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Jesúsmä, chutä umöhuäyotörö ij̧ȩcu̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ icha'anä a̧ ä̧ra̧ pä'ö hueinö huȩnȩ

1 1 Teófilo, ä̧cuo̧mȩnä̧ chiḩuȩyu̧ ̧nä̧'tänämä, o'ca juiyönä Jesús jȩa̧ pä'ö'inä, u̧huo̧juȩta̧
pä'ö'inä ö̧jä̧mä̧diņö̧ ötö'cö huȩyu̧ ̧nö̧sä̧. 2 Churutä ju'toju u ȩmä̧huä̧chiņo̧mȩ jubö päi'önä

huȩyu̧ ̧nö̧sä̧. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ chutä hue'ähuotö päi'önä eminä̧u̧ru̧ hue'ipinö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ hueipäji o'ca'a Dios ö ȩmä̧huä̧chiņö̧. 3Ubara uhuinö o'ca'a jahuätörö ij̧ȩcuiņö̧
―a̧dȩcua̧sä̧― päa pä'ö. ―Iso päi'önä a̧'cua̧rö̧sä̧― pä'ö ij̧ȩcuä̧'chö̧, koro'inä, koro'inä ij̧ȩcuä̧
jȩpä̧'chiņö̧ ―yaparemäcö ja̧'a̧― pä'ö 'cucuächi'önä ese yarö pä'ö. Ttö̧ja̧ ta̧ju̧nu̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧
to ä'chönä ij̧ȩcuȩ'ä̧'chiņö̧, Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö ucuocuä'chö.

4 Jahuätöcutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö, Jerusalén ötahuiyä ö dö ecuächö juiya pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Jä'o Dios iya päinö pätecuächome jubö a̧ ä̧ra̧ pä'ö hue'inö. Jä'o Dios iya päinömä ― ö
jidähuome ö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧― pä'inö. 5―Juanmä iso päi'önä ajiyanätä pötäde'inö ö̧ja̧rö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ 'cuäopö o'ca'a Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ pötädäcuähuotö
päcuhui'äcuotöjä― pä'inö.

Jesús Dios ö ȩmä̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧ Jesúsru jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―Tu̧ru̧hua̧, Israel ö̧ja̧

pä'äji ta̧'a̧nö̧ Ttu̧ru̧hua̧ huea'anä ö̧jö̧nä̧mä̧, ¿jitä piy̧ȩnä̧tä̧ jȩcu̧'ä̧cua̧jä̧di?̧― pä'inätö. 7 Ja̧'hua̧nö̧
jä epäcu pä'inö: ―Jä'o Diosmä koro mo̧ro̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧'iņä̧ chutä a̧mo̧nä̧ pätecuächönä
huea pä'ö jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧mä̧ ucutu cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä jo̧cö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ucutunä ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧ cujuru cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyä ö'inä,
o'ca juiyönä Judea rȩjȩ ö̧'iņä̧, Samaria rȩjȩ ö̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ beipome jubö ö chötö'cö
jicuhuähuäcuotöjä― päinä̧u̧.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädö, jitömä to ä̧ra̧'a̧nä̧, Dios cäepinäcu ju'tojucu. Ja̧'hua̧nö̧ cäecuächa'anä
ajiya isoppanä ȩmä̧huä̧chiņö̧ jitömä to ö juiyönä päi'önä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ cäecuächa'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧
nö̧'ä̧chö̧ to ä̧ra̧'a̧nä̧, u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ teö 'ca̧tä̧huä̧tö̧mä̧, ppeyenä ka̧cuä̧mip̧iņä̧tö̧.
11 Ka̧cuä̧mip̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―U̧mä̧tö̧ Galilea ö̧ja̧, ¿dä̧bö̧ to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ ö̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧cu̧mä̧? Ja̧u̧ Jesúsmä, jitä cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ Dios mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäepäjäcu päjimä, pä'äji
ta̧'a̧nö̧ içhä̧cua̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäecuächa'a tocu'ätucuäji ta̧'a̧nö̧tä̧― pä'inätö.
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Judas 'corupäi'inö o'ca'a ka̧ra̧rö̧ ȩma̧ pä'ö Pedro ucuocuinö huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhuorö, Olivos möä'ca pä'ö micuä'ca ö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧.

Ju̧huȩnȩmä̧ Jerusalén ötahuiyä tö'cö ja̧'a̧, judíos aditocö mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧.a 13Ötahuiyänä
pä'i'ö, ö̧ja̧cuä̧'ij̧ode ju'toju işo̧ca̧nä̧ 'cha'chepinätö, Pedro'inä, Jacobo'inä, Juan'inä, Andrés'inä,
Felipe'inä, Tomás'inä, Bartolomé'inä, Mateo'inä, Alfeo i ̧ ̧ Jacobo'inä, Simón Zeloteb işa̧
pä äcu'inä, Jacobo i ̧ ̧ Judas'inä. 14 Jahuätö o'ca toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ amöcuädö ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧,
Diosrö ucuocuä̧rö̧, Diosrö jä'epä̧rö̧, nä̧tö̧'iņä̧ ppä ächönä, Jesús ja̧ju̧ María'inä, ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧
ppä ächönä.

15 Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧, Pedromä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧iņö̧ ucuocua pä'ö. Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧, ciento veintenö huotö jiņa̧'a̧. Jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä'inö Pedromä: 16―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pätecuächa pä'ötä jiņa̧'a̧.
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧, Judas ötö'cömä, David änä pätetö ucuocuinö huȩnȩmä̧ pätecuächa
pä'ötä jiņa̧'a̧. Judasmä Jesúsru 'chu ädäcuotörö oicuä işa̧ pä'i'inö. 17 Ja̧u̧ Judasmä ujututä işa̧
pinö. Piy̧ȩ juäi adicuämä ja̧u̧'iņä̧ ujutucu ppächönä adita pä'ö ku̧nä̧riņö̧― pä'inö Pedromä.
18 Ja̧u̧ Judasmä, suronä jȩä̧ji ̧ micuä pärätänä mitö ȩmiņö̧ rȩjȩ. Úcu mo̧o̧mȩnä̧ kä̧'ca̧nä̧ 'to'i'inö,
u̧huä̧sa̧'iņä̧ o'ca juiyö huerächi'önä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäja'amä o'ca toi'önä Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'ina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ rȩjȩmä̧ jitötä ̧huȩnȩnä̧
o'inätö ―Acéldama― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä ―Ucuoja erinarä― pä'ö pä'inätö pä'inö Pedro.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'inö Pedromä: ―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Salmos cuyärunä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧:
Ja̧u̧ ö̧jiņodemä huäinä toode. Juhuodenä ö̧jä̧cua̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ huä̧iņä̧ toa'a.a
Ja̧'hua̧ta̧nö̧:
Ttö̧ja̧rö̧ o'ipö aditajimä, huä̧iņä̧ ka̧ra̧tä̧ aditajab päa'a. 21,22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pitö u̧mä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩrö̧
ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesús ujutu tö̧'quȩtȩ ö̧ doä̧chä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, räo̧pä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ 'cuäopönätä

ujutucu ppä̧'ä̧chä̧rö̧ ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧mä̧, ya̧tȩrö̧ ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ Jesús oächinö huȩnȩ iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö jiähua pä'ö ujutucutä. Juan u'utädinome ö kä̧mä̧dö̧ Jesús ujutu tö̧'quȩtȩ ö̧ churutä
ju'toju u ȩmä̧huä̧chiņo̧mȩ jubö päi'önä cä'ädö, pitö topinätö ömä ya̧tȩrö̧ ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―
pä'inö Pedromä.
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ta̧ju̧ru̧ amöcuädinätö. Ya̧tȩmä̧ José Barsabás pä'ö miçua̧ ja̧'a̧nä̧ koro im̧im̧ä̧

Justo pä äcu. Ka̧ra̧mä̧ Ma as. 24,25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Diosrö ucuocu pä'inätö: ―Ucutä Tu̧ru̧hua̧ o'ca
toi'önä amöcuädö huo̧jua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pitö ta̧ju̧ u̧ ya̧tȩ, Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧
päi'a pä'ö, Judas aditaji pä̧ro̧cua̧ adita pä'ömä ucutä cuȩmiņä̧cu̧ de ja̧ pä'ö ij̧ȩpiţö̧. Judasmä
chutä suronä jȩo̧mȩ ö̧ piy̧ȩ juäi adicuä toepoächiniyäcu chutä a̧mo̧nä̧ i'̧chö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ i'̧cha̧ pä'ö―
pä'inätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö derö pätecuächa ja̧ pä'ö iso'qui icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ cuomenä
Ma asrö pätecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ma asmä Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö oncenö huotöcu
ppä'ächi'inö.

a1:12 ―Ttaditocö mo̧ro̧ 'chä̧cuä̧huo̧mȩ― pä nömä hueye juoächina'a ―tö'cö ja̧'a̧ pä'ö― pä a pä'ö, 10 minutos
'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧. Judíos ö̧ja̧mä̧, ö̧ja̧ toächome ö̧jiņö̧ mo̧ro̧mä̧, aditocö mo̧ro̧ päi'omenä, ojusodera̧'a̧ ö̧ Diosrö
ucuotäcuähuodera̧'a̧ ̧'chi'̧o̧mȩnä̧ 10 minutos 'chä̧cuä̧huo̧mȩtä̧ jiņa̧'a̧. Juhuorö ö juoächina'ado ja̧'hua̧nö̧ pä ömä.
b1:13―Zelote huotö―pä nä̧u̧mä̧ judíos ö̧ja̧ jitötä a̧mo̧nä̧ uruhuotä kiy̧a̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧u̧do. Romanos ö̧ja̧
huȩ ä̧ra̧tö̧ pä'ö kö'cocotö pinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ rohuähuinätödo romanos ö̧ja̧ ö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö.
a1:20 Salmos 69:25 b1:20 Salmos 109:8



3 Hechos 2.1

Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ u'utächi'inö huȩnȩ

2 1 Pentecostés mo̧ro̧ jo̧mȩnö̧ pätecuächomenä jahuätö o'ca toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädö,
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ka̧cuiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧ kä̧rö̧'coppa juruhuächi'ö kä̧rö'co̧hua̧'a̧

pä̧içu̧nä̧ döa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuocuina'a mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'amä isode jä äyode
jacuä ö̧'ö̧jo̧mȩ o'ca juiyönä ö ucuocuina'a. 3 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ̧nȩ 'cä̧'chö̧ icuähua'a, ocurä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, to önä ij̧ȩcuä̧chö̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ ka̧cuä̧mip̧iņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mip̧ä̧u̧ o'ca toi'önä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ pä'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä 'omenä korotö ̧huȩnȩnä̧'iņä̧, korotö
̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ucuocunä päi'inä̧u̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ucuocunä jȩö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
5 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ judíos ö̧ja̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotätömä, korome ö'inä, korome ö'inä o'ca

juiyönä depiyu jö̧ a̧'u̧cuä̧ ö̧ ichäjätömä Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧. 6 Rä̧mip̧ä̧ja̧'a̧ ä̧ju̧cu̧
jahuätö recuätö ö̧ja̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Ttö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ erunä päi'inä̧u̧ o'ca
toi'önä yotöcunä a̧mo̧nä̧ ̧huȩnȩnä̧ ucuocua'a ä̧ju̧cu̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ecui'ö
nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö: ―¡Ä̧ju̧cuä̧tu̧cuiḩuä̧!
Jitöja ucuocuätömä ¿Galilea ö̧ja̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧cu̧nä̧ ta̧mo̧nä̧
̧huȩnȩ jiy̧ȩcu̧ tuhuäpächinönä tä̧ju̧cu̧nä̧ ucuocua'amä? 9Ujutumä ka̧cuä̧tö̧jä̧ Par a ö̧ja̧'iņä̧,

Media ö̧ja̧'iņä̧, Elam ö̧ja̧'iņä̧, Mesopotamia ö̧ja̧'iņä̧, Judea ö̧ja̧'iņä̧, Capadocia ö̧ja̧'iņä̧, Ponto
ö̧ja̧'iņä̧, Asia ö̧ja̧'iņä̧, 10 Frigia ö̧ja̧'iņä̧, Panfilia ö̧ja̧'iņä̧, Egipto ö̧ja̧'iņä̧, Libia rȩjȩ Cirene

ötahuiyä tö'cönänö kä̧jä̧ ö̧ja̧'iņä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧ ö̧ ichinätö'inä, depä ö judíos ö̧ja̧'iņä̧,
judíos jähuä eseta pä'ö pärohuächinätö'inä, 11 Creta kä'co işä̧sa̧ ö̧ja̧'iņä̧, Arabia ö̧ja̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ujurunä adiu jȩiņö̧ huȩnȩ ta̧mo̧nä̧ ̧huȩnȩ pö̧nä̧ ucuocua'a
tä̧ju̧cuä̧u̧― pä'ähuinätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö o'ca toi'önä ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧,
amöcuädäcuähuä juiyä̧u̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö: ―Piy̧ȩmä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧?― pä'inätö.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ pä'inätö: ―Uva isoya a̧' ̧po̧ya̧ ö̧tä̧ tä̧'ä̧mä̧chö̧
huopäcuähuätö― pä'inätö.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧mä̧dä̧ji ̧ rä'epö icu Pedro jiähuinö huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedromä, ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ya̧tȩnö̧ huotöcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä̧içu̧nä̧ ucuocu pä'inö

jahuätörö: ―U̧mä̧tö̧ judíos ö̧ja̧, o'ca toi'önä Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, jitä pädömä
huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Jidähua'anä adiu ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 15 Pitömä, ucutu cuamöcuädätucu'a̧nö̧mä̧,
tä̧'ä̧mo̧co̧tö̧. Pomä jiņä̧ yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧ a las nuevetä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tä̧'ä̧mo̧co̧tö̧tä̧ ja̧'a̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ ucuocua'amä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Joel ucuocuinö huȩnȩtä̧ ja̧'a̧,
pa̧'a̧nö̧:

17 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'ö: Röji mo̧ro̧ päi'omenämä Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäu chiçuä̧cua̧sä̧
o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧. Cui ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧, cui ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧'iņä̧ Ttö juȩdȩpä̧ra̧'a̧nä̧ chiḩuȩnȩ
ji ähuä̧rä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuahuaruhuä u̧mä̧tö̧ möäyotömä ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
to äcuotö. Cuahuaruhuä u̧mä̧tö̧ tä̧mö̧mä̧ 'cuo̧ ̧cuä̧cuä̧huä̧ u̧'cuo̧ ̧cuä̧cuo̧tö̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ chumöhuäyotö hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧
Cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäu chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ chiy̧ä̧u̧ ö juȩdȩpä̧ra̧'a̧nä̧ chiḩuȩnȩ ji ä̧huä̧rä̧cuo̧tö̧.
19 Ju'toju u mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ ye'önö esehuächi'önä jö̧ koro'inä, koro'inä chij̧ȩpä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
dea'acu u pij̧ä̧ ö̧mä̧ Ttötä ö ij̧ȩcuä̧ koro'inä, koro'inä chij̧ȩpä̧cua̧sä̧. Ttucuojanä'inä,
ocuränä'inä, ocurä isoppa yo̧'cu̧ jo̧ppanä'inä chij̧ȩpä̧cua̧sä̧. 20Mo̧ro̧ kä̧hua̧mä̧ yo̧i'̧ä̧cua̧'a̧. Yodo
kä̧hua̧mä̧ ucuojatä päi'äcua'a pä'ö Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcua'a Tu̧ru̧hua̧ u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧,
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bäreu 'cuäopö pä̧nä̧, ye'önö to ä̧rö̧ pä̧nä̧ pätecuächäcua'a ä'canä. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä
Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epätömä ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧.c
Joel ucuocuinö'a̧nö̧.
22 Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧ Israel ö̧ja̧, jitä pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Jesús Nazaret ötahuiyä ö̧ja̧ Işa̧mä̧

Dios ö huȩ'ä̧hua̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö Dios huäjunä ij̧ȩpiņö̧ ucuturu. Ttö̧ja̧ eru juäinä'inä,
ye'önö esehuächi'önä jö̧nä̧'iņä̧, chutä ö ij̧ȩcuä̧nä̧'iņä̧ Dios Jesúsnätä ij̧ȩpiņö̧ ucutu cuä'catucu
jo̧mȩ ö̧. Ucututä'inä ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. 23 Ja̧u̧ Jesúsmä Diostä pätetö amöcuädinö
huȩnȩ pätecuächönä iyö içuä̧hua̧ pinö, Dios ä'canä u̧huo̧juiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ja̧u̧ru̧mä̧ suronä
jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ 'chu'huädö, daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧, cuä'ö icuinätöjä ucutumä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
hua'are juruhuarö pä'ömä yorö'iso hueyecua'a ö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'are ubara 'chu̧huä̧ro̧mȩ
ejädö icuipö oädinäcu. 25Davidminä'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'inö Jesús ötö'cömä:
Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧ 'cuäopönätä chä'ca ö̧ja̧'a̧ topä̧rä̧jişä̧. Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ tö'cö kö̧ cha̧'cua̧
a̧dȩcuo̧ca̧'a̧tä̧ 'quiyönä chö̧já̧ pä'ö ömä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧ esehuächi'äjisä.

Chiḩuȩnȩnä̧mä̧ eseunutä ucuocuäjisä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ chidepä'inä mä̧cuä̧ 'cuächi'a'anä
oächäcuometä amöcuädö eseunu a̧'ä̧rö̧sä̧. 27 Cha̧'cua̧rö̧mä̧, hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ

ki'̧ip̧a̧'a̧nä̧mä̧ cuicuipococusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö cu̧mö̧huä̧ya̧ surojö Jui'̧a̧ chidepä 'cuäipächa'anä
ja̧'a̧tä̧ topocöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ eseunu a̧dä̧ra̧'a̧mä̧. 28 A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧
cuij̧ȩpä̧jä̧cu̧sä̧. Cuä'ca jo̧mȩ ö̧ chesehuä̧rö̧nä̧ päi'önä cädi'äcuähuä juiyönä jȩcu̧'ä̧cua̧sä̧―d

pä'inö pä'inö Pedro.
29―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, tä̧do̧miņä̧ Davidmiņä̧ ötö'cö huäjunätä chucuocua'anä ja̧'a̧tä̧

ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ö̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧ hua'ö icuinö. Idoränä'inä ö näcu. Juhuorä huahuinorämä pȩnȩtä̧
ujutu tö̧'quȩtȩnä̧ ka̧'a̧ jitä mo̧ro̧ päi'önä. 30 Ja̧u̧miņä̧mä̧, Dios päö jiähuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧
Dios churutä pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ huo̧juiņö̧, pa̧'a̧nö̧: “Iso päi'önätä pa̧'a̧nö̧ jȩchä̧cua̧sä̧. Ucu
cuidepä ö cu̧do̧'ca̧rö̧ hueda pädinäcurumä o̧dä̧dä̧cua̧sä̧ ruhuo cuiḑȩä̧cä̧nä̧ ö̧'a̧ pä'ö Chutä” pä'ö
iso jö̧nä̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ huo̧juiņö̧ Davidmiņä̧mä̧. 31Davidmiņä̧ ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ ä'canäjitä
toa'a ö, Dios huea päinä̧cu̧ o̧ä̧chä̧cuȩ ötö'cö ucuocuinö pa̧'a̧nö̧: “Huea päinä̧cu̧ a̧'cua̧rö̧mä̧
hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ ki'̧ip̧o̧ca̧'a̧ jä̧cua̧'a̧. Idepä'inä 'cuäichö juiyäcua'a” pä'ö ucuocuinö. 32 Ja̧u̧
ucuocuinäcumä Jesústä ja̧'a̧, jitä pädäjäcutä. Ja̧u̧ru̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'are ö o'ädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ oädina'amä iso päi'önätä ja̧'a̧ pä'ö jiäcuähuä ö̧ja̧jä̧ ujutu o'ca toi'önä. 33 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Jesúsmä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ úcuo isome cä'ecuächö ö̧'ä̧mä̧dä̧ji ̧ o'ca'a, Jä'o Dios
iya päinä̧cu̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ ȩmä̧ji ̧ o'ca'amä, Ja̧u̧ru̧ iyö icuäji ujuturu. Ja̧'hua̧nö̧ iyö
icuäja'amä, topö'inä topätöjä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ ucutumä. 34Davidmiņä̧ chutämä mo̧ro̧jiy̧ä̧ra̧'a̧
cä'ecuächocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'inö:
Tu̧ru̧hua̧mä̧, ötä chu̧ru̧hua̧rö̧ pä'äji: Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di,̧ 35 cuaboiyotörö cu̧jä̧pö̧ dea'a
chötome jubö päi'önäe
pä'äji pä'inö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu o'ca toi'önä Israel ö̧ja̧mä̧ jueönätä huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧ Jesúsmä,

ucututä daunä pȩ'o̧pö̧ cu̧ju̧niņä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧'iņä̧ päi'önä ö̧jö̧nä̧, Cristo'inä päi'önä ö̧jö̧nä̧
jȩiņä̧cu̧ Diosmä― pä'inö Pedromä.

37 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ amiso'quinä ppöracuächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ a̧'cua̧ a̧
päi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ä̧u̧ Pedrorö'inä, korotö Jesucristo hueipinä̧u̧ru̧'iņä̧ pä'inätö: ―Tö̧jä̧hua̧tö̧
u̧mä̧tö̧, ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩtä̧cua̧'a̧jä̧ ö̧?― pä'inätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedromä ädä nö jahuätörö:
―Cuamöcuädätucu pärou icuätucui. Ya̧cu̧nä̧ Jesucristo im̧iņä̧ pötächi'ätucui suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧
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jȩpö̧ icuähuotö päcuhui'ätucua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧, Dios
mippoönä iyäcuru, cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. 39Dios iya päinömä, ucuturu'inä, cui ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ o'ca toi'önä
oto ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö iya pä'inö. Tu̧ru̧hua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios huoa pä̧u̧ru̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧
amöcuädö iya pä'inö― pä'inö Pedromä. 40 Ja̧u̧ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ koro'inä, koro'inä ucuocuä̧riņö̧
Pedromä: ―iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö täbotö huo̧juȩtä̧rö̧ ji'ähuinö jahuätörö: ―Ki'̧ip̧ä̧tu̧cui,̧ jitä
piy̧ȩnä̧ suronä jȩpä̧tö̧cu̧ tocue'ätucua'acu― jö̧nä̧ ucuocuä̧rö̧.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö ö̧jiņö̧ huȩnȩ
41 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a eseunu ä̧ju̧cu̧ esetäjätömä pötächi'inätö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ tres mil ö̧ja̧

tö'cöhuächi'önä ppä'ächi'inätö a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 42 Juhua'a yabocutä 'chä̧nö̧ Jesús hue'ähuotö
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧ cä ädi'oca'atä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädä'ijö

huȩnȩ'iņä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuäu, u̧cuȩ pa̧'iņä̧ 'tȩ'chä̧rö̧, Diosrö'inä ucuocuä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧
cä ädi'oca'atä. 43O'ca toi'önätä ye'önö ucuotö ka̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios chutä ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧,
ye'önö esehuächi'önä jö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'chiņö̧ Jesús hue'ähuotönämä. 44O'ca toi'önä a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö ka̧cuiņä̧tö̧. Ttöäre'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ku̧nä̧riņä̧tö̧. 45 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ yotöcunärö recuä rö̧jä̧chi'̧ö̧ ta̧'a̧nö̧, ̧rȩjä̧'iņä̧, u̧mö̧ jähuä'inä iyä'chö icuinätö pärätä
ȩma̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ o'ca toi'önä recuä rö̧jä̧chi'̧ä̧u̧ru̧ ppä'ädä'chinätö. 46Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧, jiņä̧

jiy̧ȩtȩ amöcuädö, Dios ö̧jodenä ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ oju odehuiyä ömä, korode ö'inä,
korode ö'inä jö̧nä̧ pa̧ 'tȩ'chä̧rö̧, esehuä̧rö̧nö̧tä̧ u̧cuȩ cuinätö̧, im̧içu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
ppächö juiyönätä. 47 Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ úcuo te'äu esehuä̧riņä̧tö̧. Ju̧huȩnȩ ö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önätä
repe'önö topä̧riņä̧tö̧ jahuätörö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ chunätä pä'i'inätöcu
ppä ächi'önä o'ca toi'önä jareönä ki'̧ip̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ ca̧ca̧to̧'ä̧riņö̧.

Cue'ächocö pä'ijörö Jesús im̧iņä̧ Pedro aditö icuinö huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧'ij̧a̧'a̧nä̧ koronö nip̧ä̧ro̧mȩcu̧, Diosrö ucuocu hora a las tres päi'a'a Pedro'inä,
Juan'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ huä̧mip̧iņä̧tö̧ Dios ö̧jodera'a. 2 Ja̧'hua̧nö̧ huä̧mip̧ö̧ ̧'chi'̧a̧'a̧nä̧

ya̧tȩ uhuäpächina'anätä ä̧rä̧mo̧cö̧rö̧ i'cächinätö korotö. Ja̧u̧mä̧, mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧, Dios ö̧jode
u̧mi ̧ işo̧ca̧ äpate ―a̧'cua̧cuate― pä ate ä'ca i'cächö ötä'ijäcu piņö̧ ju̧huȩnȩ dodepätörö
pärätä jä̧ȩpä̧ra̧ pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧, Pedro'inä, Juan'inä Dios ö̧jodenä dode a pä'ö
ötö'cöhuächi'a'a toomenä pärätä jä̧'ȩpä̧riņö̧ jahuätörö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ȩpä̧rä̧u̧ Pedrocu, Juancu

ö'änä nö̧'ä̧chö̧ to näcu. Ja̧'hua̧nö̧ topö kä̧nö̧ Pedro päinä̧cu̧: ―topitö―. 5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ―¿koro juäi
̧yä̧cua̧sä̧cö̧?― pä'ö amöcuädi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ amöcuädi'önö toinä̧u̧ pärocua'a ö. 6 Juhua'a yabocu

Pedro päinä̧cu̧: ―Pärätä'inä, oro'inä jui'̧a̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ chiyäcujä. Jesucristo
Nazaret ötahuiyä Işa̧ im̧iņä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ cue'ächi― päinä̧cu̧.

7 U̧mö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ işä̧mö̧ ö̧ 'chu'huädö cä'epinö Pedromä. Cäepomenä cäepö jiy̧ȩnä̧tä̧
ö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧, ö̧sä̧'quȩtȩ'iņä̧ adiunä päi'inäcu. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ä̧rä̧mi'̧ö̧ tö'ö kä̧mä̧dö̧, 'chä̧hui'̧ö̧
cue'ächö jitötäcu do'ächinö Dios ö̧jodenä. Tö̧'ä̧ tö̧'ä̧nö̧ kä̧nö̧ cue'ächinö. Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ úcuo te'äu
esehuä̧riņö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ cue'ächö Diosrö esehuä̧ra̧'a̧mä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧ to näcu. 10―Äpate
a̧'cua̧cuate, Dios ö̧jode u̧mi ̧ işo̧ca̧ äpate ä'ca pärätä jä'epä̧rö̧ pä̧'ij̧ö̧tä̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'a̧― pä'ömä
u̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ yorö'iso amöcuädäcuähuä juiyä̧u̧ esehuächi'ö nö̧'ä̧chö̧

to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'a to omenämä. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ä̧rä̧mo̧cö̧ pä'ijö ja̧'a̧nä̧ jareönä
ä̧rä̧mä̧jim̧ä̧ Pedrorö'inä, Juanrö'inä 'chu̧'ä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ 'chu̧huä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä jitötä
ö̧jo̧ca̧ ―Salomón işo̧ca̧― pä o̧ca̧nä̧ jopächö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. Rö̧ȩnä̧tä̧ esehuächi'ö

nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņä̧tö̧.
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Judíos ö̧ja̧ Jesúsru suronä jȩ ̧nö̧ huäjunä rä'epö icu Pedro ucuocuinö huȩnȩ
12 Pedromä ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ toomenä pärocua'a ö pä'inö jahuätö ö̧ja̧rö̧: ―U̧mä̧tö̧ Israel
ö̧ja̧, pa̧'a̧nö̧ 'cuäopa'amä, ¿dä̧bö̧ esehuächi'ö nö̧'ä̧chö̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧? ¿Dä̧bö̧ ujuturutä

nö̧'ä̧chö̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ta̧mo̧nä̧ tujurunä jȩta̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧? Ujututä ta̧mo̧nä̧ tujurunä,
ta̧mo̧nä̧ töadihuänämä aditö icuocotöjä pide cueächönämä. 13Abrahammiņä̧'iņä̧, Isaacmiņä̧'iņä̧,
Jacobomiņä̧'iņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, ujututä tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä U̧mö̧huä̧ya̧ Jesús
ucuounä jȩpö̧ ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩö̧ juiyäi ucutumä Ja̧u̧ru̧ cuä'ö cua pä'ö iyö icuinätöjä.
Pilato'inä rä'epö icua päa'anä Pilato ä'ca jo̧mȩ ö̧ ya̧cuo̧cuä̧riņä̧tu̧cuä̧cu̧. 14Ucutumä Adihuä Işa̧rö̧,
Surojö Jui'̧a̧rö̧ ya̧'o̧cuä̧rö̧, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä işa̧rö̧tä̧ rä'epö icuiyätucuacu pä'ö jä'epinätöjä.
15 Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epö ¡A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ Kada'ca Ru̧hua̧rö̧mä̧ cuä'ö icuinätöjä! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧ oädinäcu. Ja̧'hua̧nö̧ oädäjäcuru topinätö'cotö
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiähuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧ ujutumä. 16 Ja̧u̧tä̧, Jesústä pide, ucutu topö
cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧, ujurucu ö̧jö̧nä̧ jȩpä̧jim̧ä̧, Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧. Jesústä ja̧'hua̧nö̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧ o'ipömä. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ pide, ucutu cuä'catucu

jo̧mȩ ö̧, pa̧'a̧nö̧ jo̧mȩnö̧ adiu ö̧jö̧nä̧ päi'a'amä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, ucutu'inä,
curuhuotö'inä Jesúsru cuä'ö cuicuätucuomenä jeruputä jȩpiņä̧tö̧jä̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧. 18―Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios huea päinä̧cu̧ ubara u̧huä̧cua̧― pä'ö o'ca toi'önä chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧nä̧ ä'canätä
pätetö jiähuinö huȩnȩmä̧ pätecuächönä jȩpiņö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pärou amöcuädö im̧içu̧nä̧tä̧
ka̧cuä̧tu̧cui ̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ si'epö icuähuotö päcuhui'ätucua pä'ö, a̧'cua̧ ȩmö̧ pä̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧
ä'ca jo̧mȩ ö̧ rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Jesucristorö, ucuturu ä̧cuo̧mȩnä̧
ji ähuinäcuru, huȩä̧cua̧. 21 Ja̧u̧ Jesucristomä mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ adihuinö'a̧nö̧ aditö icuome jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ aditö içuä̧cuȩ huȩnȩmä̧
mo täbocö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ Dios, o'ca toi'önä chutä iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧nä̧
ucuocue'ä'chinö. 22Moisésmä iso päi'önätä pa̧'a̧nö̧ pä'inö Israel ö̧ja̧ tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧:
―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä ö jö̧ ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ Jiäcuähuä işa̧rö̧, ucututä
cu̧jä̧hua̧tö̧ ö̧ ya̧tȩrö̧ huȩä̧cua̧ ucuturu jiähua pä'ö. Ja̧u̧ru̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca
juiyönätä ucuturu jiäumä. 23 Ja̧u̧ Dios iḩuȩnȩ Jiäcuähuä Işa̧ jiäu ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧mä̧ Israel ö̧ja̧ ö̧
rä'epö icuähuotö pä'i'ö yorö'iso to e'äcuotö o'ca toi'önätä―f pä'inö Moisésminämä.
24 Iso päi'önätä ja̧'a̧. O'ca toi'önä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧, Samuel ö̧jiņo̧mȩ ö̧

kä̧mä̧dö̧ pabocu ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧, o'ca toi'önä ucuocuinätömä pa̧'a̧nö̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ huȩnȩ pätetö
pä'inätö ä'canätä. 25Ucutumä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ ö̧nä̧mö̧'cotöjä. Dios, ujutu
tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ ucuturu'inä ppächönä ji'äu ku̧niņö̧ Abrahammiņä̧rö̧
pa̧'a̧nö̧ päomenä: ―Ucu isotö işa̧nä̧tä̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä̧rö̧―g päomenämä.
26 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, U̧mö̧huä̧ya̧ Jesúsru hueinö o'ca'a, ucuturutä ppäda pä'ö hueinäcu
äcuomenämä. Ucutu o'ca toi'önä suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ cuicuipätucunä jȩpö̧ ppäda pä'ö hueinäcu―
pä'inö Pedromä.

Jesúsnätä oächäcuähua'a pä'ö ji ähuiyä̧u̧ Pedrorö'inä,
Juanrö'inä judíos uruhuotö örohue'ä u epinö huȩnȩ

4 1 Pedrocu, Juancu ja̧'hua̧nö̧ ö̧ja̧rö̧ ji ähua'anä sacerdotes huotö'inä, Dios ö̧jode
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧'iņä̧, saduceos huotö'inä pä̧içu̧nä̧ ujurucu mo̧'ä̧miņä̧tö̧

jahuätörö. 2―Jesúsnätä hua'are ö oächäcuähua'a― pä'ö'inä ji ähuiyä̧u̧, huo̧juȩtö̧'iņä̧ ö̧ja̧rö̧

f3:23 Deuteronomio 18:15-19 g3:25 Génesis 12:3; 22:18; 26:4; 28:14
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u̧huo̧juȩ ̧yä̧u̧ öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧ ra̧huä̧riņä̧tö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'chu ädinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ täcö nip̧ä̧ro̧mȩ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧ juhuome päi'önä cärenä päcuähuodenätä ö nä̧u̧ su̧ro̧da̧u̧tä̧
to ä̧ra̧'a̧nä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ jȩ a̧'a̧nä̧ recuätö Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätö. Tta̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ cinco mil jo̧mȩnä̧ tö'cöhuächi'önä jiņa̧'a̧.

Ruhuotö ä'ca ö u̧ru̧hua̧ Jesúsru úcuo te'äu huäjunä ucuocuinö huȩnȩ
5 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ judíos ö̧ja̧ uruhuotömä, tä̧mö̧'iņä̧, Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧

Jerusalén ötahuiyänä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 6 Sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ Anás'inä,
Caifás'inä, Juan'inä,c Alejandro'inä, sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ ahuaruhuämä o'ca toi'önätä
ju̧huȩnȩ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'chu ädäjä̧u̧ru̧ jitötä ä'ca jo̧mȩ i'cächö
u̧ju̧no̧mȩnä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―¿Däje ujurunä'inä, di im̧iņä̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧jä̧ ö̧ piy̧ȩmä̧?―

pä'ö jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ ädä nö jahuätörö:
―Israel ö̧ja̧ uruhuotö. Israel ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧, ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ya̧tȩ ujuru jui'̧a̧rö̧,
a̧mo̧nä̧ ppädäcuäu juiyö'a̧nö̧ hua̧rö̧ adiunä jȩtä̧ji ̧ ötö'cö micuähuächönä pä'ö ku̧nu̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ ―däje ujurunä cueächa'a ja̧― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧
ucutu'inä o'ca toi'önä, Israel ö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧ huäjunä jitähua'anä.
Jesucristo Nazaret ötahuiyä Işa̧, daunä pȩ'o̧pö̧ cu̧ju̧niņä̧tu̧cuä̧cu̧, hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧ Dios
oädinäcu im̧iņä̧tä̧ ä̧rä̧mi'̧ä̧ji'̧ca̧ cuä'catucu adiu cue'ächö kö̧ pidemä. 11 Ja̧u̧ Jesucristomä ido'qui

ucutu isode adicuä ö̧ja̧ cuju'cätucuoco'qui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧, isode ö̧yö̧'ca̧ri ̧ ö̧ jiņä̧ isocu
'chu̧huä̧ro'qui, jueipo'qui pä'i'inö.h 12 Ja̧u̧ u̧'iņä̧ ka̧ra̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a, ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä
işa̧mä̧. Diosmä Jesucristo im̧iņä̧tä̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö hue'inö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧. Mo̧ro̧jä̧
dea'a ömä ka̧ra̧ im̧iņä̧ ki'̧içuä̧mä̧ juiya'a― pä'inö Pedro.

13 Pedro'inä Juan'inä cuyärumä huo̧juip̧o̧co̧tö̧ ja̧'a̧ pä'ö'inä, ruhuotö'inä pocotö ja̧'a̧nä̧
yecuäcuähuä juiyönä ucuocuiyä̧u̧ nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ kiņä̧tö̧ jahuätö ruhuotömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ―jitömä Jesúscu cue'ächinätö― pä'ö u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧. 14 Cue'ächocö pä'ijö'inä
ju̧huȩnȩtä̧ ppeyenä aditö içuä̧hua̧tä̧ jueönä ö̧ja̧'a̧ to omenä im̧içu̧nä̧nö̧ pä a pä'ömä jui'inätö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juhuorö ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ucuocu ö̧'o̧mȩ ö̧ rä opächa pä'ö hue'ätö'cotö
jitötä a̧mo̧nä̧tä̧ ucuocuäcuähuinätö: 16―Pitörömä ¿ a̧'a̧nö̧ jȩtä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? Iso päi'önä
jahuätönämä huäjunätä ij̧ȩcuä̧chä̧ja̧'a̧ ö̧ja̧ eru juäimä. O'ca toi'önä Jerusalén ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ u̧huo̧ju̧nä̧ päi'a'a. Ujututä'inä tä̧ppö̧tä̧rö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
juhua'a yabonö korotö'inä u̧huo̧juä̧cha̧'a̧cu̧ pä'ömä ye'epe'ötä pä̧içu̧nä̧ yetepe'atö, porö
yabocumä ya̧tȩrö̧'iņä̧ Jesús im̧iņä̧ jicuhuähuä'chätucuä' pä'ö ro̧'ȩpö̧― pä'ö ucuocuäcuähuinätö.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäcuähuätö'cotö pä'äji ta'anö huopo'ö hue nä̧u̧: ―Ucuocumä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
cucuocuätucuä', huo̧juȩtö̧'iņä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuä̧' Jesús im̧iņä̧mä̧― pä'ö ro̧'ȩpö̧ pä nä̧u̧.
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedrocu, Juancu ädä nätö: ―¿Ucuturutä teseta pä'ö Dios hueö töarodö'a̧nö̧
ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Dios ä'ca ö jueönä jȩtö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ucututä amöcuädätucui. 20Ujutumä to nö'inä,
tä̧ju̧cuiņö̧'iņä̧ tucuocua pä'ömä cätädi'ö juiyö'a̧nö̧tä̧ jä̧u̧jä̧― pä'inätö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ye epe'inä̧u̧. Ye'epe'ätö'cotö cä'ädö cuinä̧u̧. Ro̧ȩcuä̧ päi'önä ubara u epatö pä a'anä
ö̧ja̧rö̧ ye ecua'a ö ro̧ ȩpö̧ juiyönätä jiņä̧u̧. O'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧ ä̧rä̧mo̧cö̧ pä'ijörö aditö
cuiyä̧u̧ Diosrötä esehuinätö, 22 ö̧ja̧ eru juäi jȩpö̧ aditö cuäjäcumä cuarentanö a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧

yabonänö hua̧ ja̧'a̧ ö̧.

c4:6 Pide Juanmä ka̧ra̧ Juan jiņa̧'a̧do sacerdotes u̧ru̧hua̧ a̧hua̧ru̧hua̧tä̧.
h4:11 Salmos 118:22
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Ruhuotö ye epe'ä'chiyä̧u̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ jä epinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ cä'ädö cuä̧u̧ rä'opäjätö'cotö Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ ö̧jo̧mȩ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. O'ca

juiyönä sacerdotes uruhuotöcu, Israel ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧cu̧ pä äjimä ji'ähuinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ji ähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö Diosrö ucuocu pä'inätö: ―Tu̧ru̧hua̧ ucutä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧, mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, dubora rö̧ora'inä uhuäbe'inömä. Ja̧u̧ o̧du̧nä̧
o'ca juiyönätä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ uhuäbe'inömä ucutä. 25Ucumä, cu̧mö̧huä̧ya̧ Davidminä
iḩuȩnȩnä̧ pä'inöjä:
―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö a̧mo̧nä̧ ucuotäcuäu ö̧ra̧huä̧riņa̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ruhuäcuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧?
¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö micuähuocötä amöcuäda'a ö ö̧ja̧mä̧? 26 Pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ruhuotömä
örohuähua pä'ö jo̧mȩnö̧ ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧. Ruhuotö huotö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧ ra̧huä̧riņä̧tö̧

Tu̧ru̧hua̧ Diosrö'inä, U̧mu̧huä̧ya̧ Cristorö'inä―i

pä'inöjä Davidmiņä̧ iḩuȩnȩnä̧.
27 Iso päi'önä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ Herodes'inä, Poncio Pilato'inä, judíos huocotöcu, Israel ö̧ja̧cu̧

jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö to'ijicu pä'ä'chö ra̧huä̧riņä̧tö̧ ucu, Adihuä Cu̧mö̧huä̧ya̧ Jesúsru, Cristo päi'önä
ö̧ja̧ pä'ö hue'ö cu̧ju̧niņä̧cu̧ru̧mä̧. 28 Ja̧'hua̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö ö̧ra̧huä̧ro̧mȩnä̧ ucurutä
pä̧huä̧rö̧jö̧, ä'canä amöcuädö cu̧ju̧niņö̧mä̧ pätecuächönä jȩpiņä̧tö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧,
jitä ye'epe'ä'chö ucuocuäjimä amöcuädi. Jitämä cumöhuäyotörö ppä'ädi yecuäcuähuä juiyönä
huäjunä ji ähuäcua'a̧nö̧ cuiḩuȩnȩ. 30Na̧'ä̧chä̧tö̧rö̧'iņä̧ cujurunä aditö icui. Ucutä ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧,
ye'önö esehuächi'önä jö̧'iņä̧ ij̧ȩpi ̧ Adihuä Cu̧mö̧huä̧ya̧ Jesús im̧iņä̧ jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧― pä'ö Diosrö
ucuocuinätö. 31 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö ucuocu cä ädomenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧odemä ö̧ȩpiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ȩpo̧mȩnä̧mä̧ o'ca toi'önätä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ pä'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
juȩpä̧rä̧u̧ yecuäcuähuä juiyönä huäjunä ji'ähuinätö Dios iḩuȩnȩmä̧.

Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ jiy̧ȩtȩ öärehuinö huȩnȩ
32 Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ recuätö jiņa̧'a̧. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ eseu ka̧cuiņä̧tö̧.

Ttöäre'inä o'ca juiyönätä yoräteunä u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. Ya̧tȩ'iņä̧: ―Ttö chöäremä
katätä chiärehua pä'ötä ja̧'a̧tó― pä'ömä pä'ocö pinö. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús hue'ähuotömä Dios
ujurunä rö̧ȩnä̧tä̧ jö̧nä̧ ji'ähuä'chinätö: ―Ujutumä topinätöjä. Tu̧ru̧hua̧ Jesúsmä iso päi'ötä
o'ächinö― pä'ö. Dios rö̧ȩnä̧tä̧ mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧ o'ca toi'önä. 34,35 Ya̧tȩ'iņä̧

toina'a recuä rö̧jä̧cu̧mä̧. O'ca toi'önä rȩjȩ'iņä̧cö̧, odehuiyä'inäcö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ ̧rȩjä̧'iņä̧
ojusode'inä iyö icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ iyö icu micuä ȩmä̧jim̧ä̧ i'cächö rötä'chinätö Jesús

hue'ähuotö ö̧jä̧pö̧ kada'ca.d Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö ötomenä recuä rö̧jä̧cu̧ pö̧nä̧rö̧ iyä'chinätö Jesús
hue'ähuotömä.

