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jiņa̧'a̧do Pedro'inä, Jacobo'inä, Juan'inä. Juantä jiņa̧'a̧do Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ja̧ju̧ru̧ hueipinäcumä.
Juanmä Jerusalén ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätö ö ka̧ra̧ juȩ'ip̧a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧ jiņa̧'a̧do. Gálatas
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Iḩuȩnȩ hua̧ Jesucristomä 'cuäopönätä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

1 1 Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ äcuomenätä päi'önä kiņö̧. Ja̧u̧ Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ Dioscutä kiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧u̧ Iḩuȩnȩ hua̧mä̧, Diostä jiņa̧'a̧. 2 Ja̧u̧mä̧ äcuomenätä päi'önä Dioscutä kiņö̧. 3O'ca juiyönä

ka̧cu̧mä̧ ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'inö Diosmä. O'ca juiyönä uhuäbe'inömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ uhuäbe'ocö piņö̧ ja̧u̧
toönämä. 4 Ja̧u̧nä̧tä̧ kiņa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ja̧u̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ jiņa̧'a̧ ö̧ja̧ ̧tȩa̧u̧mä̧.
5 Ja̧u̧ tȩa̧u̧mä̧ yo̧ö̧ jacuä tejäda'a. Ja̧'hua̧nö̧ tejäda'amä yo̧ö̧mä̧ yorö'iso na̧huȩpo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ ja̧u̧
tȩa̧u̧mä̧.

6 Ya̧tȩ, Dios hueinäcu, Juan pä'ö miçua̧ kiņö̧. 7 Juanmä, ichinö ka̧ra̧ ötö'cö iso päi'önä jö̧nä̧
jiähua pä'ö. Tȩa̧u̧tä̧ hua̧ ötö'cö jiä̧huä̧rä̧cua̧ päi'önä ichinö, o'ca toi'önä Juan jiähuome ö tȩa̧u̧tä̧
hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö. 8 Juanmä ja̧u̧ tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧. Tȩa̧u̧tä̧ hua̧ ötö'cö iso
päi'önä jö̧nä̧ jiä̧huä̧rä̧cua̧ pä'ötä huȩ'ä̧hua̧ pinö Juanmä. 9 Ja̧u̧ tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧, jiņä̧ iso päi'önä tȩa̧u̧
ja̧'a̧. O'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ tȩa̧huä̧chi'̧ö̧. Pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö. 10 Pij̧ä̧nä̧ kiņö̧. Diosmä ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'inö
pij̧ä̧mä̧. Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ina'anä'inä pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧co̧cu̧ pinö.
11 Chutä öäre topö ichinö. Icha'anä chutä ahuaruhuä adi nä̧u̧mä̧ ya̧ o̧cuä̧riņä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ churutä ya̧ o̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ ȩmiņä̧tö̧rö̧mä̧ Dios i ̧ ̧mö̧ pä 'önä jȩpiņö̧,
churutä a̧'cua̧ huȩnä̧rip̧ä̧tö̧rö̧mä̧. 13 Ttö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ uhuäpächocotö pinätö̧ jahuätömä.
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötä uhuäpächinätö. Ttucuoja ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧mä̧ uhuäpächocotö pinätö̧. Ttö̧ja̧
depä kö'cähuänä'inä uhuäpächocotö pinätö̧.

Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inödo
14 Ja̧u̧ Iḩuȩnȩ hua̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö. Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inö'ca̧ ujutu tö̧'quȩtȩnä̧ kiņö̧. Ö̧jo̧mȩnä̧mä̧

beipocö säruunä öadihuä topinätöjä. Jä'o Dios chu ä̧cua̧ i ̧ ̧ öadihuä topinätöjä, rö̧ȩnä̧ mippoönä
ppä'ädörö, 'cuäopönä iso päi'önä jö̧tä̧ ucuocuru. 15 Juanmä ja̧u̧ ötö'cö iso päi'önä jö̧nä̧
ji'ähue'inö. ―Ttö cho'ca'anä ichömä ö chö̧jö̧ juiyäi kiņö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö ö'inä abonänö úcuo işa̧ pä'ö
jidähuinäcumä pidetä jiņa̧'a̧― pä'ö huopönö ji'ähue'inö Juanmä.

16 Chutä rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧, rö̧ȩnä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧ ujutu o'ca toi'önä. Juiyo rö̧ȩnä̧ ppädinä̧u̧jä̧
mippoönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ ppädä̧u̧jä̧ cädoca'atä. 17Moisésmä Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueäcu Hueähuä
Huȩnȩtä̧ iyinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mippoönä ppädäcuähuä'inä, iso päi'önä jö̧'iņä̧ Jesucristonätä
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rȩbȩhuiņa̧'a̧. 18Diosrö topinömä yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ I ̧ ̧ chu ä̧cua̧tä̧, Jä'o
Dios öacuä ö todeunä kö̧tä̧, ja̧u̧tä̧ Dios ö̧jö̧ huäjunä ij̧ȩpö̧ ji'ähuinömä.

Juan pötädäcuähuä işa̧ Jesús ötö'cö jueö jiähuinö huȩnȩ
19,20 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ Juan jiähuinö huȩnȩmä̧. Judíos ö̧ja̧mä̧ Jerusalén ötahuiyä ö sacerdotes

huotörö'inä, Leví isotörö'inä Juanrö jä'epö ä̧ju̧cuä̧ja̧ pä'ö hue'inätö. ―¿Tide ju̧'hua̧jä̧ ö̧
ucumä?― pä'ö jä epäcu Juan ä̧ppö̧tä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ huäjunä ädä nö. ―Ttömä Cristomäcö̧sä̧― pä'ö
huäjunä ji'äcuähuinö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jiņä̧ jä'epinätö: ―¿Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, de ju̧'hua̧ cu'ä ö,
Eliasjäcö̧?― Juan ädä nö: ―Ttömä Eliasmäcö̧sä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jiņä̧ jä'epinätö: ―¿Dios
iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧ pä näcu pinömä ucutäcö̧?―a pä'ö jä'epinätö. ―Ttömäcösä―
pä'ö ädä nö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧ pä'inätö jiņä̧: ―¿Tide ju̧'hua̧ cu'ä ö? Ujuturu hue'äjätörö
jitähuä̧cuȩ ji'ähuitö. ¿Ucutä cua̧mo̧nä̧ cutö'cömä a̧'a̧nö̧ päcuhuähuä ö?― 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu
Juanmä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaíasminä päinö'a̧nö̧ ädä nö. ―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ u̧mä̧nä̧
jueönä jue'epätucui pä'ö huoa'a rä̧mip̧ä̧cua̧'a̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ ö̧ja̧ toächome öa Isaíasminä
päinäcumä ötäsä― pä'inö Juanmä. 24 Juanrö jä'epä̧riņä̧tö̧mä̧ fariseos huotö hue äjä̧u̧ jiņa̧'a̧.
25 Jahuätömä jiņä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ucumä Cristo'inä, Elias'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧'iņä̧ cu'oca'a jö̧ ö̧mä̧, ¿dä̧bö̧ cu'utädä'cha'a jä̧ ö̧ ö̧ja̧rö̧mä̧?― 26 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu Juanmä
ädä nö: ―Ttömä ajiyanätä pötäde'ösä ö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ ya̧tȩ kö̧,
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧co̧cu̧. 27 Ja̧u̧tä̧, ö cho'ca'anä ichötä, ö ö'inä abonänö úcuo işa̧mä̧. Ja̧u̧ ä'ca
jo̧mȩ ö̧mä̧ adihuä işa̧mä̧cö̧sä̧. Ttömä ja̧u̧ ö̧jä̧pö̧ oya ̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ appiyä'inä, chejädö juiyö'a̧nö̧tä̧
micuähuocösä―.b 28 Piy̧ȩmä̧ 'cuäopina'a, Betábara pä'ö micuome ö, Jordán aje ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧, Juan
ajiyanä u'utäde'ä'chinome ö.

Jesústädo Dios äji ohueja hua̧mä̧
29 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mo̧ro̧, Juanmä Jesúsru topinö, churutä ötö'cöhuächa'a. Jesúsru topö pä'inö:

―¡Topätucui! Pidetä ja̧'a̧ Dios äji ohueja jö̧nä̧ hua̧mä̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧ surojö u̧ju̧nä̧rö̧ jȩpö̧ icuähuä
işa̧mä̧. 30 Piderötä pätetö pä'inösä: “ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧, ö cho'ca'anä ichömä, ö chö̧jö̧ juiyäi kiņö̧
ja̧'a̧ ö̧ ö ö'inä abonänö úcuo işa̧” pädinäcumä. 31 Ttötä'inä chieruhuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Israel ö̧ja̧ huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧a̧rö̧ pä'ö ajiyanätä pötäde'ö ichinösä ömä―.

32 Juanmä Jesús ötö'cö jueönä ä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: ―Ttömä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
topinösä, unucu jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhui'̧a̧'a̧. Mȩyȩhui'̧ö̧ Jesúsrutä kä̧mä̧dö̧
a̧'ä̧riņö̧. 33 Ttötämä jiņä̧ chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönä huinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ajiyanä chu'utädiyarö

pä'ö hue'inötä jiähuinäcusä. “Adihuä Cha̧'cua̧ru̧hua̧ mȩyȩhui'̧ö̧, kä̧mä̧dö̧ a̧huä̧ra̧'a̧ tocu'äcumä
ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ ö Adihuä Cha̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ ö̧ja̧rö̧ pötädäcuähuä işa̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧mä̧” pä'ö
jiähuinäcusä. 34 Ttömä täcö tochinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ötö'cö jueönä ji'ähuä̧riņö̧sä̧: “Pidemä
iso päi'önä Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧” pä'ö― pä'inö Juanmä.

a1:21 Judíos ö̧ja̧mä̧, Deuteronomio 18:15nä pätetä̧rö̧ amöcuädinätödo, ―Moisés jö̧'a̧nö̧ ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ içhä̧cua̧― pä'ö.
b1:27 Ttumöhuäyotö usurä isotötä jiņa̧'a̧do ruhuotö ö̧jä̧pö̧ isäya ejädö icuinätömä. ―Chejädö juiyö'a̧nö̧tä̧
micuähuocösä― päomenä, ― ömä usurä isotö aditähuä'inä jȩcha̧ pä'ö micuähuocösä Jesús ä'ca ömä,
jahuätö ö'inä abonänö usurä işa̧sä̧ ömä― päa'a pä'ö pä'inö Juanmä.
a1:23 Isaías 40:3
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Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ oipa pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ
35 Ja̧u̧nu̧ o'come mo̧ro̧, Juanmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ ta̧ju̧cu̧ kiņö̧. 36 Jesús 'cuäopa'a

topö pä'inö: ―¡Topätucui! Chujuatä ja̧'a̧ Dios äji ohueja hua̧mä̧―. 37 Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧ ta̧ju̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ Jesúsru ru'hui'inätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ru 'äcu Jesús kärächi'ö päinä̧u̧: ―¿Däje
cusä̧rä̧tu̧cuä̧ ö̧ ucutumä?― Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Rabí,c ¿tȩnȩ jä̧ ö̧ cu̧jo̧mȩmä̧?― (Rabí
pä'ömä, Huo̧juȩcuä̧ işa̧ pä'ö päa'a.) 39 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu pä'inö: ―tocu'hua ichätucui―.
'Chä̧jä̧tö̧'cotö kä̧nö̧ topinätö ö̧jo̧mȩmä̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jesúscutä ka̧cuip̧iņä̧tö̧ jahuätömä.
Nip̧ä̧ro̧mȩ jiņa̧'a̧. 40 Jahuätö ta̧ju̧ u̧, Juan päa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö Jesúsru ru'hui'inätö ö ya̧tȩmä̧
Simón Pedro ö̧jä̧hua̧ Andrés jiņa̧'a̧. 41 Ja̧u̧ Andrésmä yotäcu uböo Simónrö ji'ähuopo'ö chiņö̧.
Simónrö pä'inö: ―Mesíasröd pö̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧ ujutumä―. (Mesías pä'ömä Cristo pä'ö päa'a.)
42 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Simónrö o'ipö ku̧niņö̧ Jesús ö̧jo̧mȩ. Jesúsmä Simónrö topö pä'inö: ―Ucumä Jonás
i ̧ ̧ Simónjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cefas pä̧ ä̧cua̧jä̧―. (Cefas pä'ömä, inähuä pä'ö pähua'a.)

Jesús, Feliperö'inä, Natanaelrö'inä oipinö huȩnȩ
43 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a koro mo̧ro̧ Jesúsmä Galilea rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Feliperö pö̧cuip̧ö̧

pä'inö: ―Ttöcu ichi―. 44 Felipemä Betsaida ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧ piņö̧, Andrés'inä Pedro'inä
depiyu. 45 Felipemä Natanaelrö ji'äu 'chä̧ji'̧ca̧ pä'inö: ―Ujutumä pö̧cuip̧ä̧jä̧tö̧jä̧ Moisés Hueähuä

Huȩnȩ cuyäru'tänä iḩuȩyu̧ ̧nä̧cu̧ru̧, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧ ̧huȩyu̧ ̧nä̧cu̧ru̧. José i ̧ ̧
Jesús, Nazaret ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧―. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Natanael pä'inö: ―Nazaret ötahuiyä ömä
¿adihuä juäi räopö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipe pä'inö: ―Cu̧huo̧jua̧ tocu'hua ichi―.
47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Natanael ötö'cöhuächi'a'a topö pä'inö Natanael ötö'cö: ―¡Topätucui!
Pidemä iso päi'önä jö̧nä̧ Israel ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧. A̧mo̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ yaparehuocö―. 48Natanael pä'inö
Jesúsru: ―¿Tta̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ö̧ ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Felipe ucuru
oipö juiyäi'inä, higuera dau dea'a cu̧ja̧'a̧ tochäjäcujä―. 49 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧ Natanael pä'inö:
―Rabí, ucumä iso päi'önä Dios I ̧ ̧jä̧. Ucumä iso päi'önä Israel ö̧ja̧ Ttu̧ru̧hua̧jä̧―. 50 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Jesús ädä nö: ―Higuera dau dea'a cu̧ja̧'a̧ tochäjäcujä pädäcutä ¿esetöjä tä̧ji?̧ Iso päi'önä
ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö rö̧ä̧ö̧ to̧cu̧'ä̧cua̧jä̧. 51 Iso päi'önätä pä'ösä ucuru, mo̧ro̧jä̧ bahuecuä̧ra̧'a̧,
Dios umöhuäyotö isoppa huotö Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inönä 'cha̧'ä̧chä̧rö̧'iņä̧, mȩyȩhuä̧rö̧'iņä̧ jȩ a̧'a̧
tocu'huäcuotöjä ucutumä täcö― pä'inö Jesús Natanaelrö.

Jesús ö̧ja̧ eru juäi äcuomenätä jȩa̧ pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

2 1Huäbodäcuä mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a, Galilea rȩjȩ ötahuiyä, Caná pä'ö micuome ya̧tȩ irecuarö
ö'cähua pä'ö pä'cäri kiņa̧'a̧. Jesús ja̧ju̧'iņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ kiņä̧ju̧. 2 Jesúsru'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ icha

pä'ö ä̧tȩpiņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ uva isoya a̧' ̧poya beipächäjiyäcua Jesús ja̧ju̧ pä'inäju Jesúsru:
―Uva isoya a̧' ̧poyamä täcö jui'ätö―. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesús pä'inö jahuäjuru: ―Ucutä
amöcuädömä ¿dä̧bö̧ huecuhuäcusä ö isaju? Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧ pätecuächoca'a―.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús ja̧ju̧ ju̧huȩnȩ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ pä'inäju: ―Ucuturu hueömä o'ca
juiyönätä jȩpä̧tu̧cui―̧.

c1:38 Rabí pä'ömä juiyo úcuo işa̧rö̧tä̧ pähuina'ado, ka̧ra̧ pö̧nä̧rö̧tä̧, juiyo rö̧ȩnä̧ huo̧jua̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Juan
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inätö Jesúsru ucuota'a ö.
d1:41 Mesías pä'ömä Hebreos ̧huȩnȩ jiņa̧'a̧do. A̧dȩ da'epö ru̧hua̧ juo epäcu pä'ö päa'a Mesías pä'ömä. Griegos
ö̧ja̧mä̧ Cristo pä'ö pä'inätödo ̧huȩnȩnä̧ rä'epö icu. Cristo pä'ö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ pä'ö päa'ado. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

Jesucristomä judíos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧'iņä̧ päi'a pä'ö, ujutu judíos huocotörö ppädäcuähuä işa̧'iņä̧ päi'a pä'ö Dios hueinäcu
jiņa̧'a̧do.
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6 Ju̧huȩnȩmä̧ 'cä̧nä̧ri ̧ o̧yu̧, ido'qui ö adicuä, ko̧ro̧mö̧ ö̧ jiy̧u̧tȩnö̧ jo̧mȩnä̧ kiņa̧'a̧. Judíos ö̧ja̧
öäre töcähuäe amöcuädö jȩpö̧ u̧ju̧nä̧ji ̧ o̧yu̧ jiņa̧'a̧. Ko̧ro̧yu̧mä̧ cincuenta'inä setenta'inä litros

jo̧mȩnä̧ suhuädö'a̧nö̧ jö̧ o̧yu̧ jiņa̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús pä'inö jahuätö ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧rö̧: ―Ajiya 'carätucui, 'cä̧nä̧ri ̧ o̧yu̧ suhuädi'önä―. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧, 'cä̧nä̧ri ̧ o̧yu̧ suhuädi'önä

'carinätö. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'inö: ―Jitämä ji'̧quiçha̧nö̧ huä'opo'ö pä'cäri jȩa̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧rö̧
iyäjätucui―. Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧ iyö 'chiņä̧tö̧. 9 Juhuoya ajiya joyamä uva isoya a̧' ̧poyatä päi'inoya.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'cäri jȩa̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧mä̧, ―to ö 'cächoya poyamä― pä'ömä jerupinö.
Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ajiya huä'opo'äjätötä huo̧juiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'cäri jȩa̧ pä'ö
huȩ'ä̧hua̧mä̧ ajiya ö uva isoya a̧' ̧poya päi'äjoya 'cu'ädö ö̧'a̧to̧mȩnä̧ irecuarö ȩmö̧rö̧ huopo'inö.
10Huopo'ö päinä̧cu̧: ―Uva isoya a̧' ̧poya adihuoyamä ä'canätä ahua pä'ö rä'epö ku̧nä̧huä̧.
Ichäcuähuotö rö̧ȩnä̧ au o'ca'atä rä'epö ku̧nä̧huä̧ uva isoya a̧' ̧poya pabotä joyamä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucumä jitä päi'önä hua̧'a̧dä̧rö̧ ku̧nä̧jij̧ä̧ uva isoya a̧' ̧poya adihuoyamä―.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧mä̧ Galilea rȩjȩ, Caná ötahuiyä ö jiņa̧'a̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩä̧'chä̧cuȩ ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧mä̧dö̧ Jesús jȩiņa̧'a̧mä̧.f Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ chutä öadihuä huäjuächi'önä ij̧ȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ Jesúsru.

12 Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧ji ̧ o'ca'a Capernaum ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧. Ja̧ju̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧,
u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧.g Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo mo̧ro̧mä̧ ko̧co̧tö̧ pinätö̧ juhua'amä.

Jesús Jä'o ö̧jode ö suronä amöcuädätörö ya'opö icuinö huȩnȩ
13 Judíos ö̧ja̧ öäre pä'cäri, uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri tö'cöhuächi'a'a Jesúsmä.

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Dios ö̧jodenä doächomenä, pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧,
o̧huȩja̧tö̧rö̧'iņä̧, u̧nu̧cu̧tu̧ru̧'iņä̧ iyähuä ö̧ja̧ yä'cha'a topinö. Pärätä päroäcuähuä ö̧ja̧'iņä̧
ö'ärohuä'cha'a topinö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ topö appiyä ö isä'pa päi'önä marädopo'ö jahuätö o'ca

toi'önä̧rö̧ ya'opö icuinö Dios ö̧jode jacuä ö. Ttä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧cu̧tä̧ ä̧jim̧ö̧ pä̧cä̧yö̧cu̧ ya'opö
icuinä̧u̧. Pärätä päroäcuähuä ö̧ja̧ öäre pärätä'inä rȩjȩ 'cuä̧'ȩpö̧ icu, mesa odiyä'inä ä̧ppä̧tä̧'chö̧
kä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpo̧'ö̧ u̧nu̧cu̧tu̧ru̧ iyähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ pä'inö: ―¡Piy̧ȩmä̧ rä'epö icuätucui
porömä! ¡Chä'o ojusodemä iyä'chäcuähuode päi'önämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'!― 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö
chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päome amöcuädi'inätö: ―Cuojusodemä 'cucuächi'önä
repeda'a ö jȩpö̧ içuä̧hua̧sä̧―b päome.

18 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ö̧ja̧ ädä nätö Jesúsru: ―Ucumä ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'hua̧ pä'ö huȩ'ä̧hua̧
cu̧ja̧'a̧ tu̧huo̧jua̧ pä'ömä, ¿däjetä cuij̧ȩpä̧u̧jä̧ ö̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧?― 19 Jesús ädä nä̧u̧: ―Pode,
Dios ö̧jodemä jȩpö̧ icuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cuicuätucua'anä huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ o'ca'a
chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧―. 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ö̧ja̧ pä'inätö: ―Cuarenta y seis a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ adi na'a
podemä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿ucumä huäbodäcuä mo̧ro̧tä̧ o'ca'a cuärädö'a̧nö̧ hua̧jä̧ tä̧ji?̧―
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö̧jode Jesús päinodemä, chutä idepä pä'ähuinö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, Jesús
hua'are ö oächomenä ja̧'hua̧nö̧ päinö amöcuädi'inätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädi'ö
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päome'inä chutä Jesús päinö huȩnȩ'iņä̧ ese nätö.

e2:6 Judíos ö̧ja̧mä̧ ajiya huä'ö ku̧nä̧hua̧'a̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧do ötöcähua pä'ö. Ttöäre idicuächi'äji'inä töquinätödo.
Jitötä'inä hua'are mȩ ö̧ ö̧mä̧, koro juäi'inä mȩ ö̧ ö̧mä̧ töcähuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ amöcuädinätödo,
―ujutumä Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ täcö adihuä ö̧ja̧jä̧― pä'ö. Marcos 7:3-4'inä topi.
f2:11 Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧ iso päi'önä jö̧ eseta pä'ö ij̧ȩcuä̧ jiņa̧'a̧do. Jesús ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧, ö̧ja̧ ese yarö pä'inödo,
―Jesúsmä iso päi'önä Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧― pä'ö. San Juan 1:50-51'inä topi.
g2:12 Capernaum ötahuiyämä dubora jäyora möä'ca kada'ca jiņa̧'a̧do.
b2:17 Salmos 69:9
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Ttö̧ja̧ a̧'cua̧nä̧ u̧ju̧nä̧rö̧ huo̧juiņö̧do Jesúsmä
23 Jesús Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ kä̧nö̧, ö̧ja̧ uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ o̧mȩ do'ächinö.

Ja̧u̧ pä'cäri 'cuäopa'anä recuätö ö̧ja̧ Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö Dios ö
ij̧ȩcuä̧ jȩä̧'cha̧'a̧ topö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuäda'anä Jesúsmä a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧ piņö̧ jahuätörömä,
o'ca toi'önä̧rö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. 25 Jesúsmä recuä rö̧jo̧co̧cu̧ pinö ö̧ja̧ ötö'cö korotö ji ähuarö
pä'ömä, chutätä ö̧ja̧ a̧'cua̧ jacuänä u̧ju̧nä̧rö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧.

Jesús jareönä uhuäpächäcuähuä Nicodemorö jiähuinö huȩnȩ

3 1 Ya̧tȩ kiņö̧, fariseo işa̧, Nicodemo pä'ö miçua̧. Judíos ö̧ja̧ uruhuotö işa̧ piņö̧. 2 Ja̧u̧mä̧
Jesúsru yodo do'ächö 'chiņö̧. Jesúsru pä'inö: ―Rabí, ujutumä huo̧juä̧tö̧jä̧ Dios ö huo̧juȩcuä̧

işa̧ cu̧ja̧'a̧mä̧. Ucu ja̧'hua̧nö̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩcu̧'ä̧'chö̧'a̧nö̧mä̧ yorö'iso jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧ Dios
toönämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ Dios ö cuichina'amä―. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö
ja̧u̧ru̧: ―Iso päi'önätä pä'ösä ucuru, ya̧tȩ jareönä uhuäpächoca'a jö̧ ö̧mä̧, Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧―. 4Nicodemo jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Tä̧mö̧mä̧,
¿ a̧'a̧nö̧ jȩpö̧ uhuäpächö'anö jä̧ ö̧? Pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧ju̧ köacuänä ¿do ächö'a̧nö̧ tä̧ji ̧ jareönä
uhuäpächa pä'ömä?― 5 Jesús ädä näcu: ―Iso päi'önätä pä'ösä ucuru, ya̧tȩ ajiya ö'inä,

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧ uhuäpächoca'a jö̧ ö̧mä̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä
do'ächocö. 6 Ttä̧'o̧tö̧ depä ötä uhuäpächätömä depätä huotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ uhuäpächätömä a̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ huotö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä jareönä
cuhuäpächätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ pädomenä nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧'. 8 Isoppamä pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧tä̧
döoppa. Isoppa döa'a cuä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ichome'inä, iḩui'̧o̧mȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧jä̧. O'ca toi'önä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ uhuäpächinätömä ja̧'hua̧nö̧tä̧ huotö―. 9Nicodemomä pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ päcuhua'amä ¿ a̧'a̧nö̧cö̧ ja̧'a̧ jȩru̧pa̧sä̧?― 10 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö:
―Ucumä Israel ö̧ja̧rö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ ¿piy̧ȩmä̧ jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji?̧ 11 Iso päi'önätä pä'ösä
ucuru, Ujutumä tu̧huo̧ju̧tä̧ ucuocuätöjä. To nötä iso päi'önä jö̧nä̧ ji'ähuätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
iso päi'önä jitäumä esetocotöjä ucutumä. 12 Pij̧ä̧ jähuänä chucuocuomenä jidäu esetocotöjä
ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ cuesetätucu'a̧nö̧ jä̧ ö̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä'inä chucuocu umä?

13 Ya̧tȩ'iņä̧ cä'ecuächocö pinö mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧mä̧. Mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧tä̧ cä'ecuächinömä,
Ttö̧ja̧ işa̧ pä'i'inötä, mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧tä̧. 14Moisés ö̧ja̧ toächome ö äcarö cä'epö ö̧niņö̧'a̧nö̧ Ttö̧ja̧
işa̧ pä'i'inörö'inä cä'epö ö̧nö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, 15 o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ to e'oca'atä
kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧. 16Diosmä pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ repe'inö pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧. I ̧ ̧ chu ä̧cua̧rö̧
iyö icuinö o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ to e'oca'atä kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
17 Pij̧ä̧ra̧'a̧ hue'ocö pinö I ̧ ̧rö̧, I ̧ ̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ömä. Pij̧ä̧ra̧'a̧ hue'inö I ̧ ̧rö̧, I ̧ ̧nä̧tä̧
ä̧tȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧. 18Dios I ̧ ̧rö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, Dios ö ro̧ȩcuä̧ jui'̧a̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ȩma̧ pä'ötä pätetö ku̧nä̧hua̧ täcö, Dios I ̧ ̧ chu
ä̧cua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧. 19 Tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö. Ja̧'hua̧nö̧ ichä̧u̧'iņä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧
surojötä jȩ ä̧'cha̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ tȩa̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö repe'inätö yo̧ö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ro̧ȩcuä̧ ȩma̧
pä'ötä pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧ jahuätömä. 20O'ca toi'önä surojö jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧mä̧ a̧'u̧tä̧tö̧.
Tȩa̧hua̧'a̧cu̧mä̧ ichocotö suronä jȩ ö̧ uhuähuächi'ätö pä'ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä jö̧ jȩpö̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ tȩa̧hua̧'a̧cu̧ ichätö jȩ ö̧mä̧ huä̧iņä̧ uhuähua'anä huäjunä ö̧ja̧ pä'ö, “ ö jȩchö̧mä̧ Dios
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jȩpö̧sä̧” pä'ö― pä'inö Jesús.
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Juan pötädäcuähuä işa̧mä̧ Jesúsrutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧do
22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧. Juhua'a ömä u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧

recuonänö kä̧nö̧ ajiyanä pötäde'ä'chinö ö̧ja̧rö̧. 23 Juan'inä Enón ötahuiyänä, Salim ötahuiyä
tö'cö ö ö̧ja̧rö̧ pötäde'inö, ju̧huȩnȩmä̧ ajiya rö̧ȩnä̧ acua'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧mä̧ juhua'atä
'chä̧nö̧ ajiyanä pötächi'inätö. 24 Ja̧u̧nu̧mä̧ Juan cärenä ö̧'a̧ pä'ö 'chu ädö juiyäi jiņa̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Juan u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧, ya̧tȩ judío ö̧ja̧ işa̧cu̧ pä ä'chäcuähua pä'ö rötädipinätö adihuächi'önä
töcäcuähuä ötö'cö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Juanrö topö 'chiņä̧tö̧. Juanrö pä'inätö: ―Rabí, Jordán
aje ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ ucucu kiņö̧mä̧, ucutä ö̧ja̧rö̧ jicuhuähuinäcu pinömä, jitämä ö̧ja̧rö̧ pötäde'ö
kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ o'ca toi'önä ja̧u̧ru̧tä̧ 'chä̧tö̧― pä'inätö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Juan ädä nö
jahuätörö: ―Pij̧ä̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧, koro juäi'inä ȩmö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧ chutä a̧mo̧nä̧ ujurunämä. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ iyö ötä ȩmö̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧. 28Ucututä'inä cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, “ ömä
Cristomäcösä” pädina'amä, “Ja̧u̧ ä'canä chi'̧cha̧ pä'ötä huȩ'ä̧hua̧sä̧ ömä” pädina'amä. 29 Irecuarö
ȩmö̧tä̧, jahuäjuru ö̧jä̧cua̧mä̧, ka̧ra̧mä̧cö̧. Ka̧ra̧mä̧, irecuarö ȩmö̧rö̧ repeäcuähuä işa̧tä̧ hua̧. Ja̧u̧mä̧
irecuarö ȩmö̧ ucuocua'a ä̧ju̧cu̧tä̧ kö̧ ppä̧dä̧ra̧ pä'ötä. Ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juiyo eseu, irecuarö
ȩmä̧huä̧ işa̧ iḩuȩnȩ ja̧'a̧ ö̧. Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cu̧sä̧ ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä eseutä
eseusä juiyo. 30 Cristomä juhua'a yabonö̧tä̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ úcuo işa̧ juoächö'a̧nö̧ hua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ömä pabonötä huiä̧̧chö̧nä̧ usurä işa̧tä̧ juodächö'a̧nö̧ hua̧sä̧. 31 Ju'toju u ichötä o'ca
toi'önä ö'inä abonänö hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ö̧tä̧ pö ächinömä pij̧ä̧tä̧ ru̧hua̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ötö'cötä ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ichömä o'ca toi'önä ö'inä abonänö
hua̧. 32 Ja̧u̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ichömä, toinö'inä, ä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiäumä ya̧tȩ'iņä̧
esetococu. 33,34 Ja̧u̧ Dios hueinäcumä Dios päö huȩnȩtä̧ ucuocu, Diosmä chutä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
jo̧mȩnö̧ iya'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ jiäu ese nätömä, “Diosmä yaparehuocö, iso päi'önä hua̧”
pä'ö amöcuädö ij̧ȩpiņä̧tö̧ esetome ö. 35 Jä'o Diosmä I ̧ ̧rö̧ repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca
juiyönätä huea pä'ö iyinäcu. 36 I ̧ ̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co ku̧nä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ I ̧ ̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ juiä̧̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ Dios ö̧'ä̧iņä̧ pätetä̧rö̧
ku̧nä̧hua̧tä̧ hua̧―.

