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Jesucristo mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cäecuächina'a ömä mas o menos 25nö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a. 2 Corin os
13:1'inä, Hechos 20:2'inä topi. Ja̧'hua̧nö̧ piy̧ȩ cuyäru iḩuȩyu̧to̧mȩnä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧mä̧ jiņä̧
i'̧cho̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Ja̧'hua̧nö̧ i'̧cho̧co̧mȩ ja̧'a̧ ö̧ Dios mippoönä ppädäcuähuänätä Cristonä pä 'inö
huȩnȩ, jinä iso jacuä jähuä rö̧ȩnä̧nö̧ huo̧juȩtö̧ huȩyu̧ ̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Romanos cuyäru'tä
ja̧'a̧do, koro'tä ö'inä abonänö päi'önä Cristonä pä 'inö huȩnȩ huȩyu̧cuä̧'tämä.
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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Pablo huȩyu̧tu̧ hue'inödo Roma ötahuiyä ö Jesucristorö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧
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Ttö Pablomä, icuicuä juiyönätä Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
huoinäcusä Jesucristo hueipiņä̧u̧ isotö işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios iḩuȩnȩ, adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ'iņä̧ jidähua pä'ö pätetö huȩ'ä̧hua̧sä̧.

2 Ja̧u̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ mo täbocö ji'äu ku̧niņö̧, chutä päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧nä̧
ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ täbocötä päi'önä huȩyu̧ ̧nä̧tö̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧. 3 Ja̧u̧ ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ Chutä I ̧ ̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
ötö'cötä ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ jiähuinäcumä uhuäpächinö idepä ömä, Davidmiņä̧ isotö işa̧ jö̧nä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios I ̧ ̧ ja̧'a̧ pä'ö huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧ hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä oächomenä. 5 Re ö mippoönä ppädäcuähuä tȩma̧ pä'ö'inä,
hue'ähuotö jö̧nä̧ huotö pä 'a pä'ö'inä Ja̧u̧nä̧tä̧ pätecuächinätöjä, jitähuome ö ese yatö pä'ö
pij̧ä̧ ö̧ja̧ o'ca toi'önä Jesucristorötä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. 6Ucutu'inä ja̧'a̧
jahuätö judíos huocotö jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios huoinä̧u̧mä̧, Jesucristo umöhuäyotö päcuhui'iyätucuarö
pä'ö.

7 Ye, chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucutu o'ca toi'önä Roma ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧, Dios rö̧ȩnä̧
repȩä̧u̧ru̧. Chutä adihuä umöhuäyotö päi'önä cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧jä̧. Ucuturu chiḩuȩnȩ
hue'ösä. Tä'o Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu re ö mippoönä ppä ädö'inä, cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihuächi'önä jȩ ö̧'iņä̧ cuesehuiyätucua ö pä'ösä.

Pablo Roma ötahuiyä ö̧ja̧rö̧ ji'äu i'̧cha̧ päinö huȩnȩ
8 Piy̧ȩ ja̧'a̧ ucuturu äcuomenäji pädömä. Ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ amöcuädö Chö̧ä̧nä̧hua̧

Diosrö eseu, ―adihua'a― pä'ösä Jesucristo im̧iņä̧. ―Romanos ö̧ja̧'iņä̧ Jesucristorö a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧do― pä'ö, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ ucuocuiyäcu ja̧'hua̧nö̧ pä'ösä. 9 Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ucuturu amöcuädö cädäcuähuä juiyönä, churutä chucuocua'amä.
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Cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ päi'önä chö̧ja̧'a̧ ö̧, I ̧ ̧ ö̧jö̧ ötö'cö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu
kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'cuäopönä ucuturu amöcuädö, churutä chucuocua'amä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧.
10 Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ jä'epä̧rö̧sä̧ täcö ucuturutä do'ächö chicha pä'ö. Koronö chichönä hueö'a̧nö̧
jö̧ ö̧mä̧ churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ juhua'atä chichönä huea ö pä'ö jä'epä̧rö̧sä̧ jitämä.
11Ucuturumä juiyo tocha pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧, Chö̧ä̧nä̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ppädö juäi ucuturu
chiya pä'ö, 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä, ö'inä ucututäcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cha̧'cua̧ adihuächi'a ö pä'ö, pä'ösä. Ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ topö ö'inä chesehua pä'ö,
ö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧'a̧ topö ucutu'inä cuesehuätucua pä'ö, pä'ösä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. 'Cuäopönätä ucuturu do'ächö chicha

päda'anä jitä päi'önä chichö juiyönä jä̧cu̧sä̧tó. Ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ judíos huocotörö jidähuomenä
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pä 'iniyä̧cu̧sä̧. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu u'inä u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ päcuhui'iyätucua ö pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧. 14 Ttömä ö̧ja̧rö̧ chimippota'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ griegos jö̧nä̧ huotörö'inä, bárbaros jö̧nä̧ huotörö'inä, rö̧ȩnä̧
huo̧juä̧tö̧rö̧'iņä̧, jerupätö jö̧nä̧ huotörö'inä yoräteunätä jidähua pä'ömä kö̧sä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ömä juiyo pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ö ucutu Roma ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. Jidähua pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧.

Ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cui'̧ip̧ö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧ ö̧jip̧a̧ pä'ö juruhua'ado
16 Ttömä pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jidähua pä'ömä dä'äcuocösä Cristo ö̧jö̧ ötö'cö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧,

ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ Dios ujurunä ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädiyäcu. O'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ö̧jip̧a̧ pä'ömä
ujuru ka̧'a̧. Äcuomenämä judíos huotö'inä ö̧jip̧a̧ pä'ö ja̧'a̧nä̧, ju̧huȩnȩ o'comenä judíos
huocotö'inä ö̧jip̧a̧ pä'ö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ja̧u̧ huȩnȩ jidähua pä'ömä dä'äcuocösä. 17 Ja̧u̧
huȩnȩnä̧tä̧ Dios jueötä jȩö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧nä̧tä̧ chutä ö huȩnȩ jui'ätö pä 'önä,
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädome ö kä̧mä̧dö̧ yabocutä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'önä,

Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ päö'anötä: ―Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'ätömä
hua'ö cuoca'a ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧―a päö'anö.

Pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ o'ca toi'önätä suronä jȩ ä̧'chö̧ micuätä mitäu'a̧nö̧ huotödo
18 Pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ösä juhua'amä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios öjö'cö juiyönä jö̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧

ij̧ȩcuä̧chä̧'ij̧a̧'a̧, ö̧ja̧ o'ca toi'önä churutä jarode'ätörö'inä, suronä jȩpä̧tö̧rö̧'iņä̧. Surojötä jȩpö̧
kä̧nö̧, iso päi'önä jö̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧'ij̧a̧'a̧, huäjunätä u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧. 19 Ttö̧ä̧nä̧hua̧
ötö'cö u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ huäjunä u̧huo̧ju̧nä̧ ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧, topö amöcuädiyarö pä'ö, huäjunä
ij̧ȩcuä̧rö̧ kiy̧a̧rö̧ pä'ö chutä jȩiņa̧'a̧ ö̧. 20 Pij̧ä̧ uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧, ö̧jö̧ ötö'cö uhuähuoca'a
ö̧jö̧mä̧, huäjunä to önä ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧. Chutämä uhuäpocö ja̧'a̧nä̧, adi nö ö topö u̧huo̧juä̧chi'̧a̧rö̧
pä'ö ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧. ―Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ iso päi'önätä kö̧. Ujurumä kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧, cäädome'inä
juiyönä 'cuäopönätä ju̧ru̧hua̧― pä'ömä u̧huo̧jua̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―Diosmä
chieruhuä'ijäcu. Huȩnȩ jö̧nä̧mä̧ huocösä― pä a pä'ömä juiya'a. 21Diosrömä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧,
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧mä̧ úcuo te'ähuocotö pä'ijätö. ―Ppäcuhuädä̧u̧jä̧― jö̧nä̧'iņä̧ pä'ocotö pä'ijätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ micuähuocö juäitä amöcuädäcuähuä ö̧ja̧ jö̧nä̧tä̧ juo'ächä'ijätö. Ttamöcuädö'inä
yo̧ip̧ä̧chä̧'ij̧ä̧u̧ a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 22―Huo̧juȩcu̧nä̧ huotöjä― pä ähua'anä a̧'cua̧ jui'ätö
jö̧nä̧tä̧ huä'ijätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ juo'ächö kä̧nö̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hua'ocö säruunä öadihuä esehuaji
jaropi'ö, uhuapare ku̧nä̧rä̧tö̧ a̧'u̧cuä̧tä̧ esetä'ijätö. Ttö̧ja̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧, ppiy̧u̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧, isotö
ö̧jä̧piy̧ä̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧, rȩjȩnä̧ do'ähuätö a̧'u̧cuä̧'iņä̧ esetä'ijätö.
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24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios'inä jaroi'inä̧u̧, jitötä öjö'cö juäi surojötä huäinä jȩ a̧'a̧nä̧,
depä ömä dä'ä rö̧jö̧ juäi huäinä jȩ ä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧ korotö korotöcu. 25 Ja'huätömä Tö̧ä̧nä̧hua̧

Dios ötö'cö iso päi'önä jö̧ huȩnȩ jaropi'ö, yapare huȩnȩtä̧ esetä'ijätö. O'ca juiyönä uhuäbe'inörö
jaropi'ö uhuäbe'inö juäitä, úcuo te'äu esetä'ijätö, uhuäbe'inörömä esetoca'atä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Ja̧u̧ Uhuäbe'äcuähuä Işa̧tä̧ ja̧'a̧ cädi'äcuähuä juiyönä úcuo te äu'anö hua̧mä̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

26 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chö̧ ö̧jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jaroi'inä̧u̧ jitötä suronä amöcuädö öjö'cö juäitä
huäinä jȩ a̧'a̧nä̧. Nä̧tö̧'iņä̧, ubocu jȩä̧cuä̧huä̧ icuipö, jiņä̧ isocu jȩ ̧ya̧rö̧ pä'ö uhuäbe'inö jiņö̧mä̧
to'ijicutä jȩpä̧'chä̧tö̧ nä̧tö̧mä̧ nä̧tö̧cu̧tä̧ jö̧nä̧. 27 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ u̧mä̧tö̧'iņä̧ isajucu jȩä̧cuä̧huä̧
uhuäbe'inö jiņö̧ icuipö, korotö u̧mä̧tö̧rö̧tä̧ kö'cächi'ö pä̧huä̧ uhuä'chä'ijätö. U̧mä̧tö̧mä̧ u̧mä̧tö̧cu̧
dä̧'ä̧ rö̧jö̧ juäitä jȩpä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäyä jȩ ä̧'chö̧ micuä mitäu'a̧nö̧ jö̧mä̧, jitötä a̧mo̧nä̧tä̧
usurä ȩmä̧u̧ mitähuä'chä'ijätö.

28 Jahuätömä Diosrö u̧huo̧jua̧ pä'ö öjö'coca'a jiy̧ä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä icuipinä̧u̧, suronä
amöcuädome päte'ötä 'chä̧nö̧ cunä, jȩ ö̧ juiyö'a̧nö̧ jö̧tä̧ huäinä jȩ ä̧'cha̧'a̧nä̧. 29 Surojömä

o'ca juiyönätä 'cucuächi'önä amöcuädö jȩ a̧ pä'ötä kä̧tö̧. To'ö kä̧nö̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jȩpä̧'chö̧
kä̧tö̧. Suronä jȩ ä̧'cha̧ pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotö u̧ju̧nä̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ amöcuäda pä'ö'inä
kä̧tö̧. Korotörö suronä jȩ a̧ pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotö ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue pä'ö amöcuäda
pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotörö cuä'ö cua pä'ö'inä kä̧tö̧. Sȩ'ȩpä̧rö̧ örohuähua pä'ö'inä kä̧tö̧.
Ttöyaparehua pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotö ötö'cö ―ja̧'hua̧nö̧ hua̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö suronä amöcuäda
pä'ö'inä kä̧tö̧. Korotö ötö'cö yä̧huä̧iņä̧'iņä̧, 30 ö̧ja̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧'iņä̧ suronä huȩnȩtä̧rö̧
ucuocuä'chä'ijätö. Diosrömä a̧'u̧tä̧'chä̧'ij̧ä̧tö̧. Pä̧içuä̧chä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧. Jitötä a̧mo̧nä̧ úcuo te'äu, ―úcuo
işa̧sä̧ pä'ö― amöcuädäcuähuä'ijätö. Ja'huanö a̧möcuädömä korotörö'inä ji'ähuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧.
Suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ koro'inä, koro'inä rä'epe'ä'ijätö. Ttä'o hueö'inä a̧ju̧ huejö'inä
jarode'ä'ijätö. 31Adiumä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pä'ijätö. Pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩpo̧co̧tö̧ pä'ijätö. Tta̧mo̧nä̧
ahuaruhuärö'inä repe'ocotö pä'ijätö. Korotö jitörötä suronä jȩ ̧nö̧mä̧ unichi'a pä'ocotö

pä'ijätö. Korotörö'inä re rö̧jö̧nä̧ topocotö pä'ijätö. 32 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧'chö̧ micuämä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
jueönätä micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ'iņä̧ huo̧juä̧tö̧, ―micuä päi'önämä hua'arenätä mitäu'a̧nö̧
ja̧'a̧― päömä. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩmä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧'iņä̧ huä̧iņä̧ jȩpä̧'chä̧tö̧. Korotö'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧
jȩ ä̧'chiy̧ä̧u̧ esehuä'ijätö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jueönätä micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önätä korotörömä micuähuächönä pä'ö cu juiyö'anö ja̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ micuähuächönä pä'ö cu umä, jitötä'inä huȩnȩ jö̧nä̧ huotötä ja̧'a̧. ―Korotörötä

micuähuächönä pä'ö icuätöjä― päcuhuätucua'anä cuamonätä'inä micuähuächönä pä'ö
icuähuätöjä, ucututä'inä yoräteunätä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios
iso päi'önä jö̧ u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧ micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩmä̧ jueönätä
ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. 3Ucutu ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icuätömä, yoräteunätä
jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ―Ttömä, Dios micuähuächönä pä'ö içuä̧cuȩ ö̧ chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧―
pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧ 4Dios pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä adihuä işa̧ ö̧jö̧mä̧ ¿kö'cocotöjä tä̧ji?̧
Ro̧ȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ami 'qui'ächi'ö recuo a̧huä̧ra̧'a̧mä̧ ¿kö'cocotöjä tä̧ji?̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios juiyo
adihuä işa̧ jö̧nä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ cuamöcuädö cui'ärohuiyätucuarö pä'ö, oipa'amä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧
5 Ja̧'hua̧nö̧ oipa päa'anä ucututä kö'cocotöjätó. Cuamöcuädätucu cui'ärohuiyätucuarö pä'ömä
jarodötä jarodätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä̧içuä̧chi'̧ö̧ pä̧nä̧ ucuturutä pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧ ca̧ca̧tä̧rö̧
hua̧'a̧dä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧nu̧ pä̧içuä̧chi'̧ö̧ pä̧nä̧mä̧ o'ca toi'önä huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧, Diostä
jueönä micuähuächönä pä'ö icua'amä. 6 Ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ jȩ ä̧'chiņö̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧ micuähuächönä
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hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧.b 7 Päcuäi adiutä jȩ a̧ pä'ö a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö kä̧nö̧, Dios beipocö öadihuä'inä,
úcuotäcuähuä'inä, hua oca'a kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ usinätörömä kä̧cuä̧huä̧ i'cotä iy̧ä̧cua̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitörötä adihuome päte'ötä ö̧ja̧ pä'ö pä'ä'chö, iso päi'önä jö̧ jarodö, surojötä usinätörömä
pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧ pätecuächäcuotö. 9Ubara uhuähuätä, a̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧tä̧
pätecuächäcuotö o'ca toi'önä suronä jȩpä̧'chiņä̧tö̧rö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧ juiyönä, äcuomenämä
judíos huotö ö'inä, ja̧u̧nu̧ o'comenämä judíos huocotö ö'inä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios beipocö
öadihuätä, úcuotäcuähuätä, a̧'cua̧ adiunä kä̧cuä̧huä̧tä̧ pätecuächäcuotö o'ca toi'önä adiu
jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧, äcuomenämä judíos huotö ö'inä, ja̧u̧nu̧ o'comenämä judíos huocotö ö'inä,
11 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ ö̧ja̧mä̧ im̧içu̧nä̧ huotömä toa'a ö. 12O'ca toi'önä Hueähuä
Huȩnȩ juiyönä kä̧nö̧ suronä jȩpiņä̧tö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩ juiyönä kä̧nö̧tä̧ to e'äcuotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧nö̧ suronä jȩpiņä̧tö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ päö'anö micuähuächönä pä'ö
icuähuotö pä 'äcuotö. 13Hueähuä Huȩnȩ ä̧ju̧cu̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö huȩnȩ jui'ätö
jö̧nä̧mä̧ huocotö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Hueähuä Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧tä̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä 'äcuotömä. 14 Judíos huocotömä Hueähuä Huȩnȩ huȩyu̧cua̧'a̧ jui'ätö.
Ja̧'hua̧nö̧ jui a'anä jitötä hueyenä amöcuädö Hueähuä Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩ ö̧ ö̧mä̧, Hueähuä
Huȩnȩ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧u̧. 15Hueähuä Huȩnȩmä̧ a̧'cua̧nä̧ jitörötä ucuocua'amä
ij̧ȩcuä̧rä̧tö̧, a̧'cua̧ jacuätä huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ ö̧. Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ―Iso päi'önä ka̧'a̧―
pä'ö a̧'cua̧tä̧ ucuocuä̧u̧. Tta̧'cua̧ jacuä ö ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä koronömä ―huȩnȩ huocösä―
pä'ö'inäcö̧, koronömä―huȩnȩ jö̧nä̧ hua̧sä̧― pä'ö'inäcö̧ amöcuädönätä ucuocuä̧u̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧ ö̧ja̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö jiņö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios Jesucristonätä micuähuächönä pä'ö
icuä̧cuȩ pä̧nä̧mä̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuomenä jidähuä'ijö'a̧nö̧tä̧.