Ananías'inä, Safira'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ä'ca ö yapare jȩpö̧ 'corupä 'inö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Leví isotö işa̧ ja̧'a̧nä̧ Chipre kä'co işä̧sa̧ ö̧ uhuäpächinömä, im̧im̧ä̧ José pä'ö

miçua̧ kiņö̧. Koro im̧im̧ä̧ ―Bernabé― pä'ö o näcu Jesús hue'ähuotömä. Bernabé pä'ömä jitötä
̧huȩnȩnä̧mä̧ ― a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ucuocu ppädäcuähuä işa̧― pä'ö pähuä. 37 Ja̧u̧mä̧ iŗȩjä̧ ku̧nä̧riņö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ iŗȩjä̧ iyö icuäji'ca̧, micuä i'cächö rö nö Jesús hue'ähuotö ö̧jä̧pö̧ kada'ca.

d4:34,35 Ttöäre iyähuä hue'ähuotö ö̧jä̧pö̧ kada'ca ötomenämä―ucuturu pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpä̧tu̧cui―̧ pä'ö ̧jȩpa̧
pä'ö jiņa̧'a̧ Ttu̧ru̧hua̧ hue'ähuotö jiy̧ä̧u̧ ucuota'a ö Ttu̧ru̧hua̧rö̧.
i4:26 Salmos 2:1-2



9 Hechos 5.1

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧, Ananías pä'ö miçua̧mä̧, irecua Safiracu yo̧mȩtȩnä̧ ̧rȩjä̧ iyö
icuinätö. 2Ananíasmä ja̧'hua̧nö̧ iyö cuäji micuä ju'tome hua'adö ku̧niņö̧. Irecua'inä

huo̧juiņä̧ju̧. Ju'tometä i'cächö rö nö Jesús hue'ähuotö ö̧jä̧pö̧ kada'camä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ i'cächö
öta'anä Pedro päinä̧cu̧: ―Ananías, ¿dä̧bö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ yapare jicuhuähua pä'ö Satanás
cuamöcuädönä juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ cuiyähuäjä ö? Rȩjȩ micuämä ju'to hua'adö ku̧nä̧jij̧ä̧. 4 Iyö cuicuä̧jä̧mä̧
¿cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ Iyö cuicuäji o'ca'amä ¿ucurutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩcu̧'a̧ pä'ömäcö tä̧ji ̧
micuä'inä? Jitä jȩcu̧'ä̧jim̧ä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuamiso'quinä cuamöcuädäjä ö, ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'a̧
pä'ömä? Ttö̧ja̧rö̧mä̧ yapare ji'ähuocö päjijä. Cuiä̧̧nä̧hua̧ Diosrötä yapare ji'ähuäjijä― päinä̧cu̧
Pedro.

5 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Ananíasmä amiyuppa 'toi'äcu rȩjȩ mo̧'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca
toi'önä ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopa'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ye'ecue'inätö. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mä̧tö̧ möäyotömä
'chä̧hui'̧ö̧ o'co jähuä juä'opö, rä'epö icu 'turu cuinäcu.

7 Ja̧'hua̧nö̧ 'turu cuäja'a ömä huäbodäcuä horas tö'cöhuächi'önä 'cuäopäji o'ca'a
irecua'caju'inä do'ächinäju, 'cuäopäji huȩnȩ kieruhua'anätä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Pedro pä'inö
jahuäjuru: ―Ji'ähui ö. ¿Rȩjȩ micuämä päcuhuätucuäji'a̧nö̧tä̧ jo̧mȩnä̧ ȩmö̧ iyö icuäjätöjädi ̧
iso päi'önä?― Ja̧'hua̧nö̧ päcua ―A̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧tä̧ ȩmä̧jä̧tö̧jä̧ micuämä― pä'inäju.
9 Ja̧'hua̧nö̧ päjäcu Pedromä pä'inö: ―¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucua
pä'ö cuamöcuädätucuäjä ö ucu'inä cuirecuo'inä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧mä̧? Cuirecuomiņä̧rö̧ 'turu icu
iḩuä̧jä̧tö̧mä̧ äpate ä'ca cha'a ä̧ju̧cui.̧ Jitämä ucuru'inä rä'epö cuäcuotö― pä'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
päö jiy̧ȩnä̧tä̧ kamiyuppa 'toi'äcua chutä ö̧jä̧pö̧ kada'ca mo̧'iņä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ möäyotö päjätömä
do'ächi'ö to omenä, 'corupä'i'äjäjurutä topinätö. Jahuäjuru'inä rä'epö icu 'turu cuinäcua̧
kirecuomiņä̧ ippeye. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätö'inä, korotö ja̧'hua̧nö̧
'cuäopäji huȩnȩ ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'iņä̧ o'ca toi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ ye'ecue'inätö.

Tu̧ru̧hua̧ ujuru topö recuätö ppä ächi'inö huȩnȩ
12 Tu̧ru̧hua̧mä̧ chutä hue'ähuotö u̧mö̧nä̧mä̧ Chutä ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö esehuächi'önä

jö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpo̧'ä̧'chiņö̧ ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧. Jahuätö o'ca toi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧ Salomón işo̧ca̧nä̧. 13 Korotömä jahuätöcu ppä ächi'a pä'ömä ye'ecuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧mä̧ juiyo úcuo ö̧ja̧ pä'ö amöcuädinätö jahuätörömä. 14 Ttu̧ru̧hua̧rö̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädätömä juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ppä'ächi'inätö

u̧mä̧tö̧'iņä̧ recuätö, nä̧tö̧'iņä̧ recuätö. 15 Recuätö ppä'ächi'inätö. Na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧ u̧mi ̧mä̧niy̧ä̧nä̧
rä'epe'inätö ö̧'ö̧ obänä ö̧'a̧'a̧nä̧, ö̧'ö̧ o̧ppä̧nä̧'iņä̧ ö̧'a̧'a̧nä̧ rötä'chinätö Pedro a̧'cua̧juä̧tä̧'iņä̧
'cuäopiyatö pä'ö yotöcunämä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jerusalén ötahuiyä tö'cönänö ka̧cuä̧tö̧mä̧ koro
ötahuiyä ö'inä koro ötahuiyä ö'inä recuätö ichipä̧rö̧ i'cächinätö na̧nȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧, isoppa huotö
suropätö suronä jȩ ä̧rä̧u̧ru̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächä̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧.

Sacerdotes u̧ru̧hua̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ubara uhuepa pä'ö amöcuädinö huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧, o'ca toi'önä chutäcu ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧tä̧

ucuoja tejädi'äcu ami surächi'inäcu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to'ijicu pä ä'cha pä'ö rötädipinätö. Chucu
ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ saduceos huotö jiņa̧'a̧. 18 Jahuätömä Jesús hue'ähuotörö 'chu'huädö iḩuä̧ji,̧
cärenä päcuähuodenä do'ädö ö nä̧u̧, ötahuiyä ö̧ja̧ öäre cärenä päcuähuodenä. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ yodomä ya̧tȩ, Tu̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧, cärenä pä̧cuä̧huode äpa yä ba'epö, rä'epö
icuinä̧u̧. Ja̧u̧mä̧ päinä̧u̧: 20―Tätucui, Dios ö̧jodera'a jueönä kä̧mä̧dö̧ jicuähuätucua. Piy̧ȩ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ o'ca juiyönätä ö̧ja̧rö̧ ji'ähuäjätucui― päinä̧u̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
yo̧ȩi ̧ ja̧'a̧cu̧ Dios ö̧jodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ huo̧juȩ ̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juȩta̧'a̧nä̧ jitömä, sacerdotes
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u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧cu̧, chucu ka̧cuä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö Israel ö̧ja̧ ö̧ ruhuotörö huopinätö
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ö̧ huȩnȩ ucuocua pä'ö. O'ca toi'önä Israel ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧'iņä̧ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧.
Ca̧ca̧cuip̧äjätö'cotö cärenä päcuähuodera̧'a̧ ö̧ Jesús hue'ähuotörö 'cächa pä'ö hue'inätö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötä hue äjä̧u̧mä̧ cärenä päcuähuodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ to omenä to'epinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ to epiy̧ä̧u̧ ppa̧'ä̧chö̧ ji'ähuinätö: 23―Cärenä pä̧cuä̧huode äpa yä'inä 'quiyönä
ppe'tädäcuähua'a, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ äpate ä'ca a̧'ä̧rö̧ ö̧ja̧'a̧ topäjätöjä iso päi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ äpa yä ba'epö, jacuä totomenä yorö'iso ya̧tȩrö̧'iņä̧ po̧cuip̧o̧co̧tö̧ päjätöjä―
pä'inätö. 24 Sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧'iņä̧, Dios ö̧jode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧'iņä̧,
sacerdotes uruhuotö'inä ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ä̧'cuo̧yä̧cuä̧huiņä̧tö̧: ―Ja ¿ a̧'a̧nö̧cö̧
päi'äcua'a jitämä?― pä'ö amöcuädö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädomenä ya̧tȩ ichö ji'ähuinö: ―Cärenä
cutäjätucuä̧u̧mä̧ Dios ö̧jode ö jueönä kä̧nö̧ ö̧ja̧rö̧ huo̧juȩtö̧ ka̧cuä̧tö̧― pä'inö. 26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Dios
ö̧jode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧cu̧, chutä umöhuäyotöcu 'chä̧hui'̧ö̧ Jesús hue'ähuotörö
i'cächinätö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächa'anä ötahuiyä ö̧ja̧ inädunä icuäu cuä'ö cuätö pä'ö ye ecua'a ö
u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ i'cächinätö pä̧içu̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä. 27 I'cächäjätö'cotö jitö Israel ö̧ja̧ ö̧

ruhuotö, huȩnȩ ucuocu ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ä'ca u̧ju̧niņä̧u̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧
jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧u̧: 28―Jesús im̧iņä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cuo̧ pä'ö ro̧'ȩpö̧ ¿hue'ocotö
pinätö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucuturumä? Ja̧'hua̧nö̧ hue na'anä cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cu̧ huȩnȩmä̧ Jerusalén ö̧ja̧ o'ca
toi'önätä ä̧ju̧cu̧nä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧miņä̧rö̧ cuä'ö cuinö ötö'cömä
ujuturutä päcuhuä'chätucua pä'ö jȩpä̧tö̧jä̧ suronä jȩpiņä̧tö̧jä̧ pä'ö― päinä̧u̧.

29 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ Pedro'inä, korotö Jesús hue'ähuotö'inä ädä nätö: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä
tesetö'a̧nö̧ ja̧'a̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧cö̧. 30Ujutu Israel ö̧ja̧ tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ujuturutä
pätetö hue'inö Jesúsrumä. Ja̧'hua̧nö̧ pätetö hueina'anä ucutumä daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö
cuicuinätucuäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧ru̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios úcuo işa̧ päi'önä cä'epö ku̧nu̧
u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ötähuinäcu, jiņä̧ isocu Ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö, ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä işa̧'iņä̧ ö̧ja̧
pä'ö. Ujututä Israel ö̧ja̧ suronä jȩtö̧ ötö'cö pärou tamöcuädiyarö pä'ö'inä, suronä jȩtä̧'ij̧ö̧
unichi'äcuähuiyotötä pä 'iyarö pä'ö'inä cä'epö ku̧nu̧ ötähuinäcu. 32 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ji'ähuätöjä ujutumä. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ Dios churutä esetätörö iyinäcumä iso
päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ji'äu― pä'inätö.

Gamaliel chutä isotörö huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ
33 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juiyo ra̧huä̧riņä̧tö̧. Ra̧huä̧rip̧ö̧ cuä'ö cuatö pä'ötä usinätö.

34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötä ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pȩjä̧tö̧ ö̧ ya̧tȩ, fariseo işa̧, Gamaliel pä'ö miçua̧,
Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ işa̧, ö̧ja̧ o'ca toi'önä ucuotäcumä ä̧rä̧mi'̧iņö̧ ucuocua pä'ö. Ä̧rä̧mi'̧ö̧,
Jesús hue'ähuotörö u̧miçu̧ rä'epö cua pä'ö hue'inö mä̧cuä̧ ucuocuipa'anä jitötä. 35 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧ päinä̧u̧: ―Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧, Israel ö̧ja̧. Pitö u̧mä̧tö̧rö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuätucumä
u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ amöcuädäcuähuätucui. 36Amöcuädi'ätucui Teudas pinö̧rö̧. Pä'äjinänö ja̧u̧miņä̧'iņä̧

uruhuo kiy̧a̧rö̧ pä'ö úcuo işa̧sä̧ pä'ähuinö. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ u̧mä̧tö̧ cuatrocientos jo̧mȩnä̧
tö'cöhuächi'önä ppä'ächi'inätö ja̧u̧miņä̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ja̧u̧ru̧ cuä'ö icuinätö, o'ca
toi'önä ja̧u̧ru̧ esetätö'inä dö ecuächa'anätä, jȩ a̧ pä nö'inä siähuächönätä. 37 Ja̧u̧ o'ca'anä ka̧ra̧
Judas Galilea ö̧ja̧ işa̧'iņä̧, ö̧ja̧rö̧ ö̧'a̧ ̧nö̧ pä̧nä̧mä̧ uruhuo kiy̧a̧rö̧ pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädö recuätö ö̧ja̧rö̧, chutäcu pä 'a pä'ö o'ipächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧'iņä̧ to'e'inö. O'ca
toi'önä ja̧u̧ru̧ esetätö'inä dö'ecuächinätö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitä pädömä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Pitö, Jesús
hue'ähuotörömä mȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'a̧tä̧ topätucuitö. Jahuätö amöcuädö'inä, aditähuä'inä ö̧ja̧
jähuätä jö̧ ö̧mä̧ beipächäcua'a. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios jähuä jö̧ ö̧mä̧ kä'ö cuicuätucua pä'ömä
cuihueyecuäcuotöjä. Dios jähuä ja̧'a̧nä̧ mȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Dioscutä rohuähuajatöjä― päinä̧u̧.
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40 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ese nätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús hue'ähuotörö huopo'ö, cuäcuäpö cä'ädö,
ro̧'ȩpiņä̧tö̧: ―Jesús im̧iņä̧mä̧ jicuhuähuätucuo― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö rä'epö cuinä̧u̧.
41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús hue'ähuotömä ruhuotö ö̧'o̧mȩ ö̧ eseunutä rä'opinätö: ―Tu̧ru̧hua̧mä̧
chutä im̧iņä̧ usurä tȩmä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö ¿amöcuädä̧u̧jä̧di ̧ juiyo ujutumä?― pä'ö esehuäyotö
rä'opinätö. 42Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ cä ädi'oca'atä Dios ö̧jode ö'inä, oju odehuiyä ö'inä ―Jesústä
ja̧'a̧ Dios huea päinäcumä― pä'ö ji'ähuä̧rö̧ huo̧juȩtȩ'iņä̧tö̧.

Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ aditähuä hue nö huȩnȩ

6 1 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ recuächomenä judíos ö̧ja̧ ichäcuähuotö griegos
̧huȩnȩ ucuocuätömä öjö'cö juiyönä päi'ä̧u̧ ucuocuä'chinätö yȩnȩtä̧ ö̧ja̧ hebreos ̧huȩnȩ

ucuocuätö ötö'cö. Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ 'cä̧'chä̧rö̧ iyähuänä jitötä isotö rȩcua̧mö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ jȩ ä̧'chiy̧ä̧u̧
ucuocuä'chinätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotömä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö huopo'ö pä'inätö: ―Dios iḩuȩnȩ cä'ädopo'ö ku̧nu̧ pij̧ä̧ ö̧ recuä
rö̧jö̧tä̧ yä'cha pä'ömä adihuoco̧u̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tö̧jä̧hua̧tö̧, ucutu u usätucui ko̧ro̧mö̧ ö̧
ta̧ju̧nu̧ huotörö. Korotö ä'ca ö huȩnȩ juiyönä ö̧ja̧'a̧ tocu'ä'ijätucuä̧u̧ru̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧tö̧rö̧, huo̧juȩcu̧nä̧ huotörö usätucui piy̧ȩ adicuä hue'ö tu̧ju̧na̧tö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ujututämä, Diosrötä ucuocuä̧rö̧, iḩuȩnȩ ji'äu taditä̧ra̧ pä'ö yähuäcuotöjä cätädi'oca'atä―
pä'inätö.

5 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ o'ca toi'önätä esehuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Estebanrö'inä ȩmiņä̧tö̧ rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧rö̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ru̧.
Feliperö'inä, Prócororö'inä, Nicanorrö'inä, Timónrö'inä, Parmenasrö'inä, Nicolásrö'inä ȩmiņä̧tö̧.
Nicolásmä An oquía ö̧ja̧ işa̧ piņö̧. Judíos huocö ja̧'a̧nä̧ judíos jähuä eseta pä'ö pärohuächinö
piņö̧. 6 Jahuätörö i'cächö ku̧niņä̧tö̧ Jesús hue'ähuotö ä'ca. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús hue'ähuotö Diosrö
ucuocuäjätö'cotö u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ hue nä̧u̧.

7 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios iḩuȩnȩmä̧ yoyonö rö̧'ä̧chö̧, Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ juiyo recuächinätö
Jerusalén ötahuiyä ömä. Sacerdotes huotö ö'inä recuätö Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
esetä'chinätö.

Estebanrö 'chu'huädö ruhuotö ä'ca ȩpiņö̧ huȩnȩ
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Estebanmä, Diosrömä rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. Dios ujuru'inä rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧riņö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ye'önö esehuächi'önä jö̧'iņä̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpȩ'ä̧'chiņö̧ ö̧ja̧
ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä, judíos u̧huo̧jui'̧ode, ejächi'inätö u̧huo̧jui'̧ode

pä ode ö ichi'ö Estebancu pä'ä'chäcuähuinätö. Jahuätömä Cirene ötahuiyä ö̧ja̧'iņä̧, Alejandría
ötahuiyä ö̧ja̧'iņä̧, Cilicia rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧, Asia rȩjȩ ö̧ja̧'iņä̧ jiņa̧'a̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä ä'chäcuähua'anä
Esteban huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocu huȩnȩmä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ churutä ucuocunä juȩ'ȩpä̧rö̧rö̧'iņä̧
kä'ö cu juiyönätä jiņä̧u̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ ucuocu ku̧niņä̧tö̧ korotö u̧mä̧tö̧rö̧:
―Esteban ötö'cömä pa̧'a̧nö̧ päcuhuätucuaja. Moisésrö'inä, Diosrö'inä suronä ucuocuä'cha'a
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ ujutumä päcuhuätucuaja― pä'inätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧, ötahuiyä ö̧ja̧'iņä̧, judíos ö
tä̧mö̧'iņä̧, Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧'iņä̧ Estebanrö ö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ huȩnȩ ö̧'ȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Estebanrö mo̧'ä̧mö̧ 'chu'huädö, ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pȩjä̧tö̧ ä'ca ȩpö̧ ku̧niņä̧tö̧. 13 Yapare
jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņä̧tö̧. Jahuätömä pa̧'a̧nö̧ pä'inätö: ―Pidemä, pode surojö juiyode
ötö'cö'inä, Hueähuä Huȩnȩ ötö'cö'inä cädi'äcuähuä juiyönätä suronä pä'ä'chö. 14 Jesús Nazaret
ötahuiyä Işa̧mä̧ pode cuä'epö icuipö, jȩpö̧ tö̧jä̧'ij̧ö̧ Moisés hueinö huȩnȩ pärotö içuä̧cua̧do päa'a
ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧jä̧― pä'inätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä ruhuotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pȩjä̧tö̧mä̧ Estebanrö
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nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to ä̧ro̧mȩnä̧ i'ämä Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ i'ä ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧
topinätö.

―Kada'ca ö päi'önä jarodäcuähuä ö̧ja̧jä̧ ucutumä― päa
pä'ö Esteban ruhuotörö ucuocuinö huȩnȩ

7 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Jitä pä äjimä ¿iso päi'önä
ja̧'a̧ tä̧ji?̧― pä'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Esteban pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧. Chahuaruhuä

chä̧'o̧tö̧. Mä̧cuä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ jidähua'anä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ sä̧ru̧pa̧ Dios, beipocö öadihuänä kö̧mä̧,
tä̧do̧miņä̧ Abrahammiņä̧rö̧ Mesopotamia rȩjȩnä̧ ö̧jo̧mȩnä̧ ij̧ȩcuiņö̧, Harán ötahuiyänä ö̧jä̧cua̧'a̧
ä'canä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcu̧ kä̧nö̧mä̧ päinä̧cu̧: ―Cuiŗȩjä̧ ö̧'iņä̧, cuahuaruhuä ö̧'quȩtȩ ö̧'iņä̧
rä'opächö, ötä chij̧ȩpä̧cuä̧jä̧ rȩjȩra̧'a̧ ichi―j päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Abrahamminämä Caldea
ö̧ja̧ ̧rȩjä̧ ö̧ rä'opinö'ca̧ Harán ötahuiyänä kiņö̧. Juhuorömä, jä'o hua'ö icuinö o'ca'a, pij̧ä̧

jitä cu̧jä̧tu̧cuä̧jä̧ra̧'a̧tä̧ Dios i'cächö icuinäcu. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä a̧mo̧nä̧ iŗȩjä̧ päi'önämä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ iyococu pinö ja̧u̧nu̧mä̧. Ö̧jä̧pö̧ ya'ute kä̧dä̧huo̧mȩ'iņä̧ iyococu piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ―ucutä cua̧mo̧nä̧ cuiŗȩjä̧ päi'önämä chiy̧ä̧cua̧sä̧ ucuru'inä, cuahuaruhuä'cotörö'inä― pä'ö
ji'äu ku̧niņö̧ Diosmä, Abraham i ̧ ̧ ya̧tȩ'iņä̧ jiņä̧ toäitä. 6Diosmä pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'inö Abrahamrö:
―Cuahuaruhuä'cotömä korotö ̧rȩjä̧nä̧tä̧ ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧. Ju̧huä̧jä̧ ö̧ja̧mä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧'iņä̧ pä 'önä, usurä ȩmä̧u̧nä̧'iņä̧ pä 'önä jȩ ä̧cuo̧tö̧ cuahuaruhuä'cotörömä cuatrocientos

a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩ ö̧nä̧ hue ä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ ötä micuähuächönä pä'ö
chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ rä opäcuotö potä kä̧nö̧ örö ucuotö jȩ a̧ pä'ö―k

pä'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. 8 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä ̧jȩta̧ 'cuiocuä huȩnȩ'iņä̧ ji'äu ku̧nu̧ iyipinö
Abrahamrö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abrahammä, i ̧ ̧ Isaac uhuäpächäji o'ca'a Isaacrö ̧jȩta̧ 'cui'ocuä
jȩpiņö̧, uhuäpächäja'a ömä ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä. Isaac'inä i ̧ ̧ Jacobrö
̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpiņö̧. Jacob'inä i ̧ ̧mö̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö, Israel ö̧ja̧ kada'ca huotö

jä̧cuo̧tö̧rö̧mä̧ ̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpiņö̧.
9 Jahuätö, Israel ö̧ja̧ kada'ca huotömä ö̧jä̧hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ oca'a to äcuähuomenä, Josérö

to ä̧ro̧mȩnä̧ öjö'cö juiyönä jä̧u̧ iyö cuinäcu Egipto rȩjȩra̧'a̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧jö̧nä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä a̧huä̧riņä̧cu̧. 10O'ca juiyönä usurä ȩmä̧huo̧mȩ ö̧mä̧ adiu
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädä̧riņä̧cu̧. Egipto ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧, faraón ä'ca ömä José huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧'iņä̧ ö̧ja̧
pä'ö, ru̧hua̧ esehuäcu'inä ö̧ja̧ pä'ö jȩiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Egipto ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧mä̧ chutä oju
isodenä José hueähuä işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. O'ca juiyönä Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cu̧'iņä̧,
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ hueähuä işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö'inä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä Egipto
rȩjȩ ö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Canaán rȩjȩ ö̧'iņä̧ ppäi uhuähuä kä̧mä̧diņa̧'a̧. Juiyo o'ca toi'önätä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧. Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧ Israel ö̧ja̧ kada'ca huotömä u̧cuȩ cuähuä ö̧'o̧cui'̧ö̧ juiyönä
jiņä̧u̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jacobminämä ―Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ cuäcuähuä ka̧'a̧― pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ juhua'a topö ̧'cha̧ pä'ö hue'inö ä'canäjimä. 13 Ja̧u̧nu̧ o'comenä todärenä päi'önä
topö ̧'cho̧mȩ ö̧ Josémiņä̧mä̧ u̧bö̧o̧tö̧ u̧huo̧juip̧ö̧nä̧ ji'äcuähuinö. Egipto ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧
faraón'inä José ahuaruhuärö huo̧juä̧chi'̧iņö̧ ja̧u̧nu̧mä̧. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Josémiņä̧mä̧ jä'o Jacob'inä,
o'ca toi'önä ahuaruhuä'inä chutä ö̧ja̧'a̧cu̧ chönä ji'äu ̧'cha̧ pä'ö hue'inö. Jahuätömä setenta y
cinconö huotö jiņa̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jacobmä, chutä ö̧jä̧jä̧ ö̧ mȩyȩu̧, Egipto rȩjȩra̧'a̧ iḩuiņö̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenä Jacob'inä, tä̧do̧tö̧miņä̧ Israel ö̧ja̧ kada'ca huotö'inä juhua'a ötä hua'ö icuinätö.
16 Tto'co jähuämä Siquem ötahuiyära̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧ ä̧diņä̧u̧. Juhua'a ötä Abrahamminä
Hamor i ̧ ̧mö̧ ö̧ pärätänä mitö ȩmiņorä idoränä ö nä̧u̧.
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17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ―iso päi'önätä ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö Abrahamrö ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
pätecuächa pä'ö tö'cöhuächomenä, Israel ö̧ja̧mä̧ juiyo recuächinätö Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧mä̧.
Juruu'inä juiyo juruhuinätö. 18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Egipto rȩjȩ ö̧ ka̧ra̧ ru̧hua̧ hue'ö kiņö̧, Josérömä
jȩru̧pa̧tä̧. 19 Ja̧u̧mä̧ yaparetä ese yarö pä'ö jȩpiņö̧ ujutu tahuaruhuämiņä̧rö̧mä̧. Yapare pä'ö
suronätä jȩpiņö̧ tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧. T ̧ ̧mö̧ jareönä uhuäpächätörömä u̧miţä̧ do'opö cuiyarö
pä'ö hue'inö, 'corupä 'önätä. 20 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧tä̧ uhuäpächinö Moisés, Dios ä'ca ö a̧'cua̧cu̧nä̧
hua̧. Ja̧u̧mä̧ kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧ jä'o ojusode ö u'u ädinäcu. 21 Ja̧u̧ru̧ u̧mi ̧
cuipomenä faraón i ju kȩmiņä̧cu̧, ka̧mo̧nä̧ ki ̧ ̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ ku'u äda pä'ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

ja̧u̧ Moisésmä Egipto ö̧ja̧ huo̧juä̧huä̧ o'ca juiyönätä huo̧juȩcua̧ piņö̧. Ucuocuäcuähuänä'inä,
koro jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huinö. 23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cuarentanö a̧'ȩ hua̧ päi'omenä ―jitämä
chahuaruhuä Israel ö̧ja̧rö̧ ppädädö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö dodächäja― pä'ö amöcuädi'önä päi'inäcu.
24 Ja̧'hua̧nö̧ do'ächö 'chä̧ji'̧ca̧ chutä işa̧rö̧ Egipto ö̧ja̧ işa̧ suronä jȩa̧'a̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topö
chutä işa̧ usurä ȩmä̧huä̧ji ̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö cuä'ö icuinö Egipto ö̧ja̧ işa̧rö̧, suronä jȩä̧ji ̧ micuä
päi'önä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö icuomenä: ―Diosmä Moisés u̧mö̧nä̧tä̧ ppä̧dä̧cua̧ ujutu tö̧jip̧a̧ pä'ömä,
pä'ö u̧'ȩpä̧rä̧tö̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ chahuaruhuämä― pä'ö amöcuädinö Moisésmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
u̧'ȩpä̧ri'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧. 26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ ahuaruhuä isotö ta̧ju̧ örohuähuome

'chä̧hui'̧iņö̧. Ttörohuähuäji cä'ädi'ö eseutä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö päinä̧u̧: ―U̧mä̧tö̧, ucutumä jiņä̧
yotöte isotöjä. ¿Dä̧bö̧ ubara ucuepäcuähua'a jä̧ ö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧?― pä'inö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
a̧hua̧ru̧hua̧rö̧ suronä jȩpä̧jim̧ä̧ Moisésrö ki'opö, ya'opö icu kä̧nö̧ pä'inö:―¿Di hueinäcu u ujutu
tu̧ru̧hua̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä, ujuturu micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧'iņä̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä?
28Nip̧o̧ mo̧ro̧ Egipto ö̧ja̧ işa̧rö̧ cuä'ö cuicuäji'a̧nö̧ ¿cuä'ö cuicua pä'öjä tä̧ji ̧ örömä?―e pä'inö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Moisésmä tö'ipächinö. Tö'ipächö Madián rȩjȩnä̧tä̧ kiņö̧ kara'a ö
'chä̧cuä̧hua̧ päi'önä. Juhua'a ömä i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ jo̧mȩnä̧ uhuäpächiniy̧ä̧cu̧. 30 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
cuarentanö a̧'ȩ päi'omenä Tu̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ Isoppa Hua̧mä̧, Sinaí inähuä ö̧ja̧ toächome ö,
dau u'cua jäinä ocuma cuoönä ij̧ȩcuiņö̧ Moisésrö. 31Moisés ja̧'hua̧nö̧ cuoönä ij̧ȩcua̧'a̧ toomenä,
esehuächi'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧ topä̧riņö̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ adiunä toa pä'ö ötö'cöhuächomenä Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
churutä ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧: 32―Ttötäsä cuä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Abraham'inä,
Isaac'inä, Jacob'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Ttötäsä―l pä'ö ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Moisésmä ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ö ö̧'ä̧huiņö̧. Topötä'inä toa pä'ö ye'ecuinö. 33 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧:
―Ju̧huȩnȩ cu̧jä̧jä̧mä̧ surojö juiy̧ä̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuij̧ä̧pö̧ isäyamä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ rö . 34 Ttö
chumöhuäyotö ö̧ja̧, Egipto rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ suronä jȩ ä̧u̧ ubara u a'amä iso päi'önätä
topä'ijösä. Tta̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ huo a'amä ä̧ju̧cuä̧'ij̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ mȩyȩhuä̧jişä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ rä'epö
chicuatö pä'ö. Jitämä ichi Egipto rȩjȩra̧'a̧ huedacu―m päinä̧cu̧.

35 Ja̧u̧ Moisésrömä Diostä hueäjäcurumä ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧. ―¿Di hueinäcu u tu̧ru̧hua̧ päi'önä
cu̧ja̧ pä'ömä, micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧'iņä̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä?―n pä'ä'chö
ya̧ o̧cuä̧riņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Dios hueäcumä. Ttu̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö'inä,
ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö'inä hueinäcu jiņa̧'a̧. Dau u'cua jäi ö huȩ'ä̧hua̧ isoppa

hua̧ churutä ij̧ȩcu̧nä̧ ucuocuome ö Dios hueinäcu jiņa̧'a̧. 36 Ja̧u̧tä̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ye'önö
esehuächi'önä jö̧'iņä̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧ jȩpä̧'chä̧ji'̧ca̧ rä'epö icuinä̧u̧. Dubora tuhuora ö'inä

jȩpiņö̧. Ttö̧ja̧ toächome ö'inä jȩpȩ'ä̧'chiņö̧ cuarentanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧. 37 Ja̧u̧ Moiséstä jiņa̧'a̧ Israel
ö̧ja̧rö̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inömä: ―Cu̧ru̧hua̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧tu̧cu̧ Diosmä ö jö̧ ta̧'a̧nö̧ iḩuȩnȩ jiäcuähuä

Işa̧rö̧ ucutu isotö ötä ȩmö̧ hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧ ucuturu jiähua pä'ö. Ja̧u̧ru̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧jä̧―o
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pä'inö. 38 Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Israel ö̧ja̧, ö̧ja̧ toächome ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧ ö̧'quȩtȩnä̧
kiņö̧mä̧. Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ churutä Sinaí inähuära̧'a̧ ö̧ ucuocuinöcu'inä kiņö̧ ju̧huȩnȩmä̧.
Ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧cu̧'iņä̧ kiņö̧. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ ujuturu jiähua pä'ö a̧'cua̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧
ȩmiņö̧mä̧. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧mä̧ jarodä'chö esetococu piņö̧. Ya̧'o̧cuä̧rö̧tä̧
ya̧ o̧cuä̧riņä̧cu̧. Ttamiso'quinä a̧mö̧cuä̧rö̧mä̧ Egipto rȩjȩra̧'a̧tä̧ ppä̧ ä̧cha̧ pä'inätö. 40Aarónrömä
pa̧'a̧nö̧ pä'inätö:―Tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧, tä'canä ̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧ aditopo'ö iyitö. Moisés pinömä, Egipto
rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ujuturu rä'epö icuinömä ¿ a̧'a̧nö̧cö̧ päi'äjäcu? jerupätöjä―p pä'inätö. 41 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
ja̧u̧nu̧tä̧ päcäyä i ̧ ̧ a̧'u̧cuä̧ adi nätö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ öäre iyähuämä tätähuä'catä úcuo te'äu iyö
jitötä u̧mö̧nä̧ adicuä'catä ȩsȩhuä̧riņä̧tö̧. 42 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Dios jahuätö ö pporächi'ö, mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cuä̧tö̧ siŗi'̧cö̧rö̧tä̧ huä̧iņä̧ eseta pä'ö jaroi'inä̧u̧, iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nä̧'tänä päö
ta̧'a̧nö̧tä̧. Pa̧'a̧nö̧ päome:
―Ucutu Israel ö̧ja̧. Cuaretanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ö̧ja̧ toächome cuecuhuächätucuomenämä ¿isotö
cuä'ö icuähuotörö'inä, ku icu iyähuä'inä cuiyinätucuäcusä tä̧ji?̧ Iyocotö pinätö̧jä̧. 43 Ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ cuiäre tätähuä'ca Moloc pä'ö micuä'ca oju işo̧dȩ cueädäcuähuo̧dȩ cue'ädinätöjä. Siri'co
a̧'cua̧juä̧'iņä̧ cuiä̧̧nä̧hua̧ Refán päi'önä cue'ädinätöjä, tätähuä o'catä ja̧'a̧nä̧, cuiä̧̧nä̧huo̧tö̧
päi'önä ucuotö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö cuadi nätucutä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Babilonia ötahuiyä yabo
päte'ö hue'ö chicuäcuotöjä―q

päome.
44Dios ö̧jode, cueädäcuähuode, ―iso päi'önä kö̧ Diosmä― pä'ö ij̧ȩcuo̧demä cue'ädinätö

ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ja̧ toächome cue ächomenämä. Juhuodemä Dios hue'ö u̧ju̧niņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jiņode. Juhuode jä̧cuȩ a̧'u̧cuä̧ topinö Moisés. ―Tocu'äji ta̧'a̧nö̧tä̧ cuaditaja― pä'ö ji'ähuinö
Moisésrö. 45 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a tä̧do̧tö̧miņä̧ jitötä ä̧'o̧tö̧ ö̧ ȩmiņä̧tö̧'cotö judíos huocotö
ö̧jä̧jä̧ra̧'a̧cu̧ juhuode i'cächinätö Josué oipa'anä. Ja̧u̧nu̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä tä̧do̧tö̧miņä̧ ä'ca

jo̧mȩ ö̧ judíos huocotörö ya'opö icuinö. 46Davidmiņä̧ ö̧jiņo̧mȩ jubö päi'önä juhuode ku̧nä̧riņä̧tö̧.
Davidmiņä̧mä̧ Dios ppädäcuähuä po̧cuip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosrö jä'epinö: ―Jacob Ö̧ä̧nä̧hua̧
ucutä cu̧ja̧'a̧nö̧ jode chö̧'o̧cui'̧a̧ hue'i ö― pä'ö. 47 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Salomónmiņä̧tä̧ juhuode Dios
ojusode adi nömä. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä kada'ca Ru̧hua̧mä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotäcuähuä
odehuiyä, u̧mö̧nä̧ adicuode jacuämä ojusode päi'önä ko̧cö̧. Iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧:

49―Pa̧'a̧nö̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧: Ttö Ru̧hua̧ chiḑȩä̧cä̧mä̧ mo̧ro̧jä̧tä̧. Chö̧jä̧pö̧ ppäecuomemä rȩjȩtä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ jode cuaditätucuäcua'ajä̧ ö̧ ö chö̧já̧ pä'ömä? Ttö 'cuä'ächi'ö
chö̧jo̧mȩmä̧ ¿tȩnȩjä̧ ö̧? 50 Piy̧ȩ o'ca juiyönämä ¿ ötä chaditocö jiņö̧ tä̧ji?̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧―
pä'ö iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ päinö'a̧nö̧.
51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ yabonö pä'inö Esteban: ―¡Ttu̧ru̧pä̧'quȩ peratö 'qui äda'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jarodätöjä

ucutumä! ¡Cuamiso'quinä cuamöcuädätucua pä'ö'inä, cuä̧ja̧nä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä yorö'isotä
cuij̧ȩta̧mä̧ cui'ocuocotötä huotöjä! ¡Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipätucuacu päa'anä 'cuäopönätä cuami
'qui'ätöjä! Cuä̧do̧tö̧miņä̧ jȩ ̧nö̧'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧ ucutu'inä. 52Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ö̧mä̧
ya̧tȩ'iņä̧ toina'a cuä̧do̧tö̧miņä̧ ubara u epococu pinömä. Adihuä Işa̧ içhä̧cuȩ huȩnȩ pätetö
ji'ähuätörömä cuä'ötä icuinätö. Ja̧u̧ içhä̧cua̧ pätetö ji ähuinäcurumä ¡ucututä iyö icu cuä'ö
icuinätöjä! 53 ¡Ucutumä Dios umöhuäyotö isoppa huotö ö Hueähuä Huȩnȩ cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧
hueö ta̧'a̧nö̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä!― pä'inö Estebanmä.
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Estebanrö cuä'ö cuinö huȩnȩ
54 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ amiso'quinä ucuoja tejädi'ä̧u̧ juruhuächi'ö ra̧huä̧rö̧
acu ächinö jȩpiņä̧tö̧ Estebanrö. 55 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Esteban Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧mä̧

mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ nö̧'ä̧chö̧ topä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ Dios säruunä öadihuä topinö. Jesúsru'inä
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jueönä ö̧ja̧'a̧ topinö. 56 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ topö pä'inö: ―¡Topätucui! Mo̧ro̧jiy̧ä̧
bahuecuä̧ra̧'a̧ topösä. Ttö̧ja̧ Işa̧ pä'i'inörö'inä Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jueönä ö̧ja̧'a̧ topösä― pä'inö.
57 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jitömä pä̧içu̧nä̧ huopö, ä̧ja̧ mö̧'ȩcui'̧ö̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ jopächö
mo̧'ä̧miņä̧tö̧ Estebanrö. 58 'Chu'huädö, ötahuiyä u̧mi ̧ rä'epö icu, inädunä icuähuinätö Estebanrö.
―Estebanmä suronä pä'ä'chäji― pä'ö jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧f ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö
rö nätö ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧nä̧nö̧ hua̧, Saulo pä'ö miçua̧ ö̧jä̧pö̧ kada'ca. 59 Jahuätömä inädunä icuäu
icuinätö Estebanrö. Ja̧'hua̧nö̧ icuäu cua'anä chutä Estebanmä U̧ru̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧rö̧ pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧ Jesús cha̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmi ̧ ö̧―. 60 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧,
pä̧içu̧nä̧ huopi'ö pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, pa̧'a̧nö̧ suronä jȩ ö̧mä̧ micuä päcuhuätö― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö rö̧nip̧ö̧ 'corupä'i'inö.

Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ Saulo ubara uhuepinö huȩnȩ

8 1 Estebanrö cuä'ö cua'amä ja̧'a̧tä̧ topinö Saulomä, ―¡Adihua'a! Huä̧iņä̧ 'corupäi'ä― pä'ö.
Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧mä̧ Jerusalén ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ juiyo rö̧ȩnä̧tä̧, pä̧içu̧nä̧ ubara

u epa pä'ö rötädipinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätömä o'ca juiyönä Judea
rȩjȩnä̧'iņä̧ Samaria rȩjȩnä̧'iņä̧ dö'ecuächö pperecuächinätö. Jesús hue'ähuotötä Jerusalén
ötahuiyänä ka̧cuip̧iņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ u̧mä̧tö̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotätömä Esteban o'co jähuä
jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nu̧ ȩmip̧iņä̧tö̧ hua'are rötähuome ötarö pä'ö. Juiyo ajuähuinäcu. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Saulomä, yähui usaji'a̧nö̧ Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ pä̧içu̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ icua pä'ötä usinö. Ttoju
odehuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ do'ächö topä'chö, rä'epe'ä'chö do'ö icuinö u̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧ cärenä
päcuähuodenä ö yarö pä'ö.

Ya̧tȩ Samaria ö̧ja̧ işa̧, Dios mippoönä iyö pärätänätä mitö ȩma̧ päinö huȩnȩ
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä dö'ecuächö pperecuächinätömä korome, koromenö 'chä̧nö̧

Dios iḩuȩnȩ ji'ähue'inätö. 5 Felipe'inä juhua'a Jerusalénra̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧ Samaria ötahuiyära̧'a̧
rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧ Cristo ötö'cö ji'ähuinö ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧. 6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧ recuätö eru juäi
jȩa̧'a̧'iņä̧ topö, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cu̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö u̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ Felipe jiähua'amä.
7 Isoppa huotö suropätömä recuätö ö̧ja̧cuä̧u̧ u̧ pä̧içu̧nä̧ huopä'chö rä ecuächä'cha'a topinätö.
Recuätö cue'ächocotö'inä, 'cuä'ätö'inä ö̧'ip̧ä̧'cha̧'a̧ topinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ötahuiyä ömä juiyo eseäcuähuinätö.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ kiņö̧, Simón pä'ö miçua̧, Felipe iŗȩbȩu̧ juiyäi ja̧u̧tä̧ ötahuiyä ö umäri'ä
jähuä jȩpö̧ kä̧'ij̧ö̧. Samaria ö̧ja̧ ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to ä̧rö̧nä̧ jȩpä̧'chiņö̧, ― ömä úcuo işa̧sä̧―
pähua'anä chutämä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ usurä isotö ö kä̧mä̧dö̧ ruhuotönä cä'ädö o'ca toi'önä
ö̧ja̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ jiņa̧'a̧. ―Pidemä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios beipocö ujuru ij̧ȩpö̧― pä näcu.

11 Ja̧u̧mä̧ recuo mo̧ro̧ umäri'ä jähuä jȩpä̧'chö̧ ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to ä̧rö̧nä̧ jȩi'̧ä̧nä̧u̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧cu̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Felipe, Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö'inä,
Jesucristo ötö'cö'inä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiähua'a ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧,
nä̧tö̧'iņä̧ ajiyanä pötächi'inätö. 13 Simón'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
f7:58 Suronä jȩpä̧ji ̧pä'ö ji'ähuätömä ä'canä ido'qui cu'anö jiņa̧'a̧do. Deuteronomio 17:7 jiähua'a ja̧u̧ hueähuä ötö'cö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pitömä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ Saulo a̧huä̧ra̧'a̧nä̧ Estebanrö cuä'ö icuinätö. Hechos 22:20'inä topi.
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ajiyanä pötächi'äji'ca̧ 'cuäopönätä Felipecutä cue'ächinö. Ttö̧ja̧ eru juäi'inä Dios ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧
jȩa̧'a̧ topö ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧tä̧ topä̧riņö̧.