Jesús chutä ötö'cö ucuocuipäcu Galilea rȩjȩra̧'a̧ ppa̧huä̧cha̧ pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

4 1 Fariseos huotömä Jesús ötö'cö ucuocua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧, ―Jesúsmä chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧
päi'önä Juan ö'inä abonänö recuätörö o'ipö pötäde'ö― pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ isocu

pötäde'inömä Jesúsmäcö jiņa̧'a̧. U̧huo̧juȩtä̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ pötäde'inätömä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
Jesús fariseos huotö ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧ pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Judea rȩjȩ ö̧ rä'opächö Galilea
rȩjȩra̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧huä̧cha̧ pä'ömä, Samaria rȩjȩnä̧ 'cuäopö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.

Jesús Samaria ö̧ja̧ isajuru ucuocuinö huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Samaria rȩjȩ ö̧ yo̧mȩtȩ ötahuiyänä rȩbȩhuiņö̧, Sicar pä ome. Ju̧huȩnȩmä̧

Jacobminä i ̧ ̧ Josérö rȩjȩ iyipinome tö'cö jiņa̧'a̧. 6Ajiya reju'inä kiņa̧'a̧ ju̧huȩnȩmä̧, Jocobminä
ahuoya huä näju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús mä̧nä̧nä̧ i'̧cho̧mȩnä̧ 'cuächi'a'a ö reju jäyä pä̧mä̧diņö̧.
Kä̧hua̧mä̧ jueö tö'cöpächi'örö jiņa̧'a̧. 7,8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yajute Samaria ö̧ja̧ isaju ajiya huä'ö
'chä̧hui'̧iņä̧ju̧. Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ötahuiyära̧'a̧ u̧cuȩ mitö ̧'chä̧ja̧'a̧ ö̧ jahuäjurutä, ―ajiya
chahua iyi ö― pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju Samaria ö̧ja̧ isajumä ädä näju: ―¿Ucu judíos
ö̧ja̧ işa̧mä̧, ö Samaria ö̧ja̧ isajuru jä'epöjä tä̧ji,̧ cuahua chiyacu pä'ömä?― Ja̧'hua̧nö̧ päjina'amä
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judíos ö̧ja̧mä̧ Samaria ö̧ja̧cu̧ jä ecuoca'a jä̧'ij̧a̧'a̧ jiy̧ä̧cua̧ pä'inäju.h 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
ädä näcua̧: ―Dios mippoönä iyö'inä, “chahua iyi ö” ucuru pä'örö'inä cu̧huo̧ju̧ u̧mä̧, ja̧u̧ru̧tä̧
jäcuhuepö'a̧nö̧ huajujä. Ja̧'hua̧nö̧ jäcuhuepö ömä ja̧u̧mä̧ a̧'cua̧ro̧ya ajiya ö iyajacuajä― pä'inö.
11 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju isajumä pä'inäju: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧ ucumä ajiya huäocuä'inä jui'̧a̧jä̧.
Rejumä täcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿torö cuȩmö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ a̧'cua̧ro̧ya ajiya päcuhuoyamä? 12 ¿Ujutu
tä̧do̧miņä̧ Jacobminä ö'inä abonänö hua̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä? Ja̧u̧miņä̧mä̧ ujuturutä hue'inödo
piju rejumä. Chutäminä'inä, i ̧ ̧mö̧'iņä̧, ä̧jim̧ö̧'iņä̧ ahuinäju pijumä― pä'inäju. 13 Ja̧'hua̧nö̧
päjäcu Jesús pä'inö: ―O'ca toi'önä poya ajiya ö ahuätömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ahua a̧di ̧ rö̧jä̧cuo̧tö̧.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö chiyoya ajiya ö ahuätömä, pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ ahua a̧di ̧ rö̧jo̧co̧u̧ äcuotö.
Ttö chiyoya ö ahuätömä ajiya rȩjȩ jacuä ö ppöepoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'äcua'a a̧'cua̧ jacuä ömä.
Ppö'epö töepö'anö kä̧cua̧'a̧ kä̧cuä̧huä̧ i'cotä päi'önä―. 15 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju isajumä
pä'inäju: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧ juhuoya ö iyi ö, pä'äji ta̧'a̧nö̧ chahua a̧di ̧ rö̧jö̧ juiyäcua'anö, porö'inä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ huä'ö chichö juiyäcua'anö― päjinäcu. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinäcua̧: ―Cuirecuorö
ji'ähuäji, pä'äji ta̧'a̧nö̧ cuicha―. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju isajumä pä'inäju: ―Ttömä chirecuomä
to'ajusä―. Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesús päinäcua̧: ―Jueötä pä'äjujä “chirecuo to'ajusä” päcuhua'amä.
18 Cuirecuomö̧rö̧mä̧ jim̧ö̧tȩ ruhuärö kiņä̧ju̧jä̧. Jitä cu̧jä̧cu̧'iņä̧ cuirecuomäcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧,
“chirecuomä to'ajusä” päcuhuäjimä iso päi'önätä pä'äjäjujä―. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju
isajumä pä'inäju: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧, ucumä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧jä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧. 20Ujutu
tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ Diosrö ucuotönö jȩpiņä̧tö̧ pi'ca möä'ca ö.i Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu judíos ö̧ja̧mä̧,
“Jerusalén ötahuiyätä ja̧'a̧ Diosrö ucuotönö jȩä̧cuä̧huo̧mȩmä̧” pä'ätöjä― pä'inäju. 21 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ Jesús pä'inö jahuäjuru: ―Chahuaruhuaju, yodoji mo̧ro̧mä̧ ucutumä Jä'o Diosrö ucuotönö
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧, pi'ca möä'cara̧'a̧'iņä̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ 'chä̧cuä̧huä̧ juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧
pädömä ese . 22Ucutu Diosrö ucuotönö jȩcuä̧tu̧cu̧mä̧ cuieruhuätucua'ara̧'a̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujutu judíos ö̧ja̧mä̧ tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧tä̧ Diosrö ucuotönö jȩpä̧tö̧jä̧, Diosmä judíos ö̧ja̧nä̧tä̧
ppäda'a ö ö̧ja̧ ö̧jip̧a̧ pä'ömä. 23 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ koronö mo̧ro̧mä̧ jiņä̧ iso päi'önä Diosrö
ucuotönö jȩ ä̧cuo̧mȩmä̧ pätecuächäcua'a. Jitä'inä pätecuächa'a. Ja̧u̧nu̧mä̧ jiņä̧ iso päi'önä
Diosrö ucuotätömä Jä'o Diosrö ucuotönö jȩ ä̧cuo̧tö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧, iso jö̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jö̧nä̧ ucuotönö jȩ a̧rö̧ pä'ö usu Jä'o Diosmä. 24Diosmä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ hua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ja̧u̧ru̧ ucuotönö jȩpä̧tö̧mä̧ iso jö̧nä̧'iņä̧, a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ ucuotönö jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧ru̧mä̧―
pä'inö Jesús. 25 Ja̧'hua̧nö̧ päcua jahuäju isajumä pä'inäju: ―Mesías, Cristo pä äcu ichäcua'amä
huo̧jua̧ju̧sä̧ ömä. Ja̧u̧ ichomenämä o'ca juiyönätä jiä̧̧huä̧cua̧ ujuturu―. 26 Jesús pä'inö jahuäjuru:
―Ja̧u̧mä̧ ötäsä, ucutäcu ucuocumä―. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧.
Jesús isajucu ucuocuiyä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧tä̧ ka̧cuiņä̧tö̧ jahuätömä.j Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧
jä'epö ä̧ju̧cuo̧cö̧ pinö, ―¿däje jäcuhuepäjä ö? ¿dä̧bö̧ cucuocuäjä ö isajucumä?― pä'ömä.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isajumä kiäre 'cä̧nä̧riy̧u̧ ku̧nip̧ö̧ ötahuiyära̧'a̧ iḩui'̧iņä̧ju̧ u̧mä̧tö̧rö̧ jijähua pä'ö.
29―Ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧ o'ca juiyönä jȩchiņö̧ ji'ähuäjirö topächätucui. ¿Ja̧u̧tä̧cö̧, Cristomä?― päjinä̧u̧.
30 Ja̧'hua̧nö̧ päjä̧u̧ ötahuiyä ö rä'opächö Jesúsru topö 'chiņä̧tö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucua pä'ö
hue ä̧riņä̧cu̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧, ―¡Rabí, cui !― pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ hue ä̧rä̧cu̧ pä'inö jahuätörö:

h4:9 Samaria ö̧ja̧ ä̧do̧tö̧miņä̧mä̧, judíos ö̧ja̧cu̧ korotö ö̧ja̧cu̧ huihuacuächinätö jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ päcuotö
judíos ö̧ja̧mä̧ kö'cocotö pinätödo jahuätörö, ―ujutu'a̧nö̧ päcuotö judíosmäcö ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos
ö̧ja̧mä̧ Samaria ö̧ja̧cu̧ jä ecuoca'a jiņa̧'a̧do.

i4:20 Jacobminä öäre rejumä Gerizim möä'ca kada'ca kiņä̧ju̧do. Samaria ö̧ja̧mä̧ juhuä'ca möä'canä Diosrö
ucuocuäcuähuode adi nätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juhuä'catä pä̧tȩtä̧rö̧ pä'inäju a̧'cua̧ra̧'a̧ Samaria ö̧ja̧ isajumä.
j4:27 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ úcuo ö̧ja̧mä̧, Rabí päi'önä huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧tö̧ pinätö̧mä̧ nä̧tö̧cu̧ ucuocuäcuähuocua'a
jiņa̧'a̧do huȩnȩ päi'a'acu pä'ö.
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―Chu̧cuȩmä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ chucua pä'ö, ucutu'inä cuieruhuätucu―. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ jitötä jä'ecuinätö: ―¿U̧cuȩmä̧ i'cächö yäjäcu tä̧ji?̧― pä'ö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jesús pä'inö jahuätörö: ―Ttörö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩchö̧tä̧ ö chu̧cuȩmä̧. Chutä aditähuä jȩpö̧
cädäda pä'ötä ö chu̧cuȩ päi'önä jö̧mä̧. 35Ucutumä pä'ätöjä: “Ku̧nä̧huä̧ 'to a pä'ömä kä̧hua̧tö̧
pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ juiya'a jiņä̧”. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä pädä̧u̧jä̧: Ku̧nä̧huä̧ ariyä adiunä topätucui.
Täcö adiu teönä 'quiyächa'a. 'Toähuometä päi'a'a.k 36 Ku̧nä̧huä̧ 'to'ö aditömä, aditö micuä ȩmö̧.
Ja̧u̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co jähuä ca̧ca̧tä̧rö̧, u̧huä̧ju̧ ö̧ca̧ca̧tä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, ku̧niņö̧'iņä̧, 'to'inö'inä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ esehuäcua'anö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ pähuämä juea'a, “Ka̧ra̧ u̧ju̧niņö̧mä̧ ka̧ra̧tä̧
'to'ö” pä ömä. 38 Ku̧nu̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cuo̧cö̧ jiņö̧ 'tocuhuätucua pä'ö huedä̧u̧jä̧ ucutumä.
Korotötä jiņa̧'a̧ adi nätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä jahuätö adi nome do'ächö esehuätöjä―
pä'inö Jesús.

39―O'ca juiyö jȩchiņö̧ jueönä jiähuäjäcuasä― isaju päjäji huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ recuätö Samaria ö̧ja̧
Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö, ja̧u̧ ötahuiyänä kiņä̧tö̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jahuätö Samaria ö̧ja̧ Jesús ö̧ja̧'a̧ rȩbȩhuip̧ö̧, jitöcutä ö̧jip̧iy̧a̧tö̧ pä'ö jä'epä̧riņä̧tö̧ Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧
jä epä̧rä̧cu̧ ju̧huȩnȩtä̧ ki'̧ip̧iņö̧ Jesúsmä todäre mo̧ro̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ isajuru ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö Jesúsru, chutä päa'a
ä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧. 42 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädäji o'ca'a isajuru pä'inätö: ―Jitämä ujututä'inä ta̧'cua̧

huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ru̧mä̧. Ucutä päcuhua'a ä̧ju̧cu̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧. Ujutu'inä täcö ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧
chutä päa'amä. “Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ Cristomä, pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧” pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧
ujutumä täcö― pä'inätö.

Galilea rȩjȩra̧'a̧ Jesús ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
43 Ja̧'hua̧nö̧ todäre mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a juhua'a ö rä'opächö Galilea rȩjȩra̧'a̧ 'chiņö̧ Jesúsmä.

44 Jesúsmä ji'ähuinö piņö̧, ―Ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧rö̧mä̧ chutä idepiyu umä
ucuotocotö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Galilea rȩjȩra̧'a̧ i'̧chiņa̧'a̧mä̧. 45Galilea ö̧ja̧'iņä̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ö̧ uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ o̧mȩ do'ächö iḩuä̧jiņä̧tö̧ pinätö̧. Juhua'a ö o'ca
juiyönä Jesús jȩä̧'cha̧'a̧mä̧ topinätö jiņa̧'a̧ jahuätö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús Galilea rȩjȩra̧'a̧
iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧, Galilea ö̧ja̧mä̧ esehuächi'önö to näcu ya̧ o̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧.

Jesús ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧ i ̧ ̧rö̧ aditö icuinö huȩnȩ
46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'chiņö̧ Caná ötahuiyära̧'a̧, Galilea rȩjȩnä̧, ajiya ö uva

isoya a̧' ̧poya päi'önä jȩiņo̧mȩ jiņo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Capernaum ötahuiyänä ya̧tȩ, ru̧hua̧ ippeye
ru̧hua̧ kiņö̧, i ̧ ̧ na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧. 47 Jesúsmä Judea rȩjȩ ö̧ rä'opächö, Galilea rȩjȩra̧'a̧ ichäjido pä a'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ja̧u̧ i ̧ ̧ na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧mä̧ Jesúsru topö 'chiņö̧. ―Chi ̧ ̧rö̧ aditö cuicuiya ö ichi― pä'ö
juruhuächi'ö jä̧'ȩpä̧riņö̧ Jesúsru, i ̧ ̧mä̧ täcö 'corupäi'ö'a̧nö̧tä̧ jiy̧ä̧cu̧. 48 Ja̧'hua̧nö̧ jäepä̧rä̧cu̧mä̧
―ucutumä Dios ö ij̧ȩcuä̧, koromenä jö̧ tocu'ätucu utä cuesetätucu'a̧nö̧ huotöjä― pä'inö Jesús
ja̧u̧ru̧. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧mä̧ pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ jurunänö ichi'opo'i chi ̧ ̧
jiņä̧ a̧'cua̧rä̧iţä̧―. 50 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö ja̧u̧ru̧: ―Cuojusodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chi.̧ Cui ̧ ̧mä̧ täcö
a̧'cua̧ri'̧ä̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ese nö ja̧u̧ ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ppa̧'ä̧chiņö̧. 51 Ppa̧'ä̧chö̧ im̧ȩyȩhuo̧mȩ ö̧ umöhuäyotömä 'ätecuinäcu. Cui ̧ ̧mä̧
a̧'cua̧ri'̧ä̧ji―̧ pä'ö ji ähuinäcu. 52 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäcu jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Kä̧hua̧mä̧ ¿tȩnȩ
kö̧rö̧ ö̧'ip̧ä̧jä̧ ö̧?― pä'ö. ―Nip̧o̧ mo̧ro̧, kä̧hua̧ pä'ötä huerächi'örö pi'̧ip̧ä̧ji ̧ umärichei ömä―
k4:35 ―Ku̧nä̧huä̧ ariyä― päomenämä, pij̧ä̧ ö̧ja̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧rö̧ pä'inödo Jesúsmä. Adán isotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ji ähuomenä, ku̧nä̧huä̧ 'to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ku̧nä̧huä̧mä̧ 'to oca'ara̧'a̧ rȩjȩ mo̧'ä̧chö̧ toeächa'a. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji ähuoca'ara̧'a̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ hua'ö icuipö ocurära̧'a̧ 'chä̧nö̧ to'e'ätö.
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pä'inätö. 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pi'̧ip̧ä̧ji ̧ jä'omä, kä̧hua̧mä̧ ju̧huȩnȩtä̧ kö̧rö̧ jiņa̧'a̧ Jesús ―cui ̧ ̧mä̧ täcö
a̧'cua̧ri'̧ä̧ji―̧ päa'amä pä'ö huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧'iņä̧, ahuaruhuä o'ca toi'önä'inä
Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rip̧iņä̧tö̧. 54 Jesús ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧ todärenä päi'ina'a Judea rȩjȩra̧'a̧ ö̧
ichäji'ca̧, Galilea rȩjȩnä̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩiņö̧mä̧.

Betesda iso'u u recuo na̧'ä̧chiņö̧rö̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopinö o'ca'a judíos ö̧ja̧mä̧ pä'cäril jȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä
Jerusalénra̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧. 2 Jerusalén ötahuiyänämä iso'u ra̧'a̧, o̧huȩja̧tö̧ äpate tö'cö. Juhuo'u

iso'umä hebreos ̧huȩnȩnä̧ ―Betesda― pä o'u. Juhuo'u jäyänämä jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ca̧ ka̧'a̧.
3 Ja̧u̧ o̧ca̧huiy̧ä̧nä̧mä̧ pä̧jiņä̧tö̧ recuätö nanepä̧tö̧, ätocätö'inä, ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ 'chä̧tö̧'iņä̧, yorö'iso
ä̧rä̧mo̧co̧tö̧'iņä̧. Jahuätömä a̧'ä̧rö̧ pä̧jiņä̧tö̧ iso'u yuhuecuipa pä'ö. 4 Koronö pönätä juhuo'u
iso'unä ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ mȩyȩhuä̧riņö̧, iso'u yuhuecuipönä jȩa̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
yuhuecuipönä jȩä̧ji ̧ o'ca'a iso'unä ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧dö̧tä̧ pi'̧ip̧iņö̧ umärichei ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
a̧'ä̧rö̧ pä̧jiņä̧tö̧ jahuätömä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ya̧tȩmä̧, treinta y ochonö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ na̧'ä̧chö̧tä̧

na̧'ä̧chiņö̧ piņö̧. 6 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ pö̧rö̧ toomenä, ―chujuamä täcö recuo na̧'ä̧chiņö̧― pä'ö
u̧'huȩpä̧rö̧ pä'inö ja̧u̧ru̧: ―¿Ucumä cu̧'ip̧a̧ pä'öjä?― 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ja̧u̧ na̧'ä̧chö̧mä̧ ädä nö:

―Cha̧hua̧ru̧hua̧ iso'u yuhuecuipomenä örö pötädörö to̧'a̧sä̧. Chu'utächi'a pä'ö 'chi'̧chi'̧o̧mȩnä̧
korotötä chä'canä kä̧do̧pä̧rä̧tö̧―. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö ja̧u̧ru̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧
täi―. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ ja̧u̧ idepä adiunä päi'äcu ö̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ 'chiņö̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ judíos
aditocö mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos ö̧ja̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ pi'̧ä̧jiŗö̧ pä'inätö: ―Jitä piy̧ȩ

mo̧ro̧mä̧ adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧. Cu̧'ä̧bä cuȩpa̧ pä'ö hueähuoca'a―. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu pä'inö
jahuätörö: ―Ttörö aditö icuäjitä, “cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ täi” pä'ö hueäjäcusä― päinä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧
pä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Cu̧'ä̧bä ȩmip̧ö̧ täi pä'ö ucuru hue'äjimä, ¿dijä̧ ö̧?― 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ―¿ decö̧ ja̧'a̧ örö hue'äjimä?― pä'ömä jerupinö ja̧u̧ pi'̧ä̧jim̧ä̧, Jesús juhuorö ö̧ja̧
recuätö ö̧jiy̧ä̧cu̧ toepo'äja'a ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Jesúsmä ja̧u̧ pi'̧ä̧jiŗö̧ topinö Dios ö̧jode
jacuä ö. ―¡Topi! Pi'̧ip̧ä̧jij̧ä̧ täcö. Jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧ suronämä jȩcu̧'huo̧ na̧cu̧huä̧chiņö̧ ö̧'iņä̧
abonänö surojö 'cuäopäcu― päinä̧cu̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧ judíos ö̧ja̧rö̧ jiähua pä'ö rä'opächö
'chiņö̧, ―Jesús ja̧'a̧ örö aditö icuäjimä― pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧ Jesúsru
ru̧'ä̧rä̧cuä̧huiņä̧tö̧. Cuä'ö cuarö pä'ötä a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧ Jesús judíos aditocö mo̧ro̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧jiy̧ä̧u̧.

Jesúsmä Jä'o Dios ta̧'a̧nö̧ yo̧rä̧tȩhua̧do
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä pärocua'a ö pä'inö jahuätörö: ―Chä'omä jitä päi'önä cädoca'atä

aditä̧rö̧ kö̧. Ttö'inä aditä̧rö̧ kö̧sä̧―. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ö judíos ö̧ja̧mä̧ juhua'a yabocutä cuä'ö
cuarö pä'ötä pä näcu, aditocö mo̧ro̧ esetö huȩnȩ si'epö icuiyä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Diosmä ötä

Chä'o ja̧'a̧― päomenä― ömä Dios ta̧'a̧nö̧ yo̧rä̧tȩhua̧sä̧― päa pä'ö päiyä̧u̧ cuä'ö cuarö pä'inätö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä pärocua'a ö pä'inö jahuätörö: ―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturumä. Ttö
I ̧ ̧ hua̧mä̧, ötä cha̧mo̧nä̧ jȩchö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧ o'ca juiyönätä. Chä'o jȩa̧'a̧ topötä jȩpö̧sä̧. O'ca
juiyönä Chä'o jȩö̧mä̧ ö I ̧ ̧ hua̧'iņä̧ Chä'o jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧sä̧. 20 Chä'o Diosmä I ̧ ̧rö̧ repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧
repea'a ö o'ca juiyönä jȩö̧mä̧ ij̧ȩpä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä jȩä̧ji ̧ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ä̧ö̧ ij̧ȩpä̧cua̧sä̧,
ucutu'inä nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 21 Chä'o Diosmä 'corupä'i'ätörö o'ädö, a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyö ta̧'a̧nö̧, ö I ̧ ̧ hua̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ chiya pä̧dä̧u̧ru̧mä̧ iyösä.
l5:1 Rö̧ȩnä̧ kiņa̧'a̧do judíos ö̧ja̧ öäre pä'cäri jȩ ä̧'chiņö̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä jiņa̧'a̧ jahuätö ä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ pä'cäri
jȩ a̧ pä'ö hue'inömä, churutä amöcuädö jȩ ̧ya̧rö̧ pä'ö. Koro pä'cärimä koro huȩnȩ amöcuäda pä'ö jiņa̧'a̧do. Koro
pä'cäri'inä koro huȩnȩ jö̧nä̧. Jesúsmä ja̧u̧ hueähuä jiņö̧ öarodoca'a ö 'cuäopönä 'chiņö̧ pä'cäri jȩ a̧'a̧mä̧.
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22 Chä'o Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧ micuähuächönä pä'ocö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ö I ̧ ̧ hua̧rö̧tä̧ hue'ipinö
o'catoi'önärötä micuähuächönä pädiyarö pä'ö, 23 Chä'o Diosrö ucuotö'a̧nö̧ ö I ̧ ̧ hua̧rö̧'iņä̧
yoräteunätä ucuotäcua'anö. Ttö I ̧ ̧ hua̧rö̧ ucuotocömä Chä'o Diosrö'inä ucuotocö. Ja̧u̧tä̧ örö
hue'inömä.

24 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturumä. Ttö jidäu ä̧ju̧cu̧, örö hue'inörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ i'conä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ hua'are ö ki'̧ip̧ö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧ rȩbȩhuä̧ji.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuähuächönä pä'ö icuähuämä ö'ätecuächö juiy̧ä̧cua̧. 25 Iso päi'önätä pä'ösä
ucuturu. Hua'inätömä ö Dios I ̧ ̧ chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧. Jitä'inä ä̧ju̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ chiḩuȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. 26 Chä'o Diosmä chutä amonätä̧ ku̧nä̧rö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ ö I ̧ ̧ hua̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ chamonätä chu̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö hueipinäcusä.
27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ömä Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö jö̧nä̧ Hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ micuähuächönä pä'ö chicua pä'ö'inä
hueipinäcusä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päda'a ä̧ju̧cu̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cuä̧'. O'ca toi'önä hua'inätö
idoriyänä pä̧jä̧tö̧mä̧ chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧ mo̧ro̧mä̧ iso päi'önä päi'äcua'a. 29 Ja̧'hua̧nö̧ chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧
rä ecuipäcuotö idoriyä ömä. Adiunä jȩpiņä̧tö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩma̧ pä'ötä o ächäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpiņä̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ȩma̧ pä'ötä o ächäcuotö. 30 Ttömä, ötä cha̧mo̧nä̧
chujurunämä jȩchö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Chä̧ju̧cuä̧cu̧ päö ta̧'a̧nö̧ pä'ösä. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä jueötä
pä'ösä örötä pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩcha̧ pä'ö chusoca'a, Chä'o Dios örö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧
pä'ö chusa'a ö― pä'inö Jesús.

Jesúsmä chutä a̧mo̧nä̧ ujurunä úcuo işa̧ päi'a pä'ö usocö pinödo
31 Juhua'a yabonö pä'inö Jesúsmä: ―Ttömä ötä cha̧mo̧nä̧ chötö'cö jidäcuäu umä micuäu

juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jueönä u̧huo̧jua̧ ö̧ pä'ömä. 32 Ka̧ra̧tä̧ kö̧ ö chötö'cö ji'äumä. Ja̧'hua̧nö̧ ö
chötö'cö jiäumä iso päi'önä micuähua'amä huo̧jua̧sä̧. 33Ucutumä Juanrö jä'epö ä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧
pä'ö hue'inätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ jueönätä ji'ähuinö iso päi'önä jö̧ ötö'cömä.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ chötö'cö ji ähuiya ö pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧
jidäumä ro̧ȩcuä̧ ö̧ cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ötä ji'äusä. 35 Juanmä lámpara cuo'ö tejäda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
huinö. Ja̧'hua̧nö̧ tejäda'amä beometä cuesehuätucua pä'inätöjä ucutumä. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örö
u̧huo̧jua̧ pä'ömä, Juan jiähuinö ö'inä abonänö esetönä päi'a'a adiu jȩchö̧ to omenä. Ttö

jȩchö̧mä̧ Chä'o Diostä hueinäcusä jȩpö̧ cädäda pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩchö̧mä̧ adiunä ij̧ȩpa̧'a̧ chötö'cö
u̧huo̧jua̧ pä'ömä, “Jä'o Diostä hueinäcu iso päi'önä” pä'ö u̧huo̧jua̧ pä'ömä. 37 Chä'o Dios örö

hue'inö'inä jueö ji'ähuinö ö chötö'cömä. Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧ yorö'iso ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä ucutumä.
Ö̧jö̧'iņä̧ topocotö pä'ijätöjä. 38 Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧ ucutunämä ko̧ca̧'a̧ chutä hueinäcuru cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧. 39Ucutumä “Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩtä̧ huo̧juip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧”
pä'ö amöcuädätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩtä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ usähuätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ örötä pätetö jiähua'a. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örömä cuichätucua
pä'ocotöjä ja̧u̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä.

41 Ttömä, pij̧ä̧ ö̧ja̧ ä'ca ö úcuo işa̧ pädi'a pä'ömä usocösä. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturumä
huo̧jua̧sä̧. Dios ö repeäcuähuä cuamiso'quitucunä juicuhuätucua'amä huo̧jua̧sä̧. 43 Ttömä
Chä'o im̧iņä̧tä̧ ichinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ichinörömä ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧
chutä a̧mo̧nä̧ im̧iņä̧ ichörömä repecuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä. 44Ucutumä cuamonätucutä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ucuotäcuäu úcuo ö̧ja̧ päcuhui'ätucua pä'ötä usätöjä. Chu̧'ä̧cua̧ Dios ä'ca ö úcuo
ö̧ja̧ päcuhui'ätucua pä'ö usocotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä ¿ a̧'a̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧

jä̧ ö̧? 45 “Jä'o Dios ä'ca ö ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö päcuotöjä” pä'ömä cuamöcuädätucuä ö. Moisés
ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧tä̧ ucuturu ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö päömä. 46Moisés
iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ iso päi'önä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ örötä'inä cua̧'cua̧ huȩnä̧ra̧ja̧tö̧jä̧,
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Moisésmä ö chötö'cötä iḩuȩyu̧ ̧na̧'a̧ ö̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Moisés iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧, ö jidäu'inä ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.

