jä̧ Jesús Galilea ö̧ja̧ işa̧cu̧mä̧― päjinäcu. 70 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcumä o'ca toi'önä
ä'ca ö ä̧ppö̧tä̧rö̧ pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'amä ¡jȩru̧pa̧sä̧!― jö̧nä̧. 71 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ äpatenä

rä'opäji'ca̧ ö̧ja̧'a̧ karaju'inä topö pä'inäju̧ ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧: ―Chujua'inä Jesús nazareno
işa̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧tó― jö̧nä̧. 72 Ja̧'hua̧nö̧ päjomenä ―iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö ku̧nu̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ä̧ppö̧tä̧riņö̧: ―Ja̧u̧do päcuhuäcumä yorö'isotä chieruhuäcu― jö̧nä̧. 73 Recuoca'atä jä̧ji ̧ o'ca'amä
ju̧huȩnȩ tö'cönänö kä̧jä̧tö̧mä̧ tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ Pedrorö pä'inätö: ―Ucutä'inä jahuätötä
işa̧jä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧, cuiḩuȩnȩmä̧ jahuätö ucuocuä'ijö'a̧nö̧tä̧ rä̧mip̧ö̧nä̧ cucuocua'a ö― pä'inätö.
74 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä rötädipö suronätä pä'ä'chinö. ―Iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö ku̧nu̧: ―Ja̧u̧do
päcuhuätucuäcumä yorö'isotä chieruhuäcu― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ äcärämä huopinö.
75 Ja̧'hua̧nö̧ huoomenä Pedromä Jesús pääji huȩnȩ amöcuädi'inö: ―Äcärä huoäcua'a ä'canämä
huäbodäcuänä Ttörö cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó― jö̧nä̧ pääji huȩnȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mi ̧ rä'opächö a̧'cua̧
juiyächi'äcu rö̧ȩnä̧tä̧ ajuähuinö.

Jesúsru Pilatorö iyö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
(Marcos 15:1; Lucas 23:1; Juan 18:28)

27 1 Pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'amä o'ca toi'önä sacerdotes huotö ö jue'ipotö huotö'inä, judíos
ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä Jesúsru to'ijicu pä'ö ku̧nu̧, hua'arera̧'a̧ iyö ̧cuä̧cuȩ ucuocua

pä'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäjätö'cotö churutämä nö'cäjätö'cotö ȩpö̧ iyinätö
Poncio Pilato gobernador jö̧nä̧ hueähuä ru̧hua̧rö̧.
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Judas suronä jȩä̧ji ̧ u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ a̧'cua̧ ucuocuinö huȩnȩ
(Hechos 1:16-19)

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Judas churutä iyö icuäjimä, ―ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö u̧ju̧nä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧― pä'ö
u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ a̧'cua̧ ucuocuipäcu pärätä o̧bi ̧ treintanö o̧bim̧ä̧ sacerdotes huotö ö

jue'ipotörö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä ppa̧'ä̧diņö̧. 4―Suronätä jȩpä̧jişä̧ huȩnȩ'iņä̧
jui'̧a̧ ucuoja erönä iyö chicuomenämä― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pää̧u̧mä̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧jim̧ä̧
ujuturumä jo̧ca̧'a̧. Juhua'amä ucutä ja̧'a̧― pä näcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pärätä o̧bim̧ä̧ Dios
öadihuänä ö̧jodenä ri'äu icuipö, rä'opächö 'chä̧ji'̧ca̧, ̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuinö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
huotö ö jue'ipotömä pärätä o̧bi ̧ ca̧ca̧tö̧ kä̧nö̧ pä'inätö: ―Piy̧ȩ pärätämä Dios ö̧jodenä öäre
iyähuä hua'adö rötähuoca̧nä̧ tȩna̧ pä'ömä hueähuoca'ató, cuocunä jȩä̧chä̧cuȩ micuä ja̧'a̧ ö̧―
pä'inätö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitötätä jä'epäcuäu ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö ja̧u̧ pärätänämä ―Redä'ca ö
adicuä işa̧ Iŗȩjä̧― pä'ö micuome mitö ȩmiņä̧tö̧ kara'a ö ichäcuähuotö 'corupä 'omenä
u'turäcuome päi'önä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ ju̧huä̧jä̧ rȩjȩmä̧ jitä mo̧ro̧ päi'önä ―Ucuoja

