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Teófilorö huȩyu̧tu̧ huea pä'ö Lucas amöcuädinö huȩnȩ

1 1 Recuätömä ujutu tö̧'quȩtȩ ö̧ iso jö̧nä̧tä̧ 'cuäopinö huȩnȩ jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ huȩyu̧tu̧ öta pä'ö
amöcuädina'anä, 2 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ ö'ärenä to nö ujuturu'inä

ji'ähuinätö iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧mä̧ 3 ö'inä o'ca juiyönä ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ ― a̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧
ja̧― pä'ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ chu̧sä̧riņö̧ o'ca'a, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jäyä jo̧ca̧'a̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧
u̧huȩcuä̧nä̧ huȩyu̧tu̧ chöta pä'ö amöcuädäjisä, chiḩuȩyu̧tu̧ o'ca'a huedacu pä'ö Teófilo, ucuru

rö̧ȩnä̧ úcuo işa̧ jö̧nä̧ tochäcurumä. 4Ucuru u̧huo̧juȩ ̧nö̧mä̧ iso jö̧nä̧tä̧ cu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧.

Juan Bau sta uhuäpächäcua'a huȩ'ä̧hua̧ jiähuinö huȩnȩ
5 Judea rȩjȩ ö̧ hueähuä ru̧hua̧ Herodes hue'ö ö̧jiņö̧ mo̧ro̧mä̧ ya̧tȩ kiņö̧, Dios ö'inä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧

kä'co päte'ö adicuä işa̧, Zacarías pä'ö miçua̧, Abíasminä im̧i ̧micuätö ö işa̧.a Irecuamä Aarónminä
ahuaruhuä'cotö ö isaju jiņa̧'a̧. Kim̧im̧ä̧ Elisabet pä'ö micuinäju. 6 Ta̧ju̧cuäyotötä Dios ö adihuä
ö̧ja̧ jiņa̧'a̧. O'ca juiyönä Tu̧ru̧hua̧ hueinö huȩnȩ ö̧'inä, jȩ a̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ö̧'iņä̧

huȩnȩ juiyönätä kiņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Elisabetmä ki ̧ ̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rö̧ juiyönä huaju ja̧'a̧ ö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta̧ju̧cuäyotömä böecuächinätötä ja̧'a̧ ö̧ ̧ ̧rö̧mä̧ to'inätö.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ Zacaríasmä, jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧cu̧ adita pä'ö pätecuächomenä, Dios ö'inä
ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä işa̧ jö̧nä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ aditomenämä, 9 Tu̧ru̧hua̧ öadihuänä

ö̧jodenä do'ächö kä'co päte'ö adicuä ö̧ja̧ hueyenä aditä'ijö'a̧nö̧ a̧dö̧nä̧ a̧meu juäi riripö
ujuhua pä'ö pätecuächinäcu. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ku icu adita'anä ö̧ja̧mä̧ o'catoi'önätä u̧miņä̧ kä̧nö̧
Diosrötä ucuocuinätö a̧meu juäi aditö pä̧nä̧ jiy̧ä̧u̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧iņä̧cu̧ a̧dö̧nä̧ a̧meunä ku içuä̧huo̧ca̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ kä̧mä̧dö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧da̧'a̧
topö a̧'cua̧ juiya'a päi'äcu ye'ö ö̧'ä̧huip̧iņö̧ Zacaríasmä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ ―Yecuhuä' Zacarías. Diosrö jäcuepä'ijömä ä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧. Cuirecua Elisabetmä cui ̧ ̧rö̧
kuhuäbecuiy̧ä̧cua̧jä̧. Im̧im̧ä̧ Juan jö̧nä̧ o̧cu̧huä̧cua̧jä̧― päinä̧cu̧. 14Ucumä cua̧'cua̧ adihuäcu
cuȩsȩhuä̧rä̧cua̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö esehuäcuotö uhuäpächiy̧ä̧u̧, 15Dios ä'ca ömä úcuo işa̧
jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧ jiy̧ä̧u̧. Uva isoya a̧' ̧poya'inä, koro juäi isoya a̧' ̧poya'inä ahuocö jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ ja̧ju̧ köacuä jacuä ötä kä̧mä̧dö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ö̧jä̧cua̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israelminä i ̧ ̧mö̧'cotö recuätö Ttu̧ru̧hua̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä jareächi'önä amöcuädönä jȩä̧cua̧.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ä'canä i'̧chä̧cua̧ Elíasminä a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ujurunä'inä. Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
ä̧'o̧tö̧cu̧ ̧ ̧mö̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädönä päi'önä,b ja̧'hua̧ta̧nö̧ jarodä'chä'ijätömä adihuä
ö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö jö̧ ta̧'a̧nö̧ amöcuädönä päi'önä jȩä̧cua̧. Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuätö ö̧ja̧
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Ttu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuäda pä'ö jo̧mȩnö̧ huotötä ö̧jö̧nä̧ jȩä̧cua̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Zacaríasmä
pä'inö huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧rö̧ ―päcuhuäjimä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ömä ¿ a̧'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧
chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧jä̧ ö̧ chuböecuächina'amä chirecua'inä kuböecuächina'amä? 19Huȩ'ä̧hua̧
isoppa hua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧ ―Ttömä Gabrielsä. Dios ä'ca jo̧mȩtä̧ kö̧sä̧. Ucucu chucuocua
pä'ö hueähui'äjäcusä piy̧ȩ adihuä huȩnȩ jidähuacu pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ucumä jidähuäji
cuesetoca'a ö cuiḩuȩnȩ juiyächi'äcu cucuocuoca'atä cu̧jä̧cua̧jä̧ piy̧ȩ jidähuäji pätecuächö mo̧ro̧
jubö. Jidähuäji huȩnȩmä̧ pätecuächö mo̧ro̧tä̧ pätecuächäcua'a.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ recuätö päjätömä Zacaríasrötä a̧'ä̧rö̧ ö̧jo̧mȩnä̧ im̧içu̧nä̧ päi'inä̧u̧ Dios
öadihuänä ö̧jode jacuä ö recuo toepiy̧ä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ räopomenämä jitörömä ucuocu
juiyönätä jiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧tä̧ Dios öadihuänä ö̧jode jacuä ö ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topäji
ja̧'a̧ pä'ö u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧ 'coru juäinä ij̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jiähua'a ö. Iḩuȩnȩ jui'̧a̧tä̧ kiņö̧
chutämä. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ aditä̧ra̧ pä'ö ö'ätecuächinö jä̧ji ̧ aditä̧rö̧ cä'ädäji'ca̧ ojusodera̧'a̧ iḩuiņö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a irecua Elisabetmä möchaju juo'ächinäju. Ja̧'hua̧nö̧ juo'ächinäjumä kä̧hua̧tö̧
jim̧ö̧tȩnö̧ huotö jo̧mȩnä̧ kojusode jacuätä da̧ja̧huä̧rö̧ kiņä̧ju̧, pa̧'a̧nö̧ päja'a ö, 25―Chu̧ru̧hua̧mä̧
pa̧'a̧nö̧tä̧ jȩiņä̧cua̧sä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧nä̧ chö̧jiņö̧ jiņö̧ 'choipa pä'ö örö rȩ rö̧jö̧nä̧
toa'a ö―.

Dios huȩ'ä̧hua̧ Gabriel Jesús uhuäpächäcua'a jiähuinö huȩnȩ
26 Kä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'omenä Diosmä chutä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Gabrielrö

hue'inö Galilea rȩjȩ ö̧ Nazaret ötahuiyä pä'ö micuome, 27 u̧mä̧tö̧ jähuä ömä 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ru̧
jiähuiyarö pä'ö. Jahuäjumä ya̧tȩ Davidminä ahuaruhuä'cotö işa̧, José pä'ö miçua̧cu̧ kö̧ja̧ pä'ö
ucuocu ku̧nä̧hua̧ju̧ jiņa̧'a̧. Jahuäju 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ kim̧im̧ä̧ María pä'ö micuinäju. 28Huȩ'ä̧hua̧ isoppa
hua̧mä̧ jahuäju kö̧'o̧mȩ do'ächi'ö päinäcua̧: ―Esehuächi'i rö̧ȩnä̧tä̧ ppä'ädäcuähuajujä ucumä.
Cu̧ru̧hua̧mä̧ ucutäcu kö̧. Nä̧tö̧ ö̧mä̧ adiunä pä'ähuajutä cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧ ucumä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧ pä'örö
topö ka̧'cua̧ juiyächi'inäcua̧ iḩuȩnȩ kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Däje teäcuähuäjo piy̧ȩmä̧― pä'ö
amöcuädinäju. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ päinäcua̧: ―Yecuhuä' María Dios ö
mippoönä ppä'ädäcuähuaju pä'i'äjujä ucumä. 31 Cuhuacuä jacuä ö pö ächipäcuajujä ucumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uborö cuhuäbecuäcuajujä. Im̧im̧ä̧ “Jesús” pä'ö ocuhuäcuajujä. 32 Ja̧u̧mä̧ úcuo işa̧ jö̧nä̧
ö̧jä̧cua̧. Jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ i ̧ ̧ pä̧'ä̧hua̧ jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ö̧tä̧mö̧ ö̧ David
hue'ö ö̧jiņö̧'a̧nö̧ uruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧. 33 Ja̧u̧mä̧ Jacob ahuaruhuä huotörömä
cädi'äcuähuä juiyönä umöhuäyotö jö̧nä̧tä̧ hue'ö ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö ö̧jä̧cuȩmä̧ beipome'inä
juiyäcua'a― päinäcua̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ Maríamä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧rö̧ pä'inäju: ―Piy̧ȩmä̧
¿ a̧'a̧nö̧ jä̧cuȩ ö̧ uborömä chieruhua'anämä?― 35Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ ädätö päinäcua̧:
―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ucuru ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧mä̧ jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ ujurutä mö̧ȩcuä̧chä̧cua̧ju̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ surojö jui'̧a̧ u̧huä̧pä̧chä̧cua̧mä̧ “Dios I ̧ ̧” pä̧'ä̧hua̧ ö̧jä̧cua̧. 36 Cuahuaruhuaju
Elisabet'inä böa isaju kö̧ja̧'a̧nä̧ ubo u'u ächäcua möchaju pä'i'inäju. Ku̧ju̧nä̧rö̧ juiyö'anötä huaju
pä ä'ijäcuamä, jitä pide kä̧hua̧ ö̧mä̧ kä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ päi'äcua möchaju kö̧ja̧'a̧mä̧.
37Dios jȩa̧ pä'ömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jeruhuoca'a―. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcua Maríamä pä'inäju: ―Ja̧u̧nu̧mä̧
Chu̧ru̧hua̧ umöhuäyajumä pȩnȩtä̧ kä̧ju̧sä̧. Chu̧ru̧hua̧mä̧ ucu päcuhuäji'a̧nö̧tä̧ jȩä̧ ö̧―. Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ yaju kä'ca ömä iḩui'̧iņö̧.

Elisabetrö María do'ächö ki'̧chiņö̧ huȩnȩ
39 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ möä'quiyutä jä̧jä̧ra̧'a̧, Judá rȩjȩ ö̧ yo̧mȩtȩ ötahuiyära̧'a̧ jurunänö

'chiņä̧ju̧ Maríamä. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ Zacarías ojusodenä rȩbȩhuip̧ö̧ do'ächi'ö Elisabetrö
te'ähuinäju. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Elisabetmä María tejähua'a kä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ku̧cuä̧ba̧ ö̧ borepi'inö
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ji'̧quiçha̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Elisabetmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cua̧tä̧ pä'i'inäju.
42 Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcua ―Nä̧tö̧ ö̧mä̧ adiunä pä'ähuajutä cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧ ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä
pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧ cuhuacuä ö pö ächömä― pä'ö huopi'inäju. 43―Piy̧ȩmä̧ ¿dä̧bö̧ örötä
iyähui'a'ajä̧ ö̧, Chu̧ru̧hua̧ ja̧ju̧ örö do'ächö kichönämä? 44 Tecuhuähua'a rä̧mip̧a̧'a̧ chä̧ju̧cu̧
jiy̧ȩnä̧tä̧ ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ esehuächi'ö borepi'äji chöacuä ö. 45Ucumä, iso päi'önä jä̧cua̧'a̧
pä'ö esetäjäjumä adiunä pä'ähuajutä cu̧jä̧cua̧ju̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ ucuru jiähuäji'a̧nö̧tä̧
pätecuächäcua'a ja̧'a̧ ö̧― pä'inäju. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcuamä María pä'inäju: ―Cha̧'cua̧ jacuä ö
úcuo tedähuäcu Chu̧ru̧hua̧mä̧. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chö̧jip̧ö̧nä̧
ppädäcuähuä Işa̧rö̧mä̧ esehuächi'äjusä, 48 ömä umöhuäyajutä huajumä chúcuo juiyönä
kä̧ju̧ru̧ amöcuädäja'a ö. Jitämä porö ö kä̧mä̧dö̧mä̧ adiunä ppä'ädäcuähuaju jö̧nä̧ pä äcuajusä
o'ca toi'önä ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧mä̧, 49 úcuo jähuänä pädi'önä jȩä̧ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyö Ju̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ ¡surojö jui'̧a̧! jö̧nä̧tä̧ pä̧'ä̧hua̧tó. 50 Ja̧u̧mä̧ koronö pä̧nä̧ kiņä̧tö̧rö̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧
ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ re topä'ijö churutä ye'ecunu amöcuädätörömä. 51Öjonä ujuru ij̧ȩpö̧ jitötä
a̧'cua̧nä̧ amöcuädö a̧mo̧nä̧tä̧ úcuotäcuähuätörömä pperetö icuinö. 52 Ttujurucu uruhuonä

kä̧tö̧rö̧mä̧ mȩyȩdö̧ icu úcuo jui'ätörötä úcuo ö̧ja̧ pä 'önä jȩpiņö̧. 53 Ppäinä kä̧tö̧rö̧mä̧
su ädi'önä jȩpö̧, järe ruhuotörömä jui'ätötä ̧u̧nä̧ hue'ö icuinö. 54 U̧mö̧huä̧ya̧ Israelrömä
ppä'ädinö re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä amöcuädi'ö. 55 Tä̧'o̧tö̧miņä̧rö̧ ucuocuinö'a̧nö̧, Abrahamminärö'inä
ja̧'a̧nä̧ a̧mö̧riy̧ä̧ jä̧'iņö̧ juäi ö pö ächö cädi'äcuähuä juiyönä ö̧jä̧cua̧rö̧'iņä̧― pä'inäju. 56Maríamä
yajucu kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ kiņä̧ju̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä kojusodera̧'a̧tä̧ ppa̧'ä̧chiņä̧ju̧.

Juan Bau sta uhuäpächinö huȩnȩ
57 Elisabetmä kuhuäbecua pä'ö pätecuächö pä̧nä̧ uhuäbecuinäju ki ̧ ̧rö̧. 58Dios jahuäjuru re

topö ppädäji ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ kö̧jo̧mȩ tö'cönänö kä̧tö̧'iņä̧, kidepä ö kahuaruhuä'inä yajutäcu
esehuächi'inätö.

59 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä ji'̧quiçha̧hua̧ ij̧ȩta̧ 'cuiocuä jȩ a̧ pä'ö
ichinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jä'o im̧iţä̧ ―Zacarías― jö̧nä̧ o arö pä'ö amöcuädinätö. 60 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧ju̧mä̧ ädätö pä'inäju: ―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Juan jö̧nä̧ im̧içuä̧cua̧―. 61 Ja̧'hua̧nö̧ päjä̧u̧: ―¿däje
pä'ö? Cuahuaruhuä ömä ja̧'hua̧nö̧ miçua̧mä̧ toa'a―. pä nä̧cua̧. 62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'coru juäinä
ij̧ȩpä̧'chä̧cuä̧huä̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jä'orömä ―¿ a̧'a̧nö̧ ocuhuäcua'a jä̧ ö̧ ucumä?― pä'ö.
63 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ işo̧dä̧ ̧huȩyu̧tä̧'ij̧o̧dä̧ jä'epo'ö: ―im̧im̧ä̧ Juan― pä'ö huȩyu̧ ̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ iḩuȩyu̧ ̧yä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧ o'ca toi'önätä. 64 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ iḩuȩnȩ ucuocua pä'ömä
ä'inä iņȩ'iņä̧ adiunä päi'äcu Diosrötä: ―adihua'a― pä'ö eseu ucuocuinö. 65 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jitöcu
tö'cönänö ö̧jä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Judea rȩjȩ ö̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧
möä'quiyu jä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧ o'ca juiyönä jiäcuähui'ina'a. 66O'ca toi'önä piy̧ȩ huȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ unichi'oca'atä a̧'cua̧nä̧mä̧ a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧: ―ja̧u̧ ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ ¿ de ju̧'a̧cö̧
jä̧cua̧'a̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ ujurunä rö̧ȩnä̧ ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kiņö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ pä'i'ö Zacarías eseunu ucuocuinö huȩnȩ
67 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä'o Zacaríasmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ pä'i'ö Dios päö huȩnȩ ji'ähuinö:

68―Tu̧ru̧hua̧ Dios Israel ö̧ja̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ adihuä işa̧ ja̧'a̧. Umöhuäyotö ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ö
ichäji nö'cö rötähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö mitö icu ejädö icua pä'ö. 69 Chutä u̧mö̧huä̧ya̧ David
ahuaruhuä'cotö ömä ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ ju̧ru̧hua̧rö̧ hueäjiy̧ä̧u̧jä̧tó, 70 ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧
kä̧mä̧dö̧ Chutä ö adihuä ö̧ja̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ji äunä ucuocuinö'a̧nö̧, 71 taboiyotö ö'inä
tö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ujuturu a̧'u̧tä̧tö̧ ö̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ö, 72 tä̧'o̧tö̧miņä̧rö̧
re topö, ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ amöcuädi'a pä'ö, 73 Tä'o Abrahamrö iso päi'önä jö̧nä̧tä̧ jȩä̧cuȩ
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pä'ö u̧ju̧niņö̧ 74 taboiyotö u̧mö̧ ö̧ tö̧jip̧iņö̧ o'ca'a chutä hueö yecuäcuähuä'inä juiyönä jȩtö̧nä̧
ppädatö pä'ö, 75 surojö'inä juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ juiyönä Chutä ä'ca ö jȩpö̧ tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧
ta̧'cua̧ro̧mȩ jubömä. 76Ucu ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ pä̧ ä̧cua̧jä̧,
Tu̧ru̧hua̧ ä'canä cui'̧chä̧cua̧'a̧ ö̧ u̧mä̧niy̧ä̧ jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ aditö cu̧ju̧na̧ pä'ö. 77Umöhuäyotö suronä
jȩtä̧'ij̧ö̧ ö̧ jȩpö̧ icuähuänätä tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä huȩnȩ u̧tȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧ jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧.
78 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios re niy̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ toa'a ö pä'ötä tȩä̧jä̧ päia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Hua̧ ju'toju u ujuturu
do'ächö icha'a ö, 79 hua'are a̧'cua̧juä̧ dea'a kä̧nö̧ yo̧o̧mȩ kä̧tö̧rö̧ itejäda pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧nö̧ 'chä̧cuä̧huä̧ mä̧nä̧nä̧ ̧'chö̧nä̧ oipatö pä'ö― pä'inö.

80 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ böo juoö ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ ujurucutä ö̧jö̧nä̧
juo'ächinö. Israel ö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuiņö̧ mo̧ro̧ jubö de'a juiyö o̧du̧nä̧tä̧ kä̧'chiņö̧.

Jesucristo uhuäpächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önätä ̧mi ̧ huȩyu̧tu̧ rötähua'a kiy̧a̧rö̧ pä'ö ru̧hua̧
Augusto César hue'ö u̧ju̧nä̧jim̧ä̧ jiäcuähui'ina'a. 2 Ja̧u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ huȩyu̧tu̧ rötähui'inömä Siria

rȩjȩnä̧ ru̧hua̧ Cirenio hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧ jiņa̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧ a̧mo̧nä̧ ötahuiyä ötä
̧huȩyu̧cua̧ pä'ö 'chiņä̧tö̧. 4 José'inä Galilea rȩjȩ Nazaret ötahuiyä ö rä'opö Judea rȩjȩra̧'a̧cu̧

'chiņö̧. Ja̧huä̧jä̧ Judea rȩjȩ ö̧ David idepiyu, Belén ötahuiyä pä'ö micuomecu, huä̧mip̧iņö̧, Josémä
Davidminä ö̧tä̧mö̧ ö̧'iņä̧ ahuaruhuä ö'inä isotö işa̧ ja̧'a̧ ö̧. 5 Irecua Maríacutä iḩuȩyu̧cua̧
pä'ö 'chiņä̧tö̧. Jahuäju ja̧u̧cu̧tä̧ kö̧ja̧ pä'ö ucuocu ku̧nä̧hua̧ju̧mä̧ möchaju jiņa̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätömä ju̧huȩnȩtä̧ ö̧ja̧'a̧ pätecuächina'a ki ̧ ̧rö̧ kuhuäbecua pä'ömä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ki ̧ ̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧rö̧ uhuäbecuinäju. Ja̧'hua̧nö̧ kuhuäbecuäjäcurumä pö̧jä̧ ̧yu̧ juä'opö rö näju
äjicuäcuähuotö ucuä'che ȩnä̧huo̧ca̧nä̧, cueächäcuähuä ö̧ja̧ ä'ähuodenämä täcö suhuädia'atä
ja̧'a̧ ö̧.

Dios huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Jesús uhuäpächäja'a jiähuinö huȩnȩ
8 Ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ ö̧tä̧mä̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ ötahuiyä u̧mi ̧ isode'inä juiyome

kiņä̧tö̧. Juhuorömä ä̧jim̧ö̧rö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ ku̧nu̧ a̧'ä̧riņä̧tö̧ yodomä ä̧jim̧ö̧rö̧ topä̧rö̧nö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
a̧ ä̧ra̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧jo̧mȩ o'ca juiyö säruunä

tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧ Tu̧ru̧hua̧ öadihuä ö. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧
huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ päinä̧u̧: ―Yecuhuätucuä'. Adihuä huȩnȩtä̧ ji'äu ichösä, o'ca toi'önä ö̧ja̧
rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ adihuä̧cuȩ huȩnȩtä̧. 11Mo̧ro̧jim̧ä̧ David idepiyu ötahuiyä ömä uhuäpächäjiy̧ä̧u̧jä̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ Cristomä. 12 Cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧mä̧
pa̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó. Äjicuäcuähuotö ucuä'che ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ ya̧tȩ ji'̧quiçha̧hua̧ pö̧jä̧ ̧yu̧ juä'opö
rö̧tä̧hua̧ ö̧'a̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutumä― päinä̧u̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ja̧u̧ huȩ'ä̧hua̧cu̧mä̧
ihueye mo̧ro̧jä̧ isotö recuätö ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧ Diosrötä úcuo te'äu: 14―Diosmä úcuo tȩ'ä̧cuä̧hua̧tó
korome ju'toju jo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö ju'toju jo̧mȩ úcuo isome kö̧rö̧mä̧. Pij̧ä̧ ö̧mä̧ huȩnȩ juiyönä
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ttö̧ja̧mä̧ churutä adiunä pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ cui'ätecuächätucuaja― pä'inätö.

O̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ Jesús uhuäpächäja'a topö ̧'chiņö̧ huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧ isoppa huotö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ̧hui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a o̧huȩja̧tö̧rö̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö: ―Belén ötahuiyära̧'a̧ ̧'chi'̧ä̧tu̧cua̧ jitä

'cuäopäja'a ji ähuäji totätucua, Tu̧ru̧hua̧ ujutu tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ij̧ȩpä̧jim̧ä̧―. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jurunänö 'chä̧hui'̧ö̧ topö po̧cuip̧iņä̧tö̧ Maríarö'inä, Josérö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'̧quiçha̧hua̧rö̧'iņä̧
äjicuäcuähuotö ucuä'che ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. 17 Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ topäjätö'cotömä ötö'cö jitörötä
jiäcuähui'äjimä o'ca toi'önä̧rö̧ ji'ähuinätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧nö̧
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topö esehuächi'inätö o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jitörötä ji ähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Maríamä piy̧ȩ o'ca juiyö ji ähuäjimä jijähuoca'a ka̧'cua̧ jacuänätä amöcuä̧rö̧
kiņä̧ju̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönä ä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧ to äji'inä
jitörötä jiäcuähui'äji'a̧nö̧ amöcuädö Diosrötä úcuo te'äunu esehuäyotö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Dios öadihuänä ö̧jo̧de ö Jesúsru ̧jȩpiņö̧ huȩnȩ
21 Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ij̧ȩta̧ 'cui'opö jȩ a̧rö̧ pä'ömä ko̧ro̧mö̧ ö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ pätecuächomenä

im̧im̧ä̧ JESÚS pä'ö o näcu u'u ächi'äcua'a ä'canä huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ hueinö'a̧nö̧tä̧.
22 Kadihuächäji mo̧ro̧ pa̧ja̧cuä̧cho̧mȩnä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ 'cächinäcu Tu̧ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ
̧jȩpa̧ pä'ö Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧ päö'a̧nö̧tä̧. 23 Tu̧ru̧hua̧ hueinö huȩnȩnä̧ huȩyu̧cui'̧iņö̧'a̧nö̧

―o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ uhuäpächätömä ̧ ̧mö̧ o̧rä̧ca̧ bahuecuächönä
uhuäpächa'a ö surojö jui'ätötä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'ähuotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧

ä'ca ömä―.c 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ päö'anö̧tä̧ öäre iyähuä iyinätö
―¿ ä̧jim̧ö̧ huocotö u̧nu̧cu̧tu̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ä̧jim̧ö̧ huotö u̧nu̧cu̧tu̧ u̧tä̧―d

päö'anö.

Cristorö jappahui'ö Simeón ucuocuinö huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jerusalén ötahuiyänä ya̧tȩ Simeón pä'ö miçua̧ kiņö̧. Ja̧u̧mä̧ Dios ö adihuä

işa̧ Diosrö ucuotä'ijö jiņa̧'a̧. Israel ö̧ja̧ a̧'cua̧ ȩmö̧ mo̧ro̧ pätecuächiyarö pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
a̧'ä̧ri'̧ä̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧cu̧tä̧ kiņö̧. 26 Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧

huäjuätö icu jiähuinäcu jiņa̧'a̧ ―ucumä Cu̧ru̧hua̧ huea päinä̧cu̧ Cristorö tocu'huoca'ara̧'a̧mä̧
'corupäcuhui'iy̧ä̧cua̧jä̧― pä'ö. 27 Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipäcu Dios öadihuänä ö̧jode jacuä
do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧hua̧ Jesús jä̧'o̧tö̧mä̧ Dios öadihuänä ö̧jodera'a 'cächinäcu
Hueähuä Huȩnȩ päö'anö jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ jȩ a̧rö̧ pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ 'cächäcurumä jappahui'ö cä'epö
Diosrötä ―adihua'a― pä'ö eseu ucuocuinö: 29―Chu̧ru̧hua̧ jitämä täcö cu̧mö̧huä̧ya̧rö̧mä̧ huȩnȩ
juiyönätä chiu̧̧nä̧ hue'ö icujä ucu päcuhuinö ta̧'a̧nö̧tä̧. 30 Tö̧jip̧ö̧nä̧ ppäcuhuädömä chö'ärenä
topäjisä. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ppäcuhuädömä o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ amöcuädö jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧ ku̧nä̧jij̧ä̧.
32 Judíos huocotörö'inä tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cumöhuäyotö
Israel ö̧ja̧'iņä̧ töadihuä päi'önä― pä'inö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ José'inä, ji'̧quiçha̧hua̧
ja̧ju̧'iņä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ esehuinätö o'ca juiyönä ji'̧quiçha̧hua̧ ötö'cö ucuocuäji amöcuädö.
34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Simeónmä adiu päinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'̧quiçha̧hua̧ ja̧ju̧ Maríarö'inä pä'inö: ―Pidemä
Israel ö̧ja̧ recuätö mo̧ ä̧chö̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ä̧rä̧mi'̧ö̧nä̧'iņä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
ö̧ja̧ pä'ö hue'ö ku̧nä̧hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önä ö̧ja̧'a̧nä̧ to'ijicu pä'ä'chäcuähua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧tó,
35 recuätö ö̧ja̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧nä̧mä̧ curä'chutä
ppöracuächäcuajujätó ucumä― pä'inö.

Ana jijähuinö huȩnȩ
36 Ju̧huȩnȩmä̧ Ana'inä kiņä̧ju̧, Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä isaju, Fanuelmiņä̧ reyoju, Asermiņä̧

ahuaruhuä'cotö isaju. Jahuäjumä böecuächinäju jiņa̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ uborö jerupaju kö̧jiņo̧mȩ ö̧
kä̧mä̧dö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö a̧'ȩ jo̧mȩtä̧ kiņä̧ju̧ jiņa̧'a̧ kirecuorömä. 37 Récua juojinö
o'ca'amä 84 a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kiņä̧ju̧. Jahuäjumä yodo'inä, mo̧ro̧'iņä̧ Dios öadihuänä ö̧jo̧de ömä
kupporächi'oca'atä ku̧cuȩ'iņä̧ a̧do̧chö̧ Diosrö'inä ucuocuä̧rö̧, Diosrö ucuotö jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧
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kiņä̧ju̧. 38 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ do'ächi'ö Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ―adihua'a― pä'inäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
Jerusalén ö̧ja̧rö̧ mitö icu ppa̧huä̧dä̧cuä̧huä̧ a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧mä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ ötö'cö ji'ähue'inäju.

Nazaret ötahuiyära̧'a̧ ppa̧ ä̧chiņö̧ o'ca'a Jesús böo juoinö huȩnȩ
39 Tu̧ru̧hua̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cä'ädö

Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧, jitötä depiyu Nazaret ötahuiyära̧'a̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ji'̧quiçha̧hua̧mä̧ böo juoö ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ ujurucutä ö̧jö̧nä̧ juo'ächinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ömä huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ juo'ächinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios re ö mippoönä
ppädäcuähuämä ja̧u̧nä̧tä̧ kiņa̧'a̧.

Jerusalén ötahuiyä ö Jä'o öadihuänä ö̧jodera'a Jesús do'ächö i'̧chiņö̧ huȩnȩ
41 Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri pä̧nä̧mä̧ a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Jä̧'o̧tö̧mä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧

'chi'̧ä̧nä̧tö̧ jiņa̧'a̧. 42 Ttö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ todärenö a̧'ȩ jö̧nä̧ hua̧ päi'omenä ja̧u̧ pä'cäri pä̧nä̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧
jȩ a̧ pä'ö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧. 43 Pä'cäri beipächäji o'ca'a ppa̧ ä̧cho̧mȩnä̧
ji'̧quiçha̧hua̧ Jesúsmä Jerusalénnätä ki'̧ip̧iņö̧ José'inä, Jesús ja̧ju̧'iņä̧ eruhua'anä̧tä̧. 44 ¿Iḩuä̧tö̧
ö̧'quȩtȩnä̧ 'chö̧cö̧? pä'ö amöcuädö ya'ute mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ iḩuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ahuaruhuä'inä, u̧huo̧juä̧u̧'iņä̧ ö̧'quȩtȩnä̧ usä̧riņä̧cu̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ usomenä toepiy̧ä̧u̧

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ usä̧ra̧rö̧ pä'ö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧
jä̧ji ̧ o'ca'a Dios öadihuänä ö̧jo̧de ö ö̧'o̧cui'̧iņä̧cu̧ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧ pä̧nö̧, jitörötä
jä'epä̧rä̧'chö̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧ ö̧'a̧'a̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ ä̧ju̧cuä̧rä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧
kiņä̧tö̧ u̧huo̧ju̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ ädä̧to̧'ä̧riy̧ä̧u̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧'a̧ topö a̧'cua̧ a̧ päi'ä̧u̧mä̧
ja̧ju̧mä̧: ―¡Chi ̧ ̧! ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧huä̧jä̧ ö̧ ujuturumä? Cuä'o'inä, ö'inä ta̧'cua̧
a̧'ȩcuä̧yo̧tö̧ tusä̧rä̧ja̧'a̧mä̧ amöcuädi― päjinäcu. 49 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu päinä̧u̧: ―¿Ttörömä

dä̧bö̧ cusä̧rä̧jä̧tu̧cuä̧ ö̧? ¿Chä'o aditähuä chaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ jerupäjätöjä?― 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
jahuätömä ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäjimä u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'amä jahuätöcutä
mȩyȩu̧ Nazaret ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö hue ötä jȩpö̧ ki'̧ä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧ju̧mä̧ piy̧ȩ o'ca juiyö 'cuäopäjimä jijähuoca'a ka̧'cua̧ jacuänätä amöcuä̧rö̧ kiņä̧ju̧.
52 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ö'inä, idepä ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios'inä
ö̧ja̧'iņä̧ esehuä̧rä̧cu̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ böo juo'i'änö.

Juan bau sta jiähue'inö huȩnȩ

3 1 Ru̧hua̧ Tiberio Césara jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņa̧'a̧mä̧ 15nö a̧'ȩ päi'omenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Poncio Pilato'inä
Judea rȩjȩ ö̧ gobernadorb jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Herodes'inä Galilea rȩjȩ ö̧

tetrarcac jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ a̧hua̧ru̧hua̧ Felipe'inä Iturea rȩjȩcu̧, Traconite
rȩjȩcu̧ tetrarca jö̧nä̧ hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Lisanias'inä Abilinia rȩjȩ ö̧ tetrarca jö̧nä̧
hue'ö ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, 2 ja̧'hua̧ta̧nö̧ Anás'inä, Caifás'inä sacerdotes uruhuotö jue'ipotö jö̧nä̧ hue'ö
ö̧jö̧ pä̧nä̧mä̧ Zacarías i ̧ ̧ Juanmä Dios iḩuȩnȩ rȩbȩhuiņä̧cu̧ ö̧ja̧ toächome ö̧jo̧mȩnä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ Jordán aje jäyoto tö'cönänö jö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧tä̧ pärocuäcutä amöcuädö
ajiyanä pötächi'äcuähuä huȩnȩ ji'ähue'inö suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ jȩpö̧ icuähuiyotö pä 'a pä'ö. 4Dios
päö jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ päö'anö: ―“Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ ichäcuome jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧nä̧tu̧cui.̧ U̧mä̧niy̧ä̧ jue'epätucui” pä'ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ huoa'a rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ö̧ja̧ toächome ö.

a3:1 César pä'ömä Romanos u̧ru̧hua̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ aditähuä ö im̧iḑo ―presidente― pähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
b3:1 Gobernador pä'ömä César idea'anä hueähuä ru̧hua̧rö̧ pähuä jiņö̧do.
c3:1 Tetrarca pä'ömä Gobernador idea'anä hueähuä ru̧hua̧rö̧ pähuä jiņö̧do.
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5 Pämärä̧jä̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ rȩä̧dä̧'chö̧ icuähuäcua'a, ja̧'hua̧ta̧nö̧ möä'quiyu jö̧ o̧du̧nä̧mä̧
o'ca juiyönätä jui'ädä'chö icuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧niy̧ä̧ huişä̧u̧ o̧du̧nä̧mä̧ jue'epä'chö
icuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧niy̧ä̧ teredunu jä̧'chö̧ o̧du̧nä̧mä̧ jaretö icuähuäcua'a. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä ö̧jip̧ö̧nä̧ Dios ppäda'a to äcuotö―e päome.
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö chutä u'utädä'chatö pä'ö 'chä̧tö̧rö̧mä̧: ―¡Ucutu ni'̧a̧ ä̧ca̧tö̧ ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧

huotöhué! ¿Ro̧ȩcuä̧ içhä̧cuȩ ö̧ töcuipächätucua pä'ömä di u̧huo̧juȩtä̧jä̧ ö̧ ucuturumä? 8 Pärou
cuamöcuädäjätucumä iso jö̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧tu̧cui―̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Tä'omä Abrahamrö
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ömä cuamöcuädäcuähuätucuä' ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. Ttömä pädä̧u̧jä̧, Diosmä pidu
inädu u'inä Abraham i ̧ ̧mö̧ päi'önä jȩa̧ pä'ömä ujuru ku̧nä̧rö̧. 9 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. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ö̧ja̧mä̧: ―ja̧'hua̧nö̧
jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ jȩtö̧'a̧nö̧jä̧ ö̧?― pä'inätö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä: ―Amöca işä̧ta̧ to̧ta̧rȩ
ku̧nä̧rö̧mä̧ jui'̧a̧rö̧ iyi. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ ku̧nä̧rö̧mä̧ juhua'a jö̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― ädätö päinä̧u̧.

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ichi'inätö ajiyanä u'utächi'a pä'ö:
Jahuätömä ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. ¿ujutumä a̧'a̧nö̧ jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧?― pä näcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧
pä äcumä: ―Ucuturu hueähui'inome ö'inä abonänö jö̧nä̧mä̧ jäcuepätucuä'― pä'ö ädä nä̧u̧.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧'iņä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ujutumä̧di ̧ ö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧?― pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä: ―Ya̧tȩrö̧'iņä̧ yecuepe'ätucuä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ yapare huȩnȩtä̧rö̧
päcuhuätucuä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curuhuotö ucuturu mitötä esehuächi'ätucui― päinä̧u̧.

15―¿Juantä tä̧ji ̧ Cristomä, Dios huea päinäcumä?― pä'ö a̧'cua̧ kö̧nä̧ jä'epäcuäunu a̧'cua̧nä̧
a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧riy̧ä̧cu̧ Juanmä o'ca toi'önä̧rö̧ ädä nö:
―Iso päi'önä ömä ajiyanätä chu'utädä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ya̧tȩ ö ö'inä abonänö ju̧ru̧hua̧
içhä̧cua̧. Ja̧u̧ içhä̧cua̧ ö̧jä̧pö̧ isäya ̧ä̧dä̧cuähuo̧mȩ'iņä̧ chejäda pä'ömä micuähuocösä ömä.
Ja̧u̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocuränä'inä u'utädäcuotöjä. 17Huäme isä'cua
coecuäbämä täcö u̧mö̧nä̧ 'chu̧'huä̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ trigo 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. 18 Ja̧u̧ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ 'quiecuä koro'inä, koro'inä adihuä huȩnȩ ji'ähue'inö ö̧ja̧rö̧mä̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Herodesmä tetrarca jö̧nä̧ hueähuä işa̧mä̧ Juan ro̧'ȩpö̧ päinä̧cu̧ jiņa̧'a̧
a̧hua̧ru̧hua̧ Felipe irecua Herodías kötö'cö cä'epö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä Herodes suronä
jȩä̧'ij̧ö̧'iņä̧ cä'epö. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ'iņä̧ ppächönä suronä jȩpiņö̧ Herodesmä. Juanrömä cärenä
päcuähuodenä ppe'tädö icuinö.

Jesús ajiyanätä u'utächi'inö huȩnȩ
21 Recuätö ö̧ja̧ ajiyanä u'utächi'inö pä̧nä̧mä̧, Jesús'inä ajiyanä pötädä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrö ucuocua'anä mo̧ro̧jä̧mä̧ bahuecuächina'a. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ işa̧ jö̧nä̧ pä'i'ö u̧nu̧cu̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mȩyȩhui'̧ö̧ Chunätä kä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Ya̧tȩ iḩuȩnȩ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Ucumä ö Chi ̧ ̧ re ni'̧a̧jä̧. Ucumä rö̧ȩnä̧tä̧
chesehuäcujä― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧.