Jesús, u̧mä̧tö̧ cinco mil jo̧mȩnä̧ ucua pä'ö iyinö huȩnȩ

6 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä Galilea dubora ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ 'chiņö̧. Juhuoramä Tiberias pä'ö'inä pä ora.
2 Ja̧'hua̧nö̧ i'̧chiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧ recuätö ru ä̧riņä̧cu̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩpö̧ na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧ aditä'chö icu

jȩa̧'a̧ to na'a ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möä'ca huä̧mip̧ö̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ pä̧mä̧diņö̧ Jesúsmä. 4 Judíos
ö̧ja̧ öäre pä'cäri, uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri täcö tö'cöhuächi'ina'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧

toomenä, ö̧ja̧ recuätö chutä ö̧'a̧'a̧cu̧ cha'a topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topö Feliperö pä'inö: ―Pitö
ucua pä'ömä cuäcuähuämä ¿torö mitäcua'a jä̧ ö̧? 6 Ja̧'hua̧nö̧ päina'amä chutä jȩä̧cuȩ

u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä'inö. Felipe a̧'a̧nö̧ ädäta ja̧ pä'ötä ka̧cuä̧mö̧ topö pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu,
doscientos denariosm ä̧tȩcuo̧mȩ pa̧n tȩmö̧ ö̧'iņä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
ya̧cu̧nä̧ ucua pä'ömä― pä'ö ädä näcu Felipemä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ ya̧tȩ, Simón
Pedro ö̧jä̧hua̧, Andrés pä'ö miçua̧ pä'inö: 9―Pȩnȩmä̧, ya̧tȩ ji'̧quiçha̧hua̧ kö̧, pa̧ jim̧ö̧tȩ jähuä
o̧ppä̧ cebada ö adicuä ku̧nä̧rö̧. Po̧iŗö̧'iņä̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ recuätö ucua
pä'ömä pa̧ja̧cuä̧cho̧ca̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä, ö̧ja̧rö̧ hue'ätucui ö̧'ä̧mä̧da̧― pä'inö Jesúsmä.
Ju̧huȩnȩmä̧ mȩjiy̧ä̧ uhuo'che rö̧ȩnä̧ kiņo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä̧mä̧diņä̧tö̧ u̧mä̧tö̧ cinco mil
jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'önä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'ä̧mä̧dä̧ji ̧ o'ca'a Jesús pa̧ o̧ppä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ Jä'o Diosrö
ucuocuinö ―täcö adihua'a― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ iyä'chinö juhua'a yabo
yä'cha'anä rȩjȩ pä̧jä̧tö̧rö̧. Po̧iŗö̧'iņä̧ juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ iyä'chinätö ö̧ja̧ ö̧'a̧cuä̧cho̧mȩ

jubö ucunä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ täcö su ädi'önä ucuäji o'ca'a Jesús pä'inö u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧:
―Jitämä o'ca juiyönä ucua'anä ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧ ca̧ca̧tä̧tu̧cui ̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ toe'ächö juiyönä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jim̧ö̧tȩ jähuä o̧ppä̧, cebada ö adicuä ucua'anä ka̧cuip̧ä̧jim̧ä̧, ö̧jä̧pö̧ ö̧ tocärenö
pö ähuä ocä suhuädi'önä ca̧ca̧ ̧nä̧tö̧―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧, Jesús ja̧'hua̧nö̧
Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩa̧'a̧ topö pä'inätö: ―Dios iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ içhä̧cua̧ päinäcumä, iso
päi'önä pidetä ja̧'a̧― pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä, ―jitämä Ru̧hua̧ päi'önä chö̧jiy̧a̧tö̧
pä'ö a̧mo̧nä̧tä̧ amöcuädö, ichi'ö, ȩmip̧o̧mȩtä̧ päi'äcusä― pä'ö u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ möä'cara̧'a̧ tö'ipächinö katä ihueyetä.

Jesús, ajiya huämenä i'̧chiņö̧ huȩnȩ
16 Täcö nip̧ä̧cha̧'a̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ duboracu mȩyȩhuiņä̧tö̧. 17Huoi'canä pä̧mä̧dö̧, dubora

kähuächinätö Capernaum ötahuiyära̧'a̧cu̧ 'chä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yo̧iņa̧'a̧ täcö. Jesús'inä jiņä̧
to'epinö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ öjähuächomenä duboramä isoppa mo̧'ä̧mö̧ pä̧içu̧nä̧ kä̧ru̧'co̧hua̧'a̧ ö̧,
juruhuächi'ö yuhuecuina'a. 19 Täcö seis kilómetros jo̧mȩnä̧n tö'cöhuächi'önä juä'äu ̧'chä̧ji ̧
o'ca'a, Jesúsru topinätö ajiya huämenä ichö huoi'cacu ötö'cöhuächi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ topö ye'inätö.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ye ecue'iyäcu päinä̧u̧: ―Ttötäsä. Yecuecuätucuä'―. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huoi'canä
ö̧'ä̧mä̧do̧mȩnä̧ eseunu topinätö. Ö̧'ä̧mä̧dö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ huoi'camä jäyototä rä̧mä̧diņa̧'a̧ ̧'cha̧
pä äjometä.

Ttö̧ja̧ Jesúsru usinö huȩnȩ
22 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧mä̧ ö̧ja̧ päjätömä Jesúsru usinätö. Jahuätömä dubora ya̧nä̧ jij̧ä̧nä̧
ö̧jo̧mȩnä̧ huoi'camä ji'catetä, Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ ö̧'ä̧mä̧dä̧'ca̧tä̧ ra̧'a̧ topäjätö pinätö̧. Jesús

m6:7 Doscientos denariosmä ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ kä̧hua̧tö̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do.
n6:19 Seis kilómetros jo̧mȩmä̧ una hora 'chä̧cuä̧huo̧mȩ ja̧'a̧do mocunä 'chä̧nö̧mä̧.
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jahuätöcu ö̧'ä̧mä̧do̧ca̧'a̧, Jesús toönätä ̧'cha̧'a̧ topäjätö pinätö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ ―täcö
adihua'a― pä'ö Diosrö ucuocuäji'ca̧ pa̧ ucuäjome tö'cö ömä koro huoi'quiyu rȩbȩhuiņa̧'a̧
Tiberias ötahuiyära̧'a̧ ö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús'inä, u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ to epiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧mä̧
huoi'quiyunä pä̧jä̧mip̧ö̧, Capernaum ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧ Jesúsru usu.

Kä̧cuä̧huä̧ pa̧mä ötäsä Jesús pähuinö huȩnȩ
25Dubora ya̧nä̧ jij̧ȩnä̧ rȩbȩu̧ po̧cuip̧iņä̧tö̧ Jesúsru. Ja̧'hua̧nö̧ po̧cuip̧ö̧ ―¿Rabí, ̧yȩnö̧

cuichäjä ö pomä?― pä'ö jä epinäcu. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu ädä nö Jesús: ―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Ucutumä pa̧ o̧ppä̧ sucuhuädi'önä cucuätucuäji amöcuädötä usätöjä örömä.
Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩchä̧ji ̧ amöcuädömä usocotöjä. 27 Cuäcuähuä toe'ächö juäitä amöcuädö
cuaditätucuä'. Cuäcuähuämä kä̧cuä̧huä̧ i'cotä juoächönä ka̧cu̧ juäitä amöcuädö aditätucui. Ja̧u̧
juäi cuäcuähuämä ö, Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inömä chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuturu, Chä'o Dios ja̧'hua̧nö̧ chiya pä'ö
örötä pätetö hueina'a ö―. 28 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ Jesúsru pä'inätö: ―¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ Dios

aditähuä tadita pä'ömä?― 29 pä äcu, Jesús ädä nä̧u̧: ―Ja̧u̧ hueinäcuru cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧tä̧
Dios aditähuämä―. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ädätä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ¿Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧
däjetä cuij̧ȩpä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ topö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧cu̧ pä'ömä? ¿Däjetä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧ ö̧ ucumä?
31Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ maná o̧bi ̧ cuinätö̧ ö̧ja̧ toächome ömä, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:
Ttucua pä'ömä pa̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä iyinä̧u̧―c pä'inätö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús pä'inö: ―Iso
päi'önätä pä'ösä ucuturu. Moísesmäcö jiņa̧'a̧ pa̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä iyinömä. Ttö Chä'otä ja̧'a̧ jiņä̧ isocu
pa̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä ucuturu iyömä. 33 Pa̧ Dios iyömä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ iyötä―. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧, pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ja̧u̧ pa̧mä 'cuäopönätä iyitö―. 35 Jesús
pä'inö: ―Ttötäsä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Pa̧nmä̧. Ttörö ichömä ucua ppäi u'ocö jä̧cua̧. Ttörö a̧'cua̧
huȩnä̧rö̧mä̧ ahua a̧di ̧ rö̧jo̧co̧cu̧ jä̧cua̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturu jidähuäji'a̧nö̧tä̧, topömä örö
tocu'ätucua'anä cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧. 37O'ca toi'önä Chä'o Dios örö iyä̧u̧mä̧ chäcuotö
örö. Ja̧'hua̧nö̧ örö ichätörömä yorö'iso ya'opö icuocösä. 38 Ttömä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧sä̧
örö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ö. Ttörötä pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩcha̧ pä'ömä ichocö pinösä. 39 Piy̧ȩtä̧

ja̧'a̧ Chä'o Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧. O'ca toi'önä örö iyinä̧u̧ u̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toe'ächö juiyönä a̧dä̧ra̧
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧. O'ca toi'önärö̧tä̧ röji mo̧ro̧ päi'omenä hua'are ö odäda pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧
örö hue'inömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö ichätörömä yorö'iso ya'opö icuocösä. 40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca

toi'önä ö I ̧ ̧ Diosrö topö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧ örö
hue'inömä. Jahuätörömä röji mo̧ro̧ päi'omenä hua'are ö o̧dä̧dä̧cua̧sä̧― pä'inö Jesús.

41―Ttötäsä pa̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧mä̧― päiyä̧u̧, öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧ Jesús ötö'cö
ucuocuä'chinätö judíos ö̧ja̧mä̧. 42―¿Pidemä José i ̧ ̧ Jesúsmäcö tä̧ji?̧ ¿Jä'orö'inä, ja̧ju̧ru̧'iņä̧
huo̧juo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ ujutumä? Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö pähua'a ö chutämä, ömä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧ ichinösä päa'amä― pä'inätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús ädätö päinä̧u̧: ―Ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ucuocuäcuäumä cucuocuä'chätucuä'. 44 Chä'o Dios örö hue'inö oipö juiyö ömä
ya̧tȩ'iņä̧ örö icha pä'ömä jui'̧a̧. Chä'o ja̧'hua̧nö̧ örö chönä oipä̧u̧ru̧mä̧, röji mo̧ro̧ päi'omenä
hua'are ö o̧dä̧dä̧cua̧sä̧. 45 “Diostä u̧huo̧juȩtä̧u̧ äcuotö o'ca toi'önä”d pä'ö huȩyu̧ ̧nä̧tö̧ Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Chä'o Diosrö ä̧ju̧cu̧ huo̧juip̧ä̧tö̧mä̧ örö
ichätö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä Chä'o Diosrö to na'a ö huo̧juip̧ä̧tö̧ pä'ömä pä'ocösä. Ya̧tȩ'iņä̧
toa'a Chä'o Diosrö topinömä. Dios ö ichinötä topinömä. 47 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu.
Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co ku̧nä̧rä̧tö̧. 48 Ttötäsä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Panmä.
49Ucutu cuä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ maná o̧bi ̧ cuinätö̧ ö̧ja̧ toächome ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ hua'ö
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icuinätötä ja̧'a̧. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö pädäji Panmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧. Ja̧u̧ Pan ö
cuätömä 'corupä'i'ocotö. 51 Ttötäsä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Panmä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧mä̧.
Piy̧ȩ Pan ö cuätömä 'cuäopönätä ö̧jä̧cuo̧tö̧. Pa̧ chiy̧ä̧cuȩmä̧ ötä chidepä ja̧'a̧. Chidepä
chiy̧ä̧huä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ a̧'cua̧ra̧ pä'ö― pä'inö Jesús. 52 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧ jitötä
pä'ä'chäcuähuinätö, ―Pide idepä tucua pä'ömä, ¿ a̧'a̧nö̧ iyäu'a̧nö̧ jä̧ ö̧?― 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús pä'inö: ―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. Ucutumä Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö idepä cucuätucuoca'a
jö̧ ö̧mä̧, ucuoja'inä cuahuätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ juicuhuäcuotöjä. 54O'ca
toi'önä ö chidepä cuätömä, chucuoja'inä ahuätömä kä̧cuä̧huä̧ i'co ku̧nä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä,
röji mo̧ro̧ päi'omenä odädäcuotö. 55 Chidepämä iso päi'önätä cuäcuähuä ja̧'a̧. Chucuoja'inä
iso päi'önätä ahuähuoya ja̧'a̧. 56 Ttö chidepä cuätömä, chucuoja'inä ahuätömä önätä kä̧tö̧
'cuäopönätä. Ttö'inä jahuätönätä kö̧sä̧ 'cuäopönätä. 57 Chä'o Dios örö hue'inömä a̧'cua̧rö̧.
Ja̧u̧tä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧rö̧sä̧ ö'inä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ örö cuätömä, ötä cha̧'cua̧ra̧'a̧ ö̧
a̧'cua̧rä̧cuo̧tö̧ jahuätö'inä. 58 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ mȩyȩhuiņö̧ pa̧ pä'ö ucuocusä. Ja̧u̧

Panmä cuä̧do̧tö̧miņä̧ maná o̧bi ̧ ucuinö'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧. Jahuätömä cuä̧nö̧'iņä̧ ucuina'anä hua'ö
icuinätötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö pädäji Pan ö cuätömä 'cuäopönätä ö̧jä̧cuo̧tö̧― pä'inö Jesús.
59 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ judíos u̧huo̧jui'̧o̧dȩ ö̧ ji'ähuinö Jesúsmä, Capernaum ötahuiyära̧'a̧ huo̧juȩtö̧
ö̧jo̧mȩ ö̧.

Jesús iḩuȩnȩmä̧ ya̧nä̧ jähuä a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ja̧'a̧do
60 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cu̧, recuätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧ pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧

päömä ä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ jö̧. ¿Ditä ö ja̧'hua̧nö̧ päa'a huo̧juä̧chi'̧a̧jim̧ä̧? Jerupätöjä―. 61 Jesúsmä
u̧huo̧juȩtä̧u̧ ja̧'hua̧nö̧ öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧ ucuocuä'cha'a u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧ chutätä. Ja̧'hua̧nö̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Ja̧'hua̧nö̧ pädäjimä kö'cocotöjädi?̧ 62 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧

¿Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö pä'äji ö̧jiņo̧mȩ cäecuächa'a tocu'huätucu umädi ̧ ö̧? 63 A̧'cua̧ru̧hua̧ Diostä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyähuä Işa̧mä̧. T depämä micuähuocö. Chiḩuȩnȩ ucuturu chucuocumä ya̧nä̧
jähuä a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ja̧'a̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧. 64 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu u korotö
pönämä cua̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧jä̧― pä'inö. Jesúsmä äcuomenätä päi'önä huo̧juiņö̧ a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧co̧tö̧ äcuotörömä. Churutä iyö içuä̧cua̧rö̧'iņä̧ huo̧juiņö̧. 65 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'inö Jesús:
―Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'äjisä, Chä'o Dios hueoca'ara̧'a̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ örö
icha pä'ömä jui'̧a̧ pädäjimä― pä'inö. 66 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ recuätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ jaropi'ö
iḩuiņä̧tö̧. Juhua'a yabonö cue'ächocotö pinätö̧ Jesúscumä. 67 Ja̧'hua̧nö̧ ̧huiy̧ä̧cu̧ umöhuäyotö
ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ucutu'inä cuiḩuä̧tu̧cua̧ pä'ätöjä?― 68 Simón Pedro

ädä nö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿Dirö teseta pä'ö ̧hua̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧? Ka̧ra̧mä̧ toa'a. Ucutä kä̧cuä̧huä̧ i'co huȩnȩ
ku̧nä̧rö̧mä̧. 69 “Ucumä Cristojä” pä'ö täcö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iso päi'önä kö̧ I ̧ ̧jä̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucurutä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä― pä'inö. 70 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ädä nä̧u̧: ―Ttötä ja̧'a̧ cha̧mo̧nä̧ amöcuädö ucutu ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö ȩmiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutu u ya̧tȩmä̧ ähue ätä hua̧―. 71 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä Simón i ̧ ̧, Judas Iscarioterö pä'inö,
ja̧u̧mä̧ Jesús umöhuäyotö ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ isotö işa̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsru iyö içuä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧.

Jesús idepä ö ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätödo

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Jesúsmä Galilea rȩjȩnä̧tä̧ cue'ächinö. Judea rȩjȩnä̧mä̧ cueächa pä'ocö
pinö, judíos ö̧ja̧ cuä'ö cuarö pä'ö u̧sä̧ra̧'a̧ ö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ judíos ö̧ja̧ oju ode ppo̧ö̧
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o̧dȩhuiy̧ä̧ pä'cäri tö'cöhuächina'a.o 3 Ja̧'hua̧nö̧ tö'cöhuächi'iyä̧u̧ Jesús ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ pä näcu:
―Porömä rä'opächi. Judea rȩjȩra̧'a̧tä̧ täi cu̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ jȩcu̧'u̧ to yacu. 4Huäjunä u̧huo̧jua̧tö̧
pä'ätömä yä̧huä̧iņä̧ jȩpo̧co̧tö̧. Ucu pa̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧cha̧'a̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önätä to yacu ij̧ȩcui―̧
pä'inätö. 5 Chutä a̧mo̧nä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ pä näcu churutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús ädä nä̧u̧: ―Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧ pätecuächoca'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturumä 'cuäopönätä jo̧mȩnö̧ ja̧'a̧. 7 Pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ ucuturu a̧'u̧tu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örömä a̧'u̧tä̧tö̧, “ucutu jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ suroja'a” pä'ö jidähuä̧ra̧'a̧ ö̧. 8Ucututä
huä̧mip̧ä̧tu̧cui ̧ pä'cärira̧'a̧mä̧. Ttörö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧ pätecuächoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ömä jiņä̧ huä̧mip̧o̧cö̧sä̧― pä'inö. 9 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ pä'äji'ca̧ Galilea rȩjȩnä̧tä̧ ki'̧iņö̧.

Jesús judíos ö̧ja̧ oju ode ppo̧ö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧ pä'cärira̧'a̧ doächinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ u̧huä̧mi'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Jesús'inä pä'cärira̧'a̧ 'chä̧nö̧ huä̧mip̧iņö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ huäjunä to önämä 'cho̧cö̧ pinö. Yä̧huä̧iņä̧nö̧tä̧ 'chiņö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
judíos ö̧ja̧mä̧ pä'cärira̧'a̧ ö̧mä̧ usä̧riņä̧cu̧, ―¿Chupä'ijömä to ö̧ja̧'a̧ ö̧?― pä'ö ucuocuäyotö.
12 Ttö̧ja̧ recuätömä ja̧u̧ru̧tä̧ ucuocuä'chinätö. Korotö pö̧nä̧mä̧ pä'inätö: ―Ja̧u̧mä̧ adihuä işa̧―.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pö̧nä̧mä̧ pä'inätö: ―Isocö. Yaparetä ese yarö pä'ö ji'ähuä'chö
ö̧ja̧rö̧―. 13 Ja̧'hua̧nö̧ Jesús ötö'cö ucuocuä'cha'anä huäjunämä pä'ocotö pinätö̧ judíos ö̧ja̧rö̧

ye ecua'a ö. 14 Pä'cäri kä'co päi'önä jȩ a̧'a̧ Jesúsmä Dios ö̧jodera'a huä̧mip̧ö̧, do'ächi'ö
huo̧juȩ ̧nö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩ ̧yä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ pä'inätö: ―Pidemä,
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧, cuyäru huo̧juä̧cho̧cö̧ pinömä?― 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
jahuätörö ädätö pä'inö: ―Ttö chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩmä̧ ötä cha̧mo̧nä̧ chamöcuädömäcö.
17 Ttörö hue'inö amöcuädö huȩnȩ ja̧'a̧. Ttörö hue'inörö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩ a̧ pä'ö ö̧jö̧ ö̧mä̧
chu̧juo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ huotö o'ca toi'önä, Dios amöcuädö chu̧huo̧juȩtö̧ ja̧ pä'ö'inä,
ötä cha̧mo̧nä̧ chamöcuädö chu̧huo̧juȩtö̧ ja̧ pä'ö'inä. 18 Ttö̧ja̧mä̧ jitötä a̧mo̧nä̧ amöcuädö

ucuocuätömä jitötä úcuo ö̧ja̧ pä 'a pä'ö usätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä hue'inörö ucuo yarö
pä'ö usumä yaparehuocö. Surojömä jui'̧a̧. 19Moisésmä ucuturu ¿Hueähuä Huȩnȩ iyocö piņö̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ iyina'anä ucutu umä Hueähuä Huȩnȩ päö'anö jȩpö̧mä̧ toa'a ya̧tȩ'iņä̧. ¿Dä̧bö̧ örö cuä'ö
cuicuätucua pä'ö cusä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧?― 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧, ö̧ja̧mä̧ ädä nätö: ―Ucumä isoppa hua̧
su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧jä̧. ¿Di jä̧ ö̧ ucuru cuä'ö icua pä'ö usä̧rö̧mä̧?― 21 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu Jesús ädä nö:
―Ttö̧ja̧ eru juäimä ya'utenätä jȩchiņiy̧ä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä.p 22Moisésmä ̧jȩta̧
'cui'ocuä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö hue'inö. Juhua'acumä Moisésmäcö jiņa̧'a̧ ja̧u̧ juäi 'cui'ocuä kada'ca
hua̧mä̧. Judíos kada'ca huotötä jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä aditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ̧jȩta̧
'cui'ocuämä jȩpä̧tö̧jä̧ u̧mä̧tö̧rö̧. 23Moisés Hueähuä Huȩnȩ cuhuarodätucu juiya pä'ö, aditocö
mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpä̧tö̧jä̧ u̧mä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧
jä̧ ä̧pä̧ya̧ adihuächi'a pä'ö aditocö mo̧ro̧ jȩchiņö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ cuami surächi'ätucua'a ö? 24 Ka̧ra̧rö̧
päcuhuätucu umä huäme jähuätä topö päcuhuätucuärö. Jueönätä pä'ätucuirö― päinä̧u̧.

o7:2 Ttoju ode ppo̧ö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧ pä'cärimä rö̧ȩnä̧ esehuinätödo judíos ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧do, ä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ja̧
toächome ö ö̧jo̧cuiņö̧ o̧dȩhuiy̧ä̧ amöcuädö. Egipto ö ö̧jip̧a̧ pä'ö, a̧diḩuä̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ ̧rȩbȩhua̧ pä'ö Dios ppädinö
huȩnȩ amöcuädö.
p7:21 Ttaditocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧ aditö icuiniyä̧u̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hueähuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧
jȩa̧'a̧ ö̧ ―suronä jȩpiņö̧― pä'ö amöcuädinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötä'inä adicuocö mo̧ro̧ ja̧'a̧nä̧ ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ ̧jȩta̧
'cui'ocuä jȩpiņä̧tö̧. Ja̧u̧ huȩnȩ u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö jitötä jȩ ä̧'ij̧ö̧ cä'epö jiähuinä̧u̧ Jesúsmä.
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Jesús Dios ö ichinö huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧ ö̧mä̧ korotö pö̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:

―¿Pidemä cuä'ö cuarö pä'ö u̧sä̧ro̧co̧cu̧ tä̧ji?̧ 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ topätucui. Huäjunätä
ucuocuä̧rö̧ yecuoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧ u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ ¿pärocua'a ömä pä ococu tä̧ji?̧ ¿Turuhuotömä
täcö u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cu̧cö̧? “iso päi'önä Cristo ja̧'a̧” pä'ömä? 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä Pide
ichinome'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristo ichomenämä ya̧tȩ'iņä̧ iȩ̧ru̧huä̧cua̧ ichinomemä―
pä'inätö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä, Dios ö̧jode ö huo̧juȩtö̧ kä̧nö̧ pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö ―Ttö
chichinome'inä örö'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ömä örötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ichocö pinösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örö hue'inömä yaparehuocö. Ja̧u̧mä̧ ucutu cuieruhuätucuäcu. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ömä chu̧huo̧juä̧cu̧, ja̧u̧ u̧tä̧ chichina'a ö. Ja̧u̧tä̧ örö hue'inömä― pä'inö.

30 Ja̧'hua̧nö̧ päiyä̧u̧ 'chu ädarö pä'ö amöcuädinätö. 'Chu'huädömä 'chu ädarö pä a'anä
mȩ o̧po̧'ö̧ juiyönätä jiņä̧u̧, churutä pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧ pätecuächoca'a ö. 31 Ttö̧ja̧mä̧
recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņä̧cu̧. ―Cristo ichomenämä ¿pide pa̧'a̧nö̧ jȩä̧'cho̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö
jȩö̧'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧― pä'inätö.

Fariseos huotö Jesúsru 'chu ädiyatö pä'ö hue nö huȩnȩ
32 Fariseos huotömä ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ Jesús ötö'cö ucuocuä'cha'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jitötä'inä, sacerdotes uruhuotö'inä Dios ö̧jode toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ hue'inätö

Jesúsru 'chu'huädö ̧'cha̧ pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ 'chu'huädö chäcu Jesús päinä̧u̧: ―Porö kä̧nö̧
yabocumä jurunätä chö̧jä̧cua̧sä̧ ucutucumä. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a örö hue'inörö ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧. 34 Ttörö
cusäcuotöjä ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ cusätucua'anä örö cu̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chö̧jo̧mȩmä̧ cuichätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ucutumä―. 35 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos huotömä jitötä
a̧mo̧nä̧ jä'epäcuähuinätö: ―Pidemä ¿to i'̧cha̧ pä'ö amöcuäda'a ö, ujutu tö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä

jo̧mȩmä̧? ¿Tahuaruhuä, griegos depiyura̧'a̧ pperecuächinome ¿i'̧cha̧ pä'ö amöcuädocö?
griegos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩta̧ pä'ö? 36 ¿Tta̧'a̧nö̧cö̧ pä'ö päa'a ö “Ttörö cusäcuotöjä ucutumä.
Ja̧'hua̧nö̧ cusätucua'anä örömä cu̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jo̧mȩmä̧ cuichätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ucutumä” päa'amä?― pä'inätö.

A̧'cua̧ro̧ya ajiya tamiso'qui jacuä ö räopö huȩnȩ
37 Pä'cäri cä ädö mo̧ro̧mä̧, pä'cäri ö jiņä̧ iso úcuo mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jesús ä̧rä̧mi'̧ö̧,

pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö: ―O'ca toi'önä ahua a̧di ̧ rö̧jä̧u̧mä̧, huä̧iņä̧ örötä ichö ahuätucui.
38 Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, amiso'qui jacuä ö a̧'cua̧ro̧ya ajiya ajehuiyä ö rä'opö'a̧nö̧ rä'opö
kä̧cua̧'a̧, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö―. 39 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ötö'cö ucuocuinö,
churutä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ȩmä̧cua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ jiņä̧ iyähuocö pinö
ö̧ja̧rö̧mä̧, Jesús beipocö öadihuänä ö̧ja̧ pä'ö jiņä̧ ö'ärohuächoca'a ö.

Ttö̧ja̧mä̧ Jesús ötö'cö pä'ä'chäcuäu 'quȩ ȩcuä̧chiņö̧ huȩnȩ
40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ recuätö pä'inätö: ―Iso

päi'önä pidetä ja̧'a̧ Dios iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧ pä näcumä―. 41 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö'inä
pä'inätö: ―Pidetä ja̧'a̧ Cristomä― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä pä'ä'chinätö: ―Isocö.
¿Cristomä Galilea rȩjȩ ö̧ ichö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 42 “Cristomä ru̧hua̧ Davidminä ö̧jiņo̧mȩ Belén
ötahuiyä ö ichö, Davidminä a̧hua̧ru̧hua̧'ca̧ jä̧cua̧” päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ja̧u̧mä̧cö̧ ja̧'a̧ Cristomä― pä'ä'chinätö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ Jesús ötö'cö pä'ä'chäcuäu 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧
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ö̧ja̧mä̧. 44 Korotö pönämä 'chu ädarö pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ 'chu ädarö pä a'anä mȩ o̧po̧'ö̧
juiyönätä jiņä̧u̧.

Sacerdotes uruhuotö'inä, fariseos huotö'inä Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
45 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, Dios ö̧jode toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päjätömä ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ sacerdotes
uruhuotö'inä, fariseos huotö'inä ö̧ja̧cuo̧mȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧ ä̧chiy̧ä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧:

―¿Dä̧bö̧ cui'cächätucuococu jä̧ ö̧? pä'ö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧, “Korotömä yorö'iso
ja̧u̧ ucuocu'a̧nö̧ ucuocuocotö pä'ijätö o'ca toi'önätä”― pä'ö ädä nätö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
fariseos huotömä jahuätörö pä'inätö: ―¿Ucutu'inä yapare esetäjätöjä tä̧ji?̧ 48Ujutu fariseos
huotö ö'inä, ruhuotö ö'inä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧. 49 Pitö ö̧ja̧tä̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧rä̧cu̧, Hueähuä Huȩnȩ eruhua'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätömä Dios ö ro̧ȩcuä̧
ȩmä̧cuo̧tö̧― pä'inätö. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö ö ya̧tȩ, Nicodemo pä'ö miçua̧, Jesúsru yodo

do'ächö iḩuä̧jiņö̧ pinömä, jahuätörö pä'inö: 51―Ujutu töäre Hueähuä Huȩnȩmä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a.
Ya̧tȩrö̧'iņä̧ micuähuächönä pätö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jȩö̧ huȩnȩ'iņä̧ tu̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧, chutä päa'a'inä
tä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧― pä'inö. 52 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jahuätö ädä nätö: ―¿Ucu'inä Galilea ö̧ja̧ işa̧jä̧ tä̧ji?̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ usi tocu'hua. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧mä̧ Galilea rȩjȩ ö̧ içhä̧cua̧ pä'ömä
päoca'a― pä'inätö. 53 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a o'ca toi'önä oju odehuiyära̧'a̧ iḩuiņä̧tö̧.