14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús hue'ähuotö Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ―Samaria ö̧ja̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ
eseunu ä̧ju̧cuä̧tö̧do― pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Pedrorö'inä, Juanrö'inä hue'inätö jahuätörö topö
̧'cha̧ pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pedrocu, Juancu Jerusalén ötahuiyä ö mȩyȩu̧ rȩbȩhuä̧jä̧tö̧'cotö

Diosrö jä epinä̧u̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmiy̧a̧tö̧ pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jä epö juiyäi Samaria
ö̧ja̧mä̧ Ttu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧tä̧ pötächi'inätö jiņa̧'a̧. Ya̧tȩ'iņä̧ toina'a Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧

ö̧jä̧mä̧dä̧jä̧cu̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús hue'ähuotö u̧mö̧nä̧ mȩ ̧nä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ mȩ o̧mȩnä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmiņä̧tö̧. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Simónmä Jesús hue'ähuotö u̧mö̧nä̧ mȩä̧huä̧nä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyähui'a'a pä'ö toomenä pärätä imita pä'ö ucuocuinö Jesús hue'ähuotörö.
19―Ja̧'hua̧nö̧ Dios ujuru cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧mä̧, örö'inä iyätucui ö, ö'inä mȩda̧ pädä̧u̧ru̧ chu̧mö̧nä̧
mȩdo̧mȩnä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmä̧cua̧'a̧nö̧― päinä̧u̧. 20 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro päinä̧cu̧: ―Ucu
cuiäre pärätämä huä̧iņä̧ toepo'ächaja ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ Dios mippoönä iyömä pärätänä mitö
ȩmö̧'a̧nö̧ jö̧ pä'ö cuamöcuäda'a ö. 21 Piy̧ȩ juäi adicuänämä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huocöjä. Dios ä'ca ömä

ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jui'̧a̧jä̧ jueönä cuamöcuädoca'a ö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ suronä cuamöcuädäjimä pärou
icu amöcuädi. Diosrötä jä'epi cuamiso'quinä suronä cuamöcuädäji unichi'ö'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
unichi'ä̧cua̧'a̧nö̧. 23 Ttömä huo̧jua̧sä̧ ucuru. A̧'tä̧ reönä ppächia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cua̧'cua̧ suroja'amä
tochäcujä. Cärenä pö̧rö̧ nö'cö rötähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ surojöcutä nö'cö rö̧tä̧hua̧ cu̧ja̧'a̧ tochäcujä―
päinä̧cu̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Simónmä ädätö pä'inö: ―Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ru̧tä̧ jä'epätucui ö o'ca juiyönä
jitä päcuhuätucuäji örö rȩbȩu̧ juiyäcua'anö― pä'inö. 25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedrocu, Juancu Ttu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ iso päi'önätä ja̧'a̧ pä'ö ji'ähuäjätö'cotö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. Ppa̧'ä̧chö̧
kä̧nö̧mä̧ Samaria ö̧ja̧ ö̧jo̧mȩ, korome ötahuiyä ö'inä korome ötahuiyä ö'inä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'ähuäyotö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.

Eunuco işa̧ U̧ru̧hua̧ Jesucristorö huo̧juä̧chi'̧ö̧ ajiyanä u'utächi'inö huȩnȩ
26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ Tu̧ru̧hua̧ u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ Feliperö ucuocu pä'inö: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi kä̧hua̧

ieruhua'acu päte'ö, Jerusalén ötahuiyä ö mȩyȩdä̧mä̧nä̧ Gaza ötahuiyära̧'a̧ todehuämä̧nä̧―
pä'inö. Ju̧huä̧mä̧ mä̧nä̧mä̧ ö̧ja̧ toächome kä'conä rä̧mä̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chiņö̧.
I'̧cho̧mȩnä̧ ya̧tȩ E opía rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ucuotönö amöcuädö
iḩuä̧jiŗö̧ topinö. Ja̧u̧ E opía rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧mä̧ eunucog işa̧ jiņa̧'a̧, E opía ö̧ja̧ uruhuaju Candace
ku̧mu̧huä̧ya̧ ucuonä hueähuä işa̧. Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä uruhuaju kiäre pärätä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jiņa̧'a̧. 28 Idepiyura̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ kä̧nö̧ öäre carucä, ca̧hua̧yu̧tu̧ do äcänä pä̧nö̧, Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä işa̧ Isaías iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ucuocuinö. 29 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ pä'inö Feliperö:
―Jicä carucänä jiņä̧ yo̧mȩtȩ päcuhui'a tö'cönänö täi'i― pä'inö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipemä
jopächö 'chä̧hui'̧iņö̧. I'̧chi'̧o̧mȩnä̧ Isaías iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ eunuco işa̧ ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧: ―¿Cucuocu huȩnȩmä̧ u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧jä̧?― jäepinäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ jäepäcu
eunuco işa̧mä̧ pä'inö: ―¿Tta̧'a̧nö̧ u̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧ chu̧huo̧juip̧ö̧nä̧ jiäcuähuä işa̧ toa'amä?―
pä'inö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Feliperötä jä̧'ȩpä̧riņö̧ carucänä 'cha'ächi'ö chutäcu ippeyenä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö.
32Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ ö̧ ucuocuinomemä pa̧'a̧nö̧ päome jiņa̧'a̧:
―Ja̧u̧mä̧ ohuejarö cuä'ö cua pä'ö ȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuä'ö icuähuome o pinäcu. Ohueja
uhuo'che 'cuiähuä işa̧ 'cuia'anä 'corunä ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ämä yäepoca'atä 'corunä kiņö̧.

g8:27 Eunuco huotömä u̧mä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧ örä'cäyä ȩmö̧ icuähuotö jiņa̧'a̧ nä̧tö̧ umöhuäyotö pä 'a pä'ö.
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33Úcuo juiyönä jȩ ̧nä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧cu̧ru̧mä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ ö̧ja̧'a̧mä̧ ä̧ppö̧tä̧riņä̧tö̧. Ahuaruhuä
ötö'cömä ¿ditä jiähuäcua'a jä̧ ö̧, chutä a̧'cua̧rö̧ pij̧ä̧ ö̧ 'cho̧içua̧ ja̧'a̧mä̧?―r

päome.
34 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ eunuco işa̧ Feliperö pä'inö: ―Jädepa pä'ösä. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ pa̧'a̧nö̧

päinömä ¿Tiderö päina'a ö? ¿Chutä a̧mo̧nä̧ ötö'cö pä'ähuinöcö̧? ¿Ka̧ra̧ ötö'cö pä'inöcö̧?―
35 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipemä ji'ähuinö. Ja̧'hua̧nö̧ Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧cuo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ Jesús ötö'cö jiähuinäcu. 36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mä̧nä̧nä̧ ̧'cho̧mȩnä̧ ajiya acuome
rȩbȩhuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ eunuco işa̧ pä'inö: ―Topi. Ajiya acuome. Ttö chu'utächi'a pä'ömä
¿ ̧yȩ ö̧ suroja'a ö?― 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Felipe pä'inö: ―Cuamiso'qui ö 'cucuächi'önä esetö
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ ö̧mä̧ surojoca'a cu'utächi'a pä'ömä― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädä nö:
―Jesucristo iso päi'önätä Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧ pä'ö esetö cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ ömä―. 38 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ carucä pä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inö. Ja̧u̧nu̧ o'comenä Felipe'inä eunuco işa̧'iņä̧ ta̧ju̧cuäyotötä
ajiya acuome mȩyȩhuiņä̧tö̧. Ajiya acuome ̧mȩyȩhuo̧mȩ ö̧ Felipemä pötädinö eunuco işa̧rö̧.
39Ajiya ö u̧huä̧mi'omenä Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Feliperö ȩmip̧iņö̧ eunuco işa̧ juhua'a yabocu
Feliperö toö juiyönätä. Mä̧nä̧nä̧mä̧ ȩsȩhuä̧ya̧tä̧ 'chiņö̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Felipemä Azoto
ötahuiyära̧'a̧ ö̧tä̧ to näcu. Juhua'a ömä ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'̧ä̧huä̧ya̧
'cuä'opinö Cesarea ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩ jubö.

Saulo, U̧ru̧hua̧ Jesúsru topö u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ huȩnȩ

9 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Saulomä jiņä̧ Tu̧ru̧hua̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ye'epe'ä'chö ucuocuä'chinö. Cuä'ö
icuatö pä'ö'inä ucuocuä'chinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧rö̧ topö 'chiņö̧.

2Damasco ötahuiyära̧'a̧ ö̧ judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ruhuotörö cuyäru ojiyä huȩyu̧tu̧ iyarö
pä'ö jä'epinö. ―Juhua'a ö u̧mä̧tö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, nä̧tö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧tö̧rö̧ o'ca toi'önä
chö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧ isobönä yö̧'ȩcuo̧tö̧rö̧tä̧ chi'cächäcua'a̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧― pä'ö
hueähuojä jäepinäcu. 3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mä̧nä̧nä̧ 'chä̧nö̧ Damasco ötahuiyä ötö'cöhuächi'omenä
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧ ¡Nerú! pä'i'ö tȩa̧u̧ kä̧dȩpiņa̧'a̧ Saulo ö̧jo̧mȩ. 4 Ja̧'hua̧nö̧ päi'äcu
rȩjȩ mo̧'ö̧ kä̧nö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ churutä ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧: ―Saulo, Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧ kä̧nö̧
ubara ucuepa'a jä̧ ö̧ örömä?― pä'ö ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuäcu pä'inö:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿Tide cu'ä ö ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu Tu̧ru̧hua̧ ädä nö: ―Ttömä Jesússä, ubara
ucuepäcutä. Pä̧cä̧yö̧rö̧ hueähuä işa̧ pȩä̧dä̧ro̧'quȩnä̧ ka̧riņä̧ jarodö hueyecua'atä te ächa'a

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuäjimä cuiḩuȩyȩcuä̧cua̧jä̧― pä'ö ucuocuina'a. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ö
ö̧'ä̧huip̧ö̧, nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧, ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩcha̧ päcuhua'a ö?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu

Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ 'chä̧nö̧ ötahuiyänä do'ächi. Juhuorötä ji ̧ ä̧huä̧cua̧jä̧ jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧―
päinä̧cu̧.

7 Saulocu cue'ächätömä ja̧'hua̧nö̧ ucuocua'a ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ topömä ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocotö pinätö̧.
Nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ pä ö juiyönätä jiņä̧u̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Saulomä rȩjȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ i'äre ye'ädö
toomenä ihueye ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧mö̧nä̧tä̧ 'chu'huädö o'ipö, Damasco
ötahuiyänä do ädinäcu. 9 Ju̧huȩnȩtä̧ kiņö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ topö'inä tooca'atä, u̧cuȩ'iņä̧
ucuoca'atä, au'inä ahuoca'atä.

10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Damasco ötahuiyänä kiņö̧ ya̧tȩ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ Ananías pä'ö miçua̧.
Ja̧u̧ru̧mä̧, ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ ucuocuinö Tu̧ru̧hua̧mä̧. ―Ananías― pä'inö Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
päcu ädä nö: ―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧―. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi ötahuiyä
mä̧nä̧ra̧'a̧, juȩä̧mä̧ pä'ö miçuä̧mä̧ra̧'a̧. Juhuorömä Judas ojusode ö, ya̧tȩ Tarso ötahuiyä ö̧ja̧

r8:33 Isaías 53:7-8
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işa̧rö̧, Saulo pä'ö miçua̧rö̧ usäji. Ja̧u̧mä̧ Diosrö ucuocu pö̧. 12 Ja̧u̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ
Ananías pä'ö miçua̧rö̧, do'ächi'ö, pä'äji ta̧'a̧nö̧ toa pä'ö, churutä u̧mö̧nä̧ mȩa̧'a̧ topäji. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ru̧ usäji― päinä̧cu̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Ananías ädä nö: ―Chu̧ru̧hua̧. Ja̧u̧do päcuhuäcu
ötö'cömä ä̧ju̧cuä̧jişä̧. Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧, ucu cumöhuäyotö Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧
rö̧ȩnä̧ suro juo'epä'chäjido pä'ö recuätö ji ähua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧ ömä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ porö'inä o'ca
toi'önä ucuru jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧rö̧ 'chu'huädö isobönä yö̧'ȩpö̧ u̧ju̧na̧ pä'ö hue äjäcudo sacerdotes
uruhuotömä― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ päinä̧cu̧: ―Täi. Ja̧u̧nä̧tä̧ chadita pä'ö 'quȩ'ȩpö̧

chȩmiņä̧cu̧ ja̧u̧mä̧. Judíos huocotörö'inä, pij̧ä̧ ö̧ ruhuotörö'inä, Israel ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ö chötö'cö
jiähuiya ö pä'ö 'quȩ'ȩpö̧ chȩmiņä̧cu̧. 16 Ttö chötö'cö jiähua'a ö rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧huä̧cuȩmä̧
chij̧ȩpä̧cua̧sä̧ ja̧u̧ru̧tä̧― päinä̧cu̧.

17 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Ananíasmä 'chä̧nö̧ do'ächinö Saulo ö̧jodenä. Do'ächäji'ca̧ Saulorö u̧mö̧nä̧
mȩ'ö̧ kä̧nö̧ pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧ Saulo, Tu̧ru̧hua̧ Jesús, mä̧nä̧nä̧ cuichomenä ucuru ij̧ȩcuä̧chä̧jim̧ä̧
ucuru do'ächö chicha pä'ö hueäjäcusä, pä'äji ta̧'a̧nö̧ cui'äre tocu'a pä'ö, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧'iņä̧ päcuhui'a pä'ö― pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ i'äriyä ömä ahuähuipina'a
ij̧ȩbi ̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ o̧bi.̧ Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä yotäcu pä'äji ta̧'a̧nö̧ i'äremä adiunä topinö. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ ajiyanä pötächi'inö. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ'iņä̧ ucuäji o'ca'a ujuru ȩmiņö̧. Juhuorömä
Saulo recuonänö mo̧ro̧ kiņö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧ Damasco ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Saulomä yotäcu judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyänä ji'ähue'inö: ―Huea päinäcumä Dios I ̧ ̧tä̧
ja̧'a̧― pä'ö. 21O'ca toi'önä ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧mä̧ ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ pä'inätö:
―¿Pidetämä̧cö̧ tä̧ji?̧ jitä jiähuäcu im̧iņä̧ jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧rö̧ Jerusalén ötahuiyä ö jȩpä̧'chö̧ icuinömä,
porö'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩa̧ pä'ö 'chu'huädö isobönä yö̧'ȩpö̧ ku̧nu̧ sacerdotes uruhuotörö ȩpö̧ iyatö
pä'ö ichäjimä― pä'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Saulomä juhua'a yabocutä ujuru ȩmiņö̧. Judíos ö̧ja̧
Damasco ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧ jitötä to'ijicu pä ä'chäcuäunä päi'önä ji'ähue'inö ―Jesústä ja̧'a̧
Dios huea päinäcumä― pä'ö iso päi'önä jö̧nä̧ ij̧ȩpä̧'chö̧.

Saulo töipächa pä'ö ppä ädinö huȩnȩ
23 Recuo mo̧ro̧ 'cuäopinö o'ca'a Saulorö cuä'ö cua pä'ö ucuocu ku̧niņä̧tö̧ judíos ö̧ja̧mä̧.

24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amöcuädäji huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cu̧ huo̧juä̧chi'̧iņö̧ Saulomä. Jahuätömä mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä 'cuäoi'önä ötahuiyä o̧ȩcuo̧ca̧ äpa yänä a̧'ä̧riņä̧tö̧ cuä'ö cuarö pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ Saulorö yodo o'ipächinätö. O'ipächäjätö'cotö dejäcä rö̧äcänä ȩnö̧,
ötahuiyä o̧ȩcuo̧ca̧ isatenä mȩyȩdö̧ rä'epö cuinäcu.

Saulo Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Saulomä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧

ppächi'a pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ppächi'a päa'anä ye ecuinäcu: ―Pidemä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧
huocö― pä'ö amöcuädö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Bernabétä oipinäcu Jesús hue'ähuotö ä'ca.
Saulo mä̧nä̧nä̧ i'̧cho̧mȩnä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ toinö huȩnȩ'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧ Saulorö ucuocuinö huȩnȩ'iņä̧,
Saulo Damasco ötahuiyära̧'a̧ ö̧ yecuäcuähuä juiyönä Jesús im̧iņä̧ jiähuinö huȩnȩ'iņä̧ ji'ähuinö
jahuätörö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧cu̧ rä'o̧pä̧rö̧'iņä̧ do̧'ä̧chä̧rö̧'iņä̧
ppä'ächi'inö Saulomä. 29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yecuäcuähuä juiyönä huäjunätä ucuocuinö Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧.
Judíos ö̧ja̧ ichäcuähuotö griegos ̧huȩnȩ ucuocuätöcu'inä pä'ä'chäcuähuinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ cuä'ö cuarö pä'ö usinätö jahuätömä. 30 Ja̧'hua̧nö̧ Saulorö cuä'ö cua pä äji huȩnȩ
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä mȩyȩdö̧ o pächinäcu Cesarea ötahuiyära̧'a̧.

Juhuorömä Tarso ötahuiyära̧'a̧ hue'ö cuinäcu. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristonä pä'i'inätö o'ca juiyönä
Judea rȩjȩ ö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Galilea rȩjȩ ö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Samaria rȩjȩ ö̧'iņä̧ ö̧jo̧mȩ pö̧nä̧
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a̧'cua̧ eseutä, huȩnȩ juiyönätä ka̧cuiņä̧tö̧. Juhua'a yabocutä böo juo önä ujuru ȩmiņä̧tö̧.
Ttu̧ru̧hua̧rö̧ ye'önö ucuotö kä̧nö̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ppädäcuähuänä'inä kä̧nö̧ recuächinätö.

Jesucristo Pedronä Eneasrö aditö icuinö huȩnȩ
32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä, o'ca juiyönä ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ cue'ächäji'ca̧ Lida ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧

ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ doächa pä'ö. 33 Juhuorömä topinö ya̧tȩ Eneas pä'ö
miçua̧rö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ huäbodäcuä a̧'ȩ 'cuäoi'önä ö̧'ä̧bä̧nä̧tä̧ pinö̧rö̧, yorö'iso cue'ächocörö.
34 Ja̧u̧ru̧ topö pä'inö Pedromä: ―Eneas, Dios huea päinä̧cu̧ Jesúsmä ucu cu̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icuäcujä.
Ä̧rä̧mi'̧ö̧ cu̧'ä̧bä aditopo'i ucutä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnȩtä̧ Eneasmä ä̧rä̧mi'̧iņö̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
o'ca toi'önä Lida ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, Sarón pämärome ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧ to omenä pä'äji
amöcuädä'ijö ö pärou icu Ttu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädinätö.

Dorcas hua'are ö ojächinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jope ötahuiyära̧'a̧mä̧ yajute, Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cua̧, Tabita pä'ö micuaju kiņä̧ju̧.

Tabita pä'ömä griegos ̧huȩnȩnä̧ ―Dorcas― pä'ö pähuä.h Jahuäjumä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpo̧'ä̧rö̧ kiņä̧ju̧. Recuä rö̧jä̧u̧ru̧'iņä̧ mippoönä ppä'ädä'chö kiņä̧ju̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧mä̧ jahuäjumä na̧'ä̧cho̧po̧'ö̧ 'corupä'i'inäju. Ja̧'hua̧nö̧ 'corupä'i'äjäjuru töcö cä'ädö
ju'toju işo̧ca̧nä̧ ö näcua̧. 38 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Lida ötahuiyämä Jope ötahuiyä tö'cö ja̧'a̧ ö̧ ―Pedromä
Lida ötahuiyänä kö̧do― pä a'a ä̧ju̧cuä̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ u̧mä̧tö̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inätö
Pedrorö ji ähuaja pä'ö: ―¡Jurunä ichi'opo'i a̧cu̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧!― pä'ö juruhuächi'ö jä̧'ȩpä̧rö̧.
39 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ ȩpä̧rä̧cu̧ Pedromä ä̧rä̧mi'̧ö̧ jahuätötäcu 'chiņö̧. Ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ju'toju işo̧ca̧ra̧'a̧
o pinäcu. Doächi'omenä o'ca toi'önä rȩcua̧mö̧mä̧ ajuäunu ippeye ka̧cuä̧miņä̧tö̧. Dorcas jitötäcu
kö̧jä̧i ̧ 'tö̧jä̧'ij̧ö̧ o̧ta̧ ij̧ȩpiņä̧tö̧, jacuä o̧ta̧'iņä̧, huäme o̧ta̧'iņä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö o'ca toi'önä̧rö̧
rä'epö icu Pedromä ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ Diosrö ucuocuinö. Ucuocuäji'ca̧ yajutä ko'co jähuä
po̧mȩ kärächi'ö pä'inö: ―Tabita, ä̧rä̧mi'̧i―̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcua yajumä ki'äre ye'ädö topinäju̧. Ye'ädö
tojomenä Pedrorö topinäju̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä̧mä̧diņä̧ju̧. 41 Pedro umö ki'̧ä̧dö̧ ärädinäcua.
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, rȩcua̧mö̧rö̧'iņä̧ cha pä'ö huopäji'ca̧ a̧'cua̧rä̧ju̧ru̧tä̧
ij̧ȩpiņö̧ jahuätörömä. 42 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä Jope ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuätö u̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. 43 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pedromä recuo mo̧ro̧ kiņö̧ Jope ötahuiyänä, ya̧tȩ Simón pä'ö miçua̧, isotö ̧jȩ ̧yu̧ adicuä işa̧
ojusodenä.

Ttö̧ja̧rö̧mä̧ yorätehuätörötä toa'a ö Pedro judíos huocotörö'inä jiähua pä'ö Dios hueinö huȩnȩ

10 1 Cesarea ötahuiyänä kiņö̧ ya̧tȩ, Cornelio pä äcu. Ja̧u̧mä̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧
piņö̧. Jahuätö Cornelio huȩä̧u̧mä̧ militar huotö ö yotöte, Italiano pä ä̧u̧ isotö jiņa̧'a̧.

2 Corneliomä Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ye'ecunänö ucuo nö. O'ca toi'önä ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ye'ecunänö ucuo nätö ja̧u̧cu̧tä̧. Ja̧u̧mä̧ pärätä rö̧ȩnä̧ ppä'äde'inö judíos ö̧ja̧ ö̧ usurä isotörö.
Diosrö'inä ucuocue'inö 'cuäopönätä. 3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä̧hua̧ huerächi'örö a las tres päi'a'a ya̧nä̧ jähuä
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ huäjunätä topinö ya̧tȩ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ chutä ö̧'o̧mȩ jacuoju doächa'a.
Do'ächi'ö päinä̧cu̧: ―¡Cornelio!― 4 Cornelio ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ toomenä ye'ecue'inö.
Ye'ecue'ö pä'inö: ―¿Däje cha̧hua̧ru̧hua̧?― päinä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu isoppa hua̧ pä'inö: ―Ucu
Diosrö cucuocuä'ijö'inä, usurä isotörö mippoönä ppäcuhuädä'ijö'inä Dios unichi'ocö jähuä
päi'önä cä'ecuächö rȩbȩhuä̧'ij̧a̧'a̧ Dios ä'ca jo̧mȩ. 5 Jitämä cumöhuäyotö u̧mä̧tö̧rö̧ hue'i Jope

h9:36 Dorcas pä'ömä huo̧ ö̧ja̧ ̧huȩnȩnä̧mä̧ ―yämä isaju― pä'ö pähuä.
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ötahuiyära̧'a̧ ̧'cha̧, Simón Pedro pä'ö miçua̧ icha ji ähuäja. 6 Ja̧u̧ Simón Pedromä, ka̧ra̧ Simón,
isotö ̧jȩ ̧yu̧ adicuä işa̧ ojusodenä kö̧, dubora rö̧ora jäyora huodenä. Ja̧u̧tä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧ ucu
jȩcu̧'ä̧cuȩmä̧― pä'inö isoppa hua̧mä̧.

7Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧, Corneliocu ucuocuäjimä, iḩui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Corneliomä umöhuäyotörö
huopinö. Chutä ojusodenä adicuä ö̧ja̧'iņä̧ ta̧ju̧ru̧, churutä a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧ u̧'iņä̧ ya̧tȩ
Diosrö adiu ucuotörö huopinö. 8 Isoppa hua̧ ucuocuäji huȩnȩ o'ca juiyönätä ji'ähuinö jahuätörö.
Ji'ähuäji'ca̧ Jope ötahuiyära̧'a̧ ̧'cha̧ pä'ö hue'inö.

9 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ mänänä ̧'cho̧mȩnä̧ ötahuiyä ötö'cöhuächi'a'anä, kä̧hua̧ jueö
ötö'cöhuächi'a'a Pedromä isode huäme 'cha'ächinö Diosrö ucuocua pä'ö. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ucua
pä'ö rö̧ȩnä̧ ppäi rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧ u̧cuȩ ucua pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧cuȩ adi pa'anä
u̧'cuo̧ ̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'omenä huäjunä ij̧ȩcuä̧chiņä̧cu̧. 11Mo̧ro̧jä̧ bahuecuä̧ra̧'a̧ topinö.

Pö̧jä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, pätecu kara'anä'inä, kara'anä'inä ̧ä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧, pij̧ä̧ rȩjȩra̧'a̧
̧mȩyȩdi'̧a̧'a̧ chutä ö̧jo̧mȩ mȩyȩhui'̧a̧'a̧ topinö. 12 Jacuämä o'ca toi'önä koroju'huotö ö'inä,

koroju'huotö ö'inä ö̧jä̧piy̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧, pij̧ä̧ rȩjȩnä̧ cue'ächätö'inä, de'a isotö
ra̧huȩpi ̧ jö̧nä̧ huotö'inä, rȩjȩnä do'ähuätö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧'iņä̧ ȩca̧'a̧ topinö. 13 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ churutä ucuocua'a ä̧ju̧cuiņö̧. ―Pedro. ¡Ä̧rä̧mi'̧ö̧, cuä'ö cui !― pä'ö ucuocuina'a.
14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pedromä ädä nö: ―Juhua'acumäcö̧ chu̧ru̧hua̧. Su̧ro̧pa̧ hue'ähuocörö'inä,i
iḑiçua̧rö̧'iņä̧ ihueye cuocö pä'ijösä ömä yorö'isotä― pä'inö. 15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ iḩuȩnȩ ucuocua'amä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä ucuocuina'a, ―Dios aditö icuäjä̧u̧ru̧mä̧ suropätö päcu juiyö'a̧nö̧
ja̧'a̧― pä'ö ucuocuina'a. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuänä päi'önä jiņä̧cu̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä pö̧jä̧ta̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ȩmä̧huä̧chiņa̧'a̧.

17 Pedro ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäjimä ―¿däjecö̧? pä'ö ij̧ȩcuä̧chä̧ja̧'a̧ piy̧ȩmä̧― pä'ö a̧'cua̧nä̧tä̧
ucuocuä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ u̧mä̧tö̧, Cornelio hueäjä̧u̧mä̧, Simón ojusode tode
ja̧ pä'ö jä'epäjätö'cotö, 'chä̧hui'̧ö̧ äpate ä'catä kä̧mä̧diņä̧tö̧. 18Huopo'ö jä'epinätö Simón Pedro
pä'ö miçua̧ juhuodenätä ö̧ja̧ pä'ö. 19 Pedromä ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧chä̧ji ̧ a̧'cua̧nä̧ u̧cuo̧cuä̧ra̧'a̧nä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jiähuinäcu: ―U̧mä̧tö̧ huä̧mȩtu̧cuä̧ usäcujä― pä'ö. 20―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ä̧rä̧mi'̧ö̧ mȩyȩhuä̧chö̧ täi jahuätöcutä. Korotö huotö pä'ömä cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧'. Jahuätömä ötä
huȩdä̧jä̧u̧― pä'ö jiähuinäcu. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcumä Pedro mȩyȩhuä̧chö̧, u̧mä̧tö̧ Cornelio huȩä̧jä̧u̧
ö̧ja̧cuo̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧, päinä̧u̧: ―A̧'a̧ ötäsä cusätucuäcumä. ¿Däje pä'ö cuichäjätucuä ö?―

22 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Cornelio ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧ hueä̧u̧jä̧ ujutumä. Ja̧u̧ Corneliomä
adihuä işa̧ ja̧'a̧. Diosrö'inä ucuotönö amöcuädö. O'ca toi'önä judíos ö̧ja̧ ä'ca ö'inä huȩnȩ
juiyönä kö̧. Ja̧u̧mä̧ Dios huo̧juȩcuä̧nä̧, Dios adihuä u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ hueäjäcu ucuru oipa
pä'ö ojusodera̧'a̧ ichö, huȩnȩ jicuhuähuarö pä'ö― pä'ö ädä nätö.

23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ do ächa pä'ö hueinä̧u̧. Ttä'ome'inä ju̧huȩnȩtä̧ ä'a pä'ö hueinä̧u̧. Mo̧ro̧ juomenä
Pedromä jahuätötäcu rä'opächö 'chiņö̧. Korotö'inä Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧, Jope ötahuiyä ö̧ja̧'iņä̧
'chiņä̧tö̧ Pedrocumä. 24 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Corneliomä
ahuaruhuärö'inä, adiu repeä̧u̧ru̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö huopäji'ca̧ ju̧huȩnȩtä̧ cha
pä'ö a̧'ä̧rö̧ kiņö̧. 25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro doächi'omenä Corneliomä 'chä̧hui'̧ö̧ mo̧'ä̧miņö̧ Pedro
ö̧jä̧pö̧ kada'ca, Pedrorö ucuotö jȩa̧ pä'ö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧cu̧ Pedromä Corneliorö ärädö pä'inö:
―Ä̧rä̧mi'̧i.̧ Ttö'inä ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧sä̧―. 27 Ja̧u̧cu̧ u̧cuo̧cuä̧ya̧ do'ächi'ö toomenä recuätö
ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧ topinö. 28 Jahuätörö pä'inö: ―Ucutumä huo̧juä̧tö̧jä̧ judíos ö̧ja̧ judíos huocotörö

dotächa pä'ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'a pä'ö'inä yorö'iso hueähuoca'amä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä u̧huo̧juȩtä̧jä̧cu̧sä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ ja̧u̧mä̧ su̧ro̧pa̧, ja̧u̧mä̧ iḑiçua̧ pädö juiya pä'ö.
i10:14 Judíos ö̧ja̧mä̧, o'ca toi'önä isotörö ucua pä'ömä hueähui'oca'a jiņa̧'a̧do. Leví co 11:2-27'inä, Deuteronomio
14:3-20'inä jiähua'a ja̧u̧ huȩnȩ ötö'cömä.
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29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä chöarodoca'atä ichäjisä. Huocu'äjätucu huȩnȩ chä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧
rä'opäjisä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧: ¿dä̧bö̧ huocu'ätucuä ö chicha pä'ömä?―
pä'inö Pedromä.

30 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö ä̧ju̧cuä̧cu̧ Corneliomä pä'inö: ―Ttömä chu̧cuȩ a̧do̧chö̧ kä̧jişä̧ jitätä juäi
isome jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ chu̧cuȩ cha̧do̧chä̧ji ̧ cädäda'a ömä pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ päi'a'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kä̧hua̧ a las tres päi'a'a Diosrö ucuocu pä̧jişä̧ chojusode jacuä. Ja̧'hua̧nö̧
Diosrö chucuocuomenä topäjisä chä'ca ö̧jä̧mä̧da̧'a̧ ya̧tȩ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ adiu säruunä kä̧dȩpä̧ta̧
'ca̧tä̧u̧ru̧. 31 Ja̧u̧mä̧ örö pä'äji: ―Cornelio, ucu Diosrö jäcuepäjimä pätecuächönä iya päcujä.
Mippoönä ppäcuhuädä'ijö huȩnȩ'iņä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ unichi'äcuähuoca'a. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Jope ötahuiyära̧'a̧ hue'i, Simónrö po icha, a̧mo̧nä̧ im̧im̧ä̧ Pedro pä'ö miçua̧rö̧ ji ähuäja.
Ja̧u̧mä̧ ka̧ra̧ Simón, isotö ̧jȩ ̧yu̧ adicuä işa̧ ojusodenä kö̧, dubora rö̧ora jäyora huodenä. Ja̧u̧
ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧tä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧― pä'äji örö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ji ähuacu pä'ö hue'äjisä yotäcutä.
Adihua'a täcö cuichäja'amä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä ujutu o'ca toi'önä pȩnȩtä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧, Dios ä'ca
jo̧mȩ ö̧ o'ca juiyönä Dios ucuru hueäji huȩnȩ jicuhuähua'a tä̧ju̧cua̧ pä'ö― pä'inö Corneliomä.

Pedro, Cornelio ojusode ö, judíos huocotörö jiähuinö huȩnȩ
34 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro ucuocu pä'inö: ―Ttömä jitätä u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iso päi'önätä

ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ topocö pä'ö. 35 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧mä̧
o'ca toi'önä churutä ye'ecunu ucuotö adiu jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. 36Diosmä hue'inö iḩuȩnȩ
jitähuiyarö pä'ö Israel ö̧ja̧rö̧. Huȩnȩ juiyönä a̧'cua̧ adiu kä̧cuä̧huä̧mä̧ Jesucristonätä ja̧'a̧ pä'ö
jitähuiyarö pä'ö hue'inö. Jesucristomä o'ca toi'önä Ttu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧. 37 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ ucutu'inä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Juan ajiyanä pötächi'äcuähuä huȩnȩ jiähuinö o'ca'a Galilea rȩjȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ o'ca
juiyönä Judea rȩjȩnä̧'iņä̧ jiäcuähui'ina'a. 38Ucutu'inä huo̧juä̧tö̧jä̧ Dios Jesús Nazaret ötahuiyä
Işa̧rö̧ hue'ö u̧ju̧niņa̧'a̧mä̧. A̧dȩ da epa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, ujurunä'inä hue'ö
u̧ju̧niņä̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ Dios ppädä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧ adiunätä jȩpö̧ cue'ächinö, o'ca toi'önä ähue ä
hueä̧rä̧u̧ru̧'iņä̧ aditä'chö icu. 39O'ca juiyönä Jesús jȩiņö̧, judíos ö̧ja̧ ̧rȩjä̧nä̧'iņä̧, Jerusalén
ötahuiyänä'inä jȩiņö̧ topinätö'cotö ji'ähuätöjä ujutumä. Judíos ö̧ja̧mä̧ daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nö̧
cuä'ö cuinäcu. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä Diostä oädinäcu. Ja̧'hua̧nö̧
oädäcurumä huäjunätä ij̧ȩpiņö̧. 41O'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧mä̧ ij̧ȩpo̧co̧cu̧ pinö. Ji ähuäcuotörötä

ij̧ȩpiņä̧cu̧ Diosmä, ä'canä ȩmiņä̧u̧ru̧tä̧, ujuturutä, Jesúscu, hua'are ö oächäji o'ca'a cuä̧nö̧'iņä̧,
au'inä kiņä̧tö̧rö̧tä̧. 42 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuturu hue'inö iḩuȩnȩ ö̧ja̧rö̧ jitähuiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Ja̧u̧tä̧ 'corupä'i'inätörö'inä, a̧dȩcuä̧tö̧rö̧'iņä̧, micuähuächönä pä'ö icuähuä Işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö
Dios hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö jitähuiyarö pä'ö'inä hueinä̧u̧jä̧. 43O'ca toi'önä Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩmä̧ Ja̧u̧ru̧tä̧ pätetä̧rö̧ päa'a. Ja̧u̧tä̧ im̧iņä̧ o'ca toi'önä
Ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ suronä jȩ ö̧ micuä ö ki'̧ip̧ä̧tö̧ pä'ö pä̧tȩtä̧rö̧ päa'a― pä'inö Pedromä.
44 Pedromä piy̧ȩ huȩnȩ jiņä̧ ucuocua'anä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ kä̧mä̧diņö̧ o'ca toi'önä Dios iḩuȩnȩ
ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. 45 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ̧jȩta̧ 'cui'ocuotö ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, Pedrocu ichäjätömä
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧ judíos huocotörö'inä Dios chutä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧
mippoönä iya'a to omenä. 46 Korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocunä pä'i'iyä̧u̧ Dios beipocö öadihuä
esehua'a to a'a ö nö̧'ä̧chö̧ to̧pä̧rö̧ ö̧jiņa̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pedromä pä'inö: 47―Pitömä,

ujutu jiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ajiyanä u'utächi'a pä'ömä ¿di
jä̧ ö̧ cu'utädä' pä'ö ro̧'ȩpa̧jim̧ä̧?― pä'inö. 48 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ u'utächi'a pä'ö
hue'inö. Hueäji o'ca'a a̧'u̧cu̧nä̧ mo̧ro̧ jitötäcu ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö jä epinäcu.
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Judíos huocotörö doächä̧jiy̧ä̧u̧ Pedrocu pä'ä'chäcuähuinätödo Jerusalén ö̧ja̧mä̧

11 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Judea rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Jesús hue'ähuotöcu, Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu,
―judíos huocotö'inä Dios iḩuȩnȩ esetäjätödo― pä a'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

Pedro Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧ i'̧chi'̧o̧mȩnä̧ ̧jȩta̧ 'cui'ocuotö ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧
Pedrocu pä'ä'chäcuähuinätö. 3―¿Ucumä ̧jȩta̧ 'cui'ocuocotöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö cu̧cuȩ cuäjijä
tä̧ji?̧― pä'inätö. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä äcuomenä ö kä̧mä̧dö̧ yo yonö 'chä̧nö̧ jiähuinä̧u̧ o'ca
juiyönä 'cuäopäjimä. Pa̧'a̧nö̧ ji'ähuinö: 5―Ttömä Jope ötahuiyära̧'a̧ kä̧nö̧ Diosrö ucuocu kä̧jişä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö chucuocuomenä u̧'cuo̧ ̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'omenä huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧
topäjisä. Pö̧jä̧ta̧ rö̧ä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ pätecu ̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧, kara'anä ö'inä, kara'anä ö'inä
̧ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ̧mȩyȩdi'̧a̧'a̧, ötä chö̧jo̧mȩ mȩyȩhui'̧a̧'a̧ topäjisä. 6Däje ja̧ pä'ö

amöcuädö adiunä tochomenä, pij̧ä̧ rȩjȩ isotö ö̧jä̧piy̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, de'a
isotö ra̧huȩpi ̧ jö̧nä̧ huotörö'inä, rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä, ju'toju co̧'ä̧rä̧tö̧ ppiy̧u̧ru̧'iņä̧ topäjisä.
7 Ja̧'hua̧nö̧ tochomenä ya̧tȩ iḩuȩnȩ örötä ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧: ―Pedro. ¡Ä̧rä̧mi'̧ö̧ cuä'ö
cui !― pä'ö ucuocua'a. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu: ―Juhua'acumäcö̧ chu̧ru̧hua̧. Su̧ro̧pa̧ hue'ähuocörö'inä,
iḑiçua̧rö̧'iņä̧ chänämä yorö'isotä becuächoca'a jä̧'ij̧a̧'a̧― pä'äjisä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä iḩuȩnȩmä̧
örö ädätö, pä'äji ta̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ucuocua'a ä̧ju̧cuä̧jişä̧: ―Dios aditö icuäjimä surojö

päcu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ huäbodäcuänä päi'önä jä̧ja̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ȩmä̧huä̧chä̧ja̧'a̧ o'ca juiyötä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmä̧huä̧chö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧ u̧mä̧tö̧
huämetucuä, Cesarea ötahuiyära̧'a̧ ö̧ örö topö cha pä'ö hue äjä̧u̧, chö̧jode äpate ä'ca
rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ korotö huotö pä'ömä cha̧'cua̧ a̧dȩcuo̧ca̧'a̧tä̧ jahuätöcu chi'̧cha̧
pä'ö hueäjäcusä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pitö Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧
huotö'inä, öcu 'chä̧jä̧tö̧. 'Chä̧jä̧tö̧'cotö ya̧tȩ ojusodenä do'ächäjätöjä ujutumä. 13Dotächomenä
juhuodenä kö̧mä̧ ojusode jacuä, Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ jueönä ö̧ja̧'a̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäjimä
jiähuäjä̧u̧jä̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'äji isoppa hua̧mä̧ pä'ö ji'ähuäji: ―Cumöhuäyotö u̧mä̧tö̧rö̧ hue'i Jope
ötahuiyära̧'a̧ ̧'cha̧, Simón Pedro pä'ö miçua̧rö̧ ji ähuäja. 14 Ja̧u̧mä̧ jiä̧̧huä̧cua̧jä̧, ucu'inä, o'ca
toi'önä cuojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ jiäu huȩnȩnä̧tä̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö― pä'äji pä'ö ji'ähuinö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä rötädipö chucuocuomenä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ kä̧mä̧diņö̧ jahuätörö,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ujuturu ö̧jä̧mä̧diņö̧ ta̧'a̧nö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧ amöcuädi'äjisä Tu̧ru̧hua̧
päinömä: ―Juanmä iso päi'önä ajiyanätä pötäde'inö ö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ pötädäcuähuotö päcuhui'äcuotöjä― päinömä. 17Dios, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧, ujuturu iyinömä jitörö'inä iyinö yoräteunätä. Ja̧'hua̧nö̧ iya'amä ―cuiyä'―
pä'ö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ¿ro̧dȩpö̧'a̧nö̧ hua̧sä̧ tä̧ji ̧ ömä?― pä'ö ji'ähuinö Pedromä. 18 Ja̧'hua̧nö̧
jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ 'coruchi'inätö. Diosrötä ucuotö esehuinätö: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ judíos
huocotö'inä pärou amöcuädö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩma̧ pä'ö hue'äji ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä―
pä'inätö.

Cristonä pä'i'inätö An oquía ötahuiyära̧'a̧ ö̧ ö̧ca̧ca̧cuä̧riņö̧ huȩnȩ
19 Estebanrö cuä'ö cuäji o'ca'a ru̧'ä̧rö̧ ubara u epä̧u̧ pperecuächinätömä Fenicia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧,

Chipre kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧'iņä̧, An oquía ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ päi'önä rȩbȩhuiņä̧tö̧. Jahuätömä Dios
iḩuȩnȩ ji'ähue'inätö päcuotö judíos ö̧ja̧rö̧tä̧. Judíos huocotörömä ji'ähuocotö pinätö̧ jiņä̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö ö korotömä, Chipre kä'co işä̧sa̧ ö̧ja̧'iņä̧, Cirene ö̧ja̧'iņä̧ jiņa̧'a̧.
Jahuätömä An oquía ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús ötö'cö ji'ähuinätö griegos
ö̧ja̧rö̧'iņä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuomenä Tu̧ru̧hua̧ ujurunä ppä̧dä̧ra̧'a̧ ö̧ juiyo recuätö ö̧ja̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. Pä'äji amöcuädä'ijö ö pärou icu Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädinätö.



23 Hechos 11.22

22 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji huȩnȩmä̧ Jerusalén ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätö ä̧ju̧cu̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Bernabérö hue'ö icuinätö An oquía ötahuiyä jubö päi'önä. 23 Bernabé
juhua'a rȩbȩu̧, Dios jahuätörö mippoönä ppädäji toomenä esehuinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä̧rö̧ huȩnȩ 'qui'epönö ucuocuinö: ―Jitämä cuamiso'quitucunä 'quiyönä amöcuädö
Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧ tätucui juhua'a yabocutä, icuicuä juiyönätä― pä'ö. 24 Ja̧u̧ Bernabémä a̧'cua̧ diy̧a̧pa̧
jiņa̧'a̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧, rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧. Juiyo recuätö ö̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧
ppä'ächi'inätö. 25 Ja̧u̧nu̧ o'comenä Bernabémä rä'opächö 'chiņö̧ Tarso ötahuiyära̧'a̧ Saulorö usu.
26 Saulorö po̧cuip̧ä̧ji'̧ca̧ oipinäcu An oquía ötahuiyära̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Saulo'inä, Bernabé'inä
An oquía ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧riņä̧tö̧ ya'ute a̧'ȩ 'cuäoi'önä.
Ja̧'hua̧nö̧ ca̧ca̧cuä̧rö̧ recuätö ö̧ja̧rö̧ huo̧juȩtȩ'iņä̧tö̧. Juhuorö An oquía ötahuiyä ömä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ äcuomenätä o'inätö ―Cristonä huotö― pä'ömä.