Jesús ja̧ju̧ María kä̧do̧tö̧miņä̧
23 Jesúsmä chutä aditähuä adita pä'ömä 30nö a̧'ȩ jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ hua̧ ö̧ja̧'a̧ kä̧mä̧diņö̧, José i ̧ ̧ ja̧'a̧

pä'ö amöcuädinäcumä. Josémä Elí i ̧ ̧. 24 Elímä Matat i ̧ ̧, Matatmä Leví i ̧ ̧, Levímä Melquí i ̧ ̧,

e3:6 Isaías 40:3-5
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Melquímä Jana i ̧ ̧, Janamä José i ̧ ̧, 25 Josémä Mata as i ̧ ̧, Mata asmä Amós i ̧ ̧, Amósmä
Nahúm i ̧ ̧, Nahúmmä Eslí i ̧ ̧, Eslímä Nagai i ̧ ̧, 26Nagaimä Máat i ̧ ̧, Máatmä Mata as i ̧ ̧,
Mata asmä Semeí i ̧ ̧, Semeímä José i ̧ ̧, Josémä Judá i ̧ ̧, 27 Judámä Joana i ̧ ̧, Joanamä Resa
i ̧ ̧, Resamä Zorobabel i ̧ ̧, Zorobabelmä Sala el i ̧ ̧, Sala elmä Neri i ̧ ̧, 28Nerimä Melquí
i ̧ ̧, Melquímä Adi i ̧ ̧, Adímä Cosám i ̧ ̧, Cosámmä Elmodám i ̧ ̧, Elmodámmä Er i ̧ ̧, 29 Ermä
Josué i ̧ ̧, Josuémä Eliezer i ̧ ̧, Eliezermä Jorím i ̧ ̧, Jorímmä Matat i ̧ ̧, 30Matatmä Leví i ̧ ̧,
Levímä Simeón i ̧ ̧, Simeónmä Judá i ̧ ̧, Judámä José i ̧ ̧, Josémä Jonán i ̧ ̧, Jonánmä Eliaquim
i ̧ ̧, 31 Eliaquimmä Melea i ̧ ̧, Meleamä Mainán i ̧ ̧, Mainánmä Matata i ̧ ̧, Matatamä Natán i ̧ ̧,
32Natánmä David i ̧ ̧, Davidmä Isaí i ̧ ̧, Isaímä Obed i ̧ ̧, Obedmä Booz i ̧ ̧, Boozmä Salmón i ̧ ̧,
Salmónmä Naasón i ̧ ̧, 33Naasónmä Aminadab i ̧ ̧, Aminadabmä Aram i ̧ ̧, Arammä Esrom i ̧ ̧,
Esrommä Fares i ̧ ̧, Faresmä Judá i ̧ ̧, 34 Judámä Jacob i ̧ ̧, Jacobmä Isaac i ̧ ̧, Isaacmä Abraham
i ̧ ̧, Abrahammä Taré i ̧ ̧, Tarémä Nacor i ̧ ̧, 35Nacormä Serug i ̧ ̧, Serugmä Ragau i ̧ ̧, Ragaumä
Peleg i ̧ ̧, Pélegmä Heber i ̧ ̧, Hébermä Sala i ̧ ̧, 36 Salamä Cainán i ̧ ̧, Cainánmä Arfaxad i ̧ ̧,
Arfaxadmä Sem i ̧ ̧, Semmä Noé i ̧ ̧, Noémä Lamec i ̧ ̧, 37 Lamecmä Matusalén i ̧ ̧, Matusalénmä
Enoc i ̧ ̧, Enocmä Jared i ̧ ̧, Jaredmä Mahalaleel i ̧ ̧, Mahalaleelmä Cainán i ̧ ̧, 38 Cainánmä Enós
i ̧ ̧, Enósmä Set i ̧ ̧, Setmä Adán i ̧ ̧, Adánmä Dios i ̧ ̧.

Jesúsmä ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä 'cuäopinö huȩnȩ

4 1 Jesúsmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ hua̧tä̧ kä̧nö̧ Jordán ajera̧'a̧ ö̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ de'a juiyä̧jä̧ra̧'a̧cu̧ oipinäcu. 2 Juhua'a ömä ähue ä ö ka̧cuä̧mö̧

topäcuä̧hua̧ piņö̧ 40nö mo̧ro̧ ju̧huȩnȩ ö̧jo̧mȩnä̧. Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ yorö'isotä u̧cuȩmä̧ cuocö piņö̧.
Ja̧u̧ 'cuäopäji o'ca'amä ucua pä'ö ppäi rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähue ämä päinä̧cu̧: ―Iso
päi'önä Dios i ̧ ̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ po'qui ido'qui pá̧ppä̧ päi'önä pärohuächönä pä'i―. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesúsmä ädätö päinä̧cu̧: ―Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ ka̧'a̧, “ ö̧ja̧ işa̧mä̧ pá̧ ö̧tä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ ko̧cö̧
jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios päö huȩnȩ ö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jä̧cua̧”―.f 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ähue ämä
möä'ca ju'toju isä'cara̧'a̧ ȩmip̧iņä̧cu̧. Juhuä'cara̧'a̧ ö̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ uruhuonä hue'ö kä̧cuä̧huo̧mȩ
o'ca juiyönätä ya'utecutä ij̧ȩpo̧'iņä̧cu̧. 6―Piy̧ȩnä̧ hue'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧, öadihuäcutä ppächönä
örötä hueähui'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä chiyipö'a̧nö̧ hua̧sä̧ ucurumä, chiyipa pädäcuru

chiyö'a̧nö̧ hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧. 7Ucumä ö chä'ca jo̧mȩ ö̧ rȩjȩ pä̧mä̧dö̧ ucuotö jȩcu̧'u̧ u̧mä̧
jiy̧ȩ o'ca juiyönätä cuiäretä jä̧cua̧'a̧― päinä̧cu̧ ähue ämä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä: ―Ttö ömä
tö'ipächi Satanás. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a, “Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä rȩjȩ pä̧mä̧dö̧
ucuotö jȩpi.̧ Ja̧u̧ ka̧tä̧hua̧ hueötä jȩpi”̧g jö̧nä̧― pä'ö ädätö päinä̧cu̧ Jesúsmä. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ȩmip̧iņä̧cu̧. Ȩmip̧ä̧ji'̧ca̧ Dios öadihuänä ö̧jode huäme isä'ca
ju'tä u̧ju̧niņä̧cu̧. Jahuä'ca ömä päinä̧cu̧: ―Iso päi'önä Dios i ̧ ̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ porömä rȩjȩcu̧ tö'i.
10Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ päa'a, “umöhuäyotö isoppa huotörömä huȩä̧cua̧ ucurutä a̧ ä̧ra̧cu̧
pä'ömä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mö̧nä̧ a̧ ä̧rä̧cua̧jä̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧ ido'qui ppeocuächö juiya pä'ö”h
päome― päinä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ädätö päinä̧cu̧: ―Pä'ö ku̧nä̧hua̧'a̧mä̧ ka̧'a̧, “Cu̧ru̧hua̧
Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrömä ka̧cuä̧mö̧ tocu'huä'”i päome―. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Ähue ämä o'ca juiyönä
ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä cäädäji o'ca'a ja̧u̧ u̧mä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chiņö̧ recuonänö jö̧nä̧.

f4:4 Deuteronomio 8:3 g4:8 Deuteronomio 6:13 h4:11 Salmos 91:11-12 i4:12 Deuteronomio 6:16
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Ttö̧ja̧ ä'ca ö adita pä'ö kä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ adi nö huȩnȩ
14 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä ppa̧'ä̧chiņö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧cu̧.

Ja̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ adiunä úcuohuina'a̧ ja̧u̧ ötö'cömä. 15 Juhua'a ömä jahuätö
u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö huo̧juȩtȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ötä ucuotäcuähua̧ piņö̧.

Nazaret ötahuiyä chutä u'u ächinome ö Jesúsru ya ocuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä u'u ächinome Nazaret ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ aditocö

mo̧ro̧mä̧ ihueyenä jȩä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ u̧huo̧jui'̧odenä do'ächinö. Do'ächäji'ca̧mä̧ huȩyu̧cua̧'a̧ ucuocua
pä'ö ä̧rä̧mi'̧iņö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧rä̧mi'̧iy̧ä̧u̧ Dios päö jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ ̧no̧mȩd yinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ yäcu te'ädö toomenä po̧cuip̧iņö̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ: 18―Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧
önätä kö̧. A̧dȩ isoya da'epö pätetö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ usurä isotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuiyarö

pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ a̧'u̧ u'ätörö'inä a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ aditö chicuiyarö pä'ö hueinäcusä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ rä'opächö ö̧jip̧ö̧nä̧ jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ätocätö'inä to önä päi'önä aditö chicuiyarö pä'ö hueinäcusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ ȩmö̧
juiyönä hue'ä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧rö̧'iņä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädädiyarö pä'ö hueinäcusä. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
esehuä̧rö̧nö̧ ppädö pä̧nä̧ jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä―j pä'ö huȩyu̧cuo̧mȩ. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
huȩyu̧cuä̧ta̧mä̧ to̧rä̧dö̧ juhuodenä adicuä işa̧rö̧ iyopo'ö pä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dö̧rö̧mä̧ o'ca
toi'önätä juhuodenä pȩjä̧tö̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧ ja̧u̧ru̧tä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Ja̧u̧
huȩyu̧cua̧'a̧ chucuocuäjimä ucututä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ pätecuächa'ató jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧―. Jiähua
pä'ö kä̧mä̧dö̧nö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päiy̧ä̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä ötö'cömä adiunätä
ucuocuinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä huȩnȩtä̧ ucuocuomenä koromenä jiy̧ä̧u̧ esehuächi'inäcu.

―¿Ja̧u̧mä̧ José i ̧ ̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧― pä'ä'chinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Ucutumä jeruhuoca'atä
piy̧ȩ pä'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ päcuhuätucuäcua̧sä̧: “¡Jahuapö adicuä işa̧ ucutä aditäcuäu icui! Capernaúm
ötahuiyära̧'a̧ ö̧ jȩä̧cuä̧hui'̧iņa̧'a̧ tä̧ju̧cuiņö̧ ta̧'a̧nö̧ porö cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧ ö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpi”̧
jö̧nä̧mä̧ päcuhuätucuäcua̧sä̧― päinä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Dios päö
jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ chutä a̧mo̧nä̧ iŗȩjä̧ ö̧mä̧ esetococu― päinä̧u̧. 25―Ja̧'hua̧ta̧nö̧
iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Elías ö̧jiņö̧ mo̧ro̧mä̧ huäbodäcuä a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧ kä̧hua̧tö̧ 6nö huotö jo̧mȩnä̧
ajiya ichoca'a mo̧ro̧jä̧ mö̧ȩcuä̧chiņö̧ pä̧nä̧mä̧ rȩcua̧mö̧ recuätö ka̧cuiņä̧tö̧ Israel rȩjȩnä̧mä̧.
Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ rȩjȩ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧tä̧ ppäi u'huinätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö nä̧tö̧ recuätö
ö̧ja̧'a̧mä̧ Elíasrömä hueähui'oca'a jiņa̧'a̧ yajute kö̧ja̧'a̧'iņä̧. Sidón jäyä Sarepta ötahuiyära̧'a̧tä̧

kä̧ju̧e récua kö̧ja̧'a̧tä̧ i'̧chö̧nä̧ hueähui'ina'a Elíasrömä. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö jiäcuähuä işa̧ Eliseo
ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧ lepra märichei ö na̧'ä̧chä̧tö̧mä̧ recuätö ka̧cuiņä̧tö̧ Israel rȩjȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätö ömä ya̧tȩrö̧'iņä̧ adihuächi'önämä aditö icuähuoca'a jiņa̧'a̧. Naamánf Siria rȩjȩ ö̧ja̧
işa̧rö̧tä̧ aditö icuähui'ina'ató― päinä̧u̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jitötä u̧huo̧jui'̧odenä
pȩjä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önätä a̧mi ̧ surächi'inä̧u̧. 29Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ötahuiyä u̧mi ̧ ya'opö icu ȩmip̧iņä̧cu̧
möä'ca ju'tä beipome, öäre ötahuiyä huä̧jo̧mȩ, juhua'a ötä iju'tenö mo̧ä̧chö̧nä̧ ki'opö cuarö
pä'ö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötä ö̧'quȩtȩnä̧ 'cuä'opö iḩuiņö̧.

d4:17 Säbäräri ̧huȩnȩnä̧ ―libro― pä ömä isä'tämä jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧tó. Işä̧ta̧ koro juäi ij̧ȩta̧nä̧ huȩyu̧cuä̧mä̧
to̧rä̧dä̧cuä̧huiņa̧'a̧tó jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ―libro― pä ömä.
e4:26 Sarepta ötahuiyämä Israel rȩjȩ ö̧'iņä̧ kara'a. Jahuäju isajumä judíos huocotö isaju jiņa̧'a̧tó.
f4:27 Naamánmä judíos huocotö işa̧ jiņa̧'a̧tó.
j4:19 Isaías 61:1-2
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Ya̧tȩrö̧ Isoppa huotö suropätö ö̧jä̧cu̧ru̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ Capernaúm ötahuiyära̧'a̧ ö̧
31 Jesúsmä Galilea rȩjȩ ö̧ Capernaúm ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ aditocö

mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ huo̧juȩtȩ'iņö̧. 32 U̧huo̧juȩta̧'a̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧ iḩuȩnȩmä̧
úcuo işa̧ jö̧nä̧ ucuocuiyä̧u̧. 33 Judíos u̧huo̧jui'̧ode jacuämä ya̧tȩ kiņö̧ isoppa huotö suropätö
işa̧ a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ pä̧içu̧nä̧ huopinö: 34―¡Cä'ädi'itö! Jesús Nazareno işa̧mä̧ ¿ujutu
tö̧'quȩtȩnä̧mä̧ dä̧bö̧ cuiçhip̧ä̧rä̧? ¿Jȩpö̧ cuicuatö pä'ö ichäjijä tä̧ji?̧ Ucumä Dios ö huȩ'ä̧hua̧
Adihuä Işa̧ cu̧ja̧'a̧mä̧ chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧― pä'inö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä ro̧'ȩpö̧nö̧ päinä̧cu̧:
―¡'Coruchi'ö rä'opächirö!― Ja̧'hua̧nö̧ päcu isoppa huotö suropätö işa̧mä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ mo̧ö̧nä̧
jȩpo̧'ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ rä'opächinö ja̧u̧ u̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩä̧cho̧ca̧'a̧tä̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
to omenä nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'inätö: ―¿Däje huȩnȩnä̧ päa'a ö úcuo işa̧ jö̧nä̧
ujurucu hueomenä isoppa huotö suropätö'inä rä opächa'amä?― pä'inätö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
chutä ötö'cömä úcuohuächina'a ju̧huȩnȩ ppeyenä o̧du̧nä̧mä̧.

Pedro imiyaju ku̧märichei ömä Jesús aditö icuinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä judíos u̧huo̧jui'̧ode ömä ä̧rä̧mi'̧ö̧ rä'opächäji'ca̧ Simón ojusodenä

do'ächinö. Simón imiyajumä rö̧ȩnä̧ du'unä na̧'ä̧chiņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ na̧jä̧chiy̧ä̧u̧ ppädiyatö pä'ö
jä epä̧riņä̧cu̧. 39 Ku̧huä̧mȩnä̧ tö'cö po̧'ip̧ö̧ kumäricheimä ro̧'ȩpö̧ icuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧'ȩpö̧ icuomenä
kumäricheimä cäädi'inä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuäjumä yotäcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ ppäjädinä̧u̧. 40 Täcö kä̧hua̧
mo̧ä̧cha̧'a̧ o'ca toi'önä umärichei jiy̧ȩtȩtä̧ jo̧cö̧ ö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ i'cächä'chö yinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ 'cächä̧u̧ru̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩ'ö̧ aditä'chö icuinä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa huotö
suropätö recuätö ömä rä'opächä'chinätö pa̧'a̧nö̧ huopi'ä'chö kä̧nö̧: ―¡Ucumä Dios i ̧ ̧jä̧!―
jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―pidemä Dios huea päinä̧cu̧ Cristotä ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juiy̧ä̧cu̧ ucuocu
juiyönätä ro̧ȩpä̧rä̧'chiņä̧u̧. 42 Täcö mo̧ro̧ juoäji o'ca'amä rä'opächö ö̧ja̧ toächomecu 'chiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧mä̧ usä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧jo̧mȩ rȩbȩhuip̧ö̧mä̧ i'̧chö̧ juiyönä ro̧ ȩpä̧ra̧
pä'ö jȩ ̧nä̧cu̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ päinä̧u̧: ―korotö ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ jidähue'a pä'ö recuä rö̧ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä―
päinä̧u̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö ji'ähue'ö kiņö̧ Galilea rȩjȩ ö̧mä̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧rö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ȩmiņö̧ huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuätö ö̧ja̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cua̧ pä'ö jisähui'äcu Jesúsmä Genesaret
dubora jäyä kä̧mä̧diņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ dubora jäyora tö'cö huoi'quiyu to'care pä̧ja̧'a̧

topinö. Po̧iŗö̧ huoähuä ö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ o'ca ö huä̧mip̧ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ö̧'o̧po̧iŗö̧ huoähuä o̧sa̧ tö̧cä̧rö̧
pȩjiņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ja̧u̧ huoi'quiyu u ji'catenä pä̧mä̧diņö̧. Juhuä'camä Simón uhuoi'ca
jiņa̧'a̧. Rȩjȩ ö̧mä̧ jäyora tö'cönänö ki'opö ö̧niy̧a̧rö̧ pä'ö jäepinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huoi'canä
pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ ö̧ja̧ recuätörö huo̧juȩ ̧nö̧ huoi'ca ö. 4Ucuocu cä'ädäji'ca̧mä̧ Simónrö pä'inö:
―huoi'camä täcunänö jo̧mȩcu̧ ȩpi.̧ Cuiäretucu po̧iŗö̧ huoähuä o̧sa̧mä̧ ju̧huȩnȩ icuätucui po̧iŗö̧
huocuopätucua― päinä̧cu̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simónmä pärocua'a ö ädä nö: ―Chu̧ru̧hua̧ yodo'inä
'cuäoi'önätä juruhuächi'ö huo'ö taditä̧ra̧'a̧nä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ huo'opocotö päjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutä huecuhua'a ö po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ chiçuä̧cua̧sä̧― päinä̧cu̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ cuäji o'ca'amä
po̧iŗö̧mä̧ recuätörö huo'opinätö, ö̧ä̧rȩsa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ 'toruhuipönä̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ahuaruhuä koro'canä pȩjä̧tö̧rö̧ huopö huecähuinätö ppä'ädö chatö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ huo̧ ä̧u̧

'chä̧hui'̧ö̧ huoi'quiyumä to'carenä suhuädi'önä mo̧ä̧chö̧'a̧nö̧ päi'önä ȩniņä̧tö̧ po̧iŗö̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ topö Simón Pedromä Jesús ä'ca jo̧mȩ ihue'quiyucu mo̧'ö̧ kä̧nö̧ pä'inö: ―Ttö ömä 'quȩ'ip̧ä̧chi ̧
Chu̧ru̧hua̧. Ttömä suronätä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧―. 9 Po̧i ̧ rö̧ȩnä̧ huo ocuächäjiy̧ä̧u̧mä̧ Pedro'inä o'ca
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toi'önä chutäcu ka̧cuä̧jä̧tö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ye'inätö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Zebedeo i ̧ ̧mö̧mä̧ Jacobocu,
Juancu jahuätö'inä ye'inätö, Simón jitöcu aditä'ij̧ä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä Simónrö pä'inö:
―Yecuhuä'. Porö ö kä̧mä̧dö̧mä̧ ö̧ja̧rö̧ huoähuä işa̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧―. 11Huoi'quiyumä jäyoracu
i'cächö rö̧nö̧, o'ca juiyönätä jaropi'ö ru 'inäcu.

Ya̧tȩ umärichei lepra ö ö̧'ip̧iņö̧ huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiy̧ȩtȩ ötahuiyänä ö̧jo̧mȩnä̧ ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧ lepra märichei ö na̧'ä̧chö̧mä̧ ichi'inö.

Ja̧u̧mä̧ Jesúsru topö i'ä rȩjȩ beecuächönä mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö jä'epinö: ―Chu̧ru̧hua̧ ucuru
pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧ ö chadihuächi'önä aditö cuicu'anö hua̧jä̧ ucumä― pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päcu:
―Jesúsmä u̧mö̧ te'ädö mȩiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩ'ö̧nö̧mä̧: ―Ye. Pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. Adihuächi'i―
pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ umärichei lepramä ya'utecutä juiya'a toepo'inäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ jiähua pä'ömä hueococu piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧: ―Sacerdote jö̧nä̧ hua̧rö̧ cuij̧ȩcua̧ täi.
Moisés hueinö'a̧nö̧k cuiäre iyähuä cuiya täi cuadihuächi'äji ij̧ȩcuä̧ päi'önä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
esetäcua'anö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötö'cömä yabocutä úcuohuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ö̧ja̧

recuätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧'ip̧ä̧riņä̧tö̧ ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ umärichei ö'inä ö̧'ip̧ö̧nä̧
aditö icuatö pä'ö.

'Cuä̧'a̧rö̧ aditö icuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ toö o̧du̧nä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chä̧rö̧ kiņö̧ Diosrö ucuocua pä'ö. 17 Koronö mo̧ro̧mä̧

fariseos huotö'inä, Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩto̧mȩ pȩjiņä̧tö̧. Jahuätömä ö̧jo̧mȩ
pö̧nä̧ ö̧ Galilea rȩjȩ ö̧'iņä̧, Judea rȩjȩ ö̧'iņä̧, Jerusalén ötahuiyä ö'inä ichäjätö jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ aditö icua pä'ömä Tu̧ru̧hua̧ ujurumä ja̧u̧cu̧tä̧ kiņa̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ korotö u̧mä̧tö̧mä̧ ya̧tȩ 'cuä̧'a̧rö̧ ö̧'ä̧bänä ö̧'a̧'a̧nä̧ i'cächinätö. Chutä ä'ca ötarö pä'ö jacuoju
ȩpa̧ pä'ö jȩpiņä̧tö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ ö̧ jȩ ö̧ juiyönä jä̧u̧ isode huäme

'cha ädinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'tä̧'ȩpo̧'ö̧ ö̧'ä̧bänä ö̧'a̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ Jesús ä'ca jo̧mȩ jui'ädö
ö näcu. 20 Jahuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ toomenä: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧, suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧

unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ pä'i'öjätó― päinä̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧mä̧ fariseos huotöcu
amöcuäda pä'ö rötädipinätö: ―Chujua Diosrö suronä ucuocumä ¿ de ju̧'hua̧jä̧ ö̧? ¿Dios ö'inä

ka̧ra̧ kö̧ tä̧ji ̧ suronä jȩ ö̧ unichi'äcuähuä işa̧mä̧?― jö̧nä̧ pä'ähuinätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuänä
amöcuädäji u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―¿Cua̧'cua̧ jacuä ömä dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧

cuamöcuädätucua'a ö? 23 ¿Tiy̧ȩjä̧ ö̧ hue a pä'ö koro ö'inä abonänö jeruhuocömä? Ucu suronä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'ä̧cuä̧huiy̧a̧tä̧ pä'i'öjä ¿jö̧nä̧cö̧? Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi ¿jö̧nä̧cö̧? 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inömä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧ suronä jȩ ö̧ unichi'a pä'ötä hua̧ ö̧ja̧'a̧mä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧
'cuä̧'a̧rö̧ hue'ösä― päinä̧u̧. ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ cuojusodera̧'a̧ täi jö̧nä̧tä̧ pä'ösä ucurumä―
pä'inö 'cuä̧'a̧rö̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ö̧'ä̧'́ij̧äbä ȩmip̧ö̧
Diosrötä úcuo te'äu esehuäya̧ ojusodera̧'a̧ iḩuiņö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ topö o'ca toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧
topä̧riņä̧tö̧: ―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧ koromenä jö̧tä̧ topätöjä― pä'ö kä̧nö̧ Diosrötä úcuo te'ähuinätö
ye'ecuä'chö kä̧nö̧tä̧.

U̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä Jesús Levírö oipinö huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä rä'opächö i'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧ Leví

pä'ö miçua̧rö̧ topinö ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huo̧ca̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧
päcuhui'a öcu ichi― päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ca juiyönätä jaropi'ö chutäcu 'chiņö̧.

k5:14 Leví co 14:1-8
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29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Levímä pä'cärimä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩiņiy̧ä̧cu̧ chutä ojusode ömä. Ru̧hua̧ öäre pärätä
ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ korotö'inä recuätö pȩjiņä̧tö̧ mesa isodänämä jahuätöcumä. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätö ö huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧ fariseos huotöcu u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ to'ijicu pä a pä'ö topä̧rä̧'chö̧
rohuecuä'chö pä'inätö: ―Ucutumä ¿dä̧bö̧ cuä̧nö̧'iņä̧ cucuätucua'a ö, au'inä cuahuätucua'a ö
ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧ jö̧nä̧mä̧?― pä'inätö.
31 Jesúsmä ädätö päinä̧u̧: ―Na̧'ä̧cho̧co̧tö̧mä̧ jahuapö adicuä işa̧rö̧mä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ na̧'ä̧chä̧tö̧tä̧ jahuapö adicuä işa̧rö̧ recuä rö̧jä̧u̧mä̧. 32Adihuä ö̧ja̧rö̧tä̧ ja'ate'ömä ichocö
pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ pärou amöcuädiya ö pä'ö odipa pä'ötä
ichinösä― päinä̧u̧.

33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inätö: ―Juan u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ fariseos huotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧
u̧cuȩmä̧ 'cuäopönätä a̧do̧chä̧'chö̧ Diosrö jäecuä'inä jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö

cuä̧nö̧tä̧, autä jȩ a̧'a̧ ö̧ ucu cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧?― pä'inätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä: ―Irecuarö
ȩmä̧cua̧ ahuaruhuärömä jitöcu ö̧jä̧im̧ä̧ ¿ u̧cuȩ a̧do̧chö̧nä̧ hueö'a̧nö̧ tä̧ji?̧ 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
koronö mo̧ro̧ irecuarö ȩmä̧cua̧rö̧ 'cho'icuotö pä 'äcuotö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächomenätä u̧cuȩ
a̧do̧chä̧cuo̧tö̧― päinä̧u̧.

Pö̧jä̧ta̧nä̧'iņä̧, vino isoyanä'inä huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
36 Pähuä huȩnȩnä̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩtö̧ päinä̧u̧: ―'Ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ ja̧rȩä̧ta̧ ö̧mä̧ ji'̧quiçha̧jä̧ta̧'iņä̧

'cui'opö täbo işä̧ta̧nä̧mä̧ be'epö 'tö̧ä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ be'epö 'tö̧ ö̧ ö̧mä̧ serähui'ötä serähuia'a
jarȩä̧ta̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧rȩä̧ta̧ ö̧ 'cuio̧̧cuä̧ta̧mä̧ täbo işä̧ta̧cu̧mä̧ yoräteu juiyönätä päi'a'a.
37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ vino isoya jiņä̧ a̧' ̧po̧coyamä täbo isäbanä 'carö ku̧nä̧huo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö'carö ömä
ki'ädi'ö ppa'ö icu serähui'ö 'carähuäba täbo isäbamä isoya'inä riähuächönä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'carähuä
oba'inä toe'ächö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ vino isoya jiņä̧ a̧' ̧po̧coyamä jareö obanätä 'carö ku̧nä̧huä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ isäba'inä, isoya'inä adiunätä a̧huä̧rä̧cuä̧hui'̧ö̧. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ täbo isoya
jueipoya ö ä̧cuo̧mȩnä̧ aumä pabotä joyamä röjinämä ahuocö. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ahuähuoyatä adiu
ahuähui'oyamä pä'ö― päinä̧u̧.

Mo̧ro̧tä̧ ucuota'anä mo̧ro̧ adi nörömä ucuotocö jiņö̧ huȩnȩ

6 1 Judíos aditocö mo̧ro̧ ö̧mä̧ todärenä päi'omenä ku̧nä̧huä̧ ka̧cuo̧mȩ Jesús 'cuäopomenä,
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ o'tä se'opo'ö cuinätö̧ u̧mö̧nä̧ ma̧ro̧pä̧rö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos huotö ö

korotömä pä nä̧u̧: ―Adicuocö mo̧ro̧ jȩ a̧ pä'ö hueähuocömä ¿dä̧bö̧ pä'ö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ ö̧
ucutumä?― 3 Ja̧'hua̧nö̧ jä epiyäcu Jesúsmä ädätö 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 ȩmiņa̧'a̧mä̧, ucua pä'ö'inä hueähuocö sacerdotes huotörötä pätetö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧.
Ȩmä̧ji'̧ca̧mä̧ cuinö. Ja̧u̧cu̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ iyinö― päinä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä
judíos aditocö mo̧ro̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tó―.

Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧ joi'inäcuru aditö icuinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a koro adicuocö mo̧ro̧ päi'omenä Jesús judíos u̧huo̧jui'̧odenä do'ächö

huo̧juȩ ̧nö̧. Ju̧huȩnȩmä̧ ya̧tȩ kiņö̧ u̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ joi'inäcu. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huȩyu̧cuä̧
ö̧ja̧'iņä̧ fariseos huotö'inä u̧huȩcuä̧nä̧ to ä̧rä̧'chiņä̧cu̧ adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ aditö icuaja pä'ö

churutä huȩnȩtä̧rö̧ pä̧ ä̧cuȩ ö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö a̧möcuädömä u̧huo̧juiņä̧u̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧mö̧ joi'inäcu̧ru̧ pä'inö: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ o'ca toi'önä tö̧'quȩtȩ kä̧mä̧di―̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧diņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Jiy̧ȩtȩ jädepä̧u̧jä̧tó. Adicuocö mo̧ro̧ jȩ a̧
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pä'ömä ¿ ̧yȩ ö̧ hueähui'a'a ö? ¿Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧cö̧? ¿Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧cö̧? ¿Ttö̧jip̧ö̧nä̧
ppädäcuähuä öcö̧? ¿Tta̧'cua̧rö̧ jȩpö̧ icuähuä öcö̧?― päinä̧u̧. 10 Ppeyénä soböcuächönä pȩjä̧tö̧
o'ca toi'önä̧rö̧ topäji'ca̧ u̧mö̧ joi'inäcu̧ru̧ pä'inö: ―Cu̧mö̧ te'ädi― jö̧nä̧. Ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩo̧mȩnä̧ u̧mö̧mä̧ adihuächi'inäcu ko̧ro̧mö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ to omenä rö̧ȩnä̧tä̧ a̧mi ̧
surächi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ jitötä ucuocuäcuähuinätö a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ to'ijicu jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö
Jesúsrumä.

Ttö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö hueipäcuotörö ȩmiņö̧ huȩnȩ
12 Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ Jesúsmä möä'cara̧'a̧ ö̧ Diosrö ucuocua pä'ö 'chiņö̧. 'Chä̧ji'̧ca̧mä̧ yodo

'cuäoi'önätä Diosrötä ucuocuinö. 13Mo̧ro̧ päi'äji o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ o'ipinö. O'ipäji'ca̧
jahuätö ömä ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧ru̧tä̧ pojopö ȩmiņö̧. Jahuätörömä ―hue'ähuotö― jö̧nä̧ oinä̧u̧.
14 Simónrö'inä ȩmiņö̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ ―Pedro― jö̧nä̧'iņä̧ oinäcu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ a̧hua̧ru̧hua̧
Andrésrö'inä ȩmiņö̧. Jacoborö'inä, Juanrö'inä, Feliperö'inä, Bartolomérö'inä 15Mateorö'inä,
Tomásrö'inä, Alfeo i ̧ ̧ Jacoborö'inä, Simón Zelote pä'ö miçua̧rö̧'iņä̧ 16 Jacobo a̧hua̧ru̧hua̧
Judasrö'inä, Judas Iscarioterö'inä ȩmiņö̧, churutä mä̧u̧chä̧cuä̧u̧ ö̧tä̧cua̧rö̧.

Chutä hue'ähuotörö ȩmä̧ji'̧ca̧ ö̧ja̧ recuätörö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ möä'ca pämärächi'ome ö
17 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a jitöcutä mȩyȩu̧ pämärome kä̧mä̧diņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ a̧ ä̧ra̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧

recuätö ö̧ja̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧'iņä̧, Tirocu,
Sidóncu jäyorara̧'a̧ ö̧'iņä̧ ichäjätöcutä. Jahuätömä ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ umärichei ö
ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuatö pä'ö'inä ichäjätö jiņa̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppa huotö suropätö ubara
u epä'ijä̧u̧'iņä̧ pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧ adihuächi'önätä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä mȩ a̧rö̧

pä'ö amöcuädinätö ujurumä ja̧u̧ u̧tä̧ räopä̧ra̧'a̧ ö̧. O'ca toi'önärö̧tä̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditä'chö icuinö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ topö pä'inö: ―Adiunä kä̧tö̧jä̧ ucutu usurä isotömä Dios

huea'anä kä̧cuä̧huä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 21Adiunä kä̧tö̧jä̧ ucutu jitä ppäi u'ätömä su̧'huä̧di'̧ä̧rö̧tä̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧. Adiunä kä̧tö̧jä̧ ucutu jitä ajuähuätömä ya̧'ä̧u̧tä̧ ya̧cu̧huä̧huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧
ja̧'a̧ ö̧. 22Adiunä kä̧tö̧jä̧ ucutumä ö̧ja̧ ucuturu a̧'u̧to̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu u
'quȩ ̧pä̧cho̧mȩnä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu suronä ucuocuä'chomenä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ suropätörö
a̧'cua̧rö̧nä̧ cutö'cö suronä ucuocuomenä'inä ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö cuese yä̧u̧. 23 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
cuesehuätucuaja, esehuächi'ötä cuesehuächi'ätucuaja micuä päi'önä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧
mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ ö̧. Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ jȩ ̧na̧'a̧ ö̧
jitötä ä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧―.

24―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Ja , ucutu ruhuotöhue! Cua̧'cua̧ adiu kä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧tó.
25 ¡Ja , ucutu jitä su'huädi'ö kä̧tö̧hue! Cucua pä'ötä ppäi rö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó. ¡Ja , ucutu jitä
ya̧'ä̧huä̧tö̧hue! Re ruhuä pä'i'ömä cuajuähuäcuotöjätó. 26 ¡Ja ucutu cutö'cötucu o'ca toi'önä
ö̧ja̧ adiunä ucuocue'ä̧u̧hué! Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ adiunä ucuocue'inä̧u̧ ä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧ Dios

päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧jä̧ pä ähua'anä yaparehuätö ötö'cömä. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pä'ösä. Cuabo'iyotö jö̧nä̧ huotörömä repe'ätucui. Ucuturu a̧'u̧tä̧tö̧rö̧mä̧ adiunätä
jȩpä̧tu̧cui.̧ 28Ucuturu suronä pä'ätörömä adiunätä pä'ätucui. Ucuturu suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
Diosrötä ucuocuätucui. 29 Cui'ebabanä 'ta'örömä kara'anä'inä 'tahua'anä iyirö. Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
huäme işä̧ta̧ 'choipö ömä jacuä işä̧ta̧'iņä̧ ȩma̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topirö. 30 Cuiyarö pä'ö jä'epörömä
iyirö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiäre 'cho'ipörömä ppa̧huä̧da̧cu̧ pä'ö jäcuepärö. 31 Ttö̧ja̧mä̧ ucuturu adiunä
jȩ ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ äcuomenämä ucututä adiunätä jȩpä̧tu̧cuiţö̧. 32Ucuturu
repe'ätörötä repecuhuätucu umä ¿ ̧yȩ ö̧ cuimicuähuätucuäcua'a jä̧ ö̧? suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧'iņä̧ jitörötä repe'ätörötä repe'ätö ja̧'a̧mä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ ucutumä ucuturu adiunä
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jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ adiu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ ¿ ̧yȩ ö̧ cuimicuähuätucuäcua'a jä̧ ö̧? suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧'iņä̧ yoräteunätä jȩpä̧tö̧ ja̧'a̧mä̧. 34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppa̧ ä̧dä̧cuo̧tö̧rö̧tä̧ pärou cuiyätucu umä

¿ ̧yȩ ö̧ cuimicuähuätucuäcua'a jä̧ ö̧? suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ “pärocua'a ömä yoräteunätä
ppa̧huä̧dä̧cua̧sä̧” pä'ö amöcuädö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ pärou iyätö ja̧'a̧mä̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuabo'iyotörö'inä repe'ätucui. Adiunätä jȩpä̧tu̧cui.̧ Pärou iyätucui pärocua'a ö cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ
a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧. Juhua'acumä micuä päi'önä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ rö̧ȩnä̧

jä̧cua̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧ “ppäcuhuädäcusä”
pä'ocotörö'inä, adiunä jȩpo̧co̧tö̧rö̧'iņä̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädäcuähuä işa̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ re
rö̧jö̧nä̧ topötä kä̧tu̧cui ̧ cuä'otucu re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä işa̧ ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧―.

37―Surojönä pätetä̧rö̧ päcuhuä'chätucuä' surojönä pätetö pä'ähuotö cu̧jä̧tu̧cu̧ juiya pä'ömä.
Micuähuächönämä pä'ö cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧' micuähuächönätä pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ juiya pä'ömä.
Suronä jȩ ̧nö̧mä̧ unichi'ätucui suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧mä̧ unichi'äcuähuiyotö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
38 Iyätucui. Cuiyätucuomenämä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ jö̧nä̧ jo̧mȩnä̧, 'co̧ä̧chö̧nä̧nö̧ ȩquip̧ö̧nä̧, cäyutu
iņȩpö̧nä̧nö̧, huä̧do̧ ̧'ö̧nä̧ iyähui'äcuotöjä jappahui'önötä cäcuepätucunä päi'önä. Pa̧ja̧tö̧ cuiyätucu
ta̧'a̧nö̧tä̧ pa̧ja̧tö̧ iyähui'äcuotöjä pärocua'a ö'inä―. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ pä'inö:
―¿Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧mä̧ ka̧ra̧ ä̧to̧ca̧rö̧ o'ipaji tä̧ji?̧ ¿Ta̧ju̧cuäyotömä rejunä mo̧'ä̧cho̧co̧tö̧ pajatö tä̧ji?̧
40 Ya̧tȩ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧ abonänömä huocö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ huo̧juip̧ö̧
cä'ädö jo̧mȩnö̧ hua̧ päi'omenä churutä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ pä̧i'̧ä̧cua̧. 41 Işo̧'qui ̧ cu̧jä̧hua̧ ö'ärenä
ȩco̧'quiţä̧mä̧ ¿dä̧bö̧ tocu'huä̧ra̧'a̧ ö̧ icui'ca cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧?
42 ¿Cuij̧ä̧hua̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päcuu'anö ja̧'a̧ tä̧ji ̧ “chö̧jä̧hua̧ cui'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ chicuacu”
päcuu'anö hua̧jä̧ tä̧ji ̧ ucutä cui'ärenä icui'ca ȩca̧'a̧ tocu'huäcuähuoca'ara̧'a̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧mä̧
yapare hua̧jä̧tó. Äcuomenämä cua̧mo̧nä̧ cui'ärenä ȩcä̧'ca ö ȩmä̧u̧ icui. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä adiunä
uhuähuäcua̧jä̧ cuij̧ä̧hua̧ ö'ärenä ȩco̧'qui ̧ ȩmö̧ cuicua pä'ömä. 43Adihuä juäi isäinämä u̧huä̧ju̧
surojömä huȩjo̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojäinämä u̧huä̧ju̧ adihuä juäimä huȩjo̧cö̧. 44Daumä jite pö̧nä̧
u̧huä̧ju̧ u̧tä̧ topö huo̧juä̧huä̧. Higos obamä so̧ä̧'cua ömä 'toähuocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uvas a̧me'inä
dau u'cua jäi ötämä 'cui'ö ca̧ca̧tä̧cuä̧huo̧cö̧. 45 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. Ttamiso'qui jacuä suhuädi'önä
ȩcö̧tä̧ ucuocuätötó änämä. 46 Ttö pädö'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧ “chu̧ru̧hua̧,
chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧ päcuhuätucua'a ö örömä? 47O'ca toi'önä örö ichätömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
chiḩuȩnȩ'iņä̧ ä̧ju̧cu̧ jȩpä̧tö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö jidähuäcuotöjä. 48 Ja̧'hua̧nö̧
huotömä ya̧tȩ ojusode adita pä'ö täcunä sa'äji'ca̧ kada'ca 'quiecuä'camä inähuä huäme 'qui'epö
rö nö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ aje su'huädi'omenämä pä̧içu̧nä̧ ppa'ö döina'a juhuode
isodenämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isodemä 'quiyönätä huiņode inähuä huäme 'qui'epö adicuode
ja̧'a̧ ö̧. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ jȩpo̧co̧tö̧mä̧ ya̧tȩ ojusode adita pä'ö kada'ca 'quiecuä'ca
juiyönätä rȩjȩtä̧ jo̧mȩ adi nö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Juhuodemä aje pä̧içu̧nä̧ ppa'ö döomenä kada'ca
'quiecuä'ca juiya'a ö mo̧ä̧chiņode. Mo̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ toe'ächinode― pä'inö.