Yajute isaju kirecuo pocöcu jȩja̧'a̧ ö̧'o̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä Olivos möä'cara̧'a̧ 'chiņö̧. 2 Koro mo̧ro̧, pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a pä'äji
ta̧'a̧nö̧ Dios ö̧jodenä do'ächinö. Ja̧'hua̧nö̧ doächiyä̧u̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä Jesús ä'ca jo̧mȩ

ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús pä̧mä̧dö̧ huo̧juȩ ̧nö̧ jahuätörö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧cu̧, fariseos huotöcu yajute kirecuo pocöcu jȩja̧'a̧ ö̧'o̧cui'̧ä̧jä̧cua̧rö̧ o'ipinätö
u̧huo̧juȩto̧mȩ. O'ca toi'önä ä'ca jo̧mȩ o'ipö u̧ju̧niņä̧cua̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ o'ipö ku̧nu̧ Jesúsru pä'inätö:
―Huo̧juȩcuä̧ işa̧, pajumä kirecuo pocöcu jȩja̧'a̧mä̧ ö̧'o̧cui'̧ä̧jä̧cua̧. 5Hueähuä huȩnȩnä̧mä̧
ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧ inädunä icuäu cuä'ö cua pä'ö hueinä̧u̧jä̧ Moisésmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä
¿ a̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuä ö? 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä nömä Jesúsru ka̧cuä̧mö̧ to a pä'ötä pä'inätö, churutä
huȩnȩtä̧rö̧ pä̧ ä̧cuȩ usu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpö̧, ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧,
rȩjȩ huȩyu̧ ̧nö̧ ödo'chenä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ juhua'a yabonö jä epä̧rä̧cu̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧, päinä̧u̧: ―Ucutu u
surojö jui'̧a̧mä̧ ä'canä ido'qui icuiju― pä'inö. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ rȩjȩ
huȩyu̧ ̧nö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ jitötä suronä jȩ ̧nö̧ amöcuädi'ö tö'ipächinätö o'ca
toi'önä. Tä̧mö̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧, möäyotö ö cä'ädö ya̧tȩ pö̧nä̧ tö'ipächinätö. Jesúsmä katätä ki'̧iņö̧
isajumä jiņä̧ ju̧huȩnȩtä̧ ä'ca jo̧mȩ kö̧ja̧'a̧nä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ä̧rä̧mi'̧ö̧ toomenä, isaju katä
kö̧ja̧'a̧tä̧ topinö. ―Isaju ¿ töhuä ö ucuru huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätömä? ¿Ya̧tȩ'iņä̧ ro̧ȩpo̧co̧cua̧ päjäjujä
tä̧ji?̧― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ päcua ―Ro̧'ȩpo̧co̧tö̧ chu̧ru̧hua̧, ya̧tȩ'iņä̧― pä'inäju. Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu
Jesús pä'inö: ―Ttö'inä ro̧dȩpo̧co̧cua̧jä̧. Täi. Juhua'a yabonömä suronämä jȩcu̧'o̧― päinäcua̧.

Ttötäsä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ̧tȩa̧u̧mä̧ Jesús pähuinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧ ji'ähuinö jahuätörö. ―Ttötäsä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ̧tȩa̧u̧mä̧. Ttöcu

ichömä yo̧ö̧ jacuä cueächoca'a, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ tȩa̧u̧tä̧ u̧ju̧nä̧rä̧cua̧― pä'inö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
päiyä̧u̧ fariseos huotömä pä'inätö: ―Ucumä cua̧mo̧nä̧ cutö'cö ji'äujä ucutä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jicuhuäumä jueö jo̧ca̧'a̧. 14 Jesús ädä nä̧u̧: ―Ttömä chichinome'inä, chi'̧chä̧cuo̧mȩ'iņä̧ huo̧jua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö ötä jidähua'amä juea'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chichinome'inä
chi'̧chä̧cuo̧mȩ'iņä̧ jerupätöjä ucutumä. 15Ucutumä cuidepä huȩä̧rö̧ juäitä amöcuädö ö̧ja̧rö̧
micuähuächönä pä'ä'chätöjä. Ttömä ya̧tȩrö̧'iņä̧ micuähuächönämä pä'ö icuocösä. 16 Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ pädö ö'inä, pädömä jueö'a̧nö̧ ja̧'a̧ katä chö̧jo̧ca̧'a̧ ö̧. Ttömä Chä'o Dios örö hue'inöcu
kö̧sä̧. 17 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päa'a cuiäretucu Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧: ―U̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ yoräteunätä
ji ähuomenä, ji äu huȩnȩmä̧ juea'a― päa'a. 18 Ttö chö̧jö̧ huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧ ötä'inä
ja̧'a̧ ka̧ra̧ ji'äumä. Chä'o Dios örö hue'inö'inä ka̧ra̧ ö chö̧jö̧ huȩnȩ ji'äumä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Cuä'omä tȩnȩ ö̧ja̧'a̧ ö̧? Jesús ädä nä̧u̧: ―Ucutumä örö'inä huo̧juo̧co̧tö̧jä̧.
Chä'orö'inä huo̧juo̧co̧tö̧jä̧. Ttörö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, Chä'orö'inä huo̧jua̧ja̧tö̧jä̧― pä'inö. 20 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ päinömä Dios ö̧jode ö huo̧juȩtö̧ kä̧nö̧ pä'inö, pärätä yä'ijö hua'adö ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧
pä̧jo̧ca̧ ö̧.q Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ 'chu ädarö pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ mȩo̧po̧'o̧co̧cu̧ pinö, churutä pätetö
ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ jiņä̧ pätecuächoca'a ö.

Chiḩuä̧cuo̧mȩ cuichätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä päinö huȩnȩ
21 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Ttömä chiḩuä̧cua̧sä̧. Ucutumä örö cu̧sä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö cuicuäcuotöjä. Ttö chiḩuä̧cuo̧mȩmä̧
cuichätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä―. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ―iḩuä̧cuo̧mȩ ̧'chö̧ juiyiyarö päa'amä ¿chutä
a̧mo̧nä̧ cuä'äu içuä̧cua̧ tä̧ji?̧― pä'ö jä'ecuinätö judíos ö̧ja̧mä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä'inö
jahuätörö: ―Ucutumä dea'anä isä̧jä̧ ö̧ ichinätöjä. Ttömä ju'toju isä̧jä̧ ö̧ ichinösä. Ucutumä pij̧ä̧
ö̧ja̧tä̧ huotöjä. Ttömä pij̧ä̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ huocösä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pädä̧u̧jä̧: “Ucutumä surojö

cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö cuicuäcuotöjä” pädäjimä. Ttötäsä pädomenä cuesetätucuoca'a
jö̧ ö̧mä̧ surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ ka̧'a̧nä̧tä̧ hua'ö cuicuäcuotöjä ucutumä―. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Tide ju̧'a̧jä̧ ö̧ ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu ―Ttömä äcuomenä ö kä̧mä̧dö̧
chötö'cö ji'ähuinösä ucuturu. 26Ucuturu amöcuädö pä̧dä̧cuȩ'iņä̧, cutö'cötucu chu̧cuo̧cuä̧cuȩ'iņä̧
rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örö hue'inö ö chä̧ju̧cuiņö̧tä̧ pä'ösä pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧u̧mä̧
yaparehuocö― pä'inö Jesúsmä. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ Jä'o Dios
ötö'cö ucuocua'amä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús päinä̧u̧: ―Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö ju'toju cä'epö
cu̧nä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ “ ömä ötäsä” pädähuina'amä. Ja̧u̧nu̧mä̧, “Chutä
a̧mo̧nä̧ ujurunä jȩpo̧cö̧ pinö. Jä'o u̧huo̧juȩ ̧nö̧tä̧ ji'ähuinö” pä'ö'inä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
29 Ttörö hue'inömä öcutä kö̧. Chä'o Diosmä katä chö̧jö̧nä̧ icuipococusä 'cuäopönä chutä eseunä
jȩcha̧'a̧ ö̧― pä'inö. 30 Jesús ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö
amöcuädinätö.

Surojö u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ cärenä ö̧'ö̧nä̧ nö'cähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'chu̧huä̧ra̧'a̧do
31 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'inö judíos huotö churutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädäjätörö:

―Ttö chiḩuȩnȩ 'cucuächi'önä amöcuädö cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ iso päi'önä chu̧huo̧juȩtä̧u̧
huotöjä. 32 Juhua'acumä iso päi'önä jö̧ cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ iso päi'önä jö̧
cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ 'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧ huȩ ä̧ro̧mȩ ö̧ cuejächi'äcuotöjä―. 33 Ja̧'hua̧nö̧
päiyä̧u̧ pä'inätö Jesúsru: ―Ujutumä Abrahamminä ö̧nä̧mö̧'cotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö
'quiyönä 'chu̧huä̧rö̧nä̧mä̧ yorö'iso hue oco̧u̧ pä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö 'quiyönä
'chu̧'huä̧rö̧ huȩ ä̧ro̧mȩ ö̧ cuejächi'äcuotöjä päcuhuä ö?― 34 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu Jesús ädä nä̧u̧:
―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. O'ca toi'önä suronä jȩpä̧tö̧mä̧, surojö hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧.
35Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ 'cuäopönä ko̧cö̧ u̧ru̧hua̧ ojusodenämä. Ru̧hua̧ i ̧ ̧tä̧ 'cuäopönä kö̧mä̧.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios I ̧ ̧ 'quiyönä 'chu̧'huä̧rö̧ huȩ ä̧ro̧mȩ ö̧ ucuturu ejädö icu umä, yorö'iso
'chu̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. 37 Täcö huo̧jua̧sä̧ ucutu Abrahamminä ö̧nä̧mö̧'cotö jö̧nä̧ huotö
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuamiso'quitucunä chiḩuȩnȩ ȩquip̧o̧ca̧'a̧ ö̧ cuä'ö cuicuätucua ö
q8:20 Dios ö̧jode jacuämä bäreu o̧ca̧ ka̧cuiņa̧'a̧do doächäcuähuä o̧ca̧. Ja̧u̧ o̧ca̧ ö̧ yo̧ca̧tȩ jacuä pä̧jiņa̧'a̧do pärätä
hua'adö ku̧nä̧huä̧ o̧ca̧mä̧.
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pä'ötä usä̧rä̧tö̧jä̧. 38 Ttömä Chä'ocu kä̧nö̧ tochinö ucuocusä. Ucutu'inä cuä'ocu kä̧nö̧ tocu'inätucu
jȩpä̧tö̧jä̧―. 39 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Abrahamtä ja̧'a̧ ujutu tä'omä―. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús
päinä̧u̧: ―Ucutumä iso päi'önä Abraham i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Abraham jȩiņö̧'a̧nö̧
jȩpa̧ja̧tö̧jä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä cuä'ö cuicuätucua ö pä'ötä usä̧rä̧tö̧jä̧. Ttömä iso päi'önä
jö̧mä̧, Dios ö chä̧ju̧cuiņö̧tä̧ ji'ähuäjisä ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧ cuä'ö cuicuätucua pä'ätöjä.
Abrahamminämä ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpo̧cö̧ pinö. 41Ucutumä cuä'otucu jȩö̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Ujutumä karaju u i ̧ ̧mö̧mä̧cöjä. Ujutu Tä'omä ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä― pä'inätö. 42 Jesús päinä̧u̧: ―Ttömä Dios ötä rä'opächö ichinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Diosmä iso päi'önä Cuä'otucu jö̧ ö̧mä̧ örömä repe'ajatöjä. Ttörötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ichocö
pinösä. Diostä hueinäcusä. 43 ¿Tta̧'a̧nö̧ jä̧u̧ cu̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä huotöjä ö ö chiḩuȩnȩmä̧?
Chiḩuȩnȩ cuä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧. 44Ucutumä cuä'otucu
ähue ätä i ̧ ̧mö̧jä̧. Cuä'otucuru pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ätöjä. Ja̧u̧mä̧ äcuomenätä päi'önä
cuä'ö icuähuä işa̧ pinö. Iso päi'önä jähuänämä ko̧cö̧, iso päi'önä jähuä juia'a ö. Ya̧pa̧rȩhua̧ ja̧'a̧ ö̧,
yapare päomenämä chutä ö̧jö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ pä'ö, yapare kada'ca hua̧ ja̧'a̧ ö̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ömä iso päi'önä jö̧ jidähua'a ö örö esetocotöjä. 46 ¿Tidejä̧ ö̧ ucutu u suronä jȩchö̧ ij̧ȩpa̧jim̧ä̧?

Iso päi'önä jö̧tä̧ jidähua'anä ¿dä̧bö̧ cuesetätucuoca'ajä̧ ö̧? 47Dios i ̧ ̧mö̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
ya̧ o̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧ ucutumä. Dios i ̧ ̧mö̧ cu'ätucuoca'a ö
iḩuȩnȩ'iņä̧ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.

Cristomä Abrahamminä'inä toäi ö̧jiņö̧ huȩnȩ
48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ judíos ö̧ja̧mä̧ pärocua'a ö pä näcu: ―Ucumä samaritano ö̧ja̧ işa̧jä̧,

isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧jä̧ pätomenämä, ¿jueötä pä'ocotö pä'äjätöjä tä̧ji?̧― 49 Jesús ädä nä̧u̧:
―Ttömä isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧rö̧mä̧ to̧'a̧sä̧. Ttö jȩchö̧mä̧, Chä'orö ucuotötä jȩpö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä örö cucuotätucuoca'atä jȩpä̧'chä̧tö̧jä̧. 50 Juhua'acumä ötä cha̧mo̧nä̧ chúcuomä
usocösä. Ka̧ra̧tä̧ kö̧ örö ucuo yarö pä'ö usumä. Ja̧u̧tä̧ ötö'cö micuähuächönä pä'ö icuähuä
Işa̧mä̧. 51 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. O'ca toi'önä ö chiḩuȩnȩ u̧niçhä̧ro̧co̧tö̧mä̧ hua'aremä
eruhuäcuotö 'cuäopönätä―. 52 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧ pä'inätö: ―Jitämä, isoppa hua̧

su̧ro̧pa̧ ucuru ö̧ja̧'a̧mä̧, iso päi'önätä tu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Abrahamminä'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧ pinätö'inä hua'ö icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ucumä, ¿ ö chiḩuȩnȩ u̧niçhä̧ro̧co̧tö̧mä̧

hua'aremä eruhuäcuotö pä'öjä tä̧ji?̧ 53Ujutu tä'o Abrahamminä'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧ pinätö'inä hua'ö icuinätö. ¿Ucumä jahuätö ö'inä abonänö hua̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Tta̧'a̧nö̧ hua̧ cu̧ja̧

pä'ö päcuhuähua'a ö?― 54 Jesús ädä nä̧u̧: ―Ttötä cha̧mo̧nä̧ úcuo işa̧ pädi'a pä'ö chusu umä
chucuomä jui'̧a̧sä̧. Chä'otä ja̧'a̧ úcuo işa̧ pädi'iyarö pä'ö jȩpö̧mä̧, ucutu Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosdo
päcuhuätucuäcutä. 55 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucua'anä yorö'iso cuieruhuätucuäcu. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ömä ja̧u̧ru̧ huo̧jua̧sä̧. “Ttö'inä chieruhuäcu” pädö ömä ucutu ta̧'a̧nö̧tä̧ ya̧pa̧rȩhua̧
pajisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä iso päi'ötä chu̧huo̧juä̧cu̧. Iḩuȩnȩ'iņä̧ u̧niçhä̧ro̧cö̧sä̧. 56 Cuä̧do̧tu̧cu̧
Abrahamminämä ö chö̧jä̧cuȩ mo̧ro̧ toa pä'ö rö̧ȩnä̧ esehuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ toomenä juiyo
esehuächi'inö―r pä'inö Jesús. 57 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ö̧ja̧ jä epinäcu: ―Ucumä jiņä̧ cincuenta
a̧'ȩ'iņä̧ juicuhua'anä ¿Abrahammiņä̧rö̧ topinöjä tä̧ji?̧― pä'inätö. 58 Jesús ädä nä̧u̧: ―Iso päi'önätä
pä'ösä ucuturu. Abrahamminä'inä toäi, TTÖTÄSÄ. 59 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ inädu ȩmo̧po̧'iņä̧tö̧ Jesúsru icu
cua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ȩmo̧po̧'a̧'a̧nä̧ Jesúsmä ö̧'quȩtȩnä̧tä̧ 'cuä'oi'ö dajahuächinö. Dajahuächö

Dios ö̧jode jacuä ö rä'opächinö juhua'a yabocu i'̧cha̧ pä'ö―.

r8:56 Topömä ö'ärenätämä tooca'anä, Ppädäcuähuä Işa̧ içhä̧cua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ täcö toa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ esehuächi'inö, iso päi'önätä içhä̧cua̧ pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. Hebreos 11:13'inä topi.
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Ya̧tȩ uhuäpächina'anätä ä̧to̧ca̧rö̧ Jesús aditö icuinö huȩnȩ

9 1 Jesús ja̧'hua̧nö̧ i'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ uhuäpächina'anätä ä̧to̧ca̧rö̧ topinö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Rabí, ¿Pidemä dä̧bö̧ ä̧to̧ca̧ uhuäpächina'a jä̧ ö̧? ¿Jä'ocu

ja̧ju̧cu̧ suronä jȩ ̧na̧'a̧ ö̧cö̧? ¿Chutä suronä jȩiņa̧'a̧ ö̧cö̧?― pä'inätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu Jesús
ädä nä̧u̧: ―Chutä'inä, jä'o'inä, ja̧ju̧'iņä̧ suronä jȩ ̧na̧'a̧ ö̧mä̧cö̧. Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ä̧to̧ca̧
uhuäpächinö, Dios chutä aditähuä ij̧ȩpa̧ pä'ö ä̧to̧ca̧nä̧tä̧. 4 Ttömä örö hue'inö aditähuä jȩchö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ jiņä̧ mo̧ro̧ jä̧iţä̧. Yodomä täcö yo̧ip̧ä̧chä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ yo̧ip̧ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ aditö
juiyö'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧ Dios aditähuämä. 5 Pij̧ä̧nä̧ chö̧jä̧im̧ä̧ ötäsä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ̧tȩa̧u̧mä̧― pä'inö. 6 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö, rȩjȩ su'opo'ö, redähua päi'önä jȩpiņö̧ ä isoya ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧ji'̧ca̧ ä̧to̧ca̧
ö'äriyänä redähua tu'huepinö. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'inö ä̧to̧ca̧rö̧: ―Siloé iso'ura̧'a̧ ö̧ töcähuäji―. Siloé
pä'ömä ―huȩ'ä̧hua̧― pä'ö pähuä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧to̧ca̧mä̧ juhuo'ura̧'a̧tä̧ 'chä̧nö̧ töcähuinö.
Töcähuäji'ca̧ ppa̧'ä̧chö̧ adiunä topinö täcö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chutä ö̧jo̧mȩ tö'cönänö ka̧cuä̧tö̧'iņä̧,
ätoca'a topä'ijätö'inä jä'ecuinätö: ―¿Pidemä, rȩjȩ pä̧nö̧ jä'epä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧― 9 Korotö
pönämä ―A̧'a̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ä'chinätö. Korotömä pä'inätö: ―Ja̧u̧mä̧cö̧. Ja̧u̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧,
ka̧ra̧tó―. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä pä'ähuinö: ―A̧'a̧ ötäsä―. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tocu'hua'a ö jitämä?― 11 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu ädä nö:
―Ya̧tȩ Jesús pä äcu redähua jȩpä̧ji'̧ca̧ chö'äriyänä tu'huepäji. Tu'huepäji'ca̧, “Siloé iso'ura̧'a̧ ö̧
töcähuäji” pä'ö hueäjäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu juhuo'ura̧'a̧tä̧ 'chä̧nö̧ chötöcähuomenä adiunä
topäjisä täcö― pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧, jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Ja̧u̧mä̧ to ö̧ja̧'a̧ ö̧?― pä'inätö.
―Huäitä jȩru̧pa̧sä̧ ömä― pä'ö ädä nö.

Fariseos huotömä ätocä'ijörö jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätömä ätocä'ijörö ȩpiņä̧tö̧ fariseos huotö ä'ca. 14 Jesús redähua

jȩpo̧'ö̧ ä̧to̧ca̧ toönä aditö icuinö mo̧ro̧mä̧, ö̧ja̧ aditocö mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ 'cächiyä̧u̧
fariseos huotö'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tocu'hua'a ö jitämä?―
pä'ö jä epinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu pä'inö: ―Chö'äriyänä redähua tu'huepäji. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a
chötöcähuomenä adiu topösä jitämä― pä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ fariseos huotö ö yotöcunä
pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jim̧ä̧ aditocö mo̧ro̧ hueähuä jarodö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios ö ichocö
pinö― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä pä'inätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧ ö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧ jȩö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ micu pö̧nä̧
amöcuädö pä ä'chäcuähua'a ö 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧ jahuätömä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
ätocä'ijirö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Ucutämä cui'äriyä tocu'unä päi'önä jȩa̧'a̧ ö̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuä ö ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jiŗö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ ädä nö: ―Ja̧u̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ jö̧nä̧tä̧ pädäcu ömä― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧mä̧
―pidemä iso päi'önä ätocä'ijö ja̧'a̧nä̧ jitämä adiu topö― pä'ömä esetocotö pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ätocä'ijö jä'orö'inä ja̧ju̧ru̧'iņä̧ huopinätö. 19 Jahuätörö'inä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Pidemä,
ucututä cui ̧ ̧ ä̧to̧ca̧ uhuäpächinö päcuhuä'ijätucuäcu tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jitämä adiu toa'a jä̧ ö̧?― pä'inätö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧ ädä nätö:
―Pidemä iso päi'önä ujututä ̧ ̧ ja̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. Ä̧to̧ca̧ uhuäpächina'a'inä huo̧juä̧tö̧jä̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿Tta̧'a̧nö̧cö̧? adiu topö jitämä jerupätöjä. ¿Tidecö? ö'äre adiu toönä aditö
icuäjimä jerupätöjä. Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Täcö böonänö hua̧. Chutä ötö'cömä jueötä
jiäu'anö hua̧― pä'inätö. 22 Jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inätö judíos ö̧ja̧ ö̧ hueähuä ö̧ja̧rö̧
ye ecua'a ö. Judíos ö̧ja̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö pa̧'a̧nö̧ pä'ö ro̧ ȩpiņä̧u̧ jiņa̧'a̧ ―Jesústä
ja̧'a̧ Cristomä päcuhuätucu umä tu̧huo̧jui'̧ode jacuämä docuhuächiyäcuotöjä― pä nä̧u̧
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jiņa̧'a̧. Jä'o'inä ja̧ju̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'ö ye'ecuinätö ahuaruhuä judíos ö̧ja̧rö̧mä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ―Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Täcö böonänö hua̧― pä na'amä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä̧u̧,
judíos ö̧ja̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ huopinätö ätocä'ijörömä. ―Diosrötä úcuo te'äu jueö ji'ähuitö.
Cui'äre tocu'unä aditö icuäjido päcuhuäcumä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ pä'ömä tu̧huo̧juä̧cu̧―
pä'inätö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu ädä nö: ―Huäitä ¿suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧cö̧? ¿Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧cö̧? jö̧nä̧mä̧ jȩru̧pa̧sä̧ ömä. Jiy̧ȩtȩtä̧ huo̧jua̧sä̧. Chätoquina'anä tochötä huo̧jua̧sä̧― pä'inö.
26 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Ucurumä a̧'a̧nö̧ jȩä̧ ö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ cui'äre
tocu'unä aditö icuäjä ö?― 27 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuä̧cu̧ ―Täcö ji'ähuäjisä. Jidähua'anä
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧ ucututä. ¿Dä̧bö̧ cuä̧ju̧cua̧ päcuhuätucua'a ö jiņä̧? ¿Ucutu'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧
päcuhui'ätucua pä'ätöjä tä̧ji?̧― pä'inö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pärocua'a ö suronä pä arö pä'ö
pä'inätö: ―Ucutä u̧huo̧juȩtä̧u̧ işa̧mä̧. Ujutumä Moiséstä u̧huo̧juȩtä̧u̧ huotöjä. 29 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iso päi'önä Moisésrö ucuocuina'amä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu päcuhuäcumä eruhuäcu,
¿toröcö̧ rä'opinö?― pä'inätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ätocä'ijömä ädä nä̧u̧: ―Chö'äre adiu tochönä
päi'önä aditö icua'anä ichinome'inä jerupätöjä ucutumä. ¿Juiyodi ̧ koromenä ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧?s
¡Ucutumä rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ö̧! 31 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ä̧ju̧cuo̧cö̧ iso päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Diosrö eseunu ucuotätörömä, churutä pä̧huä̧rö̧jö̧'iņä̧ jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
ä̧ju̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä jitämä. 32 Ya̧tȩ ä̧to̧ca̧ uhuäpächinö ö'äre toönä aditö
icuäjido pä a'amä pij̧ä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧do̧mȩ päi'önä yorö'iso ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧huo̧ca̧'a̧ jä̧'ij̧a̧'a̧.
33 Chö'äre tochönä aditö icuäjimä Dios ö ichoca'a jiņö̧ ö̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧―
pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Ucumä päcuäi surojöcutä uhuäpächinöjä. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
¿cu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧ ujuturumä?― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö ya'opö cuinäcu.

Surojö u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jȩpä̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧do
35―Ya'opö cuäcudo― pä a'a ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsmä. Ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧ po̧cuip̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:

―¿Ucumä Dios I ̧ ̧rö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧jä̧?― 36 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ pä'inö: ―Ja̧u̧mä̧ ¿Tide
jä̧ ö̧ cha̧hua̧ru̧hua̧? Ji'ähui ö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧rö̧― pä'inö. 37 Jesús päinä̧cu̧: ―Ja̧u̧mä̧ täcö
tocu'inäcu. Ja̧u̧mä̧ ötä, ucucu jitä ucuocutä―. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesúsru pä'inö: ―Cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧rä̧cu̧jä̧ chu̧ru̧hua̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö Jesús ä'ca jo̧mȩ, ihue'quiyunä ja̧rȩyu̧nu̧
pä̧mä̧dö̧ Jesúsru ucuotö jȩpiņö̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä'inö: ―Ttömä pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinösä
micuähuächönä pä'ö icuähuä ka̧ pä'ö, ätocä'ijätömä to a pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ täcö topä'ijätömä
ätocächi'a pä'ö―. 40 Fariseos huotö ö yotöte ju̧huȩnȩ Jesúscu ka̧cuä̧tö̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ päa'a

ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Ujutu'inä ätocätöjä tä̧ji?̧― 41 Ja̧'hua̧nö̧
jä epäcu Jesús ädä nö: ―Ucutumä ätocätö cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ surojö jui'ajatöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitämä “adiu topätöjä” päcuhuätucua'a ö surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ jiņä̧ 'chu̧huä̧rä̧u̧jä̧― pä'inö
Jesús.

Jesúsmä o̧huȩja̧tö̧nä̧ huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

10 1―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturumä. O̧huȩja̧tö̧rö̧ o̧ȩcuo̧ca̧ äpatenätä doächoca'a,
kara'anätä doächa pä'ö 'cha'ächömä, ja̧u̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧, adiunä huocö.

2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äpatenätä do'ächömä, ja̧u̧mä̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧. 3Äpate
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ ja̧u̧ doächa pä'ömä äpate ba'epö. O̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'hua̧nö̧

doächomenä iḩuȩnȩ'iņä̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧ ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧mä̧. Chutä ä̧jim̧ö̧ ̧mi,̧ ya̧cu̧nä̧rö̧
huopö o'ipö, o̧ȩcuo̧ca̧ ö̧ rä opächa pä'ömä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ chutä ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ rä'epö
s9:30 Fariseos ö̧ja̧ jiņä̧ iso päi'önä huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús aditö icuäji huȩnȩ u̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ ―juiyodi ̧
koromenä ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧― pä'inödo ätocä'ijömä.
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u̧ju̧no̧mȩnä̧, chutämä ä'canä 'chö̧. Ttä'canä i'̧cha̧'a̧nä̧, iḩuȩnȩ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ru 'äcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ eruhuäcurumä yorö'iso ru'hui'ocotö. T eruhuäcurumä dö'ecuächötä dö'ecuächätö
iḩuȩnȩ eruhua'a ö. T eruhuä̧u̧ ̧huȩnȩmä̧ huo̧juo̧co̧tö̧― pä'inö Jesús. 6 Jesúsmä ja̧u̧ huȩnȩnä̧
huȩnȩtö̧ päa'anä, jiäumä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.

―Ttötäsä adihuänä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧― pä'ö Jesús jiähuinö huȩnȩ
7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. Ttötäsä

äpatemä, o̧huȩja̧tö̧ dode atemä. 8O'ca toi'önä ö chichö juiyäi ichinätömä adiunä huocotö
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ pinätö̧. Jahuätö cha'anä o̧huȩja̧tö̧mä̧ jahuätörö ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧.
9 Ttötäsä äpatemä. O'ca toi'önä önä do'ächätömä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. Do̧'ä̧chä̧rö̧, rä'opä̧rö̧
o̧huȩja̧tö̧ u̧cuȩ mȩjiy̧ä̧'che po̧cuip̧ö̧ cuä̧nö̧ ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. 10Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ nä̧u̧cuä̧rö̧, cuä'ö icu, jȩpö̧ icua pä'ötä ichö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä ichinösä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
u̧ju̧nä̧riy̧a̧ ö̧ pä'ö. Rö̧ȩnä̧tä̧ u̧ju̧nä̧riy̧a̧ ö̧ pä'ö ichinösä ömä. 11 Ttötäsä o̧huȩja̧tö̧rö̧ adihuä
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧. Adihuä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, chutä a̧'cua̧rö̧'iņä̧ iyäu 'corupä'i'ö, ä̧jim̧ö̧

o̧huȩja̧tö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ micuä ȩma̧ pä'ötä aditömä o̧huȩja̧tö̧rö̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧cö̧. O̧huȩja̧tö̧ u̧ru̧hua̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ böo ähuirit icha'a toomenä,

o̧huȩja̧tö̧rö̧ jaropi'ö, tö'ipächö. Ja̧'hua̧nö̧ jaroi'a'a ö böo ähuirimä o̧huȩja̧tö̧rö̧ ya'opö icu ka̧ra̧'iņä̧
kara'acu, ka̧ra̧'iņä̧ kara'acu dö ecuächönätä. 13 Ja̧u̧, micuä ȩma̧ pä'ö aditömä, o̧huȩja̧tö̧rö̧
repeoca'a micuätä amöcuäda'a ö tö'ipächö. 14,15 Ttötäsä o̧huȩja̧tö̧rö̧ adihuä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧. Chä'o Dios örö u̧huo̧ju̧ ta̧'a̧nö̧ ö'inä Chä'orö huo̧jua̧sä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ötä
chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Jahuätö'inä örö huo̧juä̧tö̧. Cha̧'cua̧rö̧'iņä̧ iyäusä 'corupä'i'ö
ppädäda pä'ö chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ po̧ca̧ işo̧ca̧ jacuä ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧ korotö
chä̧jim̧ö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧. Jahuätörö'inä odipö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jahuätö'inä chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧.
Ja̧u̧nu̧mä̧ jiņä̧ yotöte isotö pä 'äcuotö o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitörötä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
päi'önämä ya̧tȩtä̧ jä̧cua̧'a̧.