Judíos huotö'inä Hueähuä Huȩnȩ jȩpä̧tö̧jä̧ pä a'anä jȩ o̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
17 ¿Ucutu u judíos huotömädi ̧ ö̧? ―Ujutumä judíos huotöjä― pä'ö, Hueähuä Huȩnȩtä̧

úcuo te'äu kä̧tö̧jä̧ ucutumä. ―Ujututä ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö huo̧juä̧tö̧mä̧― pä'ö'inä úcuo
te'ähuätöjä. 18Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ juäimä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧ huo̧juip̧ö̧
―adihua'a― pä'ö'inä, ―suroja'a― pä'ö'inä u̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧. 19―Ujututä ja̧'a̧ jo̧mȩnö̧
huo̧juä̧tö̧mä̧ ätocätö jö̧nä̧ huotörö o pa pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yo̧ö̧nä̧ cue'ächätö jö̧nä̧ huotörö
tejäda pä'ö'inä huo̧juȩcu̧nä̧ huotömä― pä'ö amöcuädö úcuo te'äcuähuätöjä ucutumä.

20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ― a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ huotörö'inä, jue'epö tu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä. Ppo̧'ä̧tö̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jerupätörö'inä tu̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä ujutumä― pä'ätöjä, iso päi'önä jö̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧,
huo̧juä̧huä̧ a̧'u̧cuä̧'iņä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧tä̧ cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ korotörömä
cu̧huo̧juȩtä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, ¿ucututämä huo̧juȩtä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ―Cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧tu̧cuä̧'― pä'ö
jicuhuähuätucua'anä, ¿ucututämä nä̧u̧cuä̧ro̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 22―Ka̧ra̧ irecuarömä mȩcuo̧pä̧rä̧tu̧cuä̧'―
pä'ö jicuhuähuätucua'anä, ¿ucututämä mȩ'o̧pä̧ro̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ―Tätä'chö ku̧nä̧huä̧ o'camä
kö'cocotöjä― päcuhuätucua'anä ja̧u̧ juäi ucuotäcuähuä odehuiyä ömä ¿nä̧u̧cuä̧rä̧'cho̧co̧tö̧jä̧
tä̧ji?̧ 23―Hueähuä Huȩnȩ úcuo te'ähuätöjä― päcuhuätucua'anä, hueö ta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jo̧mȩnä̧, ¿Diosrömä ucuotäcuähuä juiyönä jȩpo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 24Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ ucuturu pätetö
päö'anötä: ―Judíos huocotömä jitötä ö̧'quȩtȩ ö̧ Dios im̧iņä̧ suronä ucuocuä'chätö, ucututä
suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧'a̧ topö―c 25Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧ iso päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧,
cuij̧ȩta̧ 'cuicuocuätucumä micuäu'anö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧ 'cuicuocuätucu umä ̧jȩta̧ 'cui'ocuocotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ ij̧ȩta̧ 'cuiocuoca'anä'inä, Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧ jȩö̧ ö̧mä̧, ij̧ȩta̧ 'cuiocuoca'anä

b2:6 Salmos 62:12; Proverbios 24:12 c2:24 Isaías 52:5; Ezequiel 36:22
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Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ ij̧ȩta̧ 'cui'̧o̧cua̧tä̧ huaji. 27 Ya̧tȩ pa̧nä̧ uhuäunä ij̧ȩta̧ 'cui'ocuocö ja̧'a̧nä̧,
Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧ ö̧mä̧ ucuturumä ¿micuähuächönä pä'ö icu juiyö'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧ Hueähuä Huȩnȩ huȩyu̧cua̧'a̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧, cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧
Hueähuä Huȩnȩ cu'arodätucua'a ö ja̧'hua̧nö̧ pä'ö icu'a̧nö̧ hua̧. 28 Ihueye, ya̧tȩ huä̧mȩnä̧tä̧ judíos
ö̧ja̧ işa̧mä̧, Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ judíos ö̧ja̧ işa̧ huocö. Huämenä idepä ötä ij̧ȩta̧ 'cui'̧o̧cua̧ ja̧'a̧nä̧

Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ 'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ huocö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧ iso päi'önä judíos ö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧
hua̧mä̧ jacuänä jähuä ötä hua̧. Jiņä̧ iso päi'önä 'cui'̧o̧cua̧mä̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö ö 'cui'̧o̧cua̧tä̧
jö̧nä̧ hua̧. Ja̧u̧mä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ötä 'cui'̧o̧cua̧ jö̧nä̧ hua̧, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ ö̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ ö̧ja̧tä̧ esehuarö pä'ömä pä'ähuocö, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä esehuäcu.

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ ̧yȩ ö̧ abonänö jö̧nä̧ micuäumä, judíos päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä? ¿Tiy̧ȩ ö̧
̧jȩta̧ 'cui'ocuotö jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö adiumä? 2O'ca juiyönä ö̧tä̧ rö̧ȩnä̧ micuähua'a. Jiņä̧ isocu

micuäumä pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧: Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä jahuätörötä hue'inö iḩuȩnȩ a̧ ä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ recuätö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ a̧'ä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ¿Diosmä päinö
huȩnȩ pärou icu amöcuädinö tä̧ji,̧ päinö ta̧'a̧nö̧ jȩö̧ juiya pä'ömä? 4 ¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! O'ca
toi'önä u̧huo̧juiy̧a̧ ö̧ pä'ösä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä iso päi'önä päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧mä̧. Pij̧ä̧ ö̧ja̧ o'ca
toi'önä öyaparehua'anä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä yaparehuocö. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ päö'anö:
―Cuiḩuȩnȩ cucuocuinömä iso päi'önätä ja̧'a̧― pä̧ ä̧cua̧jä̧. Ucuru micuähuächönä pä'ö cua
pä omenä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jäyä jȩcu̧'iņö̧mä̧ juiçu̧huä̧cua̧jä̧.d
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ujutu jäyä jȩtä̧'ij̧o̧mȩ ö̧ Dios jueö jȩö̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päi'ö ömä, ¿ a̧'a̧nö̧tä̧

pätäcua'a jä̧ ö̧?
―Diosmä ujuturu ro̧ȩpo̧mȩnä̧ jäyä jȩpö̧― ¿pätö'a̧nö̧ Hua̧ tä̧ji?̧ Pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧

amöcuädätömä. 6 Pätö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ yorö'isotä. Diosmä jäyä jȩpo̧cö̧. Jäyä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧ ö̧mä̧
¿ a̧'a̧nö̧ micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ jä̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧? Jueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧ ö̧ jueönätä
micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ Hua̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧.

7 Ttötä ya̧pa̧rȩhua̧ chö̧jo̧mȩ ö̧ ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä yaparehuocömä― pä'ö Diosrötä úcuo
te äunä päi'önä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ ö̧mä̧, Diosmä ¿dä̧bö̧ ―suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧jä̧― pä'ö
micuähuächönä pä'ö icuäcusä ö̧, churutä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ ppädäda'a ja̧'a̧mä̧? 8―Suronä
jȩta̧'a̧ topö Diosrö u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ ö̧mä̧, huäinä suronä jȩta̧ja̧ juhua'a yabocutä Dios öadihuä
amöcuädäcua'a̧nö̧― ¿pätö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huo̧juȩtö̧do― pä'ö huȩnȩtä̧rö̧
ucuocuä'chäcusä. Korotö'inä pä ä'chäcusä, ―Pablomä ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'ä'chö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧

huȩnȩ huotötä ö̧ja̧'a̧mä̧ jueötä micuähuächiyäcuotö.

Pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ o'ca toi'önä suronä jȩpä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧do
9 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pätö'a̧nö̧ jä̧ ö̧? Ujutu judíos huotömä, ¿judíos huocotö ö'inä

abonänö adihuä ö̧ja̧jä̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Täcö ji'ähuäjisä, ―o'ca toi'önä judíos huotö'inä
judíos huocotö'inä yoräteunätä surojö huȩä̧rö̧tä̧ jȩto̧'ä̧rö̧nä̧ pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧mä̧:
―Adihuä işa̧mä̧ toa'a. Yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a adihuä işa̧mä̧.
11Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Usu'inä Diosrö usa pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a.
12O'ca toi'önä Dios ö 'quȩ'ip̧ä̧chä̧rä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧. Yoräteunä micuähuocotö juo'ächinätö̧tä̧ ja̧'a̧.
Adiunä jȩpö̧mä̧ toa'a. Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a yorö'isotä.e

d3:4 Salmos 51:4 e3:12 Salmos 14:1-3; Salmos 53:1-3; Eclesiastés 7:20
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13 Ttacuä'ca̧ra̧na̧ ö̧ rä'epö ucuocumä, hua'are hua orä ö huahuoppa räopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
räopä̧u̧. T ̧nȩnä̧mä̧ yaparetä ucuocuä'chätö.f Ttänä ucuocumä äca u̧mä̧nȩhuä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧
barahuächi'önä ucuocuä'chätö.g
14 T ̧huȩnȩmä̧ suronä pä'chäcuähuä huȩnȩtä̧, a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧ huȩnȩtä̧ su̧'pȩnö̧ ȩcä̧u̧.h
15 Ttö̧jä̧piy̧ä̧'iņä̧ ö̧ja̧rö̧ cuä'opo'ö icu ̧'cha̧ pä'ötä kä̧ú̧.
16 Cue ächö o̧du̧nä̧ ö̧mä̧, korotö öäre jȩpö̧ icu, a̧'cua̧ a̧huȩpö̧ huȩnȩtä̧ ku̧nip̧ȩ'ä̧tö̧.
17 Tta̧'cua̧ pö̧nö̧ adiu kä̧cuä̧huä̧mä̧ jerupätö.i
18 Ye'ecunänö, ucuotönö amöcuädocotö Diosrömä―j

päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧mä̧.
19Ujutumä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ Hueähuä Huȩnȩ ötö'cömä. O'ca juiyönä Hueähuä Huȩnȩ hueömä,

―Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧rö̧tä̧ huea'a― pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huea'a o'ca toi'önätä jäyä
jȩtö̧ amöcuädö tö'coruchi'a pä'ö, pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧, ―Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ huȩnȩ
hua̧sä̧― pä'ö tu̧huo̧juä̧cuä̧hua̧ pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧, yorö'iso
ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'ajimä. Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧, ― ömä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧― pä'ö tu̧huo̧juä̧cuä̧u̧nä̧ päi'a'a.

Dios ö adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ päi'äcuähua'ado a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jueötä jȩö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧rö̧ ka̧'a̧ chutä ö adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧

pä pä̧rö̧nä̧, Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä. Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧, Dios päö jiäcuähuä
ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö jiähua'a. 22Dios öadihuä ötä

ja̧'hua̧nö̧ adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧, Jesucristorö ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, o'ca toi'önätä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, yoräteunätä. Ihueye pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧mä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧mä̧ toa'a 23 o'ca toi'önä
suronä jȩpiņä̧tö̧tä̧ tö̧ja̧'a̧ ö̧. Dios beipocö säruunä öadihuä jö̧ ta̧'a̧nö̧ adihuätö jö̧nä̧ tö̧ja̧ pä'ömä
ototä be'ipätöjä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä re ö mippoönä ppädäcuähuänätä, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pä'i'ätöjä, suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ tejächi'ö micuämä täcö Cristo Jesústä mitö
icuina'a ö.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ micuä ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ päinö ta̧'a̧nö̧tä̧ ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ
25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hue'inö Jesucristorö ucuojanä mitäu, ö̧ja̧ suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ si'epö

icuiyarö pä'ö, re rö̧jö̧nä̧ topö ȩma̧ pä'ö Jesucristorö ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧
ij̧ȩpiņö̧ chutä jueönä jȩö̧mä̧. Pä'äjimä suronä jȩ a̧'a̧nä̧'iņä̧ ami 'qui'ächi'ö ja̧'a̧tä̧ topö a̧'ä̧riņö̧.
26 Ja̧'hua̧nö̧ a̧'ä̧riņö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ chutä jueö jȩö̧ ij̧ȩpö̧ kä̧nö̧, chutä öadihuä ö huȩnȩ jui'ätö
pä 'ömä ij̧ȩcuä̧rö̧ kiy̧a̧rö̧ pä'ö, chutämä jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧nä̧, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pä 'önä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧ pä'ö, Jesúsrutä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧.

27 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ta̧mo̧nä̧ jähuätä úcuo tetäu'anö huotöjä tä̧ji?̧ ¡Úcuo tetähua pä'ömä
juiya'a! ¿Däje hueyenä ja̧'a̧ ö̧ juiya'a ö? ¿Adiu jȩä̧cuä̧huä̧ hueyenä ja̧'a̧ ö̧ juiya'a tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ hueyenätä ja̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧ juiya'amä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
täcö u̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä, ö̧ja̧mä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧ ja̧'a̧ huȩnȩ jui'ätö pä 'a'amä,
Hueähuä Huȩnȩ hueö ta̧'a̧nö̧ jȩta̧'a̧ ö̧mä̧cö̧. 29Diosmä ¿Judíos huotötä Tö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ Hua̧
tä̧ji?̧ Judíos huocotömä ¿Ttö̧ä̧nä̧hua̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧ A̧'a̧. Judíos huocotö'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ Hua̧.
30 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö'inä Ttö̧ä̧nä̧hua̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ chutä ö huȩnȩ
jui'ätö pä 'önä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧. Judíos huotö'inä huȩnȩ jui'ätö pä 'önä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧ ja̧'a̧
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos huocotö'inä huȩnȩ jui'ätö pä 'önä jȩä̧cuä̧huä̧
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Işa̧ ja̧'a̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧, ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧, Hueähuä Huȩnȩmä̧
¿jȩpö̧ icuätöjä tä̧ji?̧ ¡Jȩpö̧mä̧ icuocotöjä! Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Hueähuä Huȩnȩ micuähuächönätä
huo̧juȩtä̧tö̧jä̧.