Ciennö huotö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

7 1 Jesúsmä ö̧ja̧ recuätö ä̧ju̧cu̧nä̧ o'ca juiyönätä huo̧juȩtö̧ cä'ädäji'ca̧ Capernaúm ötahuiyänä
do'ächinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ ciennö huotö u̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ rö̧ȩnä̧ repeäcumä

'corupäi'ö'a̧nö̧tä̧ päi'önä na̧'ä̧chiņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧ Jesús ötö'cö ucuocua'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ huotörö hue'inö ajuähuipönö jä epiyarö pä'ö u̧mö̧huä̧ya̧rö̧
aditö icu ichiyarö pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ Jesús ö̧jo̧mȩ ichö ajuähuipönö jä'epinätö
ötähue'oca'atä i'̧chiy̧a̧tö̧ pä'ö: ―jätepä̧cuȩ cuiyarö pä'ömä ja̧u̧mä̧ adihuä işa̧tó 5 tahuaruhuä
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judíos ö̧ja̧rö̧ repea'a ö. Huo̧juiçuode'inä yodete adi niy̧ä̧u̧jä̧― pä näcu. 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä
jahuätöcutä 'chiņö̧ Jesúsmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isode ömä tö'cönänö päi'a'a su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧
ahuaruhuä korotörö hue'opo'inö Jesús ö̧jo̧mȩcu̧. Jahuätömä: ―Chu̧ru̧hua̧ juhua'a yabocumä
cuichi'ädo. Chojusodenä'inä docuhuächö juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä ömä pä'äji. 7 Ja̧'hua̧nö̧
micuähuocötä chö̧ja̧'a̧ ö̧ cuä'ca jo̧mȩ'iņä̧ ichocö päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuiḩuȩnȩnä̧tä̧'iņä̧
pä'opoiyi ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuomenätä'inä ö̧'ip̧iy̧ä̧cua̧sä̧ chu̧mö̧huä̧ya̧mä̧. 8 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― pä'äji pä'ö pä näcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsmä koromenä jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧'iņä̧ juiyächi'önä ―¡isodí!̧― pä'ö esehuächi'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö kärächi'ö
ö̧ja̧ chutä o'ca'anä ichätörö pä'inö: ―Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ Israel ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧

rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö pä'ijösä pädä̧u̧jä̧― pä'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueä̧u̧
päjätömä isodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ to omenä u̧mö̧huä̧ya̧ na̧'ä̧chä̧jiŗö̧mä̧ pi'̧ip̧ä̧jiŗö̧tä̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧.

Yajute récua ki ̧ ̧ chu'ä̧cua̧ 'corupä'i'äjirö Jesús oädinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a koro mo̧ro̧ Naín ötahuiyä pä'ö micuome 'chä̧hui'̧iņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧'iņä̧ recuätö, korotö ö̧ja̧'iņä̧ recuätö ja̧u̧tä̧cu̧ 'chiņä̧tö̧. 12Ötahuiyä äpate tö'cö
pä 'omenä yajute récua ki ̧ ̧ ka̧tä̧hua̧ 'corupä'i'äjirö 'turu icu 'chä̧nö̧ rä'opätörö pätecuinätö.
Jahuäjucumä ötahuiyä ö̧ja̧ recuätö ka̧cuiņä̧tö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ jahuäjuru topö re
ȩmä̧huip̧ö̧: ―Cuajuähuä'― jö̧nä̧ päinäcua̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ tö'cö pä'i'ö hua'arebanä mȩ'iņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ mȩiy̧ä̧u̧ ȩpä̧tö̧mä̧ kä̧mä̧diņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧diy̧ä̧cu̧: ―Mö̧ä̧ya̧. Ä̧rä̧mi'̧i ̧ jö̧nä̧
pädäcujä― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä 'corupä'i'äjimä ä̧rä̧mi'̧ö̧ ucuocuinö. Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ ja̧ju̧ru̧ iyinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ to omenä o'ca toi'önätä ye'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrötä
úcuo te'ähuinätö: ―Ujutu tö̧'quȩtȩnä̧ korotö Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ abonänö
hua̧ ij̧ȩcuä̧chö̧tó. Diosmä umöhuäyotörö do'ächö ichäji ja̧'a̧tó― pä'inätö. 17O'ca juiyönä Judea
rȩjȩ ö̧'iņä̧, ppeyénä o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧ úcuohuächina'a ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧jim̧ä̧.

18 Juan u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧ huȩnȩ o'ca juiyönä ji ähuinäcu.

Juan pötädäcuähuä işa̧ ötö'cö micuähuächi'önä ö̧ja̧ ä'ca ö Jesús ucuocuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäcu Juanmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ta̧ju̧ru̧ ä̧tȩpo̧'ö̧, Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö

hue'inö: ―¿Içhä̧cua̧ päinäcumä ucutä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ka̧ra̧rö̧tä̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?―
pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuä̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ Jesús ö̧jo̧mȩ ichi'ö pä'inätö: ―Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ ucuru jä'epö tä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö hueäjä̧u̧jä̧. ¿Içhä̧cua̧ päinäcumä ucutä
tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ka̧ra̧rö̧tä̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧cö̧?― pä'inätö. 21 Ja̧u̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ recuätö
umärichei ö'inä ö̧'ip̧ö̧nä̧, ubara uhuähuä ö'inä ö̧'ip̧ö̧nä̧, isoppa huotö suropätö ö'inä
ö̧'ip̧ö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ätocätö recuätö'inä to önä päi'önä aditö icuinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä

ädätö päinä̧u̧: ―Tocu'huätucuäji'inä, cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧ji'̧iņä̧ ji'ähuäjätucui Juanrömä. Ätocä'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 huȩnȩmä usurä isotörö'inä ji'äcuähui'a'a pä'ö. 23 Ttörö dö'ö mo̧'o̧cö̧mä̧ adiunätä
ö̧jä̧cua̧― päinä̧u̧. 24 Juan hue'ähuotö ppa̧ ä̧chä̧ji ̧ o'ca'a Juan ötö'cö ö̧ja̧ recuätörö jiähua
pä'ö rötädipinö: ―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?̧ 25 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
¿Däje tocu'huätucua pä'ö räcuopinätucuä ö? Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧ tocu'huätucua
pä'ö ¿rä'opinätöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. A̧diḩuä̧ta̧ ö̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧, huȩnȩ juiyönätä
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ka̧cuä̧tö̧mä̧ ruhuotö ojusode a̧'cua̧cuo̧denätä kä̧tö̧. 26 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. 27Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ pätetö huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ päome: ―Cui'ä
ä'ca jo̧mȩ chiḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧ hue'ösä, cu̧mä̧nä̧ cui'̧chä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧nä̧cua̧rö̧―l

päome. 28 Pädä̧u̧jä̧tó, nätö̧ ö̧ uhuäpächinätö ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'ató Juan pötädäcuähuä işa̧ ö̧'iņä̧
abonänö hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä Dios huea'anä ka̧cuä̧tö̧ ö̧ pabotä huotömä Juan ö'inä
abonänö huotötó― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧, ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧
ö̧ja̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Diosmä jueötä hua̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ jiņa̧'a̧ jitötä'inä

Juan u'utädinä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ fariseos huotöcu, Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧cu̧tä̧ Dios
huo̧ju̧nä̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧ ya'ocuinätö jiņa̧'a̧ Juan u'utädome ö u'utächi'oca'a jiņa̧'a̧ ö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ pä'inö: ―Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ ¿däjenä huȩnȩtö̧ pädäcuotö jä̧ ö̧? ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿Däje jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö jä̧ ö̧? 32 Jahuätömä ppo̧'ä̧tö̧ ötahuiyä kä'co päcuähuome pä̧nö̧ huopätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. “Ppö̧ä̧huä̧na̧nä̧ ppöta'anä esehuächi'ömä tö'ocotö päjätöjä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ re
ruhuä pä a'anä ajuähuocotö päjätöjä” pä'ö ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huopätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. 33 Juan
pötädäcuähuä işa̧mä̧ pá̧'iņä̧ ucuoca'a, vino isoya a̧' ̧poya'inä ahuoca'a ichörömä “isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧” päcuhuinätucuäcu. 34 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 päcuhuätucuäcu.
35 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'inö.

Fariseos işa̧ ojusode ö Jesúsmä a̧dȩja da̧'ȩcua̧ päi'inö huȩnȩ
36 Fariseos huotö ö ya̧tȩ Jesúsru jä̧'ȩpä̧riņö̧ chutäcu cuä̧nö̧ i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos

işa̧ ojusodenä do'ächi'ö mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä ö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
isajumä fariseos işa̧ ojusode ö Jesúsmä mesa isodänä ö̧'a̧'a̧ ku̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ jiy̧u̧tȩ işä̧yu̧
alabastro ido'qui ö a̧diçuä̧yu̧ a̧dö̧nä̧ amehuoya a̧cuä̧yu̧ i'cächinäju. 38 Jahuäjumä Jesús abo ja̧'a̧nä̧
'chä̧hui'̧ö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca ajuäu kiņä̧ju̧. Kȩ'chȩrȩja ö ö̧jä̧piy̧ä̧ a̧cuä̧mi'̧ö̧nä̧ riripö kuhuo'chenä
'ca̧'ö̧ jo'epinäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ 'chu̧'huo̧pä̧'chö̧ jȩpö̧ amehuoya da'epinäju. 39 Ja̧'hua̧nö̧
jȩja̧'a̧ topö fariseos işa̧, ojusodera̧'a̧ o'ipäjimä a̧'cua̧nä̧tä̧ pä'inö: ―Pidemä Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ jö̧ ö̧mä̧ “chö̧jä̧pö̧nä̧ me'äjumä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ isaju” pä'ö'inä “ tö ju'huotö
isaju” pä'ö'inä huo̧jua̧ji―̧ pä'inö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús ädätö päinä̧cu̧: ―Simón. Jiy̧ȩtȩ huȩnȩ
jidähuacutó― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ―A̧. Ji'ähui huo̧juȩcuä̧ işa̧― jö̧nä̧ ädä nö. 41―Ya̧tȩ pärätä
pärou iyähuä işa̧mä̧ ta̧ju̧ mippo näcu. Ka̧ra̧mä̧ 500 denarios jo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ 50nö
denarios jo̧mȩnä̧. 42 T mitajimä jui yäcu mippotä'ijömä ta̧ju̧cuä̧yotörötä micuä päoca'atä
unichi'iņö̧. Jitämä ji'ähui, ¿jahuätö ömä de ö u̧ru̧hua̧rö̧ abonänö jö̧nä̧ repe'ächi'ö'a̧nö̧
huinömä?― pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simónmä ädätö pä'inö: ―Rö̧ȩnä̧ imippota'a unichi'iniy̧ä̧cu̧
pinö a̧'cua̧ra̧'a̧ pä'ö amöcuädösä ömä― pä'inö. Jesúsmä: ―Jueötä päcuhuäcu― päinä̧cu̧.
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isaju kö̧'a̧'a̧cu̧ kärächi'ö Simónrö pä'inö: ―¿Paju isajuru topöjä? Cuojusodenä
dodächa'anä ajiya'inä cuiyococu päjisä chö̧jä̧piy̧ä̧ töcähuoyamä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pajumä
kȩ'chȩrȩja ö chö̧jä̧piy̧ä̧ a̧cuä̧mi'̧ö̧nä̧ riripäjäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kuhuo'chenä 'ca̧'ö̧ jo'epäjäju. 45Ucumä
'chu̧'huo̧pö̧'iņä̧ tecuhuähuococu päjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pajumä dodächäjinö ja̧'a̧nä̧ cäjädi'oca'atä
chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ 'chu̧'huo̧pä̧'chö̧ pä̧ju̧. 46Ucumä chunä'inä a̧dȩjamä dacuepococu päjisä. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ pajumä a̧dö̧nä̧ amehuoya ö chö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ da'epäjäju. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pädäcujätó.
Rö̧ȩnä̧ suronä jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'äcuähuiyajutä pä'i'äju, rö̧ȩnä̧tä̧ repejächi'a'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
suronä jȩiņö̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ unichi'äcuähuiyäcumä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ repe'ächi'ö― pä'inö. 48 Ja̧'hua̧nö̧
pä'äji'ca̧ jahuäjurutä pä'inö: ―Suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'äcuähuiyajutä pä'i'äjujätó― pä'inö.
49 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä ja̧u̧cu̧tä̧ mesa isodänä pȩjä̧tö̧mä̧ rötädipö a̧'cua̧
jacuänä ucuocuinätö: ―¿Suronä jȩ ö̧'iņä̧ unichi'äcuähuiyotö pä 'önä jȩpö̧mä̧ de ju̧'hua̧
jä̧ ö̧?― jö̧nä̧. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isajuru pä'inö: ―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jim̧ä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧ ppädäjäcuajä.
Huȩnȩ'iņä̧ juiyönätä täi― päinä̧cua̧.

Jesús adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu cueächa'anä nä̧tö̧ ppä̧ ä̧dä̧riņö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Jesúsmä ötahuiyä bäreunä'inä ötahuiyä ppo̧ö̧tä̧ ko̧mȩ'iņä̧ o'ca
juiyönätä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ö 'chiņö̧. Ttö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧

huotö'inä ja̧u̧cu̧ 'chiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö nä̧tö̧'iņä̧ 'chiņä̧tö̧ isoppa huotö suropätö ö'inä,
märichei ö'inä ö̧jip̧ö̧nä̧ aditö icuähuiyotö pä'i'inätömä. Karajumä María ―Magdalena―
jö̧nä̧'iņä̧ pä'ähuaju jiņa̧'a̧. Jahuäju umä isoppa huotö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö rä opächinäcua
jiņa̧'a̧. 3 Karajumä, Chuza irecua Juana. Ja̧u̧mä̧ Herodes öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧. Karajumä
Susana. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö nä̧tö̧'iņä̧ recuätö churutä recuä rö̧jö̧ ppä̧'ä̧dä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ jiņa̧'a̧.

Ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧ ku̧nu̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ recuätö ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä jö̧ o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧ ö̧jo̧mȩ
̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧ Jesúsmä: 5―Ya̧tȩ ku̧nä̧huä̧ ru̧hua̧

ku̧nä̧huä̧du ku̧nu̧ 'chä̧nö̧ rä'opinö. Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧no̧mȩnä̧ korodumä mä̧nä̧ jä̧yä̧mä̧ mo̧iņä̧du.
Juhuädumä 'cuȩ'cu̧ cuinädu. Ppiy̧u̧tä̧ ichi'ö ucui'inädu. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ korodumä jacuä inähuä
jo̧mȩ mo̧iņädu. Ba'i'ömä bahui'a'anä jo'ötä icuina'a rȩjȩmä̧ acunänö jo̧ca̧'a̧ ö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
korodumä so̧ä̧'cua 'quȩtȩ mo̧iņädu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ so̧ä̧'cua jiy̧ȩcu̧tä̧ ba'i'ö a ädi'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ korodumä rȩjȩ adihuome mo̧iņädu. Juhuädumä adiu bahui'inö. Bahuinö o'ca'a u̧huä̧ju̧'iņä̧
huȩjiņa̧'a̧, jite ömä 100nö jo̧mȩnä̧ huȩjö̧nä̧ päi'önä― pä'inö. Piy̧ȩ huȩnȩ ucuocu cä'ädömä,
iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧ pä'inö: ―¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!― jö̧nä̧.

9 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ päcuhuäjimä
¿däje jicuhuähua pä'ö päcuhuäjä ö?― jö̧nä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ pä'inö: ―Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ö̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧nä̧'chiņö̧ huȩnȩ ucutu cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ömä
hueähui'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotörömä huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧tä̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö hueähui'a'a,
topömä to a'anä to ö juiyäcua'anö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cu̧mä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyäcua'anö.m 11Huȩnȩtö̧ pädäjimä pa̧'a̧nö̧ jidähua pä'ö pä'äjisä. Ku̧nä̧huä̧dumä Dios iḩuȩnȩ
ja̧'a̧. 12Mä̧nä̧ jäyä ö 'cuȩ'cu̧ cuinö jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä ä̧ju̧cu̧mä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧ji ̧ o'ca'amä
ähue ä ichi'ö ä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩmä̧ amiso'qui ö 'cho'ipö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧jip̧ö̧ juiya pä'ö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jacuä inähuänä mo̧ä̧chiņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä huȩnȩmä̧ eseunutä ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧
kada'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ po' yä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ jui a'a ö jurunätä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä pä̧nä̧ ö'ätecuächomenä 'quȩ'ȩcuä̧chä̧tö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ so̧ä̧'cua̧
'quȩtȩ mo̧iņa̧'a̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä ä̧ju̧cuiņö̧ o'ca'a ö̧jo̧mȩnä̧ pij̧ä̧ jähuä a̧'cua̧ a̧ jö̧nä̧
amöcuädäcuähuä ö'inä, järe ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, kä̧cuä̧huä̧ ö̧nö̧ä̧ ö̧'iņä̧ a̧ ä̧di'̧ä̧u̧ u̧huä̧ju̧'iņä̧
huȩjö̧ juiyönätä. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ adihuome mo̧iņö̧ jä̧ji'̧a̧nö̧ huotömä amiso'quinä
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a̧möcuädömä adiunä amöcuäda pä'ö huotö ö̧dä̧pȩ'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧. Jahuätömä ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
unichi'oca'atä a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö ö̧ja̧'a̧ ö̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ rä'opö kä̧u̧― pä'inö.

Tä̧ju̧cuiņö̧mä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ a̧tä̧ra̧ pä'ö jö̧ huȩnȩ
16―Ya̧tȩ'iņä̧ lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧ isäbanä mö̧'ȩpö̧ u̧ju̧no̧cö̧. Pä̧cuä̧huä̧ppä̧ dea'a'inä u̧ju̧no̧cö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cä̧nä̧tä̧ u̧ju̧nu̧ do'ächätö tȩa̧hua̧'a̧ to a pä'ö. 17 Yä̧huä̧iņä̧ jähuämä o'ca
juiyönätä huäjunä päi'önä ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩtä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dajö ku̧nä̧huä̧'iņä̧ o'ca juiyönätä
u̧huo̧ju̧nä̧ päi'önä tȩa̧hua̧'a̧cu̧ rä'epö ku̧nä̧huä̧cuȩtä̧ ka̧'a̧. 18 Cuä̧ju̧cuä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ topä̧rä̧cuä̧u̧

kä̧tu̧cui.̧ Ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ juhua'a yabocutä iyähui'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä jui'ätömä
u̧ju̧nä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧'iņä̧ 'cho'icuotö pä 'äcuotö― pä'inö.

Ya̧nä̧ jähuä ötä ahuaruhuä jö̧nä̧ huotörö jiähuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧ju̧'iņä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ ö̧jo̧mȩcu̧ ichinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä ö̧jo̧mȩmä̧
̧'chi'̧ö̧ juiyönä jiņä̧u̧ ö̧ja̧ rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧ ö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ji ähuinäcu: ―Cua̧ju̧'iņä̧ cuij̧ä̧hua̧tö̧'iņä̧

u̧mi ̧ kä̧tö̧tó ucuru to a pä'ö― jö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu ädätö päinä̧u̧: ―Cha̧ju̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ jö̧nä̧ huotömä Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧― jö̧nä̧.

Kä̧rö̧'coppa'inä ajiya'inä esetönä Jesús hueinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ koronö mo̧ro̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ huoi'canä pä̧mä̧dö̧ päinä̧u̧: ―Dubora ya̧nä̧

jij̧ȩ ̧'chä̧tu̧cua̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ki'opö rö̧nö̧ 'chiņä̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ chutämä ä'i'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kä̧rö̧'coppamä ta'ipö kä̧rö̧'co̧huiņa̧'a̧ dubora ömä. Ajiyama̧ ö̧ suhuädi'omenä
ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ päi'inä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'o̧mȩ ichi'ö porädö icu pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, Tu̧ru̧hua̧
¡to'e'ätöjädo!― Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu porächi'ö kä̧rö̧'coppa'inä ajiya ppau obi'inä ro̧'ȩpö̧ pä'inö.
Ro̧'ȩpö̧ icuomenä kä̧rö̧'coppa'inä ajiya ppau obi'inä cä'ädö icu huirodö rö̧niņa̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ juicuhuätucua'a jä̧ ö̧?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitötämä ye'ecuä'chö nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧rö̧tä̧ kä̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö: ―Ja̧u̧mä̧ ¿ de
ju̧'hua̧ jä̧ ö̧ kä̧rö̧'coppa'inä, ajiya'inä esetönä hue'ömä?― jö̧nä̧.

Gadarenos işa̧'iņä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ Jesús ppädinö huȩnȩ
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ gadarenos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ jubö rȩbȩhuiņä̧tö̧ Galilea rȩjȩ pä̧tȩcuä̧nö̧ işä̧jä̧ra̧'a̧.

27Huoi'ca ö mocu u̧huä̧mi'̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ichi'inö ya̧tȩ ötahuiyära̧'a̧ ö̧ ichäji, isoppa huotö suropätö
recuo ö̧jä̧'ij̧ä̧cu̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ jui'̧a̧, isodenä'inä ko̧cö̧, idoriyä hua'inätö o'co jähuä pä̧jö̧
o̧du̧nä̧tä̧ kä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧. 28 Ja̧u̧mä̧ Jesúsru topö pä̧içu̧nä̧ huopinö. Huopi'ö kä̧nö̧ Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧
kada'ca mo̧'ä̧mö̧ pä̧içu̧nä̧ huopö pä'inö: ―Jesús, jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ Dios i ̧ ̧mä̧ örömä ¿dä̧bö̧ pä'ö
mȩcuo̧pä̧rä̧ ö̧? ¡Ubara ucuepíya öhué!― jö̧nä̧ jä̧'ȩpä̧riņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jäepina'amä Jesúsmä
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ ö̧ja̧ işa̧ ö̧ räopächa pä'ö hueäja'a ö jiņa̧'a̧. Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ recuo
usurä ȩmä̧u̧nä̧ jȩä̧'ij̧ä̧cu̧ jiņa̧'a̧. Cuoräu o̧sa̧nä̧'iņä̧, cuoräu obönä'inä yö̧'ȩpä̧'chö̧ hua'adä'chö
rötö ö̧nö̧'cä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ocuä'chö icuomenä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧
ö̧ja̧ toomecu ya'opä'chö icuä'ijäcu jiņa̧'a̧. 30 Jesúsmä ja̧u̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Cuim̧im̧ä̧

¿ a̧'a̧nö̧ miçua̧jä̧ ö̧?― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧: ―Ttö chim̧im̧ä̧ Legióng pä'ö miçua̧sä̧―
pä'inö, isoppa huotö suropätö recuätö ja̧u̧nä̧ do ächina'a ö. 31 Jahuätömä jä epä̧riņä̧cu̧
'tu̧ppä̧chi'̧o̧mȩ'iņä̧ juiyäju rejura̧'a̧ hueö icu juiyatö pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧ möä'ca
jo̧mȩ cu̧chiţö̧ recuätö cuä̧nö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö cu̧chiţö̧nä̧tä̧ do ächönä

g8:30 Legión pä'ömä Romanos ö̧ja̧ su̧ro̧da̧u̧ ̧huȩnȩ jiņa̧'a̧ 6.000 su̧ro̧da̧u̧ jo̧mȩnä̧ ö̧jo̧mȩnä̧.
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hueatö pä'ö jä epä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcumä ―ye― pä'ö hueinä̧u̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧mä̧
ö̧ja̧ işa̧ ö̧ rä'opächö cu̧chiţö̧nä̧tä̧ do'ächächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ do ächächomenä möä'ca sanebä

jo̧mȩ ö̧ rächö dubora jacuä a'ähuächinätö. Tta'ähuächö mo̧'ä̧chö̧ a̧'ä̧huä̧chiņä̧tö̧. 34 Cu̧chiţö̧rö̧
a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päi'a'a topö tö'ipächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ tö'ipächö kä̧nö̧mä̧ ötahuiyä
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ötahuiyä u̧mi ̧ jö̧ o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ji'ähuinätö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧

päi'äji topö 'chä̧nö̧ rä'opächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ö̧jo̧mȩ ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ isoppa huotö
rä opächäjäcurutä topinätö Jesús ö̧jä̧pö̧ kada'ca ö̧'a̧'a̧ ö̧ä̧rȩta̧'iņä̧ 'ca̧tö̧ rö̧tä̧hua̧tä̧ amöcuädö'inä
jo̧mȩnö̧ adihuächäjitä. Ja̧'hua̧nö̧ to omenä ye'ecue'inätö. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ topäjätö'inä isoppa
huotö ö ö̧jip̧ä̧ja̧'a̧mä̧ ―ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ki'̧ip̧ä̧ji―̧ pä'ö ji ähuinä̧u̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä
gadarenos ̧rȩjä̧ ppeyé o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ iḩuiy̧a̧tö̧ pä'ö hue'ä̧riņä̧tö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ye ecua'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsmä huoi'canä pä̧mä̧dö̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa huotö
suropätö rä opächäjäcumä chutäcu ö̧ja̧ pä'ö jäepä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧rä̧cu̧ Jesúsmä ädätö
päinä̧cu̧: 39―Cuojusodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chi.̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios rö̧ȩnä̧tä̧ ucuru ppädäji jicuhuähua täi―
päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús churutä rö̧ȩnä̧ ppädäji ötö'cö o'ca toi'önä ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧
jiähuä'chä̧ya̧ 'chiņö̧. 40 Jesúsmä ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ recuätö eseunu to näcu o'ca toi'önätä
a̧ ä̧rä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧.

Ppö'o ö na̧'ä̧chiņä̧ju̧ru̧'iņä̧ aditö icua'anä Jairo i juru'inä Jesús oädinö huȩnȩ
41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Jairo pä'ö miçua̧ ichinö. Ja̧u̧mä̧ judíos ö̧ja̧ u̧huo̧jui'̧ode ö u̧ru̧hua̧.

Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧ ajuähuipönö jäepä̧riņä̧cu̧ ojusodenä doächiyarö pä'ö, 42 i ju
katähuaju, 12nö a̧'ȩ jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ huaju, 'corupäji'ö'a̧nö̧tä̧ na̧'ä̧chä̧ju̧ru̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧
Jesús i'̧cho̧mȩnä̧ ö̧ja̧mä̧ recuätönä ̧'cha̧'a̧ ö̧ 'co̧ä̧chö̧nä̧tä̧ jisähuinäcu. 43 Ja'huanö ja̧'a̧nä̧
yajute kiņä̧ju̧, ppö'o ö 12nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ usurä ȩmä̧huä̧'ij̧ä̧ju̧mä̧ kiäre pärätä'inä jahuapö ru̧hua̧rö̧
kimitä'chomenä beipächiniyä̧cua̧mä̧ yorö'iso ya̧tȩ'iņä̧ aditö icu juiyönä huajumä. 44 Jahuäjumä
Jesús abo ja̧'a̧nä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ä'ca mȩ'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩjö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ ojuchi'inäcua̧
kucuojamä. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'inö: ―¿Di jä̧ ö̧ örö mȩ'ä̧jim̧ä̧?― Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ o'ca
toi'önätä ― ömäcö̧ ja̧'a̧― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä omenä Pedro'inä, ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧tö̧'iņä̧ pä'inätö:
―Tu̧ru̧hua̧ ¿di jä̧ ö̧ örö mȩ'ä̧jim̧ä̧ pä'öjä tä̧ji?̧ ö̧ja̧ recuätö 'co̧ä̧chö̧nä̧ 'chä̧nö̧ jisähua'amä―
jö̧nä̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús pä'inö: ―Ya̧tȩ mȩ'ä̧ji ̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧ chujuru räopächa'amä
u̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧― pä'inö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧ dajahuächö kö̧jip̧a̧ pä'ö juiyäcuamä
ö̧'ä̧huip̧ö̧nö̧tä̧ ichö ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧miņä̧ju̧. O'ca toi'önä ä'ca ö huäjunä jijähuinäcu:

―Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧ mȩ'ä̧jä̧ju̧sä̧― pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―mȩdö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ pi'̧ip̧ä̧jä̧ju̧sä̧― pä'ö'inä.
48 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesúsmä päinäcua̧: ―Isaju. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jim̧ä̧ cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäjäcuajä.
Huȩnȩ'iņä̧ juiyönätä täi― jö̧nä̧. 49 Jiņä̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧nä̧ judíos u̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧ ojusodera̧'a̧ ö̧
ya̧tȩ ichö ji'ähuinö: ―Cui jumä täcö 'corupä'i'äjäju. Huo̧juȩcuä̧ işa̧rö̧mä̧ juhua'a yabonömä
o̧cuip̧ä̧rä̧'― jö̧nä̧. 50 Jesúsmä ä̧ju̧cu̧ ädä näcu: ―Yecuecuä'. Iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ jö̧nä̧tä̧ ese .
Ja̧'hua̧nö̧ cuesetomenätä kö̧'ip̧ä̧cua̧ju̧―. 51 Isodenä do'ächömä korotömä do ächö juiyönä
päinä̧u̧ chutäcumä. Pedrorötä, Jacoborötä, Juanrötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'̧quiçhahuaju kä'ocu, ka̧ju̧cu̧
jö̧nä̧tä̧ do'ädinö. 52O'ca toi'önä ajuähuäcuähuinätö yajuru a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
pä'inö: ―Cuajuähuätucuä'. 'Corupä'i'ocoju. Ä'ötä ä'äju―. 53 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧
ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧, 'corupä'i'äjäju pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. 54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö o'ca toi'önä̧rö̧
rä'epö icuäji'ca̧ ji'̧quiçhahuaju ku̧mö̧nä̧ 'chu'huädö kä̧nö̧ pä'inö: ―Ji'̧quiçhahuaju ä̧rä̧mi'̧i―̧ jö̧nä̧.
55 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ka̧'cua̧ru̧hua̧ isoppa ppa̧huä̧dip̧ä̧cua̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧cuȩ kucua
pä'ötä yaju pä'ö hue'inö. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kä'o ka̧ju̧ jö̧nä̧mä̧ ye'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'cuäopäjimä ya̧tȩrö̧'iņä̧ ji ähua pä'ömä hueoco̧u̧ pinätö̧.
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Ttö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö Jesús hueinö huȩnȩ

9 1 U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ ku̧nu̧ ujuru iyinä̧u̧ isoppa huotö
suropätörö'inä hueähuänä ujuruhua pä'ö, umärichei ö'inä ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditä'chö

cunä. 2Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ji ähua pä'ö'inä, na̧nȩpä̧tö̧rö̧ aditö cua
pä'ö'inä hueinä̧u̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Cui'̧chä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ recuä rö̧jä̧cuȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧
cuȩpä̧tu̧cuä̧'. Cui a'ca'inä, cusacoyu'inä, cu̧cuȩtu̧cu̧ pá̧'iņä̧, pärätä'inä, cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ hua̧'a̧dä̧rö̧
cu̧ju̧nä̧'ij̧ä̧ta̧'iņä̧ cuȩpä̧tu̧cuä̧'. 4Docuhuächätucuodenätä cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ cuiḩuä̧tu̧cuo̧mȩ jubö.
5 Korome ötahuiyä ömä ö̧ja̧ eseunu to oca'a jö̧ ö̧mä̧ räcuopächätucuomenämä cuij̧ä̧pö̧nä̧
ri'̧a̧ppȩ'iņä̧ ri'äu icuipötä räcuopächätucuaja ya ocuä̧rä̧ji ̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önä― päinä̧u̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
rä'opäjätö'cotö ̧'cho̧mȩnä̧ ötahuiyä ppo̧ö̧ o̧du̧nä̧ 'cuä'opö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'inätö,
na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ ö̧'ip̧ȩ'ö̧nä̧ aditä'chö icunu o'ca juiyönä ö̧tä̧.

Jesús jȩä̧'ij̧ö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Herodes a̧'cua̧ juiyächi'inö huȩnȩ
7Herodes tetrarca jö̧nä̧ hueähuä işa̧mä̧ Jesús jȩä̧'ij̧ö̧ o'ca juiyönä ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ amöcuädömä

juiyächi'inäcu ―Juanmä hua'are ö o'ächäji― pä ä'chiyäcu. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä: ―Elías
ij̧ȩcuä̧ji―̧, korotömä: ―Täbocö Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ ö̧ ya̧tȩ o'ächäji―
pä ä'chiyäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä'chiyäcu Herodesmä pä'inö: ―Juanmä 'cui'opö cuarö pä'ö
huedinäcu ja̧'a̧mä̧ ¿Tide ju̧'hua̧cö̧ ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧'ij̧a̧'a̧ chä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧? Tocharöhué― päinä̧cu̧.

U̧mä̧tö̧ 5.000 jo̧mȩnä̧ huotö ucuinö huȩnȩ
10 Jesús hueinä̧u̧mä̧ ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö jȩ ̧nö̧mä̧ o'ca juiyönä ji ähuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäji

o'ca'a ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ kara'acunänö oipächinä̧u̧ Betsaida ötahuiyä jäyä ö̧ja̧ toächome.
11 Ttö̧ja̧mä̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ ru 'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ru 'a'anä ja̧'a̧tä̧ toinä̧u̧. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ jiähuinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'ip̧a̧ pä'ö recuä rö̧jä̧u̧ru̧mä̧ aditä'chö icuinö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
nip̧ä̧ro̧mȩ juoächiy̧ä̧u̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotömä tö'cönänö pä'i'ö pä näcu: ―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ ̧hua̧
pä'ö hue'ö icuitö ötahuiyä ppo̧ö̧ra̧'a̧'iņä̧ ötahuiyä tö'cönänö jo̧mȩ ä'äcuome'inä u̧cuȩ'iņä̧
ö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö. Pȩnȩmä̧ ö̧ja̧ toächometä kä̧tö̧jä̧― pä näcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu: ―Ttu̧cuȩmä̧

ucututä iyätucuitö― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Jim̧ö̧tȩ jähuä pá̧ o̧ppä̧tä̧, po̧iŗö̧mä̧ ta̧ju̧ru̧tä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä. Pitö recuätö ucua pä'ömä ujututä 'chä̧nö̧ mitö ötä tu̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'inätö. 14 Päcuotö u̧mä̧tö̧mä̧ 5.000 huotö jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧:
―50nö huotö pö̧nä̧ ö̧'ä̧mä̧dö̧nä̧ hue'ätucuitö― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧ o'ca toi'önä
ö̧'ä̧mö̧dö̧nä̧ hue nä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä jim̧ö̧tȩ jähuä pá̧ o̧ppä̧'iņä̧, po̧i ̧ ta̧ju̧ru̧'iņä̧

'chu'huädö kä̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ topö ―adihua'a― pä'ö ucuocu cä'ädö, 'tȩ'chä̧rö̧ iyinö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ötä'chiyarö pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önätä su ädi'önä
cuinätö̧. Ttȩma̧'a̧nä̧ ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ pö ähuä ocä ö̧jä̧pö̧ ö̧ tocärenö jo̧mȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ ȩniņä̧tö̧.

Jesúsmä Dios huea päinä̧cu̧ ―Cristo― ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧rö̧
'corupäi'ä̧cuȩ ötö'cö ä'canätä jiähuinö huȩnȩ

18 Koronömä Jesúsmä katä ihueyetä Diosrö ucuocu kiņö̧. U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ ucuocu
ö̧jo̧mȩ 'chä̧hui'̧ä̧tö̧rö̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ttö̧ja̧mä̧ de ju̧'hua̧sä̧do pä ä'ijä ö?― jö̧nä̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧: ―Korotö pönämä Juan pötädäcuähuä işa̧. Korotömä Elías jö̧nä̧.
Korotömä täbocö Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ ö̧ ya̧tȩ o'ächäji jö̧nä̧ pä ä'chä'ijäcujä―
pä'ö ädä näcu. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu päinä̧u̧: ―¿Ucutumä̧di ̧ ö̧? ¿Tide ja̧'a̧ päcuhuätucuä ö
örömä?― Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Pedromä ädätö pä'inö: ―Ucumä Dios huea päinä̧cu̧ Cristojä―
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jö̧nä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yorö'iso ya̧tȩrö̧'iņä̧ ji ähuiya pä'ö hue'ö ro̧'ȩpö̧ päinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
pä'opo'ömä pä'inö: ―Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä rö̧ȩnä̧ jö̧ jähuä ötä usurä ȩmä̧huä̧cua̧tä̧ ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
judíos tä̧mö̧ ö̧'iņä̧, sacerdotes huotö jue'ipotö ö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ ya'ocu cuäcutä
ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä'ötä cuä'ö ̧cuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä
o̧ä̧chä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ juiyö ömä micuähuächoca'a― pä'inö.

Jesús o'ca'anä ̧'cha̧ pä'ätömä u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä̧rö̧ pä'inö: ―Ya̧tȩ ö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'a pä'ömä chutä ö̧jö̧ ya'ocu

icu, mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ churutä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧huä̧'chö̧tä̧ öcu ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
24O'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 ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧tó. 25 Ya̧tȩ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ o'ca juiyönätä ȩma̧'a̧nä̧ chutä
toe'omenä ¿däje ppädäcujä ö? 26 Chiḩuȩnȩ'iņä̧ örö'inä úcuo te'ähuocotörömä Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inö'iņä̧ öadihuäcu, jä'o öadihuäcu, umöhuäyotö isoppa huotö surojö jui'ätö öadihuäcu
säruunä ichomenämä pärocua'a ö jahuätörömä úcuo teähuiyä̧cua̧tó. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso
päi'önätä pädä̧u̧jä̧, pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ ö̧ yotötemä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ tocu'huäcuotöjä hua'are
ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucu juiyäitä― pä'inö.

Jesús ö'ärohuächinö huȩnȩ
28 Ja̧u̧ huȩnȩ ucuocuäji o'ca'amä 8nö mo̧ro̧ jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ päi'omenä Pedrorö'inä, Juanrö'inä,

Jacoborö'inä o'ipö möä'cara̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧ Diosrö ucuocua pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö ucuocua'anä
ö'ämä im̧içu̧nä̧tä̧ uhuäunä pärohuächinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ teönä säruunä
pärohuächinäta̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ nerú päi'a'ara̧'a̧tä̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ ij̧ȩcuä̧chö̧ ucuocuinätö Jesúscu.
Jahuätömä Moisés'inä Elías'inä jiņa̧'a̧. 31 Jahuätömä öadihuä ö särupätötä ij̧ȩcuä̧chö̧ Jesús
räopächä̧cuȩ ötö'cö ucuocuinätö, Jerusalén ötahuiyä ö pätecuächönä Jesús jȩä̧cuȩ ötö'cö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedro'inä, Pedrocu pȩjä̧tö̧'iņä̧ ämäcönä pödi u'u pȩjiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huäjunä porächi'ö Jesús säruunä öadihuä'inä ja̧u̧cu̧tä̧ kä̧tö̧rö̧'iņä̧ topinätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätö ja̧u̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ ̧hui'̧a̧'a̧nä̧ Pedro Jesúsru pä'inö: ―Pȩnȩ tö̧ja̧'a̧mä̧ adihua'a Chu̧ru̧hua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧, ppo̧ö̧ o̧dȩ huäbodȩcuä̧ taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ucu cuojuso̧dȩ'iņä̧, Moisés
ojuso̧dȩ'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Elías ojuso̧dȩ'iņä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päinömä ieruhua'ara̧'a̧tä̧ huopäcuäu
pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä ajiya isoppa mȩyȩhui'̧ö̧, isoppa a̧'cua̧juä̧tä̧ a̧ ä̧di'̧iņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ajiya isoppa jacuä do ächi'omenä ye'inätö. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajiya isoppa ö ya̧tȩ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧iņa̧'a̧: ―Pidemä chi ̧ ̧ re ni'̧a̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui―̧ jö̧nä̧ ucuocuina'a. 36 Ja̧'hua̧nö̧ iḩuȩnȩ
jä̧ji ̧ 'coruchi'a'anä Jesúsmä katätä kiņö̧. Jahuätömä 'coruchi'ötä kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to äjimä
ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ji'ähuocotö pinätö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Dios ujuru hueyecua'anä Jesústä ihueyecuocö jiņö̧ huȩnȩ
37 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a koro mo̧ro̧ möä'cara̧'a̧ ö̧ ̧mȩyȩhuä̧ji ̧ o'ca'a ö̧ja̧ recuätö ö'ätecuinäcu.