17 Ja̧'hua̧nö̧ cha̧'cua̧rö̧ iyäu 'corupädi'ö o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ chö̧já̧ pä'ö cha̧'cua̧rö̧
ppa̧dä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Chä'omä repeäcusä. 18 Cha̧'cua̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ jȩpö̧
icuococusä. Ttörötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ iyäusä. Cha̧'cua̧rö̧ iyäu 'corupädi'a pä'ömä chujuru
ku̧nä̧rö̧sä̧. Pä'äji ta̧'a̧nö̧ chö̧já̧ pä'ö ppa̧dä̧dä̧cuä̧hua̧ pä'ö'inä chujuru ku̧nä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧
pä'ö hueinäcusä Chä'otä― pä'inö Jesúsmä.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos ö̧ja̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'ä'chäcuäu
'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧. 20―Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧ suripächö. ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö cuä̧ju̧cuä̧rä̧tu̧cuä̧rö̧?―
pä'inätö recuätömä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä pä'inätö: ―Isocö. Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧mä̧
pide ucuocu'a̧nö̧mä̧ ucuocuocö. ¿Isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧mä̧ ätocätörö adiu to önä aditö icu'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧― pä'inätö.

Jesúsmä Chä'o Dioscu yo̧rä̧tȩhua̧sä̧ päinö huȩnȩ
22Dios ö̧jode jareächi'önä esehuinö pä'cäri jȩ a̧ pä'ö täcö pätecuächina'a Jerusalén

ötahuiyära̧'a̧ ö̧mä̧. A̧'ȩnä̧ jiņa̧'a̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä Dios ö̧jode jacuä ö, Salomón işo̧ca̧
pä o̧ca̧nä̧ cue'ächö kiņö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ cue'ächö ö̧jo̧mȩ, judíos ö̧ja̧ soböcuächönä ca̧ca̧cuip̧ö̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ recuo eruunä cuä̧ppo̧tä̧rä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ cutö'cömä? Ucumä
iso päi'önä Cristo jö̧nä̧ hua̧ cu̧ju̧ u̧mä̧, ya'utecutä ji'ähuitö―. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu Jesús
ädä nä̧u̧: ―Ttömä täcö ji'ähuinösä ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ chötö'cö jidähua'anä esetocotöjä
t10:12 Böo ähuirimä lobo pä äcu säbäräri ̧huȩnȩnä̧. Ja̧u̧mä̧ äjicuäcuähuocö. De'atä kö̧. Yähui ta̧'a̧nö̧ pä̧içua̧. Cui'i'ötä
cui'i'ö o̧huȩja̧tö̧rö̧.
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ucututä. Chä'o im̧iņä̧ jȩcha̧'a̧ topötä huäjunä u̧huo̧jua̧ ö̧ pä'ö ka̧'a̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
esetocotöjä, pädinö'a̧nö̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧ huocotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 27 Ttö chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧
jö̧nä̧ huotömä chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧tö̧. Jahuätörömä huo̧jua̧sä̧. Ttötä odipa'anä cho'ca'anä ichätö.
28 Jahuätörömä kä̧cuä̧huä̧ i'co iyösä. Ja̧'hua̧nö̧ chiya'a ö to'e'ocotö äcuotö 'cuäopönätä.
Jahuätörö a̧dä̧ro̧mȩ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ yorö'iso 'cho'ipocö. 29 Chä'otä chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧
huotörö örö iyinömä. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ö'inä abonänö ju̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Chä'o a̧huä̧ro̧mȩ ö̧ chä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotörö 'choipö'a̧nö̧ hua̧mä̧. 30 Ttöcu, Chä'ocu
ya̧tȩtä̧ huotöjä― pä'inö.

31 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ judíos ö̧ja̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ inädu ȩmo̧po̧'iņä̧tö̧ Jesúsru
icu cua pä'ö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö jahuätörö: ―Chä'o ö adiunä jȩcha̧ pä'ö
hueinömä rö̧ȩnä̧tä̧ ij̧ȩpä̧'ij̧ö̧sä̧ ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ adiunä jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ ¿ ̧yȩ ö̧ amöcuädö
icu cuicuätucua ö päcuhuätucua'a jä̧ ö̧ örömä?― 33 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ―adiunä jȩcu̧'iņa̧'a̧ ö̧
inädunä icu icuocotöjä ucurumä. Diosrö suronä päcuhua'a ö icu cua pätäcujä. Ucumä ö̧ja̧
işa̧tä̧ hua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ “Ttömä Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diostä hua̧sä̧” päcuhua'a ö icu cua
pätäcujä― pä'ö ädä nätö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Ucutu cuiäre Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧
“ ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ucutumä pä'inösä”u päome huȩyu̧cua̧'a̧ ¿isodi?̧ 35,36Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧
yorö'iso jäyänämä päoca'a. Diosmä iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧rö̧'iņä̧ “ ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ucutumä” pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ömä Chä'o Dios surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ hueinäcu adihuä işa̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ ¿“Dios I ̧ ̧sä̧” pädiyä̧u̧ “Diosrö suronä pä'öjä” päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧
jahuätörö'inä “ ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧jä̧” päina'amä? 37 Ttömä Chä'o Dios jȩö̧'a̧nö̧ jȩcho̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
örömä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧'. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chä'o Dios jȩö̧'a̧nö̧ iso päi'önä jȩchö̧ ö̧mä̧,
örötämä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧nä̧, jȩchö̧tä̧'iņä̧ topö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Chä'o Dios önätä ö̧ja̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'inä Chä'o Diosnätä chö̧ja̧'a̧'iņä̧
huo̧juä̧chi'̧ö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'chu ädarö pä'ö
amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mȩ o̧po̧'ö̧ juiyönätä tö'ipächinö Jesúsmä.

Jesús Jerusalén ötahuiyä ö rä'opö iḩuiņö̧ huȩnȩ
40 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä kara'atä iḩuiņö̧. Juan ä̧cuo̧mȩnä̧ ajiyanä u'utäde'inome, Jordán aje ya̧nä̧

jij̧ȩnä̧ iḩuiņö̧. Ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jiy̧ä̧u̧ ö̧ja̧ recuätö topö ̧'chiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'inätö: ―Juanmä Dios ö ij̧ȩcuä̧mä̧, jȩpo̧cö̧ pi'änö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä
Pide ötö'cö ucuocuinömä iso päi'ötä ja̧'a̧― pä'inätö. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuätö Jesúsru a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö juhua'a ömä.

Lázaro 'corupäi'inö huȩnȩ

11 1 Ya̧tȩ na̧'ä̧chö̧ kiņö̧, Lázaro pä'ö miçua̧, Betania ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧. Betania ötahuiyämä
Marta'inä köjähuaju María'inä depiyu jiņa̧'a̧. 2 Jahuäju Maríatä jiņa̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧

amehuoya da'epäjäju'caju kuhuo'chenä 'ca̧'ö̧ jo'epinäjumä. Jahuäju María kij̧ä̧hua̧ jiņa̧'a̧
Lázaro na̧'ä̧chiņö̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ na̧huä̧chiy̧ä̧u̧ jahuätö Lázaro u̧bö̧a̧tö̧mä̧, Jesúsru ji ähuäja pä'ö
hue'inätö, ―Tu̧ru̧hua̧, repecuhuäcumä na̧'ä̧chö̧― pä'ö. 4 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ji ähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ na̧huä̧cha̧'a̧mä̧ 'corupäi'önämä na̧'ä̧cho̧cö̧. Dios beipocö öadihuä huo̧juä̧chi'̧ö̧
esehua pä'ötä na̧'ä̧chö̧, adihuä işa̧ jiy̧ä̧u̧, Dios I ̧ ̧rö̧ úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä

na̧'ä̧chö̧ ja̧u̧mä̧― pä'inö. 5 JesúsmäMartarö'inä, köjähuajuru'inä, Lázarorö'inä repe'inö. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Lázaromä na̧'ä̧chö̧do pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ todäre mo̧ro̧ kiņö̧ jiņä̧ ö̧jo̧mȩtä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
u10:34 Salmos 82:6Mo täbocö ka̧cuiņä̧tö̧do Israel ö̧ja̧rö̧ huȩnȩ 'quiecuä ö̧ja̧. Jahuätömä ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios im̧iņä̧ hue'ö
ö̧ja̧'a̧ ö̧ ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä pä'ö päinä̧u̧do Salmos cuyärunämä.
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todäre mo̧ro̧ kä̧ji'̧ca̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ru̧ pä'inö: ―Jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ ̧'chä̧tu̧cua̧―.
8 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ pä'inätö: ―Rabí, nip̧o̧ ja̧'a̧cu̧tä̧ judíos ö̧ja̧ inädunä icu cuä'ö
cua pä näcujä juhua'a ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Juhua'atä cui'̧cha̧ pä'öjä tä̧ji ̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧?―

pä'inätö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús ädä nö: ―¿Ya'ute mo̧ro̧mä̧ doce horas jo̧mȩnä̧ recuoca'a
tä̧ji?̧ Ya̧tȩ, mo̧ro̧ cue'ächömä pij̧ä̧ tȩa̧u̧ to̧pä̧rö̧nö̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧ 'tö̧'ȩpö̧ mo̧'o̧cö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
yodo cueächö ömä 'tö̧'ȩpö̧ mo̧'ö̧, tȩa̧u̧ jui'̧a̧ ja̧'a̧ ö̧― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧, pa̧'a̧nö̧'iņä̧
pä'inö: ―Ta̧hua̧ru̧hua̧ Lázaromä täcö ä'i'äji. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö'orädarö pä'ö 'chö̧sä̧ ömä―.
12 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧, ä'i'ö ömä ö̧'ip̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧―. 13Ä'i'äji päiyä̧u̧
päcua'a ä'ähuätä ¿ä'i'äjicö̧? pä'ö amöcuädinätö u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä
―ä'i'äji― päomenämä 'corupä'i'äji pä'ö pä'inö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä huäjunätä pä'inö:
―Lázaromä 'corupä'i'äji. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ todepa'a ö eseusä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ adihua'a
ucuturumä, örö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä totarö ̧'chä̧tu̧cua̧―
pä'inö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ päiyäcu ya̧tȩ, Tomás pä'ö miçua̧, ta̧ju̧nä̧ uhuäpächinö pä äcumä chucu
huo̧juip̧ä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧ pä'inö: ―Ujutu'inä Jesúscu 'corupä 'ätucua ̧'chä̧tu̧cua̧― pä'inö.

Jesús ötäsä hua'are ö oächäcuähuämä pähuinö huȩnȩ
17 Jesús Betaniara̧'a̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ ―Lázaro ö'co jähuä öta'a ömä täcö pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧

päia'a― pä'ö huo̧juä̧chi'̧iņö̧. 18 Betania ötahuiyämä Jerusalén ömä tö'cönänö jiņa̧'a̧. Tres
kilómetros tö'cöhuächi'önä jo̧mȩtä̧ jiņa̧'a̧. 19 Judíos ö̧ja̧'iņä̧ recuätö ichäjätö jiņa̧'a̧, Martarö'inä,
Mariarö'inä ö̧jä̧hua̧ 'corupäi'äjiyä̧u̧ru̧ ppä'ädätö nä̧tö̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö a̧'cua̧ adihuächi'önä
ucuocua pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Martamä Jesús ichödo pä'ö ji ähua'a kä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, köjähuaju

Maríamä isode jacuä kö̧'ip̧a̧'a̧nä̧, rä'opächö topö 'chiņä̧ju̧ iŗȩbȩhuo̧mȩ. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Martamä Jesúsru pä'inäju: ―Chu̧ru̧hua̧, ucutä po cu̧ju̧ ö̧mä̧ chö̧jä̧hua̧mä̧ 'corupä'i'ocö paji.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä Diosrö jäcuepömä iy̧ä̧cua̧jä̧ pä'ömä huo̧jua̧ju̧sä̧― pä'inäju.
23 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Jesús ädä nö: ―Cu̧jä̧hua̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö o̧ä̧chä̧cua̧― pä'inö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ päcua pä'inäju: ―A̧'a̧. Röji mo̧ro̧ hua'inätö o ächö mo̧ro̧ päi'omenämä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö oächäcua'amä huo̧jua̧ju̧sä̧― pä'inäju. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús päinäcua̧:
―Ttötäsä oächäcuähuämä, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jö̧nä̧ Hua̧mä̧. Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
'corupä 'a'anä'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧rä̧tö̧ örö a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ yorö'iso hua'ö icuocotö. ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetäjujä?―
pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcua: ―A̧'a̧ chu̧ru̧hua̧ esetäjusä. Ucumä Cristojä. Dios I ̧ ̧, pij̧ä̧ra̧'a̧ içhä̧cua̧
päinäcumä ucutä ja̧'a̧ pä'ö esetäjusä― pä'inäju.

Jesús'inä ajuähuinö huȩnȩ
28Martamä ja̧'hua̧nö̧ pä'äju'caju ppa̧'ä̧chä̧chiņä̧ju̧. Ppa̧'ä̧chä̧chö̧ köjähuajuru ji'äu 'chä̧hui'̧iņä̧ju̧

yä̧huä̧iņä̧tä̧: ―Chöjähuaju, Huo̧juȩcuä̧ Işa̧mä̧ täcö ichäji. Ucurutä huopäji― pä'inäju. 29 Ja̧'hua̧nö̧
päja'a kä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ Maríamä ä̧rä̧mi'̧ö̧ Jesúsru topö 'chiņä̧ju̧. 30 Jesúsmä ötahuiyä jacuä
päi'önämä doächi'ö juiyäi jiņa̧'a̧. Marta churutä kö̧'o̧cui'̧o̧mȩtä̧ kiņö̧ jiņä̧. 31María ja̧'hua̧nö̧
jurunä ä̧rä̧mi'̧ö̧ räjopächa'a to omenä, judíos ö̧ja̧, isode jacuä jahuäjutä ka̧'cua̧ adihuächi'önä
ucuocuä̧rä̧tö̧mä̧ ko'ca'anä ru'hui'inätö. ―Hua'are rötähuome ajuäu 'chä̧ju̧ a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inätö.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ María Jesús ö̧jo̧mȩ rȩbȩu̧, Jesúsru tojomenä, ö̧jä̧pö̧ kada'ca mo̧'ä̧mö̧ pä'inäju:
―Chu̧ru̧hua̧, ucutä po cu̧ju̧ u̧mä̧ chö̧jä̧hua̧mä̧ 'corupä'i'ocö paji― pä'inäju. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Jesús, María'inä jahuäjucutä ichäjätö judíos ö̧ja̧'iņä̧ ajuähua'a toomenä a̧'cua̧nä̧mä̧ juiyo
a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―¿tȩnȩ cutäjätucuärö?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö:
―Topächi Tu̧ru̧hua̧―. 35 Jesúsmä ajuähuinö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ajuähuiy̧ä̧u̧ ―Topi. Juiyo repeinäcu
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ja̧'a̧― pä'inätö judíos ö̧ja̧mä̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ö korotö pönämä pä'inätö: ―¿Pidemä
Lázaro 'corupäi'ö juiya pä'ömä jȩö̧ juiyönä huinö tä̧ji,̧ ätocätörö'inä to önä aditö icuinömä?―
pä'inätö.

Jesús, Lázarorö oädinö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Jesúsmä hua'are rötähuome 'chä̧hui'̧iņö̧. Pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧.

Hua'are rötähuomemä idorä jiņa̧'a̧. Idorä ä'camä inäbi ö mö̧ȩcuiņa̧'a̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―Inäbi
pporädö icuätucui― pä'ö hue'inö Jesúsmä. Ja̧'hua̧nö̧ hueiyäcua Martamä, 'corupä'i'äjiminä
uböa'cajumä pä'inäju: ―Chu̧ru̧hua̧, täcö huahua'a. 'Corupäi'a'a ömä pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päi'a'a
täcö―. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinäcua̧: ―Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ ö̧mä̧ Dios beipocö öadihuä
tocu'huäcuajujä ¿pä'ocö päjisä tä̧ji ̧ ucurumä?― 41 Ja̧'hua̧nö̧ pääji o'ca'a inäbi pporädö icuinätö
'corupä'i'äjimä ju̧huȩnȩtä̧ ö̧'a̧'a̧nä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesús mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧ topö ucuocuinö: ―Chä'o
örö cuä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧ adihua'a pä'ö eseusä ucuru. 42Huo̧jua̧sä̧ örö 'cuäopönä cuä̧ju̧cua̧'a̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö pȩnȩ ka̧cuä̧tö̧ ucuru chucuocua'a ä̧ju̧cuiy̧a̧ ö̧ pä'ö huäjunätä pä'äjisä, ä̧ju̧cu̧
esetäcua'anö iso päi'önä örö huecuhuina'amä― pä'inö. 43 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö pä̧içu̧nä̧

huopö pä'inö: ―¡Lázaro, juhuorö rä'opi!― pä'inö. 44 Ja̧'hua̧nö̧ päcu 'corupä'i'äjimä rä'opächinö,
u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ 'corupä'i'ätörö ä̧rä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧nä̧ juäocua'a. Ö'ä'inä pö̧jä̧ta̧ işa̧bä̧nä̧
kärocuächönä juäocuina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ―i'̧cha̧ ejädö icuätucuirö― pä'inö Jesúsmä.

Judíos ö̧ja̧ uruhuotö Jesúsru cuä'ö cua pä'ö ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos ö̧ja̧, Maríarö ppä'ädö 'chä̧jä̧tö̧ ö̧ recuätö, Jesús jȩa̧'a̧ topäjätö'cotö
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö amöcuädinätö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö ö korotömä fariseos

huotörötä ji ähua pä'ö 'chiņä̧tö̧. O'ca juiyönä Jesús jȩä̧jim̧ä̧ ji ähuinä̧u̧. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
sacerdotes uruhuotö'inä, fariseos huotö'inä, judíos ö̧ja̧ jiņä̧ isocu hueähuä ö̧ja̧rö̧ huopo'ö,
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ huȩnȩ ucuocua pä'ö. ―Ja̧u̧mä̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧ rö̧ȩnä̧ jȩä̧'cha̧'a̧mä̧,
¿ a̧'a̧nö̧ jȩtä̧cua̧'a̧jä̧ ö̧ ujutumä?― pä'inätö. 48―Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧'cha̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ totä̧rö̧ ö̧mä̧ o'ca
toi'önätä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö ömä Roma ö̧ja̧mä̧, turuhuo'inä 'cho'ipö ujutu
judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ya'opö icu chäcuotö― pä'inätö. 49 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö ö ya̧tȩ, Caifás
pä'ö miçua̧, ja̧u̧ a̧'ȩnä̧ sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ pä'i'inömä pä'inö: ―Ucutumä jerupätöjä
juiyo. 50Ujutu judíos ö̧ja̧ o'ca toi'önä be pächö juiya pä'ö, ya̧tȩtä̧ 'corupäi'ö ömä abonänö
adihua'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö'inä u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ juiyo― pä'inö. 51 Ja̧'hua̧nö̧
päinömä, chutä a̧mo̧nä̧ amöcuädi'ö pä'ocö pinö. Jiy̧ȩnö̧ a̧'ȩnä̧mä̧ sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu
juȩ'ip̧a̧ ja̧'a̧ ö̧ pätetö ucuocuinö Dios iḩuȩnȩ pätecuächä̧cuȩmä̧, ―Jesúsmä judíos ö̧ja̧rö̧ ppäda
pä'ö 'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧― pä'ö. 52 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ö̧ja̧rö̧tä̧ ppäda pä'ömäcö jiņa̧'a̧. O'ca toi'önä Dios
i ̧ ̧mö̧ huotö, kara'a'inä, kara'a'inä, pperecuächinätö jiņä̧ yotöte pä 'önä Jesús ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö'inä
jiņa̧'a̧. 53 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jahuätö huȩnȩ ucuocu ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧ Jesúsru
cuä'ö ̧cuä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö ku̧niņä̧tö̧. 54 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä jahuätö judíos ö̧ja̧ ä'ca
jo̧mȩmä̧ huäjunämä cue'ächocö pinö juhua'a yabocumä. Juhua'a ö rä'opächö, ö̧ja̧ toächome
tö'cönänö kä̧jä̧ra̧'a̧ iḩuiņö̧, Efraín ötahuiyänä ö̧ja̧ pä'ö. Juhua'atä kiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧.

55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ judíos ö̧ja̧ öäre pä'cäri, uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ a̧ pä'ö
tö'cöhuächi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuätö ö̧ja̧ toächome tö'cö kä̧jä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧mä̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧, uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri kä̧mä̧dä̧cua̧'a̧ ä'canä Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
amöcuädö adihuächi'önä jȩ ä̧cuä̧hua̧ pä'ö. 56 Jesúsrutä usä̧riņä̧tö̧. Dios ö̧jode jacuä kä̧nö̧ jä'ecu
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧ päcuhuätucuä? ¿Pä'cärira̧'a̧mä̧ ichö juiy̧ä̧cua̧ tä̧ji?̧― pä'inätö. 57 Ja̧u̧nu̧mä̧
sacerdotes uruhuotöcu, fariseos huotöcu o'ca toi'önä̧rö̧ hueähuä hue'ö u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a jiņa̧'a̧:
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―Jesús ö̧jo̧mȩ cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ 'chu'huädö cärenä tötarö pä'ö jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'ö.

María Jesús ö̧jä̧pö̧nä̧ amehuoya dajepinö huȩnȩ

12 1 Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ a̧ pä'ömä ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ ya'ute mo̧ro̧ juiyina'a.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jesús Betania ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧, Lázaro 'corupäi'ome ö oädinäcu

ö̧jiņo̧mȩ. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩmä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ u̧cuȩ ucua pä'ö pä'cäri jȩpiņä̧tö̧,
Jesúsrutä amöcuädö. Martamä u̧cuȩ iyä'chö ppä'ädä̧riņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Lázaromä
korotöcu'inä Jesúscutä cuä̧nö̧ piņö̧ mesa isodänä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Maríamä, rö̧ȩnä̧ micuähuoya
nardo isoya pä oya, medio litro tö'cöhuächi'önä jo̧mȩnä̧ i'cächö, da'epinäju Jesús ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧.
Da'epäjäju'caju kuhuo'chenä 'ca̧'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ isodemä jä äyodetä amehuächi'ina'a
juhuoya amehuoya ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jȩjiy̧ä̧cu̧ ya̧tȩ, Judas Iscariote pä'ö miçua̧, Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧
işa̧, Simón i ̧ ̧ Jesúsru iyö içuä̧cua̧mä̧ pä'inö: 5―Juhuoya adiu amehuoyamä trescientos denarios
jo̧mȩnä̧'iņä̧ micuäu'a̧nö̧ joya.v ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö iyö cuocoya jiņoya ö usurä isotörötä pärätä
iyö ppä äda pä'ömä?― pä'inö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä usurä isotörö re topö pä'ocö pinö. Chutä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'inö, öäre pärätä ȩcä̧yu̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧. Ju̧huä̧yu̧nä̧
ȩnä̧'chö̧mä̧ ö̧nä̧u̧cuä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧ pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús pä'inö ja̧u̧ru̧: ―Huäinä ja̧'a̧tä̧

topiju jȩja̧'a̧nä̧. Ttörö idoränä ötäcuome mo̧ro̧ amöcuädö hua'adö ku̧ju̧niņoya. 8Usurä isotörö
ppäcuhuädätucua pä'ömä 'cuäopönätä kä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä 'cuäopönä ko̧cö̧sä̧ pomä―
pä'inö.

Judíos ö̧ja̧mä̧ Lázarorö'inä cuä'ö cua pä nö huȩnȩ
9 Judíos ö̧ja̧ ö̧ recuätö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―Jesúsmä Betania ötahuiyära̧'a̧ kö̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ juhua'atä 'chiņä̧tö̧ Jesúsru to a pä'ö. Jesúsru'inä to a pä a'anä, Lázarorö'inä to a
pä'inätö, Jesús hua'are ö oädinäcuru. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes uruhuotömä Lázarorö'inä
cuä'ö cua pä'ö ucuocuinätö. 11 Lázaro hua'are ö oächiyä̧u̧ recuätö judíos ö̧ja̧ jahuätörö
jaropi'ö, Jesúsrutä a̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Lázarorö'inä cuä'ö cua pä'inätö.

Jesús Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ doächinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ ―Jesúsmä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ichödo― pä'ö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ ö̧ja̧

recuätö, pä'cäri jȩ a̧ pä'ö 'chä̧jä̧tö̧mä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ojiyä otoö 'cui'ö iḩuä̧ji,̧ ötahuiyä u̧miçu̧
rä'opinätö Jesúsru to a pä'ö. Icha'a topö huopinätö: ―¡Juiyo adihua'a! Tu̧ru̧hua̧ Dios im̧iņä̧
ichömä Dios ppädäcuähuänä adiunä ö̧jä̧cua̧.e ¡Israel ö̧ja̧ tu̧ru̧hua̧mä̧ pidetä!― huopinätö.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä mörö ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ po̧cuip̧ö̧ huä̧mä̧diņö̧. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧tä̧
päa'a: 15―¡Yecuecuätucuä' Sión ö̧ja̧! ¡Topätucui! Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧ mörö i ̧ ̧nä̧ huä̧nö̧ ichö
täcö―f päa'a. 16 U̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'amä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ äcuomenämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús beipocö öadihuänä ö'ärohuächinö o'ca'a ja̧'hua̧nö̧ ötö'cö huȩyu̧cuiņa̧'a̧'iņä̧,
ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩ ̧na̧'a̧'iņä̧ amöcuädi'inätö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús, Lázarorö hua'are ö o'ädö,

idorä jacuä ö räopa pä'ö huoomenä chutäcu ka̧cuiņä̧tö̧tä̧ ötö'cö ji'ähuä̧riņä̧tö̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ji ähuä̧ra̧'a̧ ö̧ recuätö Jesúsru topö rä opina'amä, Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩiņö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧.
19 Ttö̧ja̧ recuätö ja̧'hua̧nö̧ Jesúsru topö rä opiyä̧u̧ fariseos ö̧ja̧mä̧ pä'ähuinätö jitötäcu:
―¡Topätucui! Hueyecutä hueyecuätöjä. O'ca toi'önätä ̧'chä̧cu̧― pä'ähuinätö.

v12:5 Ya'ute denariomä, ya'ute mo̧ro̧ adicuome micuä jiņa̧'a̧do.
e12:13 Salmos 118:26 f12:15 Zacarías 9:9
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Griegos ö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru to a pä nö huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrö ucuotö jȩpö̧ pä'cäri 'cuä opa pä'ö 'chä̧jä̧tö̧ ö̧mä̧ yotöcunämä griegos
ö̧ja̧ jiņa̧'a̧. 21 Jahuätömä Feliperö jä'epö 'chiņä̧tö̧, Galilea rȩjȩ Betsaida ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧rö̧.

―Cha̧hua̧ru̧hua̧, Jesúsru tota pä'ätöjä― pä'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu, Felipemä Andrésrö ji'äu
'chiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätö ta̧ju̧cuäyotö Jesúsru ji'ähuäjinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähua'anä Jesúsmä
pä'inö: ―Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö beipocö öadihuänä ö'ärohuächa pä'ömä täcö jo̧mȩ päi'a'a. 24 Iso
päi'önätä pä'ösä ucuturu. Trigo işä̧tȩmä̧ rȩjȩ jacuä mo̧'ö̧ hua'ö icuoca'a jö̧ ö̧mä̧ katähuätetä ja̧'a̧
jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rȩjȩ jacuä ö hua'ö icu umä ba'ipö, rö̧ȩnä̧ huȩjä̧cua̧'a̧. 25 Chutä a̧'cua̧rö̧
repe'ömä to̧ȩ'ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧ chutä a̧'cua̧rö̧ repe'ocömä toe'oca'atä kä̧cuä̧huä̧
i'co u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. 26 Ttö huedö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä kö̧mä̧, huäinä ichö öcutä. Juhua'acumä ö
chö̧jo̧mȩtä̧ ö̧jä̧cua̧ ö huedö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧. O'ca toi'önä ö huedö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päi'önä
kä̧tö̧mä̧ Chä'o ä'ca ömä úcuo ö̧ja̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧― pä'inö Jesús.

Jesús chutä 'corupäi'ä̧cuȩ jiäcuähuinö huȩnȩ
27―Jitämä juiyo cha̧'cua̧ juiyächi'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ pädö'a̧nö̧ jä̧ ö̧?

Chä'o, jitä 'cuä̧do̧pä̧cuȩ ö̧ chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädi ö ¿pädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Pädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jitä
päi'önä chö̧ja̧'a̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuädopa pä'ötä kö̧sä̧. 28 Chä'o ucurutä ucuotönä jȩpi―̧ pä'inö
Jesús. Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Ya̧tȩ iḩuȩnȩ rä̧mip̧iņa̧'a̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧: ―Täcö ucuotönä jȩpä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧― pä'ö rä̧mip̧iņa̧'a̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ rä̧mip̧iy̧ä̧u̧, ippeyenä kä̧nö̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ ―cu'upätä cöröächa'a juhua'amä― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä pä'inätö:
―Juhua'amä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ucuocuäcu― pä'inätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ pä yäcu Jesús
pä'inö jahuätörö: ―Ja̧'hua̧nö̧ iḩuȩnȩ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧ örötä ppäda pä'ömäcö ja̧'a̧. Ucuturutä
amöcuädö ucuocua'a juhua'amä. 31 Jitämä pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icuometä päi'a'a.
Jitämä pij̧ä̧nä̧ hue'örö kä'ö icuäcuometä päi'a'a. 32 Ttörömä, pij̧ä̧ ö̧ cä'epö u̧nu̧ u̧mä̧, pij̧ä̧
ö̧ja̧ örötä chönä o̧dip̧ä̧cua̧sä̧ o'ca toi'önä̧rö̧― pä'inö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä ¿Däjenäcö̧

'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧? pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pä'inö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ö̧ja̧mä̧ ädä nätö:
―Cristomä 'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧ pä'ömä huo̧juip̧iņä̧tö̧jä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧
¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö päcuhuä ö, “Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö cä epäcuotö” päcuhua'amä? ¿Tide jä̧ ö̧ Ttö̧ja̧ Işa̧
pä'i'inödo päcuhuäcumä?― pä'inätö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús pä'inö: ―Jitämä tȩa̧u̧tä̧ hua̧mä̧
jurunätä ö̧jä̧cua̧ ucutucumä. Jiņä̧ tȩa̧huä̧iţä̧ cue'ächätucui, ni'̧ȩcuä̧chö̧ cuijuiyuhuächi'ätucua'acu.
Yo̧ö̧ jacuänä cue'ächömä, i'̧cho̧mȩ'iņä̧ jȩru̧pa̧. 36 Tȩa̧u̧tä̧ hua̧rö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö
amöcuädätucui jiņä̧ tȩa̧huä̧iţä̧, tȩa̧u̧ i ̧ ̧mö̧ päcuhui'ätucuäcua'a̧nö̧― pä'inö. Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧
pä'ö cä'ädö, jahuätörömä dajahuächö iḩuiņö̧.