Micuähuinä̧jä̧― jö̧nä̧ pä ä'ijome. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ Dios päö jiäcuähuä işa̧ Jeremías päinömä
pätecuächina'a. Pa̧'a̧nö̧ päinö: ―Ja̧u̧ pärätämä ya̧tȩ im̧içuä̧ ä̧tȩcuo̧mȩ päi'önä, Israel ö̧ja̧
“ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ imicuäu'a̧nö̧ hua̧” pä'ö u̧ju̧nä̧ji,̧ treintanö o̧bim̧ä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ 10 redä'ca ö adicuä
işa̧ iŗȩjä̧ mitö ȩmiņä̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧ örö hueäji ta̧'a̧nö̧―q päinome.

Pilatomä Jesúsru jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
(Marcos 15:2-5; Lucas 23:2-3; Juan 18:29-38)

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä gobernador jö̧nä̧ hua̧ ä'ca jo̧mȩ kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador
jö̧nä̧ hua̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ucutä tä̧ji ̧ judíos ö̧ja̧ Ttu̧ru̧hua̧mä̧?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧tä̧do päcuhuäcusätó ucutä― jö̧nä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö
jue'ipotö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä churutä huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'cha'anä'inä Jesúsmä
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocö piņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pilatomä päinä̧cu̧: ―¿Ucuru topinätömä to'ijicu
huȩnȩrä̧tö̧ pä ä'cha'amä ä̧ju̧cuo̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧― jö̧nä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocö
piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ gobernador jö̧nä̧ hua̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņö̧.

Pilato ihueyecuäji o'ca'a Jesúsmä hua'arenä hue'ö ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'inö huȩnȩ
(Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:38-40)

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador jö̧nä̧ hua̧mä̧ ihueye jiņa̧'a̧ pä'cäri pä̧nä̧ cärenä pȩjä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩrö̧
rä'epö icua'amä ö̧ja̧tä̧ rä'epö icuiyatö pä'ö pä äcurutä. 16 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ ötö'cö recuätö
ä̧ju̧cu̧nä̧ úcuounä cärenä pö̧rö̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧, Barrabás pä'ö miçua̧rö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧

yo̧mȩtȩ pä'i'äjätö'cotö ö̧jo̧mȩ ö̧ Pilatomä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Tiderötä rä'epö chicuiyätucuacu
pä'ö pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ ö̧? ¿Barrabásröcö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿Jesúsrucö̧, Cristo jö̧nä̧ hua̧
pä äcuru?― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä ―jitötätä ä'cuoyäcuäunä ö̧jiy̧ä̧u̧ iyö cuäcu ja̧'a̧―
pä'ömä u̧huȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧ pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä
ö̧'a̧'a̧ irecuamä kiḩuȩnȩ hue'inäju: ―Ja̧u̧ adihuä işa̧rö̧mä̧ yorö'iso jȩcu̧'huó̧. Ja̧u̧ ötö'cö 'cuo̧ ̧cu̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧huä̧jä̧ju̧sä̧ mo̧ro̧jim̧ä̧― pä'ö hue'inäju. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes huotö
jue'ipotö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö'inä ö̧ja̧ recuätö ese pönä ucuocuinätö:
―Barrabásrötä rä'epö icu, Jesúsmä 'corupäi'a pä'ötä hue'i päcuhuätucuaja― pä'inätö.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador jö̧nä̧ hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―Pitö ta̧ju̧ huotö ömä ¿ derötä rä'epö