Abraham'inä Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧tä̧ Dios ö huȩnȩ jui'̧a̧ päi'inö huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu depä ö tä̧do̧miņä̧ Abrahammä ¿ a̧'a̧nö̧ u̧huo̧juä̧cuä̧huiņa̧'a̧ ö̧?
2Abrahammä chutä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ päi'inö ömä, chutätä a̧mo̧nä̧ úcuo

teäu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧cö̧. 3Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ ¿ a̧'a̧nö̧
päa'a ö? Pa̧'a̧nö̧ päa'a: ―Abrahammä Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧
chutä ömä huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä jȩiņä̧cu̧―k päa'a. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ aditäjirömä ―mippoönä
ppädädäcujä― päähuocö aditähuä micuämä, aditähuä micuätä ja̧'a̧ ö̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧tȩrö̧mä̧ jȩpö̧'iņä̧ jȩo̧ca̧'a̧nä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧tä̧, chutä ö huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä jȩä̧cu̧.
―Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ huȩnȩ jui'ätö pä 'önä jȩpö̧― pä'ö amöcuädö
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, chutä ömä huȩnȩ jui'̧a̧tä̧ pä'i'ö. 6Davidminä'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ ucuocuinö,
ya̧tȩmä̧ jȩpö̧'iņä̧ jȩo̧ca̧'a̧nä̧tä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä Diostä jȩä̧cu̧ eseu ötö'cömä. 7 Pä'inö:
Jäyä jȩ ä̧'ij̧ö̧ Dios unichi'iyä̧u̧mä̧, suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧'iņä̧ a̧ o̧pö̧ icuiyä̧u̧mä̧ juiyo esehuätö.
8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧'ij̧ö̧ Tu̧ru̧hua̧ amöcuä̧riy̧o̧co̧cu̧mä̧ juiyo eseu.l
9 Ja̧u̧ eseäcuähuämä ¿ ̧jȩta̧ 'cui'ocuotötä esehua pä'ö ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿T ̧jȩta̧ 'cui'ocuocotö'inä
esehua pä'ömä jo̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧ Abraham a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧tä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ päi'önä Dios jȩiņä̧cu̧

pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ täcö. 10 ¿Tiy̧ȩnö̧ jȩiņä̧rö̧ ö̧, ja̧'hua̧nö̧mä̧? Abrahamrömä ij̧ȩta̧ 'cuiocuinö o'ca'a
¿jȩiņä̧cu̧ tä̧ji?̧ ¿ij̧ȩta̧ 'cuiocu juiyäi jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ jȩiņa̧'a̧mä̧. 'Cuiocuinö o'ca'amäcö. Ä'canä jä̧iţä̧, jiņä̧
ij̧ȩta̧ 'cuiocu juiyäitä jȩiņä̧cu̧. 11 Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä Dios hueäcu ij̧ȩta̧ 'cui'ocuinö, 'cui'ocuocötä ö̧ja̧'a̧nä̧
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧ huȩnȩ juiyönä ö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önätä ̧jȩta̧
'cui'ocuocotö ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ä'o jö̧nä̧ hua̧ pä'i'inö Abrahammä, jahuätö'inä
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧tä̧ huȩnȩ jui'ätö pä 'a'a ö. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧jȩta̧ 'cui'ocuotö'inä ä'o

jö̧nä̧ hua̧ pä'i'inö. T ̧jȩta̧'iņä̧ 'cui ocua'anä Abraham ij̧ȩta̧ 'cuiocu juiyäi Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧
ö̧jiņö̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧ ä'o jö̧nä̧ pä'i'inö.

Huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä 'a pä'ömä, Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cödo
13Diosmä ―pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ucututä cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ päi'äcua'a― pä'ö ji'äu ku̧niņö̧ Abrahamrö'inä

ahuaruhuä'cotörö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩa̧'a̧ ö̧mä̧ ji'äu
ku̧no̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧ huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'äjirötä ji'äu ku̧niņö̧. 14 Iya pä'ö
ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧tä̧ ȩmö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧ micuähuocö ja̧ji.̧ Iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧'iņä̧ micuähuocötä juoächaji. 15Hueähuä
Huȩnȩmä̧ pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩtä̧ pö äda'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ juiyomenä Hueähuä
Huȩnȩ jarodäcuähuä'inä juiya'a. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios iya päinömä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö amöcuädinö, re ö mippoönä ppädome ötä ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ mippoönätä

ppäda pä'ö amöcuädinömä, o'ca toi'önä Abraham ahuaruhuä'cotömä hueyecuoca'atä
ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö amöcuädinö. Hueähuä Huȩnȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧tä̧mä̧ ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö amöcuädocö pinö.

Abraham Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧'iņä̧ ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö amöcuädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abrahammä ujutu o'ca toi'önä tä'o jö̧nä̧ hua̧. 17Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧
päa'a: ―Korotö isotö'inä, korotö isotö'inä recuätö ä'o jö̧nä̧ cu̧ju̧nä̧ jȩchiņä̧cu̧jä̧―m päa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Abraham a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņä̧cu̧ ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ ujutu o'ca toi'önä tä'o jö̧nä̧ hua̧.
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Ja̧u̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņä̧cu̧mä̧ Diostä ja̧'a̧, 'corujuo'ächätörö'inä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyö, ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ jiņä̧ ij̧ȩcuä̧cho̧ca̧'a̧nä̧ ―täcö jo̧mȩnö̧ ja̧'a̧― päähuä Işa̧.

18Abrahammä a̧'ä̧riņö̧, ―¿Diosmä a̧'a̧nö̧cö̧ jȩpö̧ iy̧ä̧cua̧sä̧?― pä'ö ieruhua'anä, ―iso päi'önä
iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö esetö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ a̧'ä̧rö̧tä̧ a̧'ä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö isotö'inä, korotö
isotö'inä recuätö ä'o jö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧, Dios päinö ta̧'a̧nö̧, ―ja̧'hua̧nö̧ recuätö jä̧cua̧'a̧ ucu u
isotömä―n päina'a ö. 19―Cien a̧'ȩ tö'cöhuächi'önä hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧, chidepämä 'corujuo'ächätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧. Saramä ki ̧ ̧mö̧ o̧rä̧ca̧'iņä̧ 'corujuo'ächätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jo'ö icuiniy̧ä̧cu̧sä̧―
pä'ö'inä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ yorö'isotä juiyupächi'ocö pinö. 20Dios ji'äu
u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧ ―¿u̧niçhi'̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö'inä päoca'atä juhua'a yabocutä juruhuächi'ö a̧'cua̧
huȩnä̧riņö̧, ―Diosmä ju̧ru̧hua̧― pä'ö úcuo te'äu. 21―Dios iya päinömä o'ca juiyönä iso päi'önätä
pätecuächönä jȩa̧ pä'ö ju̧ru̧hua̧― pä'ö esetö 'cucuächi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧,
Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧ huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ pä'i'inö.o

23 Ja̧'hua̧nö̧ ―huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧― pä'ö huȩyu̧cui'̧iņö̧mä̧ Abraham ötö'cötä pätetö
huȩyu̧cui'̧o̧cö̧ jiņö̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujutu tötö'cö'inä pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧. Ujutu'inä ―huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotö― pä'i'ätöjä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ o'ädinörö ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧. 25 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä Dios hueäcu 'corupä'i'inö ujututä suronä jȩta̧'a̧ ö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ädö'inä Dios oädinäcu, huȩnȩ jui'ätötä jö̧nä̧ huotö pä 'iyäcu.

Dios ö huȩnȩ jui'ätö pä 'ina'a ö, adihuä juäimä rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧do

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä 'ina'a ö,
Dioscumä ta̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä. 2 Ja̧u̧nä̧tä̧ re ö

mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧ja̧ pä'ö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ppä̧dä̧ro̧mȩmä̧
hueyecuoca'atä 'quiyönä kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios säruunä öadihuä ö tö'ärohuächä̧cuȩ'iņä̧

amöcuädö eseutä úcuo te'äu a̧'ä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧mä̧cö̧ úcuo tetäumä.
Usurä tȩmä̧u̧'iņä̧ úcuo te'ähuätöjä, usurä ȩmä̧u̧ kä̧nö̧mä̧ tami 'qui'ächi'ö a̧tä̧rö̧nä̧ päi'a'a ö.
4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tami 'qui'ächi'ö a̧tä̧ro̧mȩnä̧mä̧, 'quiyächönä huotö'inä tö̧jö̧nä̧ päi'a'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
'quiyächönä huotö kä̧nö̧mä̧, yodoji jä̧cuȩ'iņä̧ eseunu a̧tä̧rö̧nä̧ päi'a'a. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩ eseunu
a̧tä̧rö̧mä̧ hueyecua'amä a̧'ä̧ro̧co̧tö̧jä̧, Dios chutä repeäcuähuä ötä tamiso'quinä su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧

tö̧jö̧nä̧ iyö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧, chutä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujuturu iyinä̧cu̧nä̧tä̧.
6Ujutumä, ta̧mo̧nä̧ ppä'ädäcuäu tö̧jip̧a̧ pä'ömä tujuru jui'inätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ tujuru juiyäitä

Dios päinö pä̧nä̧ ö'ätecuächomenä, Cristomä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ mitäu'a̧nö̧ jö̧ mitäu
'corupä'i'inö. 7 Ya̧tȩ jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ ppä'ädö 'corupäi'ö'a̧nö̧ hua̧mä̧ toa'a recuätö ömä.
Huäitä, adihuä işa̧rö̧ ppäda pä'ö jö̧ ö̧tä̧ ¿'corupäi'ö'anöcö̧? ka̧ra̧ pö̧nä̧tä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios chutä ujuturu repeömä huäjunä ij̧ȩpiņö̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ tö̧jä̧iţä̧ Cristo
ujuturu ppä'ädö 'corupäi'ome ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuojanätä huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö
pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä 'inome ö'inä abonänö päi'önä pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuȩ ö̧mä̧, ki'̧ip̧ö̧'iņä̧
tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧. 10Ujutumä Dios aboiyotö jö̧nä̧ huotötä tö̧jo̧mȩnä̧ I ̧ ̧ 'corupäi'ome ö
chutäcumä tesecunätä jȩiņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'ome ö chutäcu tesecunä jȩiņo̧mȩ ö̧'iņä̧
abonänö jö̧nä̧ tö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ a̧'cua̧rö̧ ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧. 11 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧. Eseu'inä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö esehuä̧rä̧tö̧jä̧, Dioscu esecu tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö jȩpiņö̧nä̧tä̧.

n4:18 Génesis 15:5 o4:22 Génesis 15:6
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Adán'inä, Cristo'inä ötö'cö
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, surojömä ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧nä̧tä̧ doächina'a pij̧ä̧nä̧mä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧

surojö doächome ö̧ hua'are'inä kä̧mä̧diņa̧'a̧ ja̧u̧ suronä jȩo̧mȩ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ hua'aremä
o'ca toi'önä pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧, o'ca toi'önä suronä jȩ ̧na̧'a̧ ö̧. 13 Pa̧'a̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ pä'ösä juhua'amä. Hueähuä Huȩnȩ jiņä̧ juiyäi surojömä kiņa̧'a̧ pij̧ä̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ka̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ juiya'a ö suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧mä̧ pa̧ja̧tö̧ ku̧nä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Adán ö̧jiņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ hua'aremä juruhuinä̧u̧ Moisés ö̧jiņo̧mȩ jubö päi'önä.
Adán ö'arodipinö'a̧nö̧mä̧, suronä jȩ o̧ca̧'a̧nä̧'iņä̧ ihueye juruhuinä̧u̧. Ja̧u̧ Adánmä Ya̧tȩ içhä̧cua̧
a̧'cua̧juä̧tä̧ jö̧nä̧ huinö.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios mippoönä iyinömä Adán öarodipinö'anömä jo̧cö̧. Ya̧tȩ öarodipina'a ö
recuätö hua'ö icuinätö. Hua'aremä hua'ö cunä juruhuina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧
abonänö juruhuina'a Dios re ö mippoönä ppädömä. Ka̧ra̧ ö̧ja̧ işa̧ Jesucristo, re ö mippoönä
iyinömä recuätörö rȩbȩhuiņa̧'a̧ adiunätä. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios mippoönä iyinömä, Adán suronä
jȩo̧mȩ ö̧ rȩbȩhuiņö̧ jiņö̧'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧. Adán ya'utenätä suronä jȩo̧mȩ ö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö
ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧, huȩnȩ huotötä pä 'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios mippoönä
iyome ömä im̧içu̧nä̧ jö̧nä̧ huotötä pä'i'inätö̧jä̧. Ttö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ töarodä'chiyäcu Dios mippoönä
iyome ö huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotötä pä'i'inätö̧jä̧. 17 Ya̧tȩ öarodipinome ö hua'aremä juruhuina'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios rö̧ȩnä̧ mippoönä ppädome ö ȩmä̧tö̧mä̧, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä 'önä
mippoönä jȩä̧u̧mä̧, ja̧u̧ juruhuinö jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧tä̧ tujuruhuäcuotöjä a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧, Ya̧tȩ Jesucristonätä.

18 Juhua'acumä ya̧tȩtä̧ öarodipinome ö o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧
pä'i'inätö̧jä̧. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧ ya'utenätä adiunä jȩo̧mȩ ö̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧
huotö pä'i'inätö̧jä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧mä̧, a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧. 19 Ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧
öarodipinome ö ö̧ja̧mä̧ recuätö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ pä'i'inätö̧jä̧. Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧
Dios hueö öarodipoca'a esetö, Ya̧tȩtä̧ jȩiņo̧mȩ ö̧ recuätö ö̧ja̧mä̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotötä
pä 'äcuotöjä.

20Diosmä Hueähuä Huȩnȩ do'ädinö, suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ juhua'a yabocutä rö̧ä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ rö̧ä̧chi'̧o̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö päi'önätä rö̧ä̧chiņa̧'a̧
re ö mippoönä ppädäcuähuätä. 21 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ ppäda pä'inö Diosmä. Surojömä
hua'ä'chö cunä juruhuinö jiņö̧'a̧nö̧ Dios re ö mippoönä ppädäcuähuä'inä juruhuinö, huȩnȩ
jui'ätö jö̧nä̧ huotötä pä 'ä'chönä, kä̧cuä̧huä̧ i'cotä tu̧ju̧nä̧rö̧nä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä.

Cristocu surojö juiyönä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ a̧'cua̧rä̧tö̧jä̧do jitämä

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ pätö'a̧nö̧ jä̧ ö̧? ―Juhua'a yabocutä suronä jȩpö̧ tö̧jä̧tu̧cuá̧,
Dios juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ mippoönä ppädatö pä'ömä― ¿pätö'anö ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 2 ¡Yorö'iso

ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Ujutumä, surojö ö tötodeumä 'to'ocu icu 'corupä'i'inätöjä täcö. ¿Ja̧'hua̧nö̧
'corupä 'inö o'ca'a juhua'a yabocu surojötä huȩä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 3 ¿Jerupätöjä tä̧ji ̧
ujutumä pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö pä 'ina'amä?a O'ca toi'önä Cristo Jesúscu jiņä̧ ya̧tȩnä̧tä̧
pä 'önä pötächi'inätömä, chutä uhuaparenätä pä 'önä pötädäcuähuotö pä'i'inätö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧, hua'are jacuä pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö pä 'ome ö chutäcu idorä jacuä rötähuotö

a6:3 Pötädäcuähuotö jö̧nä̧ huotö pä'i'inätö̧jä̧ Dios u̧huo̧juo̧mȩnä̧tä̧. Ujutumä jiņä̧ toäi, Dios u̧huo̧juiņä̧u̧jä̧ o'ca juiyönä
suronä jȩtä̧cuȩmä̧. Ja̧'hua̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ Cristocu jiņä̧ ya̧tȩnä̧ pä 'önä jȩpiņö̧ isoyanä u'utäda'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiy̧ȩtä̧ jähuätä pä 'önä. Col 2:12'inä, 1 Cor 12:13'inä päa'a.
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pä'i'inätö̧jä̧, Cristo Jä'o Dios säruunä öadihuä ujurunä hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ oächinö o'ca'a ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä jareönä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jȩpö̧ tö̧ja̧ pä'ö.