Recuätö Judíos ö̧ja̧ eru juäi to a'anä'inä Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
37 Jesúsmä Dios ö ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧ rö̧ȩnä̧ jȩä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ jiņä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧co̧cu̧

pinö. 38 Tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ
pätecuächa pä'ö. Isaías pa̧'a̧nö̧ päinö:
Chu̧ru̧hua̧, jitähuinö huȩnȩmä̧ esetocotö. ¿Titöjä̧ ö̧ cujuru u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ cu̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧?g
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧ juiyönätä jiņä̧u̧ Isaías pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päina'a ö:
40Diosmä to oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩiņä̧u̧. Ttamöcuädö juiyönätä jȩiņä̧u̧, topö, huo̧juä̧chi'̧ö̧
amöcuädö pärou cua'acu pä'ö, adihuächi'önä aditö icu juiya pä'ö.h

g12:38 Isaías 53:1 h12:40 Isaías 6:9-10
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41 Isaíasmä ja̧'hua̧nö̧ pä'inö Jesús beipocö säruunä öadihuä toomenä. Ötö'cö'inä ucuocuinö
ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧.

42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä judíos ö̧ja̧ uruhuotö ö recuätö a̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ Jesúsru.
Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧ fariseos huotörö ye'ecu a̧möcuädömä huäjunämä ji'ähuocotö
pinätö̧, u̧huo̧jui'̧ode ö ya'opö cuätö pä'ö. 43 Ttö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧tä̧ úcuo ö̧ja̧ pä 'a pä'ö
repe'inätö jahuätömä, Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ úcuo ö̧ja̧ pä 'ome ö'inä abonänö.

Jesús jiähuinö huȩnȩtä̧ ro̧ȩpä̧cua̧'a̧do röji mo̧ro̧ päi'omenämä
44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Jesúsmä pä̧içu̧nä̧ huopö pä'inö: ―Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧, örömä a̧'cua̧

huȩnä̧ro̧cö̧. Ttörö hue'inörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧. 45 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö topömä, örö hue'inörötä topö.
46 Ttömä pij̧ä̧ra̧'a̧ chichomenämä, tȩa̧u̧ jö̧nä̧ ichinösä, örö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ yo̧ö̧nä̧ ö̧jö̧ juiya
pä'ö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jidäu huȩnȩ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧ micuähuächönä
pä'ö icuocösä. Pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö chicua pä'ömä ichocö pinösä. Pij̧ä̧ ö̧ja̧
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäda pä'ötä ichinösä. 48 Ttörö ya̧'o̧cuä̧rö̧, chiḩuȩnȩ ä̧ju̧cua̧ pä'ocotömä jitörötä

micuähuächönä pä'ö icuähuämä täcö ku̧nä̧rä̧tö̧. Jidähuä'ijö huȩnȩtä̧ jahuätörö micuähuächönä
pä'ö içuä̧cuȩmä̧ röji mo̧ro̧ päi'omenä. 49 Ttömä ötä chamonämä ji'ähuocö pä'ijösä. Chä'o
Dios, örö hue'inötä pä̧dä̧cuȩ'iņä̧, jiḑä̧huä̧cuȩ'iņä̧, hueinäcusä. 50 Chä'o Diosmä kä̧cuä̧huä̧ i'co
u̧ju̧nä̧riy̧a̧rö̧ pä'ötä hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueina'amä huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ o'ca juiyönä

jidäumä, Chä'o Dios hueinö ta̧'a̧nö̧tä̧ ji'äusä― pä'inö Jesús.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ ötöquinö huȩnȩ

13 1 Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ ä̧cua̧'a̧ ä'canä Jesúsmä, ―Pij̧ä̧ ö̧ rä'opächö, Chä'o
Diosrö ppa̧dä̧chä̧cuo̧mȩmä̧ täcö pätecuächa'a― pä'ö huo̧juiņö̧. Chutä umöhuäyotö pij̧ä̧nä̧

ka̧cuä̧tö̧mä̧ 'cuäopönätä repeinä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― örö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧, täcö
pätecuächa'a― pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ cädi'äcuähuä juiyönätä repeinä̧u̧.

2Nip̧ä̧ro̧mȩ cuäcuähuä ucuäji o'ca'a, ähue ämä Simón i ̧ ̧, Judas Iscariote Jesúsru iyö icua
pä'ö amöcuädönä jȩä̧ji ̧ o'ca'a jiņa̧'a̧ täcö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, Jesúsmä, ―Chä'o Diosmä o'ca juiyönätä
hueähuä işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö hueäcusä― pä'ö huo̧juiņö̧. ―Dios ötä ichinösä ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrötä ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ jitämä― pä'ö'inä huo̧juiņö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ cuä̧nö̧ ö̧'o̧mȩ ö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme o̧ta̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuinö. Ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuäji'ca̧ pa̧yu̧'cua ȩmo̧po̧'ö̧ äcänä
kärocu ̧'ä̧dä̧cuä̧huiņö̧. 5 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ajiya huähuäbanä ajiya da'epo'ö, u̧huo̧juȩtä̧u̧ ö̧jä̧piy̧ä̧
töquinö. Töcö cä'ädö yotöcunärö 'ca̧'ö̧ icu jȩpiņö̧ öäre pa̧yu̧'cua äcänä ̧ä̧dä̧cuä̧huä̧'cuanä.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón Pedrorö ötöcometä päi'omenä, Pedro pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿Ttö chö̧jä̧pö̧
cu̧tö̧cä̧cua̧jä̧ tä̧ji?̧― 7 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Pa̧'a̧nö̧ jȩchö̧mä̧ jitätämä huo̧juä̧chi'̧o̧cö̧jä̧.
Jȩchö̧ o'ca'atä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧jä̧― pä'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä, ―Ucumä ö chö̧jä̧pö̧mä̧
yorö'isotä töcocöjä― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ädä näcu: ―Ucuru chötöcoca'a jö̧ ö̧mä̧
öcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ cu̧ja̧ pä'ö jui'̧a̧jä̧―. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simón Pedromä pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧,

chö̧jä̧pö̧tä̧mä̧cö̧. Chu̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, chu'inä o'ca juiyötä töqui ö―. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧cu̧:
―Aje i'äjimä jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ töcö içuä̧hua̧ täcö, ö̧jä̧pö̧tä̧ ötöcähua pä'ö recuä rö̧jä̧cu̧. Ucutumä
täcö töcö icuähuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämäcö― pä'inö. 11 Churutä iyö içuä̧cua̧rö̧
u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ―o'ca toi'önämä töcö icuähuocotöjä― päina'amä.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧piy̧ä̧ töcö cädomenä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme o̧ta̧ 'ca̧tä̧huä̧ji'̧ca̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
pä̧mä̧diņö̧. Pä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―¿Jitä ucuturu jȩchä̧jim̧ä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧? 13Ucutumä
päcuhuätucuäsä, “Huo̧juȩcuä̧ Işa̧” pä'ö'inä, “Chu̧ru̧hua̧” jö̧nä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucua'amä
jueö pä'ätöjä. Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧'iņä̧, ucuturu Huo̧juȩcuä̧
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Işa̧'iņä̧ cha'anä cu̧jä̧piy̧ä̧tu̧cu̧ chötöca'a ömä, ucutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ cutöcätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧
cu̧jä̧piy̧ä̧tu̧cu̧mä̧. 15 Ttö jȩchä̧jim̧ä̧, ucutu'inä ö jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cuȩ ij̧ȩpä̧jişä̧, ucuturu
jȩchä̧ji ̧ ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutu'inä. 16 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu: Ya̧tȩ u̧mö̧huä̧ya̧mä̧,
u̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧ abonänömä huocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ huȩ'ä̧hua̧mä̧ churutä hue'inö ö'inä
abonänömä huocö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ pädö cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧tä̧ eseunu
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧.

18Ucutu o'ca toi'önärömä pä'ocösä. Ttötä chȩmiņä̧u̧ru̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ pätecuächa pä'ömä, “Ttötäcu u̧cuȩ pa̧ cumä cha̧bo̧iy̧a̧tä̧ pä'i'äji”.i 19 'Cuäopäcua'a ä'canätä
jidähuä̧rä̧u̧jä̧, iso päi'önä 'cuäopa'a tocu'ätucuomenä, “Ttötäsä” pädinö amöcuädi'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 20 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu: Ttö huedäcuru ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ eseumä,
örötä eseu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö'inä ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ eseumä, örö hue'inörötä eseu― pä'inö Jesús.

Judastä ja̧'a̧ örö iyö içuä̧cua̧mä̧ pä'ö jiähuinö huȩnȩ
21 Jesúsmä, ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö a̧'cua̧ juiyächi'äcu huäjunä ji'ähuinö: ―Iso päi'önätä pä'ösä

ucuturu. Ucutu u ya̧tȩ örö iyö içuä̧cua̧―. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧, u̧huo̧juȩtä̧u̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
topäcuäu erunä päi'inä̧u̧, ―¿ deröcö̧ päa'a ja̧'hua̧nö̧mä̧?― pä'ö. 23 Jahuätö ö ya̧tȩ Jesús juiyo
repeinäcumä, Jesús amöcanä u becuächä̧rö̧nä̧ pinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Simón Pedromä, u̧mö̧nä̧tä̧
te'ö hue'inö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö ― derö ucuocuaja̧ pä'ö―. 25 Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu
pä'äji ta̧'a̧nö̧ Jesús amöcanä beecuächönä pä'i'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsru: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿ de
jä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ ja̧u̧mä̧?― 26 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ Jesús ädä nö: ―Pa̧ppä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ 'cuä'ädö
chiyäcumä, ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ pa̧ppä̧ 'cuä'ädö iyinö Judas Iscarioterö,
Simón i ̧ ̧rö̧. 27 Judas pa̧ppä̧ ȩmä̧ji ̧ o'ca'a Satanásmä doächi'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ doächi'iyäcu Jesús
päinä̧cu̧: ―Jȩcu̧'a̧ päcumä, jurunänötä̧ jȩpi―̧ pä'inö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩ mesa isodänä
cuä̧nö̧ pä̧jä̧tö̧mä̧ ―¿ a̧'a̧nö̧cö̧ päa'a juhua'amä?― pä'ö huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧ Jesús ja̧'hua̧nö̧
Judasrö päjimä. 29 Korotö pönämä amöcuädinätö, ―Judasmä pärätä ȩcä̧yu̧ a̧huä̧ra̧'a̧ ö̧ pä'cäri
jȩta̧ pä'ö recuä rö̧jö̧ mitö i'̧cha̧ pä'ö ¿hueäcucö̧? Usurä isotörö ppä'ädö i'̧cha̧ pä'ö ¿hueäcucö̧?―
pä'ö amöcuädinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧ppä̧ ȩmä̧ji'̧ca̧mä̧ yotäcu rä'opächinö. Räopächomenämä
yodo jiņa̧'a̧ täcö.

Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe äcuähua pä'ötä Jesús hueinö huȩnȩ
31 Judas räopächäji o'ca'a Jesúsmä pä'inö: ―Jitämä Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö beipocö öadihuänä

täcö pärohuächö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inönätä Dios beipocö öadihuä'inä täcö ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧.
32 Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ ö̧ pärocua'acu'inä, Diosnätä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö öadihuämä,
Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧. Diosmä ja̧'hua̧nö̧ Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inö öadihuä ij̧ȩpä̧cuo̧mȩtä̧ päi'a'a täcö.
33 Repedä̧u̧. Jitämä ucutucumä recuomä ko̧cö̧sä̧. Ucutumä örö cu̧sä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Judíos ö̧ja̧rö̧
pädinö ta̧'a̧nö̧ jitämä pä'ösä ucuturu'inä: Ttö chi'̧cho̧mȩmä̧ cuichö juiyätucu'a̧nö̧tä̧ huotöjä.
34 Jitämä jareö Hueähuä Huȩnȩ chiy̧ä̧u̧jä̧. Ucuturu repedö ta̧'a̧nö̧tä̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧tä̧ hue'ösä jitämä, ucutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
35 Ja̧'hua̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, o'ca toi'önä ucuturu to omenä, “iso päi'önä
Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧ jitöjamä” pä'ö u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'inö Jesús.
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Jesús Pedro ä̧ppö̧tä̧rä̧cuȩ jiähuinö huȩnȩ
36 Simón Pedro jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Jesúsru: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿to cui'̧cha̧'a̧ jä̧ ö̧?― Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö

ä̧ju̧cuä̧cu̧ Jesús ädä nö: ―Ttö chi'̧cho̧mȩmä̧ choca'anä cuichö juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧jä̧ jitätämä.
Yodojitä choca'anä cuiçhä̧cua̧jä̧― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedro pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿dä̧bö̧
chichö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitätä'inä? Ucuru ppädäda pä'ömä 'corupä'i'ö'inä 'corupädi'ö'a̧nö̧tä̧
hua̧sä̧― pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―¿Ucumä örö ppä'ädö 'corupäcuhui'ä̧cua̧jä̧
tä̧ji?̧ Iso päi'önätä pä'ösä ucuru: Ucumä, äcärä huoäcua'a ä'canä huäbodäcuänä cuä̧ppö̧tä̧rä̧cua̧jä̧
örö― päinä̧cu̧.

Jesúsnätä rȩbȩä̧cuä̧hua̧'a̧do Diosrömä

14 1―Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧ ucutumä. Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrömä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧.
Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ örö'inä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui.̧ 2 Chä'o ojusode jacuämä kä̧cuä̧huo̧mȩ

rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧. Juiyö ömä ji'ähuajisä ucuturumä. Cu̧jä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nu̧ 'chö̧sä̧.
3 Cu̧jä̧tu̧cuä̧cuo̧mȩ jȩpö̧ ku̧nu̧ 'chi'̧cha̧'a̧ ö̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧ chiçhä̧cua̧sä̧ ucuturu chȩma̧ pä'ö, öcutä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö, ötä chö̧jo̧mȩ ucutu'inä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Chi'̧chä̧cuo̧mȩmä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧. Mä̧nä̧'iņä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧― pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tomás päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧,
cui'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ¿mä̧nä̧mä̧ a̧'a̧nö̧ tu̧huo̧jua̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧?― pä'inö.
6 Jesús ädä näcu: ―Ttötäsä mä̧nä̧mä̧. Ttötäsä iso päi'önä jö̧mä̧. Ttötäsä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧.
Ttönätä rȩbȩä̧cuä̧hua̧'a̧ Chä'orömä. Ttö toönämä ya̧tȩ'iņä̧ rȩbȩhuo̧cö̧ Chä'orömä. 7 Ttörö
cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Chä'orö'inä huo̧jua̧ja̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ porö kä̧mä̧dö̧ yabocu 'chä̧nö̧mä̧
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧. Tocu'ä'ijätucuäcu täcö― pä'inö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Felipemä päinä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧,
Cuä'o Diosrö totönä ij̧ȩpi.̧ Ja̧'hua̧nö̧ cuij̧ȩpö̧ ö̧mä̧ juhua'a yabonö jätepä̧rö̧ juiyäcuotöjä―
pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Felipe, juiyo recuo ja̧'a̧ ucutucu chö̧ja̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧, ¿jiņä̧ örömä jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji?̧ Ttörö topömä, Chä'o Diosrö'inä topö täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧,
“Cuä'o Diosrö totönä ij̧ȩpi”̧ ¿päcuhua'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 10 Ttö'inä Chä'o Diosnätä kö̧sä̧. Chä'o
Dios'inä önätä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿esetocöjä tä̧ji?̧ Ucuturu jidäu huȩnȩmä̧, ötä cha̧mo̧nä̧
amöcuädö ji'ähuocösä. Chä'o Dios önä kö̧tä̧ o'ca juiyönä ö̧ja̧ eru juäi jȩchö̧nä̧ jȩpö̧mä̧.
11 “Ttö'inä Chä'o Diosnätä kö̧sä̧, pärocua'acu'inä Chä'o Diosmä önätä kö̧” pädomenämä iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetätucui. Ja̧'hua̧nö̧ pädö cuesetätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧, o'ca juiyönä jȩchö̧tä̧'inä
topö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui ̧ ö̧. 12 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu: Ttörö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ö
jȩchö̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cua̧. Chä'o Diosrö chi'̧cha̧'a̧ ö̧ ö pa̧'a̧nö̧ jȩcho̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ä̧ö̧ jȩä̧cua̧.
13O'ca juiyönä ö chim̧iņä̧ jäcuepätucumä jȩchä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧ Chä'o Dios öadihuä
eseu ucuotäcua'a̧nö̧, I ̧ ̧ Dios jȩcho̧mȩ ö̧. 14O'ca juiyönätä jäcuepätucumä, ö chim̧iņä̧
jäcuepätucu umä jȩchä̧cua̧sä̧― pä'inö Jesús.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ppä'ädö içhä̧cuȩ Jesús ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
15―Ttörö repecuhuätucu umä, huedö jȩpä̧tu̧cui.̧ 16 Juhua'acumä Chä'o Diosrö jä̧dȩpä̧cua̧sä̧.

Jädepomenä Chä'o Dios ka̧ra̧ Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ huȩä̧cua̧ ucuturu. Ja̧u̧mä̧ icuicuä juiyönä
'cuäopönätä ö̧jä̧cua̧ ucutucumä. 17 Ja̧u̧ ka̧ra̧ Ppädäcuähuä Işa̧ pädäcumä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧, iso
päi'önä jö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧ ja̧'a̧. Pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ru̧ ȩmö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotö, topö'inä to ococu
ja̧'a̧ ö̧, huo̧ju̧'iņä̧ u̧huo̧juo̧co̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧ ucututäcu
ö̧ja̧'a̧ ö̧. Ö̧ja̧'a̧nä̧, koronömä jacuänä'inä ö̧jä̧cua̧ ucutunätä. 18 Reyotörö cuipa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
katä chicuipo̧co̧u̧jä̧ ucutumä. Ucututäcu chö̧já̧ pä'ö ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧. 19 A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a pij̧ä̧
ö̧ja̧ juhua'a yabocumä to ö juiyäcuotö örömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä tocu'ätucuäcua̧sä̧.
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Ttö cha̧'cua̧ra̧'a̧ ö̧ ucutu'inä cua̧'cua̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. 20 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ päi'omenämä, Ttö'inä Chä'onätä̧
chö̧ja̧'a̧mä̧, ucutu'inä önätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧, ö'inä ucutunätä chö̧ja̧'a̧mä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.
21 Ttö huedö amöcuä̧rö̧ esetömä iso päi'önä repeäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ örö repe'ömä Chä'o'inä
repeäcu, ö'inä repedä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ repedäcurumä, ötä chö̧jö̧ huäjunä chij̧ȩcuä̧cua̧sä̧― pä'inö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ka̧ra̧ Judasmä, Judas Iscariotemäcö̧, jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿ a̧'a̧nö̧ jȩpö̧
ujuturutä huäjunä cuij̧ȩcuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ cuij̧ȩcuo̧ca̧'a̧nä̧mä̧?― 23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús
ädä nö: ―O'ca toi'önä örö repe'ätömä, chiḩuȩnȩ'iņä̧ esetäcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä Chä'o
rȩpȩä̧cua̧. Chä'o'inä ö'inä jahuätörö chäcuotöjä, tö̧ja̧cua̧ pä'ö jahuätöcutä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
örö repe'ocömä chiḩuȩnȩ'iņä̧ esetocö. Cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ huȩnȩmä̧, ötä chiḩuȩnȩmä̧cö̧. Chä'o

Dios örö hue'inö iḩuȩnȩtä̧ ja̧'a̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, ucutucu chö̧jä̧iţä̧ ji'ähuäjisä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧,

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧, Chä'o Dios ö chim̧iņä̧ huȩä̧cua̧mä̧, o'ca juiyönätä u̧huo̧juȩtä̧cua̧ ucuturu.
Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä ucuturu jidähuinö cuamöcuädi'ätucunä u̧huo̧juȩtä̧cua̧.

27 Ttömä chiḩua̧'a̧nä̧, a̧'cua̧ adiu kä̧cuä̧huä̧ ucuturu ku̧nip̧ö̧sä̧. Ttötä cha̧'cua̧ adiu chö̧jä̧'ij̧ö̧
chiyipä̧u̧jä̧. Pij̧ä̧ ö̧ja̧ yö'a̧nö̧mä̧ iyocösä. Cua̧'cua̧ a̧cu̧huȩcuä̧tu̧cuä̧'. Ye'ecu'inä yecuhuätucuä'.
28 “Chiḩuä̧cua̧sä̧” päda'a'inä ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧. “Chiu̧̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ chiçhä̧cua̧sä̧ ucutucu chö̧já̧
pä'ö” päda'a'inä ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧. Ttörö repecuhuätucu umä esehuächi'ötä esehuächi'ajatöjä,
“Chä'orö chi'̧chä̧cua̧sä̧” pädomenä. Chä'omä ö ö'inä abonänö hua̧ ja̧'a̧ ö̧ esehuächi'ajatöjä.
29 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopö juiyäitä ji'ähuäjisä ucuturu, pätecuächönä 'cuäopomenä amöcuädi'ö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 30 Jitämä ucutucu rö̧ȩnä̧mä̧ ucuocuocösä, pij̧ä̧nä̧ hue'ä̧rö̧ icha'a ö täcö.
Ja̧u̧ jähuämä juida'a ö örö huȩä̧ra̧ pä'ömä jui'̧a̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chä'o Dios hueinö ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpö̧sä̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧ Chä'orö repeda'a u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Jitä ä̧rä̧mi'̧ä̧tu̧cui ̧ ̧'chä̧tu̧cua̧ porömä―
pä'inö Jesús.

Jesús toönämä adiunä jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧do

15 1―Ttötäsä jiņä̧ iso päi'önä uva po'tä juei po'tä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧. Chä'otä ja̧'a̧ juhuo'tä
a̧'ä̧rö̧mä̧. 2 Chä'omä ö ö todehuo'tä o'ca juiyönä u̧huä̧ju̧ huȩjo̧cö̧mä̧ ȩmip̧ö̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧mä̧, surojometä 'cui'opö aditö ku̧nu̧, juhua'a yabocutä u̧huä̧ju̧
huȩja̧ pä'ö. 3Ucutumä chiḩuȩnȩ jidähua'a cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ täcö aditö icuähuotöjä. 4 Ttönätä
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ cädi'äcuähuä juiyönä, pärocua'a ö'inä cädi'äcuähuä juiyönä ucutunä chö̧ja̧'a̧nä̧.
Uva po'tä juei po'tä ö todehuoco'tämä u̧huä̧ju̧ huȩjo̧co̧'tä. Juei po'tä ö todehuo'tätä u̧huä̧ju̧
huȩjo̧'tämä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucututä cuamonätucunämä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧mä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧.
Ttönä cädi'äcuähuä juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧tä̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧ jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 5 Ttötäsä juei
po'tä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧. Ucutumä rä'cä o' yä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ önätä
kö̧mä̧, ö'inä ja̧u̧nä̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧, u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩä̧cua̧. Ttö toönämä yorö'iso
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä ucutumä. 6 Ttönätä ko̧cö̧mä̧, po'tä do'opö icuähuo'tätä pä'i'ö.
Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jo'ö icuo'tätä pä'i'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jo'ö icu o'tämä ca̧ca̧ ̧pö̧, ocurä jacuä icuätö cuo'ö
icua pä'ö. 7 Ttönätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, pärocua'a ö chiḩuȩnȩ'iņä̧ ucutunä kö̧ ö̧mä̧, ucuturu
pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧ Diosrö jäcuepäcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucumä iyäcuotöjä. 8 U̧huä̧ju̧ rö̧ȩnä̧tä̧
huȩjö̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, Chä'o öadihuämä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ö
chu̧huo̧juȩtä̧u̧ päcuhui'äcuotöjä. 9 Chä'o Dios örö repeä'ijö ta̧'a̧nö̧tä̧ ucuturu'inä repe'ä'ijösä. Ttö
repedä'ijönätä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 10 Ttö huedö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ repedä'ijönätä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jȩpö̧sä̧ Chä'ocumä. Chä'o hueö jȩcha̧'a̧ ö̧, ja̧u̧ repeä'ijönätä kö̧sä̧. 11 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ ji'ähuäjisä
ucuturu ö cheseunätä cuesehuiyätucua ö pä'ö, eseutä eseu cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 12Ucuturu
repedä'ijö ta̧'a̧nö̧tä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ucuturu huedömä. 13 Ya̧tȩ chutä
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repeä̧u̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö a̧'cua̧rö̧ iyäu icu 'corupä'i'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ repe'ö. Ja̧'hua̧nö̧ repeome ö'inä
abonänö jö̧nä̧mä̧ yorö'isotä repeäcuähuoca'a. 14Ucutumä o'ca juiyönätä huedö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧
chahuaruhuä repedä̧u̧jä̧. 15Ucutumä “huedö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧” jö̧nä̧mä̧ pädoco̧u̧jä̧ juhua'a
yabocumä. Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ u̧ru̧hua̧ jȩö̧ jerupätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä o'ca juiyönätä
Chä'o päa'a chä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧ ucuturu ji'äu icusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä “chahuaruhuä repedä̧u̧”
pädä̧u̧jä̧. 16Ucututä amöcuädö ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ örömä. Ttötä amöcuädö ȩmiņö̧sä̧ ucuturumä.
Ucuturu ȩmiņö̧'ca̧ hue'ö chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä jȩpö̧ cui'̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö,
u̧huä̧ju̧ päi'önämä icuicuä juiyönätä jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
Chä'o Diosrö chim̧iņä̧ jäcuhuepätucumä o'ca juiyönä ucuturu iy̧ä̧cua̧. 17 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ ö huedömä:
ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui―̧ pä'inö Jesús.

Pij̧ä̧ ö̧ja̧ Jesúsru a̧'u̧ ̧na̧'a̧ ö̧ ujuturu'inä a̧'u̧tu̧ huȩnȩ
18―Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ucuturu a̧'u̧tu̧ u̧mä̧, ucuturu a̧'u̧tu̧ juiyäi örötä a̧'u̧ ̧na̧'a̧mä̧ amöcuädätucui.

19 Pij̧ä̧ ö̧ja̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö cu'ätucu umä, jitötä isotö jiy̧ä̧u̧ repe'ajatö ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ömä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧ 'quȩcu̧huȩcuä̧chä̧tu̧cu̧nä̧ ȩmö̧ chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ pij̧ä̧
ö̧ja̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö cu'ätucuoca'a ö ucuturu a̧'u̧tä̧tö̧. 20Amöcuädi'ätucui ucuturu pa̧'a̧nö̧

pädinö: Ya̧tȩ hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, u̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧ abonänömä huocö. Ttörö'inä örohue'ä
u epina'a ö ucuturu'inä örohue'ä u epäcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö chiḩuȩnȩ'iņä̧ ese nö ömä

ucutu cuiḩuȩnȩtu̧cu̧'iņä̧ esetäcuotö. 21 Piy̧ȩ o'ca juiyötä ucuturu jȩ ä̧cuo̧tö̧ ötä isotö
cu'iy̧ä̧tu̧cuä̧u̧, örö hue'inörö'inä eruhua'a ö. 22 Jahuätörö ucuocu chichoca'a jiņö̧ ö̧mä̧
surojö jui'ajatö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä surojö u̧ju̧nä̧rö̧ ä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ömä jui'ätö. 23 Ttörö
a̧'u̧tä̧tö̧mä̧, Chä'orö'inä a̧'u̧tä̧tö̧. 24 Korotö jȩ o̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧ jahuätö ä'ca ö jȩcho̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧mä̧
surojömä jui'ajatö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täcö topinätö. To a'anä örö'inä, Chä'orö'inä a̧'u̧tä̧tö̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧ a̧'u̧tä̧tö̧ öäre Hueähuä Huȩnȩnä̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ pätecuächa pä'ö, “huȩnȩ'iņä̧ juiya'anä
a̧'u̧ ̧nä̧cu̧sä̧”j päome.
26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chä'o Dios ö Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ huȩdä̧cua̧sä̧ ucutucu ö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧mä̧ Dios

A̧'cua̧ru̧hua̧, iso päi'önä jö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧. Ja̧u̧mä̧ Chä'o Dios ö ichö. Ja̧u̧ ichomenämä ö chötö'cö
jiä̧̧huä̧cua̧. 27Ucutu'inä chötö'cö jicuähuäcuotöjä, äcuomenätä päi'önä öcu cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧―.

16 1―Piy̧ȩmä̧ jidähuä̧u̧jä̧ 'tö̧'ȩpö̧ mo̧cu̧huä̧tu̧cu̧ juiya pä'ö. 2 Judíos ö̧ja̧ u̧huo̧jui'̧ö̧
odehuiyä ö ya'opö cuäcuotöjä. Ucuturu cuä'ö cuäcuome mo̧ro̧ päi'omenämä,

“ujutumä pa̧'a̧nö̧ cuä'ö icu jȩtö̧mä̧, Diosrötä esetö jȩpä̧tö̧jä̧” pä'ö amöcuädäcuotö, iso päi'önä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧cuo̧tö̧ ucuturu, Chä'orö'inä, örö'inä eruhua'a ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩmä̧
jiḑä̧huä̧u̧jä̧, ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächomenä pädinö huȩnȩ cuamöcuädi'ätucuäcua'a̧nö̧ “iso
päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiähuinä̧u̧jä̧” pä'ö. Äcuomenämä ji'ähuocö pinösä jiņä̧ ucututäcu chö̧ja̧'a̧ ö̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä örö hue'inö ö̧ja̧'a̧tä̧ iu̧̧sä̧. Chiḩua̧'a̧nä̧ ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧ jäepococusä
chiḩuä̧cua̧'a̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩ jidähua'a ö, a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧tä̧, a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧jä̧ juiyo―
pä'inö Jesús.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ aditähuä
7―Ja̧'hua̧nö̧ jidähuomenä a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧nä̧'iņä̧ iso päi'önä jö̧tä̧ jidähuä̧u̧jä̧tó. Ttö

chiḩuo̧mȩnä̧mä̧ ucuturutä adihuäcua'a. Chiḩuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ ichö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧
ucutucu ö̧ja̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chiu̧̧ u̧mä̧, ucututäcu ö̧ja̧ pä'ö huȩdä̧cua̧. 8 Ichomenämä
pij̧ä̧ ö̧ja̧ jitötä surojö u̧ju̧nä̧rö̧ huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧u̧nä̧ u̧huo̧juȩtä̧cua̧ Ja̧u̧mä̧. Surojö
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jui'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, micuähuächönä pä'ö icuähuä huȩnȩ'iņä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cua̧.
9 Surojö u̧ju̧nä̧rö̧ u̧huo̧juȩtä̧cua̧ örötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧. 10 Surojö jui'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
u̧huo̧juȩtä̧cua̧ Chä'orö ppa̧dä̧cha̧'a̧ ö̧. Ucutu'inä juhua'a yabocumä örö tocu'iyäcuotöjä.
11Micuähuächönä pä'ö icuähuä huȩnȩ'iņä̧ u̧huo̧juȩtä̧cua̧ pij̧ä̧nä̧ hue'ä̧rö̧mä̧ micuähuächönätä
pä'ö ku̧nä̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧.