27 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧ 'chiņä̧tö̧
An oquía ötahuiyära̧'a̧. 28 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jahuätö ö ya̧tȩ, Agabo pä'ö miçua̧, ä̧rä̧mi'̧ö̧ ji'äu jueö pä'inö
'cuäopä̧cuȩmä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ huo̧juȩcuä̧nä̧: ―pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧ juruhuächi'ö ppäi rö̧jä̧cua̧'a̧―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jiähuinömä pätecuächina'a romanos u̧ru̧hua̧ Claudio hueinö pä̧nä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö, Judea rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧, ya̧cu̧nä̧ yö'a̧nö̧
jo̧mȩ jubö iyö, ppädäcuähuä hue a pä'ö amöcuädinätö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinömä iso
päi'önätä hue'inätö. Bernabé'inä, Saulo'inä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ȩpö̧ yiyatö pä'ö hue'inätö.

Ru̧hua̧ Herodes Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ suronä jȩa̧ pä'ö öjö'quinö huȩnȩ

12 1 Ja̧u̧nu̧tä̧ pä̧nä̧ ru̧hua̧ Herodesmä Cristonä pä'i'inätö ö yotöcunärö 'chu'ädinö suronä
jȩa̧tö̧ pä'ö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ 'chu'huädö Juan uböo Jacoborö curodänä 'cui'opö icu cuä'ö

cua pä'ö hue'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧ to omenä judíos ö̧ja̧ esehuiyäcu juhua'a yabocu
suronä jȩa̧ pä'ö amöcuädö Pedrorö'inä 'chu'ädinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧ ppö̧ä̧mo̧cö̧ ucuinö
semana jiņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pedrorö 'chu'ädäji'ca̧mä̧ cärenä pä̧cuä̧huode jacuä rö nö.
Ttuhuämenä 'cuäopinö pä'cäri beichö o'ca'atä ö̧ja̧ ä'ca ö ro̧ȩpa̧rö̧ pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ pärocuotö pönärö hue'inö to ä̧ra̧rö̧ pä'ö. 5 Pedromä
cärenä pä̧cuä̧huode jacuätä ö̧'a̧'a̧nä̧ topä̧rä̧cuä̧hua̧ piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä pä'i'inätömä
cä ädi'oca'atä Diosrö ucuocuä̧riņä̧tö̧ Pedrorö.

Pedro, cärenä päcuähuode ö Dios ujurunä räopächinö huȩnȩ
6Herodes Pedrorö ro̧ȩpa̧ pä'ö räepäcua'a ä'canä yodo Pedromä su̧ro̧da̧u̧ ta̧ju̧ ö̧'quȩtȩnä̧ ä̧'ä̧rö̧

piņö̧, cuoräusa to̧sa̧rȩnä̧ ̧'ä̧dö̧ rö̧tä̧hua̧, äpate a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, äpate ä'ca kä̧nö̧ cärenä
pä̧cuä̧huode to ä̧ra̧'a̧nä̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧tä̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Pedro
ippeyenä kä̧mä̧diņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧do̧mȩnä̧ cärenä pä̧cuä̧huode jacuämä tȩa̧huä̧chi'̧iņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ isoppa hua̧mä̧ Pedro i'esubänä mȩ'ö̧ porädö pä'inö: ―¡Jurunä ä̧rä̧mi'̧i!̧― Ja̧'hua̧nö̧
päomenä cuoräusamä ejächi'ö mo̧iņa̧'a̧ u̧mö̧ ö̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ päinä̧cu̧:
―Cuäcä isäya ̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧po̧'ö̧, cu̧jä̧pö̧ isäya'inä ku̧nä̧huo̧po̧'i―̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcu päö ta̧'a̧nö̧
jȩpiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä isoppa hua̧ pä'inö: ―Cu̧'ca̧tä̧huäya huäme isäya huä̧nä̧hui'̧ö̧ cho'ca'anä
ichi―. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pedromä rä'opächö, huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ o'ca'anä 'chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧
i'̧cha̧'a̧nä̧, ―isoppa hua̧nä̧ ppädäcuähuämä iso päi'önä jähuä ja̧'a̧― pä'ömä jerupinö. ―Piy̧ȩmä̧
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧tä̧ topösä a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädinö. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧
toä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧, ja̧u̧nu̧ o'comenä toä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ'iņä̧ 'cuä'opäjätö'cotö ötahuiyä äpatera̧'a̧
rȩbȩhuip̧iņä̧tö̧. Juhuate mö̧ȩcuäcämä, cuoräu u adicuäcä, a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ bahuecuächina'a
rä opächa pä'ö. Rä'opächö jim̧ä̧tȩ mä̧nä̧nä̧ ̧'cho̧mȩnä̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ täcö to'epo'inö
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ja̧u̧ ippeye ömä. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedromä u̧huȩpä̧rö̧nä̧ päi'äcu: ―iso päi'önätä Chu̧ru̧hua̧mä̧
u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧rö̧ hue'äji ja̧'a̧. Herodes hueome ö'inä, o'ca juiyönä judíos ö̧ja̧
ä̧tȩpä̧rä̧ji ̧ ö̧'iņä̧ chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäji― pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö amöcuädäji'ca̧ Juan Marcos

ja̧ju̧ María kojusodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧. Juhuodenä recuätö ca̧ca̧cuä̧jä̧tö̧'cotö Diosrötä ucuocuä̧rö̧
pȩjiņä̧tö̧. 13 Pedro juhuode u̧mi ̧ äpate isodänä 'ta'tapö huoomenä, yajute möäyaju, Rode pä'ö
micuaju 'chä̧hui'̧iņä̧ju̧ di ja̧ pä'ö topö. 14 Pedro iḩuȩnȩ ja̧'a̧ pä'ö ku̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ esehuächi'ö,
äpate bajepoca'atä jacuojucu jopächö ji'ähuinäju, ―Pedromä äpate ä'ca kö̧― pä'ö. 15 Ja̧'hua̧nö̧
jijähua'anä jitötämä pä'inätö: ―Ucumä u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä päi'äcuajä― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuäjumä cäjädi'oca'atä jarodi'ö pä'ä'chinäju: ―iso päi'ötä ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jitömä:
―Pedromäcö. Pedrorö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧tä̧ ja̧'a̧― pä'inätö. 16 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pedromä juhua'a yabocutä huoa pä'ö 'ta'tapinö. Ja̧'hua̧nö̧ 'ta'taiyä̧u̧ ba'epö churutä topö
ye'ecui'ö nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧pä̧rö̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pedro u̧mö̧ cä'epö 'corunä ö̧ja̧ pä'ö
hue'ö jiähuinä̧u̧ cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ rä'epö icuäji huȩnȩ. Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
Jacoborö'inä, Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧'iņä̧ ji'ähuäjätucui― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipötä kara'acu
rä'opächö 'chiņö̧. 18 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä, mo̧ro̧ juomenä, ―Pedro päjimä ¿ a̧'a̧nö̧cö̧ päi'äcu?― pä'ö
ye'ecuä'chö juruhuächi'ö usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Herodes'inä Pedrorö
usomenä po̧cuip̧o̧cö̧ piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ jä'epä̧rö̧
ä̧ju̧cuä̧ji ̧ o'ca'amä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'ö cuiyarö pä'ö hue'inö. Juhuorömä Judea rȩjȩ ö̧
rä'opächö Cesarea ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņö̧ juhua'atä ö̧ja̧ pä'ö.

A̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuiyäcu Dios huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ Herodesrö cuäinö huȩnȩ
20Herodesmä Tiro ötahuiyä ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Sidón ötahuiyä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ juiyo ö̧ra̧huä̧rä̧'chiņa̧'a̧ jiņa̧'a̧.

Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ Sidón ö̧ja̧cu̧, Tiro ö̧ja̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'ö, topö 'chiņä̧tö̧ Herodesrö. Ru̧hua̧
Herodes ojusode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ Blasto esehuächi'önä jȩpä̧jä̧tö̧'cotö huȩnȩ juiyönä eseunu
kä̧cuä̧huä̧ jä'epinätö. Chutä ru̧hua̧ iŗȩjä̧ ö̧ u̧cuȩ ȩmä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ eseunä kä̧cuä̧huä̧
jä epina'amä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧tȩpä̧ji ̧ mo̧ro̧ pätecuächomenä Herodesmä, ruhuonä
kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧, a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧huä̧ji'̧ca̧ ruhuo ideäcänä pä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ ucuocua pä'ö.
22Huȩnȩ ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧mä̧ cä ädi'oca'atä huopä'chö pä'inätö: ―¡Ja̧'hua̧nö̧
ucuocumä ö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧! ¡Tö̧ä̧nä̧hua̧tä̧ ja̧'a̧!― huopä'chinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ huo ä'chö jiy̧ȩnä̧tä̧
Tu̧ru̧hua̧ ö̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧mä̧ Herodesrö cuä'inö, Diosrö úcuo teähuoca'a ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ miy̧ö̧ ucui'äcu 'corupä'i'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios iḩuȩnȩmä̧ juhua'a
yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ jiäcuähui'ina'a. Ä̧ju̧cuä̧tö̧'iņä̧ recuächötä recuächinätö juhua'a yabocutä.
25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Bernabécu, Saulocu aditähuä cä'ädö, Jerusalén ötahuiyä ömä ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ Juanrö'inä o'ipinätö. Juan im̧i ̧ päjuremä ―Marcos― jö̧nä̧ jiņa̧'a̧.

Dios iḩuȩnȩ ji'äu ̧'chiy̧a̧rö̧ pä'ömä Bernabérö'inä, Saulorö'inä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ hueinö huȩnȩ

13 1An oquía ötahuiyä ömä Cristonä pä'i'inätöcumä ka̧cuiņä̧tö̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧'iņä̧, huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧'iņä̧. Ka̧ra̧mä̧ Bernabé'inä kiņö̧. Ka̧ra̧mä̧ Simón'inä kiņö̧ Iḑiçua̧

pä äcu. Ka̧ra̧mä̧ Cirene işa̧ Lucio'inä kiņö̧. Ka̧ra̧mä̧ Manaén'inä kiņö̧, Galilea ru̧hua̧ Herodescu
yo̧mȩtȩnä̧ u'u ädinäcumä. Ka̧ra̧mä̧ Saulo'inä kiņö̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ u̧cuȩ a̧do̧chö̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧tä̧
amöcuädö öärenä aditö ö̧jo̧mȩnä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ päinä̧u̧: ―Jitämä Bernabérö'inä,
Saulorö'inä 'quȩ'ȩpö̧ ku̧niy̧i ̧ ö̧ jahuätörö huochomenä öäre adicuä pätetö chu̧ju̧niņö̧ adita
pä'ö täcö― päinä̧u̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧cuȩ a̧do̧chö̧ Diosrö ucuocuäjätö'cotö u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧
hue nä̧u̧ ̧'cha̧ pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'chö̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ hueä̧u̧mä̧ Seleucia ötahuiyära̧'a̧
mȩyȩhuiņä̧tö̧. Juhuorömä huoi'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ 'chiņä̧tö̧ Chipre kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧.
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5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Salamina ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, judíos ö̧ja̧ u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyänä
do'ächi'ö, Dios iḩuȩnȩ ji'ähuinätö. Jitörötä ppädä̧rä̧cua̧rö̧mä̧ Juanrö'inä o'ipinätö.

Chipre kä'co işä̧sa̧ ö̧ ru̧hua̧'iņä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä'co işä̧sa̧ kä'conä 'cuä opäji o'ca'a Pafos ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. Juhuorömä

po̧cuip̧iņä̧tö̧ ya̧tȩ umäri'änä kö̧rö̧ ―Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧sä̧― päa'anä ya̧pa̧rȩhua̧rö̧, judíos
ö̧ja̧ işa̧, Barjesús pä'ö miçua̧rö̧. 7 Ja̧u̧mä̧ ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ ru̧hua̧rö̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jiņa̧'a̧.

Ru̧hua̧mä̧, Sergio Paulo pä'ö miçua̧mä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ piņö̧. Ja̧u̧mä̧ Bernabé'inä, Saulo'inä
cha pä'ö huopinö Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cua̧ päa'a ö. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ märimä, koro im̧i ̧ Elimasmä,

Bernabérö'inä, Saulorö'inä to'ijicu pä'ä'chinö ru̧hua̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧ juiya pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧cu̧ Saulomä, Pablo jö̧nä̧'iņä̧ miçua̧mä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ kä̧nö̧, ja̧u̧ ö'äriyänä
nö̧'ä̧chö̧ topö pä'inö: 10―¡Ucumä o'ca juiyönä yapare jähuätä, o'ca juiyönä a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
su̧'pȩ hua̧jä̧! ¡Ähue ätä i ̧ ̧jä̧! ¡O'ca juiyönä adihuä juäi a̧bo̧'cha̧jä̧! ¿Tu̧ru̧hua̧ öärenä jueönä
kä̧cuä̧huä̧ suro juocuepa pä'ömä cä'ädi'ocöjä tä̧ji?̧ 11 ¡Jitämä Tu̧ru̧hua̧tä̧ ro̧ȩpä̧cua̧jä̧! ¡Ätocächötä
cuä̧to̧cä̧chi'̧ä̧cua̧jä̧, kä̧hua̧rö̧mä̧ tocu'u juiyönätä recuonänö!― pä'inö Pablomä. Ja̧'hua̧nö̧ päö
jiy̧ȩnä̧tä̧ ö'äriyänä idicuoppatä pä'i'ö yo̧ö̧nä̧ mo̧ä̧miņä̧cu̧. Huecäutä huecäu cue'ächinö u̧mö̧nä̧
'chu'huädö dodo arö pä'ö usu. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'a topö kä'co işä̧sa̧ ru̧hua̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinö, Tu̧ru̧hua̧ öäre huo̧juȩcuä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧ toa'a ö.

Pisidia rȩjȩ An oquía ötahuiyä ö Pablo jiähuinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo'inä, chutäcu cue'ächä'ijätö'inä Pafos ötahuiyä ö huoi'canä pä̧mä̧dö̧

rä'opinätö. Ja̧'hua̧nö̧ rä'opäjätö'cotö Perge ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧, Panfilia rȩjȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Juanmä jahuätörö jaropi'ö ppa̧'ä̧chiņö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧tä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitötämä
Perge ötahuiyä ö rä'opäjätö'cotö An oquía ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧, Pisidia rȩjȩnä̧. Juhuorömä,
judíos aditocö mo̧ro̧ päi'omenä judíos u̧huo̧jui'̧odenä do'ächi'ö pä̧mä̧diņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ ya̧tȩ ucuocuäji o'ca'a
huo̧juiçuode ruhuotömä hue nä̧u̧: ―Tö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, 'quiecuä huȩnȩ ö̧ja̧rö̧ jicuhuähuätucua
pä'ö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ ucuocuätucui― pä nä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧, u̧mö̧
cä'epinö ucuocua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ cä'epäji'ca̧ pä'inö: ―U̧mä̧tö̧ Israel ö̧ja̧'iņä̧, korotö Diosrö
ye'ecunu ucuotätö'inä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ jidähua'anä. 17 Israel ö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä korotö ö̧ja̧ ö̧
'quȩ'ȩpö̧ ȩmiņö̧ ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Egipto rȩjȩnä̧ ichäcuähuotö päi'önä ö̧jo̧mȩnä̧
recuätö úcuo ö̧ja̧ pä 'önä jȩpö̧ ppädiņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ beipocö ujurunä rä'epö icuinä̧u̧ ja̧huä̧jä̧
rȩjȩ ö̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ rä'epö icuinö o'ca'a, cuarentanö a̧'ȩ tö'cöhuächi'önä jo̧mȩnä̧ ami
'qui'ächi'ötä topä̧riņö̧ jahuätörömä ö̧ja̧ toächome ö öarodä'cha'anä. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, korotö ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ jo̧mȩnä̧ huotö Canaán rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ kä'ö

icuinö'ca̧, ̧rȩjä̧ pö̧nä̧ 'quȩ'ȩpä̧'chö̧ icu iyä'chinö ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧tä̧ jitötä ̧rȩjä̧ päi'önä.
20 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a cuatrocientos cincuenta a̧'ȩ tö'cöhuächi'önä jo̧mȩnä̧ huȩnȩ 'qui'ecuä ö̧ja̧rö̧tä̧
hue'ö ku̧nä̧'chiņö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ hue'ö ö̧ja̧ pä'ö, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä işa̧ Samuel ö̧jiņo̧mȩ jubö.
21 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a u̧ru̧hua̧ pij̧ä̧ ö̧ hueähuä ru̧hua̧rö̧ u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö jä'epinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jä epäcu
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Cis i ̧ ̧ Saúlrutä, hueinä̧u̧, Benjamín isotö işa̧ ö̧, cuarentanö a̧'ȩ hue'ö ö̧ja̧
pä'ö. 22 Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä Saúlru mȩyȩdö̧ icu, Davidrötä hue'ö ku̧niņö̧ hueähuä ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧
pä'ö. David ö̧jö̧ huȩnȩmä̧ jueönä ucuocu pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Isaí i ̧ ̧ Davidrö tochä̧ro̧mȩnä̧ ö
chöjö'cö kö̧'ca̧rö̧ topä'ijösä. Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä örö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩä̧cua̧― pä'inö. 23Diosmä iya
päinö ta̧'a̧nö̧tä̧ David ö̧nä̧mö̧'cotö ö Ya̧tȩrö̧, Israel ö̧ja̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧rö̧ hue'ö
ku̧niņö̧ ―Jesúsrutä―. 24 Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö u̧ju̧nu̧ juiyäimä Juantä ä̧cuo̧mȩnä̧ ji'ähuinö o'ca toi'önä
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Israel ö̧ja̧rö̧. ―Cuamöcuädätucu pärou icu ajiyanä cu'utächi'ätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuinö
Jesús ichö juiyäitä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Juanmä aditähuä cädäcua'a tö'cöhuächi'omenä pä'inö:
―¿Tide ju̧'a̧do päcuhuätucuäcusä ö ömä? Ttömä Ja̧u̧mä̧cösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö cho'comenä
içhä̧cua̧ ka̧ra̧mä̧. Ja̧u̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ adihuä işa̧mä̧cö̧sä̧. Ttömä ja̧u̧ ö̧jä̧pö̧ oya ̧ä̧dä̧cuä̧huä̧
appiyä'inä, chejädö juiyö'a̧nö̧tä̧ micuähuocösä― pä'inö. 26 Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧. Abrahamminä
ö̧nä̧mö̧'cotö'inä, korotö Diosrö ucuotätö'inä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Piy̧ȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö
pätetö hue'inö Diosmä ucuturu. 27 Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧, uruhuotöcutä Jesúsru
jerupinätö. Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ jerupinätö, judíos aditocö
mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucuocua'anä'inä. Ja̧'hua̧nö̧ eruhua'a ö ―suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧jä̧ ucumä―
pä'ö ro̧ȩcuä̧nä̧ pä näcu. Ja̧'hua̧nö̧ pä omenä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ,
ö̧ja̧ aditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ucuocu huȩnȩ pätecuächönämä jitötä jȩpiņä̧tö̧. 28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

'corupäi'önä ro̧ ȩpö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧nä̧'iņä̧ Pilatorö jä'epinätö cuä'ö cunä hueiyatö pä'ö.
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧u̧ru̧ 'cuä̧o̧pä̧cuȩ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ o'ca juiyötä pätecuächönä jȩpä̧jä̧tö̧'cotö
dau u mȩyȩdö̧ idoränä ö näcu. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧
oädinäcu. 31 Ja̧u̧nu̧ o'comenä recuo mo̧ro̧ to a'anä ij̧ȩcuä̧'chiņö̧ chutäcu Galilea rȩjȩra̧'a̧ ö̧

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧ pinätö̧rö̧mä̧. Jitämä jahuätötä ja̧'a̧ ja̧u̧ru̧ to nö iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ö̧ja̧rö̧ ji'ähuätömä.

32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutumä ucuturu ji'ähuätöjä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧, Dios tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧. 33 Ja̧u̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ Jesúsru oädomenä pätecuächa pä'ö jȩpiņö̧
jahuätötä ̧ ̧mö̧'cotö ujuturutä amöcuädö. Salmos 2nä päö'anö: ―Ucumä Ttö Chi ̧ ̧jä̧. Jitä
mo̧ro̧ Ttö Chi ̧ ̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―s päö'anö.

34Hua'are ö oädomenä pä'äji ta̧'a̧nö̧ depä 'cuäichome ppa̧huä̧chö̧ juiyönätä oädinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩmä̧ pa̧'a̧nö̧ ucuocuinö pinö Diosmä: ―Iso päi'önätä ppä̧dä̧dä̧cuȩ Davidrö
ji'äu chu̧ju̧niņö̧mä̧ ucuturu ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧―.t 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ koro Salmonä'inä päa'a
ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Cu̧mö̧huä̧ya̧ surojö Jui'̧a̧ chidepä 'cuäicha'anä ja̧'a̧tä̧ topocöjä―u päa'a. 36 Chutä
Davidmiņä̧mä̧, Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩpö̧ kä̧nö̧, ö̧jiņö̧ pä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ ppä̧dä̧riņö̧ o'ca'a
'corupä'i'inö. Jä̧do̧tö̧miņä̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ö näcu. Idepämä 'cuäichina'a. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios oädinäcumä 'cuäichococu piņö̧ idepämä. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, Jesúsnämä
suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ unichi'äcuähuiyotötä päcuhui'ätucua pä'ö jitähua'amä huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧
39Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ u̧, huȩnȩ jui'ätö päcuhui'ätucua pä'ömä
hueyecuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsnämä o'ca juiyönä suronä jȩ ̧nö̧ ö̧ huȩnȩ jui'ätö pä'i'ätö,
o'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui,̧ Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ucuturu pätecuächa'acu. 41 Pa̧'a̧nö̧ ̧huȩyu̧ ̧no̧mȩ:
―Ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu ya̧'o̧cuä̧rö̧ ya̧'ä̧huȩ'ä̧tö̧mä̧. ¡Nö̧'ä̧chip̧ö̧ to̧pä̧rö̧ to'epo'ächätucui! Ucutu
cu̧jä̧tu̧cu̧ mo̧ro̧ Ttötä jȩchö̧ jȩpö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧'a̧ ya̧tȩ ucuturu jiäu u'inä esetocotö pajatöjä
yorö'isotä―v

pä'ö ̧huȩyu̧ ̧no̧mȩ.

Judíos ö̧ja̧ u̧huo̧jui'̧ode ruhuotö ki'̧içuä̧ huȩnȩ esehuocö jiņö̧ huȩnȩ
42 Judíos ö̧ja̧, u̧huo̧jui'̧ode ö rä opomenä judíos huocotömä Pablorö'inä, Bernabérö'inä

jä'epä̧riņä̧tö̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧ judíos aditocö mo̧ro̧ päi'omenä jiņä̧ ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ji ähuatö pä'ö.
43 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧ pperecuächäji o'ca'a recuätö judíos ö̧ja̧cu̧, korotö
judíos jähuä eseta pä'ö pärohuächinätö'cotö Diosrö ucuotätöcu Pablorö'inä, Bernabérö'inä
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ru'i'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ru'i'äjätörömä Pablocu, Bernabécu täbotö ucuocuinätö Dios mippoönä
ppädäcuähuänä ̧'cha̧ pä'ö icuicuä juiyönätä.

44 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ judíos aditocö mo̧ro̧ päi'omenä ötahuiyä ö̧ja̧ o'ca toi'önätä,
ta̧ju̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ Dios iḩuȩnȩ ä̧ju̧cua̧ pä'ö. 45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos
ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ recuätö ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧'a̧ to omenä: ―¡Ja , ujuturutä to̧ ä̧ra̧'hue ö̧ja̧mä̧!― pä'ö

amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to'ijicu pä'ä'chö, suronä ucuocuä'chinätö Pablo jiäu huȩnȩ
kä'ö cua pä'ö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä Pablocu, Bernabécu yecuäcuähuä juiyönä ucuocunä
päi'inä̧u̧: ―Dios iḩuȩnȩ ucuturutä ä'canä jitähua pä'ö recuä rö̧jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ huȩnȩ
ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ―kä̧cuä̧huä̧ i'co tȩmö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ujutumä―
pä'ähuätöjä ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä judíos huocotörötä jitähuäcuotöjä. 47 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jitähua pä'ö hueinä̧u̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧. Pa̧'a̧nö̧:
―Judíos huocotörö tȩa̧huä̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧, pij̧ä̧ beipome
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ucutunätä ö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧―w

pä'inö pä'inätö.
48 Judíos huocotö ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ esehuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ eseu Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ

úcuo te'ähuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä kä̧cuä̧huä̧ i'co ȩmä̧cuo̧tö̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. 49O'ca juiyönä ju̧huä̧jä̧ rȩjȩ ö̧mä̧ korome'inä, korome'inä

Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ pperecuächönä jiäcuähui'ina'a. 50 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧mä̧ ja̧u̧ ötahuiyä ö
nä̧tö̧ Diosrö ucuotätö úcuo ö̧ja̧nä̧nö̧ huotörömä, u̧mä̧tö̧ ötahuiyä ruhuotönänö huotörö'inä
huȩnȩ ö̧'ȩpiņä̧tö̧ Pablorö'inä, Bernabérö'inä öjö'cö juiyiyatö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablorö'inä,
Bernabérö'inä ya'opö icuinätö ̧rȩjä̧ ö̧mä̧. 51 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätörö ij̧ȩcuä̧ päi'önämä,
ö̧jä̧pö̧ isäyanä ra̧ppȩ işa̧ppȩ ri'äu icuipö rä'opächö Iconio ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. 52 Ja̧'hua̧

ja̧'a̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ juiyo esehuinätö. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kiņä̧tö̧.

Iconio ötahuiyä ö ji ähuinö huȩnȩ

14 1 Iconio ötahuiyänä ö̧jo̧mȩnä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ 'chä̧nö̧ do'ächi'inätö judíos ö̧ja̧
u̧huo̧jui'̧odenä. Juhuorö ji ähuomenä recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö,

judíos ö̧ja̧ ö̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧ ö̧'iņä̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ esetocotömä
huȩnȩ ö̧'ȩpiņä̧tö̧ judíos huocotö a̧mi ̧ surächi'önä suronä amöcuädiyatö pä'ö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ recuo ö̧ja̧ pä'ö amöcuädinätö ju̧huȩnȩ ötahuiyänämä, Tu̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ yecuäcuähuä juiyönä ji'ähue'ö. Ja̧'hua̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ mippoönä ppädinö
huȩnȩ ji ähue'a'anä, iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö eseta pä'ömä, Chutä ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö
esehuächi'önä jö̧'iņä̧ jȩ ä̧'chö̧nä̧ ppä'ädä̧riņö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ ötahuiyä
ö̧ja̧mä̧ 'quȩ'içuä̧chiņä̧tö̧. Yotötemä judíos ö̧ja̧ pä ötä ese nätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä Jesús

hue'ähuotö pä ötä ese nätö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ö̧ja̧'iņä̧, judíos huocotö'inä uruhuotöcutä
ppä'ächi'ö suronä jȩ a̧tö̧ pä'ö amöcuädinätö. Ucuotäcuähuä juiyönä suronä jȩpö̧, inädunä
cuähuatö pä'ö amöcuädinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús hue'ähuotömä ja̧u̧ huȩnȩ u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧

tö'ipächinätö Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Derbe ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, ju̧huȩnȩtä̧ ppeyenä ka̧cu̧ o̧du̧nä̧'iņä̧.
Listracu, Derbecumä Licaonia rȩjȩnä̧ ja̧'a̧. 7 Ja̧u̧ o̧du̧nä̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'inätö.

Ä̧rä̧mo̧cö̧ pä'ijörö aditö cuiyä̧u̧ ¿tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧cö̧? pä'ö amöcuädinö huȩnȩ
8 Listra ötahuiyä ömä ya̧tȩ rȩjȩtä̧ piņö̧, ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧ ujuru jui'̧a̧, uhuäpächina'anätä ä̧rä̧mo̧cö̧,

cue'ächö'inä cue'ächocö pä'ijö. 9 Ja̧u̧mä̧ Pablo jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Pablo pärocua'acu ja̧u̧ru̧
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nö̧'ä̧chö̧ toä̧ro̧mȩnä̧ ―pide ö̧'ip̧a̧ pä'ömä iso päi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä pä̧içu̧nä̧nö̧ huopö päinä̧cu̧: ―¡Cu̧jä̧piy̧ä̧nä̧ kä̧mä̧dö̧, jueönä ä̧rä̧mi'̧i!̧―
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu tö'ö kä̧mä̧dö̧ cue'ächinö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧mä̧ Pablo ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧
to omenä, Licaonia ̧huȩnȩnä̧ huopinätö: ―Tö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ ujutu tö̧jo̧mȩ mȩyȩhuä̧jä̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧ja̧
a̧'cua̧rö̧nä̧― pä'ö. 12 Bernabérömä ―tö̧ä̧nä̧hua̧ Júpiter― pä'inätö. Pablorömä ―tö̧ä̧nä̧hua̧
Mercurio― pä'inätö, jiņä̧ iso jiäcuähuä işa̧ ja̧'a̧ ö̧. 13 Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Júpiterrö esetäcuähuodemä
ötahuiyä doächäcuähuome pä̧tȩcuä̧nö̧ huiņode. Juhuodenä adicuä işa̧mä̧ pä̧cä̧yö̧rö̧'iņä̧, ȩ'u̧'iņä̧
äpate mö̧ȩcuä̧ ocä ä'ca i'cächinö ahuaruhuä ö̧ja̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧cu̧ öäre iyähuä cuä'ö
icu iya pä'ö. 14 Jesús hue'ähuotömä, Bernabé'inä, Pablo'inä ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧do pä'ö ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ serocu icu, ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ jopächö huopönö do'ächi'inätö. 15Huopö pä'inätö:

―¡U̧mä̧tö̧! ¿Dä̧bö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧? ¡Ujutu'inä ö̧ja̧jä̧! ¡Ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä!
Ji'äutä ji'ähuätöjä ucuturumä, piy̧ȩ micuähuocö jȩcu̧'ä̧'chä̧tu̧cu̧ jähuä jaropi'ö, iso päi'önä kö̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ cuamödätucua pä'ö. Ja̧u̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ iso päi'önä kö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧, dubora
rö̧ora'inä o'ca juiyönä ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ uhuäbe'inö. 16 Pä'äjimä ja̧'a̧tä̧ topinö o'ca
toi'önä ö̧ja̧rö̧ jitötä a̧mo̧nä̧ amöcuädö jȩpö̧ ö̧ja̧cuä̧'cha̧'a̧nä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jö̧ ötö'cö
u̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö juiyönämä icuipocö piņö̧. Ö̧jö̧ ötö'cö tu̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ömä adiunätä jȩpö̧ kiņö̧.

Ajiya'inä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ icha pä'ö hue'ö kiņö̧. Tu̧cuȩ cuähuä'inä a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ adiu huȩjö̧nä̧ jȩpö̧
kiņö̧, tu̧cuȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧ tucunä, ta̧'cua̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧ teseunä jö̧nä̧― pä'inätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'anä'inä
juiyo jeruhuinä̧u̧ ro̧ȩcuä̧nä̧, ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧ öäre iyähuä jahuätörö yö juiyiyatö pä'ö ro̧ ȩpa̧
pä'ömä. Iyö cu'anö päi'a'anä ki'̧iņä̧tö̧.

Pablorö inädunä icuäu cuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ An oquía ötahuiyä ö'inä, Iconio ötahuiyä ö'inä judíos ö̧ja̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧

ju̧huȩnȩ Listra ötahuiyänämä. Jahuätömä jitötä pä ö esetönä ucuocuä'chinätö ötahuiyä
ö̧ja̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ inädunä icuäu icuinätö Pablorö. Icuäu icuätö'cotö ötahuiyä u̧miçu̧

do'ö rä'epö cuinäcu ―täcö 'corupä'i'äji a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ Pablo ö̧'o̧mȩ soböcuächönä ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ Pablomä ä̧rä̧mi'̧iņö̧. Ä̧rä̧mi'̧ö̧, pä'äji
ta̧'a̧nö̧ ötahuiyänä do'ächinö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, mo̧ro̧ juhuomenä Bernabécu rä'opö chiņö̧ Derbe
ötahuiyära̧'a̧.

Cristonä pä'i'inätö ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
21 Juhuorömä Derbe ötahuiyä ö̧ja̧rö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji ähuomenä recuätö

huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧,
Iconio ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, An oquía ötahuiyära̧'a̧'iņä̧. 22 Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧
a̧'cua̧nä̧ ujuru ȩmö̧nä̧ päi'önä huȩnȩ 'qui'epönö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. Juhua'a yabonö̧tä̧

'quiyönä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧ja̧cua̧ pä'ö ji'ähuäyotö ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huo̧mȩ doächäcuähuänämä ihueye rö̧ȩnä̧tä̧ usurä ȩmä̧cuä̧hua̧'a̧tó― pä'ö ji ähuinä̧u̧.
23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ u̧cuȩ a̧do̧chö̧ Diosrö jä'epö, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ hue'ö
ku̧niņä̧tö̧ ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧. Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö ku̧nä̧tö̧'cotö Tu̧ru̧hua̧tä̧, jahuätö a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinäcutä a̧huä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧cua̧ pä'ö hue nä̧u̧. 24 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pisidia

rȩjȩnä̧ 'cuä'opö Panfilia rȩjȩra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧. 25 Juhuorömä Perge ötahuiyänä Dios iḩuȩnȩ
ji'ähuäjätö'cotö Atalia ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhuiņä̧tö̧.
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An oquía ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ jitönätä Dios ppädinö ji ähuinö huȩnȩ
26Atalia ötahuiyä ö huoi'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ An oquía ötahuiyära̧'a̧,

ä̧cuo̧mȩnä̧ aditö ̧'cha̧ pä'ö hueähui'inome. Juhua'atä An oquía ötahuiyätä jiņa̧'a̧ Dios mippoönä
ppädä̧ra̧'a̧nä̧ aditö ̧'cha̧ pä'ö hueähui'inomemä. Ja̧'hua̧nö̧ aditä̧cuȩ hueähui'inömä cä'ädinätö
täcö. 27An oquía ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧tö̧
ji'ähuinätö o'ca juiyönä Dios jahuätönä jȩiņö̧mä̧. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, judíos huocotörö'inä
churutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö hue'inö jitämä― pä'ö'inä ji'ähuinätö. 28 Ju̧huȩnȩmä̧ An oquía
ötahuiyänämä recuo ka̧cuiņä̧tö̧ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧cu̧.

An oquía ötahuiyä ö huȩnȩ päi'äji Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ucuocu ̧'chiņö̧ huȩnȩ

15 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Judea rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichäcuähuotö, Judea rȩjȩ ö̧ mȩyȩu̧ ichinätö.
Jahuätömä Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧'chiņä̧tö̧: ―Moisés hueinö'a̧nö̧ cuij̧ȩta̧

'cui'ocu jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ cu̧jip̧ö̧ juiyäcuotöjä― pä'inätö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ pä ömä Pablo'inä,
Bernabé'inä im̧içu̧nä̧ amöcuädö, juruhuächi'ötä pä'ä'chäcuähuinätö jahuätöcumä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Cristonä pä'i'inätömä Pablorö'inä, Bernabérö'inä, korotö jitötä isotörö'inä Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ u̧huä̧mi'̧a̧ pä'ö hue'inätö ja̧u̧ ötö'cö jä'epö ä̧ju̧cuä̧ja̧ pä'ö Jesús hue'ähuotörö'inä,
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ̧'cha̧ pä'ö Cristonä pä'i'inätö hue äjä̧u̧mä̧, Fenicia

rȩjȩnä̧'iņä̧, Samaria rȩjȩnä̧'iņä̧ ji'ähuäyotö 'cuä'opinätö. Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ 'cuä'opö kä̧nö̧mä̧, judíos
huocotö pä'äji ese nö icuipö Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ amöcuädinö huȩnȩ ji'ähuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
ji ähuomenä o'ca toi'önä Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ juiyo esehuächi'inätö. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ juhua'a ö Cristonä pä'i'inätö'inä, Jesús hue'ähuotö'inä,
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ esehuinätö do'ächö cha'amä. Ttö̧ja̧cuo̧mȩ rȩbȩu̧ ji'ähuinätö

Ttö̧ä̧nä̧hua̧ o'ca juiyönä jitönätä jȩä̧'chiņö̧mä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ fariseos huotö ö yotöte a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ pä'inätö: ―¡T ̧jȩta̧ 'cui'ocuä'inä, Moisés Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
judíos huocotömä!― pä'inätö.

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jesús hue'ähuotö'inä, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä'i'inätö jahuätö
pä äji ötö'cö ucuocu amöcuäda pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocumä recuo pä ä'chäcuähuäji o'ca'a
Pedro ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧ päinä̧u̧: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧. Ucutumä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
motä päi'önä ujutu u örö ȩmiņa̧'a̧mä̧, ö jidähuome ö judíos huocotö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cu̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧a̧rö̧ pä'ömä. 8 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ö̧ja̧ amöcuädö huo̧jua̧mä̧ ―pitö'inä
Ttö chȩmä̧u̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyinö jahuätörö ujuturu
iyinö ta̧'a̧nö̧. 9 Jahuätörömä ujutu u'inä, im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ pinö. Jahuätö'inä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧ amiso'quinä idicumä töcö icuinö yoräteunätä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧ ö̧mä̧

¿dä̧bö̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ tocu'ätucua'a ö Dios jȩiņö̧mä̧? Jitä u̧huo̧juȩtä̧ji ̧ huȩnȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ ämäcö juäi cä'epö u̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutu'inä, tä̧do̧tö̧miņä̧'iņä̧ jȩtö̧
juiyönätä huinä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧. Diosrömä ka̧cuä̧mö̧ to ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧,
Tu̧ru̧hua̧ mippoönä ppädäcuähuänätä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧ pä'ö esetätöjä ujutumä, jitöja judíos huocotö
ö̧jip̧ö̧ ta̧'a̧nö̧― pä'inö Pedromä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päji o'ca'a, o'ca toi'önä ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ 'coruchi'ö

ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ Bernabérö'inä, Pablorö'inä, Dios judíos huocotö ö̧'quȩtȩ ö̧ jȩä̧'chiņö̧ huȩnȩ
ji ähua'a. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ujutu tu̧mö̧nä̧mä̧ ö̧ja̧ eru juäi'inä, ye'önö esehuächi'önä
jö̧'iņä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ jȩpä̧'chiņö̧, judíos huocotö ä'ca jo̧mȩ ö̧― pä'ö ji'ähuinätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ji'äu cä ädomenä Jacobo'inä pa̧'a̧nö̧ pä'ö ucuocuinö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ö̧.
14 Simónmä ji'ähuäji Dios ä̧cuo̧mȩnä̧ judíos huocotörö re rö̧jö̧nä̧ toinö huȩnȩ, chutä umöhuäyotö
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päi'önä jahuätö ö ȩmiņö̧ huȩnȩmä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäjimä juea'a, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧
pätetö pä nö huȩnȩcu̧ yoretö toäcuähuänämä. 16 Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ päö'anö:
―Piy̧ȩ 'cuäopö o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧'ä̧chö̧, jareönä cha̧diţä̧cua̧sä̧ Davidmiņä̧ ojuso̧dȩ,
ma̧ä̧chiņo̧dȩmä̧. Juhuo̧dȩ surojuächiņo̧dȩmä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ jareönä aditö chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧.
17 Ja̧'hua̧nö̧ chä̧rä̧dä̧cua̧sä̧ korotö ö̧ja̧'iņä̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧ usäcua'a̧nö̧. Judíos huocotö'inä, Ttö
chumöhuäyotö päi'önä chim̧iņä̧ pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, Ttu̧ru̧hua̧rö̧ usäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ödo Tu̧ru̧hua̧, piy̧ȩ o'ca juiyötä jȩä̧cua̧mä̧―x

päö'anö.
18 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä 'cuäopönätä huo̧juiņö̧ o'ca juiyönä chutä adiu jȩä̧'chä̧cuȩmä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧

jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä ömä judíos huocotö ö pä'äji ese nö icuipö Diosrö amöcuädätörömä pätä'chö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 20 Jiy̧ȩtȩ huȩnȩtä̧ huȩyu̧tu̧ huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö, cuäcuähuämä tätähuä'ca
im̧iņä̧ ucuocuomenä suro juächäji'inä, ö'cähuoca'ara̧'a̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, nu̧'u̧ içuä̧hua̧rö̧
cuäcuähuä'inä, ucuoja ahuähuä'inä jȩ ö̧ juiya pä'ö. 21 Recuo a̧'ȩ Moisés hueinö huȩnȩ
ji'ähuätömä iḩuȩnȩ ucuocuätö jä̧'ij̧a̧'a̧ täcö. Judíos aditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ koro ötahuiyä ö'inä,
koro ötahuiyä ö'inä, judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö ucuocuätö jä̧'ij̧a̧'a̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ
huȩnȩtä̧ huȩyu̧tu̧ huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörömä― pä'inö Jacobo.

Jesús hue'ähuotö judíos huocotörö ̧huȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue nö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Jesús hue'ähuotö'inä, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, o'ca toi'önä

Cristonä pä'i'inätöcutä eseunu amöcuädinätö jitötä isotö ö u̧mä̧tö̧rö̧ ȩmö̧ hue a pä'ö An oquía
ötahuiyära̧'a̧. Pablocu, Bernabécu ̧'cho̧mȩ ö̧ hue atö pä'ö amöcuädinätö. Ka̧ra̧mä̧ Judas'inä
jiņa̧'a̧ hue äcumä, koro im̧im̧ä̧ Barsabás. Ka̧ra̧mä̧ Silas'inä jiņa̧'a̧. Judascu, Silascumä Cristonä
ö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ä'ca ömä úcuo ö̧ja̧ jiņa̧'a̧. 23 Jahuätöcumä cuyäru isojä huȩyu̧tu̧ hue'inätö.

Pa̧'a̧nö̧ pä'ö huȩyu̧ ̧nä̧tö̧:
―Ujutu Jesús hue'ähuotö'inä, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö'inä ̧huȩnȩ huȩyu̧tu̧
hue'ätöjä ucutu judíos huocotö ö Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ pä'i'inätörömä, An oquía ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, Siria rȩjȩnä̧'iņä̧, Cilicia rȩjȩnä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧. Ucuturu te'ähuätöjä. 24Ujutu
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ korotö ujutu tö̧ja̧cuo̧mȩ ö̧ rä'opinätö cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cu̧nä̧ pä ä'chinö
huȩnȩ. ―T ̧jȩta̧ 'cuiocuä'inä, Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ä'chö, a̧'cua̧
juiyächi'önä ucuocuä'chinä̧u̧do pä a'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuä'chinätörömä
hue'ocotö pinätö̧jä̧ ujutumä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä porö jiņä̧ yo̧mȩtȩ tö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧,
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö eseunutä amöcuädäjätöjä u̧mä̧tö̧rö̧ ȩmö̧ hueta pä'ö ucuturu topö cha
pä'ö. Repetä̧u̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ Bernabé'inä, Pablo'inä ppa̧ ä̧cho̧mȩ ö̧ huetatö pä'ö amöcuädäjätöjä.
26 Bernabécu, Pablocumä örohue'ä u'inätö Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo im̧iņä̧ aditomenä.
27 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Judasrö'inä, Silasrö'inä hue'äjätöjä, piy̧ȩ ̧huȩyu̧tä̧ji ̧ huȩnȩtä̧ yoräteunä
ji ähuätucuacu pä'ö ̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ucuocu. 28Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧, ujutu'inä adihua'a
pä'ö amöcuädäjätöjä koro juäi ämäcö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ hueähuä juhua'a yabocu huetö juiya pä'ö
ucuturumä. Piy̧ȩ ucuotö'a̧nö̧ jö̧tä̧ hueta pä'ö amöcuädäjätöjä. 29 Pa̧'a̧nö̧: Tätähuä'ca im̧iņä̧
iy̧ä̧hua̧rö̧'iņä̧, ucuoja'inä, nu̧'u̧ içuä̧hua̧rö̧'iņä̧ cucuätucuä' pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' pä'ö hueta pä'ö amöcuädäjätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ adiunä jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. Piy̧ȩtä̧ cä'ädö huȩyu̧tä̧tö̧jä̧. Ye adihua'a―. pä'ö
huȩyu̧ ̧nä̧tö̧.
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30 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ö̧, cuyäru isojä ȩpa̧ pä'ö hue äjä̧u̧mä̧ rä'opäjätö'cotö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧ An oquía
ötahuiyära̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ 'chä̧hui'̧ö̧ Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ö̧ca̧ca̧tä̧ji ̧ o'ca'a cuyäru isojä iyinätö.
31 Cuyäru isojä ucuocu cä'ädö esehuächi'inätö a̧'cua̧ adihuächi'önä ucuocuiyä̧u̧. 32 Judas'inä,
Silas'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧, juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ adihuächi'önä ucuocuinätö.
Huȩnȩ rö̧ȩnä̧ ucuocu Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ juhua'a yabocu ujuruhuächi'önä ji'ähuä'chinätö.
33 Recuonänö ö̧ja̧cuä̧ji ̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppä̧ ä̧cha̧ pä'ö hue nä̧u̧. ―Jesús hue'ähuotörö
tecuhuähuiyätucuatöja― pä'ö kä̧nö̧ ppä̧ ä̧cha̧ pä'ö hue'inätö Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ An oquía
ötahuiyära̧'a̧ ö̧mä̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Silasmä juhua'atä An oquía ötahuiyänätä ö̧jip̧a̧ pä'ö
adihuinäcu. 35 Pablo'inä, Bernabé'inä An oquía ötahuiyänä ka̧cuip̧iņä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ
huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧, ji'ähuä̧rö̧'iņä̧. Korotö'inä recuätö jahuätöcu yo̧mȩtȩnä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧ Ttu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ.