5 Chutäcu 'corupä 'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ ppädäcuähuinä̧u̧jä̧ chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ 'corupä 'a pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ o'ächö'inä chutä oächinö ta̧'a̧nö̧tä̧ otächäcua'atä ja̧'a̧. 6 Piy̧ȩ'iņä̧ u̧'huȩpä̧rä̧tö̧jä̧. Pä'äji
ö̧ja̧ işa̧nä̧ tö̧jiņö̧ jiņö̧ täbo jähuämä chutäcu dau u 'corupäi'inö. Ja̧'hua̧nö̧ 'corupäi'ina'a, hua'ä
depä surojötä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧ kö̧rö̧mä̧ be'epäjipö icua pä'ö, surojötä pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧ huȩä̧rö̧mä̧ jȩpö̧ tö̧jö̧

juiya pä'ö täcö. 7 'Corupä 'omenämä surojö hueö ötodehuome ö 'to'ocu icu ki'̧içuä̧ ja̧'a̧,
huȩnȩ jui'ätötä pä 'önä. 8 Iso päi'önä Cristocu 'corupä 'ina'a ö, kä̧nö̧'iņä̧ chutäcu tö̧jä̧cua̧'a̧tä̧
ja̧'a̧ pä'ö esetätöjä. 9 Pa̧'a̧nö̧ tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧: Cristomä hua'are ö oächinö o'ca'a, pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧
'corupä'i'ocö. Hua'aremä juhua'a yabonö juruhuoca'a ja̧u̧ru̧mä̧. 10 'Corupäi'omenä, surojö ö
ötodeumä ya'utenätä 'to'ocu icu 'corupä'i'inö, 'cuäopönätä micuähua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä
ö̧ja̧'a̧mä̧, Dios ötä todeunä kö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ ucutu'inä surojö ö cutodehuätucumä ja̧u̧nä̧tä̧
'to'ocu icu 'corupäcuhui'inätucua'amä amöcuädätucui: ―Jitämä Dios ötä todeunä kä̧tö̧jä̧
Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä― pä'ö.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ hua'ä cuidepätucu jacuä ömä surojö huȩä̧ra̧'a̧nä̧ ja̧'a̧tä̧ tocu'ätucuä',
cuidepätucu surojö öjö'cö juäi jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuidepätucu jä äpäyotömä
cuiyähuätucuä' surojö ucutunä adita pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Diosrötä iyähuätucui hua'inätö
ö̧'quȩtȩ ö̧ o'ächinätö jö̧nä̧ huotö cu̧ja̧cuä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. Cuidepätucu'inä jä äpäyotötä

iyähuätucuirö, chutämä adiunätä jȩpö̧ adita pä'ö ucutunä, 14 surojömä juhua'a yabonö
huȩä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä juiyuhua'a ö täcö, Hueähuä Huȩnȩnä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ ö̧, Dios re ö
mippoönä ppädäcuähuänätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧.

Jitämä Dios adiu huȩä̧rö̧tä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ pä'i'inätöjädo
15 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧? Hueähuä Huȩnȩnä̧ tö̧jo̧ca̧'a̧ ö̧, Dios re ö

mippoönä ppädäcuähuänätä tö̧ja̧cua̧'a̧ ö̧mä̧, ¿huäinä suronä jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! 16 Ya̧tȩ huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päi'önä cuiyähuätucuomenämä
―ja̧u̧ cuiyähuätucuäcu huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ pä'i'ätöjä― pä'ömä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Surojö
huȩä̧rö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧, hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huȩä̧rö̧tä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧ päi'a'a. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutumä surojö huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, jiy̧ȩnö̧ huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ
jiņö̧mä̧ cuamiso'quitucu u ese nätöjä, Dios hueipinö huȩnȩ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä ―adihua'a― pä'ätöjä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ surojö 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ ejädö
ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ päcuhui'inätucu o'ca'amä, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ umöhuäyotö pä'i'inätö̧jä̧,
adiunätä jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. 19 Pa̧'a̧nö̧ pädomenämä, pij̧ä̧ ö̧ja̧ pä ö ta̧'a̧nö̧ pä'ösä, ucutu pij̧ä̧
ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä cu̧huo̧juip̧iy̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jiy̧ä̧cu̧. Pä'äjimä surojö huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päi'önä

cuidepä jä äpäyotötä iyähuinätöjä. Suronä cuamöcuädätucua pä'ö'inä, suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö'inä juhua'a yabocutä 'chä̧nö̧ cuicuätucunä päi'önä iyähuinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ cuiyähuinätucu
ta̧'a̧nö̧tä̧ jitämä adiu hueähuä ru̧hua̧ huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päi'önä, cuidepä jä äpäyotötä
iyähuätucui, päcuäi adiutä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö.

20Ucutumä surojö huȩä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧im̧ä̧ adiunä jȩä̧cuä̧huä̧
huȩä̧ro̧mȩ ö̧mä̧ ejädö ku̧nä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ ucuturu dä̧'ä̧
rö̧jö̧ juäi jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ pä̧nä̧mä̧, u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ¿däjetä cuȩmiņä̧tu̧cuä̧ ö̧ micuä
päi'önämä? Ja̧u̧ juäi jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ micuämä hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ pä̧i'̧pä̧riņa̧'a̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
surojö 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ ejädö ku̧nä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotö päcuhui'inätucu o'ca'amä, Dios huȩä̧rö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhui'inätucua'a ö micuä päi'önä u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧
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jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧, surojö juiyönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧, röjinämä kä̧cuä̧huä̧ i'cotä juoächönä.
23 Ihueye surojö micuämä hua'aretä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios mippoönä iyömä Tu̧ru̧hua̧ Cristo
Jesúsnä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä'i'ö kä̧cuä̧huä̧ i'co ja̧'a̧.

Hueähuä Huȩnȩ cä'epö isaju kirecuorö kä̧cuä̧huä̧nä̧ huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ

7 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ¿ucutumä jerupätöjä tä̧ji?̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧ jiņä̧ a̧'cua̧rä̧iţä̧ ujurucu
huȩä̧ra̧'a̧mä̧. Hueähuä Huȩnȩ huo̧juä̧tö̧rö̧tä̧ päda'a juhua'amä. 2 Yajute kirecuo a̧'cua̧rä̧im̧ä̧

Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ kirecuo ö todeunä kä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuo 'corupäi'omenä
kirecuo ö todeunä kö̧jä̧'ij̧ö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ täcö 'toi'iyäcua. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ kirecuo
a̧'cua̧rä̧i ̧ ka̧ra̧rö̧ kö̧jö̧ ö̧mä̧ ―ubo ya̧tȩ pocörö bechähuäju― pä ö'a̧nö̧ huaju. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
kirecuo 'corupäi'ö ömä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ 'toi'iyäcua täcö. Juhua'acumä ka̧ra̧rö̧ kö̧jö̧ ö̧'iņä̧ ja̧u̧
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ jarodocoju.

4 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ ucuturu'inä. Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ 'to'ocu icu
'corupä'i'inätö jö̧nä̧ huotötä pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhui'ätucuomenä ka̧ra̧rö̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧,
hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ Dios oädinäcurutä, u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä adihuä juäi jȩpö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ötä. 5Ujutumä depä ötä todeunä tö̧jä̧im̧ä̧, depä ötä kö'cähuä surojömä Hueähuä
Huȩnȩnä̧tä̧ ö̧ȩcuä̧chiņä̧u̧jä̧, u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ rä'epö tu̧ju̧nu̧nä̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujuturu 'chu̧huä̧rö̧ juäi ö 'to'ocu icu 'corupä 'ina'a ömä, Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧
'to'ocu icu ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧ täcö. A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ todeunä jareönä kä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧nö̧ Dios hueötä jȩpö̧
tö̧ja̧ pä'ö, huȩyu̧cuä̧ täbo jähuä huȩä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.

Hueähuä Huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ suronä jȩ ö̧nä̧tä̧ pä̧ip̧ä̧ra̧'a̧do
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pätö'a̧nö̧ jä̧ ö̧ Hueähuä Huȩnȩ ötö'cömä? ¿Hueähuä Huȩnȩmä̧

surojö tä̧ji?̧ ¡Surojocö ja̧u̧mä̧, yorö'iso! Hueähuä Huȩnȩ juiyö ömä suronä jȩchö̧mä̧ jerupinajisä
ömä. Hueähuä Huȩnȩ päa'a: ―Ka̧ra̧ u̧ju̧nä̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ tocu'huä'―.p Hueähuä Huȩnȩ

ja̧'hua̧nö̧ päö juiyö ömä, ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä ötö'cömä jerupinajisä. 8Hueähuä
Huȩnȩmä̧ jȩcu̧'ä̧' päa'a chä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ surojö chu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä surojötä chöjö'cächi'önä
ö̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ jiņä̧cu̧sä̧. Ihueye Hueähuä Huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ra̧'a̧mä̧ surojömä 'corupäi'inötä jö̧.

9 Ttömä Hueähuä Huȩnȩ juiyönä chö̧jo̧mȩnä̧ ¿a̧'cua̧rö̧ kö̧sä̧cö̧? pä'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ pädä'ija'amä
hueähuä rȩbȩhuip̧ä̧cu̧ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ ö̧'ȩcuä̧chö̧ huȩä̧riņä̧cu̧sä̧, ötämä
'corupä'i'äji jö̧nä̧ hua̧tä̧ pädi'önä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huo̧juip̧iņö̧sä̧. Hueähuä Huȩnȩmä̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧ iya pä'ö jö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ pädipä̧rö̧nä̧ hueopä̧riņä̧cu̧sä̧ ömä. 11Hueähuä
Huȩnȩ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ öyaparehuäcu, ―¿jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧cö̧?― pä'inösä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ surojö chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ chä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧, 'corupä'i'äji jö̧nä̧ hua̧tä̧
pädi'önä huȩä̧riņä̧cu̧sä̧.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Hueähuä Huȩnȩ jiy̧ȩtä̧mä̧ surojö juiyö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios hueömä surojö
juiyö. Surojö juiyö ja̧'a̧ ö̧ adiu'inä adiu. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ja̧u̧ adihuä juäitä jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧
örö hua'arera̧'a̧cu̧ hueopä̧riņö̧mä̧. ¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧ jiņa̧'a̧ örö

hua'arera̧'a̧cu̧ hueopä̧riņö̧mä̧ ―iso päi'önä suroja'a― pä'ö ij̧ȩcuä̧cha̧ pä'ö. Ja̧u̧ surojömä adihuä
juäi chä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧ 'corupä'i'äji jö̧nä̧ hua̧tä̧ pädi'önä huȩä̧riņä̧cu̧sä̧, surojö chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ hueähuä
chä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧ ―rö̧ȩnä̧tä̧ suroja'a― pä'ömä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.

p7:7 Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21
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Ttö̧ja̧mä̧ a̧mo̧nä̧ ujurunätämä adiunä jȩ ö̧ juiyö'anötä huotödo
14Hueähuä Huȩnȩmä̧ ― a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuätä jö̧― pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ ötämä chidepätä jö̧nä̧ hua̧sä̧, surojötä u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ chö̧jö̧nä̧ micuänä iyö içuä̧hua̧
jö̧nä̧tä̧ hua̧sä̧. 15 Jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧cö̧ pä'ijösä. Jȩcha̧ pädömä jȩcho̧ca̧'a̧, cha̧'u̧tu̧ juäitä
jȩpo̧'ä̧rö̧sä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jȩcha̧ pädocö juäi jȩcho̧'ä̧ro̧mȩnä̧, jȩcha̧ pädocö ja̧'a̧ ö̧ Hueähuä
Huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'ösä ö'inä ―Hueähuä Huȩnȩmä̧ adihua'a― pä'ömä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jȩpö̧mä̧ jȩcha̧'a̧nä̧, ömäcö̧ ja̧'a̧ jȩpö̧mä̧. Surojö chu̧ju̧nä̧rö̧, örö jacuä ka̧cu̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧rö̧mä̧. 18Huo̧jua̧sä̧. Ttörö jacuä ka̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ adihuä juäimä jui'̧a̧sä̧. ―Ttörö jacuä
ka̧cu̧― pädömä, chidepänä ka̧cu̧ juäitä pä'ösä. Adiunätä jȩcha̧ pä'ömä pä̧huä̧ rö̧ja̧'a̧nä̧, jȩpö̧mä̧
jȩchö̧ juiyönätä jä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧. 19Adiunä jȩcha̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧ jȩcho̧ca̧'a̧, jȩcha̧ pädocö juäi,
surojötä jȩcho̧'ä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcha̧ pädocö juäi jȩchö̧ ö̧mä̧ jitämä täcö ömäcö̧ ja̧'a̧
jȩpo̧'ä̧rö̧mä̧. Surojö chu̧ju̧nä̧rö̧tä̧, örö jacuä ka̧cu̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧rö̧mä̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ porömä jiy̧ȩtȩ huȩnȩ huo̧juip̧ö̧sä̧. Ttömä adiunä jȩcha̧ pä'ö hua̧tä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧,
surojö'inä ihueyenä örö hue'ä̧rö̧ ka̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧chi'̧ö̧sä̧. 22 Ya̧nä̧ jacuänä işa̧ ö̧mä̧ Dios ö
hueähuätä chöjö'cönä jä̧cu̧sä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chidepänämä koro hueähuä'inä hue'ä̧rö̧ ka̧'a̧mä̧
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧sä̧. Ja̧u̧ chidepänä hueähuämä cha̧'cua̧ jacuä ö hueähuäcu rohuähua'a, surojö

chidepänä ka̧cu̧ u̧mö̧huä̧ya̧tä̧ pä'i'ö cärenä chö̧'ö̧nä̧tä̧ pädipä̧rö̧nä̧. 24 ¡Ja , öhue! ¡Suronä jä̧cu̧sä̧
juiyo! ¿di jä̧ ö̧ piy̧ȩ hua'ä chidepä huȩä̧ro̧mȩ ö̧ chejächi'önä ppä̧dä̧cua̧mä̧? 25 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä
ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä. Ja̧u̧ru̧tä̧ ―adihua'a― pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ötämä cha̧'cua̧
jacuä ömä Dios ihueyenä hueötä jȩpö̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chidepänämä jiy̧ȩ'iņä̧ ihueyenä
surojö hueötä jȩpö̧ kö̧sä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anätä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö

8 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ yorö'iso juiya'a Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
huotörömä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä kä̧tö̧rö̧mä̧, depänä surojö huea'anä ko̧co̧tö̧rö̧mä̧.

2 Cristo Jesúsnä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ chutä ihueyenä, surojö'inä, hua'are'inä jiy̧ȩ'iņä̧
ihueyenä huȩä̧ro̧mȩ ö̧ chejächi'önätä ejädö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧. 3Hueähuä Huȩnȩmä̧ adiu jȩchö̧nä̧
huea pä'ömä hueyecuina'a chidepänä surojö huȩä̧rö̧tä̧ juruhua'a ö. Hueähuä Huȩnȩnä̧ ja̧'hua̧nö̧
hueyecuina'amä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä jȩpiņö̧ chutä a̧mo̧nä̧ I ̧ ̧rö̧ hue'ö, surojö idepä ku̧nä̧rä̧tö̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ hua̧ päi'iyarö pä'ö. Surojötä tu̧ju̧nä̧riy̧ä̧cu̧, surojömä I ̧ ̧ idepänätä̧ ro̧'ȩpö̧ icuinö,
4Hueähuä Huȩnȩnä̧ adiunä jȩpö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinö jiņö̧mä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä
tö̧jo̧mȩnä̧tä̧ jȩtö̧nä̧ päi'iyarö pä'ö, depänä surojö oicuänä kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö.