38 Ja̧'hua̧nö̧ recuätö ö'ätecu jiy̧ȩnä̧tä̧ ya̧tȩ huopönö pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ chi ̧ ̧ ka̧tä̧hua̧rö̧
tocu'huiya ö pä'ösä― pä'ö ajuähuipönö jä̧'ȩpä̧riņö̧. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ihueye ya̧tȩ isoppa
hua̧ ja̧u̧ru̧ 'chu'huädä'ijö. 'Chuhuädomenämä huopi'ö yacäcänö boreönä juruhuächi'ö ri'äu
icuä'ijäcu, änä'inä eyu'cua joppa räopönä, ubara u'huepö cä'ädö räopa'inä päoca'anätä
rä'opä'ijö ja̧u̧ u̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ rä'epö cuiya ö pä'ö jä'epä̧rä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hueyecuäjätö― pä'inö. 41 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. Cui ̧ ̧rö̧mä̧ pocu i'cächirö― pä'inö.
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42Mö̧ä̧ya̧ ötö'cöhuächi'omenä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ki'opö kä'ö icu juruhuächi'ö ri'äu icuinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ pä'opo'ö mö̧ä̧ya̧rö̧ aditö icuinö. Aditö
icuäji'ca̧ jä'orö ppa̧'ä̧dö̧ iyinö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios ujuru ö̧rö̧ä̧ topö o'ca toi'önätä nö̧'ä̧chip̧ö̧
to̧pä̧rö̧ esehuinätö. Jesús o'ca juiyönä jȩä̧'ij̧a̧'a̧ amöcuädö o'ca toi'önä ö̧ja̧ esehua'anä Jesúsmä
chutä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: 44―Piy̧ȩ pädä̧cuȩmä̧ cuä̧ja̧ isäjunä adiunä ȩquip̧ö̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä ö̧ja̧ u̧mö̧nä̧ iyö içuä̧hua̧ päi'äcua'amä tö'cö ja̧'a̧tó― pä'inö. 45 Ja̧'hua̧nö̧
päa'amä jahuätömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä o̧ȩpä̧ra̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧
päö jä epa pä'ömä ye'ecuinätö.

Úcuo ö̧ja̧ pä 'ä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ö jiņä̧ isocu úcuo işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧ ―¿ de jä̧cua̧'a̧ ja̧?― pä'ö

pä ä'chäcuähua pä'ö rötädipinätö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧
Jesúsmä ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ chutä ippeye ku̧nä̧huiņö̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―O'ca toi'önä
pide ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ ö chim̧iņä̧ eseunu ȩmä̧tö̧mä̧ örötä ȩmä̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ örö ȩmä̧tö̧mä̧ örö
hue'inörötä ȩmä̧tö̧tó. Ucutu cu̧'quȩtȩ ö̧ úcuo juiyönä ö̧ja̧ pä'ö amöcuädäcuäumä ja̧u̧tä̧ jiņä̧ isocu
úcuo işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧― päinä̧u̧.

'Quȩ'ȩcuä̧chö̧ a̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuä Jesús jue'epö icu jiähuinö huȩnȩ
49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Juanmä ädätö pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ya̧tȩ isoppa huotörö ucu cuim̧iņä̧ rä'epö

icuru topäjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutucu cueächoca'a jiy̧ä̧u̧ ro̧tȩpä̧jä̧cu̧, ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩcu̧'huä̧'chä̧'
pä'ö― pä'inö. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä: ―Ro̧cuȩpä̧rä̧'chä̧tu̧cuä̧'. Ujutu u to'ijicu huocotömä
ujuturu ppä äda pä'ötä huotö― päinä̧cu̧.

Samaria ö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru ya ocuinö huȩnȩ
51 Jesúsmä ju'toju u ȩmä̧hua̧ päi'a pä'ö pätecuächö pä̧nä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ i'̧cha̧

pä'ömä 'quiyönä amöcuädinö. 52 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'canä i'̧chä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧rö̧ hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ Samaritanos ö̧ja̧ öäre ötahuiyä ö a̧'u̧cuo̧mȩ

'chä̧nö̧ do'ächinätö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö. 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧tä̧
i'̧cha̧ pä'ö 'quiyönä amöcuädiniyä̧u̧ ―ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ doächä'― pä näcu. 54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Jacobo'inä, Juan'inä pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ¿Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ocurä mȩyȩhui'̧ö̧nä̧, Elías
jȩiņö̧'a̧nö̧ jahuätö cuo'ö cunä hue yacu pä'ö pähuä rö̧jä̧cu̧jä̧?― pä'inätö. 55 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
kärächi'ö täbotönö päinä̧u̧: ―Cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ “¿Tidecö̧ hueä̧u̧jä̧?” pä'ömä jerupätöjätó.
56 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧ jȩpö̧ icua pä'ömä ichocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ötä ichinö― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a korome ötahuiyä
a̧'u̧cuo̧mȩra̧'a̧tä̧ 'chiņä̧tö̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ pä 'a pä'ömä u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädö'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ
57 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cho̧mȩnä̧ mä̧nä̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧ cui'̧chö̧ o̧du̧nä̧mä̧ ö'inä

cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a pä'ö chiçhä̧cua̧sä̧― 58 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'̧a̧―. 59 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ pä'inö: ―Chu̧huo̧juȩtä̧cu̧

päcuhui'a öcutä ichi―. Ja̧'hua̧nö̧ päcumä päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, ä'canämä chä'orö 'turu icu
chi'̧cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topi ö―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä Jesús päinä̧cu̧: ―Ttuhuaparemä 'corupä'i'inätötä
u'tura'anä ja̧'a̧tä̧ topi. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ jicuhuähua täi ucumä―.

61 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧'iņä̧ pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ ucutä cu̧huo̧juȩtä̧cu̧ pädi'a pä'ö ucucu chiçhä̧cua̧'a̧nä̧
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chojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ röji tedähuipa'anä ja̧'a̧tä̧ topi ö―. 62 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä Jesús päinä̧cu̧:
―Ya̧tȩ rȩjȩ doähuäbinäh 'chu̧'huä̧rö̧ kä̧nö̧ abo ja̧'a̧cu̧ kärächi'ö topömä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧
jiähua pä'ö jo̧mȩnö̧ huocötó―.

Ta̧ju̧ pö̧nä̧rö̧ ja̧'a̧nä̧ 70nö huotörö hueinö huȩnȩ

10 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Tu̧ru̧hua̧mä̧ korotörö'inä 70nö huotörö hue'ö ku̧niņö̧. Ötahuiyä
jö̧ o̧du̧nä̧'iņä̧ chutä o'ca juiyönä i'̧chä̧cuȩ o̧du̧nä̧ ä'canä ̧'chiy̧a̧rö̧ pä'ö ta̧ju̧ pönärö

hue'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö kä̧nö̧mä̧ päinä̧u̧: ―'To'ö adicuämä iso päi'önätä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧ 'to'ö
aditätö ö a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'to'ö adicuä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rä̧tu̧cui ̧ 'to'ö adicuä
ö̧ja̧rö̧ hueäcua'anö. 3Ucutumä tätucui. O̧huȩja̧tö̧rö̧ böo ä̧huiŗiţö̧ ö̧'quȩtȩ hue aji'a̧nö̧

huedä̧u̧jä̧tó. 4 Pärätä ȩcä̧yu̧'iņä̧, cusacoyu'inä, cuij̧ä̧pö̧ isäya'inä cuȩpä̧tu̧cuó̧. Mä̧nä̧ ö̧mä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ tecuhuähuätucuó. 5 Isodenä docuhuächätucuomenä äcuomenäji päcuhuätucuä̧cuȩmä̧
“podenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ huȩnȩ juiyönä kä̧tu̧cui”̧ jö̧nä̧ päcuhuätucuaja. 6 Juhuodenämä huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ ö̧ todeunä kö̧ ya̧tȩ ö̧jö̧ ö̧mä̧ ucutu huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ ja̧u̧nä̧tä̧
kä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧ toö ömä ucuturutä ppa̧huä̧chä̧cua̧'a̧. 7 Juhuodenätä
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧ yö juäitä cuä̧nö̧'iņä̧, au'inä. Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuätä ȩmö̧'a̧nö̧ hua̧.
Korodenä'inä, korodenä'inä jö̧nä̧mä̧ cu̧jä̧'chä̧tu̧cuó̧. 8Ötahuiyänä docuhuächätucuomenä
ucuturu eseunu to omemä cuä'ca u̧ju̧nu̧tä̧ cucuätucuaja. 9 Ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧mä̧
aditö cuicuätucuaja. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturu tö'cöhuächi'a'ató jö̧nä̧
päcuhuätucuatöja. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuiŗȩbȩhuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ eseunu to ocö ötahuiyä ömä,
ja̧u̧ ötahuiyä mä̧niy̧ä̧nä̧ 'chä̧nö̧nö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaja: 11 “Cutahuiyätucu u tö̧jä̧piy̧ä̧nä̧
ri'̧a̧ja̧ppȩ'iņä̧ ri'äu icuätöjätó ucuturu to'ijicu ij̧ȩcuä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturu tö'cöhuächi'äja'ató” jö̧nä̧ päcuätucuaja. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó,
ro̧ȩpä̧cuȩmo̧ro̧ pätecuächomenämä Sodoma ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpä̧cuȩ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuo̧tö̧tó
ja̧u̧ ötahuiyä ö̧ja̧mä̧―.

Corazín ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Betsaida ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Capernaúm ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Jesús a̧'cua̧ a̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
13―¡Ja ucutu Corazín ötahuiyä ö̧ja̧hué! ¡Ja ucutu Betsaida ötahuiyä ö̧ja̧hué!

Cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ ö̧ja̧ 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. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'ö icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä Tiro ötahuiyä
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Sidón ötahuiyä ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö̧tä̧ päi'äcua'ató ucuturumä. 15Ucutu

Capernaúm ö̧ja̧hué. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä cä'epö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩtä̧i mȩyȩdö̧
kä'ö icuähuotötä päcuhui'äcuotöjätó―.

Ya̧nä̧ jähuä u̧huo̧juä̧chö̧nä̧mä̧ I ̧ ̧ jȩä̧u̧tä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧do
16―O'ca toi'önä ucuturu ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ örötä ä̧ju̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧
örötä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧mä̧ örö hue'inörötä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧―

päinä̧u̧. 17 Jahuätö 70nö huotö hueinä̧u̧ pinätömä eseunutä ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. Ppa̧ ä̧chä̧ji ̧
o'ca'amä: ―Tu̧ru̧hua̧, ¡isoppa huotö suropätö'inä esetätö cuim̧iņä̧ huetomenämä!― pä'inätö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä päinä̧u̧: ―Cu'upä örohua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä Satanás mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧
mo̧ä̧cha̧'a̧ topinösä. 19Ucutumä ä̧ca̧tö̧rö̧'iņä̧, iḑiy̧u̧tu̧ru̧'iņä̧ kä̧dö̧ icu hue'ö cujuruhuätucua pä'ö
h9:62 Rȩjȩ doähuäbimä rȩjȩ 'cuä'i'ö işa̧ppȩ päi'önä äji doa'anä 'chu̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧ jiņö̧do cuäcuähuä u̧ju̧nä̧cua̧'a̧
ä'canä. Huo̧ ö̧ja̧ ire di äcua'a ä'canä sa ä'inö juäi.
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huedä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönätä cua̧bo̧iy̧a̧ ujuru'inä hue'ö cujuruhuätucua pä'ö huedä̧u̧jä̧.
Pärocua'a ömä ya̧tȩ'iņä̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧ surojuoepiyäcuotöjä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa huotörö
huecuhuätucuomenä eseta'atämä cuesehuätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cuim̧iţu̧cu̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧
huȩyu̧tu̧ rötähua'atä esehuätucui― päinä̧u̧.

21 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ Jesúsmä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ esehuächi'ö 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. Chä'o ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩcu̧'hua̧ pä'ö adihuinäcu̧jä̧ iso päi'önä― pä'inö. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ chu̧mö̧nä̧ päi'önä chä'otä hueipinäcusä. Tide ju̧'hua̧ ja̧'a̧ pä'ömä I ̧ ̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧
huo̧juo̧cö̧, Jä'otä u̧huo̧juä̧cu̧. Jä'o'inä de ju̧'hua̧ ja̧'a̧ pä'ö I ̧ ̧tä̧ u̧huo̧juä̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o
ötö'cö u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ömä I ̧ ̧tä̧ huäjuätö icua pä'ö amöcuädä̧u̧tä̧ u̧huo̧juä̧cu̧― pä'inö.
23 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ kärächi'ö päcuotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧tä̧ pä'inö:
―Ucutu tocu'huätucu topätömä adiunätä kä̧tö̧. 24 Recuätö Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧, recuätö
hueähuä ruhuotö'inä ucutu tocu'huätucu to a pä'ö pä̧huä̧ u'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ topocotö
pinätö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö'inä pä̧huä̧ u a'anä ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧― pä'inö.

Hueähuä huȩnȩ huo̧juä̧huä̧ işa̧ Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ toinö huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧huä̧ işa̧ Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ toa pä'ö ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä'inö:

―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, ¿ a̧'a̧nö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co chȩma̧ pä'ömä?― 26 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
Jesús päinä̧cu̧: ―Hueähuä huȩnȩnä̧mä̧ ¿däje huȩyu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧cuä̧ ö̧? Cucuocuomenämä ¿ a̧'a̧nö̧
u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ä̧ ö̧?― 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädätö pä'inö ja̧u̧mä̧: ―“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 cujuru o'ca
juiyönätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro jähuä ö'inä huo̧juiçuä̧ juiyönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧ cua̧mo̧nä̧ repecuäu ta̧'a̧nö̧tä̧”.n jö̧nä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧'ij̧ö̧sä̧― pä'inö. 28 Ja̧'hua̧nö̧
päcumä: ―Jueötä ädätäjijä. Päcuhuäji'a̧nö̧ jȩcu'huo̧mȩnä̧mä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧―. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chutätä adihuä işa̧ päi'a pä'ötä Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ jiņä̧: ―¿Tide jä̧ ö̧ cha̧hua̧ru̧hua̧do
päcuhuäcumä?― 30 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ Jesús ädä näcu: ―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧
ya̧tȩ Jericó ötahuiyära̧'a̧cu̧ mȩyȩhuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ im̧ȩyȩhuo̧mȩnä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
'chu ädinäcu. Jahuätömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧'iņä̧ ko̧'ä̧dö̧ cuinäcu. 'Corupäi'ometä päi'önä cuäcuäpö
cä'ädö iḩui'̧iņä̧tö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ sacerdote hua̧'iņä̧ ju̧huä̧mä̧nä̧tä̧ mȩyȩhuiņö̧. Ja̧u̧ru̧mä̧
toa'anä huişä̧ ̧'ö̧tä̧ 'cuä'opinö. 32 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ka̧ra̧'iņä̧ Leví isotö işa̧ ju̧huȩnȩ tö'cö
rȩbȩhuip̧ö̧ toa'anä huişä̧ ̧'ö̧tä̧ 'cuä'opinö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ Samaria ö̧ja̧ işa̧mä̧ mä̧nä̧nä̧
iḩuo̧mȩnä̧ tö'cönänö rȩbȩhuip̧ö̧ toomenä re ȩmä̧huip̧iņä̧cu̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧'o̧mȩ rȩbȩhuip̧ö̧,
vino isoya'inä, a̧dȩ isoya'inä da'epo'ö ö ahuiyämä juä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. Chutä äjinä i'̧chä̧jä̧cu̧nä̧
cä'epö huä̧nö̧ cuä'ocuä ö̧ja̧ ä'ä'ijodera̧'a̧ ȩpä̧ji'̧ca̧ a̧huä̧riņä̧cu̧. 35 Koro mo̧ro̧ iu̧̧ kä̧nö̧mä̧
2nö denarios jo̧mȩnä̧ ȩmo̧po̧'ö̧, ä'ähuode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ iyinö. “Tta̧'ä̧riy̧i ̧ ö̧ piderömä.
Yabonänö beipächö ömä ppa̧dä̧cho̧mȩnä̧tä̧ chim̧iţä̧cua̧jä̧tó” päinä̧cu̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧
jahuätö huämetucuä huotö ö nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ 'chu ädäjäcu a̧hua̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ pä'i'inömä
¿ de jiņa̧'a̧ päcuhua'a ö ucumä?― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: ―Ja̧u̧ru̧ re rö̧jö̧nä̧ topinötä― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧cu̧: ―Ucu'inä juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'hua̧ täi― jö̧nä̧ päinä̧cu̧.
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Marta pij̧ä̧ jähuätä ka̧'cua̧ a̧jȩcua̧'a̧nä̧ María adihuä juäi ö kȩmiņö̧ huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ̧huo̧mȩnä̧ yo̧mȩtȩ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ rȩbȩhuip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yajute

Marta pä'ö micuajumä kojusodenä dojädinäcu. 39 Jahuäjumä köjähuaju María pä'ö micuajuru
ku̧nä̧riņä̧ju̧. Jahuäju Maríamä Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca pä̧nö̧ Jesús ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧rö̧ pinäju.
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Martamä kaditähuätä rö̧ȩnä̧ jiy̧ä̧cua̧ ka̧'cua̧ a̧nö̧ jö̧nä̧ amöcuädinäju. Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cuá̧ tö'cönänö pä'i'ö pä'inäju: ―Chu̧ru̧hua̧ ¿chöjähuaju katä chaditönä örö kicuipa'amä
adihuäcujä tä̧ji?̧ ¡Ppäjäda ö ji'ähuiju!― 41 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesúsmä ädätö päinäcua̧: ―Marta,
Marta huirochi'ö cu̧jo̧ca̧'a̧tä̧ rö̧ȩnä̧ jähuätä amöcuädä'chö cua̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧ju̧jä̧. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
recuä rö̧jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ jähuätä ja̧'a̧. Ja̧u̧ jiy̧ȩtȩ adihuä juäi ötä ȩmä̧jä̧ju̧ Maríamä. Ja̧'hua̧nö̧ kȩmä̧jim̧ä̧
'choicuiyäcuaju―.

Diosrö ucuocuäcuähuä Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

11 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Jesúsmä korome ö Diosrö ucuocuinö. Ucuocu cädäji o'ca'a
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, Diosrö tucuocua huo̧juȩ ̧tö̧, Juan'inä

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ u̧huo̧juȩ ̧nö̧ ta̧'a̧nö̧―. 2 Ja̧'hua̧nö̧ päcu päinä̧u̧: ―Diosrö ucuocumä pa̧'a̧nö̧
pä'ätucui, “Tä'o mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ kö̧. Cuim̧iņä̧ úcuo te ähuajá. Ucu huecuhua'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
täcö kä̧mä̧dö̧nä̧ hue'i. Ucuru pähuä rö̧jö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ jȩ ö̧ ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧'iņä̧ jȩ a̧ja̧. 3Mo̧ro̧ jiņö̧
a̧'u̧cuä̧ tu̧cuȩ pá̧mä̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä iyitö. 4 Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧mä̧ unichi'iyitö, o'ca toi'önä ujuturu
mippotö tunichi'a'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö töjö'cächi'önämä o'ipö cu̧ju̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

su̧ro̧pa̧ ö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ jȩpiţö̧”― päinä̧u̧.

Diosrö jäecuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Cua̧hua̧ru̧hua̧ repecuä'ijäcu ojusodera̧'a̧ yodo kä'co cui'̧chä̧tu̧cu̧ u̧mä̧,

“Cha̧hua̧ru̧hua̧ pá̧ o̧ppä̧ huä̧bo̧ppä̧cuȩ pärohui ö. 6 Cha̧hua̧ru̧hua̧ oto ö ichäjiyäcusä,
chiyopo'a pädomenä juiyäcusä” jö̧nä̧ päcuätucu umä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ jacuoju u ädätö'a̧nö̧
ja̧'a̧: “Jä'epä̧rö̧mä̧ cuichä ö. Äpatemä täcö mö̧ȩcuä̧ra̧'a̧. Chi ̧ ̧mö̧'iņä̧ camanä ö̧'ö̧jo̧mȩ
öcutä. Ä̧rä̧mi'̧ö̧mä̧ chiyö juiyö'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧” jö̧nä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧hua̧ru̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧tä̧mä̧

ä̧rä̧mi'̧o̧cö̧ ja̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo huopä̧rä̧'chö̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧'a̧nö̧ hua̧ o'ca juiyönä
recuä rö̧jö̧ iyacu pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'ösätó ömä: “Jä'epätucui, jäcuhuepätucumä
iyäcuotöjä. Usätucui, cusätucumä cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Äpatenä 'ta'tapö huopätucui, äpatenä
huocu'huätucuomenä ba̧huȩpä̧cua̧. 10O'ca toi'önä jä'epätömä ȩmä̧cuo̧tö̧. Usätömä
ö̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. Äpatenä 'ta'tapö huopätörömä ba̧huȩpä̧cua̧. 11 Cui ̧ ̧ ya̧tȩ pá̧ jäepö ömä

¿ido'quitä iyajijä tä̧ji ̧ ucutu ä̧'o̧tö̧ jö̧nä̧ huotömä? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿po̧i ̧ işa̧rö̧ jäepomenä
su̧ro̧pa̧ äcarötä iyajijä tä̧ji?̧ 12 ¿Köäyä jäepö ömä idiyurutä iyajijä tä̧ji?̧ 13Ucutu adiunä huocotö'inä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cui ̧ ̧mö̧rö̧ adihuä juäitä iyähuänä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ju̧huȩnȩ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ chutä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iya pä'ö hua̧tó Cuä'otucu mo̧ro̧jä̧ ru̧hua̧mä̧ o'ca toi'önä
jä'epätörömä”― päinä̧u̧.

Ähue ä huea'anä kä̧tö̧ to'ijicu pä äcu Jesús huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ ädä nö huȩnȩ
14 Koronö pä̧nä̧ Jesús isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ iḩuȩnȩ jui'̧a̧rö̧ rä'epö icuomenä iḩuȩnȩ jui'ä'ijömä

iḩuȩnȩ ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ esehuinätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätö ö korotö pönämä pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ rä'epö icuä'ija'amä isoppa huotö suropätö
u̧ru̧hua̧ Beelzebú ujurunätä rä'epä'chö icuä'ijö― 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönämä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧

ij̧ȩcuä̧ jȩiy̧a̧tö̧ pä'ö jä epinäcu ka̧cuä̧mö̧ to arö pä'ötä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä jahuätö
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amöcuädö u̧huȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧ päinä̧u̧: ―Ya̧tȩ ru̧hua̧ huea'anä kä̧tö̧ a̧mo̧nä̧tä̧ rohuähuä'chö
ö̧jö̧ ö̧mä̧ uruhuo ja̧jim̧ä̧ si'ecuächötä si'ecuächö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodetenä ka̧cuä̧tö̧ rohuähuä'chötä
ö̧jö̧ ö̧mä̧ jiņä̧ yodetenä esecu kä̧cuä̧huä̧ ja̧jim̧ä̧ to'epächötä toepächa'a. 18 Isoppa huotö

suropätörö Beelzebú ujurunätä rä'epä'chö icudo päcuhuätucua'amä iso päi'önä jö̧ ö̧mä̧ ¿Satanás
uruhuo'inä a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ recuo ka̧jiy̧a̧cu̧ jä̧ ö̧ chutä a̧mo̧nä̧ umöhuäyotöcutä rohuähuä'chötä
ö̧jö̧ ö̧mä̧? 19 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. 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ isoppa huotö suropätörö Dios ödo'che ujurunätä'inä rä'epä'chö chicu umä Dios
huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuturutä rȩbȩhua̧'a̧tó. 21 Ya̧tȩ ju̧ru̧hua̧ rohuäu kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ ö̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧nö̧ ruhuo isode a̧huä̧ro̧mȩnä̧ öäre'inä, umöhuäyotörö'inä huȩnȩ juiyönätä
a̧'ä̧rö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö ju̧ru̧hua̧ ichi'ö ja̧u̧ru̧ ujuruhuomenä, rohuäu kä̧nö̧

'ca̧tä̧cuä̧huä̧ úcuo teähuä'ijömä o'ca juiyönätä 'cho'ipö. 'Cho'ipäji'ca̧ öäre re niy̧ö̧'iņä̧ chutä
umöhuäyotörötä iyä'chö icuiyäcu. 23 Ttöcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jȩa̧ pä'ö huocömä öcumä to'ijicutä hua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ ca̧ca̧tä̧ro̧cö̧mä̧ pperetötä pperetö icu―.

24―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 jä̧cu̧mä̧ pä'ö: “jitämä chojusode
rädopinodera̧'a̧tä̧ ppa̧dä̧cha̧” jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ juatö icu a̧'cua̧tö̧
ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ po̧cuip̧ö̧ ö̧jiņodemä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧mä̧ korotö isoppa huotörö, ja̧u̧ u̧'iņä̧
abonänö suropätörö o'ipö 'chö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotörö. Jahuätömä jacuoju päi'önä
do'ächäjätö'cotö juhuodenätä kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ pä'äji ö̧jiņo̧mȩ ö̧'iņä̧
abonänö surojönätä kö̧― päinä̧u̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä yajute ö̧ja̧ recuätö ö̧'quȩtȩ ö̧ huopi'ö
päjinäcu: ―Ucuru uhuäbecuinäju'caju katate'inä ajinäjumä adiunä kö̧jä̧cua̧ju̧―. 28 Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ hua'adö ku̧nä̧tö̧tä̧ adiunä ö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧― päinäcua̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ya̧nä̧ jiähua'a ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧ pa̧nä̧ uhuäunä ij̧ȩcuä̧tä̧ Jesúsru jä epinöhuȩnȩ
29 Ttö̧ja̧ recuätömä abonänö recuächi'iyäcu päinä̧u̧: ―Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧mä̧ juiyo adiunämä

huocotötó. Ij̧ȩcuä̧ to a pä'ötä huȩ'ä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ to a pä'ö hue äjimä
ij̧ȩcuiy̧ä̧cuo̧tö̧. Jonás jähuä ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcui'̧ä̧cuo̧tö̧. 30Nínive ötahuiyä ö̧ja̧rö̧mä̧ Jonástä jiņa̧'a̧
ij̧ȩcuä̧ jö̧nä̧ huinömä. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuä̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧
pä'i'inötä jä̧cua̧'a̧. 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'ö icuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä kä̧hua̧ ö'ohuecu päte'ö
ka̧cuä̧tö̧ uruhuajumä kö̧jiņö̧ huȩnȩ cä'epö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö kicuäcuotöjä ucutu u u̧mä̧tö̧ 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.
32 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―.

Tȩa̧u̧tä̧ hua̧ ö̧ todeunä ö̧jo̧mȩnä̧ jacuänä a̧möcuädömä tȩa̧u̧ u̧tä̧ kä̧dȩpö̧nä̧ kä̧tö̧do
33―Ya̧tȩ'iņä̧ lámpara rȩdȩtä̧jim̧ä̧ dajö icumä ku̧no̧cö̧. Isäba dea'a'inä ku̧no̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧

jo̧ca̧'a̧ ku̧nä̧huä̧cä̧nä̧tä̧ ku̧nu̧, do'ächätömä tȩa̧hua̧'a̧ to äcua'a̧nö̧. 34 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. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cui'äre surojäretä jö̧ ö̧mä̧ jä äpäyotömä yo̧ö̧
jacuätä kä̧tö̧jä̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tȩa̧u̧ ucutunä cuȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧ yo̧ip̧ä̧chiņö̧ ö̧ ȩca̧'a̧cu̧ pä'ö
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to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jä äpäyotötä tȩa̧u̧ u̧ su̧'pȩnö̧ jö̧ ö̧mä̧,
yo̧ö̧ jähuä ömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ juiyönätä jö̧ ö̧mä̧ jä äpäyotötä dä'ä jö̧nä̧tä̧ kä̧dȩpö̧nä̧ ka̧ja̧tö̧jä̧,
lámpara adiu säruunä tocu'huätucunä tejäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧― päinä̧u̧.

Huämenä öadihuä ku̧nä̧riņä̧tö̧mä̧ jacuänä öadihuä jui nö huȩnȩ
37 Jesúsmä ucuocu cädäji o'ca'a ya̧tȩ fariseo işa̧mä̧ chutäcu u̧cuȩ cuä̧nö̧ i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö

oipä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ oipä̧rä̧cu̧ 'chä̧ji'̧ca̧ isodenä do'ächö mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús ucuäcua'a ä'canä u̧mö̧ ötöcähuoca'a ucuiyäcumä fariseos işa̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧
topä̧riņö̧ koromenä jiy̧ä̧cu̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Ja , ucutu fariseos huotömä
a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧, sä̧rä̧bä̧'iņä̧ huä̧mȩnä̧tä̧ töcätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuänämä a̧mo̧nä̧ jähuätä
pä̧huä̧ uhuähuä ö'inä, suronätä amöcuädäcuähuä ö'inä su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjä. 40 ¡Ucutu
cua̧'cua̧ jui'ätöhué! Huämenä jähuä uhuäbe'ö ku̧niņö̧mä̧ jacuänä jähuä'inä ¿uhuäbe'ocö
pinö tä̧ji?̧ 41 Pärocua'acutä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ u̧ ȩmö̧ usurä isotörömä ppä'ädötä ppä'ädätucui.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ o'ca juiyönätä töcö icuähua'atä jö̧nä̧ päi'äcuotöjä. 42 ¡Ja ucutu
fariseos huotöhué! Menta ojiyä'inä, ruda adiyä'inä, pä yu cuähuä ojiyä'cua o'ca juiyönä ö̧tä̧
Dios im̧iņä̧ diezmoj jähuä päi'önä 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iyä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö surojö
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Dios ö repe'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧ ä̧do̧hui'̧ö̧tä̧ 'cuä'opä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧tä̧
ja̧'a̧ jiņä̧ iso päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ jiy̧ȩ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppächönämä. 43 ¡Ja ucutu
fariseos huotöhué! Cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cuode ömä päcuähuäcä úcuo isäcätä repe'ätöhué. Ötahuiyä
kä'co päcuähuome ö ucuotönö teäcuähuätä repe'ätöhué. 44 ¡Ja ucutu huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧,
fariseos huotö'inähué! Ucutumä yapare ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotöhué. Ucutumä hua'are ö́ nome
jacuä to oca'a eruhua'a ö huämenä cueächäcuähuome jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä― pä'inö.
45 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ ädätö päinä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧,
ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'amä ujuturu'inä pä̧içu̧nä̧ pä'öjätó―. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä Jesús päinä̧cu̧: ―A̧'a̧
ucutu'inä ¡Hueähuä Huȩnȩtä̧ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧hué! Jȩ ö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ jö̧mä̧ ämäcö juäi abora̧'a̧
päi'önä cä'epö u̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧rö̧ hue'ä̧rö̧tä̧ hue'ä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩtȩ
jojeö yo'chetenätä cä epaji'inä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ hue'ä̧rö̧tä̧ hue'ä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. 47 ¡Ucutuhué!
Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ hua'ö cuomenä ö nome a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧ aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧
cua̧mo̧nä̧ cuä̧do̧tö̧miņä̧tä̧ cuä'äu cuinä̧u̧ ja̧'a̧nä̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ tä̧do̧tö̧miņä̧
jȩ ̧nö̧mä̧ juea'a pä'ö ij̧ȩcuä̧tö̧jä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧. Cuä̧do̧tö̧miņä̧ iso päi'önä cuä'äu
cuinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututä a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧ aditä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ ö́ nomemä. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

huo̧juȩcu̧nä̧ pä'ö jueö pä'inö Diosmä: “Chiḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, hue'ähuotörö'inä
huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ huedäcuotörömä korotörömä cuä'äu cuäcuotö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörömä
ubara u epäcuotö” päinömä. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä: “Pij̧ä̧ uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ o'ca
toi'önä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ucuoja cuocuinömä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧tä̧ micuähuächönä
mitäu'a̧nö̧ huotötó jö̧nä̧ pähuächäcua'a̧nö̧ pä'ö” pä'inö. 51Abel ucuoja ö kä̧mä̧dö̧ Zacarías

ucuoja cuocuinome jubö päi'önä, ku icu iyähuo̧ca̧cu̧, Dios ö̧jodecu 'quȩtȩ ö̧ 'corupä'i'inö ucuoja
cuocuinome jubö. Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧ jahuätö ucuoja micuämä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧tä̧
micuähuächönä mitäunä hueähui'äcua'ató. 52 ¡Ja ucutu Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧hué!
Huo̧juä̧huä̧ bahuecuämä 'cho'ipötä 'cho'ipinätöjä. Ucututä'inä huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧ ko̧mȩmä̧
do'ächocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ do ächö'a̧nö̧ huotörömä o̧'ȩpä̧rö̧tä̧ o̧'ȩpä̧riņä̧tö̧jä̧― pä'inö.
53 Ja̧u̧ huȩnȩ jiähuä̧u̧mä̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧, fariseos huotöcu Jesúscu huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧hua̧
pä'ö rötädipinätö juruhuächi'ötä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ koro huȩnȩ ö̧'iņä̧, koro huȩnȩ ö̧'iņä̧ huȩnȩ
j11:42 Pä yu cuähuä ojiyä'cuamä, Menta pä ö'inä, Ruda pä ö'inä, koro'inä ja̧'a̧nä̧ Diosrö iyähuä päi'önä ya pä'ö
hueähuä jiņö̧do Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧. Leví co 27:30-33'inä, Deuteronomio 14:22-29'inä ja̧u̧ huȩnȩ jiähua'a.
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ö̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päiyatö pä'ö jä epä̧riņä̧cu̧, 54 yä̧huä̧iņä̧ ä̧ju̧cuä̧rä̧'chö̧ kä̧nö̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä̧ ä̧cuȩ
ä̧ju̧cua̧ pä'ö u̧sä̧rö̧nö̧.

Pa̧nä̧ jähuätä pä̧huä̧ u u juiya pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä recuätönä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ kä̧dä̧'chö̧ cunätä
päi'önä ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ ä'canäjimä chutä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧ru̧ rötädipö ji'ähuinö: ―Fariseos

huotö 'cucuächi'önä ȩnä̧'chö̧ juäi ömäk u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. Ja̧u̧ juäimä yaparehuätötä
juo ächö ja̧'a̧ ö̧. 2O'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. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönätä yo̧a̧'a̧ jacuä ö päcuhuinätucumä tȩa̧huo̧mȩ kä'co ö ä̧ju̧cuä̧cuä̧hui'̧ä̧cua̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä jacuoju işo̧ca̧ a̧'u̧cuo̧ca̧ jacuä ö yä̧huä̧iņä̧ päcuhuinätucumä isode
ju'tä kä̧nö̧ jiäcuähui'äcua'ató. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chahuaruhuä repedä̧u̧ ucuturu pä'ösätó. T depätä
cuä'ö cu o'ca'a juhua'a yabo jȩ a̧ pä'ö jui'ätörömä yecuecuätucuä'. 5 Jiņä̧ iso päi'önä
yecuecuätucu'a̧nö̧ hua̧rö̧ jidähuätucuacutó. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ 'choipö o'ca'a surojö kuhuä'chö
icuähuome icu icuatö pä'ö ujuru ku̧nä̧rö̧rö̧tä̧ ye'ecuätucui. A̧'a̧ pädä̧u̧jä̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ ye'ecuätucui.
6 Ppo̧ö̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩnä̧tä̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotö ppo̧'ä̧tö̧ ppiy̧u̧ru̧ mitö ȩmä̧tö̧ ¿isodí?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ȩmä̧u̧ru̧mä̧
ya̧tȩrö̧'iņä̧ unichi'ocö Diosmä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuhuo'che cupiyänä kä̧'che'inä yoite pö̧nä̧ o'ca
juiyönätä pa̧ja̧tö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yecuecuätucuä'. Ucutumä ppo̧'ä̧tö̧
ppiy̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ micuähuotöjä. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pädä̧u̧jä̧. Ttö̧ja̧ ä'ca ö'inä ö chötö'cö
o'ca toi'önä ji'ähuätörömä ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä jahuätö ötö'cö Dios umöhuäyotö isoppa
huotö ä'ca ö jiä̧̧huä̧cua̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ä'ca ö chötö'cö ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ Dios
umöhuäyotö isoppa huotö ä'ca ö'inä ä̧ppö̧tä̧rä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧
pä'i'inörö to'ijicu pä ä'chömä unichi'äcuähuiyotö äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
suronätä pä ä'chömä unichi'äcuähuiyocotö äcuotötó. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyära̧'a̧
ruhuotö'inä, hueähuä ö̧ja̧'iņä̧ ä'ca jo̧mȩ ucuturu ȩpo̧mȩnä̧ cuädätätucuä̧cuȩmä̧ cua̧'cua̧
a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧', “ a̧'a̧nö̧ pädäcua'ajó, a̧'a̧nö̧ chädätäcua'ajó” pä'ömä. 12 Päcuhuätucu'a̧nö̧

jö̧mä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ pätecuächomenätä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ö ji'ähuinö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ recuätö ö ya̧tȩmä̧ päinä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧. Tä'o öäre jiņö̧mä̧
jö'to 'quȩ'ȩpö̧ iya ö chuböorö ji'ähui―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: ―Ttö̧ja̧ işa̧, ¿ucututä jähuä pä'ö
icuähuä işa̧'iņä̧, 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ hueähuä işa̧'iņä̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö hue'ä̧hua̧sä̧ tä̧ji?̧― päinä̧cu̧.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Korotö öäre pä̧huä̧ uhuähuä ö u̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui.̧
Ttö̧ja̧ işa̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧mä̧ järe rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧ adicui'iyococu pinö― päinä̧u̧.

Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ a̧'cua̧ jui'̧a̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧ huȩnȩtö̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧: ―Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ kiņö̧. Ö'ä anämä rö̧ȩnä̧tä̧

huä̧jö̧nä̧ juoächiniyäcu jiņa̧'a̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧ jacuä ömä “¿ a̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧'a̧jó chu̧cuȩ
cuähuä hua'adö ku̧nä̧huo̧mȩ juida'amä?” pä'ö amöcuädinö. 18 “Pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧” pä'inö. “Choju
odehuiyä hua'adö ku̧nä̧huä̧ ode kä'ö icuipö koro cähueö odehuiyätä cha̧diţä̧cua̧sä̧ chu̧cuȩ cuähuä
o'ca juiyönätä hua̧'a̧dä̧rö̧ chöta pä'ömä”. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩchö̧ o'ca'amä cha̧'cua̧ jacuä ömä cha̧mo̧nä̧
pä̧dä̧huä̧cua̧sä̧, “Jitämä rö̧ȩnä̧tä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧. Recuo a̧'ȩ chö̧jä̧cuo̧mȩmä̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ rötähua'amä
ku̧nä̧rö̧sä̧. Jitämä 'cuä'ächi'ötä chö̧já̧. Cuänötä, autä, eseutä chö̧já̧” jö̧nä̧mä̧ pä̧dä̧huä̧cua̧sä̧
pä'inö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diostä päinä̧cu̧: “Cuamöcuädö jui'̧a̧jä̧. Mä̧cuä̧ yodomä cua̧'cua̧ru̧hua̧tä̧
ȩmä̧chä̧cua̧jä̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧ cu nömä ¿di öäretä päi'ä̧cuȩ jä̧ ö̧?” pä'inö. 21Dios jähuä ö
k12:1 Levadura pä ömä pá̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ jiņö̧do. Ja̧u̧ juäinä cä'epö pä'inö fariseos huotö amöcuädö usurämä.
Ja̧u̧ juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö päinömä.
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järe ruhuotö jö̧nä̧mä̧ huocotö, a̧mo̧nä̧ u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧ re niy̧ö̧ juäi hua̧'a̧dä̧rö̧ rötätömä ja̧u̧
piņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotötó―. pä'ö jiähuinä̧u̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäji o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu pä'ösä. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “cuänömä
¿däje chucuäcua'ajó?” pä'ömä. Cuidepä ö recuä rö̧jö̧'iņä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧' “däje ö
chö̧'ca̧tä̧cua̧'a̧jó” pä'ömä. 23 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ cuäcuähuä ö'inä abonänö jö̧nä̧ micuäumä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ depätä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ micuäumä. 24Amöcuädätucui ppiy̧u̧ru̧.
Ku̧nu̧'iņä̧ ku̧no̧co̧tö̧. Ttu̧ju̧niņö̧'iņä̧ 'to'ocotö. Ttu̧cuȩ hua'adö ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧'iņä̧, odehuiyä'inä
jui'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧cuȩmä̧ Diostä iy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ucutumä ppiy̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö
jö̧nä̧ micuähuocotöjä tä̧ji?̧ 25Ä'cuoyäcuäunu cuamöcuädätucuomenä ya'ute codol jo̧mȩtä̧'iņä̧
böo juocuhuätucua pä'ö ¿ppäda'a tä̧ji?̧ 26 Cuä'cuoyäcuähuäjimä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cuȩmo̧ca̧'a̧nä̧
bäreu jähuä'inä ȩmä̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ¿dä̧bö̧ cuä'cuoyäcuähuätucua'a ö? 27 Lirios ȩ'u̧mä̧
ba'ipö ppuruhuia'a amöcuädätucui. Aditö'inä aditoca'a, isappä päi'önä'inä doocö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Salomónmä o'ca juiyönä öadihuäcu ö̧'ca̧tä̧hua̧'a̧nä̧ ja̧u̧ ȩ'u̧ öadihuämä rȩbȩhuo̧cö̧ pinö.
28Mȩjiy̧ä̧mä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧ ka̧cu̧ yo̧ȩi ̧mo̧ro̧mä̧ ocurära̧'a̧ do'opö cuä̧cuȩmä̧ öadihuä päi'önä
ȩ'u̧ u̧ ö̧'ca̧tä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ 'ca̧tö̧ a̧huä̧riy̧ä̧cua̧ tä̧ji ̧ ucutu ji'̧quiçha̧nö̧tä̧
cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧? 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cucuäcuȩ'iņä̧, cuahuäcuȩ'iņä̧ amöcuä̧rö̧ cua̧'cua̧
a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'. Amöcuä̧rö̧mä̧ cuä'cuoyäcuähuä'chätucuä'. 30 Pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ juäi o'ca juiyönä

amöcuä̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cuä'otucu Diosmä ja̧u̧ o'ca juiyönä ucuturu recuä rö̧ja̧'a̧mä̧
täcö u̧huo̧juiy̧ä̧u̧jä̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧tä̧ amöcuä̧rö̧ u̧sä̧rä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧rö̧ cu̧sä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ja̧u̧ juäi o'ca juiyönätä iyähui'äcuotöjä. 32 Chä̧jim̧ö̧
jö̧nä̧ huotö recuocotötä huotö yecuecuätucuä'. Cuä'otucu Dios chutä huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧
ucuturu iya pä'ö adihuäcu. 33 Cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ micuänä iyö icuätucui. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a usurä isotörö
ppäcuhuädätucuaja. Pärätä ȩcä̧yu̧mä̧ jurunätä pparuhuächä̧yu̧nä̧tä̧'iņä̧ ȩno̧po̧'ä̧tu̧cui,̧ cuiäre re
niy̧ö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ hua̧'a̧dä̧rö̧ cu̧ju̧no̧mȩtä̧ ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧nä̧, surojuoächocome, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧'iņä̧ iŗȩbȩhuo̧co̧mȩ, isotö'inä 'co'ö cuocome. 34 Cuiäre re niy̧ö̧ ca̧ca̧cui'̧o̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó cua̧'cua̧
ku̧nu̧ cuamöcuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩmä̧― pä'ö jiähuinä̧u̧.

Ttu̧ru̧hua̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧ jeruhua'a ö jo̧mȩnö̧tä̧ kä̧nö̧ a̧ ä̧ra̧ pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Cu̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ jo̧mȩnö̧ 'ca̧tä̧hui'̧ö̧ ro'ecu ku̧nu̧, cuiäre lámpara'inä rȩdȩtö̧

ku̧nip̧ö̧ kä̧tu̧cui.̧ 36 Ya̧tȩ umöhuäyotö u̧ru̧hua̧ iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧ ä̧ra̧ji'̧a̧nö̧.
Ö'cäcuähuä pä'cärira̧'a̧ ö̧ ppa̧'ä̧chö̧ iŗȩbȩhua̧ji'̧a̧nö̧, rȩbȩhuip̧ö̧ äpatenä 'ta'tapö huoomenä
yotäcu ba epäcua'anö. Jahuätö ja̧ji'̧a̧nö̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutumä. 37Umöhuäyotö huotö u̧ru̧hua̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ a̧ ä̧ra̧'a̧tä̧ toä̧u̧mä̧ eseutä adiu ö̧jä̧cuo̧tö̧. Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧
ro'ecuopo'ö ku̧nu̧ umöhuäyotörö mesa isodänä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö huȩä̧cua̧ ucua'anä iyä'cha pä'ö.
38 Yodo toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧m todärenä päi'önä to ä̧ra̧'a̧ jö̧ ö̧'iņä̧, huäbodäcuänä päi'önä to ä̧ra̧'a̧
jö̧ ö̧'iņä̧ rȩbȩhuip̧ö̧ ja̧'hua̧nö̧ to̧ ä̧ra̧'a̧ toä̧u̧mä̧ eseunu adiunätä ö̧jä̧cuo̧tö̧ umöhuäyotömä.
39 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. 40 Ja̧u̧ ja̧ji'̧a̧nö̧
jo̧mȩnö̧ jö̧nä̧ topä̧rö̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutu'inä, ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö içhä̧cuȩ pä̧nä̧mä̧ cuamöcuädätucuocö
pä̧nä̧ ja̧'a̧ ö̧― pä'ö jiähuinä̧u̧.

l12:25 Codo pä nömä ö̧yö̧'ca̧riņä̧ ku̧nȩtö̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ jiņa̧'a̧do.
m12:38 Ttöäre hora jä̧'ij̧ö̧ juäimä yodo toä̧rä̧cuä̧huä̧ pä ö ku̧nä̧riņä̧tö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 6 ö kä̧mä̧dö̧ 9 jubö.
Todärenä päi'önä toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 9 ö kä̧mä̧dö̧ 12 jubö. Huäbodäcuänä päi'önä toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 12 ö kä̧mä̧dö̧ 3 jubö.
Pa̧ja̧cuä̧nö̧ päi'önä toä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ 3 ö kä̧mä̧dö̧ 6 jubö. Pa̧'a̧nö̧ oä'chäcuähuämä Romanos ö̧ja̧ öäre jiņö̧do.
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Rö̧ȩnä̧ iy̧ä̧hua̧mä̧ rö̧ȩnä̧ adicuä päi'äcu pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuänä jicuhuähuäjimä

¿ujuturutä amöcuädö ji'äujäcö̧? ¿O'ca toi'önärö'inä amöcuädö ji'äujäcö̧?― 42 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Tu̧ru̧hua̧ pä'inö: ―U̧ru̧hua̧ öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päö ta̧'a̧nö̧'iņä̧ jȩpö̧, huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧ ojusode a̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧nu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ isode
ru̧hua̧mä̧, u̧cuȩ ucuäcuome'inä pätecuächö pä̧nä̧tä̧ imitäcumä. ¿Tide jä̧cua̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧?
43 U̧ru̧hua̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩa̧'a̧ toäcumä eseutä adiunä ö̧jä̧cua̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧.
44 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä u̧ju̧nä̧rö̧ a̧huä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö iso päi'önätä hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧tó.
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, “chu̧ru̧hua̧mä̧ jurunämä ichocö” pä'ö a̧'cua̧nä̧
amöcuädö ömä. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö kä̧nö̧ umöhuäyotö u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cuäcuäö ömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuä̧nö̧tä̧, autä, tä̧'ä̧mö̧tä̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, 46 u̧ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧ a̧huä̧ro̧cö̧ mo̧ro̧ içhä̧cua̧,
ieru pä̧nä̧tä̧. Ichomenä aditö ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧ 'to'opö icu jarodäcuähuä ö̧ja̧cu̧tä̧ ȩma̧ pä'ö hue'ö
içuä̧cua̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧ hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, u̧ru̧hua̧rö̧ pähuä rö̧jö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
u̧ju̧no̧ca̧'a̧tä̧, u̧ru̧hua̧ hueö'inä jȩpo̧cö̧ pä'ijömä rö̧ȩnä̧tä̧ cuäcuäpö içuä̧hua̧ päi'ä̧cua̧tó. 48 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧, micuä päi'önä cuäcuäpö cu'anö jö̧ jȩa̧'a̧nä̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧rö̧ pähuä rö̧jö̧ jerupu kä̧nö̧
jȩpö̧mä̧ pabonänötä̧ cuäcuäpö içuä̧hua̧ jä̧cua̧'a̧tó. Rö̧ȩnä̧ iyinäcurumä rö̧ȩnä̧tä̧ adi yarö pä'ö
amöcuä̧rä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ hueinäcurumä rö̧ȩnä̧tä̧ jäepä̧cua̧― pä'inö.

Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'chäcuähuä'inä i'cächinösätó pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ttömä pij̧ä̧ ö̧mä̧ ocurätä rä̧dȩtö̧ ichinösä. Täcö cuo'ö icuiya öhué pä'ö'inä

pä'ösätó. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩtȩ pötächi'äcuähuä ö chu'utächi'ö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
chu'utächi'ä̧cuȩmä̧ pätecuächome jubö rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧ a̧dȩcu̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. 51 Pij̧ä̧nä̧mä̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächinö pä'ö ¿amöcuädätöjädi?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧tó. Pä'ä'chäcuäu kä̧cuä̧huä̧tä̧
i'cächinösätó. 52 Porö ö kä̧mä̧dö̧ yabocumä yodetenä kä̧tö̧ ö̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotömä pä'ä'chäcuäutä
ö̧jä̧cuo̧tö̧tó. Huä̧mȩtu̧cuä̧ huotömä ta̧ju̧ huotörö to'ijicu pä ähuäcuotö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ta̧ju̧

huotömä huä̧mȩtu̧cuä̧ huotörö to'ijicu pä ähuäcuotö. 53 Jä'omä i ̧ ̧cu̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu
ö̧jä̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ i ̧ ̧'iņä̧ jä'ocu to'ijicu pä'ächäcuäu ö̧jä̧cua̧. Ka̧ju̧mä̧ ki jucu to'ijicu
pä'ä'chäcuäu kö̧jä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki jumä ka̧ju̧cu̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu kö̧jä̧cua̧ju̧. Kimiyajumä
kö̧jo̧rij̧u̧cu̧ to'ijicu pä'ä'chäcuäu kö̧jä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kö̧jo̧rij̧u̧mä̧ kimiyajucu to'ijicu pä'ä'chäcuäu
kö̧jä̧cua̧ju̧― pä'inö. 54 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö ö̧ja̧rö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inö: ―Kä̧hua̧ räopa'anä ö
ajiya isoppa cäecua'a tocu'huätucuomenä “jitämä ajiya ichäcua'a” pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
päcuhuätucuäji ta̧'a̧nö̧tä̧ icha'a ajiyamä. 55 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kä̧hua̧ ö'ohue ja̧'a̧cu̧ päte'ö ö isoppa
döomenä, “du'huäcua'a” jö̧nä̧ pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuäji ta̧'a̧nö̧tä̧ du'hua'a. 56 ¡Ja ucutu
yapare ö̧ja̧hué! Mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ö̧'iņä̧ huämenä jähuämä huo̧ju̧nä̧ tocu'huätucua pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ jö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö huo̧ju̧nä̧ tocu'huätucuoca'a jä̧ ö̧?
57 Cuamonätucutä jähuämä ¿dä̧bö̧ pä'ö huo̧ju̧nä̧ tocu'huäcuähuätucuoca'a jä̧ ö̧ adiunä jö̧mä̧?
58 Ya̧tȩ huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧cu̧ ru̧hua̧ ä'ca i'̧cho̧mȩnä̧mä̧, kä'co 'chä̧nö̧ kä̧nö̧tä̧ huȩnȩmä̧ si'ecu
icu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ huȩnȩ ö̧ röji pä'ö icuähuä işa̧ juez ä'ca jo̧mȩtä̧ ȩpö̧'a̧nö̧
hua̧. Juhuorömä cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ alguacil u̧mö̧nä̧ iyipö alguacil hua̧tä̧
cärenä pä̧cuä̧huo̧ca̧ jacuä do'ädö ö̧tä̧cua̧. 59 Pädä̧u̧jä̧tó, ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ju̧huo̧ca̧ ö̧mä̧ röji işä̧bi ̧
jubö mitö icu cädö ötä rä̧o̧pä̧cua̧― pä'inö.
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Korotö to'e'inätömä ujutu u'inä abonänö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jiņa̧'a̧ pä'ö
amöcuädö jue'epö icunu Jesús jiähuinö huȩnȩ

13 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧ kiņä̧tö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichäcuähuotö to e'inö huȩnȩ Jesúsru
ji'ähuäjätömä. Jitötä ucuojamä ä̧jim̧ö̧ ku icu iyähuotö ucuojacu huihuacuächönä

to e'önä cuä'ö cuiyarö pä'ö hue'inö pinö Pilatomä. 2 Ja̧u̧ huȩnȩ ji'ähuäjätörö ädätönö
päinä̧u̧: ―Galileos huotö to'e'inätömä “O'ca toi'önä korotö galileos huotö ö'inä abonänö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ usurä ȩmä̧u̧ to'e'inätö” pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧
3 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ pädä̧u̧jä̧. Ucutu'inä o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ yoräteunä tocue'äcuotöjätó
pärou cuamöcuädätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧. 4 ¿Siloé isä'can cuäipomenä 18nö huotö u̧mä̧tö̧ jö̧rä̧chi'̧ö̧
to'e'inätömädi ̧ ö̧? “O'ca toi'önä u̧mä̧tö̧, Jerusalén ötahuiyänä kä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧ to'e'inätö” pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧ 5 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ pädä̧u̧jä̧. Ucutu'inä
o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ yoräteunä tocue'äcuotöjätó pärou cuamöcuädätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧―
päinä̧u̧.

Higuera dau u̧huä̧ju̧ huä̧jo̧coinä Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧: ―Ya̧tȩ kiņö̧ ö'ä a uva pä anä higuera dau

ku̧nä̧riņö̧. U̧huä̧ju̧ huä̧ja̧ pä'ö topö ichäja'a jibatetä'inä po̧cuip̧o̧cö̧ pinö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ö'ä anä
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ pä'inö: “Topihuä. Täcö huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ topä'chö chicha'amä

jibate'inä juiyäi. Ku̧'u̧ icuäicui. U̧huä̧ju̧ huä̧jäitä kö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ käi ¿dä̧bö̧ käi jä̧ ö̧?” 8 Ja̧'hua̧nö̧
päcu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧: “Chu̧ru̧hua̧ mä̧cuä̧ topä̧ri,̧ jiņä̧ ya'ute a̧'ȩtä̧ ki'̧io̧̧po̧'äi
soböcuächönä sa'ipö u̧cuȩ chiyome jubö. 9 U̧huä̧ju̧ huä̧jö̧ ö̧mä̧ adihuäcua'a. Huä̧jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
ku̧'u̧ cuicuä̧cuäi”― pä'ö jiähuinä̧u̧.

Adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ yajute ja̧rȩyu̧nu̧tä̧ cue'ächäjuru Jesús aditö icuinö huȩnȩ
10 Ttaditocö mo̧ro̧ judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö yodetenä huo̧juȩ ̧nö̧ Jesúsmä. 11 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩmä̧ yajute, 18nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ na̧jä̧chö̧nä̧ jȩpä̧'ij̧ö̧ ö̧jä̧cua̧mä̧,
kä̧rä̧mi'̧ö̧ juiyönä ja̧rȩyu̧nu̧tä̧ huinä̧ju̧. Yorö'isotä kä̧rä̧mi'̧ö̧ juiyönätä jiņä̧cua̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ huajuru
topö Jesúsmä ―pocu ichi― pä'opo'ö, ―Isaju, cumärichei ömä ejächi'ö pi'̧ip̧ä̧ju̧jä̧tó― päinäcua̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö u̧mö̧piy̧ä̧nä̧ mȩiņä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ jue'ecuächö ä̧rä̧mi'̧ö̧ Diosrö
úcuo te'äu esehuinäju. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juiçuode ru̧hua̧mä̧ aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
aditö icuiyäcu ra̧huä̧rip̧ö̧ ö̧ja̧rö̧ pä'inö: ―Ttaditö'a̧nö̧ jö̧ mo̧ro̧mä̧ 6nö mo̧ro̧ ka̧'a̧. Cu̧'ip̧ä̧tu̧cu̧nä̧
aditö icuätucuacu pä'ömä ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧tä̧ ichätucui. Ttaditocö mo̧ro̧mä̧cö̧― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
päiyäcu Tu̧ru̧hua̧ ädätönö päinä̧cu̧: ―¡Yapare ö̧ja̧jä̧! Ucutu o'ca toi'önätä cuäji päcäyä jö̧ ö̧'iņä̧,
burro jö̧ ö̧'iņä̧ aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jo̧ca̧ ö̧ ejädö, rä'epo'ö icu, au i'̧chö̧nä̧ ¿ȩpo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
16 ¿Paju Abraham i jumädi ̧ ö̧? Satanás 18nö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ nö'cö u̧ju̧niņä̧cua̧rö̧mä̧ adicuocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ nö'cö icuähuaju kö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ ¿ejädö cu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö.
17 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä churutä to'ijicu pä'chäcuähuä ö̧ja̧mä̧ dä'ä u'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ recuätömä esehuächi'ö Diosrötä úcuo te'ähuinätö o'ca juiyönä jȩä̧'ij̧ö̧mä̧
juiyo adihuiyä̧u̧.

n13:4 Siloé isä'camä ju'tujonä ärädö tätö ku̧nä̧huä̧'ca jiņa̧'a̧do. Siloé isou jäyä kiņä̧'ca a̧'cua̧ra̧'a̧ Jerusalén ötahuiyänä.
Juhuä'ca cuä'ipö mo̧ä̧cho̧mȩnä̧ 18nö huotö u̧mä̧tö̧ to'e'inätödo.
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Mostaza işä̧tȩnä'inä, pá̧ppä̧ enähua̧ppȩnä̧'iņä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ¿däje jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jä̧ ö̧? ¿Däjenä

huȩnȩtö̧ pädö'a̧nö̧ jä̧ ö̧? 19Mostaza işä̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ya̧tȩmä̧ juhuä̧tȩ işä̧tȩ ȩmä̧ji'̧ca̧ ö'ä anä
u̧ju̧niņö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ppuruhui'ö rö̧äi päi'önä rö̧'ä̧chiņäi, ä̧na̧juiy̧ä̧nä̧mä̧ ju'toju ppiy̧u̧'iņä̧ ä̧' ̧yu̧
aditönä päi'önä― pä'inö. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

¿däjenä huȩnȩtö̧ pädäcua'a jä̧ ö̧? 21 Pá̧ppä̧ ppö̧ä̧mi'̧a̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Yajutemä
juhua̧ppȩ ȩnä̧hua̧ppȩ ȩmä̧jä̧ju̧'caju harina işa̧ppȩ huäbodäcuänä cua'opöo ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧
huihuatö ku̧ju̧niņa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, jä äyähuatä a̧' ̧chö̧nä̧― pä'inö.

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'chiņö̧ huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä bäreunä'inä, ötahuiyä ppo̧ö̧nä̧'iņä̧ 'cuä'ope'ö huo̧juȩ ̧nö̧ Jesúsmä

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧ tö'cöpächö kä̧nö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩto̧mȩnä̧ ya̧tȩ päinä̧cu̧:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿Ro̧ȩcuä̧ ö̧ ki'̧ip̧ä̧tö̧mä̧ recuocotötädi?̧― Ja̧'hua̧nö̧ päomenä päinä̧u̧: 24―Pa'anö
pädä̧u̧jä̧. Äpate ji'̧quiçha̧ja̧tȩnä̧ docuhuächätucua pä'ömä a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧ Recuätö ja̧'a̧
do ächa pä'ö jȩ ä̧cuo̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧'a̧nä̧ hueyecuäcuotötó. 25 Isode u̧ru̧hua̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧
äpate mö̧'ȩpö̧ icu o'ca'a u̧miņä̧ kä̧nö̧ 'ta'tapö huopä̧rö̧ päcuhuäcuotöjä ucutumä: “Chu̧ru̧hua̧,
Chu̧ru̧hua̧ ba'epiyitö” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuäcumä: “Ucuturumä jȩru̧pa̧sä̧, ¿to ocö
ichäjätöjä?” jö̧nä̧ ädätö päcuotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä päcuhuäcuotöjä: “Ucutäcu cuä̧nö̧'iņä̧,
au'inä kiņä̧tö̧jä̧. Ujutu töäre ötahuiyä kä'co päcuähuome ö huo̧juȩ ̧'ä̧nö̧jä̧”. 27 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ päcuotöjä: “Ucuturumä jȩru̧pa̧sä̧, ¿to ocö ichäjätöjä? Ttö ömä quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui ̧ ucutu
o'ca toi'önä, suronätä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧” jö̧nä̧. 28 Juhuorömä Abrahamrö'inä, Isaacrö'inä,
Jacobrö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ
ö̧ja̧'a̧ tocu'huätucuomenämä a̧'u̧ u'u ajuäutä, cuacutä ä̧chi ̧ jö̧nä̧ jȩcu̧'huä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ucutumä ya'opö icuähuotötä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä kä̧hua̧ räopa'acu
päte'ö ö'inä, mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧ päte'ö ö'inä, u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ päte'ö ö'inä, ö'ohue ja̧'a̧cu̧ päte'ö ö'inä
Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ mesa isodänä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö chäcuotö. 30 Tturuhuo
jui'ätö röjinä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧ ä'canätä pä 'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jue'ipotö ä'canä pä'ipä̧rä̧tö̧mä̧
röjinätä pä 'äcuotö― päinä̧u̧. 31 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧mä̧ korotö fariseos huotömä rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧.
―Herodesmä cuä'ö icua päcujädo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ rä'opächö porömä tö'ipächi― jö̧nä̧
ji ähuinäcu. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäcumä: ―Ja̧u̧ ahuari isaju jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ ji'ähuäjätucui. Porömä
isoppa huotö suropätörö rä'epä'chö chicua'a'inä, jitä mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧'iņä̧ ö̧'ip̧ä̧'chö̧nä̧
aditä'chö chicua'a'inä ji'ähuäjätucuirö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenätä jo̧mȩnö̧ hua̧
pädi'ä̧cua̧sä̧ pä'äji pä'ö ji'ähuäjätucuirö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧'iņä̧, yo̧ȩi ̧
o'comenä'inä chumänänämä chi'̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧, ya̧tȩ Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧ Jerusalén
ötahuiyä ö'inä kara'a ömä 'corupäi'a pä'ö huocö ja̧'a̧ ö̧― päinä̧u̧.

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

icuätöhué, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ucuturu hueinä̧u̧ru̧ inädunä icuäu icuätöhué. Ja äcärä isaju
ki ̧ ̧mö̧rö̧ ca̧ca̧tä̧rö̧ kujuabiyä dea'a a̧jä̧rä̧'iņö̧'a̧nö̧ koronö'inä koronö'inä cui ̧ ̧mö̧rö̧ a̧dä̧ra̧ pä'ö
jȩchä̧'cha̧'a̧nä̧ ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ ucutumä. 35 Topätucuihuä. Cuojusodemä toächodetä
päi'önä icuicuodetä päi'iyä̧u̧jä̧tó. Ttörömä tocu'huiyäcuotöjä pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuä̧cuȩ

o13:21 Ya'utetä cuahuocuämä 14 litros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do jitötä pa̧ja̧tö̧ ȩnä̧'ij̧ö̧mä̧.
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pätecuächome jubö: “Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä adiunä kö̧”o päcuhuätucuä̧cuȩ pätecuächome
jubö― päinä̧u̧.

Ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ri ädö märichei na̧'ä̧chö̧rö̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

14 1 Ttaditocö mo̧ro̧mä̧ fariseos huotö ö u̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧ ojusode ö ucua pä'ö doächäjiyä̧u̧
yä̧huä̧iņä̧ to ä̧rä̧'chiņä̧cu̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä'ca jo̧mȩmä̧ ya̧tȩ piņö̧ hidropesíap märichei ö

na̧'ä̧chö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧rö̧'iņä̧, fariseos huotörö'inä ädätö
ucuocuinö: ―¿Ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö cua pä'ömä hueähua'a
tä̧ji?̧― 4 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧u̧ 'coruchi'ötä pȩjiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ 'chu'huädopo'ö aditö icuinäcu.
Aditö icuäji'ca̧ iḩua̧ pä'ö hue'ö icuinäcu. 5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä jahuätörö pä'inö: ―Ucutu cuäji burro
jö̧ ö̧'iņä̧, päcäyä jö̧ ö̧'iņä̧ rejunä mo̧'ä̧chö̧rö̧mä̧ ¿yotäcu ȩmo̧po̧'ö̧ icuocotöjä tä̧ji?̧ aditocö mo̧ro̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧―. 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ yorö'isotä ädätäcuȩmä̧ jui'inätö.

Ru̧hua̧ ojusode ö ucua pä'ö ä̧tȩcuo̧tö̧ ö̧ úcuo usätörö Jesús jiähuinö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ä̧tȩcuo̧tö̧mä̧ mesa isodänä pä̧mä̧dä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ úcuo isometä u'udihuä̧ra̧'a̧

toomenä pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧: 8―Ö'cäcuähuä pä'cärira̧'a̧ ä̧tȩcui'̧o̧mȩnä̧ úcuo
isometämä cu'udihuä̧rä̧tu̧cuä̧'. Ucutu u'inä abonänö úcuo işa̧rö̧ ä̧tȩcui'̧a̧'a̧cu̧. 9 Ä̧tȩpiņö̧mä̧,
úcuo işa̧cu̧ cu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩ ichi'ö cu̧'o̧mȩmä̧ hue'ipätucuirö pä̧u̧ dä'ä u'u kä̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧
jo̧mȩtä̧ cu̧'ä̧mä̧dä̧tu̧cu̧ juiyäcua'anö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ä̧tȩcui'̧o̧mȩnä̧ rȩbȩu̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ jo̧mȩtä̧
pä̧mä̧dä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ä̧tȩpiņö̧mä̧ ichi'ö: “Cha̧hua̧ru̧hua̧ úcuo isomecunänö
pä̧mä̧di”̧ päcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ päomenä ucuotäcuähuotö jö̧nä̧ pä'i'ö cuesehuäcuotöjä o'ca
toi'önä mesa isodänä ucutucu pȩjä̧tö̧ ä'ca ömä. 11Úcuo 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―
päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä ä̧tȩpä̧jiŗö̧'iņä̧ pä'inö: ―Cuojusode ö ucuäcuotörö amöcuädö
cuä̧tȩpo̧mȩnä̧mä̧, cuahuaruhuä repecuä̧u̧ru̧'iņä̧, cu̧bö̧o̧tö̧rö̧'iņä̧, otonätä cuahuaruhuärö'inä,
cu̧jo̧mȩ tö'cö kä̧tö̧ ruhuotörö'inä cuä̧tȩpó̧, micuä päi'önä pärocua'a ö ucuru ä̧tȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pä'cäri jȩcu̧'hua̧ pä'ömä usurä isotörö'inä, ö̧jä̧pö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ u̧mö̧ jö̧ ö̧'iņä̧
jui'ätörö'inä, ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧, ätocätörö'inä cuä̧tȩpa̧ja̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧
jahuätömä pärocua'a ö mitö juiyö'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧ ö̧ adiutä cu̧jä̧cua̧jä̧, micuämä adihuä ö̧ja̧
o ächäcuȩ pä̧nä̧ iyähui'äcua'a ö― pä'inö.

Isode ru̧hua̧ pä'cäri jȩiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cu̧ ja̧u̧cu̧ mesa isodänä cuä̧nö̧ ö̧'o̧mȩ ö̧ ya̧tȩ pä'inö: ―Dios

huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ u̧cuȩ ucuäcuotömä adiunä ö̧jä̧cuo̧tö̧―. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ädätö päinä̧cu̧: ―Ya̧tȩmä̧ bäreu pä'cäri aditö ku̧nä̧ji'̧ca̧ recuätörö ä̧tȩpiņö̧. 17 Ttucua pä'ö
pätecuächomenä u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ hue'inö ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ jiähuäjiyarö pä'ö: “Ichätucuido. Täcö
o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó” pä'ö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä yoräteunätä
“ chö juiyönä jä̧u̧jä̧tó” pä'inätö. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ädä nömä päinä̧cu̧: “Ttömä chiŗȩjä̧ mitö ȩmä̧jişä̧.
Ja̧huä̧jä̧ topö chi'̧cha̧ pä'ö recuä rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chichö juiyönä jä̧cu̧sä̧tó. Ichoca'amä
ja̧'a̧tä̧ tocu'huarödo pä'äji pä'ö jicuhuähuaröja” päinä̧cu̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ pä'inö: “Ttömä
pä̧cä̧yö̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotö jo̧mȩnä̧ yoräteu ta̧ju̧ pö̧nä̧rö̧ mitö ȩmä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörö

p14:2 Hidropesía märicheimä ̧jȩta̧ jacuänämä depä jahuächomenä ajiyabatä juoächomenä na̧ ä̧chö̧ jiņa̧'a̧do.
o13:35 Salmos 118:26
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ka̧cuä̧mö̧ topö chi'̧cho̧mȩtä̧ ja̧'a̧tó. Ichoca'amä ja̧'a̧tä̧ tocu'huarödo pä'äji pä'ö jicuhuähuaröja”
päinä̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧'iņä̧ pä'inö: “Ttömä jareönätä ö'cähuäjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chichö
juiyönä jä̧cu̧sä̧tó” päinä̧cu̧. 21 Juhua'a ö ppa̧'ä̧chä̧ji'̧ca̧ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ u̧ru̧hua̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
ji'ähuinö ädä̧to̧'ä̧rä̧jim̧ä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcu isode u̧ru̧hua̧mä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ pä'inö:
“Ötahuiyä kä'co päcuähuome ö'inä, ötahuiyä mä̧niy̧ä̧ ö̧'iņä̧ usurä isotörö'inä, manco
huotörö'inä, ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧, ätocätörö'inä jurunänö ji'ähuopo'äji pocu chönä”
pä'inö. 22 Ja̧u̧nu̧ o'comenä u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ pä'inö: “Chu̧ru̧hua̧ huecuhuäji'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ isodemä jiņä̧ cähuea'ató” pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧ru̧hua̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ pä'inö: “Jueipä
o̧mä̧ ö̧'iņä̧, 'quȩip̧ö̧ o̧mä̧ ö̧'iņä̧ ötähue'ö ö'inä huä̧iņä̧ o'ipäjitö chojusode'inä suhuädi'önätä
do ächäcua'a̧nö̧” pä'inö. 24 Iso päi'önä pä̧dä̧u̧jä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ chä̧tȩpiņä̧u̧ u̧mä̧ yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧
u̧cuiy̧ä̧cua̧ pä'cäri jȩcho̧mȩ ö̧mä̧― pä'inö.

U̧huo̧juȩtä̧u̧ pä 'a pä'ömä todärenä amöcuädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
25 Ttö̧ja̧mä̧ juiyo recuätö Jesúscu 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ kärächi'ö päinä̧u̧: 26―Ya̧tȩ öcu icha

pä'ö kö̧mä̧, jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧, irecuarö'inä, i ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧
nä̧tö̧rö̧'iņä̧, chutä a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧ örö repeome ö'inä abonänö repeö ömä ö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧
päi'önä ö̧jö̧ juiyö'anö ja̧'a̧tó. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧cuodä cä'ecu huä̧nä̧u̧ cho'ca'anä
ichö ȩpo̧cö̧mä̧ ö chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ päi'önä ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. 28Ucutumä ju'toju isä'ca
ärädö cuaditätucua pä'ö jö̧ ö̧mä̧ ¿ä'canäjimä pä̧mä̧dö̧ micuähuäcuome pa̧ja̧to̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧
cä ädö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö topö, 29 dea'anä isä'catä 'qui'epö cutätucu o'ca'a cuiäre pärätä beipächomenä
cäcuhuädätucu juiyönä jiy̧ä̧u̧ korotö ya̧ ä̧huä̧'cha̧'a̧cu̧ pä'ö, 30 “Ja̧u̧mä̧ dea'anä isä'camä 'qui'epö
ö́ na'anä jiņä̧ cä'ädocö” pä'ö ya̧ ä̧huä̧'cha̧'a̧cu̧. 31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ ru̧hua̧mä̧ korotö u̧ru̧hua̧cu̧
rohuäu i'̧cha̧ pä'ö ¿ä'canäjimä adiunä amöcuäda pä'ö pä̧mä̧do̧cö̧ tä̧ji?̧ “Ja̧u̧ umöhuäyotömä 20
mil jo̧mȩnä̧ huotö ja̧'a̧. Ttö chumöhuäyotömä 10 mil jo̧mȩnä̧tä̧ huotö ja̧'a̧mä̧ ¿chujuru'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧” pä'ömä. 32 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädoca'a jö̧ ö̧mä̧ kä'co i'̧cho̧mȩ ö̧tä̧, jiņä̧ oto ichäitä, jiäcuähuä
ö̧ja̧rö̧tä̧ ji ähuäjiyarö pä'ö hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧ “törohuähuoca'a huȩnȩ juiyönätä tö̧já̧do pä'äji” pä'ö

ji ähuiyarö pä'ö. 33 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu u ya̧tȩ o'ca juiyönätä u̧ju̧nä̧rö̧ cä'ädö u̧ju̧no̧ca̧'a̧
repeö ömä chu̧huo̧juȩtä̧cu̧ işa̧ päi'a pä'ömä hueyecutó―.

34―'Cäruhuäbömä adiu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩya̧huä̧chö̧ ö̧mä̧ ¿däjenätä nö̧ȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧
ja̧u̧nu̧mä̧? 35 Rȩjȩ adihuächi'a pä'ö'inä, ä̧jim̧ö̧ te'cua ca̧ca̧tö̧ rötähuä'cuanä huihuacuänä'inä
ppädoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ö̧ do'opö icutä do'opö icuähuä. ¡Ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ ä̧ju̧cuij̧ó!― pä'inö.

Fariseos huotö rohuecuä'chö pä yäcu huȩnȩtö̧
pähuänä huäbodäcuä jo̧mȩnä̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ recuätö ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧
Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ichinätö jiähua'a ä̧ju̧cua̧ pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ fariseos huotöcu, Hueähuä

Huȩnȩ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧ topä̧rä̧'chö̧ rohuecuä'chö pä'inätö: ―Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧cu̧
cha'anä ja̧'a̧tä̧ topö. U̧cuȩ'iņä̧ jahuätötäcu cu― pä'ö.

(1) Ohueja toepinö huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ
3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuänä jiähuinä̧u̧: 4―Ya̧tȩ ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ 100nö huotö ö

ya̧tȩ toepomenä 99nö huotörö ö̧ja̧ toächometä cä'ädö ku̧no̧po̧'ö̧ ¿ö̧'o̧cui'̧o̧mȩ jubö usä̧rö̧
'cho̧cö̧ tä̧ji?̧ ¿Ucutu'inä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pajatöjä tä̧ji?̧ 5 Ja̧u̧mä̧ ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧ u'upi'canä
cä'ecu huä̧nä̧u̧ esehuäcu. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isodera̧'a̧ rȩbȩu̧mä̧ ahuaruhuä repe'ä̧u̧ru̧'iņä̧, tö'cönänö
kä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ pä̧u̧: “Chäji ohueja to'epäjirömä täcö po̧cuip̧ä̧jişä̧. Ttöcu
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esehuätucui”. jö̧nä̧. 7 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ 99nö jo̧mȩnä̧ adihuä ö̧ja̧
pärou amöcuäda pä'ö recuä rö̧jo̧co̧u̧ru̧ esehuome ö'inä abonänö jö̧nä̧ eseäcuähuäcua'ató
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ pärou amöcuädomenämä―.

(2) Pärätäbi ̧ toepinö huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ
8―Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute pärätä o̧bi ̧ 10nö o̧bi ̧ ku̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧ jib̧iţȩ toepö ömä lámpara

rȩdȩto̧po̧'ö̧, isode juatö kä̧nö̧ ¿ u̧huȩcuä̧nä̧ usä̧ro̧co̧ju̧ tä̧ji?̧ kö̧'o̧cui'̧o̧mȩ jubö. 9 Kö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧
kahuaruhuä repejä̧u̧ru̧'iņä̧, tö'cönänö kä̧tö̧rö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧to̧po̧'ö̧ pä'äju: “Pärätäbi ̧
toepäjäbim̧ä̧ täcö po̧cuip̧ä̧jä̧ju̧sä̧. Ttöcu esehuätucui”. jö̧nä̧. 10 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧. Juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ya̧tȩ suronä jȩä̧'ij̧ö̧ ö̧ pärou amöcuädomenämä Dios umöhuäyotö isoppa huotö
ä'ca ömä eseäcuähui'a'ató― pä'inö.