Pä'äji ta̧'a̧nö̧ todärenä päi'önä Pablo ji'äu 'chä̧nö̧ räopinö huȩnȩ
36 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, recuonänö mo̧ro̧ 'cuäopinö o'ca'a Pablo pä'inö Bernabérö: ―Jitämä Tu̧ru̧hua̧

iḩuȩnȩ jitähuinö o̧du̧nä̧ ppa̧'ä̧chö̧ dotächaja tö̧jä̧hua̧tö̧ pinätö̧rö̧, a̧'a̧nö̧ ö̧ja̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö
ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ topö―. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Bernabémä Juan Marcosrö'inä o pö'a̧nö̧ ja̧'a̧
jarodi'önö pä'ä'chinö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä pärocua'a ö ädätä'chinö: ―Adihuoca'a
ja̧u̧ ichö ömä. Panfilia rȩjȩ ö̧ ujuturu jaropi'ö, ujutucu adita pä'ö ichocö pinörö̧mä̧ o pö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ huȩnȩ pä'ä'chäcuähuinätö jahuätömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pä̧içu̧nä̧ pä ä'chäcuäunä päi'omenä 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ Bernabémä
Marcosrö o'ipächö, Chipre kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧, huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablomä Silasrötä ȩmä̧ji'̧ca̧ rä'opinö, Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotö, Dios mippoönä ppädäcuähuänä
a̧huä̧ra̧'a̧nä̧ i'̧cha̧ pä'ö ucuocu u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a. 41 Ja̧'hua̧nö̧ rä'opäji'ca̧ Siria rȩjȩnä̧'iņä̧, Cilicia

rȩjȩnä̧'iņä̧ 'cuä'opö 'chiņö̧, Cristonä pä'i'inätö juhua'a yabocu ujuruhuächi'önä ji'ähue'önö.

Pablo, Timoteorö'inä oipinö huȩnȩ

16 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a 'chä̧hui'̧iņö̧ Derbe ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧. Ju̧huȩnȩmä̧
kiņö̧ ya̧tȩ Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧, Timoteo pä'ö miçua̧. Ja̧u̧mä̧ yajute judíos ö̧ja̧ isaju,

kö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinäju ki ̧ ̧ piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'omä griegos
ö̧ja̧ işa̧ piņö̧. 2 Ja̧u̧ Timoteo ötö'cömä adiu ji ähuä'ijäcu piņö̧ Listra ötahuiyä ö'inä, Iconio

ötahuiyä ö'inä Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä. 3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä, Timoteorö oipa pä'inö, juhua'a
yabo i'̧cho̧mȩnä̧ icha pä'ö Timoteo'inä. Ja̧'hua̧nö̧ i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'ca'anä Pablomä, ̧jȩta̧ 'cuiocuä
jȩpiņö̧ Timoteorö, judíos ö̧ja̧, ju̧huȩnȩ ka̧cuä̧tö̧rö̧ amöcuädö. Jahuätö judíos ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önä
u̧huo̧juiņä̧cu̧ Timoteomä, ―jä'omä griegos ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ömä. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ötahuiyä

jö̧ a̧'u̧cuä̧ 'cuä'opä'chö ji'ähue'inätö, Jesús hue'ähuotöcu, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧cu̧ Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧ ö̧ cuyäru isojä hue nö ta̧'a̧nö̧ jȩ a̧ pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähue'a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Cristonä pä'i'inätömä, korome ö'inä, korome ö'inä juhua'a yabocutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧
päi'inä̧u̧, 'quiyönä ö̧jö̧nä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ recuächinätö Cristonä pä'i'ätömä.

Macedonia rȩjȩra̧'a̧tä̧ ̧'chö̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧riņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Frigia rȩjȩnä̧'iņä̧, Galacia rȩjȩnä̧'iņä̧ cue'ächinätö. Ju̧huȩnȩ cue ächäji o'ca'a,

Asia rȩjȩ ö̧'iņä̧ Dios iḩuȩnȩ ji ähua pä a'anä ju̧huȩnȩ ji ähua pä'ömä hueoco̧u̧ pinätö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. 7 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Misia rȩjȩnä̧ rȩbȩhuip̧ö̧ Bi nia rȩjȩnä̧'iņä̧ do ächa pä'inätö.
Ja̧'hua̧nö̧ do ächa pä a'anä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ hueoco̧u̧ pinätö̧ ju̧huȩnȩ do ächa pä'ömä.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Misia rȩjȩ beipome huişä̧to̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧ Troas ötahuiyära̧'a̧ mȩyȩhui'̧iņä̧tö̧.
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9 Juhua'a ö Pablomä ya̧nä̧ jähuä huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ topinö yodo. Ya̧tȩ ubo, Macedonia
ö̧ja̧ işa̧, jueönä kä̧nö̧, churutä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jäepä̧ra̧'a̧ topinö: ―¡Pa̧nä̧ jij̧ȩnä̧ 'cuä'opö

Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ujuturu ppä'ädächi!― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäji o'ca'a,
―Tu̧ru̧hua̧mä̧ Macedonia ö̧ja̧rö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuiyarö pä'ö ujuturu huopäji ja̧'a̧―
pä'ö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧ ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yotäcu Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ̧'cha̧ pä'ö usinätöjä.

Filipo ötahuiyä ö Lidia, kahuaruhuäcu Diosrö ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
11 Troas ötahuiyä ö rä'opö, huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧, jueö päte'ö 'chiņä̧tö̧jä̧ Samotracia

kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧. Juhuorömä mo̧ro̧ juomenä Neápolis ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. 12 Juhuorö
kä̧nö̧ Filipos ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧. Filipos ötahuiyämä, juhua'anä Macedonia pä̧cuä̧dä̧jä̧ ö̧mä̧,
jiņä̧ iso jue'ipome ötahuiyä ja̧'a̧, romanos ö̧ja̧ öäre ötahuiyä. Ju̧huȩnȩmä̧ recuonänö mo̧ro̧
ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ judíos ö̧ja̧ aditocö mo̧ro̧ päi'omenä ötahuiyä u̧miçu̧, aje a̧'u̧cuoto
jäyoto Diosrö ucuocuä'ijome 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. Pä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö, nä̧tö̧ ju̧huȩnȩ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧rö̧
ucuocuinätöjä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ yajute, Lidia pä'ö micuaju ä̧ju̧cuä̧riņä̧ju̧ tucuocua'amä. Jahuäjumä
Tia ra ötahuiyä ö ichinäju jiņa̧'a̧, pö̧jä̧ ̧yu̧ pä̧ru̧nȩ jö̧ o̧ta̧ iyä'ijäju jiņa̧'a̧, kö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö
ucuotä'ijäju. Ja̧'hua̧nö̧ kä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ kamiso'qui ba'epinö Tu̧ru̧hua̧mä̧ Pablo jiähua'a keseta
pä'ö. 15 Jahuäju'inä, kojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ajiyanä pötächi'inätö. Ttu'utächi'äji o'ca'a Lidiamä
kojusodenä do'ächö tö̧jiy̧a̧ju̧ pä'ö ajuähuipönö jä̧jȩpä̧riņä̧u̧jä̧: ―Iso päi'önä Tu̧ru̧hua̧rö̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rä̧ju̧jä̧ päcuhuätucu umä chojusodenä cu̧jä̧tu̧cua̧ ichätucui― pä'inäju. Ja̧'hua̧nö̧
juruhuächi'ö jä̧jȩpä̧rö̧mä̧ töarodö juiyönä päi'iņä̧u̧jä̧ ujutumä.

Filipo ötahuiyä ö Pablorö'inä, Silasrö'inä cuäcuäpö cärenä ö nö huȩnȩ
16Diosrö ucuocuä'ijome ̧'cho̧mȩnä̧ pa̧'a̧nö̧ 'cuäopina'a. Jiņä̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ yajute möäyaju,

korotö umöhuäyaju, isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ 'cuäopä̧cuȩ pä'chäcuähuä işa̧ ö̧jä̧cua̧mä̧, ujuturu
pätecuinäju. Jahuäjumä kuruhuotö rö̧ȩnä̧ pärätä ȩmö̧nä̧ aditä'ijäju jiņa̧'a̧ ö̧ja̧ ö̧jä̧cuȩ huȩnȩ
jueö päja pä'ö ji'ähuä'chö. 17 Jahuäjumä Pablo o'ca'anä'inä, ujutu to'ca'anä'inä ichö rä̧nö̧
huopä'chinäju: ―Pitö u̧mä̧tö̧mä̧, jiņä̧ isocu Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Kada'ca Ru̧hua̧ Dios umöhuäyotö ja̧'a̧.
Ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähuätö ujuturu― pä'ö huopä'chinäju. 18 Recuo mo̧ro̧ jȩpä̧'chiņä̧ju̧ ja̧'hua̧nö̧,
koro mo̧ro̧'iņä̧, koro mo̧ro̧'iņä̧ jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo juiyo öjö'cö juiyönä päi'äcu kärächi'ö
pä'inö isoppa hua̧rö̧: ―¡Jesucristo im̧iņä̧ huedäcujä yaju u räcuhuopächa pä'ö!― Ja̧'hua̧nö̧
päcu päö jiy̧ȩnä̧tä̧ rä'opächinö isoppa hua̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ möäyaju kuruhuotö ―ja ,
pärätä tȩmä̧cuȩmä̧ juiya'a täcö― pä'ö u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Pablorö'inä, Silasrö'inä 'chu'huädö
do'ö ȩmip̧iņä̧tö̧ ötahuiyä kä'co, ö̧ja̧ ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ, ruhuotö ö̧'quȩtȩ. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmip̧ö̧,
ruhuotö ä'ca ȩpö̧ ku̧nu̧ pä'inätö: ―Pitö u̧mä̧tö̧mä̧, judíos ö̧ja̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu töäre ötahuiyä
ö̧ja̧rö̧ juiyo öjö'cö juiyönä jȩpö̧ huȩnȩ ö̧'ȩpä̧'chä̧tö̧. 21 Korotö jähuätä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧, ujutu

romanos ö̧ja̧ jȩto̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧, jȩta̧ pä'ö hueähuocötä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ tä̧ju̧cu̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧, esetö'inä tesetö
juiyö'a̧nö̧ jö̧― pä'inätö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ recuätö ö̧ja̧ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ ra̧huä̧rip̧ö̧ Pablorö'inä, Silasrö'inä mo̧'ä̧miņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ seropö icu
o'ca juiyönätä ko̧'ä̧dö̧ icuäjätö'cotö o̧'quiy̧ä̧nä̧ cuäcuä atö pä'ö hue'inätö ruhuotö huotömä.
23 Ja̧'hua̧nö̧ rö̧ȩnä̧ cuäcuä äji o'ca'a cärenä pä̧cuä̧huode jacuä do'opö cuinä̧u̧. Cärenä
pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧'iņä̧ ro̧'ȩpö̧ hue'inätö 'quiyönä ppe'tädö icu u̧huȩcuä̧nä̧
a̧huä̧ra̧tö̧ pä'ö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ro̧'ȩpö̧ hue a'a ömä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ cärenä

pä̧cuä̧huode jiņä̧ iso jacuä işo̧ca̧nä̧ do'opö icuinä̧u̧. Ttö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ dau isodänä 'tä̧ȩcuäjunä
rä'ädö yö̧'ȩpö̧ icuinö.
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Cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧, ahuaruhuäcutä U̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yodo kä'co päi'a'a Pablo'inä, Silas'inä Diosrö ucuocuinätö. Ra̧'ö̧'iņä̧ Diosrö

eseäcuähuä huȩnȩ ra̧'iņä̧tö̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö ucuocu ra̧ a̧'a̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧riņä̧tö̧ korotö
cärenä pȩjä̧tö̧mä̧. 26 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jeruhua'ara̧'a̧ pä̧içu̧nä̧ ö̧ȩpiņa̧'a̧ rȩjȩ, cärenä pä̧cuä̧huode
kada'ca 'chu̧huä̧ro̧mȩ'iņä̧ yä̧'chȩ'chȩ päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ rȩjȩ ö̧ȩpö̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ o'ca juiyönä
cärenä pä̧cuä̧huode apa yämä bachächipina'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuoräu o̧sa̧ o'ca toi'önä cärenä
pȩjä̧tö̧rö̧ yö̧ȩcuä̧ o̧sa̧mä̧ ejächipina'a. 27 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧
ä'ä̧ro̧mȩ ö̧ porächi'ö toomenä äpa yä bahuecuä jiy̧ä̧cu̧ ―cärenä pȩjä̧tö̧mä̧ ¿tö'ipächäjätöcö̧?―
pä'ö amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuäda'a ö ucurä'chu ȩmo̧po̧'iņö̧ a̧mo̧nä̧ cuä'äu icua pä'ö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo pä̧içu̧nä̧ huopi'ö pä'inö: ―Suronämä jȩcu̧'ä̧cuä̧huä̧'. O'ca toi'önä
pȩnȩtä̧ pȩjä̧tö̧jä̧― pä'inö. 29 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ tejähuore jä'epo'ö,
jopächönö do'ächi'inö ö̧'o̧ca̧ jacuä. Ja̧'hua̧nö̧ do'ächi'ö, ye'ecui'ö ö̧'ä̧u̧ mo̧'ä̧miņö̧ Pablo'inä,
Silas'inä ä'ca jo̧mȩ. 30 Rä'epo'ö icu päinä̧u̧: ―Churuhuotö, ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ chö̧jip̧a̧
pä'ömä?― 31 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ädä nätö: ―Cu̧ru̧hua̧ Jesucristorötä cua̧'cua̧ huȩnä̧ri.̧ Ja̧'hua̧nö̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ cu̧jip̧ä̧cua̧jä̧ ucu'inä, cuojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ ji ähuinäcu, o'ca toi'önä ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ä̧ju̧cu̧nä̧. 33 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo, Ttu̧ru̧hua̧
iḩuȩnȩ ji äu jiy̧ȩnä̧tä̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ oipinä̧u̧ ö ahuiyä töcö icuatö pä'ö, o̧'quiy̧ä̧nä̧
cuäcuä äjome. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ töcö cädö jiy̧ȩnä̧tä̧ ajiyanä'inä pötächi'inö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧.
Ahuaruhuä'inä o'ca toi'önä ajiyanä pötächi'inätö. 34 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ojusodera̧'a̧ do'ädö u̧cuȩ'iņä̧
ucua pä'ö iyinä̧u̧. Ja̧u̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ juiyo esehuä̧riņö̧ o'ca toi'önä ojusodenä

ka̧cuä̧tö̧cu̧tä̧ Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädäja'a ö.

Pablocu, Silascu cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ rä opinö huȩnȩ
35Mo̧ro̧ juomenä ruhuotö huotömä umöhuäyotö o̧'quiy̧ä̧ 'chu̧'ä̧rä̧tö̧rö̧ hue'inätö ―rä'epö

icuitödo― pä'ö ji ähuäja pä'ö cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧. 36 Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuäcu
cärenä pä̧cuä̧huode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ jahuätö ji ähuäji huȩnȩ ji'ähuinö Pablorö: ―Ruhuotö
huotömä räcuopätucua pä'ö hue'äjätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ rä'opätucui. Huȩnȩ juiyönä adiu
tätucui jitämä― pä'inö. 37 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo pä'inö jahuätörö: ―¡Isocö! Ujutumä romanos
ö̧ja̧jä̧. Romanos ö̧ja̧ ta'anä, suronä jȩtö̧ ö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧nä̧tä̧ ö̧ja̧ ä'ca ö cuäcuäpö cärenä

päcuähuodenä do'opö cuäjä̧u̧jä̧. ¿Jitämä yä̧huä̧iņä̧tä̧ rä'epö cua pä ä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧ ¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧!
Jitötä ichö rä'epö cu'anö ja̧'a̧ ujuturumä― pä'inö. 38 O̧'quiy̧ä̧ 'chu̧'ä̧rä̧tö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ päji
huȩnȩ ji'äu 'chiņä̧tö̧ uruhuotö huotörö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ruhuotö huotö ―romanos ö̧ja̧do―
pä'ö ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ye'ecue'inätö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧yo̧tö̧ ichi'ö ajuähuipönö
jä̧'ȩpä̧riņä̧tö̧ Pablorö'inä, Silasrö'inä. Cärenä päcuähuode ö rä'epö icuäjätö'cotö pä nä̧u̧:
―¡Ötahuiyä ömä räcuopächätucuado ucutumä!― pä'ö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablocu, Silascu
cärenä päcuähuode ö rä'opö, Lidia kojusodenä do'ächinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧
topäjätö'cotö, a̧'cua̧ adihuächi'önä huȩnȩ 'qui'epö ucuocuipö rä'opächinätö täcö.

Tesalónica ötahuiyä ö'inä ppä ächi'inö huȩnȩ

17 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ An polis ötahuiyänä'inä, Apolonia ötahuiyänä'inä 'cuä'opäjätö'cotö
rȩbȩhuiņä̧tö̧ Tesalónica ötahuiyära̧'a̧. Ju̧huȩnȩmä̧ judíos ö̧ja̧ u̧huo̧jui'̧ode huiņo̧mȩ.

2 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablomä ihueye jȩä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧, juhuodenä do'ächinö jahuätö judíos ö̧ja̧rö̧ jiähua
pä'ö. Huäbodäcuä semanas jo̧mȩnä̧ judíos aditocö mo̧ro̧ pätecuächö ta̧'a̧nö̧ juhuodenä
do'ächä'chö, Dios iḩuȩnȩ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päome cä'epö jahuätö pä ä'chäcuäu jue'epä'chö
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icu ucuocuinö jueö huȩnȩ ese yarö pä'ö. 3―Dios huea päinäcumä ubara u̧huä̧cua̧ pä'ö'inä,
hua'are ö o̧ä̧chä̧cua̧ pä'ö'inä pätetö ku̧nä̧huiņa̧'a̧― pä'ö huäjunä rä'epö icu, iso päi'önä
jiņa̧'a̧ pä'ö ij̧ȩpö̧ ji'ähue'inö. ―Ja̧u̧ Dios huea päinä̧cu̧ içhä̧cua̧ pä näcumä ¡Jesústä ja̧'a̧, jitä
jidähuäcutä!― pä'ö ji'ähue'inö Pablomä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jiähue'a'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧―
pä'ö ese nätö yotöcunämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos huotö ö'inä recuätö Diosrö ucuotätömä Pablocu,
Silascu ppä'ächi'inätö. Nä̧tö̧ ucuotäcuähuotö'inä recuätö ppä'ächi'inätö.

Tesalónica ötahuiyä ö Judíos ö̧ja̧ huȩnȩ ö̧ ȩpiņö̧ huȩnȩ
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö esetocotö päjätömä: ―¡Ja !

¡Ujutucutä ppä ächi'ahué!― pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö ötahuiyä kä'co, ö̧ja̧
ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ 'chä̧hui'̧ö̧, korotö u̧mä̧tö̧, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huotö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ o'ipächinätö

recuätönä huo äcuähua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ recuätönä huopäcuäu o'ca toi'önä ötahuiyä ö̧ja̧
ö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ päi'önä huȩnȩ ö̧'ȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧'cotö Jasón ojusodenä pä̧içu̧nä̧ mo̧'ä̧mö̧

Pablorö'inä, Silasrö'inä usinätö, rä'epö icu ö̧ja̧rö̧ ya pä'ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo'inä Silas'inä
to epiy̧ä̧u̧ Jasónrötä 'chu'huädö, korotö Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö'inä 'chu'huädö do'ö ȩmip̧ö̧
iyinätö ötahuiyä ruhuotörö. Ja̧'hua̧nö̧ ȩmip̧ö̧ kä̧nö̧ huopä'chinätö: ―Pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ suro
pä 'önä ji'ähue'ä'chinätömä po'inä ichäjätö ja̧'a̧. 7 Jasóntä jahuätörö ojusodenä do'ädinömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö o'ca toi'önä romanos ö̧ja̧ tu̧ru̧hua̧ hueinö huȩnȩ jarodö jȩpä̧'chä̧tö̧. Ka̧ra̧
ru̧hua̧ kö̧do pä'ätö, Jesús pä'ö miçua̧― pä'ö huopä'chinätö. 8Ötahuiyä ö̧ja̧'iņä̧, ötahuiyä ruhuotö
huotö'inä ja̧'hua̧nö̧ huo ä'cha'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ a̧mi ̧ surächi'önä päi'inä̧u̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Jasón ö'inä, korotö ö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ö'inä huȩnȩ juiya pä'ö micuä ȩmä̧jä̧tö̧'cotö cä ädinä̧u̧.

Berea ötahuiyä ö'inä huȩnȩ ö̧ ȩpiņö̧ huȩnȩ
10 Ja̧u̧nu̧tä̧ yodo Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä Pablorö'inä, Silasrö'inä Berea ötahuiyära̧'a̧

rä opächa pä'ö hue'opo'inätö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Berea ötahuiyänä rȩbȩhuä̧jä̧tö̧'cotö judíos ö̧ja̧
u̧huo̧jui'̧odenä do'ächinätö. 11 Jahuätö judíos ö̧ja̧, Bereanä ka̧cuä̧tö̧mä̧, Tesalónica ötahuiyänä

ka̧cuiņä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö adiunä amöcuädinätö. Jarodäcuähuä juiyönätä adiu ä̧ju̧cua̧ pä'inätö
Dios iḩuȩnȩmä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ u̧sä̧rä̧'chiņä̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧ji ̧ huȩnȩ
juea'a ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö judíos ö̧ja̧ ö̧mä̧ recuätö a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö

amöcuädinätö, u̧mä̧tö̧'iņä̧, nä̧tö̧ ucuotäcuähuotö'inä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö̧ja̧ Tesalónica
ötahuiyänä ka̧cuiņä̧tö̧mä̧, ―Pablomä Berea ötahuiyä ö'inä Dios iḩuȩnȩ ji'äudo― pä a'a
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juhua'a'inä 'chä̧hui'̧ö̧ ötahuiyä ö̧ja̧ Pablorö a̧mi ̧ surächi'önä päi'önä huȩnȩ
ö̧'ȩpiņä̧tö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä yotäcu Pablorö hue'opo'ö icuinätö

dubora rö̧orara̧'a̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Silas'inä, Timoteo'inä Bereanätä ka̧cuip̧iņä̧tö̧. 15 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pablorö a̧'ä̧rö̧ 'chä̧jä̧tö̧mä̧ Atenas ötahuiyära̧'a̧ päi'önä ȩpiņä̧cu̧. Jahuätö ppa̧ ä̧chä̧cua̧'a̧
ä'canä Pablomä iḩuȩnȩ ji ähuiyarö pä'ö hueinä̧u̧: ―Silasrö'inä, Timoteorö'inä jicuhuähuätucuaja
jurunänötä̧ chi'opo'a ö chö̧jo̧mȩ― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö hue'ähuotömä ppa̧ ä̧cha̧ pä'ö
rä'opächinätö täcö.

Atenas ötahuiyä ö jareö huȩnȩ ä̧ju̧cua̧ pä nö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä Atenas ötahuiyänä Silas'inä, Timoteo'inä cha pä'ö a̧'ä̧rö̧ ö̧jo̧mȩnä̧

a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ öjö'cö juiyönä päi'inäcu ja̧u̧ ötahuiyä ö̧ja̧ tätähuä o'catä rö̧ȩnä̧ esetö
cua'a toomenä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jueö huȩnȩ ese yarö pä'ö jue'epä'chö icu ucuocuinö

Pablomä. Judíos ö̧ja̧cu̧'iņä̧ korotö Diosrö ucuotätöcu'inä ja̧'hua̧nö̧ ucuocuinö judíos ö̧ja̧
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u̧huo̧jui'̧ode ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä kä'co, ö̧ja̧ ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩ ö̧ jueö huȩnȩ ese yarö
pä'ö jue'epä'chö icu ucuocuinö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ichä'chätörömä. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ korotö huo̧juä̧huä̧
ö̧ja̧, epicúreosj huotö'inä, estoicosk huotö'inä Pablocu pä ä'chäcuähua pä'ö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.

Jahuätö ö korotö pö̧nä̧ pä'inätö: ―Pide ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ cue'ächömä ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö pä'cha'a jä̧ ö̧
ja̧'hua̧nö̧ ieruhua'ara̧'a̧ huoäcuähua'amä?― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä: ―Korotö
ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ ötö'cö ji'äu a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'inätö. Jesús ötö'cö'inä, hua'are ö oächäcuähuä

huȩnȩ'iņä̧ jiähuiyä̧u̧ ja̧'hua̧nö̧ pä na'amä. 19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö 'chu'huädö Areópagol möä'ca
ju'tä ruhuotö ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ȩpiņä̧cu̧. Ȩpä̧jä̧tö̧'cotö pä näcu: ―Piy̧ȩ jareö huo̧juȩcuä̧, ucu
jicuhuäu huȩnȩmä̧ tu̧huo̧jua̧ pä'ätöjä. 20Ucumä koromenä jö̧ huȩnȩ tä̧ju̧cuo̧cö̧ jä̧'ij̧ö̧ ji'äujä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩ tu̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ätöjä ujutumä― pä'inätö. 21O'ca toi'önä ju̧huȩnȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧, Atenas ö̧ja̧'iņä̧, korotö ichäcuähuotö'inä jareö huȩnȩtä̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö, ji'äu'inä
ji ähua pä'ö usä̧rȩ'iņä̧tö̧ mo̧ro̧ 'cuäo'i'önätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablorö ä̧ju̧cua̧ pä na'amä.

Atenas ötahuiyä ö'inä Pablo ruhuotö ö̧'quȩtȩ ö̧ ucuocuinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä Areópagonä ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧ pä'inö:

―¡U̧mä̧tö̧ Atenas ö̧ja̧! Cuiä̧̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ye'ecunu cucuotä'ijätucua'amä u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧ ömä.
23 Cuiä̧̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ucuotö jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cuo̧mȩ korome'inä, korome'inä 'cuä'opä'chö amöcuädö
cuedächomenä ji'cate, ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ amöcuäda pä'ö kä'ca po̧cuip̧ä̧jişä̧. Juhuä'canä pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cua̧'a̧ topäjisä: ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ eruhuäcuru― pä'ö jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuieruhuäcu ja̧'a̧nä̧
ucuotö jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧ ¡Ja̧u̧tä̧, ucuturu ö jidähuäcumä! 24 Ja̧u̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pij̧ä̧'iņä̧, o'ca
juiyö pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ uhuäbe'inömä, mo̧ro̧jä̧'iņä̧, pij̧ä̧'iņä̧ U̧ru̧hua̧ päi'önä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧
churutä ucuotäcuähuode, ö̧ja̧ u̧mö̧nä̧ adicuode jacuämä, ojusode päi'önä ko̧cö̧. 25 Ja̧u̧mä̧ ö̧ja̧
u̧mö̧nä̧ aditö iyähuänämä ko̧cö̧. Ttu̧mö̧nä̧ aditö ppä ädarö pä'ömä recuä rö̧jo̧co̧cu̧. Ja̧u̧tä̧tä̧ ja̧'a̧

o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, amiyuppa'inä o'ca toi'önä̧rö̧ iyömä. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ö̧ja̧rö̧ adi nö ya̧tȩ ucuoja ötä, pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö. Tta̧'a̧nö̧
recuo ö̧jä̧cua̧'a̧ pä'ö'inä, depiyu pö̧nä̧ tȩnȩ jubö ö̧ja̧cua̧'a̧ pä'ö'inä ä'canätä amöcuädö
ku̧niņö̧. 27Diosmä ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö ku̧niņö̧ churutä usiyarö pä'ö ö̧'o̧cui'̧ö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧,
mȩ'ö̧nö̧ u̧sä̧rö̧ ö̧'o̧cui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu yotöcunä ömä otomä ko̧cö̧. 28 Ja̧u̧nä̧tä̧
ta̧'cua̧ra̧ pä'ö'inä, jȩta̧ pä'ö'inä, tö̧ja̧ pä'ö'inä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ucutu u huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuä
ö̧ja̧ pä nö'a̧nö̧. Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inätödo: ―Ujutu'inä Ja̧u̧tä̧ i ̧ ̧mö̧ huotöjä― pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧

Dios i ̧ ̧mö̧ huotö tö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧jö̧mä̧ tamöcuädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧: oro ö'inäcö̧,
pärätä ö'inäcö̧, ido'qui ö'inäcö̧ ö̧ja̧ huo̧juä̧huä̧nä̧ 'ta'tapö jȩpö̧ adicuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧ pä'ömä.
30 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ jerupö jȩpö̧ ö̧ja̧cuä̧'chiņö̧mä̧ ami 'qui'ächi'ö ä̧do̧hui'̧ä̧riņö̧
iso päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧, pij̧ä̧ o'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ pärou
amöcuäda pä'ö hue'ö. 31Micuähuächönä pä'ö icuähuä mo̧ro̧ täcö pätetö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧

ja̧'hua̧nö̧ huea'amä. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächomenä pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ jueönätä micuähuächönä pä'ö
içuä̧cua̧ ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧nä̧, chutä ja̧'hua̧nö̧ pä'ö icuiyarö pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧nä̧. Ja̧u̧ hue'ö

j17:18 Epicúrios huotömä ―Dios aditoco̧jä̧ jiņä̧jä̧ pij̧ä̧mä̧― pä'inätödo. T depä ö kö'cähuätä ese nätö ö̧ä̧nä̧hua̧
päi'önä. O'ca juiyönätä pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ öjö'cächi'önä päi'omenä, ―ja̧u̧tä̧ chö̧ä̧nä̧hua̧ hueö chesetö'a̧nö̧ jö̧mä̧―
pä'inätödo.
k17:18 Estoicos huotömä ―Diosmä o'ca juiyönä Ru̧hua̧mä̧cö̧ ja̧'a̧― pä'inätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä depä ö
kö'cähuämä a̧mi ̧ 'qui ächi'a pä'ö jȩpiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧mi ̧ 'qui ächi'omenä a̧mo̧nä̧ ucuotäcuähuinätö
―ju̧ru̧hua̧sä̧― ömä pä'ö.
l17:19 Areópago pä'ö micuomemä möä'ca ju'tä jiņa̧'a̧do, Atenas ötahuiyä jäyä. Ju̧huȩnȩmä̧, ruhuotö hueye jiņä̧
yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cuä̧'ij̧o̧mȩ jiņa̧'a̧do huȩnȩ ucuocua pä'ö, suronä jȩpä̧tö̧do pä äu̧ru̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧ ro̧ ȩpa̧ pä'ö.
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u̧ju̧niņä̧cu̧ru̧mä̧ hua'are ö o'ädinö ―Iso päi'önä micuähuächönä pä'ö içuä̧cua̧ ja̧u̧nä̧tä̧― pä'ö
o'ca toi'önä u̧huo̧juiy̧a̧rö̧ pä'ö― pä'inö Pablomä. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä hua'are ö
oächäcuähuä huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧tä̧ ya̧'ä̧huä̧'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä

pä'inätö: ―Jitä jicuhuähuäji ötö'cömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ tä̧ju̧cuä̧cua̧jä̧―. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä
jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧ rä'opächö iḩuiņö̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yotöcunämä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädö Pablocu ppä'ächi'inätö. Ka̧ra̧mä̧ Dionisio pä'ö miçua̧, Areópago ruhuotö ö ya̧tȩ jiņa̧'a̧.
Karajumä Dámaris pä'ö micuaju'inä jiņa̧'a̧. Korotö'inä jahuätöcu yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧
pä'ö amöcuädinätö.

Corin o ötahuiyä ö judíos ö̧ja̧ öarodäcu judíos huocotörötä jiähua pä'ö amöcuädinö huȩnȩ

18 1 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäji o'ca'a Pablomä Atenas ötahuiyära̧'a̧ ö̧ rä'opö, Corin o ötahuiyära̧'a̧
'chiņö̧. 2 Juhuorömä, ya̧tȩ judíos ö̧ja̧ işa̧rö̧ po̧cuip̧iņö̧, Aquila pä'ö miçua̧rö̧, Ponto

rȩjȩ ö̧ uhuäpächinörö. Ja̧u̧ Aquilamä, irecua Priscilacutä, Italia rȩjȩra̧'a̧ ö̧ jareönä içhä̧cuä̧hua̧
jiņa̧'a̧, romanos u̧ru̧hua̧ Claudio o'ca toi'önä judíos ö̧ja̧ Roma ötahuiyä ö rä ecuächa pä'ö
hueina'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Corin o ötahuiyänä jareönä ichinätö jiņa̧'a̧. Jahuätörö topö 'chiņö̧
Pablomä. 3 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ aditähuämä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä jahuätötäcu ki'̧iņö̧ adita pä'ö.
Ttaditähuämä isotö uhuo'che ö ppö'cö adicuä cueädäcuähuä o̧dȩhuiy̧ä̧ jiņa̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Pablomä judíos aditocö mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧, judíos u̧huo̧jui'̧odenä do'ächö jueö huȩnȩ ese yarö
pä'ö jue'epä'chö icu ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö esetönä ji'ähue'inö.

5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Silas'inä, Timoteo'inä Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Pablomä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ päi'äcu juhua'a yabocutä juruhuächi'ö ji'ähuinö judíos ö̧ja̧rö̧:
―¡Jesústä ja̧'a̧ Dios huea päinäcumä iso päi'önä!― pä'ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä to'ijicu pä'ä'chö
suronä ucuocuinätö judíos ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ ri'äu icu kä̧nö̧ pä'inö
jahuätörö: ―Tocue'ätucuomenä ucututä huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧mä̧― pä'inö. ―Ttömä huȩnȩ
jui'̧a̧sä̧ täcö. Ucuturu täcö ji'ähuäjisä. Jitämä porö kä̧mä̧dö̧, judíos huocotorötä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧―
pä'inö. 7 Juhuorö rä'opächömä, ya̧tȩ Justo pä'ö miçua̧ ojusodenä do'ächinö. Ja̧u̧ Justomä Diosrö
ucuotä'ijö piņö̧. Oju isodemä judíos u̧huo̧jui'̧ode jäyä huiņode. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ, Crispo pä äcu,
judíos u̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinö. O'ca toi'önä oju
isodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö Corin o ö̧ja̧
ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädö ajiyanä pötächi'inätö.

Romanos u̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ Galión judíos ö̧ja̧rö̧ esetocö jiņö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧ ucuocuinö Pablorö yodo:―Ye'ecumä yecuhuecuä'.

Yabocutä ji'ähui 'coruchi'äcuähuä juiyönä. 10 Ttömä ucutäcu kö̧sä̧. Ya̧tȩ'iņä̧ ucuru mȩö̧ juiy̧ä̧cua̧
suronä jȩa̧cu̧ pä'ömä. Ttömä, piy̧ȩ ötahuiyänämä recuätö ö̧ja̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧― pä'inö Tu̧ru̧hua̧mä̧
Pablorö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä ju̧huȩnȩ Corin o ötahuiyänä ya'ute a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧
ya̧tȩnö̧ kä̧hua̧tö̧ jo̧mȩnö̧ kiņö̧, jahuätörö Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩtä̧rö̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Galión pä äcu Acaya rȩjȩ ru̧hua̧ päi'önä ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧, judíos ö̧ja̧ jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä'i'ö, Pablorö huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö amöcuädi'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö
micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ ideäcä ä'ca ȩpiņä̧tö̧ Pablorö. 13 Pä'inätö: ―Pidemä, ¡Diosrö
ese yarö pä'ömä, Hueähuä Huȩnȩ hueö ö'inä im̧içu̧nä̧ esetönä ji'ähuä'chötó!― pä'inätö.

14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo ucuocua pä'ö ötädi'äcua'a ä'ca'anä Galión pä'inö judíos ö̧ja̧rö̧: ―Rö̧ȩnä̧
huȩnȩ jö̧ ö̧mä̧, ¿suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧cö̧? ¿ötahuiyä hueähuä jarodäcuähuä'inäcö̧? jö̧ ö̧mä̧
chami 'qui'ächi'önö ä̧ju̧cua̧jişä̧ ucutu judíos ö̧ja̧rö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koro pähuä huȩnȩtä̧,
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̧miţä̧, cua̧mo̧nä̧ cuesetätucu Hueähuä Huȩnȩtä̧ ja̧'a̧ ö̧mä̧ ucututä ka̧cuä̧mö̧ topätucuirö. Ttömä
micuähuächönä pä'ö chicua pä'ocösä piy̧ȩ ötö'cömä― päinä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipö micuähuächönä
pä'ö icuähuä işa̧ päi'önä ö̧'o̧mȩ ö̧ ya'opö icuinä̧u̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä griegos ö̧ja̧mä̧,
judíos u̧huo̧jui'̧ode ru̧hua̧ Sóstenesrö 'chu'huädö cuäcuäpinätö ju̧huȩnȩ micuähuächönä pä'ö
icuähuä işa̧ ideäcä ä'ca ö. Ja̧'hua̧nö̧ cuäcuä a'anä Galiónmä, huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topinö ja̧'hua̧nö̧
jȩ a̧'a̧mä̧.

Pablo, Corin o ötahuiyära̧'a̧ ö̧ rä'opö, An oquía ötahuiyära̧'a̧ ppa̧huä̧chiņö̧ huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablomä jiņä̧ recuo ki'̧iņö̧ ju̧huȩnȩ Corin o ötahuiyänämä. Recuo ö̧jiņö̧

o'ca'a, Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ te'ähuäji'ca̧, huoi'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ 'chiņö̧ Siria rȩjȩra̧'a̧cu̧.
Priscila'inä, Aquila'inä ja̧u̧cu̧tä̧ 'chiņä̧tö̧. T ̧'chö̧ juiyäimä, Cencrea ötahuiyä ömä uhuo'che
quiräu icuinö Diosrö pä'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ij̧ȩcuä̧ päi'önä. 19 Juhuorömä, Efeso ötahuiyära̧'a̧
ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Priscilarö'inä, Aquilarö'inä ku̧nip̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä Pablomä do'ächinö
judíos u̧huo̧jui'̧odenä, judíos ö̧ja̧ jueö huȩnȩ ese yarö pä'ö jue'epä'chö icu ucuocua pä'ö.
20 Jahuätömä recuonänö ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö jä epinäcu. Jä epa'anä, ―chö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inö.
21―Ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ chi'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Juhua'a ö jitä pä'cäri jä̧cuȩ 'cuädopa pä'ö
recuä rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧dä̧chä̧cua̧sä̧ ucuturu
dodächa pä'ömä― pä'inö te'äunu. Ja̧'hua̧nö̧ te'äunu pä'äji'ca̧, Efeso ötahuiyära̧'a̧ ö̧ rä'opö,
huoi'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ iḩuiņö̧. 22 Juhuorömä Cesarea ötahuiyänä rä̧mä̧diņö̧. Ju̧huȩnȩ
rä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ te'ähuinö. Te'äu iḩuä̧ji'̧ca̧
juhua'a ö mȩyȩu̧, An oquía ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņö̧.

Pablo, huäbodäcuänä päi'önä räopinö huȩnȩ
23An oquía ötahuiyänä recuonänö kä̧ji'̧ca̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧ rä'opö 'chiņö̧ Galacia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧,

Frigia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧. Ju̧huä̧jä̧ ö̧mä̧ korome'inä, korome'inä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huȩnȩ
'qui'epönö ji'ähuä̧ya̧ 'cuä'opä'chinö. 24 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ya̧tȩ, judíos ö̧ja̧ işa̧, Apolos pä'ö miçua̧, Efeso
ötahuiyänä rȩbȩhuiņö̧. Ja̧u̧mä̧ Alejandría ötahuiyä ö uhuäpächinö jiņa̧'a̧, adiu huo̧juȩcu̧nä̧
jiäcuähuä işa̧, Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ'iņä̧ rö̧ȩnä̧ huo̧juȩcua̧. 25 Ja̧u̧ Apolosmä, Tu̧ru̧hua̧rö̧
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ u̧huo̧juȩtä̧cu̧ piņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧, esehuä̧rö̧nö̧,

adiu jueönä huo̧juȩtȩ'iņö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús ötö'cömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ajiyanä pötächi'äcuähuä
Juan jiähuinö huȩnȩ jubötä huo̧juȩcua̧ pinö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos u̧huo̧jui'̧ode jacuä ö
yecuäcuähuä juiyönä huäjunä jiähua pä'ö rötädipinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'anä Aquila'inä, Priscila'inä
jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, katätä o'ipächö, jueönänö u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ji ähuinäcu Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧. 27 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Apolosmä, Acaya rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö pä̧huä̧

rö̧jä̧chi'̧iņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ cuyäru ojiyä huȩyu̧tu̧ hue'inätö juhua'a ö
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧: ―Apolos ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ eseunu topätucuirö, ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧
juiyönä― pä'ö huȩyu̧tu̧ hue'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Acaya rȩjȩnä̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ppä'ädinö. 28 Judíos ö̧ja̧ jäyä pä ö huȩnȩmä̧ ö̧ja̧
ä'ca ötä juruhuächi'ö pä'ä'chäcuäu jue'epö icuinä̧u̧, Dios iḩuȩnȩ huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ ö̧ yoretö

topö, ―Jesústä ja̧'a̧ Dios huea päinäcumä― pä'ö ij̧ȩpä̧'chö̧.

Juan u̧huo̧juȩ ̧nä̧u̧ru̧ Pablo jiähuome ö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧mä̧diņö̧ huȩnȩ

19 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, Apolos Corin o ötahuiyänä ö̧ja̧'a̧nä̧, Pablomä möä'quiyu 'quȩtȩnä̧
'cuä'opäji'ca̧ Efeso ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧. Juhuorömä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ yotöcunärö

po̧cuip̧iņö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'o̧cui'̧ä̧u̧ru̧mä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧: ―Ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö
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cuamöcuädätucuomenämä, ¿Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuä̧u̧mä̧: ―Ujutumä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ jerupätöjä. Ja̧u̧ kö̧ pä'ö'inä yorö'isotä ä̧ju̧cu̧'iņä̧
ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pä'ijätöjä― pä'ö ädä nätö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ädätäcu Pablo päinä̧u̧: ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧
¿Däje huȩnȩnä̧ cu'utächi'inätucuä ö?― päinä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧: ―Juan u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩnä̧tä̧
pötächi'inätöjä― pä'inätö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pablo pä'inö: ―Juanmä iso päi'önä ajiyanä
pötäde'inö ö̧ja̧rö̧, pärou icu amöcuädäcuähuä huȩnȩ huo̧juȩtö̧: ―Ttö cho'comenä içhä̧cua̧rö̧tä̧
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö ö̧ja̧rö̧ huo̧juȩtö̧ kä̧nö̧ u'utäde'inä̧u̧. Ja̧u̧ o'comenä
içhä̧cua̧do päinäcumä ¡Cristo Jesústä ja̧'a̧!― pä'inö Pablomä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧ pötächi'inätö. 6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo u̧mö̧nä̧ jahuätörö mȩo̧mȩnä̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jä̧mä̧diņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jä̧mä̧dä̧u̧ korotö ̧huȩnȩnä̧'iņä̧ ucuocuinätö, Dios päji
huȩnȩ'iņä̧ ji'ähuinätö. 7 Jahuätö u̧mä̧tö̧mä̧, ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö tö'cöhuächi'önä jiņa̧'a̧.