5 T depä hueähuänätä kä̧tö̧mä̧, depänä surojö hueö jähuätä a̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä kä̧tö̧mä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuänätä a̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧tö̧.
6 T depä hueähuänätä a̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧cuä̧huä̧mä̧, hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ päipä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ oicuänä a̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧cuä̧huä̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧, a̧'cua̧ pö̧nö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧ päipä̧ra̧'a̧. 7 T depä hueähuänätä a̧'cua̧ ku̧nä̧'chä̧tö̧mä̧ Dios ömä to'ijicutä
jö̧nä̧ örohuäunä päipä̧rä̧u̧, Dios ihueyenä hueö'inä esetoca'a ö, esetö juiyönätä pä̧ip̧ä̧rä̧'ij̧ä̧u̧
ja̧'a̧ ö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ depä ö todeunä kä̧tö̧mä̧ Dios esehuächi'önä jȩ a̧ pä'ömä yorö'isotä
jui'ätö.

9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä cuidepä ö todeunämä ko̧co̧tö̧jä̧. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧tä̧ todeunä
kä̧tö̧jä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ucutunä iso päi'önä jö̧nä̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Cristo A̧'cua̧ru̧hua̧
to'ätömä umöhuäyotömäcö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristomä ucutunätä ö̧jö̧ ö̧mä̧ cuidepätucumä
'corupäi'inötä ja̧'a̧, surojö ötä todehua'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧mä̧ a̧'cua̧rä̧tö̧jä̧,
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adihuä ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ päcuhui'inätucua'a ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ Jesúsru
o'ädinö A̧'cua̧ru̧hua̧ ucutunä ö̧jö̧ ö̧mä̧, ja̧u̧ Cristorö o'ädinömä, hua'ä cuidepätucu'inä

a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧tä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iy̧ä̧cua̧, chutä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧, ucutunä kö̧nä̧tä̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ mippotätötä jö̧nä̧ huotöjä ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ depä

hueötä mitähua pä'ömä mippotocotöjä. 13 Cuidepä hueönätä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, hua'arera̧'a̧cu̧tä̧
päcuipä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ cuidepä hueönä jȩä̧cuä̧huä̧ hua'epö
cuicuätucu umä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧cu̧tä̧ päcuipä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧.

14O'ca toi'önä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧mä̧, Dios i ̧ ̧mö̧tä̧ huotö. 15 Pä'äji jiņö̧'a̧nö̧
yecuecuä'chätucua pä'ömä pä̧içu̧nä̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios i ̧ ̧mö̧ 'quiyächönä huotö päcuhui'ätucunä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧
ȩmiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ Diosrömä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧, ―¡Cha̧mo̧nä̧ chä'o!―
jö̧nä̧. 16Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ chutätä ujutu ta̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ta̧'cua̧ ucuocunä jiähuä̧rä̧u̧jä̧, ―Ucumä
iso päi'önätä Dios i ̧ ̧jä̧― pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ i ̧ ̧mö̧tä̧ jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧, Tä'o öäre ömä tȩmä̧cuo̧tö̧tä̧
huotöjä. Diosrötä ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧. Cristocutä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧tä̧ Tä'o öäre ö ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧.
Cristocu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ usurä tȩmä̧hua̧'a̧ ö̧ beipocö öadihuä ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ säruunä
öadihuä ö tadihuächi'äcuotöjä.

Dios i ̧ ̧mö̧ huotö chutä ösäru u tadihuächi'̧ä̧cuȩ huȩnȩ
18 Ttömä pä'ösä, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ usurä tȩmä̧huä̧'ij̧ö̧cu̧, yodoji Dios beipocö säruunä öadihuä ö

ta̧diḩuä̧chi'̧ä̧cuȩcu̧ yoretö to a pä'ömä yorö'isotä pa̧ja̧cuä̧cho̧ca̧'a̧. 19Uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ o'ca
juiyönätä täcunä pä̧huä̧ u'u a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧huä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ Dios i ̧ ̧mö̧ huotötä ̧jȩcuä̧chi'̧a̧ pä'ö.
20Uhuäbe'ö u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧ a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧mä̧ micuähuocötä juoächönä hue'äu ku̧no̧cö̧ jiņö̧.
Uhuäbe'inö päome ötä micuähuocö juäi jö̧nä̧ juoächiniy̧ä̧cu̧, yodoji jä̧cuȩtä̧ amöcuäda'a ö.
21 Yodojimä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧'iņä̧ pparuhuächä̧rö̧nä̧ 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ ejächipönä ppä̧dä̧cua̧,
chutä Dios i ̧ ̧mö̧ huotö töadihuä säruunä pparuhuächö'inä juiyönä huetome ö ejächipö adiutä
päi'iyarö pä'ö. 22Ujutumä huo̧juä̧tö̧jä̧, uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ o'ca juiyönätä, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧
a̧huȩcua̧'a̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ jubö, yajute ku̧mo̧du̧ba̧ niy̧ä̧cua̧ ubara u'u ka̧'cua̧ a̧jȩcua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧.

23 Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧, a̧'cua̧ a̧huȩcu̧mä̧. Ujutu Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ä'canä ȩmiņä̧tö̧'iņä̧ ta̧'cua̧nä̧mä̧ ubara
u'huä'ijätöjä. ―Pa̧nä̧ depä'inä ejächipiyatöhué― pä'ö kä̧nö̧, depänä'inä i ̧ ̧mö̧ 'quiyächönä

huotö pä 'ä̧cuȩ amöcuädö a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. 24―Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö amöcuädötä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yodoji jä̧cuȩ amöcuädö a̧ ä̧rö̧mä̧ ö'ärenä to oca'a ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧. To ö o'ca'amä, ¿jiņä̧ to a pä'ö a̧huä̧rä̧cuä̧hua̧'a̧ tä̧ji?̧ 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧

ujutumä totocö juäi a̧tä̧rä̧'ij̧a̧'a̧ ö̧mä̧, tami 'qui'ächi'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ a̧'ä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧.
26 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧, ujutumä juiyuhua'a ö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧.

Ujututämä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ jätepö'a̧nö̧ jö̧mä̧ jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ ujuturu
ppä'ädö Diosrö jä̧'ȩpä̧rö̧. Jä̧ȩpä̧ro̧mȩnä̧ päähuä'inä juiyö juäinätä, ya̧nä̧ ta̧'cua̧ jacuä jähuänätä
jä̧ȩpä̧riy̧ä̧u̧jä̧. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tamiso'qui ö tamöcuädö toä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧, A̧'cua̧ru̧hua̧ ―däje
ja'ate'ö amöcuäda'a ja̧― pä'ö huo̧jua̧, chutä ö adihuä ö̧ja̧rö̧ ppä'ädö Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧
jä̧ȩpä̧ra̧'a̧ ö̧.

Yorö'isotä toa'a Dios repeome ö ujuturu 'quȩ'ȩpö̧ icuajimä
28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧, 'cuätopä'chö o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ o'ca juiyönätä ujutu Diosrö repe'ätörö adihuiyarö

pä'ötä ppädä̧ra̧'a̧, o'ca toi'önä churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ juäi ja'ate'ö huoinä̧u̧ru̧mä̧. 29Äcuomenäjitä
päi'önä chutä umöhuäyotö jö̧nä̧ huotö tö̧jä̧cuo̧tö̧ u̧huo̧juiņä̧u̧ru̧mä̧, tö̧jä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö
ku̧niņö̧, chutä I ̧ ̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotö pä 'iyarö pä'ö, I ̧ ̧tä̧ recuätö tuböo päi'önä, ä'canä uhuäpächinö
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jö̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jä̧cuȩ huȩnȩ amöcuädö u̧ju̧niņä̧u̧ru̧mä̧ huopö'inä huopinö.
Ja̧'hua̧nö̧ huoinä̧u̧ru̧mä̧ chutä ö huȩnȩ jui'ätö pä 'önä'inä jȩpö̧ ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ huȩnȩ jui'ätö
pä 'önä jȩiņä̧u̧ru̧mä̧, chutä ösäru u tösäruhuächi'önä jȩpö̧ ku̧niņö̧.

31 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ pätäcua'a jä̧ ö̧? Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧
päi'önä ö̧ja̧'a̧mä̧ ¿ditä ja̧'a̧ ö̧ ujuturu to'ijicutä jȩpo̧'ä̧ra̧jim̧ä̧? ¡Toa'a! 32 Chutä a̧mo̧nä̧ I ̧ ̧rö̧'iņä̧
rȩpȩä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ hua'arera̧'a̧ iyö icuinö ujutu o'ca toi'önä̧rö̧ ja'ate'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧mä̧ o'ca
juiyönä ö̧tä̧ I ̧ ̧cu̧tä̧ yo̧mȩtȩnä̧ tȩmiy̧a̧rö̧ pä'ömä koro'inä, koro'inä, ¿mippoönätä iyö juiy̧ä̧cua̧
tä̧ji?̧ ¡Iyäcua'atä ja̧'a̧! 33Dios chutä amöcuädö ȩmiņä̧u̧ru̧mä̧ ¿Dijä̧ ö̧ ―suronä jȩpä̧tö̧jä̧― pä'ö
huȩnȩtä̧rö̧ pä'ajimä? Ja̧'hua̧nö̧ pä'ajimä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä huȩnȩ jui'ätötä tö̧jö̧nä̧
jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧ o'ca'amä. 34 ¿Dijä̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ huotörö ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧na̧jim̧ä̧? ¡Toa'a! Cristotä
ja̧'a̧ 'corupäi'inömä, o'ächö'inä o'ächinömä. Jitämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧tä̧ pö̧.
Ju̧huȩnȩ pä̧nö̧mä̧ ujuturu ppäda pä'ö'inä Diosrö jä̧'ȩpä̧rö̧. 35 ¿Dijä̧ ö̧ Cristo ujuturu repeome ö
'quȩtȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpa̧jim̧ä̧? ¡Toa'a! Ubara utu u'inä, usurä tȩmä̧u̧ u̧'iņä̧, Diosrö tese yä̧u̧
ujuturu örohue'ä u epö ö'inä, ppäi utu u'inä, tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ juiyönä tö̧jö̧ ö̧'iņä̧, ra̧huȩpij̧o̧mȩ
tö̧jö̧ ö̧'iņä̧, ujuturu cuä'ö cu u'inä, Cristo repeome ö 'quȩtȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpa̧jim̧ä̧ toa'a.
36Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:
Ucu cumöhuäyotö jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ ö̧, mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ hua'arera̧'a̧cu̧tä̧ pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧. O̧huȩja̧tö̧
cuä'ö cuäcuotö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ to ä'chä̧u̧jä̧.q
37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ juäi 'cuätopä'chö o̧du̧nä̧ ö̧mä̧, ujuturu repe'inönämä abora̧'a̧tä̧ päi'önä

juruhuätöjä ujutumä. 38 Ttömä huäjunä chu̧huo̧juo̧mȩtä̧ ja̧'a̧, Dios ujuturu repeome ö 'quȩ'ȩpö̧
icuajimä yorö'isotä toa'a. 'Corupä 'ö ö'inä, juhua'a yabocu ta̧'cua̧rö̧ ö̧'iņä̧, hue'ähuotö isoppa
huotö jö̧ ö̧'iņä̧, isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, umäri'ä ujuru jö̧ ö̧'iņä̧, jitä ka̧cu̧ jö̧ ö̧'iņä̧, yodoji
kä̧cuȩ jö̧ ö̧'iņä̧, 39 pij̧ä̧ huämenä ka̧cu̧ jö̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ dea'anä ka̧cu̧ jö̧ ö̧'iņä̧, koro juäi Dios
uhuäbe'inö koro'inä koro'inä, yorö'iso jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a, ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Dios Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä
ujuturu repeome ö 'quȩ'ȩpö̧ icumä.

Pablo ahuaruhuä Israel ö̧ja̧rö̧ a̧'cua̧ a̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ

9 1,2 Chahuaruhuä a̧mo̧nä̧ pä'ocösä. Juiyo cha̧'cua̧ a̧'ȩcu̧sä̧. Cha̧'cua̧nä̧mä̧ juiyo chajuähuä̧rö̧nä̧
jä̧cu̧sä̧ 'cuäopönätä. Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ iso päi'önä huȩnȩtä̧ pä'ösä

juhua'amä. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ u̧huo̧juȩtä̧ra̧'a̧nä̧ cha̧'cua̧nä̧'iņä̧ chucuocunä jä̧cu̧sä̧, ―iso päi'önä
ja̧'a̧ päda'amä― pä'ö. 3 Chidepä ö chahuaruhuä judíos ö̧ja̧ ö̧jip̧iy̧a̧ ö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧.
Ttötä'inä Cristo ö 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ Dios ro̧ȩcuä̧nä̧tä̧ chimitäu'a̧nö̧ hua̧sä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧
ppädö'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧. 4 Jahuätömä Israel ö̧ja̧, Dios amöcuädinä̧u̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö ö̧ja̧ pä'ö.
Diosmä jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧ kiņö̧ öadihuä'inä uhuäunä päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧
ji'äu u̧ju̧niņä̧u̧. Hueähuä huȩnȩ'iņä̧ iyinä̧u̧. Ö̧jodenä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucuotönö jȩ a̧ pä'ö hueinä̧u̧.
Ppä̧dä̧'chä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧ jiähuä'chinä̧u̧. 5 Jahuätömä Hebreos ö̧ja̧ kada'ca ö úcuo ö̧ja̧
önämö'cotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo'inä idepä ömä jahuätötä işa̧ jö̧nä̧ uhuäpächinö. Ja̧u̧ Cristomä

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ja̧'a̧, o'ca juiyönä Ru̧hua̧. 'Cuäopönätä eseu'a̧nö̧ hua̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Dios chutä a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧ jȩö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ppäda päinömä hueyecuina'a pä'ocösä. Israel isotö o'ca toi'önämä Israel
ö̧ja̧mä̧cö̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ depä ömä Abraham ö̧nä̧mö̧'cotö a'anä o'ca

toi'önämä i ̧ ̧mö̧mä̧cö̧ ja̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'inö Abrahamrö:―Ucutä isotömä Isaac isotö ötä
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jä̧cua̧'a̧―.r 8 Ja̧'hua̧nö̧ päinömä, pa̧'a̧nö̧ pä'ö pä'inö. Idepä ötä i ̧ ̧mö̧mä̧, Dios i ̧ ̧mö̧mä̧cö̧. Dios
ppä̧dä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu u̧ju̧niņö̧ ö̧ i ̧ ̧mö̧ pä'i'ätömä, jahuätötä jiņä̧ iso päi'önä Abraham isotömä.
9Dios ppä̧dä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu u̧ju̧no̧mȩnä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inö Abrahamrö:―Pädome pätecuächomenä
chiçhä̧cua̧sä̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ Saramä ki ̧ ̧rö̧ ku̧ju̧nä̧rä̧cua̧ju̧―.s

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ huȩnȩtä̧mä̧cö̧ ja̧'a̧. Rebeca'inä ya̧tȩ ö̧tä̧ muchaju pä'i'inäju, ujutu tä̧do̧miņä̧
Isaac ötä. 11,12 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ jiņä̧ ja̧cuä̧ba̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ uhuäpächö'inä uhuäpächö juiyäi,
adiunä'inä suronä'inä jȩ ö̧ juiyäi, Dios pä'inö jahuäjuru: ―Ä̧cuo̧mȩnä̧ işa̧mä̧, ö̧jä̧hua̧ hueötä
jȩä̧cua̧―.t Ja̧'hua̧nö̧ pä'inö Diosmä chutä amöcuädö huȩnȩ pätecuächiyarö pä'ö, ȩma̧ päcurutä
ȩma̧ pä'ö. Amöcuädö huȩnȩ pätecuächiyarö pä'ocö pinö ö̧ja̧ adiunä jȩ a̧'a̧ ö̧mä̧. Chutä a̧'cua̧
ko̧mȩnä̧ ȩma̧ päcuru huoa'a ö pätecuächiyarö pä'inö. 13Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a:
―Jacoborömä repe'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Esaurumä ȩmo̧cö̧ pinösä―.u