(3) Ya̧tȩ i ̧ ̧ ire'tehuächinö huȩnȩnä̧ jiähuinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―Ya̧tȩmä̧ i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧― jö̧nä̧'iņä̧ pä'inö. 12―Jahuätö ö

röjinä işa̧mä̧ jä'orö pä'inö: “Chä'o cuiäre ö chȩmä̧cuȩ örö pätetö ku̧nä̧huä̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧ iyi ö”.
Ja̧'hua̧nö̧ päcu öäre jä̧cuȩmä̧ 'quȩ'ȩpö̧ iyinä̧u̧. 13 Juiyomä recuocötä jä̧ji ̧ o'ca'a röjinä işa̧mä̧ o'ca
juiyö ca̧ca̧tä̧ji'̧ca̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ rȩjȩ, oto kä̧jä̧ra̧'a̧ iḩuiņö̧. Juhua'a ömä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ kä̧nö̧ öäremä
be'epäjipö icuinö. 14O'ca juiyönätä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ kä̧nö̧ be'epäjipö icuäji o'ca'a abora̧'a̧tä̧ päi'önä
ppäi pä̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧ ja̧huä̧jä̧ rȩjȩ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä jui'̧a̧tä̧ ki'̧ip̧iņö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cu̧ ja̧huä̧jä̧ ö̧ja̧ işa̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö 'chiņö̧. Juhua'a ömä ötahuiyä u̧mi ̧ ä̧jim̧ö̧ cu̧chiţö̧
ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ a̧'ä̧rö̧ adi yarö pä'ö hueinäcu. 16 “Cu̧chiţö̧ u̧cuȩ huo̧i'̧tä̧ ö̧'iņä̧ sudädi'önä

chucuahué” pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucua pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ iyococu pinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ adiunä amöcuädomenä pä'ähuinö: “Chä'o umöhuäyotö recuätömä cuäcuähuä

rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧ ¿ ömä porömä ppäi ö to'epo'ächösä tä̧ji?̧ 18 Chä'o ö̧ja̧'a̧tä̧ ppa̧dä̧cha̧já̧.
Chä'o ucuru'inä, Diosrö'inä suronä jȩpä̧jişä̧ jö̧nä̧ pä̧dä̧cua̧sä̧ chä'orömä. 19Ucu cui ̧ ̧ jö̧nä̧ chö̧já̧
pä'ö'inä micuähuocösä. Cumöhuäyotö ö ya̧tȩ jö̧nä̧ chö̧já̧ pä'ötä hue'i ö” pä'ähuinö. 20 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ähuinö'ca̧ jä'o ö̧ja̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ jiņä̧ otonänö i'̧cha̧'a̧ jä'omä topo'ö, re ȩmä̧huip̧ö̧ jopö
'chä̧hui'̧ö̧, u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ hua'adi'ö i ̧ ̧rö̧ 'chu̧'huo̧piņö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ i ̧ ̧mä̧ päinä̧cu̧: “Chä'o
ucuru'inä, Diosrö'inä suronä jȩpiņö̧sä̧. Jitämä täcö cui ̧ ̧ jö̧nä̧ hua̧ chö̧já̧ pä'ö'inä micuähuocösä”
päinä̧cu̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jä'omä umöhuäyotörö pä'inö: “'Ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ adihuä'ijä̧ta̧ ö̧ rä'epö
'ca̧tä̧tu̧cuiŗö̧. Ödo'che işo̧bö̧'iņä̧ rö̧nä̧tu̧cuiŗö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jä̧pö̧ isäya'inä ku̧nä̧tu̧cuiŗö̧. 23 Päcäyä
isaju ki ̧ ̧ bä̧rȩpa̧ ö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧ cuä'ätucui pä'cäri cuä̧nö̧ tesehuätucua. 24 Pide chi ̧ ̧
'corupä'i'inö pinömä a̧'cua̧ri'̧ä̧ji.̧ Ire'tehuächinome ö po̧cuip̧ö̧ ku̧nä̧hua̧ pä'i'äji” pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ eseäcuähuinätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ i ̧ ̧ ä'canä işa̧mä̧ ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧jo̧mȩ ö̧, isodecu
ötö'cöhuächomenä música u'pora'a'inä, baile eseu tö a'a'inä rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuiņö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cu̧ jä'o umöhuäyotö ö ya̧tȩrö̧ huopo'ö “däje jȩ a̧'a̧ ja̧” pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧: “Cuij̧ä̧hua̧mä̧ ichäji. Toe'oca'atä adiunä iŗȩbȩhuä̧jiy̧ä̧cu̧ cuä'omä päcäyä isaju
ki ̧ ̧ bä̧rȩpa̧rö̧ cuä a pä'ö hue'äji” päinä̧cu̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ra̧huä̧rip̧ö̧ doächa'inä pä'ocö pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jä'otä rä'oi'ö i ̧ ̧ doächiyarö pä'ö ajuähuipönö ucuocuinö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jä'orö ädätö pä'inö: “Recuo a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ cuaditähuämä aditä̧rö̧ kä̧'ij̧ö̧sä̧ huecuumä yorö'iso
chöarodoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chahuaruhuäcu chesehua pä'ömä chivo isaju ki ̧ ̧rö̧tä̧'iņä̧
yorö'iso cuiyococu pä'ijösä. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chujua cui ̧ ̧, cuiäre nä̧tö̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huotörö
mitä̧rö̧ be'epäjipö icuinömä iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ päcäyä isaju ki ̧ ̧ bä̧rȩpa̧rö̧ cuä'ö yönä hue'äjijä”
pä'inö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ päcu jä'omä päinä̧cu̧: “Chi ̧ ̧. Ucumä 'cuäopönätä öcutä kö̧jä̧. O'ca juiyönä
chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ cuiäretä ja̧'a̧. 32 Pä'cäri jȩpö̧ tesehuäjimä surojoca'a adihua'a, chujua cuij̧ä̧hua̧
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'corupä'i'inö pinömä a̧'cua̧ri'̧ä̧ji ̧ ja̧'a̧ ö̧, ire'tehuächinome ö po̧cuip̧ö̧ ku̧nä̧hua̧ pä'i'äji ja̧'a̧ ö̧”
pä'inö― pä'inö Jesús.

Ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧ yapare jȩpö̧ ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

16 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ ji'ähuinö: ―Ya̧tȩ kiņö̧ järe ru̧hua̧. Ja̧u̧ järe
ru̧hua̧mä̧ öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “cuiäremä pperetä'chö

icutä jȩpö̧ icudo” pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuiņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ icha pä'ö hue'äji'ca̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
“¿Cutö'cömä däje chä̧ju̧cuä̧? Porö kä̧nö̧ yabonömä chöäre a̧huä̧rä̧cuä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧ cu̧jiy̧ä̧cua̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chöäre a̧cu̧huä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧ ji'ähui ö”. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧
a̧'cua̧nä̧ amöcuädö pä'ähuinö: “¿Däje jȩchä̧cua̧'a̧jó? a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧ chö̧jä̧'ij̧ö̧
chu̧ru̧hua̧ 'choipa päa'amä. Sahuähuä işa̧tä̧ jö̧nä̧ chö̧já̧ pä'ö'inä chijuiyuhua'amä, mippoönä
jädepä̧ra̧ pä'ö'inä chödäpecunä ja̧'a̧mä̧. 4 A̧a̧a̧, täcö huo̧juä̧chi'̧ö̧sä̧ jȩchä̧cuȩmä̧, a̧'ä̧rö̧
chö̧jä̧'ij̧ö̧ 'choipö o'ca'a ojusodenä dodächa'anä ja̧'a̧tä̧ to äcua'a̧nö̧” pä'ähuinö. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ u̧ru̧hua̧rö̧ mippotätörö ya̧cu̧nä̧rö̧ ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: “¿Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧ a̧'a̧nö̧
rö̧ȩnä̧ cuimippota'a ö?” pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ä̧tȩpä̧jä̧cu̧ru̧mä̧. 6 “A̧dȩ oba 100nö
oba jo̧mȩnä̧ chimippotäcu” pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “Ja̧ja̧ cuimippotö huȩyu̧cuo̧jämä pȩnȩtó.
Pä̧mä̧do̧po̧'ö̧ 50nö jo̧mȩnä̧tä̧ huȩyu̧to̧po̧'ö̧ rö ” päinä̧cu̧. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä ka̧ra̧rö̧'iņä̧ pä'inö:
“¿Tta̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ cuimippota'a ö ucumä?” Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “Ttömä trigo isädumä 100nö cua'opö
ȩnä̧huo̧mȩ jo̧mȩnä̧ mippotösä” pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “Ja̧ja̧ cuimippotö huȩyu̧cuo̧jämä
pȩnȩtó. 80nö jo̧mȩnä̧tä̧ huȩyu̧tu̧ rö ” päinä̧cu̧― pä'inö. 8 Ja̧u̧ suronätä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ jȩiņiy̧ä̧cu̧ úcuo te'äunu jiähuinäcu Tu̧ru̧hua̧mä̧, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧nä̧
kä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö huo̧juȩcu̧nä̧ jȩ a̧'a̧ ö̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö: ―yapare jȩpö̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
repe'äcuähuotörö cuahuaruhuätä juo'epätucui becuipächätucuomenä i'conä kä̧cuä̧huo̧mȩtä̧
docuhuächätucua'anä ja̧'a̧tä̧ to äcua'a̧nö̧. 10 Ppo̧ö̧ jähuä ötä'inä päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧mä̧ bäreu
jähuä ö'inä päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppo̧ö̧ jähuä ö jueönä jȩpo̧cö̧mä̧ bäreu jähuä ö'inä
jueönämä jȩpo̧cö̧tó. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yapare jȩpö̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ päcuhuätucu ta̧'a̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧mä̧, jiņä̧ iso päi'önä iso jähuä ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ a̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧
pä'ömä ¿di jä̧ ö̧ ucuturu huȩä̧cua̧mä̧? 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ päcuhuätucu
ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧mä̧ cua̧mo̧nä̧ jähuämä ¿di jä̧ ö̧ ucuturu iy̧ä̧cua̧mä̧? 13 Ya̧tȩ
u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧ 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'a― pä'inö.

Fariseos huotörö ö̧jö̧ huȩnȩnä̧tä̧ cä'epö Jesús pä'ö icuinö huȩnȩ
14 Fariseos huotömä ja̧'hua̧nö̧ päa'a o'ca juiyönä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Jahuätömä pärätä repeäcuähuä
ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ̧yä̧cu̧ Jesús päinä̧u̧: ―Ucutumä
ö̧ja̧ ä'ca ömä adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧nä̧

cuamöcuädä'ijätucumä Diosmä huo̧jua̧. Ttö̧ja̧tä̧ “juiyo adihua'a” pä ömä Diosmä “juiyo
suroja'a” jö̧nä̧tä̧ päö. 16Hueähuä huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ji ähuinö huȩnȩ'iņä̧
Juan ö̧jiņo̧mȩ jubötä hueähui'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juhuorö ö kä̧mä̧dö̧mä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧tä̧ jiäcuähui'a'ató. O'ca toi'önätä ja̧u̧nä̧ do ächa pä'ö juruhuächi'ö jȩpä̧tö̧. 17Mo̧ro̧jä̧'iņä̧
pij̧ä̧'iņä̧ beipächa pä'ömä 'quiya'a. Ju̧huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö 'quiya'anä Hueähuä Huȩnȩmä̧
o'ca juiyönätä pätecuächäcua'atä ja̧'a̧tó. Hua̧ru̧sa̧nö̧ jö̧nä̧ rötö huȩyu̧cui'̧iņö̧'inä o'ca juiyönätä
pätecuächäcua'atä ja̧'a̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ö̧ juiyönätä. 18 Irecuarö jaropi'ö karajuru kö̧mä̧ “cuirecua
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pocojurumä cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä jarodö jȩpö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ irecua jaroi'inäcuarö kö̧mä̧
“cuirecua pocojurumä cu̧jä̧'” pä'ö hueähui'inömä jarodö jȩpö̧tó― pä'inö.

Järe ru̧hua̧cu̧ Lázarocu 'corupä 'äji o'ca'a ̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús jiähuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ya̧tȩ järe ru̧hua̧ kiņö̧. Tädönä tu̧huä̧ta̧ ö̧'iņä̧, lino işä̧ta̧ a̧diḩuä̧ta̧ ö̧'iņä̧

'ca̧tä̧hui'̧ä̧nö̧. Pä'cärimä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ yorö'isotä adiunätä jȩpi'̧ä̧nö̧. 20 Ka̧ra̧'iņä̧ kiņö̧,
jä'epä̧rö̧tä̧ jäepä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧, Lázaro pä'ö miçua̧. Ya'opö içuä̧hua̧tä̧, ja̧u̧ ojusode u̧miņä̧ isate
jäyätä, jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧ ö ahuiyätä pä̧jä̧cu̧ pi'̧ä̧nö̧. 21 Järe ru̧hua̧ öäre mesa isodä ö tȩä̧'cua̧ jö̧
ahuähuächö ötä ucua pä'ötä'inä amöcuädi'änö. Ö ahuiyänämä ä̧huiŗiţö̧ ichötä nȩ ̧'ä̧nä̧cu̧.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jäepä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ 'corupä'i'inö. Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä'i'örömä Dios umöhuäyotö
isoppa huotö ȩmip̧iņä̧cu̧ Abraham amöcaq pähuome. Järe ru̧hua̧ pä'ijö'inä 'corupä'i'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä'i'äji o'ca'amä 'turutä cuinäcu. 23 Ja̧u̧mä̧ hua'inätö ö̧jo̧mȩ ö̧r ubara u'u
kä̧nö̧tä̧ u̧huä̧mȩ ja̧'a̧cu̧ topinö ototä ö̧'a̧'a̧ Abrahamrö'inä Lázarorö'inä Abraham amöcanä
bȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ö̧'a̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö huopinö: “¡Chä'o Abraham! Re rö̧jö̧nä̧ topi ö. Lázaro
ödo'che päjure ajiyanä 'cuä'ädö pädi'önä chiņȩnä̧ riri'a ö hue'irö. Ttömä pima ocuma ö ubara
u'usä” pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Abrahammä päinä̧cu̧: “Chi ̧ ̧. A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧im̧ä̧ ucumä cuiäre

ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ recuä rö̧jo̧ca̧'a̧tä̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ Lázaromä jui'ötä ö̧jiņa̧'a̧mä̧ amöcuädi'i. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ jitämä pidemä a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ päi'äcu ucumä ubara u'utä cu̧ja̧'a̧nä̧. 26 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧.
Ucutu cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧ ujutu tö̧'o̧mȩ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ömä idahuä rö̧ahuä ö 'quiyönä
o̧ȩcuä̧ra̧'a̧tó juhua'anä kä̧tö̧'iņä̧, pa̧nä̧ kä̧tö̧'iņä̧ 'cuä opö juiyönätä” päinä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧

päcu pä'inö: “Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ chä'o ojusodera̧'a̧tä̧ hue'iyi ö” pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jäepinäcu.
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Juhua'amä chö̧jä̧hua̧tö̧ jim̧ö̧tȩnö̧ huotörö ku̧nä̧rö̧sä̧. Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö jahuätörö
jiähuäjiya ö pä'ö hue'iyi ö pȩnȩ ubara uhuähuome chö juiyäcua'anö jahuätö'inä” pä'inö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Abrahammä päinä̧cu̧: “Moisés iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧
̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ täcö ku̧nä̧rä̧tö̧. ¡Jahuätörötä esetaja!” päinä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö:

“Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧ Chä'o Abraham. Hua'inätö ö o'ächö ya̧tȩ jiäu umä pärou amöcuädäcuotö”
pä'inö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Abraham päinä̧cu̧: “Moisés iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä
ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ hua'inätö ö o'ächö jiäu u'inä esetö

juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö”― pä'ö ji'ähuinö Jesúsmä.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'chiņö̧ huȩnȩ

17 1 Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ji'ähuinö: ―Ppe'ocuächö mo̧ä̧huä̧mä̧ ihueye juiyocö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja chuhué, ¡Ppe'ocuächö mo̧ ö̧nä̧ jȩpö̧hué! 2 Pitö ppo̧'ä̧tö̧rö̧ ppe'ocuächö mo̧ ö̧nä̧

jȩö̧ micuä päi'önä im̧iţä̧huä̧cuȩmä̧, inäyu rö̧äyu u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ ̧'ä̧dö̧ rö̧nö̧ dubora rö̧ora jacuä
kä'ö cuome ö'inä abonänö suroja'ató. 3 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ Cuij̧ä̧hua̧mä̧ ucuturu suronä
jȩö̧ ö̧mä̧ täbotö ucuocuätucuirö. Pärou amöcuädö ömä suronä jȩä̧ji ̧ unichi'iyätucuirö. 4 Ya'ute
mo̧ro̧ ö̧mä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö jo̧mȩnä̧ suronä jȩä̧'chö̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧'chö̧ o'ca'a
ppa̧'ä̧chä̧'chö̧ “ja , suronä jȩchä̧jim̧ä̧ pärou amöcuädösä jitämä” päomenä suronä jȩä̧'chä̧jim̧ä̧
unichi'iyätucuirö― päinä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'ähuotö jö̧nä̧ huotömä Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä'inätö: ―Ta̧'cua̧
tu̧huȩnä̧rö̧mä̧ ju̧huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧nä̧ jȩpiţö̧―. 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pä'inö:

q16:22 Pä'cäri jȩ o̧mȩ ö̧ ru̧hua̧ ippeyemä jiņä̧ isocu úcuo isome jiņa̧'a̧do. Abraham amöca pähuomemä Abraham
öäre pä'cäri jȩo̧mȩ pä'ö, ippeye úcuo isome, ru̧hua̧ amöca bȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ö̧'a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ úcuo isome ö̧'a̧ pä'ö iḩuiņö̧
päähuä ja̧'a̧.
r16:23 Hades pä'ö micuome.



Lucas 17.7 38

―Mostaza jacuä jähuä işä̧tȩ a̧'u̧cu̧'a̧nö̧tä̧'iņä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ pii sicómoro dau
que'ocuächö dubora kä'co kä̧mä̧di ̧ päcuhuätucu umä ese yäcuotöjä― jö̧nä̧ päinä̧u̧.

U̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧ huea pä'ö huocö pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucutumä cumöhuäyotörö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, rȩjȩ işa̧ppȩ päi'önä aditö iḩuä̧ji ̧ ichörö

jö̧ ö̧'iņä̧, pä̧cä̧yö̧rö̧ a̧'ä̧rö̧ iḩuä̧ji ̧ ichörö jö̧ ö̧'iņä̧, “Ja̧ja̧, cu̧cuȩ cucua mesanä pä̧mä̧di”̧ ¿pä'ajatöjä
tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. “Nip̧ä̧ro̧mȩ chu̧cuȩ aditö iyi ö. Cuiärȩta̧ ro'ecu ku̧no̧po̧'ö̧, cuä̧nö̧'iņä̧
au'inä cädädome jubö chucua'anä jȩpö̧ iyi ö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä cui'ipö cuahua ucumä” jö̧nä̧tä̧
päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ hueähui'äji jȩä̧ja̧'a̧ ö̧ “Adihua'a
ppäcuhuädäjäcusä” ¿päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä tä̧ji?̧ Pä'ocotöjä pä'ösä ömä. 10 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ucuturu hueähui'inömä o'ca juiyönätä jo̧mȩnö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ o'ca'amä, “ujutumä
cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotömä, micuähuocotötä huotöjä. Jȩtö̧'a̧nö̧ jiņö̧mä̧ jȩpö̧ cä'ädäjätöjä” jö̧nä̧tä̧
päcuhuätucuaja― pä'inö.

To̧mö̧rȩnö̧ huotö lepra märichei nanepä̧tö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ
11 Jesúsmä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧mä̧ Samaria rȩjȩcu̧, Galilea rȩjȩcu̧ 'quȩtȩnä̧

'cuä'opö 'chiņö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧ji'̧ca̧ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ doächomenä ö̧ja̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö
lepra märichei na̧nȩpä̧tö̧mä̧ pä̧tȩcuä̧nö̧ rä'oi'ö otonänö kä̧mä̧diņä̧tö̧. 13 Jahuätömä, ―¡Chu̧ru̧hua̧
Jesús! Re rö̧jö̧nä̧ topitö― pä'ö huopinätö. 14 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ huopätörö topö: ―Sacerdotes
huotörö cuij̧ȩcuä̧tu̧cua̧ tätucui― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ ̧'cha̧'a̧nä̧tä̧ adihuächi'önä
päi'inä̧u̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö ö ya̧tȩ adihuächi'äji toäcuähuomenä ppa̧'ä̧chö̧ Diosrötä
úcuo te'äunu pä̧içu̧nä̧nö̧ huopinö. 16Ö'ä rȩjȩ beecuächönä Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧:
―adiunä ppäcuhuädäcusä― päinä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ Samaria ö̧ja̧ işa̧ jiņa̧'a̧. 17 Jesúsmä ädätö pä'inö:
―¿Ttadihuächi'önä päi'äjä̧u̧mä̧ to̧mö̧rȩnö̧ huotö jo̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧ Ko̧ro̧mö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotö
päjätömä, ¿tȩnȩ jä̧ ö̧? 18 ¿Ka̧tä̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿Kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧tä̧ tä̧ji,̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö úcuo
te'äu jȩa̧ pä'ö ppa̧'ä̧chä̧jim̧ä̧?― 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧cu̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧
cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäcujä― pä'inö.

Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ pa̧nä̧ uhuäunämä jo̧cö̧ pä'ö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
20 Fariseos huotö: ―¿Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ̧yȩnö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― pä'ö jä epäcu

Jesús ädätö päinä̧u̧: ―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ oto uhuäunämä ichocö. 21 “Pȩnȩ'iņä̧ ka̧'a̧,
ju̧huȩnȩ'iņä̧ ka̧'a̧” jö̧nä̧mä̧ pähuocötó. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucutunätä ka̧'a̧― pä'inö.

Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ ötö'cö jiähuinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: ― ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ö̧jö̧ pä̧nä̧ ö̧ “ya'ute mo̧ro̧tä̧'iņä̧

tochi'ahué” päcuätucuä̧cuȩ pä̧nä̧ pätecuächäcua'ató. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucua'anä
tocu'huiyäcuotöjä. 23 Korotömä pä äcuotöjä: “Pȩnȩtä̧ kö̧. Ju̧huȩnȩ kö̧” jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätörö
topö 'chä̧nö̧mä̧ rucu'hui'ätucuó. 24 Cu'upä örohuomenä kara'anä ö'inä kara'anä ö'inä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ―nerú― pä'i'ö kä̧dȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'a ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pätecuächö pä̧nä̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äcuomenämä rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧hua̧ pä'ötä jä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧mä̧ ya'opö içuä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧. 26 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö u̧mo̧ro̧tä̧
jö̧ pä̧nä̧ päi'omenämä Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'a. 27 Cuänötä, a̧huä̧rö̧tä̧,
ö'cähuä'chötä, ö'cähua pä'ö hue'ä'chötä kiņä̧tö̧ Noé huoi'canä doächinö mo̧ro̧ jubö. Ja̧u̧nu̧
o'comenä aje suhuädi'omenä o'ca toi'önätä be'epäjipö icuähuotötä pä'i'inätö. 28 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ Lot ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ jiņö̧'a̧nö̧'iņä̧ jä̧cua̧'a̧. Cuänötä, a̧huä̧rö̧tä̧, öäre mitä̧rö̧tä̧, öäre iyä'chötä,
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cuähuä ku̧nä̧'chö̧tä̧, odehuiyä aditä'chötä kiņä̧tö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Sodoma ötahuiyä ö Lot
räopinö mo̧ro̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ocuräcu, azufrecu ajiya mo̧ä̧ma̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ mo̧ä̧miņa̧'a̧ o'ca
toi'önätä be'epäjipö icuähuotötä pä 'önä. 30 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ij̧ȩcuä̧chö̧
mo̧ro̧ päi'omenämä. 31 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ isode huäme kö̧mä̧ iäre jacuoju kiy̧ä̧cu̧ kara'acu ȩmip̧a̧
pä'ömä mȩyȩhuo̧cö̧ jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä u̧mi ̧ kö̧'iņä̧ o'ca'acumä ppä̧'ä̧chi'̧o̧cö̧ jä̧cua̧tó.
32 Lot irecua pinäjurumä amöcuädi'ätucui. 33O'ca toi'önä a̧'cua̧rö̧ ki'̧ip̧iy̧a̧tö̧ pä'ö jȩpä̧tö̧mä̧
toe'iyäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä toe'iyä̧u̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧tó. 34 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧.
Jiy̧ȩnö̧ yodomä jimate camanämä ta̧ju̧ ö̧'ä̧cuo̧tö̧. Ya̧tȩmä̧ ȩmiçua̧ päi'a'anä ka̧ra̧mä̧ rö̧ ̧cua̧
pä̧i'̧ä̧cua̧tó. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧ ta̧ju̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ kä̧nö̧ isappȩ päi'önä kärö aditome ö
yajutemä ȩmiçua̧ju̧ päji'a'anä karajumä ku̧niçua̧ju̧ päji'äcuajutó. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä u̧mi ̧
ta̧ju̧nä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ ya̧tȩmä̧ ȩmiçua̧ päi'a'anä ka̧ra̧mä̧ ku̧niçua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧tó― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
ädätö pä näcu: ―¿Tu̧ru̧hua̧ juhua'amä torö jä̧cua̧'a̧ ö̧?― pä äcu: ―Tto'co jähuä pomemä
ȩjo̧tö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'äcuotötó― pä'inö.

Diosrö ucuocuäcuähuä ötö'cö Jesús u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

18 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuocuäcuähuä ötö'cömä huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ jiähuinä̧u̧,
―cua̧'cua̧tu̧cu̧ juiyächi'oca'a 'cuäopönätä Diosrö cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. 2 Pa̧'a̧nö̧

pä'inö: ―Yo̧mȩtȩ ötahuiyänä ya̧tȩ juezs jö̧nä̧ hua̧ kiņö̧ Diosrö'inä ye'ecuocö, ö̧ja̧rö̧'iņä̧
úcuotocö. 3 Jiy̧ȩ ötahuiyänämä yajute récua'inä kiņä̧ju̧. Jahuäjumä “Ttörö suronä jȩpiņö̧rö̧mä̧
micuähuächönä imitäunä hue'iyi ö” pä'ö ja̧u̧ru̧ jäjepä̧ra̧ pä'ö 'chä̧huip̧ä̧rä̧'chi'̧ä̧nä̧ju̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧ recuonänömä hueiyaju pä'ö öjö'coca'a jiņa̧'a̧nä̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö pä'ähuinö:
“Diosrö'inä ye'ecuocösä. Ttö̧ja̧rö̧'iņä̧ ucuotocösä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ paju récuamä örömä suronä
juoächönä huejä̧rä̧'cha̧'a̧ ö̧, chami 'quidächi'ö juiyönä 'cuäopönä ichipä̧rö̧ hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧ju̧ru̧mä̧
micuähuächönä imitäunä huäinä huediyäcuaju” pä'ähuinö― pä'inö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö
Tu̧ru̧hua̧mä̧: ―Ja̧u̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Juez jö̧nä̧ hua̧ päinömä ä̧ju̧cu̧ huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧
7Dios chutä ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ ppä'ädö yodo'inä, mo̧ro̧'iņä̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ churutä jä epä'ijömä,
¿micuähuächönä jȩö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ recuo ami 'qui'ächi'ö amöcuä̧rä̧u̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧. 8 Ttö
pädä̧u̧jä̧. Diosmä ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ ppä'ädö o'ca'a päi'önätä micuähuächönä jȩä̧cua̧tó jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ichomenämä ¿pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ to̧ä̧cua̧ tä̧ji?̧―
pä'inö.

Fariseos işa̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧ adihuä işa̧ päi'a pä'ö jȩo̧mȩnä̧ Dios ö adihuä işa̧ päi'ocö jiņö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä ―adihuä ö̧ja̧jä̧― pä'ö a̧mo̧nä̧ úcuo te'ähuätörömä ―korotömä

adiunä huocotö― pä'ö'inä amöcuädätörömä pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ ji'ähuinö:
10―U̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ Dios öadihuänä ö̧jodera̧'a̧ Diosrö ucuocua pä'ö huä̧mip̧iņä̧tö̧. Ka̧ra̧mä̧ fariseos
işa̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧. 11 Fariseo işa̧mä̧ katätä kä̧nö̧ Diosrö pa̧'a̧nö̧
ucuocuinö: “Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, korotö ö̧ja̧ jö̧'a̧nö̧mä̧ huocösä. Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧'a̧nö̧'iņä̧,
adiunä huocotö jö̧'a̧nö̧'iņä̧, recua pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧ jö̧'a̧nö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chujua ru̧hua̧
öäre pärätä ȩmä̧huä̧ işa̧ jö̧'a̧nö̧'iņä̧ huocö chö̧ja̧'a̧mä̧ adihua'a pädäcujä. 12 Semana ömä
todärenä chu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chöäre aditö chȩmä̧'ij̧ö̧ ö̧mä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧
diezmos'inät iyä'ijösä” jö̧nä̧ ucuocuinö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧'ij̧ö̧mä̧ otonänö
s18:2 Juez pä äcumä röjinä micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ jiņa̧'a̧do.
t18:12 Diezmos pä ömä Moisés Hueähuä Huȩnȩ ö̧ hueähui'ina'ado judíos ö̧ja̧ Diosrö esetö kä̧nö̧ jȩ a̧ pä'ö.
Deuteronomio 14:22-24nä huȩyu̧tu̧ rötähua'a. To̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ Diosrö ya pä'ö. 10% pä ä'ijö juäi.
Hueähuä huȩnȩnä̧ ö̧jö̧ pä̧nä̧tä̧.
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kä̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧'iņä̧ toa päoca'a, amöcatä 'ta'tapäcuäuu kä̧nö̧ pä'inö: “Ttö suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧ re rö̧jö̧nä̧ topi ö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios” jö̧nä̧. 14 Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧. Röjinä pädäcu päjitä jiņa̧'a̧
Dios ö adihuä işa̧ jö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧hua̧tä̧ ojusodera̧'a̧ mȩyȩu̧ ppa̧'ä̧chiņö̧mä̧. Ka̧ra̧ päjimäcö. Úcuo
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.

Jesús ppo̧'ä̧tö̧rö̧ esehuinö huȩnȩ
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧ i'cächinätö mȩiy̧a̧tö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächa'a

to omenä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ 'cächö juiyiyatö pä'ö ro̧'ȩpä̧riņä̧tö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä
―ichi'opo'ätucui― pä'opo'ö päinä̧u̧: ―Ppo̧'ä̧tö̧mä̧ örö cha'anä huäinä ja̧'a̧tä̧ topätucuitö.
Ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧tö̧. Dios huea'anä kä̧tö̧mä̧ jahuätö ppo̧'ä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotötó. 17 Iso
päi'önä pädä̧u̧jä̧: “Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ jö̧'a̧nö̧tä̧ ȩmo̧co̧tö̧mä̧ ju̧huȩnȩmä̧
do ächiyäcuotötó”― pä'inö.

Järe ru̧hua̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
18 Ya̧tȩ úcuo işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧ adihuä işa̧. Kä̧cuä̧huä̧ i'co chȩma̧

pä'ömä ¿ a̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö adihuä
işa̧ päcuhuäcusä ö? Adihuä işa̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ka̧tä̧hua̧tä̧ adihuä işa̧mä̧ Diostä. 20Hueähuä
huȩnȩmä̧ huo̧jua̧jä̧: Cuirecua pocojurumä mȩcuo̧pä̧rä̧'. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö cuicuä'. Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'.
Ka̧ra̧ ötö'cö'inä yaparemä päcuhuä'. Cuä'orö'inä cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuo ,p jö̧nä̧mä̧ huo̧jua̧jä̧―
päinä̧cu̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä: ―Jiy̧ȩ o'ca juiyönä mö̧ä̧ya̧ chö̧jiņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧―
pä'inö. 22 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ päinä̧cu̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ ya'utetä jui'̧a̧jä̧.
Cu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönätä iyä'chö icuäji. Iyä'chö cuicu 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. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juiyo a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧ järe rö̧ȩnä̧
ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cu̧ru̧ toomenä Jesús pä'inö: ―Järe
ruhuotö Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ömä ¡juiyodi ̧ 'quiya'a! 25 Pä̧rä̧ta̧ri ̧ isäjunä
camellov 'cuäopa pä'ö ihueyecuome ö'inä abonänö 'quiya'ató järe ruhuotö Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ömä― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ ö̧mä̧ ¿ditä ja̧'a̧ ö̧ ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧?― 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ hueyecumä
Diosmä yorö'iso hueyecuocö―. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedro pä'inö: ―Topihuä. Ujutumä cu̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧
pä 'a pä'ö tu̧ju̧nä̧riņö̧mä̧ o'ca juiyönätä icuipinätöjä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä
pädä̧u̧jä̧: Ttojusode'inä, ä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧, recuarö'inä, ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, Dios
huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ö icuipinätömä o'ca toi'önätä 30 ja̧u̧ cuipinö jiņö̧ ö̧'iņä̧
abora̧'a̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧ jö̧nä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧ piy̧ȩ pä̧nä̧ ö̧'iņä̧ ȩma̧'a̧nä̧ içhä̧cuȩ pä̧nä̧ ö̧'iņä̧
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä ȩmö̧nä̧ päi'önä― päinä̧u̧.

'Corupäi'ö o'ca'a o̧ä̧chä̧cuȩ huȩnȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörötä jäyäcunänö o'ipö ku̧no̧po̧'ö̧ Jesús päinä̧u̧: ―Jitämä

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ tu̧huä̧mi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧

u18:13 Ttömä iso päi'önä surojötä jö̧nä̧ hua̧sä̧di ̧ juiyo pä'ö amöcuäda'a ö jiņa̧'a̧ amöca 'ta'taäcuähuina'amä.
v18:25 Camellomä cahuayu ta̧'a̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧tä̧ o̧to̧pa̧ cahuayu ö'inä abonänö.
p18:20 Éxodo 20:12-17
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̧huȩyu̧ ̧nö̧mä̧ pätecuächäcua'a ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ötö'cömä. 32 Judíos huocotö u̧mö̧nä̧ päi'önä
iyö ̧cuä̧cua̧tó. Ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ ä̧huä̧'chä̧cua̧tó. Úcuotäcuähuä'inä juiyönä jȩpö̧ surepötä
sure ä̧cua̧tó. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧nu̧chu̧ oränä cuäcuäpö icutä cä'ädö cuä'ötä ̧cuä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä o̧ä̧chä̧cua̧― pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ päömä jahuätömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧o̧co̧cu̧ piņö̧ dajö ku̧nä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiähuäjimä
u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä jiņä̧u̧.

Ya̧tȩ ätocä'ijö ö'äre huäjunä toinö huȩnȩw
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús Jericó ötahuiyära̧'a̧cu̧ ötö'cöhuächi'omenä ya̧tȩ ä̧to̧ca̧ mä̧nä̧ jäyä pä̧nö̧

mippoönä jä'epä̧rö̧ piņö̧. 36 Ttö̧ja̧ recuätö 'cuä opa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―¿Jiy̧ȩmä̧ däje ö?― pä'ö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧. 37―Jesús nazareno işa̧ 'cuä'opö― pä'ö ji ähuinäcu. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäcu
huopinö: ―¡Jesús, David i ̧ ̧! ¡Re rö̧jö̧nä̧ topi ö!― 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä'canä 'chä̧tö̧mä̧ ö'coruchi'a
pä'ö ro̧ ȩpiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ ȩpa̧'a̧nä̧'iņä̧ yabocutä ajuähuipönö huopinö: ―¡Jesús, David i ̧ ̧!
¡Re rö̧jö̧nä̧ topi ö!― jö̧nä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ huoäcu Jesúsmä kä̧mä̧diņö̧. Kä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ ä'ca 'cächiparö
pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächipäcuru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: 41―¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcha̧cu̧ pä'ö pähuä
rö̧ja̧'a̧ ö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧. Chö'äre huäjunä tochönä jȩcu̧'hua̧ ö̧ pä'ö pähuä
rö̧jä̧cu̧sä̧―. 42 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧cu̧: ―Huäjunä uhuäunä topi. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧jiţä̧
cu̧'ip̧ö̧nä̧ ppädäcujä― päinä̧cu̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ huäjunä topinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧cu̧
işa̧ pä'i'ö Diosrö úcuo te'äu kä̧nö̧ ruhui'inäcu. O'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ to omenä Diosrö
ucuotönö esehuinätö.

Zaqueo u̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

19 1 Jesús Jericó ötahuiyänä doächäji o'ca'a ötahuiyä kä'conä cue'ächinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧
cueächomenä ya̧tȩ järe ru̧hua̧, Zaqueo pä'ö miçua̧, ru̧hua̧ öäre pärätä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧

u̧ru̧hua̧ ju̧huȩnȩ kiņö̧. 3 Ja̧u̧mä̧ ―Jesúsmä de ju̧'hua̧ ja̧― pä'ö toa pä'ö jȩä̧'cha̧'a̧nä̧ ö̧ja̧
recuätö ja̧'a̧ ö̧ hueyecuä'chinö, bȩ'a̧ ja̧'a̧ ö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä'canä päi'a pä'ö jopö 'chä̧hui'̧ö̧
sicómoro daunä 'cha'ächächinö Jesúsru toa pä'ö, ju̧huȩnȩnä̧ 'cuäopäcua'a ja̧'a̧ ö̧. 5 Jesús ju̧huȩnȩ
'cuäopomenä ju'tojucu topö toinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ topö päinä̧cu̧: ―Zaqueo jurunänö mȩyȩhuä̧chi.̧
Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧ cuojusodenä chö̧jo̧po̧'a̧ pä'ö recuä rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧tó―. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päcu jurunänö
mȩyȩhuä̧chö̧ esehuächi'önötä ojusodenä doädinäcu. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö ―¡Jäte!― pä'ä'chö
kä̧nö̧ ―Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ojusodenä ö̧ja̧ pä'ö do'ächäji― pä'ö ucuocuä'chinätö o'ca toi'önätä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Zaqueomä ä̧rä̧mi'̧ö̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä'inö: ―Topihuä Chu̧ru̧hua̧. Cha̧mo̧nä̧
chöäre ömä usurä isotörötä jö'to chiy̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ öäre jö'to nä̧u̧cu̧ chȩmiņö̧ ö̧'iņä̧,
jiy̧ȩtȩ chȩmiņö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ppa̧dä̧dä̧cua̧sä̧tó ja̧u̧ru̧mä̧―. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús päinä̧cu̧:
―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧mä̧ pide ojusodenä ki'̧içuä̧ rȩbȩhuä̧ja̧'a̧ ja̧u̧'iņä̧ Abraham i ̧ ̧ ja̧'a̧ ö̧. 10 Ttö̧ja̧ işa̧
pä'i'inömä re'tehuächö surojuo'ächinätörö usä̧rö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ötä ichinö―.