Pablo Efeso ötahuiyänä huäbodäcuä a̧'ȩ ö̧jiņö̧ huȩnȩ
(Hechos 20:31)

8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä kä̧hua̧tö̧ huä̧mȩtu̧cuä̧ jo̧mȩnä̧ judíos u̧huo̧jui'̧odenä do'ächä̧rö̧ huäjunä
yecuäcuähuä juiyönä jiähue'inä̧u̧. Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö, jueö huȩnȩ ese yarö pä'ö, jue'epä'chö
icu ji'ähue'inö Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cömä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä, öarodönä
päi'ä̧u̧ esetocotö pinätö̧: ―Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧cuä̧huä̧nä̧ suroja'a― pä'ö ucuocuä'chinätö o'ca
toi'önä ä'ca ö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuä'chiyäcu jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ pporächi'inö Pablomä.
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧'iņä̧ chutäcu o'ipächinö. Mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ Tirano u̧huo̧juȩ ̧node pä ode ö
jueö huȩnȩ ese yarö pä'ö jue'epä'chö icu ji'ähue'inö Pablomä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jiähue'ina'amä,
todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä ji'ähue'inö juhuode ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧
ka̧cuä̧tö̧mä̧ judíos ö̧ja̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧'iņä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧.

Efeso ötahuiyä ömä recuätö esetönä päi'önä Dios iḩuȩnȩtä̧ juruhuinö huȩnȩ
11 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, ö̧ja̧ eru juäi koro ö'inä abonänö rö̧ä̧ö̧ jȩpä̧'chiņö̧ Pablonä.

12Ö̧'ca̧tä̧huä̧'cua̧ jö̧ ö̧'iņä̧, paño'cua̧ jö̧ ö̧'iņä̧ chutä idepänä rö̧jö̧ o̧ta̧mä̧ na̧nȩpä̧tö̧rö̧ ȩpȩ'ö̧
yomenä umärichei ömä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧. Isoppa huotö suropätö'inä rä'ecuächä'chinätö

jahuätö ö. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ korotö, judíos ja̧'a̧nä̧, isoppa huotörö rä'epö icu cue'ächä'ijätömä
jitötä a̧mo̧nä̧ amöcuädö Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧i ̧ o'ö hue a pä'inätö, ö̧ja̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧ isoppa huotö
suropätörö rä'epö cua pä'ömä. Pa̧'a̧nö̧ pä'äjätö jiņa̧'a̧ isoppa huotörö: ―¡Pablo jiähuäcu
Jesús im̧iņä̧, huetä̧u̧jä̧ räcuopächätucua pä'ö!― jö̧nä̧. 14 Esceva i ̧ ̧mö̧'iņä̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧
u̧mä̧tö̧ jo̧mȩnä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņä̧tö̧. Escevamä sacerdotes uruhuotö işa̧, judíos ö̧ja̧ işa̧ jiņa̧'a̧.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa hua̧mä̧ jahuätörö ädä nö pa̧'a̧nö̧: ―Jesúsrumä huo̧jua̧sä̧. Pablo
ötö'cö'inä huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu chieruhuä̧u̧ru̧mä̧ ucuotocösä―. 16 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧
isoppa hua̧ su̧ro̧pa̧ ö̧jä̧cu̧mä̧ jahuätörötä tö'ö rä̧mö̧ hua'adi'ö, suro juoepiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ suro
juoepä̧u̧mä̧ juhuode isode jacuä ö jopächö ubara uhuäyotötä dö'ecuächinätö ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧
rä̧'che jö̧nä̧tä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ 'cuäopäjimä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ o'ca toi'önä Efeso ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧, judíos
ö̧ja̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧'iņä̧. Ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä ye ecue'önä päi'inä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

Tu̧ru̧hua̧ Jesús ötö'cömä juiyo ucuotönö amöcuädinätö ö̧ja̧mä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ ji'ähuä'chö icu ichipä̧riņä̧tö̧. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätö umäri'ä ujurunä
kä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ umäri'ä cuyäru jiņä̧ yo̧mȩtȩ i'cächö, kuhuä'chö icuinätö o'ca toi'önä ä'ca ö. Ja̧u̧
umäri'ä cuyäru micuä pa̧ja̧tö̧ to omenä, cincuenta mil pärätä o̧bi ̧ ä̧tȩcuo̧mȩ jiņa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧

jö̧nä̧ juruhuächi'ö rö̧ä̧chiņa̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧. Koro huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö juruhuina'a.
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Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ ö̧ jo̧mȩ päi'omenä Pablo Roma ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ i'̧cha̧ pä'ö amöcuädinö huȩnȩ
21 Ja̧u̧ jo̧mȩnö̧ 'cuäopomenä Pablomä Macedonia rȩjȩnä̧'iņä̧, Acaya rȩjȩnä̧'iņä̧ cueächö

o'ca'a Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö amöcuädinö Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Ja̧u̧ o̧du̧nä̧ tochö o'ca'amä Roma ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ topö chi'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'inö.
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ churutä ppä'ädä̧rä̧tö̧ ö̧ ta̧ju̧ru̧ hue'inö Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ̧'cha̧ pä'ö. Ka̧ra̧mä̧
Timoteo'inä, ka̧ra̧mä̧ Erasto'inä jiņa̧'a̧ juhua'a ̧'cha̧ pä'ö hueinä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutämä
juiyomä recuocötä Asia rȩjȩnä̧tä̧ kiņö̧ jiņä̧.

Efeso ötahuiyä ö̧ja̧ recuätö huo äcuäunä Demetrio huȩnȩ ö̧ȩpiņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧ ötahuiyä ö̧ja̧ öjö'cö juiyönä rö̧ȩnä̧tä̧ huȩnȩ päi'ina'a Jesús u̧mä̧nä̧nä̧

'chä̧tö̧ ötö'cö. 24Huȩnȩ ö̧'ȩpiņö̧mä̧ Demetrio pä äcu jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ Demetriomä pärätä ö
adicuä işa̧ jiņa̧'a̧. Ttö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Diana pä äcuarö úcuo teäcuähuode a̧'u̧cuä̧ pärätä ö adicuä
o̧dȩhuiy̧ä̧ adicuä işa̧ piņö̧. Ja̧u̧ juäi aditome ö umöhuäyotö huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä ö̧ja̧mä̧ öäre
pärätä rö̧ȩnä̧ ȩmä̧'ij̧ä̧tö̧ jiņa̧'a̧ micuämä. 25 Ja̧u̧ Demetriomä umöhuäyotörö'inä, korotö ja̧u̧tä̧
juäi adicuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'a pä'ö huopinö. Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'äji o'ca'a pä'inö:
―Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧, ucutumä huo̧juä̧tö̧jä̧ piy̧ȩ juäi adicuänätä tö̧ja̧'a̧mä̧. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
topö'inä topätöjä, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ Pablo recuätö ö̧ja̧ pä'äji ese nö cuipönä, chutä
päö esetönä jiähue'ä'cha'amä, ―tö̧ä̧nä̧hua̧tö̧mä̧cö̧ u̧mö̧nä̧ adicuämä― pä'ä'chö. Porö Efeso
ötahuiyä ötämäcö̧ ja̧'hua̧nö̧ jiähue'ä'cha'amä. O'ca juiyönä Asia rȩjȩ ö̧mä̧ ta̧ju̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
ja̧'hua̧nö̧ esetönä ji'ähue'ä'chödo pä'ö ä̧ju̧cuä̧tö̧jä̧ ucutumä. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ jiäu huȩnȩmä̧
ra̧huȩpij̧a̧'a̧. Piy̧ȩ juäi adicuä ujutu taditähuämä suroja'a pä ö'a̧nö̧tä̧ päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ja̧u̧tä̧mä̧cö̧. ¡Tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Diana, adihuänä ruhuaju, o'ca toi'önä Asia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧
ruhuäcuiyänä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ esetä'ijäcua köadihuänä kuruhuomä ucuotö juiyö'a̧nö̧tä̧ päi'a'a.
Jahuäjuru ucuotäcuähuode'inä ―micuähuoca'a― pä ö'a̧nö̧tä̧ päi'a'a!― pä'inö Demetriomä.

28 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ucuoja tejädi'ä̧u̧ ra̧huä̧riņä̧tö̧ juiyo. Juruhuächi'ö huopö
kä̧nö̧ pä'inätö: ―¡Efeso ö̧ja̧ tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ Dianatä adihuänä Ruhuajumä!― 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
o'ca toi'önä Efeso ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧ eruhua'ara̧'a̧tä̧ ra̧huä̧rö̧ huopäcuähuinätö. Ja̧'hua̧nö̧
huopäcuäu Gayorö'inä, Aristarcorö'inä, Macedonia ö̧ja̧rö̧, Pablo cueächa'anä a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧
'chu'ädinätö. Jahuätörö 'chu'huädö, recuätö ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧o̧mȩ, teatro pä ome, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
mo̧'ä̧miņä̧tö̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablomä jahuätö recuätö ö̧ja̧ ö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧jo̧mȩ doächa pä'inö.
Ja̧'hua̧nö̧ doächa päa'anä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧ hue ococu piņö̧ doächa pä'ömä. 31 Korotö
Asia rȩjȩ ruhuotö'inä, Pablorö repe'ätömä ̧huȩnȩ hue näcu ―ju̧huȩnȩ ra̧huȩjo̧mȩmä̧
docuhuächä'― pä'ö ajuähuipö jä'epä̧rö̧nö̧ ji ähuarö pä'ö.

32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧mä̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyönä jiņä̧u̧. Korotömä koro
huȩnȩ huo a'anä, korotömä koro huȩnȩ huopinätö. Recuätömä, ―¿Tta̧'a̧nö̧cö̧ pä'ö jiņä̧
yo̧mȩtȩ pä 'a'amä?― pä'ö'inä jerupinätö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ ö̧'quȩtȩ ö̧ rä'epö icuinätö
Alejandrorö. Judíos ö̧ja̧ jiņa̧'a̧ ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ja̧u̧ru̧ ki'opö ku̧niņä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Alejandromä ö'coruchi'a pä'ö u̧mö̧ cä'epinö, churutä huȩnȩtö̧ pä äji huȩnȩ ädäta pä'ö.
34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧ ―chutä'inä judíos ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧,
o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ huopinätö todäre horas 'cuäoi'önä: ―¡Efeso ö̧ja̧ tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧
Dianatä adihuänä Ruhuajumä!― pä'ö huopinätö. 35 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ötahuiyä ru̧hua̧ ippeye ru̧hua̧mä̧
ö̧ja̧ ö'coruchi'a pä'ö hue'äji'ca̧ pä'inö: ―¡Chahuaruhuä u̧mä̧tö̧, Efeso ö̧ja̧! O'ca toi'önä

huo̧juä̧tö̧jä̧ Efeso ötahuiyätä cuiä̧̧nä̧hua̧ju̧ Diana adihuänä ruhuajuru ucuotäcuähuode a̧ ä̧ra̧
pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧mȩ ja̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajutä ka̧'u̧cuä̧'iņä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ Júpiter ö̧jo̧mȩ ö̧
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mo̧iņö̧ porötä a̧ ä̧ra̧ pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧mȩ ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä. 36 Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ömä jui'̧a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'coruchi'ätucui. Amöcuädäcuähuä
juiyönämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. 37 Pitö u̧mä̧tö̧, ucutu cui'cächäjätucuä̧u̧mä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ ucuotäcuähuä
odehuiyä ömä nä̧'u̧cuo̧co̧tö̧ päjätö. Cuiä̧̧nä̧hua̧ju̧ Dianarö'inä suronämä pä'ocotö päjätö.
38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Demetrio'inä, chutäcu aditätö'inä huȩnȩtö̧ pä a pä'ö u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧mä̧
ro̧ȩcuä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧ ä̧ju̧cua̧tö̧ pä'ömä. Rȩjȩ hueähuä ruhuotö'inä ka̧cuä̧tö̧. Jahuätö
ä'ca ömä huä̧iņä̧ ucuocuaja, huȩnȩtö̧ pä a pä'ömä. 39 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä koro huȩnȩ

jäcuhuepätucua pä'ö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩ päö'anö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ruhuotö
ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧tä̧. 40 Jitä mo̧ro̧ huopäcuäu mo̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuä̧jim̧ä̧ ra̧huȩpij̧a̧'a̧tó ujutu Efeso
ö̧ja̧rö̧. Ujuturu'inä jä'epö ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ turuhuotömä. Ja̧'hua̧nö̧ jä epö ömä tädäta pä'ömä

jui'ajatöjä suronätä tö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧ ötö'cömä― pä'inö. 41 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö jahuätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cui'̧ä̧jä̧tö̧ o'ca toi'önä̧rö̧ ̧hua̧ pä'ö hue'inö.

Pablo huoi'canä i'̧cha̧ päji hueyecuäcu Macedonia
rȩjȩra̧'a̧'iņä̧, Grecia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧ mocunätä̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ

20 1Huopäcuäu cä ädäji o'ca'a Pablomä, Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ huopinö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'a
pä'ö. Jahuätörö hua'adi'ö te'äu cä'ädö rä'opinö Macedonia rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö. 2 Ju̧huä̧jä̧

rȩjȩ ö̧mä̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧ 'qui'epö ucuocuä̧ya̧ cue'ächinö. Ju̧huȩnȩ 'cuä'opäji'ca̧ Grecia rȩjȩra̧'a̧
rȩbȩhuiņö̧. 3 Ju̧huȩnȩmä̧ kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧ kiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Siria rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö,
huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö täcö jo̧mȩ päi'a'a, judíos ö̧ja̧ churutä suronä jȩ a̧ pä'ö
amöcuädäji huȩnȩ huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Macedonia rȩjȩnä̧tä̧ 'cuä'opö ppa̧huä̧cha̧

pä'ö amöcuädinö. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sópater'inä Pablorö a̧huä̧ra̧ pä'ö 'chiņö̧ Asia rȩjȩra̧'a̧ i'̧cha̧'a̧nä̧.
Sópatermä Berea ö̧ja̧ işa̧. Aristarco'inä, Segundo'inä a̧ ä̧ra̧ pä'ö 'chiņä̧tö̧, jahuätömä Tesalónica
ö̧ja̧. Gayo'inä 'chiņö̧, ja̧u̧mä̧ Derbe ö̧ja̧ işa̧. Timoteo'inä 'chiņö̧. Tíquico'inä, Trófimo'inä 'chiņä̧tö̧,

jahuätömä Asia ö̧ja̧. 5 Jahuätömä ä'canätä 'chiņä̧tö̧. 'chä̧jä̧tö̧'cotö ujuturu a̧'ä̧riņä̧tö̧ Troas
ötahuiyänä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä pa̧ ppö̧ä̧mö̧ juiyönä cuäcuähuä pä'cäri beipächäji o'ca'atä
Filipos ötahuiyä ö rä'opö huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opinätöjä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jim̧ö̧tȩ mo̧ro̧
päi'omenä tö̧rȩbȩhuiņä̧u̧ Troas ötahuiyänä. Ju̧huȩnȩmä̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todäre mo̧ro̧.

Pablo, Troas ötahuiyä ö yodo recuo ucuocuomenä Eu co mo̧ä̧chiņö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧mä̧, Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧iņä̧tö̧ pa̧
̧'tȩ'chä̧ra̧m pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩnä̧ Pablomä, mo̧ro̧ juhuomenä räopäcua'a jo̧mȩnö̧

kä̧nö̧ ji'ähuinö jahuätörö. Recuo ucuocuinö yodo kä'co juoächönä. 8 Ju̧huȩnȩ, ju'toju işo̧ca̧, jiņä̧
yo̧mȩtȩ tö̧ca̧ca̧cui'̧o̧ca̧ jacuämä lámpara o̧yu̧ rö̧ȩnä̧ cuoina'a. 9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, ya̧tȩ mö̧ä̧ya̧, Eu co pä'ö
miçua̧mä̧ isode isate ä'ca huä̧nö̧ täcunä ä'i'önä päi'inäcu. Pödimä juiyo juruhuinäcu. Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ Pablo juhua'a yabocutä jiähua'anä ja̧u̧ Eu comä mo̧'ä̧chiņö̧ huä̧bo̧jä̧cuä̧ ju'tä ö rȩjȩcu̧.
'Corupä'i'äjirötä cä'epinätö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä mȩyȩhui'̧ö̧, 'corupä'i'äjirö mo̧'ä̧mö̧
hua'adi'ö pä'inö: ―¡Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'! A̧'cua̧rö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ 'cha'ächinö ju'toju. 'Cha'ächäji'ca̧, pa̧'iņä̧ 'tȩ'chä̧rö̧, cuä̧nö̧'iņä̧ cuäji'ca̧ recuo
ucuocuinö jiņä̧, mo̧ro̧ päi'äcua'a tö'cöhuächi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu cä'ädö rä'opinö täcö. 12Mö̧ä̧ya̧
päjirömä a̧dȩcua̧rö̧tä̧ o'ipö do'ädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juiyo rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ adihuächi'inä̧u̧.

m20:7 Pa̧ ̧'tȩ'chä̧ra̧ pä'ö päa'amä, Ttu̧ru̧hua̧ 'corupäi'inö huȩnȩ amöcuädö cuäcuähuä jiņa̧'a̧do.
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Pablo Troas ötahuiyä ö rä'opö Mileto ötahuiyära̧'a̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ
13Ujutumä ä'canätä 'chiņä̧tö̧jä̧ huoi'cara̧'a̧mä̧. Juhuä'ca, isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ Asón

ötahuiyära̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧. Asón ötahuiyä ö Pablorö tȩma̧ pä'ö amöcuädinätöjä chutä ja̧'hua̧nö̧
jȩta̧ pä'ö huea'a ö. Chutämä ö̧jä̧pö̧nä̧tä̧ i'̧cha̧ pä'inö ju̧huȩnȩ jubömä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Asón
ötahuiyä ö ujuturu ö̧'o̧cui'̧o̧mȩnä̧ ujutucu huoi'canä ö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö o pinäcu. Juhuorömä
Mi lene ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. 15 Juhuorömä, huoi'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opäjätö'cotö, koro
mo̧ro̧ päi'omenä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Quío kä'co işä̧sa̧ pä̧tȩcuä̧nö̧. Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧ koro mo̧ro̧ Samos kä'co
işä̧sa̧nä̧ rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧. Rä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö, Trogilio ötahuiyänä ä'inätöjä. Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧
Mileto ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. 16 Pablomä Efeso ötahuiyänä doächoca'atä, 'cuä'opötä
'cuäopa pä'ö amöcuädäja'a ö Mileto ötahuiyänätä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Asia rȩjȩnä̧ recuo ö̧ja̧ pä'ocö
pinö. Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ jurunänö iŗȩbȩhui'̧a̧ pä'inö, adiunänö jö̧ ö̧mä̧ Pentecostés mo̧ro̧
päi'omenä juhua'atä ö̧ja̧ pä'ö.

Pablo Efeso ötahuiyä ö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ röji te'äu ucuocuinö huȩnȩ
17 Pablomä, Mileto ötahuiyänä kä̧nö̧, Efeso ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧ cha pä'ö ji ähuäjiyarö pä'ö hue'inö. 18 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ö̧rȩbȩhuä̧cu̧mä̧ Pablo pä'inö jahuätörö:

―Ucutumä huo̧juä̧tö̧jä̧, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ chö̧jiņö̧mä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ Asia rȩjȩnä̧ chiŗȩbȩhuiņö̧
mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ 'cuäopönätä chö̧jiņö̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧. 19 Chamonä ucuotäcuähuä, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
juiyönätä, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pädi'önä Tu̧ru̧hua̧ hueö jȩpö̧ kiņö̧sä̧, ajuäu kä̧nö̧tä̧, usurä'inä
chȩmä̧hua̧'a̧nä̧. Usurä chȩmä̧u̧nä̧ jiņa̧'a̧ judíos ö̧ja̧ örö huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧.
20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ku̧niçuä̧ juiyönätä chä̧ppö̧tä̧ro̧ca̧'a̧, o'ca juiyönätä ppädö'a̧nö̧ jö̧
huȩnȩmä̧ ji'ähue'inösä ucuturumä. O'ca toi'önä ä'ca ö'inä, cuoju odehuiyätucu u'inä
ji'ähue'inösä. 21 Judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ji'ähue'inösä: ―Cuamöcuädätucu pärou
icu Diosrötä amöcuädö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cui―̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ chö̧jiņö̧mä̧
huo̧juä̧tö̧jä̧. 22 Jitä'inä chö̧jö̧ topätucui ö. Jitämä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ yö̧'ȩpö̧ rö̧tä̧hua̧ jö̧nä̧ 'chö̧sä̧
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧, juhua'a ö örö 'cuäopä̧cuȩ chieruhua'anätä. 23 Jiy̧ȩtȩ 'cuäopä̧cuȩ
huȩnȩtä̧ huo̧jua̧sä̧. O'ca juiyönä ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ ö̧ korome ö'inä, korome ö'inä yoräteunä
jiähue'äcusä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧: ―Cärenä pä̧cuä̧huä̧tä̧, ubara uhuähuätä a̧huä̧rä̧cu̧jä̧―
päcusä pä'inö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧ ä'cuoyäcuähuocösä chi'̧cha̧ pädäji chihueyeta
pä'ömä. Cha̧mo̧nä̧ cha̧'cua̧rö̧'iņä̧ repe'äcuähuocösä. T ̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ amöcuädö jo a'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ö jȩcha̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ eseunutä jo̧mȩnö̧ cädäda pä'ösä cha̧mo̧nä̧
cha̧'cua̧rö̧ repedäcuähuoca'atä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús u chaditähuä chȩmiņö̧, Dios mippoönä
ppädäcuähuä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähue'a pä'ömä jo̧mȩnö̧ cädäda pä'ösä. 25Ucutu cu̧'quȩtȩ ö̧
Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ji'ähue'ö cue'ächinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, iso päi'ötä ja̧'a̧ pä'ö, jitä
porö yabocumä ucutumä örö tocu'u juiyätucuäcua'amä huo̧jua̧sä̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jitä mo̧ro̧
pä'ösä ucuturu: ―O'ca toi'önä to e'äcuotö to e'ä̧cuȩmä̧ ömäcö̧ huȩnȩ hua̧mä̧―. 27 Ttömä,
Dios amöcuädö huȩnȩ, ucuturu jidähua pä'ö hueinömä, o'ca juiyönätä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ku̧niçuä̧
juiyönätä ji'ähue'inösä ucuturumä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧
ucutumä. O'ca toi'önä o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧ huotörö'inä u̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧tu̧cui.̧ Jahuätö, Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧, Dios ä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotörö a̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ömä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ hue'ö
u̧ju̧niņä̧u̧jä̧ toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päcuhui'ätucunämä. Jahuätömä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä ucuojanä
mitö ȩmiņä̧u̧ ja̧'a̧. 29Huo̧jua̧sä̧, ö chiu̧̧ o'ca'amä, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ chäcuotö korotö, böo ä̧huiŗiţö̧
pä̧içuä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö, o̧huȩja̧tö̧ huotörö jȩpö̧ cua pä'ö. 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututä cua̧mo̧nä̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧'iņä̧ yotöcunä jueö huȩnȩ jerutu cua pä'ö huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ pä 'äcuotö,
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jitötä pä ö huȩnȩ ese yatö pä'ö Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧mä̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧
to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ttö chö̧tä̧bo̧tä̧riņö̧'iņä̧ amöcuädi'ätucui. Huäbodäcuä a̧'ȩ 'cuäoi'önä,
mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä, cädi'äcuähuä juiyönä o'ca toi'önä̧rö̧ ra̧huȩpi ̧ jö̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ täbotä̧riņö̧sä̧.

32 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, jitämä Dios ujurunätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ a̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧
pä'ö huedipä̧u̧jä̧ ucutumä. Iḩuȩnȩ ujurunä'inä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö huedipä̧u̧jä̧ chutä mippoönä
ppädäcuähuä huȩnȩ ujurunä. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ juruhua'a, 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ böo juocuhuätucua
pä'ö. O'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätöcutä yo̧mȩtȩnä̧ Jä'o öäre ö cuȩmä̧tu̧cua̧
pä'ö'inä juruhua'a. 33 Ttömä korotö öäre pärätä'inä, öäre oro'inä, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧
pä̧huä̧ u'ocö pä'ijösä. 34Ucututä'inä cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, örö'inä, öcu cue'ächätörö'inä
recuä rö̧jö̧ chö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ömä ötä chu̧mö̧nä̧ chadi na'amä. 35 Ja̧'hua̧nö̧ chaditomenämä
o'ca juiyönä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö chij̧ȩpiņä̧u̧jä̧, ―ucutu'inä pa̧'a̧nö̧ aditö ppäcuhuädätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ juiyupätörömä― pä'ö ö chö̧jö̧ ö̧ topö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Jesús päinö'inä
amöcuädi'ätucui: ―ȩmö̧ ö̧'iņä̧ abonänö eseu iyötä― päinömä― pä'inö Pablomä. 36 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö rö̧nip̧ö̧ Pablomä ihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧, o'ca toi'önä jahuätöcu Diosrö ucuocuinö. 37 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧ jahuätö o'ca toi'önä a̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuä juiyönä ajuäu, Pablo u̧ru̧pä̧'quȩnä̧ hua'adi'ö
'chu̧ o̧pä̧'chiņä̧cu̧. 38 Koro jiähuäji ö'inä abonänö juiyo a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧iņä̧u̧, ―jitä porö yabocumä
ucutumä tocu'u juiyäcuotöjä örömä― päjiyä̧u̧. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ huoi'cara̧'a̧ päi'önä a̧ ä̧riņä̧cu̧.

Pablo, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ i'̧chiņö̧ huȩnȩ

21 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, jahuätö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ku̧nip̧ö̧, huoi'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opinätöjä
ujutumä. Jueönätä 'chä̧nö̧ Cos kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Juhua'a ö, mo̧ro̧ juomenä

Rodas kä'co işä̧sa̧ra̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Juhuorö kä̧nö̧ Pátara ötahuiyära̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧jä̧. 2 Pátara
ötahuiyä ömä koro'ca po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧, Fenicia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧'ca. Juhuä'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opinätöjä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ rä'opäjätö'cotö ̧'cho̧mȩnä̧ Chipre kä'co işä̧sa̧ uhuähua'a topinätöjä. Ju̧huä̧sa̧ tö'ohue
ja̧'a̧cu̧ ki'̧ip̧a̧'a̧nä̧ 'cuä'opö Siria rȩjȩra̧'a̧ 'chiņä̧tö̧jä̧. Siria rȩjȩra̧'a̧ pä'i'ö, Tiro ötahuiyä ahuaränä
rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧, huoi'canä pȩjö̧mä̧ ju̧huȩnȩtä̧ huä̧nä̧dö̧ cua pä'ö hue äjome ja̧'a̧ ö̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧ru̧ po̧cuip̧ö̧, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todäre mo̧ro̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ ju̧huȩnȩmä̧. Jahuätömä Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Pablorö ro̧'ȩpö̧ ji'ähuinätö: ―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧mä̧ cui'̧chä̧'―
pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todäre mo̧ro̧ 'cuäopäji o'ca'a juhua'a yabocu ̧'cha̧ pä'ömä
rä'opinätöjä. Rätopa'anä ötahuiyä u̧mi ̧ jubö ichö a̧ ä̧riņä̧u̧jä̧, ̧rȩcua̧mö̧cu̧'iņä̧, ̧ ̧mö̧cu̧'iņä̧.
Juhuorömä dubora jäyora ö hue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ Diosrö jä'epinätöjä. 6 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ te'äu cä'ädö huoi'canä pä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧, jitömä ojusodera̧'a̧ ppa̧ ä̧cha̧'a̧nä̧. 7 Tiro
ötahuiyära̧'a̧ ö̧ ajenä ̧'chä̧ji ̧ cätädomenä, Tolemaida ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧. Juhuorömä,
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ te'ähuinätöjä. Jahuätöcumä ya'ute mo̧ro̧tä̧ ka̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧.

8 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧, ujutu Pablocu cuetächä'ijome ömä, 'chä̧nö̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Cesarea
ötahuiyära̧'a̧. Juhuorömä Felipe, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuä işa̧, ojusodenä do'ächinätöjä.
Ja̧u̧mä̧ Jerusalén ötahuiyä ö ko̧ro̧mö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö hue pinä̧u̧ işa̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ ojusodenä
do'ächö ja̧u̧cu̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 9 Ja̧u̧mä̧, i ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧, recuo to'ätörö pa̧ja̧cuä̧nö̧ huotörö, Dios
päji huȩnȩ ji'ähuä'ijätörö ku̧nä̧riņö̧. 10 Täcö recuo mo̧ro̧ jiņa̧'a̧ ju̧huȩnȩ tö̧ja̧cua̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
tö̧ja̧cuo̧mȩnä̧, ya̧tȩ Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä işa̧, Agabo pä'ö miçua̧, Judea rȩjȩra̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧
ichinö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujuturu rȩbȩhuä̧ji'̧ca̧ ja̧u̧mä̧, Pablo äcänä ̧'ä̧dä̧cuä̧huä̧ta̧ ȩmo̧po̧'ö̧ chutä
u̧mö̧nä̧'iņä̧, ö̧jä̧piy̧ä̧nä̧'iņä̧ nö'cäu kä̧nö̧ pä'inö: ―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ö. Judíos
ö̧ja̧mä̧, Jerusalén ötahuiyä ö pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ önö'cäcuotö, piţa̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧

nö'quipö judíos huocotörö iyö ̧cuä̧cua̧― pä'ö pä'inö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ujutumä,
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Cesarea ö̧ja̧cu̧tä̧ Pablorömä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä̧'ȩpä̧rö̧ ro̧'ȩpiņä̧tö̧jä̧: ―Jerusalén ötahuiyära̧'a̧mä̧
cui'̧chä̧'― pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧tȩpä̧cu̧ Pablomä adä nä̧u̧jä̧: ―¿Dä̧bö̧ cuajuähuä'chätucua'a ö,
örö a̧'u̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧? Ttörö önö'cö ömä huä̧iņä̧tä̧ jä̧cua̧'a̧. Jerusalén ötahuiyä ömä Tu̧ru̧hua̧

Jesús im̧iņä̧ 'corupädi'ö ö'inä jo̧mȩnö̧tä̧ hua̧sä̧― pä'inö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ro̧tȩpä̧cu̧'iņä̧ esetö
juiyönä jä̧'chiy̧ä̧u̧ cätädi'inäcu täcö. ―Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ 'cuäopa'aja―
jö̧nä̧tä̧ pä'inätöjä.

15 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a töäremä jo̧mȩnö̧ ȩnip̧ö̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņä̧tö̧jä̧. 16 Cesarea
ötahuiyä ö yotöcunä Jesús u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧'iņä̧ ujutucu ichinätö. Jahuätömä ya̧tȩ, Chipre kä'co
işä̧sa̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧, Mnasón pä'ö miçua̧rö̧, o'ipinätö ujutucu icha pä'ö. Ja̧u̧mä̧ täbocötä päi'önä Jesús
u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧cu̧ piņö̧. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧, ojusodenä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩä̧cua̧mä̧.

Pablo, judíos esetä'ijö icuipö juiyiyatö pä'ö ro̧ ȩpiņö̧
huȩnȩ Jacobo'inä, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧

17 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ tö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ juiyo esehuächi'önö
te ähuinä̧u̧jä̧. 18 Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧ koro mo̧ro̧ päi'omenä Pablomä, ujutucutä 'chä̧nö̧, do'ächinö
Jacoborö. Ju̧huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ka̧cuiņä̧tö̧. 19 Jahuätörö te'ähuäji'ca̧
Pablomä, jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧ ucuocu, adiunä jiähuinä̧u̧ chutä aditome ö judíos huocotö ö̧'quȩtȩ ö̧
Dios jȩä̧'chiņö̧ huȩnȩ. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ucuotö eseu, Pablorö
pä'inätö: ―Tö̧jä̧hua̧, ucumä topöjä judíos ö̧ja̧ ö̧mä̧ juiyo recuätö ja̧'a̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
amöcuädinätömä. Jahuätö o'ca toi'önätä Moisés Hueähuä Huȩnȩ jȩ a̧ pä'ömä juruhuächi'ö
kö'cätö ja̧'a̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu cutö'cö ji ähua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧: ―ja̧u̧mä̧, judíos ö̧ja̧rö̧,
o'ca toi'önä judíos huocotö ̧rȩjä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧, huä̧iņä̧ icuipätucui Moisés hueinömä
pä'ö huo̧juȩtö̧do pä'ö. Cui ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ ̧jȩta̧ 'cuiocuä'inä, judíos hueyenä jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ huä̧iņä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'― pä'ö huo̧juȩtö̧do pä'ö ji ähua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧
jȩ ö̧'a̧nö̧jä̧ ö̧? ―Ucu cu̧rȩbȩhua̧'a̧mä̧ ä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧tä̧ ja̧'a̧. Ttä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧cuo̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutu pätömä pa̧'a̧nö̧ jȩpi.̧ Pomä ujutucu ka̧cuä̧tö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧

u̧mä̧tö̧, jȩ ä̧cuȩ Diosrö pä'ö ku̧niņä̧tö̧mä̧. 24 Jahuätörö o'ipi. Moisés hueinö'a̧nö̧ cuadihuächi'önä
töcäu jȩä̧cuä̧huä̧ adicu icui jahuätöcutä yo̧mȩtȩnä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a mippotö'inä mi yitö
uhuo'che quiräu cua pä'ö täcö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧ o'ca toi'önä ucuru topö u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧,

―Pablo ötö'cö ucuohua'a tä̧ju̧cuä̧'chiņö̧ huȩnȩmä̧ a̧mo̧nä̧ ja̧'a̧― pä'ö, ―Pablo'inä jueönä
jȩpö̧ kö̧. Moisés hueinö huȩnȩ'iņä̧ esetö― pä'ö u̧huo̧juä̧cuo̧tö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos
huocotö ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ täcö huȩyu̧tu̧ hue'inätöjä tamöcuädömä. Jahuätömä jitä
ucuru pätäji'a̧nö̧ jȩ a̧ pä'ömä recuä rö̧jo̧ca̧'a̧ pä'ö amöcuädinätöjä. Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, tätähuä'ca im̧iņä̧
iy̧ä̧hua̧rö̧'iņä̧, ucuoja'inä, nu̧'u̧ içuä̧hua̧rö̧'iņä̧ ucu juiya pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cähuoca'ara̧'a̧
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩ ö̧ juiya pä'ö amöcuädinätöjä― pä'inätö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu Pablomä
jahuätö pa̧ja̧cuä̧nö̧ u̧mä̧tö̧rö̧ o'ipinö. Mo̧ro̧ juomenä jitötäcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ adihuächi'önä töcäu
jȩä̧cuä̧huä̧ adicu icuinö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jahuätöcu 'chä̧nö̧ Dios ö̧jodenä do'ächinö adihuächi'önä
adicu icuähuä beipächä̧cuȩ mo̧ro̧ jiähua pä'ö. Ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ pätecuächomenä jahuätö ya̧cu̧nä̧rö̧
pätetö amöcuädö, Diosrö iyähuä'inä ya pä'ö jiņa̧'a̧.

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧ Pablorö 'chu ädinö huȩnȩ
27 Ja̧u̧ ko̧ro̧mö̧ ö̧ todäre mo̧ro̧ jä̧ji,̧ beipächäcua'a ä'canä yotöte judíos ö̧ja̧ ja̧'a̧nä̧ Asia

rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichäcuähuotö, Pablorö topinätö Dios ö̧jodenä ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ topö, ö̧ja̧ o'ca
toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧rö̧ huȩnȩ ö̧'ȩpö̧ Pablorö 'chu'ädinätö. 28 Pä̧içu̧nä̧ huopö
pä'inätö: ―¡U̧mä̧tö̧ Israel ö̧ja̧, ppä'ädächätucui! Pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ cue'ächö o'ca toi'önä̧rö̧ suronä
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huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧ pidetä. Judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Moisés Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, pode'inä suro
juo'epö huo̧juȩtä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧ pidetä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jitämä, pȩnȩ adihuä juäi isome'inä suro
juo'epäji. Dios ö̧jodenä do'ädäji griegos ö̧ja̧rö̧― pä'ö huopinätö. 29 Pablorömä ötahuiyä kä'co ö
topäjätö'cotö jiņa̧'a̧, Efeso ö̧ja̧ işa̧ Trófimocu ö̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, ―ja̧u̧ru̧'iņä̧ Dios ö̧jodenä
do'ädäji a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ jiņa̧'a̧, ―griegos ö̧ja̧rö̧ do'ädäji―
pä na'amä. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧mä̧ juruhuächi'ötä
borepäcuähui'ö, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ jopächö mo̧'ä̧mö̧ Pablorö 'chu'ädinätö. Pablorömä 'chu'ädi'ö Dios
ö̧jode u̧miçu̧ do'ö rä'epö icuinätö. Yotäcu mö̧'ȩpö̧ icuinätö äpa yä'inä.

Cuä'ö cua'anä Pablo ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
31 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö cuä'ö cua pä'ö amöcuädinätö. Täcö cuä'ö cuometä päi'a'a, su̧ro̧da̧u̧
u̧ru̧hua̧ comandante huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧: ―Jerusalén ötahuiyä ömä o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧

suro juo'ecuätödo― pä'ö ji ähuäcu. 32 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ jiy̧ȩnä̧tä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧, su̧ro̧da̧u̧
uruhuotörö'inä o'ipächö 'chä̧hui'̧ö̧ ö̧ja̧ ö̧ja̧cuo̧mȩ jopächö 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧. Comandanterö'inä,

su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ to omenä Pablorö cuäcuä äjimä cä'ädi'inätö. 33 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ comandantemä
tö'cönänö 'chä̧hui'̧ö̧ Pablorö 'chu'ädinö. 'Chu'ädäji'ca̧ cuoräu o̧sa̧ to̧sa̧rȩnä̧ yö̧ ȩpa̧rö̧ pä'ö
hue'inö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ―Tide ju̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä, däje jȩä̧ja̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä― jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧
jä'epö ä̧ju̧cuä̧u̧, ö̧ja̧ borepäcuähuätömä koro koronötä pä'ä'chinätö. Korotö pönämä koro huȩnȩ
huopä'chinätö. Korotömä koro huȩnȩ jö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧ suro juo ecua'a ö
comandantemä jueö huȩnȩ u̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä jiņä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuodera̧'a̧
ȩpa̧rö̧ pä'ö hue'opo'ö icuinö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ hue'opo'ö icuä̧u̧mä̧ 'chahuächäcuähuäcä jubö
ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧ borepäcuähuätö pä̧içu̧nä̧ jȩ a̧'a̧ ö̧, su̧ro̧da̧u̧mä̧ u'upi'canätä huä̧do̧hui'̧ö̧

ȩmip̧iņä̧tö̧ Pablorömä. 36 Tto'ca'anä 'chä̧nö̧ ö̧ja̧ juiyo recuätömä huopinätö: ―¡Cuä'ö
icuätucuirö! ¡Cuä'ö icuätucuirö!― jö̧nä̧tä̧.

Pablo, ö̧ja̧rö̧ ucuocua pä'ö comandanterö jäepinö huȩnȩ
37 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuodera̧'a̧ täcö do'ädö cuometä päi'a'a Pablomä su̧ro̧da̧u̧
u̧ru̧hua̧ comandanterö pä'inö: ―¿Ucucu chucuocuató?― Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä jä'epö

ä̧ju̧cuiņä̧cu̧: ―Ucumä ¿griegos ö̧ja̧ ̧huȩnȩnä̧ ucuocu huo̧jua̧jä̧ tä̧ji?̧― pä'ö. 38―Ucumä, ¿chu
piņö̧ Egipto ö̧ja̧ işa̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Chu piņö̧, nip̧o̧ ja̧'a̧cu̧ ruhuotö hue ö 'choipa pä'ö, cuä'ö
icuähuä ö̧ja̧rö̧ cuatro mil jo̧mȩnä̧ o'ipächö, ö̧ja̧ toächomecu 'chiņö̧mä̧cö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucumä?―
pä'inö. 39 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablomä ädä nö: ―Ttömä ja̧u̧mä̧cö̧sä̧. Ttömä judíos ö̧ja̧ işa̧sä̧. Cilicia
rȩjȩ Tarso ötahuiyä ö, uhuäpächinösä. Tarso ötahuiyämä úcuo isome. Ttö̧ja̧cu̧ chucuocua pä'ö
hue'i ö― pä'ö ajuähuipönö jä̧'ȩpä̧riņö̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä Pablo ucuocua pä'ö
hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäcu Pablomä, 'chahuächäcuähuäcä kä'cocä kä̧mä̧dö̧, u̧mö̧ cä'epinö ö̧ja̧
ö'coruchi'a pä'ö. Adiu ö'coruchi'omenä, Pablomä judíos ̧huȩnȩ hebreonä ucuocuinö.

22 1 Pä'inö: ―Chahuaruhuä chö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧, chä̧'o̧tö̧'iņä̧ huȩnȩtä̧rö̧ päcuhuätucuäji
chädäta'anä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ö̧― pä'inö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ jitötä ̧huȩnȩ hebreonä ucuocua'a

ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ isocu 'coruchi'inätö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä juhua'a yabocu pä'inö: 3―Ttömä iso
päi'önätä judíos ö̧ja̧ işa̧sä̧. Tarso ötahuiyä ö, uhuäpächinösä, Cilicia rȩjȩ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
porötä, piy̧ȩ ötahuiyä ötä böo juo'inösä Gamaliel u̧huo̧juȩto̧mȩ ö̧ ucuotönö. Tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧
hueähuä jiņö̧ Gamaliel u̧huo̧juȩto̧mȩ ö̧mä̧, u̧huȩcuä̧nä̧ huo̧juȩcua̧ pinö̧sä̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ Diosrö
cheseta pä'ömä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ juruhuächi'ö ese nösä, ucutu o'ca toi'önä jitä piy̧ȩ mo̧ro̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupä 'önä'inä päi'önä ru̧'ä̧rö̧ ubara u'epi'änösä ömä
Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧tö̧rö̧mä̧. U̧mä̧tö̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ 'chu'huädö yö̧'ȩpö̧, cärenä
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päcuähuodenä rötä'chö jȩpi'̧ä̧nö̧sä̧. 5 Sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧'iņä̧, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧
huȩnȩ ucuocuäcuähuä ruhuotö'inä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩchiņö̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ömä.
Jahuätötä cuyäru ojiyä, tahuaruhuä huotörö hueähuojä örö iyinätö. Ja̧'hua̧nö̧ yäcu Damasco
ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧sä̧ juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ 'chu'huädö yö̧'ȩpö̧ chi'cächa pä'ö pocu, Jerusalén
ötahuiyära̧'a̧cu̧, porötä ro̧ȩcuä̧ mitähua pä'ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, juhua'atä chi'̧cho̧mȩnä̧mä̧,
Damasco ötahuiyära̧'a̧ chötö'cöhuächi'a'a, kä̧hua̧ jueö tö'cöpächi'örö jeruhua'ara̧'a̧tä̧ ―Neru―
pä'i'ö ―Dä'ä― juruhuächi'ö kä̧dȩpiņä̧cu̧sä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧, chö̧jo̧mȩ o'ca juiyönätä. 7 Ja̧'hua̧nö̧
kä̧dȩpä̧cu̧mä̧ rȩjȩ mo̧'iņö̧sä̧. Mo̧'ö̧ kä̧nö̧ ä̧ju̧cuiņö̧sä̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ örötä ucuocua'a: ―Saulo,
Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧ kä̧nö̧ ubara ucuepa'a jä̧ ö̧ örömä?― pä'ö ucuocua'a. 8 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
ädä nösä: ―¿Di jä̧ chu̧ru̧hua̧, ucumä?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu pä'inö: ―Ttömä Jesús Nazaret
ötahuiyä Işa̧sä̧, ubara ucuepäcutä― pä'inö. 9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ öcu 'chä̧tö̧mä̧ tȩa̧u̧ topö ye'ecue'inätö.
Topömä to a'anä, örö ucuocuinö iḩuȩnȩmä̧ huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ chu̧ru̧hua̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu Tu̧ru̧hua̧mä̧
ädä näcusä: ―Ä̧rä̧mi'̧ö̧ täi Damasco ötahuiyära̧'a̧. Juhua'a ötä ji ähuä̧cua̧jä̧ o'ca juiyönä ucu
jȩcu̧'a̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧mä̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ tȩa̧u̧mä̧ juruhuächi'ö säruunä kä̧dȩpa̧'a̧ ö̧
chätocächi'önä päi'inäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ öcu 'chä̧tö̧ chu̧mö̧nä̧ 'chu̧huä̧rä̧nö̧ o pa'anätä
Damasco ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņö̧sä̧. 12 Juhua'amä kiņö̧ ya̧tȩ, Ananías pä'ö miçua̧, Moisés
Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ adiu ucuotö, o'ca toi'önä judíos ö̧ja̧'iņä̧ Damasconä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ötö'cö adiu
ucuocuä'ijäcu piņö̧. 13 Ja̧u̧mä̧ do'ächi'ö chö̧'o̧mȩ, jueönä kä̧mä̧dö̧ päinäcusä: ―Chö̧jä̧hua̧ Saulo.