14 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pätö'a̧nö̧ jä̧ ö̧? ―Diosmä suronä jȩpö̧― ¿pätö'a̧nö̧ tä̧ji?̧ ¡Pätö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ yorö'isotä! Suronämä jȩpo̧cö̧. 15Moisésrö'inä pä'inö, ―Re rö̧jö̧nä̧ to̧chä̧cua̧sä̧ re
rö̧jö̧nä̧ tocha pädäcurumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re chȩmä̧huip̧ä̧cua̧sä̧ re chȩmä̧huip̧a̧ pädäcurumä―.v
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ re rö̧jö̧nä̧ topocö Diosmä. Jȩpö̧'iņä̧ juruhuächi'ö
jȩ ̧yä̧cu̧ re rö̧jö̧nä̧ topocö. Churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ re rö̧jö̧nä̧ topö. 17Dios Egipto ru̧hua̧rö̧
päinö'inä, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ päa'a: ―Ru̧hua̧ päcuhui'önä jȩpiņö̧sä̧ ömä, ucunätä chujuru
chij̧ȩpa̧ pä'ö ö̧ja̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chötö'cö'inä ucuocuiya ö pä'ö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧―.w 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Diosmä re rö̧jö̧nä̧ toa päcurumä re rö̧jö̧nä̧ topö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öarodönä jȩa̧ päcurumä
öarodönä jȩpö̧.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ örö jäcuepäcuotöjä a̧'cua̧ra̧'a̧, ―Diosmä ¿dä̧bö̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ päa'a ö chutä
öarodönä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧mä̧? ¿Ja̧u̧nu̧mä̧ di jä̧ ö̧ Dios jȩa̧ päö öarodipö'a̧nö̧ hua̧mä̧?―

päcuhuäcuotöjä a̧'cua̧ra̧'a̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
päcuhuätucu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrömä. ―¿Dä̧bö̧ ja̧'hua̧nö̧ cuadi näcusä ö pa̧'a̧nö̧ chö̧jö̧nä̧mä̧?―,
¿päö'anö ja̧'a̧ tä̧ji ̧ ya̧tȩ a̧diçua̧mä̧ churutä adi nörö? Päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 21 Tätähuä işa̧mä̧ ¿churutä
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ tätocö tä̧ji ̧ redähuamä? Tätö. Jiņä̧ jihuate ömä adihuä juäi ȩnä̧huo̧'ta̧'iņä̧, surojö
ȩnä̧huo̧'ta̧'iņä̧ tätö churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧.

22 ¿Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmädi ̧ ö̧? ¿Churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jȩö̧ juiyö'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ Jȩö̧'a̧nö̧ hua̧.
Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧'ä̧i'̧iņä̧, ujuru'inä ij̧ȩpa̧ päa'anä, ami 'qui'ächi'ö recuo a̧'ä̧riņö̧, ro̧ȩpö̧'a̧nö̧
huotörö ro̧ȩpo̧ca̧'a̧tä̧. Jitötämä to e'a pä'ö jo̧mȩnö̧tä̧ ja̧'a̧nä̧. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ beipocö säruunä
öadihuä re rö̧jö̧nä̧ to̧ä̧u̧ru̧ iyö'inä ij̧ȩpa̧ pä'inö. Jahuätö re rö̧jö̧nä̧ toä̧u̧ru̧ amöcuädö, ä'canä
jä̧iţä̧ amöcuädö ku̧niņö̧ chutä säruunä öadihuä ȩmä̧cuȩ huȩnȩmä̧. 24 Jahuätömä ujututä'inä
ja̧'a̧, judíos huotö ö'inä, judíos huocotö ö'inä chutä huoinä̧u̧mä̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä'inö Oseas
cuyäru'tänä. Pä'inö:
Chumöhuäyotö huocotö pinätörö, ―chumöhuäyotöjä― pä̧dä̧cua̧sä̧. Repedoco̧u̧ pinätörö,
―repedä̧u̧jä̧ ucutumä― pä̧dä̧cua̧sä̧. 26 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Ucutumä ö chumöhuäyotömäcö̧jä̧―
päinome ötä, ―jitämä ö hua'ocö Dios chi ̧ ̧mö̧jä̧ ucutumä― päcuotö Diosmä.x
27 Isaías'inä Israel ö̧ja̧ ötö'cö huopäcuähuipö pa̧'a̧nö̧ pä'inö:
―Israel ö̧ja̧mä̧ dubora rö̧ora jäyora pä̧ba̧ rȩba̧ rö̧ä̧ba̧ ta̧'a̧nö̧ recuätö a'anä, a̧'u̧cu̧nä̧nö̧
huotötä ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. 28 Tu̧ru̧hua̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpa̧ päinömä, jäyä jȩo̧ca̧'a̧tä̧, jo̧mȩnö̧ ro̧'ȩpö̧
cä̧dä̧cua̧. Jurunä̧tä̧ cäda pä'ö ro̧ȩpä̧cua̧, jurunä ro̧ȩpa̧ päa'a ö pij̧ä̧ rȩjȩnä̧mä̧―.y
29 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Isaías pä'äji'inä päinö ta̧'a̧nö̧ jä̧cua̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'inö:

r9:7 Génesis 21:12 s9:9 Génesis 18:10 t9:11,12 Génesis 25:23 u9:13Malaquías 1:2-3
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―O'ca juiyö Ru̧hua̧mä̧ ujutu isotö ö ta̧ju̧ru̧ u̧ju̧ni'̧o̧ca̧'a̧ jiņö̧ ö̧mä̧, Sodoma ö̧ja̧, Gomorra
ö̧ja̧cu̧ be pächinö ta̧'a̧nö̧tä̧ be'ipächinajatöjä ujutu'inä―.z

Judíos ö̧ja̧ Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
30 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pätö'a̧nö̧ jä̧ ö̧ porömä? Pa̧'a̧nö̧ huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧ porömä. Judíos

huocotömä Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö usoca'anä Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätö Diosrö
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ jȩpö̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'a

pä'ö usa'anä hueyecuinätö. 32 ¿Dä̧bö̧ hueyecuina'a ö? Adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö hueyecuinätö
Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧. Hueähuä huȩnȩtä̧ jȩpö̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ido'qui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧rö̧ dö'ö 'tö̧'ȩpiņä̧tö̧. 33Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a:
―Israel ö̧ja̧ depiyura'a, Sión pä'ö micuome ido'qui 'tö̧'ȩpö̧ mo̧ä̧huo̧'qui jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧rö̧
hue'ö ku̧nu̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ inähuä dö äcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ hueyecuiyäcuotö―a päa'a.

Israel ö̧ja̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ömä a̧mo̧nä̧tä̧ usinätödo

10 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, chahuaruhuä Israel ö̧ja̧ ö̧jip̧iy̧a̧ ö̧ pä'ö juiyo pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ö̧jip̧iy̧a̧ ö̧ pä'ö Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä jä̧'ȩpä̧rö̧sä̧. 2Diosrö eseta pä'ö juruhuächi'ö

jȩ a̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Juruhuächi'ö jȩ a̧'a̧nä̧ jeruputä jȩpä̧tö̧. 3Adihuä ö̧ja̧ pä 'önä, Dios jȩö̧
huȩnȩ jerupätö. Ja̧'hua̧nö̧ eruhua'a ö jitötä a̧mo̧nä̧ a̧'cua̧ ihueyetä usinätö, adihuä ö̧ja̧
pä 'a pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö Dios amöcuädö jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩ a̧ pä'ocotö.
4 Cristotä Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧ jȩpö̧ icuinö, o'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ adihuä ö̧ja̧
pä 'a pä'ö.

Judíos ö̧ja̧'iņä̧ judíos huocotö'inä ö̧jip̧a̧ pä'ö ka̧'a̧do Cristonämä
5Adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö Hueähuä Huȩnȩ jȩ a̧ pä'ätö ötö'cö Moisés'inä huȩyu̧ ̧nö̧ pa̧'a̧nö̧:

―Hueähuä huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧mä̧ ö̧jä̧cua̧, Hueähuä Huȩnȩ jȩa̧'a̧ ö̧―.bb 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'ö huȩnȩmä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a:―Cua̧'cua̧nä̧'iņä̧ päcuhuä',

¿di jä̧ ö̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ cä̧'ȩcuä̧chä̧cua̧mä̧?―c Ja̧'hua̧nö̧ päcu umä, ―Cristorö ̧mȩyȩdö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧, pä'äji ta̧'a̧nö̧ im̧ȩyȩhuiy̧a̧tö̧ pä'ö recuärö̧ja̧'a̧― pä'ö pä'öjä. 7 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päcuhuä', ―¿Di
jä̧ ö̧ 'corupä'i'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ im̧ȩyȩhuä̧cua̧mä̧?―d Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päcu umä, ―Cristomä
hua'are ö oächa pä'ö jiņä̧ recuärö̧ja̧'a̧― pä'ö pä'öjä. 8 ¿Tta̧'a̧nö̧ päa'a ö Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧?
Pa̧'a̧nö̧ päa'a: ―Dios iḩuȩnȩmä̧ ucuru tö'cö ka̧'a̧. Cuänä'inä cucuocua pä'ö, cua̧'cua̧nä̧'iņä̧
cuamöcuäda pä'ö jeruhuoca'a―.e Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ päa'a, ―Diosrötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―.
Ja̧'hua̧nö̧tä̧ huo̧juȩtä̧tö̧jä̧ ujutu'inä. 9―Jesústä ja̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧―, cuänä päcu umä, ja̧'hua̧ta̧nö̧,
―hua'are ömä Dios iso päi'önä oädinäcu― pä'ö esetö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rö̧ ö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧ ö̧
cu̧jip̧ä̧cua̧jä̧. 10―Iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö amöcuädö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ chutä ö adihuä
ö̧ja̧ pä 'önä jȩpö̧ Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö ji'ähuätömä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ka̧cuip̧ä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧

huo̧juȩtä̧tö̧jä̧.
11Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ'iņä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a: ―O'ca toi'önä ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ hueyecu

juiyäcuotö yorö'iso―.f 12O'ca toi'önä judíos ö̧ja̧'iņä̧ judíos huocotö'inä öyorehua'a ö ja̧'a̧

b10:5Hueähuä huȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩpiņö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a pij̧ä̧ ö̧mä̧. Iso päi'önä jo̧mȩnö̧ jȩö̧ ö̧mä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧
toina'ado. Gal 3:21'inä päa'a
z9:29 Isaías 1:9 a9:33 Salmos 118:22; Isaías 8:14 b10:5 Leví co 18:5 c10:6 Deuteronomio 30:12-14
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hueyecuoca'amä. O'ca toi'önä Ttu̧ru̧hua̧mä̧ ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Churutä jä'epätörö o'ca toi'önä̧rö̧ rö̧ȩnä̧
iyö. 13―O'ca toi'önä Tu̧ru̧hua̧rö̧ jä'epätömä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧―,g päa'a.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ¿ a̧'a̧nö̧ jä epäcua'a jä̧ ö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧co̧cu̧ru̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧,
¿ a̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ ö̧jö̧ ötö'cö ä̧ju̧cuo̧co̧cu̧ru̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ¿ a̧'a̧nö̧
ä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ iḩuȩnȩ ji'ähuätö toa'amä? 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧, ¿ a̧'a̧nö̧ ji'äu ̧'chä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧

hueähuoca'ara'amä? Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ'iņä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a:
―Adihuä huȩnȩ, a̧'cua̧ adiu huȩnȩ ji'ähuätö ̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧, ¿juiyodi ̧ adihua'a?―h jö̧nä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önämä esetocotö pinätö̧ piy̧ȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧. Isaías

päinö'a̧nö̧: ―Chu̧ru̧hua̧, ujutu jitäu huȩnȩmä̧, ¿dijä̧ ö̧ ese nömä?―i päinö'a̧nö̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧ päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios chutä ucuocuome ötä
ä̧ju̧cu̧nä̧ päi'a'a.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧, jahuätö Israel ö̧ja̧mä̧ ¿huȩnȩ ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧ tä̧ji?̧

Ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:
―Ji ähua'amä ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧. T ̧huȩnȩmä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧ o'ca toi'önä
ö̧ja̧cuo̧mȩ―j päa'a.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧. ¿Israel ö̧ja̧mä̧, jerupinätö tä̧ji ̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧?
Huo̧juiņä̧tö̧. Dios, Moisésnä ucuocu pa̧'a̧nö̧ päinä̧u̧ äcuomenämä:
―Chumöhuäyotö huocotö pinätörö topö cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧, “ujutu'inä
jitö jö̧ ta̧'a̧nö̧ tö̧ja̧hué” päcuhuätucunä päi'önä. Tta̧'cua̧ jui'ätö päcuhuinätucuä̧u̧ru̧
tocu'huätucuomenä cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ jȩchä̧cua̧sä̧―k jö̧nä̧.
20 Isaias'inä yecuoca'atä huäjunä ji'ähuinö Dios pa̧'a̧nö̧ ucuocuäji huȩnȩ:
―Ttörö usocotö pinätötä u̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧cu̧sä̧. Chö̧jö̧ huȩnȩ'iņä̧, jä̧'ȩpä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧
u̧huo̧ju̧nä̧ jȩpiņö̧sä̧―.l

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, Israel ö̧ja̧ ötö'cömä pa̧'a̧nö̧ pä'inö:
―'Cuäopönätä ucuturu odipa pä'ö jiḑä̧huä̧ra̧'a̧nä̧ jarodötä jarodinätöjä, huedö'inä esetocotö
pinätö̧jä̧―.m

Israel ö̧ja̧'iņä̧ Dios mippoönä ppädäcuähuänätä ö̧jip̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do

11 1 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧: ¿Diosmä iso päi'önä jaropi'inö tä̧ji ̧ umöhuäyotö
Israel ö̧ja̧rö̧mä̧? ¡Jaropi'ocö pinö! Ttötä'inä Israel ö̧ja̧ işa̧sä̧, Abraham ö̧do̧'ca̧. Benjamín

isotö ö uhuäpächinösä. 2Diosmä chutä umöhuäyotörö jaropi'ocö pinö, ä̧cuo̧mȩnä̧ jä̧iţä̧ päi'önä
―chȩmä̧cuo̧tö̧― pä'ö u̧huo̧juiņä̧u̧ru̧mä̧. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ Elíasrö päa'amä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Elías
Israel ö̧ja̧rö̧ huȩnȩtö̧, Diosrö jä̧ȩpä̧riņa̧'a̧ päome ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Pa̧'a̧nö̧ päome:

3―Chu̧ru̧hua̧, cuiḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧ cuä'äu icu, ucuru amöcuädö ku icu iyähuome
korome'inä korome'inä kä'ö icuinätö Israel ö̧ja̧mä̧. Ttötä ka̧tä̧hua̧tä̧ ki'̧ö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
örö'inä cuä'ö cua pä'ätö―.n