10nö pärätä o̧bi ̧ umöhuäyotörö iyinö huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
11 Ja̧u̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ―Jerusalén ötahuiyä tö'cöpächötó. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧

yotäcu ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧cö̧― pä'ö amöcuädiyäcu Jesús koro huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ ji'ähuinä̧u̧.
12 Pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: ―Ya̧tȩ úcuo işa̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ rȩjȩ oto kä̧jä̧ra̧'a̧ 'chiņö̧, ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ru̧hua̧tä̧
ö̧jö̧nä̧ jȩ ö̧ o'ca'a ppa̧huä̧cha̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ umöhuäyotö to̧mö̧rȩnö̧ jo̧mȩnä̧ huotörö
cha pä'ö ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧ pärätä 10nö o̧bi ̧ jo̧mȩnä̧ iyinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ iyö kä̧nö̧ päinä̧u̧: “Piy̧ȩ pärätänä
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aditö kä̧tu̧cui ̧ chichome jubö”. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutäcu kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ öjö'cococu piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧ o'ca'anä hue'inätö “ujuturu hue'ö ö̧ja̧ pä'ömä kö'cocotöjä” pä'ö
ji ähuäjiyatö pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuonä hue'ö ö̧ja̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ o'ca'a ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧
umöhuäyotö pärätä iyinä̧u̧ pinätö̧ cha pä'ö ä̧tȩpiņö̧, ja̧u̧ pärätä jiņö̧nä̧ aditomenä ya̧cu̧nä̧
“ a̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ȩmiņa̧'a̧ ja̧” pä'ö u̧huo̧jua̧ pä'ö. 16 Ä̧tȩpä̧jä̧u̧ u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ichömä pä'inö:
“Chu̧ru̧hua̧, cuiäre pärätä jiņö̧nä̧ aditömä 10nö o̧bi ̧ ȩmiņö̧sä̧” pä'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: “Adihuä
chu̧mö̧huä̧ya̧ adiunä jȩpiņö̧jä̧. Ppo̧ö̧ jähuä ö'inä jueönä jȩcu̧'huiņa̧'a̧ ö̧ jitämä 10nö ötahuiyä
jo̧mȩnä̧ hue'ö cu̧ja̧ pä'ö hue'ö chu̧ju̧nä̧cu̧jä̧tó” päinä̧cu̧. 18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ichö ka̧ra̧mä̧ pä'inö:
“Chu̧ru̧hua̧, cuiäre pärätä jiņö̧nä̧ aditömä 5nö o̧bi ̧ päi'önä ȩmiņö̧sä̧” pä'inö. 19 Ja̧u̧ru̧'iņä̧ pä'inö
ja̧'hua̧ta̧nö̧: “Ucu'inä 5nö ötahuiyä jo̧mȩnä̧ hue'ö kä̧hui”̧ jö̧nä̧ päinä̧cu̧. 20 Ja̧u̧nu̧ o'comenä ka̧ra̧'iņä̧
ichinö: “Ja̧ja̧ chu̧ru̧hua̧ cuiäre pä̧rä̧tä̧bim̧ä̧. Ja̧huä̧bim̧ä̧ pö̧jä̧ta̧nä̧ juä'opö hua'ädötä chö näbi,̧
21 ucurumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jäyä jö̧mä̧ kö'cocöjä pä'ö chu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. Ucumä cutocö jiņö̧mä̧ emöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧mä̧ 'to'öjä” pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä päinä̧cu̧: “Adihuä chu̧mö̧huä̧ya̧
jö̧nä̧mä̧ huocöjä ucumä. Cuamonä päcuhuäji huȩnȩnä̧tä̧ micuähuächönä pä'ö chicuäcujä. Jäyä jö̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ chöjö'coca'amä huo̧juiņö̧jä̧. Chötocö jiņö̧ chȩma̧'a̧'iņä̧, chu̧ju̧no̧cö̧ jiņö̧ 'toda'a'inä
huo̧juiņö̧jä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ hua'adö rötähuodenämä ¿dä̧bö̧ pä'ö cutoca'anä̧ ö̧ chö'äre
pärätäbim̧ä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huiņö̧ ö̧mä̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ chöäre pärätäbi ̧ hua'adö rötähuä micuä'inä
ppächönä ȩma̧jişä̧” päinä̧cu̧. 24 Ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pä'inö: “Pärätäbim̧ä̧ 'cho'ipö 10nö o̧bi ̧
ku̧nä̧rö̧rö̧ iyiyätucuirö” 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ pä näcu: “Chu̧ru̧hua̧, ja̧u̧mä̧ täcö 10nö o̧bim̧ä̧
ku̧nä̧rö̧tó”. 26 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä: “Ttö pädä̧u̧jä̧. O'ca toi'önä ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ iyähui'äcuotö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jui'ätörömä u̧ju̧nä̧ra̧ji ̧ juäi'inä 'cho'icuotötä pä 'äcuotötó. 27 Jitö chaboiyotö jö̧nä̧
huotö pinätörömä, u̧ru̧hua̧ päi'önä chö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö kö'cocotö pinätörömä pocu i'cächätucui, porö
chä'ca ö cuä'ö cuicuätucuatö pä'ö”― jö̧nä̧ ji'ähuinö.

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

28 Ja̧u̧ huȩnȩ ji'ähuäji'ca̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧cu̧ u̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö ä'canä 'chiņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cho̧mȩnä̧ Olivos möä'cara̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧ Be agé ötahuiyäcu, Betania ötahuiyäcu tö'cönänö
kä'cara̧'a̧. Ju̧huȩnȩ kä̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö. 30―Pätecuänö ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ
tätucui. Ju̧huȩnȩ docuhuächätucuomenä burro isaju ki ̧ ̧, jiņä̧ ya̧tȩ'iņä̧ u̧huä̧mä̧do̧co̧cu̧ru̧ ̧'ä̧dö̧
ku̧nä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧ cu̧'o̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ ejädö icu pocu cui'cächätucuaröja. 31 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ¿Dä̧bö̧ cuejädätucuäcu jä̧ ö̧? pä'ö ya̧tȩ jä'epö ä̧ju̧cu̧ u̧mä̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuätucuaröja,
“Tu̧ru̧hua̧rö̧ recuä rö̧jiy̧ä̧u̧ ejädätöjätó” jö̧nä̧― pä'inö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧ 'chä̧nö̧ to omenä
jiähuäji ta̧'a̧nö̧tä̧ ö̧ja̧'a̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧. 33 Burro isaju ki ̧ ̧rö̧ ejädomenä uruhuotö pä nä̧u̧:
―¿Burro isaju ki ̧ ̧rö̧mä̧ dä̧bö̧ cuejädätucuäcu jä̧ ö̧?― 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä̧u̧: ―Tu̧ru̧hua̧rö̧ recuä
rö̧jiy̧ä̧u̧ ejädätöjätó―. 35 Ejädäjätö'cotömä Jesús ö̧jo̧mȩ o'ipö u̧ju̧niņä̧cu̧. Jitötä ö̧ä̧rȩ ̧yu̧ u̧
abonä huä̧nä̧jä̧tö̧'cotö Jesúsru cä'epö huä̧niņä̧tö̧ burro isaju ki ̧ ̧nä̧. 36Mä̧nä̧nä̧mä̧ i'̧chö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧
ö̧ä̧rȩ ̧yu̧ u̧ ppä'epä'chö rö nätö. 37Olivos möä'ca ö mȩyȩä̧cuä̧huo̧mȩ ötö'cöhuächi'omenä,

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ o'ca toi'önätä recuätönä esehuächi'ö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö úcuo te'äu huopinätö
o'ca juiyönä ujurunä ö̧ja̧ eru juäi jȩä̧'cha̧'a̧ to nö amöcuädö. 38 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huopö pä'inätö:
―¡Hueähuä ru̧hua̧ Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ichömä adiunä ö̧ja̧ja̧!q ¡Mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧ huȩnȩ juiyaja, jiņä̧ isocu
ju'toju isome ö'inä úcuo te ähuaröjá!― 39 Ja̧'hua̧nö̧ huo yä̧u̧ ö̧ja̧ recuätö ö korotö pö̧nä̧
fariseos huotömä pä näcu: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧ cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧mä̧ ro̧'ȩpi―̧ jö̧nä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧
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pä äcumä ädätö päinä̧u̧: ―Iso päi'önä pädä̧u̧jä̧. Pitö ö'coruchi'ö ömä inädutä huoö'a̧nö̧ ja̧'a̧―
päinä̧u̧.

Jesúsmä Jerusalén topö a̧'u̧ ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähuinö huȩnȩ
41 Jerusalénra̧'a̧cu̧ ötö'cöhuächi'omenä ötahuiyä topömä a̧'u̧ ȩmä̧huip̧ö̧ ajuähuinö, ju̧huȩnȩ
ö̧ja̧rö̧ amöcuädö. 42Ajuäu kä̧nö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Ja , jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ucutu cu̧mo̧ro̧tu̧cu̧ mo̧ro̧

huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ja̧jim̧ä̧ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧hué. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧
juiyönä dajö icuähuiyotöjätó. 43 Koronö mo̧ro̧mä̧ pätecuächiyäcuotöjä cuaboiyotö chäcuȩ
mo̧ro̧mä̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ ocuecuächätucunätä oecuä ö soböcuächönä aditäcuotötó.
Kara'anä ö̧, kara'anä ö'inä sobötö a̧ ä̧di'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. 44Ötahuiyämä rȩjȩcu̧tä̧ mo̧ä̧chö̧nä̧ kä'ö
cuäcuotö, ucutu ötahuiyä jacuä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ juhua'atä ppäcuhuächi'ätucunä. Cutahuiyä ömä

ido'qui koro'qui huäme huo'qui'inä ki'̧ö̧ juiyönätä mo̧ä̧chö̧nä̧ kä'ö cuäcuotötó, ucuturu do'ächö
ichö pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ cuieruhuätucua'a ö― pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jode ö Jesús ya'opö rä'epö icuinö huȩnȩ
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios öadihuänä ö̧jodenä do'ächi'ö mitö ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧, iyä'chä'ijätörö'inä

o'ca toi'önärö̧tä̧ u̧miçu̧ ya'opö rä'epö icuinö. 46 Pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ya'opö icuinä̧u̧: ―Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: “Ttö chö̧jodemä örö ucuocua pä'ötä kode. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ äjutä jö̧nä̧ juocuepinätucuode”―r päinä̧u̧. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios öadihuänä
ö̧jode ömä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ huo̧juȩtä̧'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes huotö jue'ipotö'inä,
huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧, ötahuiyä ö̧ja̧ jue'ipotö'inä jȩpö̧ cuarö pä'ötä jȩpä̧'chiņä̧tö̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧
jȩpö̧ cuarö pä'ö jȩ ä̧'cha̧'a̧nä̧ jȩ ö̧ juiyönätä jiņä̧u̧, ö̧ja̧ recuätö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ ja̧u̧ru̧tä̧
ä̧ju̧cuä̧'cha̧'a̧ ö̧.

Judíos ö̧ja̧ uruhuotö Jesúsmä Diostä hueinäcu ja̧'a̧ pä'ö esetocö jiņö̧ huȩnȩ

20 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ mo̧ro̧ Dios öadihuänä ö̧jodenä kä̧nö̧ Jesúsmä ö̧ja̧rö̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'äunu u̧huo̧juȩto̧mȩnä̧, sacerdotes huotö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧,

judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ huotö'inä to'ijicu pä arö pä'ö mo̧ ä̧miņä̧cu̧. 2 Pa̧'a̧nö̧ ucuocu pä näcu:
―¿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?― 3 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesúsmä ädätö päinä̧u̧:
―Ttö'inä jiy̧ȩtȩ jädepömä ädätätucui ö: 4 Juan ö̧ja̧rö̧ u'utädä'cha pä'ömä ¿mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧
hueäcu jȩpiņö̧cö̧? ¿Pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ hue äcu jȩpiņö̧cö̧?― 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jitötätä pä'ä'chäcuähuinätö:
―Mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧ hueäcu jȩpiņö̧ pätö ömä “ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö cuesetätucuoca'anä ö
ja̧u̧ru̧mä̧?” pä̧cua̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ hue äcu jȩpiņö̧” pätö ömä ö̧ja̧mä̧ o'ca
toi'önätä inädunä icuäu cuä'ö cu'anö huotöjä, Juanmä Dios päö jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧ pä'ö
'cucuächi'önä eseta'a ö― pä'ö pä'ä'chäcuähuinätö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ä'chäcuähuätö'cotö
ädä nätö: ―¿Dicö hueinäcu ja̧'a̧? pä'ömä jerupätöjä― pä'ö ädä näcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu
Jesúsmä päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ja̧u̧ juäi ujurunä jȩpä̧'chö̧sä̧ pä'ömä ö'inä jidähuoco̧u̧jä̧―
päinä̧u̧.

Uva pä a u̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩnä̧ Jesús huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
9 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pa̧'a̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ ö̧ja̧rö̧ ji'ähuinö: ―Ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧ uva pä a

ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧ju̧niņö̧ o'ca'a uva pä a adicuä ö̧ja̧rö̧ hue'ipö, recuo ö̧ja̧ pä'ö ko̧ro̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧
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iḩuiņö̧. 10 'Toähuä pä̧nä̧ pätecuächa'a ö ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ hue'inö adicuä ö̧ja̧ ö̧ja̧'a̧ topö
i'̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö, uva pä a ö jö'to 'to'ö yiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäjäcurumä cuäcuäpö icutä
yorö'iso jui'̧a̧tä̧ ppa̧huä̧chö̧nä̧ hue'ö cuinäcu. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ hue'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ hueäjäcuru'inä cuäcuäpö icu, dä'ä u'epö, ppa̧'ä̧dö̧ hue'ö cuinäcu yorö'iso jui'̧a̧tä̧
iu̧̧nä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧ jiņä̧ ka̧ra̧rö̧, huä̧mȩtu̧cuä̧ päi'önä hua̧rö̧ hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧
hueäjäcuru'inä cuocunä cuäcuäpö icuäjätö'cotö ya'opö icu hue'ö cuinäcu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
uva pä a u̧ru̧hua̧mä̧ pä'inö: “¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩchä̧cua̧'a̧jó? Chi ̧ ̧ re ni'̧a̧rö̧tä̧ huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧ru̧
topömä ucuotäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧” jö̧nä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uva pä a adicuä ö̧ja̧ ja̧u̧ru̧ topömä
pä'inätö: “Pidetä ja̧'a̧ jä'o öäre ö ȩmä̧cua̧mä̧. Cuä'ötä cuarö, jä'o öäre ö ȩma̧jim̧ä̧ ujuturutä
ki'̧ip̧ä̧cua̧'a̧nö̧” pä'inätö. 15Uva pä a jäyä ya'opö icu cuä'ö cuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧
pä a u̧ru̧hua̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ jȩä̧cuo̧tö̧ jä̧ ö̧? 16 Ichömä be'epäjipötä içuä̧cua̧ jahuätö adicuä
ö̧ja̧rö̧mä̧. Ö'ä amä korotörötä iyipä̧cua̧tó― pä'ö ji'ähuinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧,

―Ja . ¡Jitämä ja̧'hua̧nö̧mä̧ jiy̧o̧tó!― pä'inätö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitörötä topö kä̧nö̧ pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿däje pä'ö päa'a ö pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ rötähuomemä? “Ido'qui, adicuä ö̧ja̧
do'opö cuino'quimä isode ö̧yö̧'ca̧ri ̧ dea'anä ppäepä̧ro̧'qui ̧ jueipo'quitä päi'ino'quitó”s päome.
18O'ca toi'önä juhuo'qui huäme mo̧'ä̧tö̧mä̧ dörächipätötä jö̧nä̧ pä 'önä mo̧ ä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ juhuo'qui jö̧rä̧chi'̧ä̧tö̧mä̧ işa̧ppȩtä̧ pä 'äcuotötó― pä'inö.

Ka̧cuä̧mö̧ topätörö Jesús huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ ädä nö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö jue'ipotö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ 'chu ädarö

pä'inätö ―juhua'amä ujuturutä päa'a― pä'ömä u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧rö̧tä̧
ye'ecuinätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yä̧huä̧iņä̧ to ä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yä̧huä̧iņä̧ to ä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧
hue'inätö adihuä ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ to ä̧riy̧a̧tö̧ pä'ö, jiy̧ȩtȩ iḩuȩnȩ ö̧
jäyä päö ömä 'chu ädarö pä'ö, gobernador jö̧nä̧ ujurucu hueähuä işa̧ u̧mö̧nä̧ päi'önä iyö
u̧ju̧na̧rö̧ pä'ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, päcuhuä'ijö'inä,

cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ jueönätä cu̧huo̧juȩtä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ koromenä hua̧
jö̧nä̧'iņä̧ päcuhuoca'atä Diosrö esetö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ iso jö̧nä̧tä̧ huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧jä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ru̧hua̧rö̧ mitähuämä César päi'önä hue'ö kö̧rö̧ mitä'cha pä'ömä ¿hueähui'a'acö?
¿Hueähui'oca'acö? ¿Ucumä a̧'a̧nö̧ päcuhuä?― pä näcu. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
u̧huȩcuä̧nä̧ jȩ a̧ pä äji u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ päinä̧u̧: ―¿dä̧bö̧ ka̧cuä̧mö̧ tocu'huätucua ö

pä'ö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧? 24 Pärätäbi ̧ jib̧iţȩ ij̧ȩpä̧tu̧cui ̧ ö̧. ¿Di a̧'cua̧juä̧'iņä̧, im̧i'̧iņä̧ pa̧'a̧ ö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädätö pä näcu: ―César― jö̧nä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
César jähuämä Césarrötä iyätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios jähuämä Diosrötä iyätucui― jö̧nä̧ päinä̧u̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä ö̧ja̧ ä'ca ömä jiy̧ȩtȩ iḩuȩnȩ ö̧'iņä̧ jäyä päönämä jȩ ö̧ juiyönä
jiņä̧u̧. 'Coruchi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧ koromenä jö̧ ädä yä̧u̧.

Ttoächäcuähuä huȩnȩ esetocotö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ saduceos huotö ö korotö pö̧nä̧ rȩbȩhuip̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧. Jahuätömä

hua'are ö oächäcuähuämä to'ijicu pä'ä'chäcuähuä ö̧ja̧mä̧. 28 Pa̧'a̧nö̧ jä epinäcu: ―Huo̧juȩcuä̧
işa̧ Moisés ujuturu pätetö huȩyu̧tu̧ hue'inö pa̧'a̧nö̧: “Ya̧tȩ irecuarö kä̧nö̧ jiņä̧ i ̧ ̧mö̧ toa'anätä
'corupäi'ö ömä ja̧u̧ ö̧jä̧hua̧'ca̧tä̧ ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ irecua'cajurumä uböomiņä̧ i ̧ ̧mö̧ pajatörö u̧ju̧nä̧ra̧
pä'ö”x jö̧nä̧ huȩyu̧ ̧nö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ku̧nä̧riņö̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧
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işa̧ irecuarö ȩmiņö̧ o'ca'a 'corupä'i'inö jiņä̧ i ̧ ̧mö̧ toa'anätä. 30 Ja̧u̧nu̧ o'comenä işa̧tä̧ ȩmiņö̧
récua juo'inäjurumä. Ja̧u̧'iņä̧ jiņä̧ i ̧ ̧mö̧ toa'anätä 'corupä'i'inö. 31 Ja̧u̧nu̧ o'comenä huä̧mȩtu̧cuä̧
päi'önä işa̧'iņä̧ ȩmiņö̧ récua juo'inäjurumä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ o'ca toi'önä ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧
huotömä jahuäjurutä ȩmiņä̧tö̧'cotö 'corupä'i'inätö ̧ ̧mö̧ toa'anätä. 32 Röjinämä yajutä'inä
'corupä'i'inäju. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ o ächö o'ca'amä jahuätö ömä ¿ditä irecua jä̧cua̧'a̧ ö̧?
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö yajuterötä ö̧jiņa̧'a̧mä̧― pä näcu. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús ädätö
päinä̧u̧: ―Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ö'cähuätö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cäunä hue'ätö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ hua'are ö o'ächö ö̧jö̧'a̧nö̧ huotö pä'ö amöcuädä̧u̧mä̧ ö'cäu'inä ö'cähuiyäcuotö.
Ttö'cähua pä'ömä hue'ähuocotö äcuotö. 36 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ juhua'a yabonömä 'corupä'i'ocotö
äcuotö Dios umöhuäyotö isoppa huotö jö̧ ta̧'a̧nö̧ yorätehuätö ja̧'a̧ ö̧. Hua'are ö o ächa'a ö

Dios i ̧ ̧mö̧ huotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧tó. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'corupä'i'ätö o ächä̧cuȩ ötö'cömä
Moisés'inä o ächäcuotö pä'ö huo̧juȩ ̧nö̧ dau u'cua jäi huȩnȩnä̧ Tu̧ru̧hua̧ im̧i ̧ iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧.
“Abraham Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Isaac Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧, Jacob Ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧”t pä'inö. 38 Ja̧u̧mä̧
'corupä'i'inätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ja̧'a̧tó, a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧
ja̧u̧ru̧ adihua pä'ötä a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧― päinä̧u̧.

Huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ro̧'ȩpö̧ päinö huȩnȩ
39 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧ korotö pönämä ädätö pä näcu: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧.

Juiyo adiunä pä'öjä―. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhua'a yabonömä jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ömä ye ecunä
jiņä̧u̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö Cristorömä David i ̧ ̧ jö̧nä̧ pä ä'ija'a ö? 42 Chutä
David'inä Salmos cuyärunämä pa̧'a̧nö̧ pä'inö: “Tu̧ru̧hua̧mä̧ ö Chu̧ru̧hua̧rö̧ chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧
pä̧mä̧di,̧ 43 cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧ dea'a chö́tome jubö päi'önä”u jö̧nä̧ pä'inö. 44Davidmä
“Chu̧ru̧hua̧” päina'amä, ¿ a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jo̧mȩ ö̧ i ̧ ̧ jö̧nä̧ hua̧ jä̧ ö̧?― päinä̧u̧.

45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ ä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ pä'inö: 46―Huȩyu̧cuä̧
ö̧ja̧ ö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó. Jahuätömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ o̧to̧ä̧ta̧mä̧ co̧'ä̧rö̧ ra̧'a̧nä̧tä̧ cue ächa

pä'ö kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä kä'co pä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧ ucuotönö te ähuatö pä'ötä kö'cätö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧jui'̧ode ö'inä päcuähuäcä úcuo isäcänätä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö kö'cätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä'cäri jȩ ö̧ pä̧nä̧'iņä̧ mesa isodänä jiņä̧ isocu úcuo isometä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö kö'cätö. 47 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
récuamö̧ öäre iyä'chö cunä hue'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ oju odehuiyä jacuä ka̧cu̧mä̧ beipächönätä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuocuomenämä recuo ucuocuätö yapare ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ to atö pä'ötä.
Jahuätömä korotö ö'inä abonänö jö̧nä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö icuähuotö pä 'äcuotötó― pä'inö.

Yajute récua usurä isaju ka'anä'inä ku̧ju̧nä̧rö̧ o'ca juiyönätä kiyinö huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u cä'epönö toomenä öäre iyähuä ȩnä̧huo̧ca̧nä̧ järe ruhuotö ȩnä̧'cha̧'a̧
topinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yajute récua abora̧'a̧ päi'önätä usurä isaju ppo̧ö̧ o̧bi ̧ to̧biŗȩtä̧

kȩna̧'a̧'iņä̧ topinö. 3 Jahuäjuru topö päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pä̧dä̧u̧jä̧tó. Yajujua récua usurä
isajumä korotö ö'inä abonänö jö̧nä̧ ȩnä̧jä̧ju̧. 4 Jitöjamä o'ca toi'önätä ka̧cuip̧ä̧'chä̧ji ̧ ö̧tä̧ ȩmö̧
öäre iyähuä Diosrö iyäjätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yajujuamä usurä isaju ka'anä'inä kö̧ja̧jim̧ä̧ o'ca

juiyönätä ȩnö̧ icuäjäju― pä'inö.

Dios öadihuänä ö̧jode jȩpö̧ ̧cuä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Dios öadihuänä ö̧jodemä Diosrö iyähuä jä̧'ij̧ö̧ ö̧'iņä̧, adiu o'qui ö'inä juiyodi ̧

a̧'cua̧cu̧nä̧ a̧'cua̧tö̧ ku̧nu̧ adicui'inode― pä'ö ucuocuä'chiyäcu pä'inö: 6―Jiy̧ȩ tocu'huätucumä
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ido'qui koro o'quinä huä̧nä̧'chö̧ adi nömä yo'quite'inä ki'̧ip̧ö̧ juiyönätä kä'ö ̧cuä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧
pätecuächäcua'ató― pä'inö.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ubara u ä̧cuȩ ji'äu huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, ¿ja̧'hua̧nö̧ päcuhuäjimä ̧yȩnö̧tä̧

pätecuä̧chä̧cuȩ ö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧, pätecuächäcua'a ä'canänömä ij̧ȩcuä̧ päi'önämä ¿ a̧'a̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― pä'inätö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä pä'inö: ―Yapare ji ähuä̧cuȩ ö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧
kä̧tu̧cuij̧ó yapare cuesetätucua'acu. Recuätömä ö chim̧iņä̧ pä'ätömä chäcuotö. ―Ttötäsä
Cristomä― pä'ö'inä ―Täcö pätecuächö pä̧nä̧ ja̧'a̧― pä'ö'inä ji ähuäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jahuätörömä cuesetätucuó. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “curä päi'a'ató” pä'ö'inä, “huȩnȩtä̧ päi'ä'cha'a”
pä'ö'inä ja̧u̧ huȩnȩ rä̧mip̧o̧mȩnä̧mä̧ yecuecuä'chätucuó. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ ä'canätä 'cuäopäcua'atä
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röji mo̧ro̧mä̧ yotäcumä pätecuächö juiyäcua'a―. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö:
―Ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧mä̧, ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧cu̧ örohuähua pä'ö ö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ hueähuä
ru̧hua̧ umöhuäyotömä, ka̧ra̧ hueähuä ru̧hua̧ umöhuäyotöcu örohuähua pä'ö ö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧.
11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩmä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ö̧ȩpä̧'chä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korome ö'inä korome ö'inä
ppäi uhuähuätä kä̧'chä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isotö ucui'ö pä̧nä̧ märicheicutä rȩbȩhuä̧cua̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä ra̧huȩjiy̧ä̧u̧ ye ecunä päi'äcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ bäreu
jähuä ij̧ȩcuä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧'chä̧cua̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiy̧ȩ o'ca juiyönätä pätecuächäcua'a
ä'canämä ucuturu ubara u epa pä'ö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ 'chu ädäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ö̧ja̧
u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyära̧'a̧ ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧ cärenä päcuähuodenä ö́tätucuacu pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö chim̧iņä̧ cucuocuätucua'a ö hueähuä ruhuotö ä'ca'inä, gobernadores huotö ä'ca'inä

ȩpö̧ u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ ȩpö̧ u̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ huȩnȩ
iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö jicuhuähuätucua pä'ötä jä̧cua̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä'canätä 'quiyönä
amöcuädipö kä̧tu̧cui,̧ cuädätätucuä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädä'chäcuähuä juiyönätä cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä. 15 Ttötä ucutu päcuhuätucuä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ cuamöcuädätucuä̧cuȩ'iņä̧
chiyäcuotöjä cuaboiyotö jö̧nä̧ huotö to'ijicu pä a pä ö ö'inä pä ö juiyönätä hueyecuäcuotö.
16 Cuä̧'o̧tö̧ jö̧nä̧ huotö'inä, cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö'inä, tö'cönänö cuahuaruhuä'inä, repe'ätö jö̧nä̧
huotö'inä iyötä cuäcuotöjätó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu u korotö pönärömä cuä'ötä cuäcuotötó.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö chim̧iņä̧ cucuocuätucuiyä̧u̧mä̧ o'ca toi'önä a̧'u̧tä̧cuo̧tö̧jä̧tó. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
cuhuocoimä yoite'inä toepo'ächiyäcua'ató. 19 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ cuami 'qui'ächi'äcuähuänätä
ku̧nä̧rä̧tu̧cuij̧ó―.

Jerusalén ötahuiyä jȩpö̧ ̧cuä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ
20―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jerusalén ötahuiyänä curä rohuäcuähuä ö̧ja̧mä̧ soböcuächönä
ö̧jä̧mä̧da̧'a̧ tocu'huätucuomenämä “Jerusalén ötahuiyämä täcö jȩpö̧ icuähuometä päia'ató”

pä'ömä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ja̧. 21 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ Judea rȩjȩnä̧ kä̧tö̧mä̧ möä'quiyura̧'a̧cu̧tä̧
tö pächaja. Ötahuiyä kä'co ka̧cuä̧tö̧mä̧ rä opächaja. Pärocua'acu ötahuiyä u̧mi ̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
ötahuiyänämä do ächi'ó. 22 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ pärocua'a ö ro̧ȩcuä̧ mo̧ro̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó o'ca
juiyönä huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ pätecuächäcua'a̧nö̧. 23 Ja , ¡jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧ möchotö ö̧jä̧cuo̧tö̧hué!
Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ja ¡ ̧ ̧mö̧rö̧ ajäcuotöhué! Bäreu ubara uhuähuätä päi'äcua'ató pij̧ä̧ rȩjȩ ö̧mä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧tä̧ päi'äcua'ató pitö ö̧ja̧rö̧mä̧. 24 Korotömä curä o'chunä 'cui'cuipö
cuä̧u̧ a ähuächäcuotötó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuäu juiyupäjätörömä korotö ̧rȩjiy̧ä̧ra̧'a̧cu̧tä̧
ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyämä, judíos huocotö ö̧jä̧pö̧ dea'a ö̧jä̧dä̧ra̧'a̧

jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcua'ató, judíos huocotörö pätetö ku̧nä̧huä̧ pä̧nä̧ pätecuächome jubö― pä'inö.
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Cristo pij̧ä̧ra̧'a̧ ppa̧huä̧chä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ
25―Ja̧u̧nu̧mä̧, mo̧ro̧ kä̧hua̧ ö̧'iņä̧, yodo kä̧hua̧ ö̧'iņä̧, siŗi'̧cö̧ ö̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧tó.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧mä̧ ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧'iņä̧, ko̧ro̧jä̧ ö̧ja̧'iņä̧ a̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧tä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä päi'ä̧u̧tä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧tó, dubora rö̧ora ppahua'a
pä̧içu̧nä̧ rä̧mip̧a̧'a̧nä̧tä̧. 26 Ttö̧ja̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ päi'ä'chä̧cuȩ amöcuädö ye a'a ö diyapächi'ötä
diyahuächi'äcuotötó mo̧ro̧jä̧ ujuru 'chu̧huä̧rö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ ö̧'ȩpö̧ ri'äutä icua'a ö. 27 Ja̧'hua̧nö̧

päi'omenätä ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörö to äcuotötó ajiya isoppanä icha'a ujurucu'inä öadihuäcu'inä
rö̧ȩnä̧tä̧ säruunä kä̧dȩpö̧nä̧. 28 Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ pätecuächa pä'ö rötädipomenämä cua̧'cua̧ ȩmö̧ cu
cäcuepätucuaja usurä cuȩmä̧huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ u̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ tö'cöhuächia'a ö― pä'inö.

Higuera daunä huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩtö̧ pähuä huȩnȩnä̧ jiähuinä̧u̧: ―Higuera dau'inä amöcuädö koro

dauhuiyä'inä o'ca juiyönätä amöcuädätucui. 30Ojiyä pä'ötä räreipa'a tocu'huätucuomenä
du'huo tö'cöhuächi'a'a pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ucututä'inä. 31 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧ 'cuäopa'a
tocu'huätucuomenä Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ tö'cöhuächi'a'a pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ja̧ ucutu'inä.
32 Iso päi'önätä pädä̧u̧jä̧. Jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyönätä jiņä̧ 'cuäopö juiyäimä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧
be'ipächocotö äcuotötó. 33Mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ beipächa'anä ö chiḩuȩnȩmä̧ yorö'isotä
beipächiyä̧cuȩtó― pä'inö.

U̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩnȩ 'qui'epö päinö huȩnȩ
34―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cuij̧ó, abora̧'a̧ päi'önä cuäcuähuä ö'inä,

tä̧ ä̧mä̧chö̧nä̧ ahuähuä ö'inä, pij̧ä̧ jähuätä a̧'cua̧ a̧nö̧ jö̧nä̧ amöcuädäcuähuä ö'inä amöcuä̧rö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ pä'ö, ja̧'hua̧nö̧ amöcuä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ cuieruhua'ara̧'a̧tä̧
pätecuächö juiyäcua'anö. 35 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧ pätecuächäcuotötó o'ca toi'önä
pij̧ä̧ ruhuäcuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧, u̧ju̧to̧bö̧nä̧ 'ca̧tä̧chi'̧ö̧ ö̧rip̧a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui.̧ 'Cuäopönätä Diosrö jä'epä̧rö̧ kä̧tu̧cui,̧ jiy̧ȩ jä̧ji ̧ o'ca juiyö pätecuächä̧cuȩ ö̧
“ ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ huotö” jö̧nä̧ päcua'a̧nö̧ ucuturumä, ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö ä'ca jo̧mȩ huȩnȩ juiyönä
cu̧jä̧mä̧dä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧― pä'inö. 37Mo̧ro̧mä̧ Dios öadihuänä ö̧jode ö huo̧juȩtȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yodomä rä'opächö möä'cara̧'a̧tä̧, Olivos möä'ca pä'ö micuä'cara̧'a̧tä̧ kä̧'chiņö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a Dios öadihuänä ö̧jodenä huo̧juȩtö̧ ö̧jo̧mȩ ö̧
ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö ichi'änätö.

Judas Iscariote u̧ru̧hua̧rö̧ iyö icua pä'ö ucuocuinö huȩnȩ

22 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pá̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä cuäcuähuä pä'cäri jȩ a̧ pä'ömä tö'cöhuächi'ina'a,
― uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri― pä ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes huotö jue'ipotö'inä,

huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ―¿ a̧'a̧nö̧ jȩpö̧cö̧? cuä'ö cuä̧cua̧― pä'ö amöcuädä'chinätö ö̧ja̧rö̧
ye ecua'a ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Satanásmä Judasnä do'ächi'inö, koro im̧im̧ä̧ Iscariote pä'ö miçua̧nä̧,
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö pä'ähuotö ö ya̧tȩnä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧mä̧ sacerdotes huotö
jue'ipotöcu'inä, guardiay jö̧nä̧ huotö uruhuotöcu'inä ucuocua pä'ö 'chä̧hui'̧iņö̧, ―Jesúsrumä
a̧'a̧nö̧ jȩpö̧ iyö icuäcua'a ja̧― pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä̧u̧ jahuätömä esehuächi'ö pärätä yarö

pä'ö esecu pä'ähuinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ esecuäcumä jȩä̧cuȩ pä'ö ku̧niņö̧. Juhuorö ö kä̧mä̧dö̧ ö̧ja̧
toächi'ome ötä iyö icuarö pä'ö amöcuä̧rä̧'chiņö̧.

y22:4 Guardia jö̧nä̧ huotömä Dios öadihuänä ö̧jode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jiņa̧'a̧do
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Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niy̧a̧rö̧
pä'ö Pedrorö'inä, Juanrö'inä hueinö huȩnȩ

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pá̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä cuäcuähuä pä'cäri mo̧ro̧mä̧ pätecuächina'a. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri ö ohuejarö cuä'ö icuähuä pä̧nä̧ jiņa̧'a̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesúsmä

Pedrorö'inä, Juanrö'inä hue'inö: ―Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri tucuäcuome jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ tätucui― pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧: ―¿Tȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ tu̧ju̧niy̧a̧cu̧ pä'ö pähuä
rö̧ja̧'a̧ ö̧?― pä näcu. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcumä pä'inö: ―ötahuiyänä docuhuächätucuomenä ya̧tȩ
'cä̧nä̧riy̧u̧ ajiya a̧cuä̧yu̧ ȩpö̧rö̧ cui'ätecuäcuotöjä. Isodenä doächome jubö rucuhui'ätucuaröja.
11 Juhuorömä isode u̧ru̧hua̧rö̧mä̧ päcuhuätucuaja: “'Cuä'ocuä ö̧ja̧ rȩbȩä̧cuä̧huo̧ca̧mä̧,
uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ chucuäcuomemä ¿tȩnȩ jä̧ ö̧? pääcujä

Huo̧juȩcuä̧ işa̧mä̧” jö̧nä̧ päcuhuätucuaröja. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucuäcumä işo̧ca̧, ju'toju işo̧ca̧
rö̧o̧ca̧ täcö jo̧mȩnö̧tä̧ jo̧ca̧ ij̧ȩpä̧cuo̧tö̧jä̧tó. Ju̧huo̧ca̧nä̧tä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ja̧― pä'inö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ 'chä̧hui'̧ö̧ to omenä pääji ta̧'a̧nö̧tä̧ ka̧'a̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri cuäcuähuä jä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧.

Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri röji ucuinö huȩnȩ
14 Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri ucua pä'ö jö̧ pä̧nä̧ pätecuächa'a ö mesa isodänä pä̧mä̧diņö̧

hue'ähuotö huotöcumä. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päiņä̧u̧: ―Piy̧ȩ uhuämenä 'cuäopinö pä'cärimä
jiņä̧ ubara udu juiyäitä ucutucu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧mä̧dö̧ chucua pä'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ pähuä rö̧jö̧nä̧
amöcuädä'ijösä, 16 pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ chucu juiy̧ä̧cuȩ ja̧'a̧ ö̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ pätecuächome
jubö― päinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ a̧huä̧huo̧'ta̧ 'chu'huädopo'ö ―adihua'a― pä'ö Diosrö
ucuocuäji'ca̧ pä'inö: ―Ja̧ja̧. Da'epä'chö iyä'chäcuähuätucui, 18 poya po'tä u̧huä̧ju̧ isoyamä
pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ chau juiy̧ä̧cuȩ ja̧'a̧ ö̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ pätecuächome jubö― pä'inö.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pá̧'iņä̧ 'chu'huädopo'ö ―adihua'a― pä'ö ucuocuäji'ca̧ 'tȩ'chä̧rö̧ iyä'cha'a ö pä'inö:
―Piy̧ȩmä̧ ö jä̧ ä̧pä̧ya̧ chidepä jö̧nä̧ jö̧mä̧ ucuturutä amöcuädö iyähui'a'ató. Ttörö amöcuädömä
pa̧'a̧nö̧tä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ja̧― pä'inö. 20 Ttucuäji o'ca'amä juhua'a jä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧ a̧huä̧huo̧'ta̧'iņä̧
'chu'huädopo'ö pä'inö: ―Poyamä jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jö̧nä̧ joyató, ucuturutä
amöcuädö eräcuoya. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧mö̧mä̧ topätucuirödo. Ttörö iyö içuä̧cuä̧mö̧mä̧
mesa isodä huäme öcutä pa̧'a̧tó. 22 Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä amöcuädö ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧ iso jö̧nä̧
iḩui'̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¡Ja ! ja̧u̧ru̧ iyö içuä̧cua̧hué― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ jitötä
isotöcutä jä'epäcuähuinätö, ―ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cua̧mä̧ ¿ decö̧ jä̧cua̧'a̧?― pä'ö.

Jue'ipotö pä 'a pä'ö pä ä'chäcuähuinö huȩnȩ
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ koro'inä pä'ä'chäcuähuinätö ―ujutu umä decö̧ jä̧cua̧'a̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧

jö̧nä̧ hua̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧― pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús jahuätörö pä'inö: ―Korojä̧ ö̧'iņä̧,
korojä̧ ö̧'iņä̧ hueähuä ruhuotö jö̧nä̧ kä̧tö̧mä̧ ujurucutä huȩ'ä̧rä̧tö̧ ̧rȩjä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
hue'ö kä̧tö̧mä̧ “Adihuä Işa̧” jö̧nä̧ pä'ähuotö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturumä ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
jä̧cua̧'a̧tó. Pärocua'acu ucutu umä jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ pabo işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧tó. 27 ¿Tide jä̧ ö̧ juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧? ¿Mesa isodänä pö̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
¿ ucua'anä iyä'chö ppä'ädä̧rö̧cö̧? Juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ mesa isodänä pö̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ömä cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧mä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧sä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

ucutumä örö ka̧cuä̧mö̧ toäcuähui'a'anä icuicuä juiyönätä öcu kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jiy̧ȩtȩ ruhuonä kä̧cuä̧huä̧ huedipä̧u̧jä̧tó chä'o örö hueipinö'a̧nö̧, 30 ucutumä ö hueda'anä
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kä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ chöäre mesa isodänä pä̧nö̧ cuä̧nö̧'iņä̧, au'inä cu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Israel i ̧ ̧mö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ahuaruhuä huotörö micuähuächönä pä'ö icuähuä ö̧ja̧
jö̧nä̧ pä'ö cuicuäcuotöjätó ruhuonä hue'ö pä̧cuä̧huä̧ ocänä pä̧nö̧mä̧― pä'inö.

Simón ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ pä'inö: ―Simón, Simón ä̧ju̧cui.̧ Trigo isädu ppa̧ ȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

ppa̧huȩpä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö Satanásmä jä'epäjitó. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucurutä amöcuädö Diosrö
jä'epä̧rä̧jişä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧mä̧ cuihueyecuiyäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö ppa̧cu̧huä̧chö̧
o'ca'amä cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö ujuruhuächi'önä jȩcu̧'hua̧ja̧― pä'inö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧, cärenä pä̧cuä̧huo̧mȩtä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, hua'arera̧'a̧'iņä̧ päi'önä ucucu chi'̧cha̧ pä'ömä
jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧― pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ päcumä pä'inö: ―Pedro, ä̧ju̧cui ̧ pa̧'a̧nö̧ päda'anä. Mä̧cuä̧
äcärä huoäcua'a ä'canämä huäbodäcuänä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó örö cu̧huo̧ju̧mä̧― pä'inö.