Pä'äji ta̧'a̧nö̧ topi cui'äremä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ chi'äremä tochönä päi'äcu, chuhuäme ja̧'a̧cu̧
topinösä churutä. 14 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ päinäcusä: ―Tä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios 'quȩ'ȩpö̧ ȩmiņä̧cu̧jä̧
ucumä. Churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧'iņä̧ cu̧huo̧jua̧ pä'ö, Adihuä Işa̧rö̧'iņä̧ tocu'a pä'ö, iḩuȩnȩ'iņä̧ chutä
ä ö räopö cuä̧ju̧cua̧ pä'ö 'quȩ'ȩpö̧ ȩmiņä̧cu̧jä̧. 15Ucumä Ja̧u̧ ö̧jö̧ jiäcuähuä işa̧ päi'önä cu̧jä̧cua̧jä̧,
tocu'äji'inä, cuä̧ju̧cuä̧ji'̧iņä̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ jicuhuähua pä'ö. 16 Jitämä
juhua'a yabonömä a̧cu̧huä̧rä̧'. Ä̧rä̧mi'̧ö̧ ajiyanä cu'utächi'a täi. Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧tä̧ jä'epö suronä
jȩcu̧'ä̧'ij̧ö̧ töcö içuä̧hua̧ pä'i'i― päinäcusä Ananíasmä― pä'inö Pablomä.

'Chahuächäcuähuäcänä kä̧nö̧ Jerusalén ötahuiyä ö'inä
U̧ru̧hua̧rö̧ toinö huȩnȩ cä'epö Pablo ucuocuinö huȩnȩ

17―Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chiņö̧sä̧. Ppa̧'ä̧chä̧ji'̧ca̧ Dios ö̧jode ö
Diosrö ucuocuinösä. Diosrö chucuocuomenä u̧'cuo̧ ̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'inäcusä. 18 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä Tu̧ru̧hua̧rö̧ tochomenä päinäcusä: ―Jurunätä rä'opächi Jerusalén ötahuiyä ömä. Ttö
chötö'cö jicuhuäumä esetö juiy̧ä̧cua̧jä̧―. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inösä: ―Chu̧ru̧hua̧, jahuätömä
u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ o'ca juiyönä judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ömä, korode ö'inä, korode ö'inä ucuru
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧ 'chu'huädö iḩuä̧ji,̧ cärenä rötä'chö, cuäcuäpö'inä cuäcuäpö jȩchä̧'ij̧a̧'a̧mä̧.

20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu cutö'cö jiäcuähuä işa̧ cu̧mö̧huä̧ya̧ Estebanrö cuä'ö cuomenä ötä'inä ju̧huȩnȩ
kiņö̧sä̧. Cuä'ö icuätö ö̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧ a̧'ä̧rö̧ kä̧nö̧ Esteban ucuoja cuocua'a'inä ja̧'a̧tä̧ topinösä:
―¡Adihua'a! Huä̧iņä̧ 'corupäi'ä― pä'inösä pädinäcu. 21 Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu Chu̧ru̧hua̧mä̧ pä'inö:
―Porömä täi. Oto hue'ö chicuäcujä, judíos huocotörö jicuhuähua pä'ö― päinäcusä pä'inö
Pablomä.

Romanos ö̧ja̧ işa̧ ö̧jiy̧ä̧u̧ cuäcuäpätö ä'ca ö Pablo ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
22 Pablo ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a ä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩ jubötä ä̧ju̧cuiņä̧cu̧ ―judíos huocotörö

jicuhuähua pä'ö― päome jubötä. Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ ̧huȩnȩ pä̧içu̧nä̧ ucuocu huopinätö: ―¡Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧mä̧ si'epö icuirö! ¡Kä̧nö̧mä̧ ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧!― pä'ö huopinätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ huopö
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kä̧nö̧mä̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ o'cua ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, rȩjȩ işa̧ppä̧ ju'tojucu icuähuinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
jȩ ̧yä̧cu̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuode jacuä Pablorö do'ädö cua pä'ö hue'inö comandantemä. Ja̧'hua̧nö̧
hue'ö kä̧nö̧ pä'inö: ―Isä'panä cuäcuäpötä jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ hua̧, däje pä'ö ö̧ja̧ juruhuächi'ö
huo äcuähuäcu ja̧ pä'ö, chu̧huo̧jua̧rö̧ pä'ö jiņä̧ iso päi'önä― pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ hueä̧u̧
so̧ro̧da̧u̧mä̧ täcö cuäcuä arö pä'ö Pablo öjohuiyämä te'ädö icui'canä be'epö önö'quinäcu.
Ja̧'hua̧nö̧ önö'cäcu Pablo, ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧rö̧, ju̧huȩnȩtä̧ ippeyenä kö̧rö̧ jä'epö
ä̧ju̧cuiņö̧: ―¿Hueähuä ka̧'a̧ tä̧ji,̧ romanos ö̧ja̧ işa̧rö̧ nö'cö cuäcuä a pä'ö, ro̧ȩcuä̧ işa̧ jä'epö
ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧?― pä'inö. 26 Su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧ ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧ ji'ähuinö
comandanterö: ―Jȩcu̧'a̧ päcumä u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädäcuähui. Ja̧u̧mä̧ romanos ö̧ja̧ işa̧do―
päinä̧cu̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä tö'cö 'chä̧hui'̧ö̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ Pablorö: ―Ji'ähui.
¿Ucumä iso päi'önä romanos ö̧ja̧ işa̧jä̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo ädä nö: ―A̧'a̧, romanos
ö̧ja̧ işa̧sä̧― pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä pä'inö: ―Ttömä juiyo rö̧ȩnä̧ pärätä mitö

jȩpiņö̧sä̧ romanos ö̧ja̧ işa̧ pädi'a pä'ömä― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablomä ädä nö: ―Ttömä
uhuäpächötä, romanos ö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ uhuäpächinösä―. 29 Ja̧'hua̧nö̧ päö jiy̧ȩnä̧tä̧ Pablorö
jä'epö ä̧ju̧cu̧ cuäcuä a pä'ö a̧'ä̧rä̧jä̧tö̧mä̧ cä'ädi'ö pporächi'inätö. Comandante'inä ye'ecue'inö
―romanos ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧, chutä Pablorö önö'ca pä'ö huea'a ö.

Judíos ö̧ja̧ ö̧ jiņä̧ iso ruhuotö ä'ca Pablorö ȩpö̧ u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
30 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧ comandantemä adiunä u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'inö, judíos ö̧ja̧ Pablorö

huȩnȩtö̧ pä äjimä: ―¿ a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuocuä'chäja'amä?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablorö
yö̧'ȩpö̧ ötäjimä ejädö icuipö, sacerdotes uruhuotörö'inä, o'ca toi'önä jitötäcu huȩnȩ
ucuocuäcuähuä ruhuotö ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ huopinö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö.
Ttö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Pablorö o'ipächö mȩyȩdö̧ ku̧niņö̧ jahuätö ä'ca.

23 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä judíos ö̧ja̧ jiņä̧ iso ruhuotö ä'ca kä̧nö̧mä̧ jitörötä nö̧'ä̧chö̧
adiu topä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ to̧pä̧rö̧ kä̧nö̧ pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä

u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä huȩnȩ juiyönätä adiu amöcuädö chö̧jä̧'ij̧a̧'a̧mä̧―.
2 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧, Ananías pä'ö miçua̧mä̧, Pablo
ippeyenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ Pablo änä 'pȩ a̧rö̧ pä'ö hue'inö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ hueiyäcu Pablomä ädä näcu:
―Diostä ucuru 'pȩä̧cua̧, ucu ya̧pa̧rȩhua̧rö̧ huä̧mȩnä̧mä̧ cuadihua'anä, jacuänämä iḑiçua̧rö̧.
Ucumä ju̧huȩnȩ pö̧jä̧ Hueähuä Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ örö micuähuächönä pä'ö cuicua pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ örö 'pȩ a̧ pä'ö huecuhua'amä ¿Hueähuä Huȩnȩ päö'anö jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä
hue'öjä tä̧ji?̧― päinä̧cu̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ju̧huȩnȩ Pablo ippeyenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ pä'inätö: ―¿Sacerdotes
u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ päi'önä kö̧rö̧, Dios huȩ'ä̧hua̧rö̧mä̧ suronä pä'öjä tä̧ji?̧― pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧

pä äcu Pablo ädä nö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧, chujuamä sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧ päi'önä ö̧ja̧'a̧mä̧
jerupäjisä. Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ päa'a, ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧mä̧ suronä päcuhuä'y päa'a― pä'inö.

Pablo, fariseos huotö öjö'cächi'önä ucuocu ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä ju̧huȩnȩ ruhuotö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ötö'cö, korotömä saduceos huotö

ja̧'a̧, korotömä fariseos huotö ja̧'a̧ pä'ö u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ u̧huȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧
ä'ca jo̧mȩ kä̧nö̧ huopö pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧, ömä fariseos işa̧sä̧. Fariseos işa̧ i ̧ ̧sä̧.

Hua'are ö o ächäcuome mo̧ro̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧dä̧riy̧ä̧u̧, oächäcuähuä huȩnȩ chese yä̧u̧,
micuähuächönä pä'ö cuicuätucuäcusä― pä'inö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ fariseos huotöcu,
saduceos huotöcu pä'ä'chäcuähuinätö jitötäcutä. Ja̧'hua̧nö̧ pä ä'chäcuähua'a ö jahuätö jiņä̧
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yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧mä̧ jitö'inä amöcuäda'acu pö̧nä̧ to'ijicu pä'ä'chäcuähuinätö. 8 Saduceos
huotömä, ―'corupä'i'ätömä oächäcuähuocö― pä'ätö. ―Hue'ähuotö isoppa huotö'inä toa'a.
Tta̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ toa'a― pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ fariseos huotömä pärocua'acu pä'ätö. Jiy̧ȩ
o'ca juiyönä esetätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ amöcuäda'acu pö̧nä̧ to'ijicu pä ä'chäcuähuina'amä.
9 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ pä̧içu̧nä̧ huopäcuähuinätö o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ fariseos huotö ö Hueähuä
Huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧mä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧, pä̧içu̧nä̧ pä'ä'chäcuäu pä'inätö: ―Pidemä, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
suronämä jȩpo̧cö̧ päji, pä'ätöjä ujutumä. Huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧'iņä̧cö̧, ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧cö̧ ja̧u̧ru̧
ucuocuinö ömä jȩtö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, Dioscutä törohuähua'acu― pä'inätö. 10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhua'a
yabocutä juruhuächi'ö to'ijicu pä ä'chäcuähuomenä comandantemä ye'ecue'inö ―Pablorö
'tö̧'chö̧ 'to'opö jȩpö̧ cua'acu― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧ hue'inö mȩyȩhui'̧ö̧, ujurucu
'chä̧hui'̧ö̧, Pablorö ȩmo̧po̧'ä̧ja̧ pä'ö jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧, ȩmo̧po̧'ö̧ iḩuä̧ji ̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuodenä
do'ädö u̧ju̧na̧rö̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a yodo päi'omenä Tu̧ru̧hua̧mä̧ Pablo ippeyenä
ij̧ȩcuä̧chö̧ kä̧mä̧dö̧ pä'inö: ―¡Pablo! Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧'. Juruhuächi'i― pä'inö. ―Ttö chötö'cö
porö Jerusalén ötahuiyä ö jicuhuähuäji ta̧'a̧nö̧ jiçu̧huä̧huä̧cua̧jä̧ Roma ötahuiyära̧'a̧ ö̧'iņä̧―
päinä̧cu̧.

Pablorö cuä'ö cua pä äji huȩnȩ Pablo ö̧jo̧ri ̧ huo̧juä̧chi'̧ö̧ Comandanterö ji'äu i'̧chiņö̧ huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ juomenä judíos ö̧ja̧ ö̧ yotöcunämä jiņä̧ yo̧mȩtȩ jä'ecuinätö Pablorö cuä'ö
cua pä'ö amöcuädö. Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ icuicuä juiyönä jȩ ä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧nu̧ pä'inätö:

―Ujutumä yorö'isotä cuä̧nö̧'iņä̧ tucu juiyäcuotöjä, au'inä tau juiyäcuotöjä Pablorö cuä'ö
cuome jubö päi'önä. Jaro 'ö ömä Dios ro̧ȩcuä̧tä̧ mitähuaja― pä'inätö. 13 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ a̧ pä'ö

amöcuädinätömä u̧mä̧tö̧, cuarentanö huotö yabonänö jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧. 14Amöcuädäjätö'cotö
sacerdotes uruhuotörö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ huotörö'inä topö pä'inätö: ―Ujutumä
juiyo ra̧huȩpij̧ö̧nä̧ päi'önä jȩtä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧. Cuä̧nö̧'iņä̧ tucu
juiyäcuotöjä Pablorö cuä'ö cuome jubö päi'önä. Jaro 'ö ömä Dios ro̧ȩcuä̧tä̧ mitähuaja pä'ö
ji'äu ku̧nä̧jä̧tö̧jä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pätö jȩpä̧tu̧cui.̧ Ucutumä, korotö huȩnȩ ucuocuäcuähuä
ruhuotörö'inä o'ipächö comandanterö jä'epäjätucui yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ cuä'catucu jo̧mȩ Pablorö mȩyȩdö̧
i'cächö u̧ju̧na̧ pä'ö. ―Pablo ötö'cömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ jä'epö tä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ätöjä― iso jö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧
päcuhuätucuaröja. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujututämä jo̧mȩ päi'önä a̧tä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧ po ö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧
ä'ca'anä cuä'ö cuarö pä'ö― pä'inätö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo öjähuaju ki ̧ ̧ Pablo ä̧tȩcuä̧
amöcuädö u̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩ huo̧juä̧chi'̧iņö̧. Huo̧juä̧chi'̧ö̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧ö̧ do'ächi'ö
Pablorö ji'ähuinö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuäcu Pablomä ciennö su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä ruhuotö ö ya̧tȩrö̧
huopo'ö pä'inö: ―Pide mö̧ä̧ya̧rö̧ ȩpi ̧ comandante ä'ca. Jiy̧ȩtȩ huȩnȩ jiähuarö pä'ö ku̧nä̧rö̧―
pä'inö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päcu mö̧ä̧ya̧rö̧ o'ipö ku̧niņö̧ comandante ä'ca. Ku̧nä̧ji'̧ca̧ comandanterö
pä'inö: ―Pablo, cärenä pö̧mä̧, örö huopo'ö jäepäjäcusä pide mö̧ä̧ya̧rö̧ o'ipö ucu cuä'ca
jo̧mȩ chu̧ju̧niy̧a̧rö̧ pä'ö. Jiy̧ȩtȩ huȩnȩ ku̧nä̧rö̧do ucuru jiähua pä'ö― pä'inö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ päcu
comandantemä mö̧ä̧ya̧ u̧mö̧nä̧ 'chu'huädö o'ipächö jäyäcu ȩmip̧ö̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cuiņä̧cu̧:
―¿Däje huȩnȩ jicuhuähua ö päcuhuä ö?― päinä̧cu̧. 20 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mö̧ä̧ya̧ pä'inö: ―Judíos ö̧ja̧
jiņä̧ yo̧mȩtȩ amöcuädäjätödo ucuru jä epa pä'ö yo̧ȩi ̧mo̧ro̧ ruhuotö ucuocuäcuähuome Pablorö
mȩyȩdö̧ i'cächö cu̧ju̧niy̧a̧tö̧ pä'ö. ―Jitämä Pablo ötö'cö adiunä päi'önä jä'epö tä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ätöjä
ujutumä― pä'ö, iso jö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pä äcuotö ucuru. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätörömä cuesetä'.
Jahuätö isotö cuarentanö u̧mä̧tö̧ yabonänö jo̧mȩnä̧ dajahuächäjätö'cotö Pablorö jȩpö̧ cua pä'ö
a̧'ä̧rä̧tö̧do. Jahuätö jȩ ä̧cuȩ huȩnȩmä̧ ji'äu ku̧nä̧jä̧tö̧do Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧. ―Cuä̧nö̧'iņä̧ tucu

juiyäcuotöjä, au'inä tau juiyäcuotöjä Pablorö cuä'ö cuome jubö päi'önä. Jaro 'ö ömä Dios
ro̧ȩcuä̧tä̧ mitähuaja― pä'ö ji'äu ku̧nä̧jä̧tö̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitämä jo̧mȩ päi'önätä ka̧cuä̧tö̧do. Ucu
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Pablorö huecuhuiyatö pä'ötä a̧'ä̧rä̧tö̧do― pä'inö mö̧ä̧ya̧mä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu comandantemä
mö̧ä̧ya̧ iḩua̧ pä'ö hue'inö. Hue'ö kä̧nö̧ pä'inö: ―Jicuhuähuäji huȩnȩmä̧, ya̧tȩrö̧'iņä̧ jicuhuähuo,
comandanterö ji'äu iḩuä̧jişä̧ pä'ömä― päinä̧cu̧.

Ru̧hua̧ Felix ö̧ja̧'a̧cu̧ Pablorö hue'ö cuinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ comandantemä, ciennö su̧ro̧da̧u̧ru̧ hueähuä ruhuotö ta̧ju̧ru̧ huopo'ö päinä̧u̧:

―Su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ doscientosnö huotörö, cahuayunä ̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ setentanö huotörö,
dacuodiyä 'chu̧ ä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ doscientosnö huotörö jo̧mȩnö̧ päi'önä hue'ö ku̧ni,̧ mä̧cuä̧
yodo a las nueve päi'a'a Cesarea ötahuiyära̧'a̧ ̧'cha̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Pablo huä̧mä̧dö̧ i'̧cha̧'a̧nä̧
̧'chä̧cuo̧tö̧rö̧'iņä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧nä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Pablorö ra̧huȩpij̧ö̧ juiyönä adiunä

ȩpä̧tu̧cuiŗö̧ rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧ Felix ä'ca― pä'inö comandantemä. 25 Cuyäru isojä'inä huȩyu̧tu̧
hue'inö pa̧'a̧nö̧ päojä:

26―Ttö, Claudio Lisias chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucuru, juiyo úcuo işa̧, rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧
Felixrö. Ucuru te'äusä. 27 Judíos ö̧ja̧mä̧ piderö 'chu'ädäjätö. 'Chu'ädäjä'cotö cuä'ö cuometä
päi'a'a rȩbȩhuä̧jişä̧ ömä, chumöhuäyotö su̧ro̧da̧u̧cu̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩu̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäjisä
―romanos ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧dȩpä̧rä̧chi'̧a̧'a̧ ö̧. 28 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ―¿ a̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ huȩnȩtä̧rö̧
pä äcu ja̧― pä'ö chu̧huo̧jua̧ pädomenä, jitötä uruhuotö, jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuip̧ä̧'ij̧ä̧tö̧ ä'ca
ȩpö̧ ku̧nä̧jişä̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧, ―jitötä öäre Hueähuä Huȩnȩ ötö'cötä huȩnȩtä̧rö̧
pä äcu ja̧'a̧― pä'ö huo̧juä̧chi'̧ä̧jişä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuä'ö cuarö pä'ö'inä, cärenä ötarö
pä'ö'inä huȩnȩ jui'äji tochomenä. 30 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ä̧ju̧cuä̧jişä̧, ―judíos ö̧ja̧ ja̧u̧ru̧ jȩpö̧ cua pä'ö
amöcuädö a̧'ä̧rä̧tö̧do― pä'ö rä̧mip̧a̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ yotäcu hue'ö chicuäjäcu ucutä
cu̧ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ru̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätörö'inä hue'äjisä ucutä cuä'ca jo̧mȩ ö̧ ji ähua pä'ö
ja̧u̧ru̧ huȩnȩtö̧ pä ä'chömä. Ye, piy̧ȩtä̧ pä'ösä―
päojä huȩyu̧tu̧ hue'inö.
31 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧ u̧ru̧hua̧ hueäji ta̧'a̧nö̧ Pablorö ȩpiņä̧tö̧ yodo, An patris ötahuiyära̧'a̧.

32Mo̧ro̧ juomenä su̧ro̧da̧u̧mä̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧ su̧ro̧da̧u̧ ö̧ja̧cuodera̧'a̧, ca̧hua̧yu̧tu̧nä̧ 'chä̧jä̧tö̧tä̧
juhua'a yabocu ̧'cha̧'a̧nä̧ Pablocu. 33 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧ ö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ cuyäru
isojä iyinätö ru̧hua̧rö̧. T yäji o'ca'a Pablorö'inä iyö ku̧niņä̧tö̧ ru̧hua̧ ä'ca. 34 Ru̧hua̧mä̧ cuyäru isojä
ucuocuäji'ca̧ Pablorö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧ ̧jä̧ rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧ ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Cilicia rȩjȩ ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧
pä'ö u̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ Pablorö pä'inö: 35―Ucurumä adiu chä̧ju̧cuä̧cua̧sä̧ ucuru huȩnȩtä̧rö̧
pä'ä'chätö'inä chomenä― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'opo'ö ru̧hua̧ ojusodenä to ä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö
hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧, Herodes ojusode pä odenä.

Judíos ö̧ja̧ ya̧tȩ säyuunä ucuocuäcuähuä işa̧ ru̧hua̧rö̧ u̧cuo̧cuä̧cua̧rö̧ hue'ö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

24 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ jim̧ö̧tȩnö̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Ananías sacerdote u̧ru̧hua̧mä̧, mȩyȩhui'̧ö̧
'chä̧hui'̧iņö̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧. Ja̧u̧cu̧ ichinätö judíos ö̧ja̧ ö̧ tä̧mö̧ huotö'inä, ya̧tȩ adiu

ucuocuäcuähuä işa̧, Tértulo pä'ö miçua̧'iņä̧. Jahuätömä Pablorö huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chö huȩnȩ
ji'ähuinätö rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧ Felixrö. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablorö 'cächomenä Tértulo amöcuädi'inö
täcö Pablorö huȩnȩtä̧rö̧ pä'chö huȩnȩ ru̧hua̧rö̧ jiähua pä'ö. Pä'inö: ―Chu̧ru̧hua̧ Felix, adihua'a
pä'ösä ucurumä. Ucu ru̧hua̧ päi'önä cu̧jo̧mȩ ö̧mä̧ curä juiyönätä ta̧'cua̧ adiu ȩsȩhuä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧
ujutumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucu huecuhuä̧cuȩ huȩnȩ huo̧juȩcu̧nä̧ cuamöcuäda'a ö pij̧ä̧ ̧rȩjä̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ juhua'a yabocutä adihuächa'a. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ hue'ö cu̧ja̧'a̧mä̧ jarodäcuähuä
juiyönätä esehuä'ijätöjä ujutumä, korome ö'inä, korome ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'cuäopönätä
adihua'a pä'ä'ijätöjä ucurumä, juiyo úcuo ru̧hua̧ Felix. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu cuä'ca jo̧mȩ
recuo mȩ'o̧pä̧rö̧ chucuocu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩtä̧ pä'opo'ösätó.
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Ucu adihuä işa̧ jiy̧ä̧cu̧ ajuähuipönö jä̧dȩpä̧ri'̧ä̧cu̧jä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧'iņä̧ cuä̧ju̧cua̧ pä'ö ujutu pätö.
5 Pidemä, märichei jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ hua̧ ö̧ja̧'a̧ topä'ijätöjä ujutumä. Judíos ö̧ja̧ ruhuäcuiyänä ka̧cuä̧tö̧
'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧ örohuähuiyarö pä'ö huȩnȩ ö̧'ȩpä̧'chö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Nazarenos ö̧ja̧ jäyä
huȩnȩ esetätörö jiņä̧ isocu oicuä işa̧ ja̧'a̧ pidemä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios ö̧jode suro juoepa
pä'ö amöcuädäji. Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧ päomenä ujututä 'chutädäjäcu, töäre Hueähuä Huȩnȩ päö'anö
micuähuächönä pä'ö cuarö pä'ö. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩta̧ päta'anä comandante Lisiastä ichi'ö, pä̧içu̧nä̧
jȩpö̧ 'choipäjä̧u̧jä̧ ujutu tu̧mö̧ ö̧. 8 'Cho'ipäji'ca̧ hue'äji: ―Ja̧u̧ru̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätömä, ru̧hua̧
Felix ä'ca ötä ji äu'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä ucutä ja̧u̧ru̧ jä'epö cuä̧ju̧cu̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Jä'epö cuä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧u̧ru̧ pätä'chö o'ca juiyönätä iso päi'ötä ja̧'a̧ pä'ö cuȩsȩtä̧cua̧jä̧―
pä'inö Tértulomä. 9 Judíos ö̧ja̧'iņä̧, ju̧huȩnȩtä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧: ―Tértulo jiähuäjimä yorö'iso juea'a.
Ujutu'inä ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'ätöjä― pä'inätö.

Pablo, churutä huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chäji huȩnȩ Ru̧hua̧ Felix ä'ca ö ädä nö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧ Felix, Pablo ucuocua pä'ö 'coru juäinätä hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧

hueäcu Pablo ädätö pä'inö: ―Ucu, pij̧ä̧ rȩjȩ ö̧mä̧ recuo a̧'ȩ micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧
päi'önä hue'ö cu̧ja̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juiyo cheseunä jä̧cu̧sä̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö
chädäta pä'ömä. 11 Jä'epä̧rö̧ cuä̧ju̧cu̧ u̧mä̧ iso päi'önä jö̧nä̧ cu̧huo̧juä̧cua̧jä̧, ― ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧
todärenö mo̧ro̧tä̧ ja̧'a̧― ö Diosrö chucuota pä'ö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧ 'chi'̧chiņa̧'a̧mä̧.
12 Juhua'a chö̧jo̧mȩnä̧mä̧, ö̧ja̧cu̧ pä'ä'chäcuäu jö̧nä̧, ö̧ja̧ huo äcuäunä huȩnȩ ö̧'ȩpȩ'ö̧
jö̧nä̧ jȩcha̧'a̧mä̧ yorö'iso to ococu päjisä. Amonätä̧ pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ päjisä
Dios ö̧jode ö'inä, judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö'inä, ötahuiyä ö'inä. 13 Jitä örö huȩnȩtä̧rö̧
pä äji'inä, ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ̧jȩpa̧ pä'ömä yorö'iso jui'ätö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö
jȩchö̧mä̧ huäjunätä ji'äu chicuäcujä ötä. Ttömä chä̧do̧tö̧miņä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä ucuotö
jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧, Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ esetö, jitöja ―jäyä esetäcuähuä― pä ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ucuotö jȩpö̧ kö̧sä̧ o'ca juiyönä Hueähuä Huȩnȩ cuyäru'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧
̧huȩyu̧ ̧nö̧ cuyäru'inä ―juea'a― pä'ö esetö kä̧nö̧. 15 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧

―'corupä'i'inätörömä iso päi'önätä o̧ä̧dä̧cua̧― pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧'ä̧rö̧. Jitötä'inä iso
päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ätö, huȩnȩ jui'ätörö'inä, huȩnȩ huotörö'inä o̧ä̧dä̧cua̧ pä'ömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧
o̧ä̧dä̧cuȩ huȩnȩ cheseta'a ömä, ötämä Dios ä'ca ö'inä, ö̧ja̧ ä'ca ö'inä, cha̧'cua̧ suronä

ucuocuäcuähuä juiyönä adiunä chö̧já̧ pä'ö jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧ 'cuäopönätä. 17 Recuo a̧'ȩ cuedächinö o'ca'a
ömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chä̧jişä̧ chahuaruhuä huotörö ppädäda pä'ö, pärätä'inä usurä

isotörö chiya pä'ö, Diosrö iyähuä'inä jȩcha̧ pä'ö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧ pä'ö ichäji'ca̧ chö̧jo̧mȩnä̧,
judíos ö̧ja̧ yotöcunä, Asia rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichäcuähuotömä, chadihuächi'önä töcäu jȩä̧cuä̧huä̧ adicu
icuäji'ca̧ chö̧ja̧'a̧ Dios ö̧jode ö to äjäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ örö to omenä recuätö huopäcuähuätöcu
chö̧ja̧'a̧mä̧ ö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ päjisä. Ttö̧ja̧rö̧ huȩnȩ ö̧'ȩpȩ'ö̧ chö̧ja̧'a̧'iņä̧ ö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ päjisä.
19 Jitötätä, örö huȩnȩ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tö̧tä̧ porö, ucu cuä'ca jo̧mȩ chö'a̧nö̧ huotömä, jitä pädäji
huȩnȩ jäyä ja̧'a̧ pä a pä'ö u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧mä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, pitötä'inä huä̧iņä̧ ji äu'a̧nö̧
ja̧'a̧, jitötä ä'ca jo̧mȩ, ruhuotö huȩnȩ ucuocuäcuähuome chö̧jo̧mȩnä̧ ö suronä jȩcha̧'a̧ to äji
u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧mä̧. 21 ¿Tiy̧ȩcö̧ to äjimä? ¿Jitörötä huopö pädäjicö̧? ―Hua'are ö oächäcuähuä

huȩnȩ chese yä̧u̧, micuähuächönä pä'ö cuicuätucuäcusä ucutumä jitä mo̧ro̧mä̧― pä'ö ä'ca
jo̧mȩ kä̧nö̧ pädäjicö̧? suronä jȩchä̧jim̧ä̧― pä'inö Pablomä.

Pablomä jiņä̧ todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä Cesarea ötahuiyänätä cärenä ö̧'iņö̧ huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Felixmä, Jesús u̧mä̧nä̧nä̧ 'chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ötö'cö täcö

u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ucuocuä̧rä̧ji ̧ huȩnȩ cä'ädö u̧ju̧na̧ pä'ö hue'inö: ―Comandante Lisias ichomenätä
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pädömä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧ piy̧ȩ ucutu cutu'cötucumä― pä'inö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ipö ciennö su̧ro̧da̧u̧ru̧
hueähuä işa̧rö̧ hue'inö Pablorö a̧huä̧ra̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hue'ö kä̧nö̧ pä'inö: ―'Chu'huädö
ku̧nä̧hua̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ ji'̧quiçha̧nö̧ ejädö içuä̧hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä huä̧iņä̧ ja̧'a̧ pä'inö. Ahuaruhuä'inä huä̧iņä̧
do ächaröja. Ja̧u̧ru̧ recuä rö̧jö̧ ppä äda pä'ö'inä huä̧iņä̧ ja̧'a̧― pä'inö.

24 A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Felixmä pä'äji ta̧'a̧nö̧ rȩbȩhuiņö̧ irecua Drusilacu. Jahuäjumä
judíos ö̧ja̧ isaju pinäju. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Felixmä Pablorö 'cächa pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ 'cächäcu
Pablo Cristorö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ötö'cö jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧ Felixmä. 25 Surojö juiyönä
kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö'inä, pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ a̧ ä̧rä̧cuä̧u̧ ötö'cö'inä, Dios micuähuächönä
pä'ö içuä̧cuȩ mo̧ro̧ ötö'cö'inä jiähua'a ä̧ju̧cuiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Felixmä ye'ecue'inö.
Ye'ecue'ö pä'inö: ―Jitämä täcö täi koronö̧tä̧ huo̧chä̧cua̧jä̧, örö adihuomenätä̧―. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Felixmä Pablo pärätä imitarö pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧, rä'epö icuarö pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ koronö'iņä̧, koronö'iņä̧ ä̧tȩpȩ'iņä̧cu̧ Pablocu ucuocua pä'ö. 27 Todäre a̧'ȩ 'cuäopina'a
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Felixmä ru̧hua̧ ö̧jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧ rä'opächinö, ka̧ra̧, Porcio Festo pä'ö
miçua̧ pä̧ro̧cua̧tä̧ huea'anä. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, Felixmä judíos ö̧ja̧ esehuiyarö pä'ö öjö'ca'a ö, Pablo
huä̧iņä̧ cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧tä̧ rä'opächinö.

Pablo, ru̧hua̧ Festo ä'ca jo̧mȩ kä̧nö̧ romanos u̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧ päinö huȩnȩ

25 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festomä, ju̧huä̧jä̧ rȩjȩnä̧ huea pä'ö rȩbȩhuiņö̧. Ö̧rȩbȩhua̧'a̧ ö̧mä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ päi'omenä Cesarea ötahuiyä ö rä'opö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧.

2 Juhuorömä sacerdotes u̧ru̧hua̧ juȩ'ip̧a̧'iņä̧, judíos ö̧ja̧ ö̧ jiņä̧ iso úcuo ö̧ja̧'iņä̧ Pablo ötö'cö
to'ijicu pä'ä'chö ji'ähuinätö Festorömä, ―suronä jȩpiņö̧― pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu kä̧nö̧, Pablorö
suro juo epa pä'ö amöcuädö, Festorö jä'epä̧riņä̧tö̧: ―Po Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ Pablorö
'cächa hue'i― pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ pä a'anä jitötämä amöcuädinätö, mänänä a̧ ä̧ra̧ pä'ö,

mänänä ichome kä'co ö cuä'ö cuarö pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Festo ädä nö: ―Pablomä
Cesarea ötahuiyänätä cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧ to ä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧. Ttötä'inä juhua'atä chi'̧chä̧cua̧sä̧ täcö,
a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ o'ca'amä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu u hueähuä ö̧ja̧mä̧ juhua'atä 'chä̧nö̧
mȩyȩu̧ öcu chö'a̧nö̧ ja̧'a̧ huȩnȩtä̧rö̧ päcuhuätucuarö pä'ö, iso päi'önä suronä jȩiņa̧'a̧ ja̧
pä'ö tu̧huo̧jua̧rö̧ pä'ömä― pä'inö. 6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festomä, jahuätöcu ki'̧ip̧iņö̧ to̧mö̧rȩ jähuä
yabonänö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä̧ji'̧ca̧ Cesarea ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧ mȩyȩhuiņö̧. Mo̧ro̧
juomenä micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä pä̧mä̧dä̧ji'̧ca̧ Pablorö 'cächa pä'ö hue'inö.
7 Pablo doächomenä, judíos ö̧ja̧, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ö̧ mȩyȩu̧ ichäjätömä, Pablo ö̧jo̧mȩ
soböcuächönä kä̧mä̧dö̧, juruhuächi'ö huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuä'chinätö: ―Pablomä rö̧ȩnä̧tä̧ suronä
jȩpä̧'chiņö̧― pä'ä'chö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö ̧jȩpa̧ pä'ömä hueyecuinätö.
8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablomä, huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chäji huȩnȩ ädäta pä'ö, chutä a̧mo̧nä̧ ötö'cö ji'ähuinö
ru̧hua̧rö̧: ―Ttömä suronä jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧. Judíos ö̧ja̧ Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ suroja'a pä'ömä
pä'ocö pinö̧sä̧. Dios ö̧jode ö'inä suronämä jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧. Romanos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧
suronämä ucuocuocö pinö̧sä̧― pä'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Festomä judíos ö̧ja̧ esehuiyarö pä'ömä
Pablorö ädätö pä'inö: ―¿Ucumä, Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧ö̧ cui'̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, juhua'a ö
micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ päi'önä jä'epö chä̧ju̧cuä̧ra̧'a̧nä̧ cuädäta pä'ömä?― 10 Ja̧'hua̧nö̧
päcu Pablo pä'inö: ―Ttömä romanos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ huȩ'ä̧hua̧ cuä'ca jo̧mȩ kö̧sä̧ täcö. Porötä
micuähuächönä pä'ö cu'anö ja̧ pä'ö örö jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧. Judíos ö̧ja̧rö̧mä̧
jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä jȩpo̧cö̧ pä'ijösä yorö'isotä. Ucutä'inä ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩcho̧ca̧'a̧ jä̧'ij̧a̧'a̧mä̧
huo̧jua̧jä̧. 11 Ttömä suronä jȩchiņö̧ ö̧mä̧, hua'arenä ro̧ ȩpö̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ jȩchiņö̧ ö̧mä̧, 'corupädi'a
pä'ömä ä̧ppö̧tä̧rä̧cuä̧huo̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pitö huȩnȩtä̧rö̧ pä'ö ucuocuä'chäjimä jäyä
jö̧ ö̧mä̧ jahuätö u̧mö̧nä̧ iyö cua ö pä'ömä micuähuoca'a. Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ja̧'hua̧nö̧ örö iyö
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icua pä'ö hue'ajimä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä romanos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cua̧ ö̧ pä'ösä―
pä'inö Pablo. 12 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Festomä chutäcu huȩnȩ ucuocua pä'ö ca̧ca̧cuip̧ä̧jä̧tö̧ ruhuotörö
jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧. Jä'epö ä̧ju̧cuä̧ji'̧ca̧ Pablorö ädätö pä'inö: ―Ucumä romanos u̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cua̧cu̧do päcuhua'a ömä, ¡romanos u̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧tä̧ cui'̧chä̧cua̧jä̧!― päinä̧cu̧.

Festo, hueähuä ru̧hua̧ Agriparö Pablo ötö'cö jiähuinö huȩnȩ
13 A̧'u̧cu̧nä̧tä̧ mo̧ro̧ 'cuäopinö o'ca'a hueähuä ru̧hua̧ Agripamä, Berenicecu Cesarea ötahuiyära̧'a̧

'chä̧hui'̧iņö̧, Festorö te'äunu do ächa pä'ö. 14 Jahuätö Cesarea ötahuiyänä recuonänö mo̧ro̧
ö̧jä̧ji ̧ o'ca'a, Festomä ru̧hua̧ Agriparö ji'ähuinö Pablo ötö'cö. Pä'inö: ―Ya̧tȩ, Felix ö 'inäcumä

cärenä pö̧. 15 Ttömä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ chö̧jo̧mȩnä̧ sacerdotes uruhuotö'inä, judíos ö̧ja̧ ö̧
tä̧mö̧ huotö'inä ja̧u̧ ötö'cö to'ijicu pä'ä'chö ji ähuinäcusä ―suronä jȩpiņö̧― pä'ö. ―Suronä
jȩiņö̧ miçuä micuähuächönä pä'ö icuiyitö― pä näcusä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ pä äcu ädä nösä: ―Ujutu
romanos ö̧ja̧ töäre hueähuämä, huȩnȩtä̧rö̧ pä äcu'inä, huȩnȩtä̧rö̧ pä'ätö'inä 'ä yo̧mȩtȩ
to äcuähuoca'ara̧'a̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ cuä'ö cunämä hue ö juiya pä'ö hueye juo'epinätöjä.
Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä äcumä, huȩnȩtä̧rö̧ pä ö huȩnȩ ä'canä ädätö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö
hueähuä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'inösä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätömä pocu ichinätö. T chäji koro
mo̧ro̧mä̧ recuo a̧dä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧ ideäcänä pä̧mä̧diņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä̧mä̧dö̧ hue'inösä ja̧u̧ cärenä pö̧ pädäcuru 'cächa pä'ö. 18 T 'cächäji o'ca'a ja̧u̧ru̧ huȩnȩtä̧rö̧
pä'ä'chätömä ä̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧ ucuocua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä a pä'ö ji ähuomenä
yorö'iso pätecuächoca'ara̧'a̧tä̧ ucuocuinätö jahuätömä ö ja̧u̧ suronä jȩiņö̧ chamöcuädäji'a̧nö̧mä̧.
19 Jitötä ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ esetä'ijö huȩnȩ ötö'cötä ucuocuä'chinätö ja̧u̧ru̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ Jesús
pä'ö miçua̧ ötö'cö'inä ucuocuä'chinätö. ―Ja̧u̧mä̧ 'corupäi'ina'anä o'ächinö'ca̧ a̧'cua̧rö̧― pä'ö
ji'ähuä'chinö Pablomä. 20 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ömä ¿ a̧'a̧nö̧cö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cuä̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧?
pä'ö chieruhua'a ö Pablorö jä'epö ä̧ju̧cuiņö̧sä̧ ―¿ucumä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧tä̧ cui'̧chö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧? juhua'a ötä ucuru huȩnȩtä̧rö̧ ucuocuätörö ä̧ju̧cu̧ micuähuächönä pä'ö chicua pä'ö piy̧ȩ
ötö'cömä― pä'ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä romanos ö̧ja̧ tu̧ru̧hua̧ tucuotäcutä jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧
pä'ö a̧huä̧ra̧ pä'ö jä'epinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ cärenä ö̧'a̧ pä'ötä huedinäcu romanos tu̧ru̧hua̧
ö̧ja̧'a̧ hue'ö chicuome jubö― pä'inö Festomä. 22 Ja̧'hua̧nö̧ päcu ru̧hua̧ Agripamä pä'inö Festorö:
―Ttötä'inä ja̧u̧ru̧ chä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu ädä nö Festomä: ―Yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧mä̧
cuä̧ju̧cuä̧cua̧― päinä̧cu̧.

Hueähuä ru̧hua̧ Agripa ä'ca ö chutä ötö'cö jiäcuähua pä'ö Pablorö i'cächö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
23 Ja̧u̧nu̧ o'comenä mo̧ro̧mä̧ Agripacu, Berenicecu huȩnȩ ucuocuäcuähuodera̧'a̧ 'chä̧hui'̧iņä̧tö̧.