4 Ja̧'hua̧nö̧ päcu, pa̧'a̧nö̧ ädä nö Diosmä:
―Ttö chumöhuäyotö päi'önä siete mil jo̧mȩnä̧ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧sä̧, a̧mo̧nä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ Baal pä'ö
miçua̧rö̧ ucuotönö hue'quiyunä ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ esetocotörömä―.o
5 Juhua'a jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ jitä'inä Israel ö̧ja̧ ö̧mä̧, yotöcunä ka̧cuip̧ä̧tö̧, Dios ȩma̧tö̧ pä'ö

amöcuädinä̧u̧mä̧. Jahuätömä Dios mippoönä ppäda'a ötä ȩmiņä̧u̧, 6 jitötä adiunä jȩ a̧'a̧ ö̧mä̧cö̧.
Chutä Dios mippoönä ppä'ädö ȩmiņä̧u̧. Dios mippoönä ppä'ädö ȩmö̧mä̧, ö̧ja̧tä̧ adiu jȩ a̧'a̧ ö̧
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ȩmä̧huä̧cö̧ ja̧'a̧. Ttö̧ja̧ adiunä jȩ ̧yä̧cu̧ ȩmö̧ ö̧mä̧ Dios mippoönä ppä'ädö ȩmö̧mä̧ täcö mippoönä
ppädäcuähuämäcö ja̧'a̧. Ttö̧ja̧'iņä̧ jȩ a̧'a̧nä̧ ppädö ömä Dios ppädäcuähuämä micuähuocö ja̧ji.̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosmä mippoönä ppädäcuähuänätä ȩmö̧ ö̧ja̧rö̧, jitötä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧. Israel ö̧ja̧mä̧, adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö jȩ ä̧'chiņa̧'a̧mä̧
hueyecuinätö. Jahuätö ö Dios amöcuädö ȩmä̧u̧tä̧ hueyecuotö pinätö̧mä̧. Korotö amöcuädö
ȩmo̧co̧u̧mä̧ amöcuädö 'qui önätä jȩiņä̧u̧. 8Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧ päa'a:
―Diosmä a̧'cua̧ jubuunä jȩiņä̧u̧ ya̧nä̧ jähuä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönä. Topö'inä to a'anä
to oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧, ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ä̧ju̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
huotö jahuätömä jitä päi'önä―,p päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Davidnä'inä ucuocu pä'inö:
―Ttöäre pä'cäri, ö chim̧iņä̧ esehua pä'ö jȩ ö̧mä̧, u ku̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'iyatö pä'ösä, ro̧ȩcuä̧
päi'önä to e'a pä'ö. 10 Ä̧to̧cä̧chä̧tö̧ to oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiya pä'ösä. Päcua'a
päi'önätä ämäca pä'ösä öcäcä'inä u'tuhuacuächönätä―.q

Diosmä päcua'a päi'önä icuipocödo Israel ö̧ja̧rö̧
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jä'epö ä̧ju̧cu̧sä̧. Israel ö̧ja̧ hueyecuomenä, ¿Dios päcua'a päi'önä

icuipinä̧u̧ tä̧ji?̧ ¡Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Jahuätö hueyecua'a ö judíos huocotörötä rȩbȩhuiņa̧'a̧
ki'̧içuä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rȩbȩhua̧'a̧ topö jitötä Israel ö̧ja̧ amöcuädäcuähuiyarö pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧
Diosmä, ―Ujutuhué. Jitö ta̧'a̧nö̧ tö̧jip̧a̧hué― pä'ö amöcuädäcuähua pä'ö. 12 Juhua'acumä
Israel ö̧ja̧ hueyecuome ö judíos huocotötä rö̧ȩnä̧ ȩmiņä̧tö̧ adiumä. Israel ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧
hueyecuome ö korotötä adiu ȩma̧'a̧ ö̧mä̧, adiu pä 'omenä'inä, jiņä̧ isocu adihuä juäi
ȩmä̧cuo̧tö̧ judíos huocotötä.
13 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä ucutu judíos huocotörö ucuocu pä'ösä. Ucutu judíos huocotörötä jidähua

pä'ö huȩ'ä̧hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧, chaditähuä úcuo te'äunu ucuocusä. 14 Chaditähuä ja̧'hua̧nö̧ úcuo
te'äunu chucuocua'a ä̧ju̧cuiy̧a̧ ö̧ pä'ösä cha̧mo̧nä̧ chahuaruhuä Israel ö̧ja̧ yotöcunämä.
Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cu̧ amöcuädäcuähuiya ö pä'ösä, ―¡Ujutuhué! ¡Jitö jö̧ ta̧'a̧nö̧ tö̧jip̧a̧hué!― pä'ö,
jitötä'inä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧iy̧a̧ ö̧ pä'ö. 15Dios Israel ö̧ja̧rö̧ icuipömä korotö ö̧ja̧rö̧tä̧ ȩmiņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ȩmo̧mȩnä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ pä 'äcua'a jä̧ ö̧? Hua'inätö
ö̧'quȩtȩ ö̧ o'ächö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ u̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧.
16 Pa̧ isähua Dios öäre päi'önä 'quȩ'ȩpö̧ yö ömä o'ca juiyönä juhuähua ö rä'epö
aditä̧ppä̧mä̧ Dios öäre ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dau ujucäcä'inä Dios öäre päi'önä 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧nu̧ u̧mä̧,

o'ca juiyönä juhuäi ä̧na̧juiy̧ä̧'iņä̧ chutä öäre ja̧'a̧. 17 Juhuäi ku̧nä̧huä̧i ̧ ä̧na̧juiy̧ä̧ ö̧ ya̧juȩtȩ pö̧nä̧
'cui'opö icuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö Israel ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu judíos huocotömä
'cui'opö icuähuome, ku̧nä̧huo̧cö̧ olivo dau ä̧na̧juiy̧ä̧ ȩmö̧ iḩuä̧ji,̧ jiņä̧ jite päi'önä be'epö ku̧nä̧huä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä Dios umöhuäyotö jaroi'oco̧u̧ pinätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ȩmiņä̧tö̧jä̧ Dios ö adihuä juäimä, ä̧na̧juiy̧ä̧ olivo dau kada'ca ö u̧cuȩ ȩmö̧ adiu ppöröhuäi huȩja̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cua̧mo̧nä̧ úcuo te'äu cuamöcuädäcuähuätucuä', ―ujututä ja̧'a̧
jue'ipotömä, Dios icuipinä̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö adihuä ö̧ja̧mä̧―, pä'ömä. Ucutumä dau kada'ca
ujucäcä jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ huocotöjä. Kada'quiyu jähuä a̧'ä̧ro̧co̧tö̧jä̧ ucutumä. Dau ujucäcä jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ ucuturutä a̧huä̧ra̧'a̧ adiu ppöröunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cua̧mo̧nä̧ úcuo
tecuhuähuätucuä'.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―ä̧na̧juiy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö icuipinö ujuturutä ȩma̧ pä'ö―,
päcuhuätucu'a̧nö̧ huotöjä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuätucu umä, iso päi'önä pä'ätöjä. Jahuätö a̧'cua̧
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u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧ icuipinä̧u̧. Ucuturu ȩmiņö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
cua̧mo̧nä̧ úcuo tecuhuähuätucuä'. Ttu̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ 21Diosmä dau ä̧na̧juiy̧ä̧, jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö icuipinö ömä ucutu judíos huocotö koroi dau ä̧na̧juiy̧ä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö'inä
icuipö'a̧nö̧ hua̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios ö̧jö̧ amöcuädätucui. Ppä'ädö'inä ppädäcuähuä işa̧ ja̧'a̧nä̧,
täbötö'inä täbocuä işa̧. Icuipinä̧u̧ru̧mä̧ täbocuä işa̧ päi'önä kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturumä
ppädäcuähuä işa̧ päi'önä kö̧, iso päi'önä ppäda'anä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧. Ppäda'anä cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧
jö̧ ö̧mä̧, ucuturu'inä icuipö'a̧nö̧ hua̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Israel ö̧ja̧ ö'arodoca'a a̧'cua̧
u̧huȩnä̧rö̧ ö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ȩmä̧cuo̧tö̧, jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧ jiņö̧ be'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧.

Diosmä ja̧'hua̧nö̧ ȩma̧tö̧ pä'ömä ju̧ru̧hua̧. 24Ucutu judíos huocotömä, ku̧nä̧huo̧cö̧ olivo dau u
ȩmö̧ iḩuä̧ji ̧ be'epö ku̧nä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä. Ku̧nä̧huä̧ olivo 'cui'opö icuähuäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jo̧mȩ be'ecuotöjä. 'Cui'opö icuähuome be'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ȩmiņö̧ ucuturu. Dios ucuturu
ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧ ö̧mä̧, jiitä ä̧na̧juiy̧ä̧ pä'äji ka̧cuiņo̧mȩ be'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, Israel
ö̧ja̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ȩma̧ pä'ö ¿'quiyäcu tä̧ji?̧ 'Quiyococu.

Israel ö̧ja̧'iņä̧ ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧do
25 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä, cuamonätucunä

úcuo tecuhuähuätucua'acu, ―rö̧ȩnä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä― pä'ö. Israel ö̧ja̧mä̧ 'cuäopönä
jarode'ocotö äcuotö. Dios amöcuädö 'qui önä jȩpiņö̧ yotöcunärömä, judíos huocotö jo̧mȩ
pä 'ome jubötä. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧mȩnä̧ Israel ö̧ja̧ o'ca toi'önä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧. Dios,
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧ päinö'a̧nö̧:
―Ppädäcuähuä Işa̧mä̧, Siónra̧'a̧ ö̧ ichö, ppä̧dä̧cua̧ Jacob isotörö. Suronä jȩ ä̧'chö̧ cuipönä
jȩpö̧ ppä̧dä̧cua̧. 27 Ja̧u̧nu̧mä̧ suronä jȩ ö̧ jȩpö̧ chiçuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cuȩ huȩnȩ ji'äu
ku̧niņö̧sä̧ jahuätörö―.r
28 Israel ö̧ja̧mä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ kö'cocotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios aboiyotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧

huotö, ucutu judíos huocotötä adiunä päcuhui'ätucua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios jahuätörö ȩma̧
pä'ö amöcuädina'a ö jiņä̧ repe'ä̧u̧. Jȩä̧cuȩ huȩnȩ ä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧ jiņä̧ repe'ödo
Israel ö̧ja̧rö̧mä̧. 29Dios iyömä ppa̧'ä̧dö̧ 'cho'ipocö. Huoinä̧u̧ru̧'iņä̧ icuipa pä'ö amöcuädö
pärohuocö yorö'iso. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel ö̧ja̧rö̧ jiņä̧ amöcuä̧rö̧. 30 Pä'äjimä ucutu judíos
huocotötä jarode'inätöjä Diosrömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä Israel ö̧ja̧tä̧ pärocuotö Diosrö
öaroda'a ö Dios re topö ppä'ädö ucuturutä. 31 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios re topö ppä̧dä̧cua̧ Israel
ö̧ja̧rö̧'iņä̧. Jitätämä, ja̧'a̧tä̧ topö Israel ö̧ja̧rö̧, churutä öaroda'anä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturu re

topö ppäda'a to omenä, jitörö'inä re topö ppä̧dä̧cua̧ Diosmä. 32 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ hua̧ Diosmä. O'ca
toi'önä ö̧ja̧ churutä öarodä'cha'anä ja̧'a̧tä̧ topinö. Ja̧'hua̧nö̧ topinö o'ca toi'önä̧rö̧ yoräteunä re
topö ppäda pä'ö.

O'ca toi'önämä Diosrötä úcuo te äu'a̧nö̧ ja̧'a̧do
33 ¿Juiyodi ̧ rö̧a̧'a̧ Dios jähuämä? ¿Juiyodi ̧ täcunä ȩmip̧a̧'a̧ chutä amöcuädömä? U̧huo̧ju̧mä̧

pa̧ja̧cuo̧mȩ jui'̧a̧. ¿Dijä̧ ö̧ Dios micuähuächönä amöcuädö huo̧jua̧jim̧ä̧? ¿Dijä̧ ö̧ jȩö̧
huo̧juä̧chi'̧a̧jim̧ä̧? Toa'a. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö:

34―¿Dijä̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ amöcuädö huo̧jua̧mä̧? ¿Dijä̧ ö̧ ja̧u̧ru̧ huo̧juȩta̧jim̧ä̧? Toa'a. 35Diosrö
ppä'ädinömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Dios imippotönä jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosmä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ mippotocö yorö'isotä―.s
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36O'ca juiyönä ka̧cu̧ kada'ca hua̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Ka̧ pä'ö'inä chutä ujurunä ka̧'a̧. O'ca juiyönä
ka̧cu̧mä̧ chutä öäre ja̧'a̧ ö̧, topö esehuarö pä'ö ka̧cu̧. ¡Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'cuäopönätä úcuo
te'äcuä̧hua̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧! Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩta̧ pä'ö, pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do

12 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios ja̧'hua̧nö̧ re topö ppädina'a ö cuidepä jä äpäyotö cuiyähuätucuarö
pä'ösä juiyo, churutä pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ku icuähuotörö yinö'a̧nö̧ chutä

ppädäcuähuänä jä äpäyotötä iyähuätucuirö cua̧'cua̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧tä̧ chutä umöhuäyotö esehuä̧u̧
päcuhui'ätucunä. Ja̧u̧ juäitä ja̧'a̧ Diosrö amöcuädö jiņä̧ iso päi'önä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧. 2 Pij̧ä̧ ö̧ja̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ juocuhuächätucuä'. Pärohuächä̧rö̧tä̧ pärohuächä̧rä̧tu̧cui ̧ cuamöcuädätucu jareönä
pärotä'chö icu. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧, churutä adiu'inä, öjö'cönä jö̧'iņä̧,
jo̧mȩnö̧ jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧.

3Diosmä chöäre adicuä päi'önä mippoönä ppä'ädö iyina'a ömä, ucutu o'ca toi'önä̧rö̧
pä'ösä pa̧'a̧nö̧. ―Korotö ö'inä abonänö hua̧sä̧ ömä― pä'ö cuamöcuädätucuä'. Cuamonä
cuamöcuädäcuähuätucu'a̧nö̧ jö̧tä̧ amöcuädäcuähuätucui, ―Böosä juiyo―, jö̧nä̧mä̧cö̧. Dios
churutä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö yotöcunärö iyinötä amöcuädäcuähuätucui.
4Ujutu jä äpäyotönämä, ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ depämä rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧. Ja̧u̧ rö̧ȩnä̧ jö̧mä̧ im̧içu̧nä̧
adita'a. 5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotöjä ujutu Cristonä pä'i'inätömä. Recuätö ta'anä Cristonämä ya̧tȩ
jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ huotöjä. Rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ̧miçu̧ pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ yotöcunämä, ka̧ra̧'iņä̧
koro juäi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧, ka̧ra̧'iņä̧ koro jö̧nä̧.