Churutä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ pätecuächö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ päinä̧u̧: ―Pärätä ȩnä̧huä̧yu̧'iņä̧, cusacoyu'inä, cu̧jä̧pö̧ isäya'inä juiyönä

cui'̧chä̧tu̧cu̧nä̧ huedinö jiņö̧mä̧ ¿jiy̧ȩtȩ recuä rö̧jiņä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Yorö'isotä
recuä rö̧jo̧co̧u̧ pinätö̧jä̧― pä'inätö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä
pärätä ȩcä̧yu̧ ku̧nä̧rö̧mä̧ huäinä ȩpä̧cua̧ ösacoyucutä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucurä'chu jui'̧a̧mä̧ huämenä
ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ iyö icuipö curä'chu ji'chute huäinä mitö ȩma̧ja̧. 37 Pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä juhua'amä.
Huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧ önätä pätecuächa pä'ömä jiņä̧ recuä rö̧ja̧'a̧tó, pa̧'a̧nö̧ päome: “Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ pä ä'ijö'a̧nö̧ pä̧'ä̧hua̧ ja̧u̧'iņä̧”v päome. Ttörö pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧
micuähuächönätä pätecuächäcuome ka̧'a̧tó― pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätömä pä'inätö:
―Chu̧ru̧hua̧, pȩnȩmä̧ curä'chu to'chure ka̧'a̧― jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu: ―täcö ju̧huȩnȩ jubötä―
pä'inö.

Jesúsrumä abora̧'a̧tä̧ päi'önä suroja'a ö a̧jȩrejamä ucuoja ö erinö huȩnȩ
39 Jesúsmä rä'opächö koronö'inä i'̧chä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ Olivos möä'cara̧'a̧ 'chiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ru 'inäcu. 40 I'̧cha̧ päome rȩbȩhuip̧ö̧ päinä̧u̧: ―Diosrötä jä'epätucui ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö päcuhui'ätucu juiyäcua'anö―. 41 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ jahuätö ömä otonänö
pporächi'inö ido'qui ya'utenä icuähuome juäi isometä. Juhuorömä ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ Diosrö
ucuocuinö: 42―Chä'o, ucuru pähuä rö̧jö̧ ö̧mä̧ poya reoyaz 'cudädi'ö juiyönä jȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧
päda'anä'inä örö pähuä rö̧jo̧mȩnä̧mä̧cö̧. Ucuru pähuä rö̧jö̧tä̧ jȩpi―̧ pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö
ucuocuomenä ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhui'̧ö̧ ij̧ȩcuiņä̧cu̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧
päi'äcu ujuruhuächi'a pä'ö. 44 A̧'cua̧ a̧ päi'äcu juhua'a yabocutä täcunä Diosrö ucuocuinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä a̧jȩrejamä ucuoja ö bäreunä rä'opö erä'chö rȩjȩ tahuipina'a. 45Diosrö
ucuocu ö̧'o̧mȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧'o̧mȩcu̧ 'chä̧hui'̧ö̧mä̧ a̧'u̧ u̧ ä'ecuächäjätörötä topinö.
46 Ja̧'hua̧nö̧ toomenä päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧ cuä'ä̧rä̧tu̧cuä̧? Porächi'ö Diosrötä ucuocuätucui ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuotö päcuhui'ätucua'acu― jö̧nä̧ päinä̧u̧.

Judas Iscariote Jesúsru iyö icuinö huȩnȩ
47 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ö̧ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ recuätö rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧, Judas pä'ö miçua̧ jahuätö recuätö
ä'canä oipa'anä. Ja̧u̧mä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ö ya̧tȩ jiņa̧'a̧. Jesús ö̧jo̧mȩcu̧ tö'cö pä'i'inö

z22:42 Jesús 'corupäi'omenä pij̧ä̧ ö̧ja̧ usurä ahuähuoya ȩquip̧ä̧'iņö̧'a̧nö̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧.
v22:37 Isaías 53:12
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'chu̧huo̧pa̧rö̧ pä'ö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧cu̧: ―Judas, ¿ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inörömä 'chu̧huo̧cuä̧nä̧tä̧
iyö icujä tä̧ji?̧― 49 Ippeyenä kä̧tö̧mä̧ päi'ä̧cuȩ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ pä näcu: ―Chu̧ru̧hua̧,
¿curä'chunä 'cui'cuipö cuä̧u̧ tä̧ji?̧― 50 Jahuätö ö ya̧tȩmä̧ sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧
ä̧ja̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işo̧ja̧ 'cui'ocuächönä to̧'iņö̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ädätö pä'inö: ―Mä̧cuä̧
ja̧'a̧tä̧ topätucui―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ä̧ja̧nä̧ mȩ'ö̧ aditö icuinäcu. 52 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a churutä ja'ate'ö
ichäjätörömä, sacerdotes huotö jue'ipotörö'inä, Dios öadihuänä ö̧jode guardia jö̧nä̧ huotö
uruhuotörö'inä, tä̧mö̧ huotörö'inä pä'inö: ―¿Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ 'chu äda pä'ö chaji'a̧nö̧

ichäjätöjä tä̧ji,̧ curä o'chu'inä, dau o̧'quiy̧ä̧'iņä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧? 53Dios öadihuänä ö̧jodenämä
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧ 'chucuädätucua ö pä'ömä jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ pätetö ku̧nä̧hui'̧iņö̧ pä̧nä̧mä̧ jitämä täcö pätecuächa'ató yo̧o̧mȩ ö̧
huȩ'ä̧rä̧tö̧ ujurunä― pä'inö.

Jesúsru 'chu ädäji o'ca'a Pedro ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ
54 Ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru 'chu'huädäjätö'cotömä ȩmip̧ö̧ sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧ ojusodera̧'a̧

o pinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ o pa'anä Pedromä otonänötä 'chä̧nö̧ ru̧'huä̧rä̧cuä̧huiņö̧. 55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧mi ̧ isarä kä'co ocurä kuhuäjätö'cotö ppeyénä pȩjiņä̧tö̧. Pedro'inä jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧ pä̧mä̧diņö̧.
56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ umöhuäyajumä ocurä ppeyénä ö̧'a̧'a̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ tojä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ topömä
pä'inäju: ―Pidemä ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧―. 57 Ja̧'hua̧nö̧ jijähuiyäcu ä̧ppö̧tä̧rö̧ pä'inö: ―Chahuaruhuaju,
ömä chieruhuäcu―. 58 Recuonänö jä̧ji ̧ o'ca'a ka̧ra̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ topö pä'inö: ―Ucu'inä jahuätötä

işa̧jä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä pä'inö: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧ ömä jahuätö işa̧mä̧cö̧sä̧―. 59 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya'ute hora jä̧'ij̧o̧mȩnä̧ jä̧ji ̧ o'ca'a ka̧ra̧'iņä̧ huäjunätä ji'äu pä'inö: ―Iso päi'önätä pidemä
ja̧u̧tä̧cu̧ kä̧'ij̧ö̧ Galilea ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedromä pä'inö: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧
päcuumä yorö'isotä jȩru̧pa̧sä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ ucuocu jiy̧ȩnȩtä̧ äcärämä huopinö.
61 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ kärächi'ö Pedrorö topinö. Ja̧'hua̧nö̧ toäcu Pedromä Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
amöcuädi'inö, ―äcärä huoäcua'a ä'canämä huäbodäcuänä örö cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧tó― jö̧nä̧ ja̧u̧ru̧
pääji huȩnȩmä̧. 62 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä u̧mi ̧ rä'opächö a̧'cua̧ juiyächi'äcu rö̧ȩnä̧tä̧ ajuähuinö.

Jesúsru suronä pä'ä'chö kä̧nö̧ cuäcuä nö huȩnȩ
63 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ Jesúsru to̧pä̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ jerusehuä'chö ya̧'ä̧huä̧chö̧ kä̧nö̧

cuäcuä näcu. 64 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'äriyämä toö juiyönä juä'ö icuäjätö'cotö ö'änä cuäcuäpö kä̧nö̧
jä epä̧riņä̧cu̧: ―Dijä̧ ö̧ ucuru cuäcuäpäjimä pä'ö Dios päö jueö ji'ähui― jö̧nä̧ pä'ä'chö kä̧nö̧,
65 ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro'inä, koro'inä suronätä pä'ä'chö kä̧nö̧.

Sanedrín ruhuotö pä'ähuotö ä'ca ö Jesús ädä nö huȩnȩ
66 Täcö mo̧ro̧ päi'a'amä judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ huotö'inä, sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä,

huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧'iņä̧ consejo sanedrín jö̧nä̧ huotö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧'coto jitötä ro̧ȩcuä̧nä̧
micuähuächönä pä'ö cuä'ijome öa ä'ca o'ipö u̧ju̧niņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧
pä'inätö: 67―Huea päinä̧cu̧ Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧ ¿ucutä tä̧ji?̧ Ji'ähuitö―. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pä'inö:
―Jidäu u'inä esetocotö pajatöjä ucutumä. 68 Ttö'inä pärocua'a ö jädepö ömä ädätocotö
pajatöjä. Cä'ädi'ö'inä cä'ädi'ocotö pajatöjä rädopa'anä ja̧'a̧tä̧ tocu'huätucua pä'ömä. 69 Ja̧'hua̧nö̧

a22:66 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö icuä'ijätö pinätömä ―Consejo Sanedrín― pä'ö micuinätödo, 71nö huotö. Judíos ö̧ja̧ ö̧
jiņä̧ isocu jue'ipotö ruhuotö jiņa̧'a̧do. Ja̧u̧ consejomä romanos ö̧ja̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧do. Päcuotö judíos ö̧ja̧tä̧. Korotö
pönämä Sacerdotes huotö ö'inä, fariseos huotö ö'inä, judíos huotö ö, tä̧mö̧ huotö ö'inä, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧,
saduceos huotö ö'inä jiņa̧'a̧do. Jahuätötä jiņa̧'a̧ jiņä̧ isocu jueces jö̧nä̧ huotömä judíos ö̧ja̧ ö̧mä̧, huȩnȩ huotörö
micuähuächönä pä'ö cua pä'ö hue ö'anö huotömä.
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ja̧'a̧nä̧ porö ö kä̧mä̧dö̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä Dios ujuru u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö̧'ä̧cua̧tó― pä'inö. 70 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jahuätö o'ca toi'önätä pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ucutä tä̧ji ̧ Dios i ̧ ̧mä̧?― Ja̧'hua̧nö̧
pä äcu päinä̧u̧: ―Ja̧u̧tä̧do päcuhuätucuäcusä ucututä―. 71 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä'inätö: ―Jitä juhua
yabonömä ka̧ra̧ toinö jiähuatö pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧u̧jä̧. Chutätä jiäcuähua'a ujututä'inä täcö
tä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧― pä'inätö.

Pilato ä'ca jo̧mȩ Jesúsru ȩmip̧iņö̧ huȩnȩ

23 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö recuätö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önä ä̧rä̧mi'̧ö̧ ȩmip̧iņä̧cu̧ Pilato
ä'ca jo̧mȩ. 2 Juhuorömä huȩnȩtä̧rö̧ pä arö pä'ömä rötädipinätö pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pä'ö kä̧nö̧:

―Pidemä judíos ö̧ja̧ tahuaruhuä huotörö to'ijicu pä ä'chäcuäunätä surojuo'epä'chötó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧hua̧ César öäre pärätä'inä ö̧ja̧ mitö juiyönä ro̧'ȩpä̧rö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Dios
huea päinä̧cu̧ Cristo jö̧nä̧ hua̧sä̧” pä'ö chutätä pä'ähuäjitó “hueähuä Ru̧hua̧sä̧ ömä” jö̧nä̧'iņä̧
pä'äunu― pä'inätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧: ―¿Ucumä judíos
ö̧ja̧rö̧ hueähuä ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inö: ―Ja̧u̧tä̧do päcuhuäcusätó

ucutä―. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pilatomä sacerdotes huotö ö jue'ipotörö'inä, ö̧ja̧rö̧'iņä̧ pä'inö:
―Ttömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jäyä jȩiņö̧mä̧ chö̧'o̧cui'̧iy̧o̧co̧cu̧tó pidemä― pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätömä
juhua'a yabocutä jarodö huopö pä'inätö: ―Ttö̧ja̧rö̧mä̧ huȩnȩtä̧ ö̧'ȩpä̧'chö̧tó surojuo ächönätä.
Judea rȩjȩ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧, Galilea ö kä̧mä̧dö̧ pȩnȩ jubö päi'önä― pä'inätö.

Herodes ä'ca jo̧mȩ Jesúsru ȩmip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö Pilato hueinö huȩnȩ
6 Pilatomä ―Galilea― jö̧nä̧ oähuächa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Galilea ö̧ja̧ işa̧ tä̧ji ̧

pidemä?― pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧ ―Jesúsmä Herodes hueä'ijo̧mȩ ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Herodes ä'ca jo̧mȩtä̧ ȩmip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö, ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ Herodes'inä
ju̧huȩnȩtä̧ Jerusalén ötahuiyänä ö̧jiy̧ä̧cu̧. 8Herodesmä Jesúsru toomenä rö̧ȩnä̧tä̧ esehuächi'inö,
toarö pä'ö recuo mo̧ro̧ amöcuä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧, ötö'cömä rö̧ȩnä̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ koro ö̧ja̧ eru juäi ij̧ȩcuä̧ jȩa̧'a̧ ―tocharöhué― pä'ö a̧mö̧cuärä̧'ij̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jä'epä̧rä̧'chö̧ ä̧ju̧cuiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ädätocö piņö̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes huotö ö jue'ipotöcu, huȩyu̧cuä̧ ö̧ja̧cu̧ ju̧huȩnȩ kä̧nö̧ pä̧içu̧nä̧tä̧
pä'ä'chö kä̧nö̧ huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuinäcu. 11 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä Herodesmä, umöhuäyotö
curä ruhuotöcutä reppeö jȩpä̧'chö̧ ya̧ ä̧huä̧'cha̧rö̧ pä'ö a̧diḩuä̧ta̧ ö̧ 'ca̧tä̧jä̧tö̧'cotö Pilato ö̧ja̧'a̧cu̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ȩmip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧tä̧ Herodescu, Pilatocu
ahuaruhuäcuähua pä'ö esecuinätö, pä'äjimä aboiyotö jö̧nä̧tä̧ ö̧jä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧ jahuätömä.

Herodes'inä, Pilato'inä hueyecuäji o'ca'a Jesúsmä hua'arenä hue'ö ku̧nä̧hua̧tä̧ päi'inö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pilatomä, sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä, ruhuotö jö̧nä̧ huotö'inä, ö̧ja̧'iņä̧
ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö hue'äji'ca̧ pä'inö: 14―Piderömä chä'ca jo̧mȩ i'cächö ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧ ö̧ja̧rö̧

surojuoecuä işa̧tó pä'ä'chö kä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧ päcuhuätucuäji iso päi'önä ja̧ pä'ö
cuä'catucu jo̧mȩ ö̧ jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧ ka̧cuä̧mö̧ tochomenämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'äjitó. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Herodes ä'ca jo̧mȩ ö̧'iņä̧ jui'äjitó ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩ ȩpä̧tu̧cuiŗö̧ pä'ö ucuturu huedäja'amä. Micuä
päi'önämä hua'arenä imitäu'a̧nö̧ jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'äjitó pidemä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ
ro̧ȩcuä̧tä̧ ro̧ ȩpa̧rö̧ pä'ö huedö o'ca'a cä'ädö chiçuä̧cua̧tó― päinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päina'amä
pä'cäri pä̧nä̧ pätecuächomenä cärenä pȩjä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩrö̧ rä'epö cua pä'ö hueye jiy̧ä̧cu̧ pä'inö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧mä̧ ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önätä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ huopinätö: ―Chujuamä
¡Jȩpö̧tä̧ icuirö! ¡Barrabásrötä rä'epö icuiyitö!― pä'ö huopinätö. 19 Barrabásmä ötahuiyä ö̧ja̧
ru̧hua̧rö̧ kä'ö cua pä'ö huȩnȩ ö̧'ȩpiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ö̧ja̧ işa̧rö̧'iņä̧ cuä'ö icuina'a ö cärenä
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päcuähuodenä ö́ näcu jiņa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pilatomä Jesúsrutä rä'epö icua päa'a ö ö̧ja̧rö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ucuocuinö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä huopinätö: ―¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ rö̧niŗö̧!
¡Daunätä pȩ'o̧pö̧ rö̧niŗö̧!― jö̧nä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ huäbodäcuänä päi'önä päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧?
Ja̧u̧ suronä jȩiņö̧mä̧, ¿däje ö? Ttö tochomenämä hua'arenä imitäu'a̧nö̧ jö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'äji.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ro̧'ȩpö̧tä̧ ro̧ ȩpa̧rö̧ pä'ö huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenämä cä'ädötä chiçuä̧cua̧―
pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä jarodi'ö, daunätä pȩ'o̧pö̧ ö̧niy̧a̧tö̧ pä'ö hue'ä̧rö̧ juhua'a yabocutä
huopinätö. Ja̧'hua̧nö̧ huopätö'inä, sacerdotes huotö ö jue'ipotö'inä, ja̧'hua̧nö̧ juruhuächi'ö
huo äcu Pilatomä hueyecuinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ täcö jitötä jȩ a̧ pä'ö jä epä̧rä̧ji'̧a̧nö̧ jȩ a̧rö̧
pä'ö hue'ö ku̧niņö̧. 25 Rä'epö icuiyatö pä'ö jä epäjäcurutä rä'epö icuiniyä̧u̧, ötahuiyä ö̧ja̧ ru̧hua̧rö̧
kä'ö cua pä'ö huȩnȩ ö̧'ȩpiņö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, ö̧ja̧ işa̧rö̧'iņä̧ cuä'ö icuä̧jiy̧ä̧u̧ cärenä päcuähuodenä
ö́ näcu pinörö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsrumä iyipinä̧u̧ jitörötä pähuä rö̧jä̧ji'̧a̧nö̧ jȩ ̧ya̧tö̧ pä'ö.

Daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧cuo̧mȩcu̧ Jesúsru o pinö huȩnȩ
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsru o'ipö kä̧nö̧, ya̧tȩ Simón Cirene ötahuiyära̧'a̧ ö̧ içhä̧cuä̧hua̧ ja̧'a̧nä̧

ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧ ichörö 'chu'huädopo'ö dau öjocä jäi cä'epö u̧huȩniņä̧cu̧ Jesús o'ca'anä
'chä̧nönö u̧huä̧do̧huiy̧a̧tö̧ pä'ö. 27O'ca'anämä ö̧ja̧ recuätö ru̧'huä̧riņä̧tö̧, nä̧tö̧'iņä̧ ppächönä
ja̧u̧ru̧ amöcuädö a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ ajuähuäyotömä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ajuähuiyäcu Jesúsmä jahuätö nä̧tö̧
cha'acu kärächi'ö päinä̧u̧: ―Jerusalén ötahuiyä nä̧tö̧. Ttörö amöcuädötämä cuajuähuätucuä'.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucututä'inä ja̧'a̧nä̧, cui ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ amöcuädötä ajuähuätucui. 29 Pa̧'a̧nö̧ pä̧ ä̧cuȩ
mo̧ro̧mä̧ pätecuächäcua'ató: “Ja , nä̧tö̧ ̧ ̧mö̧rö̧ uhuäbecu juiyönä huä'ijätötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
öacuänä'inä pö ächi'iyoco̧u̧ pä'ijätötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ atatenä'inä ajö pö ädocotö pä'ijätötä

adiunä ö̧jä̧cuo̧tö̧mä̧” pä̧ ä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä äcuotö: “¡Möä'quiyu! ¡Mo̧'ö̧ rȩä̧di'̧iţö̧!
¡Ppo̧ö̧ o'ca! ¡Mo̧'ö̧ a̧ ä̧di'̧iţö̧!”w jö̧nä̧. 31Dau jareäinä pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩ ö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧'iņä̧
jȩ ä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ dau jo'ö icuäinämä?― pä'inö. 32 Ja̧u̧cu̧mä̧ korotö ta̧ju̧ru̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧rö̧'iņä̧ o'ipinätö, cuä'ö cuäcuotörömä.

Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧niņö̧ huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―U isose po̧mȩ― pähuome rȩbȩhuip̧ö̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧niņä̧cu̧, suronä

jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧tä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧nä̧, ka̧ra̧rö̧mä̧ ö'ohue ja̧'a̧cu̧nä̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús pä'inö: ―Chä'o suronä jȩ ö̧mä̧ unichi'iyitö. Jeruputä jȩpä̧tö̧― jö̧nä̧. Ö̧ä̧rȩ ̧yu̧mä̧ jitötätä
iyä'chäcuähuinätö̧ ―dirö pätecuächa ja̧― pä'ö koro juäi iso'quinä järeu. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧mä̧
to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ruhuotö jö̧nä̧ huotömä ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ö
kä̧nö̧: ―Korotörömä ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinömä iso päi'önä Cristo jö̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
ȩma̧ päinä̧cu̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä―. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧'iņä̧
jerusehuä'chö ya̧ ä̧huä̧'chiņä̧cu̧ tö'cönänö pä'i'ö uva isoya reönä a̧' ̧poya iyä'chö, 37―Iso päi'önä
judíos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ jö̧nä̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ cuamonätä'inä cu̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäcuähui― pä'ö kä̧nö̧.
38 Chutä u̧huä̧mȩ jo̧mȩmä̧ huȩyu̧cuo̧dä̧'iņä̧ kiņa̧'a̧, griego huȩnȩnä̧'iņä̧, la n huȩnȩnä̧'iņä̧, hebreo
huȩnȩnä̧'iņä̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧dä̧: ―PIDEMÄ JUDÍOS TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧― jö̧nä̧.

Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ippeyenä rö̧ ö̧jip̧ä̧cuȩ Jesús jiähuinö huȩnȩ
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧ ya̧tȩ pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧hua̧mä̧ pä̧içu̧nä̧ päinä̧cu̧: ―Iso

päi'önä Cristo jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ u̧mä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧ cu̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäcuähui. Ujuturu'inä tö̧jip̧ö̧nä̧
ppä'ädi― jö̧nä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päiyäcu täbotönö päinä̧cu̧: ―Ucumä
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¿Diosrö'inä ye'ecuocöjä tä̧ji?̧ ucutä'inä yoräteunätä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hua̧ cu̧ja̧'a̧nä̧. 41Ujutumä
jueötä mitähuätöjä jȩ ̧nö̧ micuämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pidemä ya'utenä'inä suronämä jȩpo̧cö̧
piņö̧― päinä̧cu̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesúsru pä'inö: ―Curuhuonä hue'ö cu̧ja̧ pä'ö cuichomenämä
cuamöcuäda öja― jö̧nä̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsmä päinä̧cu̧: ―Iso päi'önätä pädäcujä. Ttöcumä
jitä mo̧ro̧tä̧ cu̧jä̧cua̧jä̧ paraíso işä̧jä̧ adihuä̧jä̧nä̧mä̧― jö̧nä̧.

Kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ yo̧i'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ yo'chetenöb jo̧mȩnä̧ hora päia'a pij̧ä̧nä̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧,

ko̧ro̧mö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ hora päi'ome jubö. 45 Kä̧hua̧ ö̧mä̧ yo̧i'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Dios
öadihuänä ö̧jode ö o̧ȩcuä̧rä̧ta̧mä̧ kä̧'co̧ta̧ päte'ö seropö icuähuäta̧tä̧ päi'inäta̧. 46 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä pä̧içu̧nä̧ huopö cä'ädö pä'inö: ―Chä'o, cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ ucurutä pähuä
rö̧jo̧mȩnä̧ a̧cu̧huä̧ra̧ pä'ö iyipösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ amiyuppa 'choähuächäcu
'corupä'i'inö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'a topömä su̧ro̧da̧u̧ 100nö huotö u̧ru̧hua̧mä̧ Diosrötä úcuo
te'äu pä'inö: ―Pidemä iso päi'önätä surojö jui'̧a̧ pä'ijö ja̧'a̧― jö̧nä̧. 48 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
ö̧ja̧ ju̧huȩnȩ huäjuome kä'co ö ij̧ȩcua̧'a̧ topö ichäjätömä a̧'u̧ u̧ amöcanä 'ta'tapäcuäu kä̧nö̧

ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧, nä̧tö̧ pä'ijätö Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧
päi'önä ru̧'huä̧rä̧cuä̧huä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ otonänö kä̧nö̧tä̧ topä̧riņä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopä'cha'amä.

Jesús o'co jähuä José Arimatea işa̧ idoränä ö́ nö huȩnȩ
50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ consejo sanedrín jö̧nä̧ huotö ö ya̧tȩ José pä'ö miçua̧, Dios ö huȩnȩ jui'̧a̧

adihuä işa̧mä̧, 51 ja̧u̧'iņä̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ pätecuächiyarö pä'ö a̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧ piņö̧. Ja̧u̧mä̧
jahuätö pä'ö cuäji huȩnȩ'iņä̧, jȩ ä̧ji'̧iņä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩmä̧ amöcuädocö piņö̧. Arimatea ötahuiyä
ö̧ja̧ işa̧ piņö̧ judíos ö̧ja̧ öäre ötahuiyä ö jiy̧ȩtȩ. 52 Ja̧u̧mä̧ Jesús o'co jähuä jä'epäjinö Pilatorö.

53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ mȩyȩdä̧ji'̧ca̧ lino sabana'cuanä juä'opinö. Juä'opäji'ca̧ idorä inähuänä sa'ö icu
adicuoränä, jiņä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ rötähuocoränä rö nö. 54 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ aditocö mo̧ro̧ päi'äcua'a
ä'canä mo̧ro̧ ja̧'a̧ ö̧, ö̧jä̧cua̧'a̧ pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. 55 Ja̧hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧ Galilea
rȩjȩra̧'a̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ chutäcu cue'ächä'ijätö'inä ja̧u̧cu̧ 'chä̧nö̧ hua'are rötähui'äcuorä topinätö. O'co
jähuä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ rötähui'a'a pä'ö'inä topinätö. 56 Topö iḩuä̧ji ̧ ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö a̧dö̧nä̧ ameu
juäi işa̧ppȩ ö̧'iņä̧, isähua ö'inä jo̧mȩnö̧ aditö ku̧niņä̧tö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Hueähuä Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧
aditocö mo̧ro̧mä̧ 'cuä'ächinätö.

Jesús hua'are ö oächinö huȩnȩ

24 1 Semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧, pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a hua'are rötähuorära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧
a̧dö̧nä̧ ameu jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧nä̧ji ̧ ȩpö̧ 'chä̧nö̧. Korotö nä̧tö̧'iņä̧ jahuätöcu 'chiņä̧tö̧.

2 T ̧'chi'̧o̧mȩnä̧ hua'are rötähuorä ä'ca mö̧ȩcuo̧'quimä pporädö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ topinätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ do'ächi'ö to omenä Tu̧ru̧hua̧ Jesús o'co jähuä jä̧jim̧ä̧ juiya'atä topinätö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
topö jitötämä abora̧'a̧tä̧ amöcuädö'inä juiyächi'iyä̧u̧ ö̧ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧
säruunä ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧ ppeyenä kä̧mä̧dö̧ ij̧ȩcuä̧chiņä̧tö̧ ―nerú― päia'a ö. 5 Ye'ö 'ämä
rȩjȩcu̧ ―ja̧rȩyu̧― pä 'a'anä jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧ pä nä̧u̧: ―¿'Corupä'i'inätö ö̧'quȩtȩmä̧ dä̧bö̧
cusä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ a̧'cua̧rö̧ kö̧rö̧mä̧? 6 Pȩnȩmä̧ toa'ató. Täcö o'ächäji. Galilea rȩjȩnä̧ ö̧jä̧i ̧ ucuturu
päinömä amöcuädi'ätucui. 7 Pa̧'a̧nö̧ päinömä: “Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inömä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
u̧mö̧nä̧ iyö içuä̧hua̧ päi'ö o'ca'a, daunä pȩ'o̧cua̧ päi'äcua'atä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä

b23:44―Hora sexta― pä nömä kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ pä'inätö jitö öäre horamä. Pä'ötä mo̧ro̧ päia'a kä̧mä̧dö̧ pa̧ja̧ ̧nä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ yo'chetenö jo̧mȩnä̧ horamä kä̧hua̧ jueö kö̧rö̧ jiņa̧'a̧do. ―Hora novenamä― nip̧ä̧ro̧mȩcu̧ a
las 3 jiņa̧'a̧do.
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mo̧ro̧ päi'omenä o̧ä̧chä̧cua̧” päinömä― pä'inätö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä̧u̧ Jesús päinö huȩnȩ
amöcuädi'inätö. 9Hua'are rötähuorära̧'a̧ ö̧ ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ö̧jä̧pö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ huotörö'inä, o'ca
toi'önä korotörö'inä jiy̧ȩ o'ca juiyönä to äji huȩnȩ ji'ähuinätö. 10 Karajumä María Magdalena'inä
ja̧'a̧nä̧, Juana'inä, Jacobo ja̧ju̧ María'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö nä̧tö̧ jahuätöcutä kä̧'ij̧ä̧tö̧'iņä̧ jiņa̧'a̧
hue'ähuotö huotörö jiy̧ȩ huȩnȩ ji'ähuinätömä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ a̧mo̧nä̧ yapare
huȩnȩ ji ähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ jiy̧ä̧u̧ esetocotö pinätö̧ ja̧'hua̧nö̧ ji äumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pedromä ä̧rä̧mi'̧ö̧ hua'are rötähuorära̧'a̧ jopinö. 'Chä̧hui'̧ö̧ ja̧rȩyu̧ pä'i'ö peracu toomenämä,
koro juäi'inä ppächö juiyönätä lino sábana o'cuatä pä̧ja̧'a̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topäji'ca̧ isodera̧'a̧
ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ koromenä jö̧ 'cuäopa'a topäji'ca̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧rä̧'chö̧nö̧tä̧ iḩuiņö̧.

Emaús ötahuiyära̧'a̧ mä̧nä̧ ö̧ Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ
13 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧ jahuätö ö ta̧ju̧mä̧ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ Emaús pä'ö micuome 'chiņä̧tö̧.

Jerusalén ötahuiyä ömä 60nö estadiosc jo̧mȩnä̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ. 14 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ jitötämä
o'ca juiyönä 'cuäopäji ucuocuäyotö 'chiņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäyotö 'chä̧tö̧mä̧ jä'ecuä'chäyotö
̧'cha̧'a̧nä̧ Jesús'inä tö'cö pä'i'ö jahuätötäcu 'chiņö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö'ärenämä to a'anä
u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä o̧ȩpä̧riņä̧u̧, ―pidetä ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiya pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―'Chä̧nö̧ kä̧nö̧mä̧ cuamonätämä ¿däje huȩnȩ cucuocuä'chätucuä ö? ¿Dä̧bö̧ pä'ö
cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧?― päinä̧u̧ 18 Jahuätö ö ya̧tȩ, Cleofas pä'ö miçua̧mä̧ ädätö päinä̧cu̧:
―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ cueächäcuähuä ö̧ja̧ ö̧mä̧ ¿ucu ka̧tä̧hua̧tä̧ tä̧ji ̧ jitä piy̧ȩnä̧ juhuorö
'cuäopä'chäji huȩnȩ cuieruunä jä̧cu̧mä̧?― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu päinä̧u̧: ―¿Däje huȩnȩ?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä näcu: ―Jesús nazareno işa̧ ötö'cö. Ja̧u̧mä̧ Dios'inä, ö̧ja̧'iņä̧ ä'ca ö Dios päö
jiäcuähuä işa̧. Jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ucuocuäcuähuänä'inä juruhuä'ijö. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes
huotö ö jue'ipotö'inä, turuhuotö jö̧nä̧ huotö'inä hua'arera̧'a̧ hue'ö ku̧nä̧hua̧ ö̧jö̧nä̧ iyö ku̧nip̧ö̧,
daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧nä̧jä̧cu̧ ötö'cö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧cö̧ pä'ö Israel ö̧ja̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä̧dä̧cua̧mä̧
pä'ö a̧tä̧rä̧'ij̧ä̧cu̧ piņö̧. Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ö̧mä̧ täcö huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'a'ató ja̧'hua̧nö̧
'cuäopa'amä. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutucu kä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ korotö nä̧tö̧mä̧ ta̧'cua̧ juiyächi'önä ji'ähuäjätö
mo̧ro̧ji ̧ yo̧ȩi,̧ pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a hua'are rötähuorära̧'a̧ topö iḩuä̧jä̧tö̧mä̧. 23O'co jähuämä juiya'atä
topäjätö'cotömä Dios ö hue'ähuotö isoppa huotö ̧jȩcuä̧cha̧'a̧ topäjätöjä pä'ö ji'ähuäyotö
ichäjätö. “A̧'cua̧rö̧ kö̧do” pä'äjätö pä'ö ji'ähuäyotö ichäjätö. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu u korotö pönämä
hua'are rötähuorära̧'a̧ 'chä̧nö̧ to omenä, nä̧tö̧ ji ähuäji ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ topäjätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
“churutämä topocotö päjätödo”―. pä näcu 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu päinä̧u̧: ―Ja ucutu ö̧ja̧
huo̧juȩcu̧nä̧ huocotömä. O'ca toi'önä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ji ähuinö huȩnȩ cuesetätucua
pä'ö ¡juiyodi ̧ jurunänömä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧! 26 ¿Huea päinä̧cu̧ Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧tä̧ ubara uhua pä'ö recuä rö̧jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ ja̧u̧nu̧ o'comenätä säruunä öadihuänä ö̧ja̧ pä'ö
ö̧jä̧mä̧da̧ pä'ömä― päinä̧u̧. 27 Juhuorömä Moisés iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ö̧ rötädipö, o'ca toi'önä Dios
päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ o̧du̧nä̧ cä'epä'chö, huäjuätö icu jiähuinä̧u̧ o'ca juiyönä huȩyu̧cuä̧
huȩnȩnä̧ churutä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧ rä'epö icunu. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ötahuiyä a̧'u̧cuo̧mȩ ̧'cha̧
pä äjome ötö'cöhuächi'omenä otonänö i'̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ ―Ujutu
tö̧jo̧mȩtä̧ ki'̧ip̧i.̧ Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧. Yo̧i'̧o̧mȩtä̧ päia'a― pä'ö ro̧ ȩpä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ ȩpä̧rä̧cu̧
jahuätötäcu ö̧jo̧po̧'a̧ pä'ö do'ächinö. 30Do'ächäji'ca̧ mesa isodänä jahuätöcu ö̧'o̧mȩnä̧ pá̧ppä̧
'chu'huädopo'ö ―adihua'a― pä'äji'ca̧ nä̧'ȩpä̧'chö̧ iyinö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ iyö jiy̧ȩnä̧tä̧ ö'äriyämä
bahuecuächinä̧u̧ churutä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ä'ca ömä
―toa'a― to'epo'inö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ päi'iyä̧u̧, jitötämä pä'ähuinätö: ―Ta̧'cua̧nä̧mä̧ ¿to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
c24:13 Ya'ute estadiomä 185 metros jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 60nö estadiosmä 11.1 kilómetros jo̧mȩnä̧
jiņa̧'a̧do, 3 hora jo̧mȩnä̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ja̧'cuo̧po̧nä̧ 'chä̧nö̧mä̧.
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töjö'cächi'önä tä̧ju̧cu̧nä̧ päi'oca'a tä̧ji ̧ mä̧nä̧nä̧ ichö kä̧nö̧ ucuocuäjinömä? huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ ö̧
cä'epö huäjuätö icu ucuocuäjinömä― pä'ähuinätö.

Hua'are ö oächäji o'ca'a u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ Jesús ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö jiy̧ȩnä̧tä̧ ä̧rä̧mä̧chö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chä̧chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧

ppa̧'ä̧chä̧chä̧jä̧tö̧'cotö ö̧jä̧pö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ huotörö'inä, jahuätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧'iņä̧
po̧cuip̧iņä̧tö̧. 34―¡Iso päi'önä ja̧'a̧! ¡Tu̧ru̧hua̧mä̧ o'ächäji päji! Simónrö'inä ij̧ȩcuä̧ji―̧ pä'inätö.
35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mä̧nä̧ ö̧ 'cuäopä'chäji'inä, pá̧ppä̧ nä̧ȩpä̧'chö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ churutä u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧ji'̧iņä̧
ji'ähuinätö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähua'anätä jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧ Jesústä kä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
kä̧mä̧dö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩ juiyönä kä̧nö̧ cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui―̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧diy̧ä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧
ye'inätö ―¿isoppa hua̧rö̧ topätöjäcö?― pä'ö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ye yäcu päinä̧u̧: ―¿Dä̧bö̧ cua̧'cua̧
a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧? ¿Dä̧bö̧ cua̧'cua̧nä̧mä̧ cuesetächi'ätucu juiyönä huotö jä̧ ö̧? 39 Chu̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧,

chö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ topätucui ö. Ttötäsä. Mȩ'ö̧nö̧ topätucui ö. Pa̧'a̧nö̧ chidepä'inä chihue'quiyu'inä
chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ tocu'huätucu'a̧nö̧mä̧ ku̧nä̧ro̧cö̧ isoppa hua̧mä̧― päinä̧u̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ij̧ȩpiņä̧u̧. 41 Jahuätömä esehuächi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ to ä̧ra̧'a̧ ö̧ jiņä̧ ese pö
juiyönä jiy̧ä̧cu̧ pä'inö: ―¿Pȩnȩmä̧ cuäcuähuämä ji'̧quiçha̧nö̧ ka̧'a̧?― 42 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ po̧işa̧
so̧'ä̧hua̧ pä̧cuä̧da̧rö̧'iņä̧, maya a̧cuä̧ppä̧'iņä̧ yinäcu. 43 Ja̧'hua̧nö̧ yäcu ȩmo̧po̧'ö̧ jahuätö
ä'ca ötä cuinö.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ji ähua pä'ö ja̧'a̧do
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ päinä̧u̧: ―Jitä 'cuäopä'chäja'amä ucutucu chö̧jä̧i ̧ jidähuinö huȩnȩtä̧ ja̧'a̧tó.

Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧ huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩnä̧'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧
huȩnȩnä̧'iņä̧, Salmos cuyärunä huȩyu̧cui'̧iņö̧'iņä̧ o'ca juiyönä örötä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧
jiņö̧ pätecuächäcua'atä ja̧'a̧tó pädinömä― päinä̧u̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧
bahuepinä̧u̧ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧. 46 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧tó. Cristo jö̧nä̧ hua̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ usurä ȩmä̧huä̧cua̧'a̧tä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä hua'are ö oächäcua'atä jiņa̧'a̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pärou amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧, suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ ö̧ jȩpö̧ icuähuä huȩnȩ'iņä̧
chutä im̧iņä̧ jiäcuähui'äcua'atä jiņa̧'a̧ Jerusalén ötahuiyä ö rödä pö. 48 Jiy̧ȩ 'cuäopä'cha'a
topäjätömä ucututä―.

Jesús mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäecuächinö huȩnȩ
49―Chä'o ppäda pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ ucuturu huȩdä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jerusalén

ötahuiyänätä a̧'ä̧rä̧tu̧cui ̧ ju'toju jähuä ujuru u 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ päcuhui'ätucuome
jubö― päinä̧u̧. 50Ötahuiyä u̧miçu̧ oipinä̧u̧ Betania ötahuiyä jubö. U̧mö̧piy̧ä̧ cä'epö Dios ö
ppädäcuähuä u̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö adiu päinä̧u̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ adiu päö jiy̧ȩnä̧tä̧ jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧
'quȩȩcuä̧cho̧mȩnä̧ ju'tojucutä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä ȩmiçua̧ pä'i'inö. 52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧tä̧ eseu
ucuotönö jȩ ä̧ji ̧ o'ca'a Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä esehuäyotötä.
53 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios öadihuänä ö̧jodenä 'cuäopönätä kä̧'chiņä̧tö̧ Diosrötä ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧
eseunu úcuotö jȩpö̧. Ye. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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