12Ucuturu pädö'a̧nö̧ jö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rö̧sä̧ jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pädö ö'inä cuami 'qui'ächi'ömä
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧, iso päi'önä jö̧ huo̧juȩcuä̧ işa̧ ichomenämä,
ja̧u̧tä̧ ucuturu o̧ip̧ä̧cua̧ o'ca juiyönä iso päi'önä jö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧u̧mä̧ chutä
a̧mo̧nä̧ amöcuädö ucuocuocö jä̧cua̧. Ä̧ju̧cu̧ huȩnȩtä̧ jiä̧̧huä̧cua̧. Yodoji 'cuäopä̧cuȩ'iņä̧ jiä̧̧huä̧cua̧
ucuturumä. 14 Ttö chöadihuätä ucuo yarö pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cua̧, ötä jähuä ö ȩmö̧ jiähua'a ö
ucuturumä. 15O'ca juiyönä Chä'o Dios u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ ötä chöäre ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pä'äjisä, “ ötä
jähuä ö ȩmö̧ jiä̧̧huä̧cua̧ ucuturu” päda'amä― pä'inö.

Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cu̧ o'ca'a rö̧ȩnä̧ cuesehuächi'äcuotöjä päinö huȩnȩ
16―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'amä tocu'u juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧

jö̧ o'ca'a tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ Chä'o Diosrö chi'̧cha̧'a̧ ö̧― pä'inö Jesús. 17 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ korotö pö̧nä̧mä̧ jä'ecuinätö: ―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a tocu'u juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ Chä'o Diosrö chi'̧cha̧'a̧ ö̧
päa'amä, ¿däje pä'ö päa'a jä̧ ö̧?― pä'inätö. 18―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a päa'amä ¿däje pä'ö pä'ö
jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧nö̧ päa'amä tu̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä jä̧u̧jä̧― pä'inätö. 19 Jesúsmä churutä jä'epö ä̧ju̧cua̧
pä a'amä huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―A̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a tocu'u
juiy̧ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jö̧ o'ca'a tocu'ä̧tu̧cuä̧cua̧sä̧ pädäjimä
¿jä'epä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧di?̧ 20 Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. Cua̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ cuajuähuäcuotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ eseutä juiyo esehuäcuotö. Ucutumä a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucuturu a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧mä̧ eseäcuähuänätä pärohuächäcua'a ja̧u̧nu̧ o'ca'amä. 21Nä̧tö̧mä̧,
u̧mo̧du̧ba̧ niy̧ä̧di'̧ä̧cuo̧mȩtä̧ päi'ä̧u̧mä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuip̧ä̧tö̧ juiyo, täcö uhuäbecuometä

pätecuächa'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ uhuäpächö o'ca'amä ubara jä̧ji'̧iņä̧ unichi'ätö,
ö̧ja̧ işa̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ päi'önä uhuäpächiy̧ä̧u̧ esehuächi'a'a ö. 22 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ jitätämä a̧'u̧

rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ tochäcuotöjä. Ja̧u̧nu̧mä̧ cuesehuä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ 'cho̧ip̧iy̧ä̧cua̧. 23 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jäcuhuepä̧rö̧ juiyäcuotöjä örömä. Iso päi'önätä pä'ösä ucuturu. Chä'o Diosrö o'ca
juiyönä ö chim̧iņä̧ jäcuhuepätucumä iyäcuotöjä. 24 Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubömä jä'epocotö pä'ijätöjä
ö chim̧iņä̧mä̧. Jä'epätucui. Jäcuhuepätucumä cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧, eseutä cuesehuätucuäcua'anö―

pä'inö.

Jesús ka̧ra̧ ö̧'iņä̧ abonänö pij̧ä̧ ö̧ ujuruhuinö huȩnȩ
25―Pa̧'a̧nö̧ ucuturu jidähuä'ijömä, huȩnȩtö̧ pä'ötä ji'ähuä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koronömä

huȩnȩtö̧ pähuänämä chucuocu juiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧, huäjunätä jidähuäcuotöjä
Chä'o Dios ötö'cömä. 26 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ ö chim̧iņä̧tä̧ jäcuhuepäcuotöjä ucutumä. “Ttötä
Chä'o Diosrö jä̧dȩpä̧cua̧sä̧ ucuturu” jö̧nä̧mä̧ pä'ocösä. 27 Chä'o Diosmä chutä'inä ucuturu
repe'ö örö repecuhuiyätucuäcu. Dios ö chichina'a'inä cuese yätucuäcu repeä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ucututä jäcuhuepäcuotöjä ja̧u̧ru̧. 28 Ttömä Chä'o Dios ötä rä'opö ichinösä pij̧ä̧ra̧'a̧mä̧.
Jitämä pij̧ä̧ jaropi'ö pä'äji ta̧'a̧nö̧ Chä'orö 'chö̧sä̧― pä'inö Jesús. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
pä näcu: ―Jitämä huäjunätä ucuocujä, koro juäinä huȩnȩtö̧ päcuhuoca'atä. 30 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jitämä o'ca juiyönätä cu̧huo̧jua̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. Jä epä̧cuȩ'iņä̧ cu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ jä epacu
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pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ “Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötä rä'opö ichinöjä” pä'ö
esetätöjä― pä'inätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús ädä nö: ―¿Jitätä tä̧ji ̧ cuesetätucua'amä?
32Ucutumä iso päi'önä cuipperecuächäcuotöjä ka̧ra̧'iņä̧ kara'acu, ka̧ra̧'iņä̧ kara'acu. Ja̧'hua̧nö̧
cuipperecuächätucuäcuomemä täcö pätecuächa'a. Ttörömä katä cuicuipäcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Chä'o Dios ötäcu ö̧ja̧'a̧ ö̧ katämä ki'̧ip̧o̧cö̧sä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ pädä̧u̧jä̧, önätä cua̧'cua̧
adihuäcua'anö. Pij̧ä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ usurä cuȩmä̧huä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧
a̧cuȩcuo̧ca̧'a̧tä̧ cuesehuätucuaja. Pij̧ä̧ ö̧mä̧ täcö chujuruhuinötä ja̧'a̧― pä'inö Jesús.

Jesús chutä umöhuäyotörö Diosrö jäepinö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ Jesúsmä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ topö pä'inö: ―Chä'o, örö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧
täcö pätecuächa'a. Cui ̧ ̧ öadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpi,̧ Cui ̧ ̧'iņä̧ pärocua'a ö ucu cuhuadihuä

ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩchä̧cua̧'a̧nö̧. 2 Ttö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧ hue'ö chö̧já̧ pä'ö hue'ö cu̧ju̧niņä̧cu̧sä̧, örö
cuiyinä̧u̧ru̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co chiyäcua'a̧nö̧. 3 Kä̧cuä̧huä̧ i'comä ucurutä huo̧juä̧huä̧ ja̧'a̧, chu ä̧cua̧
Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, iso päi'önä kö̧rö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö Jesucristo ucu huecuhuinäcuru'inä huo̧juä̧huä̧ ja̧'a̧
kä̧cuä̧huä̧ i'comä.

4 Pij̧ä̧ ö̧mä̧ ucu cuhuadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧. Chadita pä'ö huecuhuinömä täcö jȩpö̧
cä'ädösä. 5 Chä'o jitämä ucutäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ chöadihuä säruunä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpi,̧ pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi
ucutäcu kä̧nö̧ säruunä chöadihuä jiņö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ij̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧.

6 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧ 'quȩ'ȩpö̧ örö cuiyinä̧u̧ru̧mä̧, ucurutä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ huäjunä ji'ähuä'ijösä.
Ucutä cuiärotö jiņa̧'a̧ jahuätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örö cuiyinä̧u̧. Cuiḩuȩnȩ esetä'ijätö
jahuätömä. 7 Jitämä huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧ o'ca juiyönä örö cuiyinömä ucu utä icha'amä. 8 Cuiḩuȩnȩ
jidähuiyacu pä'ö huecuhuinömä ji'ähuä'ijösä jahuätörö. Ja̧'hua̧nö̧ jidähuä'ijömä ya̧ o̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧
ese nätö. Ucu utä rä'opö chichina'a'inä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutä örö
huecuhuina'a'inä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ese nätö.

9 Jahuätörötä jädepäcujä. Pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ amöcuädö jä'epocösä. Ttörö cuiyinä̧u̧ru̧tä̧ amöcuädö
jä'epösä, ucutä cuiärotö ja̧'a̧ ö̧. 10O'ca toi'önä ö chumöhuäyotömä, ucu'inä cumöhuäyotötä
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cumöhuäyotömä ö'inä chumöhuäyotötä ja̧'a̧. Jahuätönätä ij̧ȩcuä̧chä̧ra̧'a̧ ö
chöadihuämä.

11 Täcö jitämä pij̧ä̧ rȩjȩnä̧mä̧ ko̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitömä pij̧ä̧nä̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧, ömä ucu
cu̧ja̧'a̧ chicha'anä. Chä'o Dios ucumä surojö jui'̧a̧jä̧. Ttörö cuiyinä̧u̧ru̧ cujurunä adiu a̧'ä̧ri,̧ ucucu
öcu jiņä̧ ya̧tȩ tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätö'inä. 12 Pij̧ä̧nä̧ jahuätöcu

chö̧jo̧mȩnä̧, cujurunä adiunä a̧dä̧rä̧'ij̧ä̧u̧. Ucutä örö cuiyinä̧u̧ru̧mä̧ adiunä a̧'ä̧rä̧'ij̧ö̧sä̧. Ttörö
cuiyinä̧u̧ u̧mä̧ yorö'iso ya̧tȩ'iņä̧ to'e'ocö. Ihueye toe'a pä'ö pätetö ku̧nä̧hua̧tä̧ to'e'ömä Huȩyu̧cuä̧
Huȩnȩ pätecuächäcua'a̧nö̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä ucu cu̧ja̧'a̧tä̧ ichösä. Pa̧'a̧nö̧ chucuocumä pij̧ä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧ ucuocusä,
pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ö cheseunätä jo̧mȩnö̧ esehuäcua'a̧nö̧ jitötä'inä. 14 Cuiḩuȩnȩmä̧ jahuätörö
ji'ähuä'ijösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ jahuätörö a̧'u̧tä̧tö̧, ö ta̧'a̧nö̧ jitötä isotö oca'a jiy̧ä̧u̧.
15 “Pij̧ä̧ ö̧mä̧ rä'epö icuitö” jö̧nä̧mä̧ jä'epocösä. “Ihueye su̧ro̧pa̧ mȩö̧ juiyönä adiu a̧'ä̧riţö̧” jö̧nä̧tä̧
jädepäcujä. 16 Ttö pij̧ä̧ ö̧ja̧ işa̧ choca'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ örö cuiyinä̧u̧'iņä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ huocotö. 17 Surojö ö
'quȩ ȩcuä̧chö̧nä̧ pojopö ku̧niţö̧ iso päi'önä huȩnȩnä̧tä̧. Ucutä ja̧'a̧ iso päi'önä jö̧ kada'ca hua̧mä̧.
Cuiḩuȩnȩmä̧ iso päi'önä jö̧ huȩnȩ ja̧'a̧. 18 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩnä̧ chö̧já̧ pä'ö örö huecuhuinö
ta̧'a̧nö̧ ö'inä jahuätörö hue'ösä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ. 19 Jahuätörö ppädäda pä'ö surojö ö
'quȩdȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧u̧sä̧, jitötä'inä surojö ö 'quȩ'ȩcuo̧tö̧ pä 'a pä'ö iso päi'önä jö̧tä̧ ä̧ju̧cu̧.

20 Pitörötä amöcuädö jädȩpä̧ro̧co̧cu̧jä̧ Chä'o Dios. Pitö ji ähua'a ä̧ju̧cu̧ örö a̧'cua̧
u̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧. 21 Ttörö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧ jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧



Juan 17.22 34

Chä'o, pitöcu'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö pä 'äcua'a̧nö̧ jahuätö o'ca toi'önä, ucu'inä önätä, ö'inä
ucunätä tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧. Jahuätö'inä ujutunätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö pä 'äcua'a̧nö̧ jädȩpä̧rä̧cu̧jä̧ Chä'o,
örö huecuhuina'a iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetäcua'anö pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧. 22 Säruunä chöadihuä örö

cuiyinömä, jahuätörö'inä iyipinösä, ucucu öcu jiņä̧ ya̧tȩ tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jahuätö'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö
pä 'äcua'a̧nö̧, 23 ö'inä jahuätönätä chö̧ja̧'a̧nä̧, ucu'inä önätä cu̧ja̧'a̧nä̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ jo̧mȩ
huotö pä 'äcua'a̧nö̧. Juhua'acumä örö huecuhuina'a u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧, örö repecu
ta̧'a̧nö̧ jahuätörö'inä repecuhua'a u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧.

24 Chä'o örö cuiyinä̧u̧mä̧ ötäcu ö̧ja̧cuiy̧a̧ ö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ ötä chö̧jo̧mȩ, örö cuiyinö
säruunä chöadihuä to ä̧rä̧cua̧'a̧nö̧, pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi örö repecuhuina'a ö. 25 ¡Chä'o Dios ucumä
surojö jui'̧a̧jä̧! Pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ u̧huo̧juo̧co̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä chu̧huo̧juä̧cu̧jä̧. Pitö'inä
örö huecuhuina'amä huo̧juä̧tö̧. 26Ucurutä u̧huo̧ju̧nä̧ jidähuä'ijä̧u̧. Jiņä̧ juhua'a yabocutä

jiḑä̧huä̧cua̧sä̧, örö repecuhuinönätä repe'ö ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätömä, ö'inä jahuätönätä
chö̧jä̧cua̧'a̧nö̧― pä'ö jä'epinö Jesús Jä'o Diosrö.

Jesúsru 'chu'huädö chinö huȩnȩ

18 1 Jesúsmä ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ rä'opinö, Cedrón jo'aje ya̧nä̧ jij̧ȩcu̧
pämärome 'cuä'opö. Ju̧huȩnȩmä̧ pä a piņa̧'a̧. Jesús'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧'iņä̧ juhuä a

pä anä 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. 2 Judas, Jesúsru iyö içuä̧cua̧'iņä̧ u̧huo̧juiņo̧mȩ juhuä a pä a po̧mȩmä̧,
koronö'iņä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧u̧cu̧ ucuocuä'ijome ja̧'a̧ ö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Judasmä juhua'atä
'chä̧hui'̧iņö̧ recuätö su̧ro̧da̧u̧cu̧'iņä̧, Dios ö̧jode toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧'iņä̧. Jahuätömä sacerdotes
uruhuotö'inä, fariseos huotö'inä hue äjä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juhua'atä 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧

Judascu. Curä o'chu'inä, o̧'quiy̧ä̧'iņä̧, lámpara tejädäcuähuä'inä, tejähuä ore'inä ȩpiņä̧tö̧.
4 Jesúsmä churutä 'cuäopä̧cuȩ o'ca juiyönätä huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ rä'oi'ö jä'epö
ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Dirö cusä̧rä̧tu̧cuä̧ ö̧?― pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Jesús Nazaret işa̧rö̧
u̧sä̧rä̧tö̧jä̧― pä'inätö. Jesús pä'inö: ―Ttötäsä―. Judas'inä, Jesúsru iyö icuäjimä ju̧huȩnȩ
jahuätöcutä kiņö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús ― ötäsä― päomenä abo ja̧'a̧cu̧ duruchi'ö rȩjȩ
mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Dirö cusä̧rä̧tu̧cuä̧ ö̧?―
Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Jesús Nazaret işa̧rö̧ u̧sä̧rä̧tö̧jä̧―. 8 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Jesús ädä nö:
―Ttötäsä pä'ö täcö ji'ähuäjisä ucuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örötä cu̧sä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ jitöja
huä̧iņä̧ ̧hua̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucuitö― pä'inö. 9 Jesús ja̧'hua̧nö̧ päinömä chutä päji huȩnȩ
pätecuächa pä'ö pä'inö, ―Chä'o örö cuiyinä̧u̧ u̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toe'ö juiyönätä a̧dä̧rä̧'ij̧ä̧u̧―
päjimä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón Pedro, curä'chu ku̧nä̧rä̧jim̧ä̧, 'cho'ähuopo'ö 'cui'opö icuinö
sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ä̧ja̧, u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işo̧ja̧. Sacerdotes huotö ö
jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ u̧mö̧huä̧ya̧ im̧im̧ä̧, ―Malco― pä'ö micuinö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ 'cui'opö icuiyäcu Jesús
pä'inö Pedrorö: ―Curä'chumä ȩcä̧ a̧ jacuä rä'ädö ku̧ni.̧ ¿Chä'o örö hueinoya reoyamä 'cudädi'ö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧―w pä'inö.

Jesúsru 'chu'huädö Anás ä'ca jo̧mȩ ȩpiņö̧ huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätö su̧ro̧da̧u̧mä̧ u̧ru̧hua̧ comandantecu, judíos ö̧ja̧ umöhuäyotö

Dios ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧ Jesúsru 'chu'huädö nö'quinätö. 13Nö'cätö'cotö äcuomenämä
ȩpiņä̧cu̧ Anás pä'ö miçua̧ ä'ca jo̧mȩ. Anásmä Caifás im̧iy̧a̧ jiņa̧'a̧, ja̧u̧nu̧ a̧'ȩnä̧ sacerdotes ö jiņä̧

isocu juȩ'ip̧a̧ im̧iy̧a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Anás ä'ca jo̧mȩ ȩpiņä̧cu̧ äcuomenämä. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Caifástä jiņa̧'a̧, ―ya̧tȩtä̧ 'corupäi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö― judíos ö̧ja̧rö̧ ji'ähuinö pinömä.

w18:11 Jesús reoya 'cudädi'äcuoya päinoyamä usurä emähuäcuȩ'iņä̧, 'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cuȩ'iņä̧ amöcuädö pä'inödo.
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Pedro u̧ru̧hua̧ Jesúsru ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ
15 Simón Pedromä Jesús o'ca'anä 'chiņö̧. Ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ işa̧'iņä̧ 'chiņö̧. Ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧cu̧mä̧

sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ u̧huo̧juä̧cu̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧
ojusode jacuoju isarära̧'a̧ do'ächinö Jesúscu. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedromä u̧miţä̧ ki'̧ip̧iņö̧ äpate
ä'ca. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧cu̧, sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ u̧huo̧juiņä̧cu̧mä̧ rä'oi'ö
äpate a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ isajuru ucuocuopo'ö Pedrorö do'ädinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ doädiyäcua jahuäju
hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju, äpate a̧'ä̧rä̧ju̧mä̧ Pedrorö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧ju̧: ―¿Ucu'inä u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧
işa̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧― päjinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Pedro pä'inö: ―Ttömä u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ işa̧mä̧cö̧sä̧―.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, Dios ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ diyahuä̧u̧ ä̧ya̧rişa
säröcä päi'önä ocurä kuhuätö'cotö tänö kiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pedro'inä jahuätötäcu tänö kiņö̧.

Sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧ Jesúsru jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧ Jesúsru jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧
ötö'cö'inä, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ ötö'cö'inä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuä̧cu̧mä̧ Jesús pä'inö: ―Ttömä

o'ca toi'önä ä'ca ö huäjunä ucuocuä'ijösä. Judíos u̧huo̧jui'̧ode ö'inä, Dios ö̧jodenä judíos
ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ'iņä̧ 'cuäopönätä huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧sä̧. Yä̧huä̧iņä̧mä̧ ucuocuocö pä'ijösä. 21 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧ jäcuepä̧ra̧'a̧ jä̧ ö̧ örömä? Chucuocua'a ä̧ju̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cui ̧ jitörötä
chucuocuä'ijö ötö'cömä. Jahuätömä huo̧juä̧tö̧ ö chucuocuä'ijö huȩnȩmä̧― pä'inö. 22 Jesús
ja̧'hua̧nö̧ päomenämä, Dios ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ippeyenä ka̧cuä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ, Jesús ö'änä
'pȩ'iņö̧. 'Pȩ'ä̧ji'̧ca̧ pä'inö: ―¿Sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧rö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ cuädätö'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Suronä pädäji ömä ji'ähui däje suronä päda'a
ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä pädö ömä ¿dä̧bö̧ 'pȩcu̧huä̧cu̧sä̧ ö̧?― pä'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Anásmä sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ Caifás ö̧ja̧'a̧ hue'ö icuinäcu, Jesúsmä nö'cä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧nä̧.

Pedro pä'äji ta̧'a̧nö̧ ä̧ppö̧tä̧riņö̧ huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Simón Pedromä ocurä tänö kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ jä epinäcu: ―¿Ucu'inä

u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ işa̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧― Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pedromä ä̧ppö̧tä̧rö̧ ädä nö: ―U̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧
işa̧mä̧cö̧sä̧ ömä― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ umöhuäyotö ö
ya̧tȩ, ä̧ja̧ 'cui'opö icuäcu a̧hua̧ru̧hua̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―¿Pä ara̧'a̧ ö̧mä̧ ja̧u̧cu̧tä̧ cu̧ja̧'a̧
tochococu päjijä tä̧ji ̧ ucumä?― 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ä̧ppö̧tä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ppö̧tä̧rö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ äcärä huopinö.

Pilato ä'ca Jesúsru ȩpiņö̧ huȩnȩ
28 Täcö pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a Jesúsru ȩpiņä̧tö̧ Caifás ojusodera̧'a̧ ö̧ Roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧

ojusodera̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötämä uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri u̧cuä̧cuȩ amöcuädö
do'ächocotö pinätö̧ roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ojusodenä, dotächomenä dicuächi'ä' pä'ö.x 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Pilatomä jitötä ö̧ja̧'a̧cu̧ u̧mi ̧ rä'oi'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―¿Pidemä däje suronä jȩiņa̧'a̧
päcuhuä'chätucuäcu jä̧ ö̧?― pä'inö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Pidemä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ juiyö ömä ucu cuä'ca jo̧mȩ 'cächococu paji― pä'inätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä
pä'inö: ―Ucututä ȩmip̧ä̧tu̧cuiŗö̧. Ucututä cuiäre Hueähuä Huȩnȩ hueö'a̧nö̧tä̧ micuähuächönä
pä'ö icuätucuirö― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧mä̧ ädä nätö: ―Ujutu judíos ö̧ja̧mä̧, ö̧ja̧
işa̧rö̧ cuä'ö cua pä'ömä hueähuoca'a―. 32 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ pä'inätö Jesús päinö huȩnȩ pätecuächa
x18:28 Judíos ö̧ja̧ pä'cäri amöcuädö ötöcähuäji o'ca'amä judíos huocotö ojusodenä do ächa pä'ocotö pinätödo.
―Dotächö ömä idicuächi'ätöjä Dios ä'ca ömä― pä'ö amöcuädinätödo.
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pä'ö, ―ja̧u̧ juäinä 'co̧ru̧pä̧di'̧ä̧cua̧sä̧ ömä― päinömä. 33 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pilatomä pä'äji ta̧'a̧nö̧
do'ächinö ruhuo isode jacuä. Do'ächäji'ca̧ Jesúsru huopö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Ucumä judíos
ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧― 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ Jesús ädä nö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jäcuhuepömä,

¿ucutä cua̧mo̧nä̧ amöcuädö jä'epöjä tä̧ji?̧ ¿Chötö'cömä korotö ji ähuococu päjijä tä̧ji?̧― pä'inö.
35 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pilato pä'inö: ―Ttömä judíos ö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧sä̧. Ucutä cuahuaruhuä isotö'inä,
sacerdotes uruhuotö'inä ucuru 'chu'huädö chä'ca jo̧mȩ i'cächäjätömä. ¿Däje jȩcu̧'ä̧jä̧ ö̧?―
pä'inö. 36 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Ttö hueda'anä kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ pij̧ä̧ ö̧mä̧ jo̧co̧mȩ. Ttö
pij̧ä̧nä̧tä̧ hue'ö chö̧jö̧ ö̧mä̧ chumöhuäyotömä rohuähuajatö judíos ö̧ja̧rö̧ iyö cu juiya ö pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä pij̧ä̧nä̧mä̧ hue'ö ko̧cö̧sä̧ jitätämä― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pilato jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ucumä ru̧hua̧jä̧ tä̧ji?̧― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Ru̧hua̧sä̧do
päcuhua'amä jueötä pä'öjä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua̧ chö̧ja̧ pä'ö pij̧ä̧ra̧'a̧ ichö, uhuäpächinösä, iso päi'önä
jö̧tä̧ jidähua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä iso päi'önä jö̧ ö̧ pö ächinätömä chiḩuȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧― pä'inö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pilato pä'inö: ―Iso päi'önä jö̧mä̧ ¿däje ö?―

Jesúsru hua'arenä pätetö hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö pä'äji ta̧'a̧nö̧ u̧mi ̧ rä'opächinö judíos ö̧ja̧cu̧ ucuocua pä'ö. ―Ttö

tochomenä ja̧u̧mä̧ suronä jȩiņö̧ jui'̧a̧― päinä̧u̧. 39―Ucutumä cuihueye juo'epinätöjä, uhuämenä
'cuäopinö pä'cäri pä̧nä̧, ya̧tȩ cärenä pö̧rö̧ rä'epö chicuiyätucuacu pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿Judíos
ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧ rä'epö chicuiyätucuacu pä'ätöjä?― jä'epinö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ jäepomenä o'ca toi'önä

pä'äji ta̧'a̧nö̧ huopinätö. ―¡Ja̧u̧ru̧mä̧cö̧! ¡Barrabásrötä rä'epö icui!― pä'inätö. Barrabásmä
nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧.

19 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pilatomä, Jesúsru ȩmip̧ö̧ cuäcuä yarö pä'ö hue'inö. 2 Su̧ro̧da̧u̧mä̧
so̧ä̧cä ö işo̧bö̧ päi'önä jui'̧cho̧ ̧nä̧tö̧. Jui'̧cho̧tä̧tö̧'cotö Jesús unä huä̧niņä̧tö̧. Ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧

pärunenö tu̧huä̧ta̧ ö̧ ö̧'ca̧ ̧nä̧cu̧.y 3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧jä̧tö̧'cotö pä'inätö: ―¡Adihua'a, judíos ö̧ja̧
u̧ru̧hua̧!― pä'ä'chö kä̧nö̧ u̧mö̧nä̧ cuäcuä näcu. 4 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pilatomä pä'äji ta̧'a̧nö̧ rä'oi'ö

päinä̧u̧: ―¡Topätucui! Ttö tochomenä suronä jȩiņö̧mä̧ jui'äji. Ja̧'hua̧nö̧ juia'a cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö
rä'epö chiy̧ä̧u̧jä̧― pä'inö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ päomenä Jesúsmä rä'opinö. Unämä so̧ä̧cä ö huiähuobö
hua̧'a̧nä̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧mä̧ pärunenö tu̧huä̧ta̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧ rä'opinö. Ja̧'hua̧nö̧ räopa'anä
Pilatomä päinä̧u̧: ―¡Topätucui! ¡Ttö̧ja̧ işa̧ päjimä pȩnȩtä̧ kö̧!― pä'inö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ sacerdotes
uruhuotö'inä, Dios ö̧jode to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ Jesúsru to omenä huopinätö: ―¡Daunä

pȩ'o̧pö̧ ku̧niŗö̧! ¡Daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧niŗö̧!― jö̧nä̧ huopinätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilato päinä̧u̧:
―Ucututä ȩmip̧ä̧tu̧cuiŗö̧ daunä pȩ'o̧pö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧rö̧. Ttö tochomenämä suronä jȩiņö̧mä̧
jui'̧a̧― päinä̧u̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧ ädä nätö: ―Ujutumä töäre Hueähuä Huȩnȩ
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ pa̧'a̧nö̧ hua̧ 'corupäi'a pä'ö huea'a, chutä “Dios I ̧ ̧sä̧”
pähuina'a ö―. 8 Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ juhua'a yabocutä ye'ecue'inö.
9 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ ruhuo isode jacuä do'ächi'ö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿To ö cuichina'a ö
ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ jäepa'anä Jesúsmä ädätocö pinö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ädätoca'a jä̧cu̧ Pilatomä
pä'inö: ―¿Ttöcumä ucuocuocöjä tä̧ji?̧ ¿Jȩru̧pa̧jä̧ tä̧ji ̧ pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧na̧cu̧ pä'ö'inä, rä'epö cuacu
pä'ö'inä hueähuä işa̧ päi'önä chö̧ja̧'a̧mä̧?― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Diosrötä
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ hueähuä işa̧ päi'önä kö̧jä̧. Ja̧u̧ mo̧ro̧jä̧nä̧ kö̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧tä̧ örö huecu'a̧nö̧
ja̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö 'chu'huädö ucu cuä'ca jo̧mȩ i'cächäjitä ucu u'inä abonänö surojö
ku̧nä̧rö̧mä̧― pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päome ö kä̧mä̧dö̧ yabocumä Pilatomä Jesúsru rä'epö icua
pä'ötä usinö. Ja̧'hua̧nö̧ usa'anä judíos ö̧ja̧mä̧ huopäcuähuinätö: ―Ya̧tȩ chutä a̧mo̧nä̧ ru̧hua̧
y19:2 Pärunenö tu̧huä̧ta̧mä̧ Ru̧hua̧tä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ jiņa̧'a̧do ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'ca̧tä̧tö̧'cotö ―Ru̧hua̧jä̧
pä'ä'chö― ya̧'ä̧huȩ'iņä̧tö̧ Jesúsrumä.
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päi'önä juo'epäcuäumä Roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ a̧bo̧iy̧a̧ pä'i'ö.z Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsru rä'epö
cuicu umä Roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ öjö'cö juiy̧ä̧cua̧ ucurumä― pä'inätö. 13 Pilatomä ja̧'hua̧nö̧ pä a'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesúsru u̧miçu̧ rä'epö cua pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächäji o'ca'a micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä pä̧mä̧diņö̧. Ju̧huȩnȩmä̧ ―ido'qui ö 'qui epinome― pä ome. Hebreo
̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Gabata― pä ome. 14 Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ ä̧cua̧'a̧

ä'canä mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. Kä̧hua̧mä̧ pä'ötä mo̧ro̧ päi'a'a a las seis tö'cöhuächi'a'a jiņa̧'a̧. Pilatomä
ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ judíos ö̧ja̧rö̧ pä'inö: ―¡Topätucui! ¡Chujuasä cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧mä̧!― pä'inö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä jitötämä huopinätö: ―¡Huäinä 'corupä'i'ö! ¡Huäinä 'corupä'i'ö! ¡Daunä
pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧na̧rö̧ hue'i!― pä'ö huopinätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä jä'epinö: ―¿Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ru̧
daunä pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧na̧ pä'ö huedäcua'a tä̧ji?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdotes uruhuotö
ädä nätö: ―Roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧tä̧ ujutu tu̧ru̧hua̧mä̧. Ka̧ra̧ tu̧ru̧hua̧mä̧ to'ätöjä― pä'inätö.
16 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä Jesúsru iyipinö jahuätörö, su̧ro̧da̧u̧ Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧niy̧a̧tö̧
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesúsru 'chu'huädö ȩmip̧iņä̧tö̧.