q27:10 Jeremías 18:1-4; 19:1-3; Zacarías 11:12-13
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chicuiyätucuacu pä'ö pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧ ö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätömä pä'inätö: ―Barrabásrötä
rä'epö icuiyitö― jö̧nä̧. 22 Pilatomä päinä̧u̧: ―Jesúsrumä, Cristo jö̧nä̧ pä äcurumä ¿ a̧'a̧nö̧
jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ o'ca toi'önätä pä näcu: ―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ ö̧nö̧'a̧nö̧ hua̧!―
23 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu gobernador jö̧nä̧ hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―¿Suronä jȩiņö̧mä̧ däje ö?― Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätömä juhua'a yabocutä pä̧içu̧nä̧ huopinätö: ―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ ö̧nö̧'a̧nö̧ hua̧!―
jö̧nä̧. 24 Pilatomä ö̧ja̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ esetö juiyönä päi'a'a toomenä, jarodö huo yäcu
ajiya ȩmo̧po̧'ö̧ ö̧ja̧ recuätö ä'ca ö u̧mö̧piy̧ä̧ töcähuinö, pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: ―Pide adihuä
işa̧ ucuoja ömä ömä huȩnȩ huocösätó. Juhua'amä ucututä jä̧cua̧'a̧― jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä ädätö pä'inätö: ―¡Ja̧u̧ ucuoja cuocunä jȩä̧cuä̧huä̧ micuämä huä̧iņä̧
mitähuäcuotöjä! ¡Ujutu'inä ja̧'a̧nä̧, ̧ ̧mö̧'iņä̧ huä̧iņä̧ mitähuäcuotö!― pä'inätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧

pä äcu Barrabásrötä rä'epö icuiniyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsrumä cuäcuäpö cunä hue'äji'ca̧,
daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧na̧rö̧ pä'ö iyö icuinö.

Ruhuo jähuänä huȩnȩtä̧rö̧ pä'ä'chö Jesúsru ya̧ ä̧huä̧'chiņö̧ huȩnȩ
(Marcos 15:16-23; Lucas 23:26-32; Juan 19:16-17)

27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gobernador jö̧nä̧ hua̧ umöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧mä̧ Jesúsru ȩpiņä̧tö̧ ru̧hua̧ jö̧nä̧
aditö pä̧nä̧ ö̧jodera̧'a̧.v Ja̧'hua̧nö̧ ȩpä̧jä̧cu̧ ö̧jo̧mȩmä̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä soböcuächönä
ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ä̧rȩ ̧yu̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧ icu jiţa̧tȩ huäme işä̧ta̧ tädönä tuhuäta̧ ö̧
ö̧'ca̧ ̧nä̧cu̧. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuonä kä̧nö̧ huȩnä̧cuä̧huo̧bö̧ pä'ö, so̧ä̧cä ö aditö jui'̧cho̧to̧po̧'ö̧ únä
u̧huȩniņä̧cu̧. U̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧nä̧mä̧ koro juäi işä̧na̧ yinäcu. Ä'ca jo̧mȩ hue'quiyunä

kä̧mä̧dä̧'chö̧ ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧, pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: ―¡Úcuo Ru̧hua̧, judíos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧!― jö̧nä̧.
30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surepö'inä sure näcu. Sure äji o'ca'a, işä̧na̧mä̧ 'cho'ipö únä cuäcuä näcu.
31 Ja̧'hua̧nö̧ ya̧ ä̧huä̧'chä̧ji ̧ o'ca'a huäme işä̧ta̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧ cuinäcu chutä ö̧ä̧rȩ ̧yu̧ u̧ ö̧'ca̧ta̧rö̧
pä'ö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧na̧rö̧ pä'ö ȩpiņä̧cu̧. 32 Juhua'a ö rä opomenä ya̧tȩ
Cirene ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧, Simón pä'ö miçua̧rö̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ jäecuä juiyönä hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧ dau öjocä jäi, Jesús ö̧rä̧cuäi ȩpiy̧a̧tö̧ pä'ö.

Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧niņö̧ huȩnȩ
(Marcos 15:22-32; Lucas 23:33-43; Juan 19:17-24)

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Gólgota― pä'ö micuome rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. Gólgota pä'ömä ―U isose po̧mȩ―
pä'ö pähuä. 34 Juhuorömä vinagre isoyacu koroya reoyacu huihuacuoya ahua pä'ö yinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ yäcu, au pa̧ja̧tä̧ji'̧ca̧ ahua pä'ömä kö'cocö piņö̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ daunä pȩ'o̧pö̧
ö̧niņä̧cu̧. Pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧jä̧tö̧'cotö ö̧ä̧rȩ ̧yu̧mä̧ jitötätä iyä'chäcuähuinätö̧ ―dirö pätecuächaja―

pä'ö koro juäi iso'quinä järeu, Dios päö jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧ pätecuächa pä'ö, pa̧'a̧nö̧ päinö:
―Chö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ a̧mo̧nä̧ iyä'chäcuähuäjätö. Chö̧ä̧rȩ ̧yu̧ ȩma̧ pä'ömä koro
juäi iso'quinä järehuäjätö―r päinömä. 36 Jahuätömä ju̧huȩnȩtä̧ to̧pä̧rö̧ pä̧nö̧ a̧ ä̧riņä̧cu̧.
37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö u̧ju̧nä̧jä̧cu̧ pä'ö ̧huȩyu̧tä̧ji ̧ huȩnȩ
u huäme rö̧niņä̧tö̧: ―PIDEMÄ JESÚS, JUDÍOS TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧― pä'ö ̧huȩyu̧tä̧ji ̧ huȩnȩ.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧cu̧mä̧ ta̧ju̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ pȩ'o̧pö̧ rö̧niņä̧tö̧. Ya̧tȩrö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧
ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧ ö'ohue ja̧'a̧cu̧nä̧. 39 Ju̧huȩnȩnä̧ 'cuä'opä'chätömä u pori porinö jȩpä̧'chö̧
kä̧nö̧, suronätä pä ä'chinäcu. 40 Pa̧'a̧nö̧ pä ä'chinäcu: ―¡Ucu, Dios öadihuänä ö̧jode kä'ö
icuipö, huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ yode ta̧'a̧nö̧ jode cha̧diţä̧cua̧sä̧ pä'inömä, ucutä cua̧mo̧nä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧

v27:27 Ru̧hua̧ jö̧nä̧ aditö pä̧nä̧ ö̧jodemä säbäräri ̧huȩnȩnä̧ ―pretorio― jö̧nä̧ pä ode.
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ppä'ädäcuähui! Ucumä Dios i ̧ ̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ dau u mȩyȩhuä̧chi―̧ pä ä'chinäcu. 41 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧, fariseos huotöcu'inä, judíos
ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotöcu'inä kä̧nö̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ pä ä'chinäcu: 42―Korotörömä ö̧jip̧ö̧nä̧

ppädina'anä chutä a̧mo̧nä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧mä̧ ppädäcuäu juiyönätä hua̧. Iso päi'önä Israel ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧
jö̧ ö̧mä̧, dau umä jitätä im̧ȩyȩhuä̧chä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ ö̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cua̧. 43Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧do pä'ä'ijömä, repeäcu jö̧ ö̧mä̧, jitämä Ja̧u̧tä̧ ppädärö,s “Ttömä Dios i ̧ ̧sä̧” jö̧nä̧
pä'äjimä― pä ä'chinäcu. 44Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧, Ja̧u̧cu̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧jä̧u̧'iņä̧ juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ yoräteunä suronä pä ä'chinäcu.

Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:30-37; Hebreos 9:3-8; 10:19-20)

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ yo'chetenö jo̧mȩnä̧ hora päi'a'a pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧
yo̧i'̧iņa̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ hora päi'ome, kä̧hua̧ pera päi'ome jubö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
kä̧hua̧ pera päi'a pä'ö tö'cöhuächi'omenä Jesúsmä iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ huopinö: ―Elí, Elí ¿lama
sabactani?― jö̧nä̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päinömä: ―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ¿Ttörömä
dä̧bö̧ jarocu'huipäjä ö?―t pä'ö pähuä. 47 Ju̧huȩnȩ tö'cönänö kä̧tö̧ ö̧ korotö pö̧nä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧: ―Chujuamä Elíasrö huopä̧rö̧― pä'inätö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ huoi'ö jiy̧ȩnä̧tä̧
jahuätö ö ya̧tȩ jopö 'chä̧hui'̧ö̧ işä̧ppä̧ 'cuä̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ vinagre isoya ö pötädä̧ji'̧ca̧ işo̧'quȩ
işä̧na̧nä̧ 'co̧'ä̧dö̧ ku̧nu̧ ahua pä'ö iyinäcu. 49 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ korotömä pä'ä'chinätö: ―Huä̧iņä̧
ja̧'a̧tä̧ topirö. Elíastä ppä'ädö icharö ja̧ pä'ö totarö― jö̧nä̧ pä'inätö. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ huopi'önö a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ huä̧iņä̧tä̧ iyäu icuinö. 51 Ja̧'hua̧nö̧
iyäu icuomenä Dios öadihuänä ö̧jode ö o̧ȩcuä̧rä̧ta̧mä̧ ju'tänä ö dea'acu to̧ta̧rȩ päi'önä
seropö icuähuäta̧tä̧ päi'iņä̧ta̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ'iņä̧ ö̧ȩpa̧'a̧nä̧, inähuiyä'inä dörächipina'ató.
52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'inätörö rötähuä o̧du̧nä̧mä̧ bachächipina'a. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä recuätö
Dios ö adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö 'corupä'i'inätö pinätö̧mä̧ depänä o'ädäcuähuotö pä'i'inätö.
53 Ja̧'hua̧nö̧ pä'i'äjätömä, Chutä hua'are ö oächäji o'ca'amä, hua'arenä rötähuotö pä 'inö
o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ rä'opächö Dios ö adihuä ötahuiyänäw do'ächö recuätö ö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuiņä̧tö̧tó.
54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ 100nö huotö u̧ru̧hua̧'iņä̧, ja̧u̧cu̧ kä̧nö̧ Jesúsru a̧'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ rȩjȩ
ö̧ȩpa̧'a̧'iņä̧, koro 'cuäopä'chäji'inä to omenä rö̧ȩnä̧tä̧ ye'ecu: ―Pidemä iso päi'önätä Dios I ̧ ̧

pä'ijö ja̧'a̧― pä'inätö. 55 Ju̧huȩnȩmä̧ nä̧tö̧ recuätö churutä ppä ä̧dä̧ra̧ pä'ö, Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧
päi'önä ru̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ otonänö kä̧nö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧. 56 Jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧mä̧ María
Magdalena'inä, Jacobocu Josécu a̧ju̧ María'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zebedeo i ̧ ̧mö̧ a̧ju̧'iņä̧ jiņa̧'a̧.

Jesús o'co jähuä hua'are rötähuoränä José ö́ nö huȩnȩ
(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)

57 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧, Arimatea ötahuiyära̧'a̧ ö̧, ya̧tȩ järe ru̧hua̧, José pä'ö miçua̧ ichi'inö. Ja̧u̧'iņä̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧tä̧ pä'i'inö piņö̧. 58 Ja̧u̧mä̧ Jesús o'co jähuä jä'epäjinö Pilatorö. Ja̧'hua̧nö̧
jäepäcu Pilatomä Jesús o'co jähuä yarö pä'ö hueinäcu. 59 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Josémä Jesús o'co
jähuä ȩmo̧po̧'ö̧ lino sábana'cua adihuä'cuanä juä'opinö. 60 Ja̧'hua̧nö̧ juä'opäji'ca̧ chutä idorä,
inähuänä jareönä sa'ö icu adi noränä rö nö. Rötäji'ca̧ hua'are rötähuoränä doächäcuähuome
inäbi rö̧äbi ki'opö mö̧'ȩpö̧ ku̧nä̧ji'̧ca̧ iḩuiņö̧. 61 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧ María Magdalena'inä,
karaju María'inä hua'are rötähuorä pä̧tȩcuä̧nö̧ pȩjiņä̧tö̧.