Tturuhuo rö̧ȩnä̧ kö̧nä̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧ juhuodera̧'a̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩu̧ su̧ro̧da̧u̧ uruhuotö
comandante huotöcu'inä, ju̧huȩnȩ ötahuiyä ö u̧mä̧tö̧ jiņä̧ iso úcuo ö̧ja̧ huotöcu'inä
do'ächi'inätö. Do ächi'äji o'ca'a Festo hue'inö Pablorö 'cächa pä'ö. 24 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Festo
pä'inö: ―Ru̧hua̧ Agripa'inä, o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧, po ujutucu ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ topätucuijo. Ju̧huȩnȩtä̧
kö̧tó, o'ca toi'önä judíos ö̧ja̧ porö'inä, Jerusalén ötahuiyä ö'inä ötö'cö chä̧ju̧cuiy̧a̧tö̧ pä'ö
ji ähuä̧riņä̧cu̧mä̧, ―kä̧nö̧mä̧ ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧― pä'ö huopäcuäu ji ähuä̧riņä̧cu̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jȩiņö̧ huȩnȩ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, micuämä 'corupäi'önämä ro̧ ȩpö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧
pä'ö chamöcuädinäcu ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä'inä, romanos tu̧ru̧hua̧ tucuotäcu ru̧hua̧tä̧
jä'epö ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö jäepiyäcu juhua'atä i'̧cha̧ huedarö pä'ö amöcuädinösä ömä. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ötö'cö chiḩuȩyu̧tä̧jim̧ä̧ ¿ a̧'a̧nö̧cö̧ huȩyu̧tu̧ huedö'a̧nö̧ ö̧? pä'ömä chierunä jä̧cu̧sä̧
chu̧ru̧hua̧rö̧ huȩyu̧tu̧ huȩdä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ucutu cuä'catucu jo̧mȩtä̧, jiņä̧ iso päi'önä ucu
hueähuä ru̧hua̧ Agripa cuä'ca jo̧mȩtä̧ i'cächö u̧ju̧na̧rö̧ pä'ö hue'äjisä, jä̧'ȩpä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧ o'ca'a
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chiḩuȩyu̧tä̧cuȩmä̧ chu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. 27 Ya̧tȩ cärenä pö̧rö̧ hue'ö cua pä'ömä chutä jȩiņö̧ huȩnȩ
―pa̧'a̧nö̧ pä äcu― pä'ö ji ähuoca'ara̧'a̧ hue ö ömä adihuococusä ömä― pä'inö Festomä.

Pablo, ru̧hua̧ Agripa ä'ca ö huȩnȩtä̧rö̧ pä äji ädä nö huȩnȩ

26 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Agripamä Pablorö hue'inö: ―Ucutä cua̧mo̧nä̧ cutö'cö jicuhuähua pä'ömä
huedäcujä täcö― pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ päcu Pablo chutä ötö'cö jiähua pä'ö umö cä'epinö.

Pä'inö: 2―Ttömä, juiyo adiunä päi'äcusä ru̧hua̧ Agripa, jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ ucutä cuä'ca jo̧mȩ ö̧
chucuocua pä'ö, o'ca juiyönä judíos ö̧ja̧ örö huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chä'ijö ötö'cö ötätä chädäta
pä'ömä. 3Ucumä, o'ca juiyönä judíos ö̧ja̧ tötö'cö, ta̧mo̧nä̧ pätä'chäcuäu'inä, hueye jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧,
adiu huo̧juä̧huä̧ işa̧ jiy̧ä̧cu̧ juiyo adiunä päi'äcusä ucu cuä'ca jo̧mȩ ö̧ chucuocua pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jädepä̧rä̧cu̧jä̧ mä̧cuä̧ chucuocua'anä cuami 'qui'ächi'önö u̧huȩcuä̧nä̧ cuä̧ju̧cua̧ ö̧ pä'ö.
4O'ca toi'önä judíos ö̧ja̧mä̧ u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ mö̧ä̧ya̧ chö̧jä̧i ̧ chö̧jiņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ chö̧jiņa̧'a̧mä̧.
Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧, cha̧mo̧nä̧ chahuaruhuäcutä kä̧nö̧ Jerusalén ötahuiyänä chö̧jiņa̧'a̧mä̧
u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ o'ca toi'önätä. 5 Jahuätömä kada'ca ö kä̧mä̧dö̧ chö̧jö̧ huȩnȩ huo̧juä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧

huo̧juä̧tö̧mä̧ ji ähua pä ö ömä chötö'cö ji äu'a̧nö̧ ja̧'a̧ fariseos işa̧'iņä̧ chö̧jiņa̧'a̧mä̧. Fariseos
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ koro ö'inä abonänö u̧huȩcuä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧, ujutu judíos ö̧ja̧ Diosrö tesetö
pö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä örö micuähuächönä pä'ö cu'anö ja̧ pä'ö ucu
cuä'ca jo̧mȩ kö̧sä̧ Dios ujutu tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ pätecuächä̧cuȩ cha̧mö̧cuä̧ra̧'a̧ ö̧.
7Ujutu judíos ö̧ja̧, ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ahuaruhuä'cotömä ja̧u̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩtä̧
pätecuächa pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧, mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä Dios hueinö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpo̧'ä̧rö̧
kä̧nö̧. Ja̧u̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ a̧mö̧cuä̧rö̧ a̧dä̧ra̧'a̧ ö̧ judíos ö̧ja̧ huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chäcusä, ru̧hua̧
Agripa. 8 ¿'Corupä'i'inätörö Dios oäda'amä ―juiyo 'quiya'a― pä'ö cuamöcuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧
ucutumä? 9 Ttötä'inä jäyä amöcuädi'änösä pä'äjimä. ―Jesús Nazaret ötahuiyä Işa̧rö̧ to'ijicutä
jȩchä̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö amöcuädi'änösä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö jȩpä̧'chiņö̧sä̧ Jerusalén
ötahuiyä ömä. Juhuorömä sacerdotes uruhuotö hue a ö pä'ö jä'epö iḩuä̧ji,̧ recuätö Dios ö
adihuä ö̧ja̧rö̧ 'chu'huädö cärenä rötä'chinösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö cuä'ö cua pä'ömä,
ötä'inä A̧ pä'ö icuähuo'qui icuinösä ruhuotö tucuocuäji chädäta pä'ömä ―huä̧iņä̧ cuä'ö
cuätö― pä'ömä. 11O'ca juiyönä judíos u̧huo̧jui'̧ö̧ odehuiyä ö'inä ro̧'ȩpä̧'chiņö̧sä̧ jahuätörö

'cuäopönätä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cu̧ru̧ suronä pä'ä'chö ä̧ppö̧tä̧ra̧ pä'ö hue'ä'chinösä.
Juiyo chami surä̧chä̧rö̧nä̧ päi'ä'chinäcusä jahuätörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ubara udepa pä'ö
ru̧'ä̧rä̧cuä̧huiņö̧sä̧ jahuätörö, ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ oto ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.

Pablo, u̧ru̧hua̧ Jesucristorö u̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ jiähuinö huȩnȩ
12 Ja̧u̧ juäitä jȩcha̧ pä'ö sacerdotes uruhuotö hue äcu, Damasco ötahuiyära̧'a̧ 'chiņö̧sä̧,

jahuätö ö hueähuojä 'chu̧huä̧rä̧nö̧. 13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mä̧nä̧nä̧ chi'̧cha̧'a̧nä̧, kä̧hua̧ jueö päi'a'a
topinösä mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ tȩa̧u̧ kä̧dȩip̧a̧'a̧, ru̧hua̧ Agripa. Kä̧hua̧ iţȩa̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö tȩa̧huä̧chi'̧ö̧
tejädi'ina'a. Ttörö'inä, öcu 'chä̧tö̧rö̧'iņä̧ tö̧jo̧mȩ soböcuächönä tejädi'ina'a. 14 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä ujutu o'ca toi'önä rȩjȩ mo̧'ä̧miņä̧tö̧jä̧. Mo̧tä̧mä̧ji ̧ o'ca'a ya̧tȩ iḩuȩnȩ, hebreos
̧huȩnȩnä̧ ucuocu, örötä ucuocua'a, ä̧ju̧cuiņö̧sä̧: ―Saulo, Saulo ¿dä̧bö̧ ru̧'ä̧rȩ'ö̧ kä̧nö̧ ubara
ucuepa'a jä̧ ö̧ örömä? Pä̧cä̧yö̧rö̧ hueähuä işa̧ pȩä̧dä̧ro̧'quȩnä̧ ka̧riņä̧ jarodö hueyecua'atä

te ächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuäjimä cuiḩuȩyȩcuä̧cua̧jä̧― päina'a. 15 Ja̧'hua̧nö̧ päcu pä'inösä:
―Chu̧ru̧hua̧, ¿Tide cu'ä ö ucumä?― Ja̧'hua̧nö̧ pädäcu pä'inö: ―Ttömä Jesússä, ubara ucuepa
pä'ö ru̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧cu̧tä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧di.̧ Pomä ötä chu̧mö̧huä̧ya̧
päcuhui'a pä'ö chij̧ȩcuä̧cu̧jä̧. Jitä tocu'äji'inä, koro chij̧ȩpä̧cuȩ'iņä̧ jiäcuähuä işa̧ päi'önä cu̧ja̧
pä'ö chij̧ȩcuä̧cu̧jä̧ pomä. 17Ucumä, judíos ö̧ja̧ u̧mö̧ ö̧'iņä̧, judíos huocotö u̧mö̧ ö̧'iņä̧
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cu̧jip̧ä̧'chö̧nä̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧. Jitämä jahuätörötä ji'äu cui'̧cha̧ pä'ö hue'ö chicuäcujä. 18 Ttö'äre
to önä ye ädönä jȩcu̧'a̧ pä'ö, yo̧ö̧ jacuätä ö̧jo̧mȩ ö̧ tȩa̧u̧ jacuä pä 'önä, Satanás huȩä̧ro̧mȩ ö̧
Diosrötä ppa̧ ä̧chö̧nä̧ ö'ärohuächa pä'ö, hue'ö chicuäcujä suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuiyotötä
pä 'äcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ örö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätöcutä jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ ȩmä̧cua̧'a̧nö̧ Jä'o öäre ömä― päinäcusä.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, ru̧hua̧ Agripa, ömä ja̧'hua̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ tochäjimä jarodocö
pinö̧sä̧. 20 Chö'arodoca'atä ji'ähuinösä. Äcuomenämä Damasco ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
Jerusalén ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca juiyönä Judea rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ pö̧nä̧rö̧'iņä̧ ji'ähue'inösä.
Ja̧u̧nu̧ o'comenämä judíos huocotörö'inä ji'ähue'inösä, pärou icu amöcuädö, Diosrö ppa̧ ä̧cha̧
pä'ö, pärou icu amöcuädäji ̧jȩpa̧ pä'ö adiu jȩ o̧mȩ ö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jidähue'a'a ö judíos
ö̧ja̧mä̧ Dios ö̧jode ö 'chu ädinäcusä. Cuä'ö'inä cua pä a'anä ki'̧ip̧iņö̧sä̧. 22 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä

chö̧jip̧ä̧'chö̧nä̧ ppädä̧rä̧cu̧sä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitä päi'önätä ―iso
päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ji'ähuä'ijösä usurä isotörö'inä, ruhuotörö'inä. Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, Moiséscu, Dios
iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧cu̧ ―ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö pätetö ji ähuinötä ji'äusä. Im̧içu̧nä̧ jö̧mä̧
ji'ähuocösä. 23 Jahuätömä ji'ähuinätö: ―Dios huea päinäcumä usurä ȩmä̧u̧ ubara'inä u̧huä̧cua̧,
pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ hua'are ö ä̧cuo̧mȩnä̧ o̧ä̧chä̧cua̧mä̧. Judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧, judíos
huocotörö'inä tȩa̧u̧ huȩnȩ jiä̧̧huä̧cua̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö pätetö ji ähuinötä ji'äusä ömä― pä'inö
Pablo.

Ru̧hua̧ Agripa'inä, korotö ruhuotö'inä Cristonä pä 'iyarö pä'ö Pablorö pä̧huä̧ rö̧jiņö̧ huȩnȩ
24 Pablo ja̧'hua̧nö̧ ötö'cö jiähuä̧ra̧'a̧nä̧ Festomä huopi'inö: ―¡Jätee! ¡Suripächö pä'öjä Pablo!

Cuyäru rö̧ȩnä̧ cu̧huo̧jui'̧o̧mȩnä̧mä̧ suripächinöjä― pä'inö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablo ädä nö:
―Suripächömä suripächocösä, juiyo úcuo işa̧ Festo. Pärocua'acu jueönä amöcuädötä, iso
huȩnȩtä̧ ji'äusä. 26 Pȩnȩtä̧ pö̧, ru̧hua̧ Agripa'inä. Ja̧u̧'iņä̧ huo̧jua̧, piy̧ȩ ötö'cömä chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧
huäjunä jidäumä. Jitä jidähuäji huȩnȩmä̧ yä̧huä̧iņä̧ jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. Huäjunätä 'cuäopina'a
o'ca juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ huo̧jua̧sä̧ ru̧hua̧ Agripa'inä ja̧u̧ 'cuäopinö u̧huo̧jua̧'a̧mä̧. 27 ¡Ru̧hua̧
Agripa! ¿Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ esetöjädi?̧ Huo̧jua̧sä̧ ucu cueseta'amä―
pä'inö Pablo. 28 Ja̧'hua̧nö̧ päcu Agripamä pä'inö Pablorö: ―Ttö'inä, Cristorö chesetö'a̧nö̧
päi'önätä cucuocuäcusä juiyo― pä'inö. 29 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Pablo pä'inö: ―¡Ucutämäcö! Ucu'inä ja̧'a̧nä̧,
o'ca toi'önä pȩnȩ pȩjä̧tö̧'iņä̧ ö jö̧ ta̧'a̧nö̧ päcui'ätucua pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. Päcui'ätucu'a̧nö̧tä̧
päi'önä jö̧nä̧mä̧cö̧. Päcuhui'ätucua pä'ötä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧ ö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧ päda'anä
ucutumä cuoräusa jui'ötä päcui'ätucunä, Diosrötä jä'epä̧rö̧sä̧― pä'inö. 30 Pablo ja̧'hua̧nö̧ päji
o'ca'a ä̧rä̧mä̧cuä̧huip̧iņä̧tö̧ ru̧hua̧ Agripa'inä, rȩjȩ hueähuä ru̧hua̧ Festo'inä, Berenice'inä, korotö
jahuätöcu pȩjä̧tö̧'iņä̧. 31Otonänö pporächi'ö jitötätä ucuocuäcuähuinätö: ―¡Ja̧u̧mä̧ jȩo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧jä̧, hua'arenä ro̧ ȩpa̧rö̧ pä'ömä! ¡Cärenä'inä ö̧'ö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧!― pä'inätö. 32 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧
Agripamä pä'inö Festorö: ―Pidemä, ejädötä cu'anö huinö ja̧'a̧ chutä romanos tu̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö
ä̧ju̧cua̧rö̧ pä'ö jäepoca'a jiņö̧ ö̧mä̧― pä'inö.

Roma ötahuiyära̧'a̧ Pablorö hue'ö cuinö huȩnȩ

27 1 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujuturu hue a pä'ö amöcuädinätö, huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä ̧'cha̧ pä'ö Italia
rȩjȩra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädäjätö'cotö Pablorö'inä, korotö cärenä pȩjä̧tö̧rö̧'iņä̧, ya̧tȩ Julio

pä'ö miçua̧rö̧ iyinätö. Ja̧u̧ Juliomä ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧ piņö̧. Jahuätö su̧ro̧da̧u̧mä̧ militar
huotö ö yotöte, Augusto pä ä̧u̧ isotö jiņa̧'a̧. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ huoi'ca, Adrami o ötahuiyära̧'a̧ ö̧
räopinä'ca Asia rȩjȩcu̧ jäyoto tö'cönä jo̧mȩnä̧ 'chä̧'canä pä̧mä̧dö̧, rä'opächinätöjä täcö. Ja̧u̧nu̧mä̧
kiņö̧ ujutucumä Aristarco, Macedonia rȩjȩ ö̧ Tesalónica ötahuiyä ö̧ja̧ işa̧. 3 Rätopäji koro



Hechos 27.4 54

mo̧ro̧, Sidón ötahuiyä ahuaränä rä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧. Juhuorömä Juliomä adiunä repe'önötä jȩpiņö̧
Pablorömä. Pablo ahuaruhuä churutä recuä rö̧jö̧ ppä ädarö pä'ö do'ächö i'̧cha̧'a̧nä̧, ja̧'a̧tä̧ topinö
Juliomä. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhuorömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ huoi'ca ki opa'anä rätopäji o'ca'a isoppamä
pärocua'acu döa'a ö, Chipre kä'co işä̧sa̧ jäyotonä 'chiņä̧tö̧jä̧, ju̧huä̧sa̧mä̧ tö'ohuenä ja̧'a̧cu̧
o̧ȩpä̧ro̧mȩ päte'ö 'cuä'opö, kä̧rö̧'coppa huironö jo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧. 5Huoi'canä ̧'cho̧mȩnä̧, Cilicia

rȩjȩ'iņä̧, Panfilia rȩjȩ'iņä̧ pä̧tȩcuä̧nö̧ jo̧mȩnä̧ 'cuä'opäjätö'cotö Mira ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧,
Licia rȩjȩ ötahuiyänä. 6 Juhuorömä, ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧ koro'ca po̧cuip̧iņö̧, Alejandría
ötahuiyä ö̧ja̧ uhuoi'ca, Italia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧'ca. Juhuä'canätä tö̧'ä̧mä̧da̧ pä'ö hue'inö.
7 A̧'cuo̧po̧nä̧ 'chiņä̧tö̧jä̧ recuo mo̧ro̧. Ja̧'hua̧nö̧ huoi'canä 'chä̧nö̧ a̧'cuo̧po̧nä̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ juruhuächi'ö
taditä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Gnido ötahuiyä pä̧tȩcuä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isoppa pä̧içu̧nä̧ döa'a ö
juhua'a yabonö ̧'cha̧ pä'ömä ̧'chö̧ juiyönätä jiņa̧'a̧ juhuorömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Creta kä'co
işä̧sa̧ ö̧ o̧ȩpä̧ro̧mȩ päte'ö kä̧rö̧'coppa huironö jo̧mȩnä̧ 'chiņä̧tö̧jä̧ Salmón ötahuiyä pä̧tȩcuä̧nö̧.
8 Juhuorö 'cuä'opö ̧'cha̧ pä'ömä juruhuächi'ö aditä̧riņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ̧'cha̧'a̧nä̧ täcö
rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧ Adihuä Ttahuarä pä ome, Lasea ötahuiyä tö'cö.

9 Ju̧huȩnȩ jubö tö̧rȩbȩhua̧ pä'ömä täcö recuo mo̧ro̧ 'cuäopina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ isoppa
ȩpä̧'canä 'chä̧cuä̧huä̧mä̧ täcö ra̧huȩpij̧ö̧ pä̧nä̧ juoächina'a. Ttu̧cuȩ a̧do̧chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ mo̧ro̧ täcö
'cuäopinö o'ca'atä jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ Pablomä ji'ähuo'ä̧riņö̧: 10―U̧mä̧tö̧. Juhua'a yabocu
̧'chö̧ ö̧mä̧ ra̧huȩjö̧nä̧tä̧ päi'äcua'a. Toe'ächäcuähuätä jä̧cua̧'a̧. Huoi'ca'inä, jacuä pȩjö̧'iņä̧

toe'ächäcua'a. Ttö̧ja̧'iņä̧ to e'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ösä ömä― pä'inö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧ rö̧ȩnä̧mä̧ esetocö pinö Pablorömä. Huoi'ca pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧rö̧tä̧, ka̧ra̧mä̧ huoi'ca u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ juruhuächi'ö ese nä̧u̧mä̧, Pablo päö ö'inä abonänö. 12 Ja̧'hua̧
ja̧'a̧, ju̧huȩnȩ ahuarämä a̧'ȩnä̧ rä̧mä̧dö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ suroja'a ö jiņä̧ isocu recuätömä
juhuorö'inä rä opächa pä'inätö a̧ ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧: ―Fenice ötahuiyära̧'a̧tä̧ ̧rȩbȩu̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö
̧'chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, juhua'a ötä a̧'ȩ 'cuäopa'anä a̧tä̧ra̧ pä'ö― pä'inätö. Fenice ötahuiyä ahuarämä,

Creta kä'co işä̧sa̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ kä̧hua̧ u̧huo̧jua̧'a̧cu̧ u̧'iņä̧, ieruhua'cu u'inä, pätecu huäome jiņa̧'a̧.

Pablo ro̧ȩpä̧u̧ jarodö 'chä̧jä̧tö̧'cotö to ea'anä ö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä̧rö̧'coppamä huirochi'ö, kä̧hua̧ ieruhua'acu u ichoppa a̧'cuo̧po̧nä̧tä̧ döiyä̧u̧,

―Täcö adihua'a. Ti'̧cha̧ pätome tö̧rȩbȩhuä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧ pomä― pä'ö amöcuädinätö jitötämä.
Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö, cuoräu'quȩ huoi'ca ra̧ pä'ö kä'ö icuähuä'quȩmä̧ huoi'ca jacuä huä̧nä̧dö̧
rötäjätö'cotö rä'opinätö, Creta kä'co işä̧sa̧ jäyoto tö'cönänö jo̧mȩnä̧ 'chä̧nö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
̧'cha̧'a̧nä̧ a̧'u̧cua̧'a̧tä̧ jä̧ji ̧ o'ca'a kä̧rö̧'coppamä, pärocua'acu döoppa pä̧içu̧nä̧ juruhuächi'ö

mo̧ä̧miņa̧'a̧, Euroclidón pä oppa. 15 Juhuoppamä huoi'ca juhua'a yabonö 'chö̧ juiyönätä
döinoppa. Kä̧rö̧'coppa pärocua'acu dö'ö, jue'epö tö̧nö̧ juiyönätä dö'ö icua'a ö, huä̧iņä̧ ȩpö̧
icua'anätä topä̧riņä̧tö̧jä̧ ujutumä. 16 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ko̧ro̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ Clauda pä äsa̧ o̧ȩpä̧ro̧mȩ
jo̧mȩnä̧ 'cuä'opö, huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca toe'ächö juiya pä'ö ̧'ä̧diņä̧tö̧jä̧ juruhuächi'ö
aditä̧rö̧ kä̧nö̧tä̧. 17 Juhuä'ca a̧'u̧cuä̧'ca, rö̧ä̧'ca jacuä cä'epö rötäjätö'cotö, huoi'ca dea'anä ä̧nu̧chu̧
ppö'quepö 'tö̧'ȩpö̧ nö̧'cä̧riņä̧tö̧ huoi'ca pparächi'a'acu pä'ö. Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ huoi'camä Sirte pä ä̧ba̧
rȩba̧nä̧ huä̧mä̧di'̧a̧'a̧cu̧ pä'ö isoppa dö̧ä̧ta̧ jui'ädö mȩyȩdiņä̧tö̧ isoppa ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ ȩpö̧ icua'anä
̧'cha̧'a̧nä̧. 18 Kä̧rö̧'coppamä juruhuächi'ötä pä̧içu̧nä̧ dö'ö icuina'a ujuturumä juiyuhuächi'önätä.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧ juomenä huoi'ca jojeächi'a pä'ömä jacuä pȩjä̧jim̧ä̧ dubora jacuora dochäu
icuinätö. 19 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ kä̧rö̧'coppa mo̧ä̧ma̧'a̧ ö̧mä̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä jiy̧ȩtä̧ huoi'ca
jähuä'inä ta̧mo̧nä̧ tu̧mö̧nä̧tä̧ dochäu icuinätöjä dubora jacuä. 20 Recuo mo̧ro̧ 'cuä'opinätöjä
kä̧hua̧rö̧'iņä̧, siŗo̧'cö̧rö̧'iņä̧ totoca'atä. Kä̧rö̧'coppa'inä juruhuächi'ötä pä̧içu̧nä̧ dö'ö icua'a ö ―jiņä̧
tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ pä'ö― tamöcuäda pä'ömä yorö'isotä hueyecuinätöjä täcö. 21 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ u̧cuȩ'iņä̧
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recuo ucuoca'a 'cuäopäji o'ca'a Pablomä jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧ ä̧rä̧mi'̧ö̧ kä̧mä̧dö̧ pä'inö:
―U̧mä̧tö̧, ö pädö cuesetätucu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. Creta kä'co işä̧sa̧ ö̧mä̧ räcuopiyätucu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
Räcuopätucuoca'a jiņö̧ ö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ ra̧huȩpij̧ö̧nä̧mä̧ päi'oca'a, jitä toe'ächäji'inä toe'ächocö ja̧ji.̧
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jitämä cua̧'cua̧ esehuächi'ätucui. Ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧ 'corupä'i'ocö jä̧cua̧.
Huoi'catä toepo'ächäcua'a. 23 Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä u̧mö̧huä̧ya̧sä̧. Ja̧u̧ hueötä, jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧sä̧ ömä. Ja̧u̧ ö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ ij̧ȩcuä̧jä̧cu̧sä̧ mo̧ro̧ji ̧ yodomä. 24 Ja̧u̧
jiähuäjäcusä: ―Pablo, ye'ecumä yecuhuäcuä'. Romanos u̧ru̧hua̧ ä'ca jo̧mȩ cuij̧ȩcuä̧cua̧jä̧
ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä huoi'ca jacuä ka̧cuä̧tö̧, ucucu jiņä̧ ji'catenä 'chä̧tö̧mä̧, ö̧jip̧a̧ pä'ö
hue'äji Diosmä, ucurutä rȩ rö̧jö̧nä̧ amöcuädö― pä'äji örömä. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧mä̧tö̧, cua̧'cua̧
esehuächi'ätucui. Ttömä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧. Ja̧u̧ u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧
jiähuäji ta̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ iso päi'önätä pä'ö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jişa̧tȩ kä'co
işä̧sa̧ra̧'a̧ dö'ö icu tu̧huä̧mä̧di'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧do― pä'inö Pablo.

27 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a kä̧rö̧'coppa mo̧ä̧miņa̧'a̧ ö̧mä̧ todäre semanas päi'omenä, Adria duboranä
rä̧nö̧ kara'acu'inä, kara'acu'inä isoppa dö'ö icua'acutä ȩpö̧ icuähuotötä 'chiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
̧'cha̧'a̧nä̧ yodo kä'co huoi'ca isoppa ȩpä̧'ca a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧ ―täcö

rȩjȩ tö'cöpächätöjä― pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ajemä a̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧ täcua'a ja̧ pä'ö ta'epö
pa̧ja̧tö̧ topinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧'a̧to̧mȩnä̧ treinta y seis metros jiņa̧'a̧. Ju̧huȩnȩ yabonänö 'chä̧nö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ö̧'a̧to̧mȩnä̧ vein siete metros jiņa̧'a̧. 29 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ―inähuänä dö'ö cuä'―
pä'ö ye ecua'a ö huoi'ca cuoräu'quȩ pa̧ja̧cuä̧nö̧ o̧'quȩ, huoi'ca ubö'ca ja̧'a̧nä̧ kä'ö icuinätö.
Ja̧'hua̧nö̧ kä'ö icuäjätö'cotö ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ jä'epä̧riņä̧tö̧ mo̧ro̧ juoa'anä. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huoi'ca
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ huoi'ca ö tö pächa pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädomenä,

huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca mȩyȩdiņä̧tö̧ ajera̧'a̧ päi'önä, ―ujutumä päjure'ca ö'inä huoi'ca
cuoräu'quȩ mȩyȩdä̧tö̧jä̧tó― pä'ö yaparetä jȩpö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä ji'ähuinö ciennö
su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧, su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧: ―Jitöjamä huoi'ca jacuätä a̧ ä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ cu̧jip̧ö̧
juiyäcuotöjä ucutumä― päinä̧u̧. 32 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧ su̧ro̧da̧u̧mä̧ huoi'ca a̧'u̧cuä̧'ca ki'̧içuä̧'ca todeu
appiyä 'cui'opö icuinätö ajera̧'a̧tä̧ mo̧ö̧nä̧. 33 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ päi'a'a tö'cöhuächi'a'a Pablomä o'ca
toi'önä u̧cuȩ ucua pä'ö jiähuinä̧u̧: ―Cu̧cuȩ'iņä̧ cucuätucuoca'atä, ― a̧'a̧nö̧cö̧ päi'äcua'a―
pä'ö a̧'ä̧rö̧tä̧ ka̧cuä̧jä̧tö̧jä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧nö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧cuȩmä̧
cuätucui cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧ toe'oca'atä cu̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
toe'oca'atä uhuocoi yoite'inä toe'ö juiyönätä― päinä̧u̧. 35 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö cä'ädö pa̧ ȩmo̧po̧'ö̧, o'ca
toi'önä ä'ca ö Diosrö ucuocuinö: ―Adihua'a― pä'ö. Ucuocuäji'ca̧ pa̧ 'tȩ'chä̧rö̧ cuinö täcö.
36 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiy̧ä̧u̧ jahuätö'inä o'ca toi'önä a̧'cua̧ ȩmö̧ esehuächi'ö u̧cuȩ cuinätö̧. 37Ujutu o'ca
toi'önämä huoi'canä pȩjä̧tö̧mä̧ doscientos setenta y seisnö huotö jiņa̧'a̧. 38 Juhuorömä jo̧mȩnö̧
cuäjätö'cotö huoi'ca jojeächi'a pä'ö trigomä duboranätä dochäu icuinätö.

Ya̧tȩ'iņä̧ toe'oca'a jäyora ö̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ
39 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ mo̧ro̧ päi'a'a rȩjȩ to omenä ―¿ ̧jä̧ rȩjȩcö̧?― pä'ömä u̧huo̧juip̧ö̧ juiyönä

jiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ dubora suhuacuächome, rȩba̧ adihuome topö, ―ju̧huä̧ba̧nä̧ huoi'ca
huä̧mä̧di'̧ö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ huä̧mä̧di'̧ö̧nä̧ jȩta̧ja̧― pä'inätö. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuoräu o̧'quȩ todeu
orä 'cui'opö icuinätö dubora jacuätä pä̧jip̧a̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pȩä̧dä̧rä̧cuä̧hu̧äbi todeu orä'inä ejädö
icuopo'ö isoppa dö̧ä̧ta̧, päjure'canä işä̧ta̧ isoppa döome päte'ö cä'epö ̧'ä̧dö̧ rö̧niņä̧tö̧ jäyotocu
ö̧rȩbȩhua̧ pä'ö. 41 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ to̧ma̧rȩ pö̧ä̧ma̧ 'quȩtȩ dö'ö huä̧mä̧di'̧o̧mȩnä̧ päjure'canä ö

ppe'tächi'ina'a juhua'a yabocu ̧'chö̧ juiyönä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenä ubö'ca ja̧'a̧nä̧ ö̧ ajiya pä̧içu̧nä̧
döa'a ö ubö'ca'ca pparächipina'a. 42 Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö ö jȩ ä̧cuȩmä̧ amöcuädö ku̧nä̧jä̧tö̧ jiņa̧'a̧
su̧ro̧da̧u̧mä̧: ―Cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ cuä'ö cuaja huȩcha̧pö̧ dö ecuächa'acu― pä'ö. 43 Ja̧'hua̧nö̧
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amöcuädäjimä jȩ ö̧ juiyönä ro̧ȩpiņä̧u̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧, Pablo ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ päa'a ö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ huȩchä̧cuä̧huä̧nä̧ huo̧juä̧tö̧mä̧ ä'canä tö'ächö huȩcha̧pö̧ jäyoto ̧rȩbȩhua̧ pä'ö
hueinä̧u̧. 44 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö huȩchä̧cuä̧huä̧nä̧ jerupätömä dau odiyänä'inä, huoi'ca ö
pparächi'äjinä'inä rä̧nö̧ ̧rȩbȩhua̧ pä'ö hue'inö. Ja̧'hua̧nö̧ hueäjä̧u̧mä̧ o'ca toi'önätä, ya̧tȩ'iņä̧
toe'oca'atä jäyoto rȩbȩu̧ ki'̧ip̧iņä̧tö̧.

Pablo u̧mö̧nä̧ äca yö̧ä̧riņö̧ huȩnȩ

28 1 Jäyoto rȩbȩu̧ ki'̧ip̧ä̧jä̧tö̧'cotö, ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ im̧i ̧ huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧, ―Malta pä'ö
miçua̧sä̧― pä'ömä. 2 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ju̧huä̧sa̧ ö̧ja̧mä̧ juiyo adiu re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä ädinä̧u̧jä̧.

Ajiya'inä icha'a ö, diyau'inä diyahua'a ö ocurä ku yinä̧u̧jä̧, ujutu o'ca toi'önätä jitöcu tö̧jiy̧a̧tö̧
pä'ö esehua'anätä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä, mi ̧ ppäsäji'ca̧ ocurä a̧ ̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ a̧to̧mȩnä̧
äcamä ocurä du'hui'äcu rä'oi'ö, Pablo u̧mö̧nä̧ yö̧'ä̧riņö̧. 4 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧, yȩnȩtä̧ ö̧ja̧mä̧, äca Pablo
u̧mö̧nä̧ ö̧ra̧'a̧ to omenä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ähuinätö jitötätä: ―¡Pidemä ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä işa̧tä̧
ja̧'a̧! Dubora rö̧ora ö ki'̧ip̧ä̧ji ̧ ja̧'a̧nä̧, tö̧ä̧nä̧hua̧ju̧ micuä päi'önä ro̧ȩcuä̧ ruhuajumä ja̧'a̧tä̧ tojococu
päji juhua'a yabonö ö̧ja̧'a̧nä̧― pä'inätö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Pablomä na̧huä̧cho̧ca̧'a̧tä̧ ocuränätä
ri'äu icuinö äcarö. 6 Jitötämä amöcuädinätö: ―¿u̧mö̧ jiä̧̧mi'̧ä̧cua̧'a̧cö̧? ¿yotäcutä 'corupä'i'ö
mo̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo to ä̧ro̧mȩnä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ na̧huä̧cho̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧u̧
amöcuädäji pärou icu pä'inätö: ―Chujuamä ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ işa̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö.

Publio jä'o cuo märichei ö Dios ppädäcuähuänä ö̧'ip̧iņö̧ huȩnȩ
7 Ju̧huȩnȩ tö'cönänömä, ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧ ö̧ jiņä̧ iso úcuo işa̧ iŗȩjä̧ kiņa̧'a̧, Publio pä'ö miçua̧.

Ja̧u̧mä̧ oju isodenä dotächa'anä eseunu toinä̧u̧jä̧. Huäbodäcuä mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ oju isodenä
tö̧ja̧'a̧nä̧ repe'ächi'önö jȩpö̧ a̧huä̧riņä̧u̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Publio jä'omä, ö̧'ä̧ppä̧nä̧ pä̧nö̧ na̧'ä̧chiņö̧.
Du'unä u̧huä̧huä̧chä̧ra̧'a̧ cuo märichei na̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ na̧huä̧chiy̧ä̧cu̧ ö̧'o̧ca̧nä̧ do'ächi'ö,
Pablo Diosrö ucuocuäji'ca̧ u̧mö̧nä̧ mȩiņä̧cu̧. U̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ aditö icuinäcu ö̧'ip̧ö̧nä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧
päi'omenä korotö'inä juhuorö kä'co işä̧sa̧ ö̧ na̧nȩpä̧tö̧mä̧ ichinätö. Jahuätö'inä pȩjip̧ȩ'iņä̧tö̧
umärichei ömä. 10Adiu ucuotönö jȩ ä̧'chiņä̧u̧jä̧ ju̧huä̧sa̧ ö̧ja̧mä̧, koro'inä, koro'inä jȩpä̧'chö̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ täcö ̧hua̧ pä'ö jo̧mȩ päi'omenämä ujuturu recuä rö̧jö̧mä̧ ppä ädinä̧u̧jä̧.

Roma ötahuiyänä ö̧rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩ
11 Ju̧huä̧sa̧ kä'co işä̧sa̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧ kä̧hua̧tö̧ huä̧mȩtu̧cuä̧ jo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä̧jä̧tö̧'cotö

juhuorömä huoi'ca isoppa ȩpä̧'canä pä̧mä̧dö̧ rä'opinätöjä, ju̧huä̧sa̧nä̧ a̧'ȩ 'cuäopa'anä riņä̧'canä,
Alejandría ötahuiyä ö̧ja̧ uhuoi'canä, ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧ Castro'inä, Pólux'inä a̧'u̧cuä̧ päjure'canä
kä̧'canä. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ Siracusa ötahuiyä ahuaränä rä̧mä̧dä̧jä̧tö̧'cotö ju̧huȩnȩmä̧ huäbodäcuä
mo̧ro̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 13 Juhuorö rä'opö jäyoto tö'cönänö jo̧mȩnä̧ huişä̧ ̧'ö̧ 'chä̧nö̧ rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧
Regio ötahuiyära̧'a̧. Tö̧rȩbȩhuä̧ji ̧ koro mo̧ro̧ kä̧rö̧'coppamä kä̧hua̧ ieruhua'acu u kä̧rö̧'co̧hua̧ pä'ö
rötädipina'a. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, ya'ute mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Puteoli o'uhuiyä ötahuiyänä rȩbȩhuiņä̧tö̧jä̧.
14 Juhuorömä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö po̧cuip̧iņä̧tö̧jä̧. Jahuätömä ko̧ro̧mö̧ ö̧nö̧ todäre
mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ jitötäcu tö̧ja̧ pä'ö o pinä̧u̧jä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenätä Roma ötahuiyära̧'a̧cu̧ 'chä̧nö̧
rä'opinätöjä. 15 Rätopäji o'ca'a Roma ötahuiyä ö Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä ujutu cha'a
ucuohuä̧u̧ ö'ätecuächinä̧u̧jä̧ Apio iyähuome ötahuiyä jubö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä Tres Tabernas
ötahuiyä jubö ö'ätecuächinä̧u̧jä̧. Pablo jahuätörö toomenä, a̧'cua̧ ȩmö̧ Diosrö ―Adihua'a― pä'ö
ucuocuinö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Roma ötahuiyära̧'a̧ ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ciennö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧mä̧
cärenä pȩjä̧tö̧rö̧mä̧ iyinö romanos ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧ ojusode ö su̧ro̧da̧u̧ u̧ru̧hua̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Pablorömä huäinä katätä ö̧ja̧'a̧nä̧, ya̧tȩ su̧ro̧da̧u̧ işa̧ a̧huä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö hue'inö.
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Roma ötahuiyä ö ä̧tȩpä̧ji'̧ca̧ judíos ö̧ja̧ ö̧ ruhuotö huotörö Pablo jiähuinö huȩnȩ
17Huäbodäcuä mo̧ro̧ jä̧ji ̧ o'ca'a Pablomä judíos ö̧ja̧ ö̧ ruhuotö huotö ichö ö̧ca̧ca̧cui'̧a̧ pä'ö

ä̧tȩpiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧tȩpä̧jä̧u̧ ö̧ca̧ca̧cui'̧ä̧ji ̧ o'ca'a Pablomä pä'inö jahuätörö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧mä̧tö̧,
chahuaruhuä judíos ö̧ja̧rö̧'iņä̧, tä̧do̧tö̧miņä̧ jȩ ̧nö̧ jȩtä̧'ij̧ö̧'iņä̧ to'ijicu jȩchä̧'cho̧ca̧'a̧nä̧ Jerusalén
ötahuiyä ö 'chu'ädäjätö'cotö cärenä öta ö pä'ö romanos ö̧ja̧rö̧ iyö cuinäcusä. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätö jä'epä̧rö̧ ä̧ju̧cuä̧jä̧tö̧'cotö rä'epö cua pä näcusä 'corupädi'önä päi'önä ro̧ ȩpa̧ji ̧
ö̧'o̧cui'̧o̧ca̧'a̧ ö̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'anä judíos ö̧ja̧tä̧ to'ijicu pä'ä'chö ucuocuome ö romanos
ö̧ja̧ u̧ru̧hua̧tä̧ jä'epö ä̧ju̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epinösä. Ja̧'hua̧nö̧ jädepa'anä cha̧mo̧nä̧ chahuaruhuä

judíos ö̧ja̧rö̧ huȩnȩtä̧rö̧ päda pä'ömä jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturutä topö chucuocua
pä'ö ä̧tȩpä̧jişä̧. Ujutu Israel ö̧ja̧ a̧mö̧cuä̧rö̧ a̧tä̧rö̧ huȩnȩtä̧ chese yä̧u̧ yö̧ ȩpiņä̧cu̧sä̧ pisa
cuoräusamä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ucutucu chucuocua pä'ö ä̧tȩpä̧jişä̧― pä'inö Pablo. 21 Ja̧'hua̧nö̧ pä̧u̧:
―Ujutumä yorö'isotä ucu cutö'cö tä̧ju̧cua̧ pä'ömä Judea rȩjȩ ö̧'iņä̧ cuyäru isojämä hue oco̧u̧
pinätö̧jä̧. Tahuaruhuä judíos ö̧ja̧ juhua'a ö ichinätö ömä ya̧tȩ'iņä̧ ―ja̧u̧mä̧ suronä jȩpiņö̧―
pä'ö ucuocuocö pinö ucurumä. Ji'äu'inä jiähuoco̧u̧ pinätö̧jä̧ ya̧tȩ'iņä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ
huȩnȩ ötö'cö imicunänö esetö ötö'cömä kara'a ö'inä, kara'a ö'inä to'ijicutä pä ä'cha'amä
huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuamöcuädö jicuhuähua'a tä̧ju̧cua̧ pä'ätöjä― pä'inätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Pablo jiähuä̧cuȩ mo̧ro̧ pätetö u̧ju̧nä̧ji ̧ pätecuächomenä recuätö ichinätö Pablo ö̧jo̧mȩ.
Ja̧'hua̧nö̧ ichäjätörömä, yo̧ȩi ̧ kä̧mä̧dö̧ nip̧ä̧ro̧mȩ cä'ädö huäjunä rä'epö icu ji'ähuinö Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö, ―iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö. Hueähuä huȩnȩ Moisés iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧
cä'epö, korotö Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧'iņä̧ cä'epö Jesús ötö'cö iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö ese yarö pä'ö jiähuinä̧u̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jiähuä̧u̧mä̧ korotö pö̧nä̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
eseta'anä korotömä esetocotö pinätö̧.
25 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ to'ijicu pä ä'chäcuähuomenä rä opächa pä'ö amöcuädinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

rä opächäcua'a ä'canä Pablomä jiy̧ȩtȩ huȩnȩ päinä̧u̧: ―Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ iḩuȩnȩ jiäcuähuä
işa̧ Isaíasnä ucuocu jueötä pä'inö tä̧do̧tö̧miņä̧rö̧mä̧:

26 Jitöja ö̧ja̧rö̧ 'chä̧nö̧ pa̧'a̧nö̧ ji'ähuäji: Ä̧ju̧cu̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, cu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧
juiyäcuotöjä. Topömä tocu'ätucua'anä u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ juiyäcuotöjä. 27 Pa̧'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧ ö̧:
Jitöja ö̧ja̧ amiso'quimä poächächinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ja̧'iņä̧ du̧mä̧chä̧chiņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ö'äriyä'inä mö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotö juo'ächinätö, ö'äriyänä to a'anä to ö juiya pä'ö,
ä̧ja̧nä̧'iņä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cu̧ juiya pä'ö, amiso'quinä'inä amöcuäda'anä huo̧juä̧chi'̧ö̧

pärou amöcuädö juiya pä'ö, ötä jahuätörö adihuächi'ö ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö chicuatö pä'ömäz
pä'inö.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä, ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ judíos huocotörötä jiäcuähui'a pä'ö

hue'inö Dios jitämä. ¡Jahuätömä ja̧u̧ huȩnȩmä̧ ä̧ju̧cuä̧cuo̧tö̧!― päinä̧u̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ päa'a ä̧ju̧cu̧
jahuätö judíos ö̧ja̧mä̧ rä'opächäjätö'cotö rö̧ȩnä̧tä̧ pä'ä'chäcuähuinätö jitötätä.

Pablomä todäre a̧'ȩ 'cuäoi'önä chutä mitä'chö ö̧jodenä cärenä ö̧'iņö̧ huȩnȩ
30 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a Pablomä mitö kä̧cuä̧huodenä chutätä mitä'chö kiņö̧ todäre a̧'ȩ

'cuäoi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jo̧mȩnä̧ eseunu topinö o'ca toi'önä̧rö̧, ö̧jodenä do'ächö ichä'chätörömä.
31Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö'inä ji'ähue'ö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ötö'cö'inä huo̧juȩtȩ'iņö̧
ja̧'hua̧nö̧ ichä'chätörömä. Ya̧tȩ'iņä̧ ro̧ȩpä̧rö̧ juiyönä huäjunätä ucuocu huo̧juȩtȩ'iņö̧.

z28:27 Isaías 6:9-10
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