Jesúsru daunä pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä chutä ö̧jä̧cuäi huä̧do̧huä̧nö̧ rä'opö 'chiņö̧ U Isose po̧mȩ. Ju̧huȩnȩmä̧

hebreos ̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Gólgota― pä ome. 18 Juhua'a ömä daunä pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧niņä̧cu̧.
Korotö ta̧ju̧ru̧'iņä̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧niņä̧tö̧, kara'anä'inä ya̧tȩ, kara'anä'inä ya̧tȩ jö̧nä̧. Jesúsmä
kä'co päte'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 19 Pilatomä 'corupä'i'ö ötö'cö huȩnȩ, isodänä huȩyu̧to̧po̧'ö̧ Jesús
ö̧jäinä be'epö ö̧na̧ pä'ö hue'inö. ―JESÚS NAZARENO IŞA̧, JUDÍOS TTÖ̧JA̧ TTU̧RU̧HUA̧― pä'ö
huȩyu̧cuiņodä juhuodämä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsru pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧niņo̧mȩ ötahuiyä tö'cö ja̧'a̧ ö̧
recuätö judíos ö̧ja̧ juhuodänä huȩyu̧cua̧'a̧ ucuocuä'chinätö. Hebreos ̧huȩnȩnä̧'iņä̧, griegos
̧huȩnȩnä̧'iņä̧, la n ̧huȩnȩnä̧'iņä̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ sacerdotes
uruhuotömä Pilatorö pä'inätö: ―“Judíos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧” jö̧nä̧mä̧ cuiḩuȩyu̧tä̧'. “Judíos ö̧ja̧
u̧ru̧hua̧sä̧ ömä, pä'ähuäji pidemä” jö̧nä̧tä̧ huȩyu̧ ̧― pä'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pilatomä

ädä nö: ―Chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧ täcö huȩyu̧tä̧jişä̧― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ Jesúsru pȩ'o̧pö̧
u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ȩmo̧po̧'ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ iyä'chäcuähuinätö̧,

ka̧ra̧'iņä̧ jiţa̧tȩ, ka̧ra̧'iņä̧ jiţa̧tȩ jö̧nä̧. Jacuä işä̧ta̧ jueipä̧ta̧'iņä̧ ȩmiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jacuä işä̧ta̧
jueipä̧ta̧mä̧ ya'utecutä jiņä̧ta̧ jueäbanötä, be'epö'inä 'tö̧ä̧huo̧co̧ta̧. Ju'tä ö päi'önä dea'ara̧'a̧
päi'önä ya'utecutä diŗä̧huä̧ta̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitötämä pä'ähuinätö: ―Seropömä cu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧ piţa̧mä̧. Tiderö pätecuächa pä'ö ido'quinä icutä ärehuätucua, pätecuächäcutä ȩma̧ pä'ö―
pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö pätecuächina'a: ―Chö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nu̧ a̧mo̧nä̧ iyä'chäcuähuäjätö. Jacuä işä̧ta̧ jueipä̧ta̧'iņä̧ derö pätecuächa pä'ö
ido'quinä icu järehuäjätö―k päome pätecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧ huȩyu̧cuiņa̧'a̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩpiņä̧tö̧.

25 Jesús ö̧jäi tö'cönänömä ja̧ju̧'iņä̧ kiņä̧ju̧ köjähuajucu. Cleofas irecua María'inä, María
Magdalena'inä ka̧cuiņä̧tö̧. 26 Jesúsmä ja̧ju̧'iņä̧, chutä u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ işa̧ ya̧tȩ repeä'ijäcu'inä
ju̧huȩnȩ ö̧ja̧'a̧ toomenä ja̧ju̧ru̧ pä'inö: ―Isaju, ¡pidetó! cui ̧ ̧mä̧―. 27 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧
u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ işa̧rö̧'iņä̧ pä'inö: ―¡Yajujuató! cua̧ju̧mä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päinome ö kä̧mä̧dö̧
ja̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧u̧ u̧ işa̧mä̧ chutä ojusodenä kö̧ja̧'a̧nä̧ a̧'ä̧riņö̧ jahuäjuru.

z19:12 Jesúsmä ―Israel ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧sä̧― pähuiyä̧u̧ Roma ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ojö'cocomenä pä'äji pä'inätö.
k19:24 Salmos 22:18
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Jesús 'corupäi'inö huȩnȩ
28 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä Jesús ―o'ca juiyönä jȩcha̧ pä'ö jiņö̧mä̧ täcö jo̧mȩnö̧ cä'ädösä― pä'ö

huo̧juiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa pä'ömä ―Chahua a̧di ̧ rö̧jä̧cu̧sä̧― pä'inö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ uva isoya a̧' ̧'chu̧ joya suhuädi'önä acuäba ju̧huȩnȩ kiņa̧'a̧. Juhuoya ö işä̧ppä̧
'cuä̧ppä̧ jä̧ppä̧nä̧ pötädopo'ö hisopo po'tä ojiyä'cuacu jȩpo̧'ö̧, Jesús änä be'epinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧
be epäcu Jesús uva isoya a̧' ̧'chu̧ joya 'cu'ädi'äji'ca̧ pä'inö: ―Täcö jo̧mȩ päi'a'a―. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
rö̧nip̧ö̧, u ja̧rȩyu̧ pä'i'ö, a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäu icu 'corupä'i'inö.

Su̧ro̧da̧u̧ işa̧ Jesús i'esubänä ta'ö 'tä̧ȩpiņö̧ huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'inö mo̧ro̧mä̧ uhuämenä 'cuäopinö pä'cäri jȩ ä̧cua̧'a̧ ä'canä mo̧ro̧ jiņa̧'a̧.

Ttaditocö mo̧ro̧ päi'äcua'a ä'canä mo̧ro̧ jiņa̧'a̧. Ttaditocö mo̧ro̧mä̧ úcuo mo̧ro̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos
ö̧ja̧mä̧ 'corupä'i'ätö o'co jähuä daunä kiy̧a̧tö̧ pä'ömä kö'cocotö pinätö̧ aditocö mo̧ro̧, mo̧ro̧

juoa'anämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pilatorö jä'epinätö ö̧'a̧juiy̧ä̧ 'teähui'önä cuä önä huea pä'ö,
juhua'a ö o'co jähuä ȩmip̧iy̧a̧tö̧ pä'ö.a 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
ru̧hua̧rö̧'iņä̧, ka̧ra̧ chutäcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧nä̧jä̧cu̧ru̧'iņä̧ ö̧'a̧juiy̧ä̧ 'teähui'önä cuä'inätö.
33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús ö̧ja̧'a̧cu̧ 'chä̧hui'̧ö̧ to omenä, täcö 'corupä'i'äjirötä topinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Jesús ö̧'a̧juiy̧ä̧mä̧ cuä'ö 'te'ädö cuococu pinö. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ işa̧mä̧ Jesús
i'esubänä ta'ö 'tä̧'ȩpiņö̧ dacuodänä. Ja̧'hua̧nö̧ tau jiy̧ȩnä̧tä̧ ucuoja'inä, ajiya'inä huerächi'ina̧'a̧.
35 Piy̧ȩ huȩnȩ ji'äumä toinö huȩnȩ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiäumä yaparemä ji'ähuocö. Iso päi'önä
jö̧ jiähua'amä huo̧jua̧ chutämä, ucututä iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö cuesetätucuäcua'a̧nö̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧
Jesúsru jȩ ̧nö̧mä̧, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa pä'ö 'cuäopina'a. ―Ihue'ca ji'cate'inä 'te'ädö
cu juiyäcuotö―l päome. 37 Korome'inä Huȩycuä̧ Huȩnȩmä̧ päa'a: ―Ta'ö 'tä̧ ȩpä̧jä̧cu̧ru̧

to äcuotö―m päa'a.

Jesúsru idoränä ö nö huȩnȩ
38 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a José Arimatea ö̧ja̧ işa̧mä̧ Jesús ö'co jähuä ȩpa̧ pä'ö jä'epinö Pilatorö.

José'inä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧rö̧ yecua'a ö yä̧huä̧iņä̧tä̧ ese nö.
Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu Pilatomä ―A̧ ȩpi―̧ pä'ö hue'ipinö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu 'chä̧hui'̧ö̧ ȩmip̧iņö̧
Jesús ö'co jähuämä. 39Nicodemo'inä, ä̧cuo̧mȩnä̧ yodo Jesúsru topö iḩuä̧jiņö̧ pinömä, ja̧u̧'iņä̧
'chä̧hui'̧iņö̧. Treinta kilos jo̧mȩnä̧ ameu huihuacua'a mirra isähua'inä, áloe işa̧ppȩcu̧ huihuacua'a
i'cächipinö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ José'inä, Nicodemo'inä Jesús ö'co jähuä ȩmä̧tö̧'cotö pö̧jä̧ta̧
işa̧bä̧nä̧, ameu juäi ö 'cucuecua'a juä'inätö ö'co jähuä, judíos ö̧ja̧ hueye hua'are ötäcua'a
ä'canä jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧. 41 Jesúsru pȩ'o̧pö̧ u̧ju̧niņo̧mȩ tö'cö piņa̧'a̧ pä a. Juhuä anämä riņa̧'a̧ idorä
jareorä, ya̧tȩrö̧'iņä̧ jiņä̧ ötocorä. 42 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, judíos aditocö mo̧ro̧ tö'cöhuächi'iy̧ä̧u̧,
juhuoränätä rö nätö Jesús ö'co jähuämä, ju̧huȩnȩtä̧ tö'cötä ra̧'a̧ ö̧.

Jesús hua'are ö oächinö huȩnȩ

20 1 Semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ päi'omenä, Domingo mo̧ro̧mä̧, jiņä̧ yo̧ä̧sa̧ ja̧'a̧nä̧ idorära̧'a̧
topö 'chiņä̧ju̧ María Magdalenamä. 'Chä̧hui'̧ö̧ tojomenä idorä ä'ca mö̧ȩcuäbi täcö pporädö

icuähua'atä topinäju̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö, jopächö 'chä̧hui'̧iņä̧ju̧ Simón Pedrorö'inä, ka̧ra̧ Jesús

a19:31 Ttö̧'a̧juiy̧ä̧ 'teähui'önä cuä omenä, daunä kä̧tö̧mä̧ jurunä̧tä̧ 'corupä 'iyatö pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧ judíos ö̧ja̧mä̧.
Ttaditocö mo̧ro̧ päi'omenä o'co jähuämä mȩä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do dicuächi'a'acu pä'ö.
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u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ işa̧ ya̧tȩ repeä'ijäcuru'inäb jijähua pä'ö. ―Tu̧ru̧hua̧ ö'co jähuämä idorä ö
ȩmip̧ä̧jä̧tö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿tocucö̧ rötäjätö? jerupätöjä― pä'inäju jahuätörö. 3 Ja̧'hua̧nö̧
päja'a ä̧ju̧cu̧ Pedromä rä'opächinö idorära̧'a̧ topö 'chä̧nö̧. Ka̧ra̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧'iņä̧ 'chiņö̧
ja̧u̧cu̧tä̧. 4 Ta̧ju̧cuäyotö jopä̧rö̧nö̧ 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧
Pedro ö'inä abonänö jurunä jopö, ä'canä rȩbȩhuip̧iņö̧ idorära̧'a̧. 5 Idorära̧'a̧ rȩbȩhuip̧ö̧, ja̧rȩyu̧
pä'i'ö jacuoräcu topinö. Toomenä Jesúsru juä opä̧jä̧ta̧tä̧ pa̧'a̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧ toa'anä,
do'ächi'ömä do'ächi'ocö pinö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, ja̧u̧ o'ca'anä ru'i'äji, Simón Pedromä 'chä̧hui'̧iņö̧
täcö. 'Chä̧hui'̧ö̧ idorä jacuä päi'önä do'ächächö toomenä Jesúsru juä opä̧jä̧ta̧tä̧ pa̧'a̧ topinö.
7 Ko̧ro̧ta̧'iņä̧ topinö Jesús unä juä opä̧jä̧ta̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ chutärö juä opä̧jä̧ta̧cu̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ po̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧. Jäyänänö ̧'ca̧tö̧ rötähua'atä piņa̧'a̧ im̧içu̧nä̧. 8 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä ka̧ra̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧
ä'canä rȩbȩhuip̧ä̧jim̧ä̧, ja̧u̧'iņä̧ do'ächi'inö. Do'ächi'ö toomenä ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ese nö.
9 To ö juiyäimä Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua'are ö o̧ä̧chä̧cua̧ päome jiņä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧
pinätö̧. 10 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ojusodera̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Jesús María Magdalenarö ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧ ä̧cha̧'a̧nä̧ Maríamä ajuäutä ki'̧ip̧iņä̧ju̧ ju̧huȩnȩtä̧ idorä ä'ca. Ja̧'hua̧nö̧ ajuäu

kä̧nö̧ ja̧rȩyu̧ pä'i'ö idorä jacuäcu topinäju̧. 12 Tojomenä Dios umöhuäyotö isoppa huotö, tȩä̧ta̧
'ca̧tä̧huä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ topinäju̧. Jesúsru ötäjome ö̧'ö̧ja̧'a̧ topinäju̧, ka̧ra̧mä̧ u jiņa̧'a̧nä̧, ka̧ra̧mä̧
ö̧jä̧piy̧ä̧ jiņa̧'a̧nä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ isoppa huotömä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Isaju, ¿dä̧bö̧ cuajuähuä?―
pä näcua. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcua ädä näju: ―Chu̧ru̧hua̧ ö'co jähuä kara'a ȩmip̧ä̧jiy̧ä̧cua̧
ajuähuäjusä. ¿Tȩnȩcö̧ rötäjätö? jerupajusä― pä'inäju. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päjö jiy̧ȩnä̧tä̧ kärächi'ö
topinäju̧ Jesúsru, ju̧huȩnȩtä̧ ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Jesústä ja̧'a̧ pidemä― pä'ömä jerupinäju.
15 Jesús jahuäjuru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Isaju, ¿dä̧bö̧ cuajuähuä? ¿Dirö cusä̧ra̧'a̧ ö̧?― pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ päa'anä, ¿pä a adicuä işa̧cö̧? pä'ö amöcuädö päjinäcu: ―Cha̧hua̧ru̧hua̧, Jesús ö'co
jähuä ucutä kara'a cuȩpä̧ji ̧ ö̧mä̧, cutäjome ji'ähui ö, ötä chȩma̧ja̧― pä'inäju. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Jesús päinäcua̧: ―¡María!― Ja̧'hua̧nö̧ päcua kärächi'ö pä'inäju: ―¡Raboni!― Raboni pä'ömä,
―Huo̧juȩcuä̧ Işa̧― pä'ö pähuä. 17 Jesús päinäcua̧: ―Mȩ'ö̧mä̧ mȩcu̧huä̧ ö̧. Cä'ecuächö 'cho̧cö̧sä̧
chä'orö jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mȩcu̧huä̧ ö̧. Chö̧jä̧hua̧tö̧rö̧tä̧ jicuhuähua täi. “Ttö'inä Chä'orö,
ucutu'inä Cuä'otucuru, Ttö'inä Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, ucutu'inä Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ru̧ täcö cä'ecuächö
chi'̧chä̧cua̧sä̧” pä'äji pä'ö ji'ähuäjitö―. 18 Ja̧'hua̧nö̧ hueäcua María Magdalenamä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧
ö̧ja̧cuo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧. Ku̧ru̧hua̧rö̧ tojäji'inä, chutä ja̧'hua̧nö̧ jiähuäji'inä jijähuinä̧u̧.

Jä'o Dios churutä hueinö ta̧'a̧nö̧ Jesús'inä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ hueinö huȩnȩ
19 Ja̧u̧nu̧tä̧ mo̧ro̧, semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧mä̧, yodo päi'omenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuiņä̧tö̧

u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. Ttö̧ca̧ca̧cui'̧ode äpa yämä ppe'tädö icuähua'atä kiņä̧tö̧ Judíos ö̧ja̧rö̧ ye'ecu.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä, do'ächi'ö ö̧'quȩtȩnä̧ kä̧mä̧dö̧ pä'inö jahuätörö: ―Huȩnȩ juiya'a.
Eseutä esehuätucui―. 20 Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö u̧mö̧piy̧ä̧'iņä̧, i'esubä'inä ij̧ȩpiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ to omenä esehuächi'inätö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesúsmä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ päinä̧u̧: ―Huȩnȩ juiya'a. Eseutä esehuätucui. Chä'o örö hueinö'a̧nö̧ ucuturu'inä
hue'ösä― pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä'äji'ca̧ ami yuppa ppö'inö jahuätörö. Ja̧'hua̧nö̧ ppö'ö kä̧nö̧ pä'inö:
―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmä̧tu̧cui.̧ 23 Suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ cunichi'iyätucuä̧u̧mä̧, suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧
unichi'äcuähuiyotötä pä 'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩ ö̧ jȩpö̧ cuicuätucuoco̧u̧mä̧, suronä
jȩ ö̧mä̧ jiņä̧ 'chu̧huä̧rä̧cuo̧tö̧― pä'inö.

b20:2 Pi'tä huȩyu̧ ̧nö̧rö̧tä̧ päa'a pomä ―Ka̧ra̧ repeä'ijäcu― pä'ömä.
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Tomás'inä Jesúsru topötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
24 Ttö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ya̧tȩ, Tomásmä, ta̧ju̧ uhuäpächinö pä äcumä, to'epinö

ju̧huȩnȩ, Jesús ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧ ij̧ȩcuo̧mȩnä̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧tä̧
ji'ähuinätö Tomásrö. ―Tu̧ru̧hua̧rö̧ topäjätöjä― pä'ö ji ähuinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Tomás
ädä nö: ―U̧mö̧nä̧ işa̧ri ̧ pȩ o̧piņo̧mȩ'iņä̧ topö, chödo'chenä rädädoca'a jö̧ ö̧mä̧, i'esubänä
ta nome'inä chu̧mö̧nä̧ rädädoca'a jö̧ ö̧mä̧ esetocösä ömä― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ o'come u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jacuoju ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Tomás'inä pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äpa yä'inä ppe'tädö icuahua'anä Jesúsmä do'ächi'ö kä̧mä̧diņö̧
ö̧'quȩtȩnä̧. ―Huȩnȩ juiya'a. Eseutä esehuätucui― päinä̧u̧. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tomásrö pä'inö:

―Tomás, chu̧mö̧piy̧ä̧ topi. Cudo'che pȩnȩ rä'ädi. Chi'esubänä ta nome'inä cumö te'ädö
rä'ädi. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧mä̧ cu̧jä̧'. Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧ huȩnä̧ri―̧ päinä̧cu̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Tomás ädä nö: ―¡Ucumä ö Chu̧ru̧hua̧jä̧! ¡Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosjä!― päinä̧cu̧.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús pä'inö: ―Tomás, ucumä cui'ärenä topötä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä to oca'anä'inä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö esetö a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ juiyo adihuäcuotö― pä'inö Jesús.

Juanmä pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ huȩyu̧ ̧nö̧ pi'tämä
30 Jesús Dios ö ij̧ȩcuä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ä'ca ömä, koro'inä koro'inä rö̧ȩnä̧ jȩpiņö̧ iso päi'önätä.

Ja̧u̧ o'ca juiyönä jȩiņö̧mä̧ pi'tänä huȩyu̧tu̧ rötähua'a. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧ jȩiņö̧
pi'tänä chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧, iso päi'ötä ja̧'a̧ pä'ö esetö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
rötähua'a, ―Jesústä ja̧'a̧ Cristo içhä̧cua̧ pä näcumä, Dios I ̧ ̧mä̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ esetö cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ chutä im̧iņä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä
huȩyu̧cua̧'a̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧ru̧, depiyura'a ppa̧'ä̧chä̧jä̧tö̧rö̧,
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö huäbodäcuänä ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩ

21 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Jesúsmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ ij̧ȩcuiņö̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧, Tiberias duborara̧'a̧ ö̧.
Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ ij̧ȩcuiņö̧ huȩnȩmä̧. 2 Simón Pedro'inä, Tomás ta̧ju̧ uhuäpächinö pä äcu'inä,

Natanael Galilea rȩjȩ ö̧ Caná ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧'iņä̧, Zebedeo i ̧ ̧mö̧'iņä̧, korotö ta̧ju̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuiņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ kä̧nö̧ Pedromä pä'inö: ―Ttömä,
po̧iŗö̧ huo'ö 'chö̧sä̧―. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö jahuätömä: ―Ujutu'inä ucucu ichätöjätó―.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätö'cotö yotäcu 'chiņä̧tö̧ huoi'canä pä̧mä̧dö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧mä̧dö̧ huo'ö ̧'cha̧'a̧nä̧
ja̧u̧nu̧ yodomä ya̧tȩrö̧'iņä̧ huo'opocotö pinätö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'ö mo̧ro̧ päi'a'a Jesúsmä kiņö̧,
dubora jäyora. Jäyora ö̧ja̧'a̧nä̧, u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ jerupinätö ―Jesústä ja̧'a̧― pä'ömä. 5 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Jesús jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: ―Repedä̧u̧, ¿po̧im̧ä̧ toa'a tä̧ji?̧― pä'inö. ―A̧'a̧ toa'ató― pä'ö
ädä nätö. 6 Jesús päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, cuiäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ huoi'ca u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
icuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ cuicuätucuomenämä po̧iŗö̧ huocuhuäcuotöjä― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
hueö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧, öäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ cuäji o'ca'a cä epomenä
cä epö juiyönätä jiņä̧u̧ juiyo recuätö ȩjip̧a̧'a̧ ö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ya̧tȩ
repeä'ijäcumä Pedrorö pä'inö: ―¡Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧!― ―Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧― päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Pedromä ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ huäme işä̧ta̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧huä̧ji'̧ca̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧, 'ca̧tä̧huo̧po̧'ö̧ jacuoto mo̧'ä̧chiņö̧
jäyoracu huȩcha̧pö̧ i'̧cha̧ pä'ö. 8 Pedro jacuotonä huȩcha̧'a̧nä̧, korotö u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ huoi'canä
'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Juiyomä oto jo̧ca̧'a̧nä̧ cien metros juäi isometä jiņa̧'a̧ jäyoramä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
a̧'u̧cuä̧'ca̧nä̧tä̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ öäresa̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧ po̧i ̧ ȩja̧'a̧nä̧ do'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧
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mocu huä̧mi'̧ö̧ to omenä, ocurä'inä säröcänö cuoa'a, po̧i'̧iņä̧ ocurä huäme ȩ ä̧hua̧'a̧, pa̧'iņä̧
ka̧'a̧ topinätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧: ―Jitä jareönä huo'ocuotö ö i'cächätucui pocu―.
11 Ja̧'hua̧nö̧ huea'a ä̧ju̧cu̧ Simón Pedromä huoi'cara̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ po̧i ̧ bärepätömä po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧
suhuädi'önä ȩja̧'a̧nä̧ jäyoracu do'inö ciento cincuenta y tresnö jo̧mȩnä̧ ȩja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧
recuätö ȩja̧'a̧nä̧'iņä̧ po̧iŗö̧ huo̧ä̧huä̧sa̧mä̧ 'toruhuipoca'a jiņa̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús päinä̧u̧:
―Yo̧ȩi ̧ cuäcuähuä cucuätucua ichätucui―. ―Tu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧― pä'ömä täcö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pärocua'a ö jä epö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ye ecui'a'a ö ya̧tȩ'iņä̧ jäepococu pinö, ―¿Di
jä̧ ö̧?― pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús 'chä̧hui'̧ö̧, pa̧'iņä̧, po̧i'̧iņä̧ 'chu'ädopo'ö, iyä'chinä̧u̧.
14 Jesús ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuo̧mȩnä̧ huäbodäcuänä päi'ina'a hua'are ö o'ächäji'ca̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
ij̧ȩcuiņa̧'a̧mä̧.

Jesús Simón Pedro repeäcu ja̧ pä'ö jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩ
15 Yo̧ȩi ̧ cuäcuähuä ucuäji o'ca'a Jesús Simón Pedrorö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Simón, Jonás i ̧ ̧,

¿pitö repe ome ö'inä abonänö repecuhuäcusä tä̧ji ̧ ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu ädä nö: ―A̧'a̧,
Chu̧ru̧hua̧. Ucuru chesehua'amä huo̧jua̧jä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ ö̧mä̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ cuäjepi― päinä̧cu̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Simón, Jonás i ̧ ̧, ¿ örö repe'öjä?― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedro ädä nö:
―A̧'a̧, Chu̧ru̧hua̧. Ucuru chesehua'amä huo̧jua̧jä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pääcumä: ―Ja̧'hua̧nö̧
jö̧ ö̧mä̧ chä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧'ä̧ri―̧ pä'inö. 17Huäbodäcuänä päi'önä jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧ jiņä̧:
―Simón, Jonás i ̧ ̧, ¿ örö eseujädi?̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ huäbodäcuänä päi'önä jä̧ȩpä̧rä̧cu̧
Pedromä a̧'cua̧ a̧'ȩcuip̧ö̧ ädä nö Jesúsru: ―Chu̧ru̧hua̧, ucumä o'ca juiyötä huo̧jua̧jä̧. Ucuru
chesehua'amä cu̧huo̧juä̧cu̧sä̧― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús pä'inö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ chä̧jim̧ö̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧ cuäjepi. 18 Iso päi'önätä pä'ösä ucuru. Mö̧ä̧ya̧ cu̧jä̧im̧ä̧, ucutä cua̧mo̧nä̧ cuäcä işä̧ta̧
̧'ä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧, ucurutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cue'ächö kiņö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuböecuächomenä

cu̧mö̧ cäcuepa'anä ka̧ra̧tä̧ ucuru ̧'ä̧di'̧ip̧ö̧, cui'̧cha̧ päcuhuocome ȩmip̧ä̧cua̧jä̧―c pä'inö.
19 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä Pedro ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ 'co̧ru̧pä̧i'̧ä̧cua̧ pä'ö u̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö pä'inö, Dios
öadihuä ij̧ȩpö̧nö̧ 'corupäi'ä̧cuȩ ötö'cö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö Pedrorö pä'inö: ―Ttöcu ichi―.

Juan ötö'cö'inä jiähuarö pä'ö Pedro jäepinö huȩnȩ
20 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ Pedro kärächi'ö toomenä, Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ u̧ ya̧tȩ repeä'ijäcu
o'ca'anä ruhui'a'a topinö. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Jesús amöcanä u becuächä̧rö̧nä̧ pä̧nö̧, ―Ucuru iyö

içuä̧cua̧mä̧ ¿ de jä̧ ö̧?― pä'ö jiy̧ȩnö̧ yodo u̧cuȩ ucuome ö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧mä̧. 21 Ja̧u̧
ruhui'a'a topö Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Pedromä: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿chujuamädi ̧ ö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧
jä̧ ö̧?― pä'inö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Jesús ädä nö: ―Ttö pä'äji ta̧'a̧nö̧ chichäcuome jubö päi'önä
ö̧ja̧ pädö ömä, ucurumä jo̧ca̧'a̧.d Ttöcutä ichi ucumä― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ päinö huȩnȩmä̧
ö̧ja̧huo̧tö̧ huotöcu ji'ähuäcuähuinätö ―ja̧u̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ 'corupä'i'ocö jä̧cua̧do― pä'ä'chö.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Jesúsmä ―ja̧u̧ 'corupä'i'ocö jä̧cua̧― pä'ömä pä'ocö pinö. Pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'inö: ―Ttö
pä'äji ta̧'a̧nö̧ chichäcuome jubö päi'önä ö̧ja̧ pädö ömä, ucurumä jo̧ca̧'a̧― jö̧nä̧tä̧ pä'inö. 24 Ja̧u̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ päinäcumä ötäsä, piy̧ȩ huȩnȩ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'äutä, piy̧ȩ
huȩnȩ huȩyu̧tä̧jiţä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jidäumä isotä ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 25 Jesúsmä koro'inä,
koro'inä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧ o'ca juiyötä jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧ huȩyu̧tu̧ u̧ju̧nu̧ u̧mä̧, rö̧ȩnä̧tä̧
c21:18 Ja̧'hua̧nö̧ ―ka̧ra̧tä̧ ȩmip̧ä̧cua̧jä̧― päinömä, Pedro to̧ȩ'ä̧cuȩ jiähuinäcu. ―Cuoräu isobönä cu̧mö̧ca̧ca̧nä̧ yö̧'ȩpi'̧ö̧
cuä'ö cuacu pä'ö korotötä ȩmip̧ä̧cua̧jä̧― pä'ö jiähuarö pä'ö päinäcudo.
d21:22 ―Ucurumä jo̧ca̧'a̧― päomenämä ―ucumä ja̧u̧ru̧mä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧'. Ja̧u̧ru̧ 'cuäopä̧cuȩmä̧ örö
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ 'cuäopäcua'a― päa pä'ö pä'inö.
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juoächö'a̧nö̧ ja̧'a̧ cuyäru o'tämä. Pij̧ä̧ rȩjȩ suhuädi'ome ö'inä abonänö päi'önä suhuädi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧
a̧'cua̧ra̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ ̧huȩyu̧tä̧ji ̧ o'tämä. Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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