w27:53 Dios ö adihuä ötahuiyämä Jerusalén ötahuiyädo
s27:43 Salmos 22:8 t27:46 Salmos 22:1
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Hua'are rötähuorä ä'ca su̧ro̧da̧u̧ a̧ ä̧riņö̧ huȩnȩ
62 Koro mo̧ro̧mä̧, jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a mo̧ro̧mä̧, sacerdote huotö ö

jue'ipotö'inä, fariseos huotö'inä Pilato ä'ca jo̧mȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧ pä'inätö: 63―Tu̧ru̧hua̧, ja̧u̧ yapare
huä'ijö a̧'cua̧rä̧im̧ä̧: “huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä o̧dä̧chä̧cua̧sä̧” päinömä amöcuädi'ätöjä
ujutumä. 64 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ hua'are rötähuorämä u̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rö̧, huäbodäcuä mo̧ro̧ jubö
a̧ ä̧ra̧ pä'ö hue'i. U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ yodo ichi'ö ȩmip̧i'̧ö̧'cotö: “hua'are ömä o'ächäji päji” pä'ö
ö̧ja̧rö̧ ji ähua'acu. Ja̧'hua̧nö̧ yapare ji äu umä ä̧cuo̧mȩnä̧ yapare päinö jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö

surojö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó röjinä yapare ji ̧ ä̧huä̧cuȩmä̧― pä'inätö. 65 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä päiņä̧u̧:
―Su̧ro̧da̧u̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ yȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧ o'ipö 'chä̧nö̧, ucututä cu̧huo̧juä̧tu̧cuo̧mȩnä̧
'quiyönä jȩpö̧ ku̧nä̧jä̧tu̧cui―̧ jö̧nä̧ päinä̧u̧. 66 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ 'chä̧nö̧ hua'are rötähuorä 'quiyönä
jȩpö̧ u̧ju̧na̧ pä'ömä, inäbinä'inä uppepö icuäjätö'cotö, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ hue'ö
ku̧niņä̧tö̧.

Jesús hua'are ö oächinö huȩnȩ
(Marcos 16:1-14; Lucas 24:1-49; Juan 20:1-23)

28 1Adicuocö mo̧ro̧ 'cuäopäji o'ca'a, semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧, pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a María
Magdalena'inä, karaju María'inä hua'are rötähuorära̧'a̧ topö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧

rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ö̧ȩpiņa̧'a̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧ 'chä̧hui'̧ö̧
inäbimä äpatenä mö̧ȩcuo̧mȩ ö̧ pö̧rȩpö̧ ku̧nä̧ji'̧ca̧ huäme ö̧'ä̧mä̧da̧'a̧ ö̧. 3 Chutämä cu'upä
örohuomenä kä̧dȩpa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ kä̧dȩpiņö̧. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ diy̧a̧hua̧ppȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ teiniy̧ä̧cu̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ja̧u̧ru̧ ye'ö su̧ro̧da̧u̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ ye'ö ö̧'ä̧huip̧ö̧ 'corupä'i'ätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ nä̧tö̧rö̧ ädätö pä'inö: ―Ucutumä
yecuecuätucuä'. Jesús daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧jä̧cu̧ru̧ cusätucua'amä huo̧jua̧sä̧. 6 Ja̧u̧mä̧, chutä
päinö'a̧nö̧ hua'are ömä täcö oächa'a ö, pȩnȩmä̧ toa'ató. Tu̧ru̧hua̧ ö̧'ä̧jo̧mȩmä̧ topächätucui.
7 “Hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧mä̧ täcö o'ächäji. Cui'̧chä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ä'canä Galilea rȩjȩra̧'a̧ 'chö̧do.
Juhua'a ötä tocu'huätucuä̧cua̧tó” pä'ö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ jicuhuähuopo'ätucua täi'ätucui.
Ucuturumä täcö ji'ähuäjisätó― pä'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ hua'are rötähuome ö rä'opächäjätömä
ye'ecui'ö'inä ye ecui'a'anä rö̧ȩnä̧tä̧ esehuächi'ö kä̧nö̧ jopä̧rö̧nö̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
ä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩ ji ähua pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ji ähua pä'ö ̧'cho̧mȩnä̧ Jesústä

pä̧tȩcuä̧ pä'i'ö päinä̧u̧: ―¡Esehuächi'ätucui!― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ hua'adi'önö
úcuotö jȩ ̧nä̧cu̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä päinä̧u̧: ―Yecuecuätucuä'. Tocu'huätucu huȩnȩmä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotörömä Galilea rȩjȩra̧'a̧ ̧'cha̧ ji'ähuäjätucui. Ttörömä juhua'a ötä
to ä̧cua̧sä̧tó― päinä̧u̧.

Su̧ro̧da̧u̧ yapare ji ähuiyatö pä'ö mitö cuinö huȩnȩ
11 Jahuätö nä̧tö̧mä̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ su̧ro̧da̧u̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧ korotö pö̧nä̧mä̧ ötahuiyära̧'a̧

'chä̧nö̧, sacerdotes huotö ö jue'ipotörö o'ca juiyönä 'cuäopäji huȩnȩ ji'ähuinätö. 12 Judíos ö̧ja̧ ö̧
tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö, jȩ ä̧cuȩ huȩnȩ ucuocu ku̧nä̧jä̧tö̧'cotö, su̧ro̧da̧u̧ru̧mä̧
pärätä rö̧ȩnä̧ iyinätö. 13 Iyönömä pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jicuhuähuätucuaja: “Ujutumä
tä̧'ä̧ra̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧ yodo ichi'ö ȩmip̧ä̧cu̧ päji” päcuhuätucuaja. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
piy̧ȩ huȩnȩ gobernador jö̧nä̧ hua̧ ä̧ju̧cu̧nä päi'ö ömä, ujututä ese pönä jiţä̧huä̧cua̧, ucutumä
huȩnȩ juiyönätä cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö― pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä̧u̧ pärätä ȩmä̧jä̧tö̧'cotömä, pä a'a
ä̧ju̧cuä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiy̧ȩ huȩnȩ jiņö̧mä̧ judíos ö̧ja̧rö̧mä̧ jiäcuähui'ina'a,

jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö rä̧mip̧ö̧nä̧ päi'önä.



57 Mateo 28.16

Cäecuächäcua'a ä'canä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hueipinö huȩnȩ
(Marcos 16:15-18; Lucas 24:47-48; Juan 17:18; 20:21; Hechos 1:8; 1 Corin os 15:6)

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧tä̧ huotömä Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧, Jesús
hueäjome möä'cara̧'a̧ 'chiņä̧tö̧. 17 Juhua'a ömä Jesúsru to omenä ucuotö jȩ ̧nä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ korotö pö̧nä̧mä̧ ese pö juiyönä jiņä̧u̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧
ucuocu päinä̧u̧: ―Mo̧ro̧jä̧nä̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧'iņä̧ o'ca juiyönätä ruhuonä hue'ö chö̧já̧ pä'ö hue'ö
ku̧nä̧hua̧sä̧tó. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'chä̧nö̧mä̧, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ̧rȩjiy̧ä̧ pö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧, huo̧juiçuä̧
ö̧ja̧tä̧ pä 'önä cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧mä̧ Jä'o im̧iņä̧'iņä̧, I ̧ ̧ im̧iņä̧'iņä̧,

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ im̧iņä̧'iņä̧ ajiyanä cu'utädätucuatöja. 20O'ca juiyönä ucuturu huedä'ijömä
u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ ö̧jö̧nä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧ja̧. Ttömä 'cuäopönätä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucututäcu

chö̧jä̧cua̧sä̧tó röji mo̧ro̧ päi'ome jubö― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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