6Dios ja̧'hua̧nö̧ ̧miçu̧ pö̧nä̧ mippoönä ppä'ädö iyä'chö hue'inö ujuturu yotöcunä taditähuä
päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chutä ppädö ujurunä töäre adicuä pö̧nä̧ taditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Dios päö
jitähua pä'ö töäre adicuä päi'önä hueinö ömä churutä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jitäu'anö ja̧'a̧.
7 Ka̧ra̧rö̧mä̧, Cristonä ö̧jä̧hua̧rö̧ ppäda pä'ö hueinö ömä ppä'ädötä ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧, Dios
iḩuȩnȩ huo̧juȩcuä̧ işa̧ päi'önä hueinäcumä, huo̧juȩtö̧tä̧ u̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 8 Ka̧ra̧mä̧, a̧'cua̧
adihuächi'önä jiähua pä'ö hueinäcumä, a̧'cua̧ adihuächi'önä jiäu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧
recuä rö̧jö̧ ppäda pä'ö hueinäcumä, a̧mo̧nä̧ öäre repeoca'atä ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ adiunä. Ka̧ra̧mä̧,
Cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ oicuä işa̧ päi'önä hueinäcumä u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ amöcuädö oipö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ka̧ra̧mä̧, ö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ re topö ö̧ja̧ pä'ö hueinäcumä, eseutä kä̧nö̧ re topö ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Ttö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ repe'önö jȩä̧cuä̧huä̧
9 Korotörö repecuhuätucua pä'ömä, a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä repe'ätucuitö. Surojömä

a̧'u̧tä̧tu̧cui.̧ Adihuä juäitä repe'ätucui. 10 Cuamonä cu̧jä̧hua̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ repe'ätucui korotö
korotönörö. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ ka̧ra̧rö̧'iņä̧ ucuotönö amöcuädätucui, ―chö̧jä̧hua̧tö̧tä̧ úcuo ö̧ja̧mä̧,
ö ö'inä abonänö― jö̧nä̧.
11Dios öäremä adiunä aditätucui, cutähuächi'ätucuoca'atä. Tu̧ru̧hua̧ hueömä to̧ppo̧rö̧jö̧nä̧

amöcuädö eseunutä aditätucui.
12 Yodoji jä̧cuȩ amöcuädö eseutä kä̧tu̧cui.̧ Surojö 'cuäopa'anä'inä cuami 'qui'ächi'ö a̧'ä̧rä̧tu̧cui.̧

Diosrötä ucuocu kä̧tu̧cui,̧ cäcuhuädi'ätucuoca'atä.
13 Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧ recuärö̧jö̧ ppä'ädätucui. Kara'a ö do'ächö ichätörö'inä

ppäcuhuädätucua pä'ötä jo̧mȩnö̧ kä̧tu̧cui.̧
14Ucuturu ubara u'epätörömä Diosrötä jä'epätucuitö. Pärocua'a ömä surojö 'cuäopa pä'ömä

päcuhuätucuätö.
15 Esehuätöcumä esehuätucui. Ajuähuätöcumä ajuähuätucui.
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16 Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Úcuo işa̧ päi'önä cu̧ja̧ pä'ömä cuamöcuädätucuä'. Ttúcuo
jui'ätöcutä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö amöcuädätucui. Cuamonämä cuamöcuädäcuähuätucuä', ― ömä
juiyo huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧sä̧― pä'ömä.

17Ucuturu suronä jȩ ä̧ji ̧ micuämä, pärocua'a ö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧tö̧. O'ca toi'önä ä'ca
jo̧mȩ ö̧mä̧ adiutä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö amöcuädätucui. 18O'ca toi'önä ö̧ja̧cu̧mä̧ rohuäcuähuä
juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö usätucui, jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jo̧mȩ jubö jȩpö̧. 19 Chahuaruhuä repedä̧u̧,
korotö ucuturu suronä jȩ ö̧mä̧ pärocua'a ö ro̧cuȩpä̧tu̧cuä̧tö̧. Huä̧iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucui. Diostä
ro̧ȩpä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧:
―Suronä jȩ ö̧ micuä ro̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä kö̧mä̧, ötä ja̧'a̧. Pärocua'a ö mitähua pä'ö
ro̧dȩpä̧cua̧sä̧ ötä pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧―t päa'a.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ Pa̧'a̧nö̧ päa'a:
―Cuaboiyotö ucua ppäi rö̧jö̧ ö̧mä̧ ucua iyitö. Ttahua a̧di ̧ rö̧jö̧ ö̧'iņä̧ ahua iyitö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧u̧mä̧ dä'ä u äcuotö. Ä̧ya̧rişa cuoäsa unä cä'epö cu̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'äcuotö―u

päa'a.
21 Korotö suronä jȩ ö̧mä̧ kö'cächi'önö tocu'äcuähuätucuä' ucutu'inä surojö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧

pä'ömä. Surojö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ päi'ö ömä adiunätä jȩpö̧ jarodi'ätucui. Adiu jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
cujuruhuäcuotöjä surojömä.

Cristonä pä'i'inätömä pij̧ä̧ ö̧ ruhuotörö'inä ucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧do

13 1 Pij̧ä̧ ö̧ ruhuotö hue ömä ucuotönö jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu o'ca toi'önä. Diostä ja̧'a̧
hueähuä kada'ca hua̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ hue ö jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Hueähuä ö̧ja̧

jitä ka̧cuä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önä Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ hue'ö ka̧cuä̧tö̧. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧
ruhuotörö jarodätömä Dios hue'ö u̧ju̧niņö̧ jarodätö. Ja̧'hua̧nö̧ jarodätömä ro̧ȩcuä̧tä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧.
3Adiunä jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ruhuotörö ye ecua pä'ö jui'ätö. Suronä jȩpä̧tö̧tä̧ ye ecu'a̧nö̧ huotömä.
Pij̧ä̧ ö̧ ruhuotörö yecuäcuähuä juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧mä̧, adiutä jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ eseutä esehuäcuotöjä ruhuotömä. 4 Jahuätö pij̧ä̧ ö̧ ruhuotömä
Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä ö̧ja̧ päi'önä ka̧cuä̧tö̧, ucututä adiunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
suronä jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ yecuecuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, iso päi'önä ro̧ ȩpa̧ pä'ö hue'ähuotö ja̧'a̧ ö̧.
Amonämä ko̧co̧tö̧. Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä ö̧ja̧ päi'önä ka̧cuä̧tö̧, ö̧ja̧ suronä jȩ ä̧'chö̧ micuä'inä
ro̧ ȩpa̧ pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö hue ömä cucuotätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ ro̧ȩcuä̧'iņä̧ amöcuädö,
cua̧'cua̧tu̧cu̧'iņä̧ ucuocu juiyönä eseu cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ adicuä ö̧ja̧
päi'önä ö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧ pärätä'inä mitätöjä jahuätörö. Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ pärätä'inä jä'epö
aditö ka̧cuä̧tö̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yotöcunärö cuimippotätucumä mitätucui. Pij̧ä̧ ö̧ ru̧hua̧rö̧ cuimippotätucumä
pij̧ä̧ ö̧ ru̧hua̧rö̧tä̧ mitätucui. Korotö ruhuotörö cuimippotätucu'inä mitätucui. Cucuotätucu'a̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ ucuotätucui. Úcuo işa̧rö̧mä̧ ucuotönö topätucui.

Ttahuaruhuärö repeäcuähuä huȩnȩ
8Mippotömä, ya̧tȩrö̧'iņä̧ cuimippotätucuä'. Ttö̧ja̧rö̧ repeäcuähuätä cuimippotätucu'a̧nö̧ jö̧mä̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ repe'äcuähuätucui korotö korotönörö. Ttö̧ja̧rö̧ repe'ätömä Hueähuä Huȩnȩ hueö
jo̧mȩnö̧ jȩpä̧tö̧. 9Hueähuä huȩnȩ pa̧'a̧nö̧ päa'a ömä:
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―Cuirecua pocojucu'inä, cuirecuo pocöcu'inä suripächö suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ cuä'ö
cuicuätucuä'. Nä̧'u̧cu̧'iņä̧ cu̧nä̧u̧cuä̧tu̧cuä̧'. Ka̧ra̧rö̧ huȩnȩtö̧ yapareu päcuhuätucuä' korotörö.
Korotö u̧mö̧ jähuä pä̧huä̧rö̧jö̧ tocu'ätucuä'―.v
Piy̧ȩ hueähuä'inä, koro'inä koro'inä o'ca juiyönä Dios Hueähuä Huȩnȩ jo̧mȩnö̧ jȩ a̧ pä'ömä

jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ ja̧'a̧, piy̧ȩnä̧tä̧: ―cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ repe'ätucui cua̧mo̧nä̧ repecuäu ta̧'a̧nö̧―.w
10 Repe omenämä, a̧hua̧ru̧hua̧rö̧ suronä jȩpo̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧hua̧ru̧hua̧rö̧
repeäcuähuänämä Hueähuä Huȩnȩ hueö jo̧mȩnö̧ jȩpä̧tö̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ täcö, jitä piy̧ȩnä̧mä̧ ä'ome ö porächö aditö mo̧ro̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ujuturu ȩmö̧ ichäcuomemä tö'cö juoächa'a, ä̧cuo̧mȩnä̧
ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö tamöcuädinö pä̧nä̧ ö̧'iņä̧ abonänö. 12 Jitä piy̧ȩnä̧ tö̧jö̧mä̧ yodo
beipächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Mo̧ro̧ tö'cöhuächi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧
yo̧ö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ cuipö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ icuipö, su̧ro̧da̧u̧ işa̧ 'quiyäbi 'ca̧tä̧hui'̧ö̧
ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ tȩa̧u̧ jacuätä kä̧nö̧ adiu jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujutumä. 13 Jueönätä jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
mo̧ro̧ huäjunä cue'ächö adiu jȩpö̧ ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Tä̧'ä̧mä̧'chö̧tä̧, pä'cäri'inä abora̧'a̧ päi'önä
jȩpä̧'chö̧mä̧ ca̧ca̧cuä̧rö̧ tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Nä̧tö̧rö̧'iņä̧ u̧sä̧rö̧, mȩ'o̧pä̧rä̧'chö̧ tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Rohuäu'inä rohuähuä'chö, ―korotö ö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue― pä'ö amöcuädö tö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
14 Pärocua'acu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristotä 'quiyäbi jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ o̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ chutäcu jiņä̧
jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧. Cuidepä surojö öjö'cö cuesehuätucua pä'ömä cusätucuä'.

Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧ jȩ ö̧mä̧ päcuhuä'chiyätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧do

14 1 Korotö pönämä Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧ jiņä̧ juiyupätö. Ja̧'hua̧nö̧
huotörö'inä ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä huäinä eseunu topätucui, jeruu huȩnȩ

päcuhuä'chäcuähuätucuoca'atä. 2Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ amöcuädö pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧.
Korotö pönämä Dios iḩuȩnȩ adiu huo̧juä̧chi'̧ö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ ―o'ca juiyönä tucua pä'ö
adihua'a― pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ juiyuhua'a ö
pä yu cuähuätä cuätö. 3Ucutu cuätömä cujö'cö juiyönämä tocu'huätucuä' cuocotörömä.
Pärocua'acu'inä cuocotömä micuähuächönä pä'ö cuicuätucuä' cuätörömä, jahuätörömä Diostä
umöhuäyotö päi'önä ȩmiņa̧'a̧ ö̧. 4 ¿Ka̧ra̧mä̧, ka̧ra̧ u̧mö̧huä̧ya̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ hua̧
tä̧ji?̧ Adicuä işa̧ u̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ päö'anö hua̧mä̧, ―ucumä chesehuäcujä―, ―ucumä ro̧dȩpö̧'a̧nö̧
hua̧jä̧―, pä'ömä. Juhua'acumä Dios umöhuäyotömä Dios ö huȩnȩ jui'ätö, Diosmä chutä ä'ca
jo̧mȩ ö̧ huȩnȩ juiyönä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ujuruhua'a ö.

5 Korotö pönämä, ―koro mo̧ro̧tä̧ úcuo mo̧ro̧ ja̧'a̧― pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä
―'cuäopönä mo̧ro̧mä̧ yorätehua'a― pä'ätö'inä ka̧cuä̧tö̧. Ya̧cu̧nä̧ cuamöcuädätucumä, ―iso
päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö cuamöcuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä. 6Úcuo mo̧ro̧ pä'ömä, u̧ru̧hua̧rö̧tä̧
amöcuädö pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―úcuo mo̧ro̧mä̧cö̧― pä'ö'inä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö pä'ö. O'ca
juiyönä cu'mä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö cu, Diosrö eseu kä̧nö̧ ucua'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
cuocö'inä u̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö cuocö. U̧ru̧hua̧ Diosrötä esehua'a ö cuocö.

7Ujutu umä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ö̧ja̧ pä'ö chutä a̧mo̧nä̧ hueäu'a̧nö̧ hua̧mä̧. 'Corupä 'a pä'ö'inä
ta̧mo̧nä̧ hue'ähuocotöjä. 8 Tö̧jö̧ ö̧mä̧, tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö ka̧cuä̧tö̧jä̧. 'Corupä'i'ö'inä
'corupä 'ö ömä, ―Chu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ 'corupä'i'ösä― pä'ö amöcuädö 'corupä'i'ätöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tö̧jö̧ ö̧'iņä̧, 'corupä 'ö ö'inä tu̧ru̧hua̧tä̧ umöhuäyotöjä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ umöhuäyotö
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö 'corupä'i'inö Cristomä. Tto'ächö'inä hua'are ö o'ächö, jareönä kiņö̧,
'corupä'i'inätö'inä, jiņä̧ a̧'cua̧rä̧tö̧'iņä̧ u̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö.
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10 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ucutu o'ca juiyönä cuocotömä ¿dä̧bö̧ pä'ö micuähuächönä pä'ö
cuicuätucua'a jä̧ ö̧, Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu o'ca juiyönä cuätö'inä, ¿dä̧bö̧
pä'ö cujö'cö juiyönä tocu'huätucua'ajä̧ ö̧, Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧tä̧ ja̧'a̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧mä̧ töjö'cö
juiyönä totö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ujutumä o'ca toi'önätä tö̧jä̧mä̧dä̧cuo̧tö̧jä̧, Cristo micuähuächönä pä'ö
icuähuä Işa̧ ideäcä ä'ca jo̧mȩ. 11 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧'iņä̧:
―Ttö iso päi'önä kö̧mä̧ iso päi'önätä pä'ösä. O'ca toi'önä hue'quiyunä ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧
ucuotäcuotö örö. O'ca toi'önä pä äcua̧sä̧, “iso päi'önä ucutä ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä”, pä'ö

Tu̧ru̧hua̧mä̧―x päa'a.
12 Ja̧'hua̧nö̧ päina'a ö Dios ä'ca ö jitähuä̧cuȩmä̧ iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ujutu

o'ca toi'önä jȩ ̧nö̧ huȩnȩ yotöcunä jitähuäcuotöjä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ―ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jȩpiņö̧sä̧
Chö̧ä̧nä̧hua̧― jö̧nä̧.

Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧ suronä amöcuädönä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ porö kä̧nö̧ yabocumä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörömä, micuähuächönä pä'ö
cu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. Tö̧jä̧hua̧tö̧ suronä amöcuädönä jȩtö̧ juiya pä'ätucui. Suronä jȩ a̧ pä'ö
öjö'cächi'önä jȩtö̧ juiya pä'ätucui. 14O'ca juiyönä ka̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtä̧mä̧ surojoca'a. ―Suroja'a―

pä'ö amöcuädome ötä ja̧'a̧ suroja'amä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä huo̧jua̧sä̧ chu̧ru̧hua̧ Jesúsru
pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧, ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧ koro
juäi cucuätucua'a topö a̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ suronä amöcuädö ömä cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧ repe'önömä
jȩpo̧co̧tö̧jä̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ koro juäi cuä̧nö̧ surojuocuepätucuä' cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧, Cristo
re ö 'corupäi'inä̧u̧ru̧mä̧. 16Ucuturumä adihua'anä cu̧jä̧hua̧tö̧tä̧ ucuturu topö ―suronä jȩpä̧tö̧
jitömä― pä a'acu jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.c 17Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧, u̧cuȩ cuä̧nö̧ ahuoya au
kä̧cuä̧huä̧mä̧cö̧ ja̧'a̧. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩȩpä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧,
jacuänä juȩȩpä̧ra̧'a̧nä̧ jueönä jȩpö̧ tö̧ja̧ pä'ö'inä, huȩnȩ juiyönä tö̧ja̧ pä'ö'inä, tesehua pä'ö'inä.
18 Cristo hueö jȩ a̧ pä'ö ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ Dios esehuä̧u̧. Ttö̧ja̧ ö̧'iņä̧ adiunätä ucuotätö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huȩnȩ juiyönä jiņä̧ yo̧mȩtȩ tö̧ja̧ pä'ötä tusätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Yotöcunärö
ppätädäcuähua pä'ötä tusätucuaja, juhua'a yabocutä ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ böo juo'ö tujuruhuächönä.
20 Cuäcuähuätä cucuätucua pä'ö Dios aditähuä surojuocuepätucuä'. Iso päi'önä päcuäi
cuäcuähuämä surojöcö o'ca juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ cucuätucu topö suronä
amöcuädö ömä suroja'a täcö. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ topö suronä

jȩ a̧ pä'ö öjö'cächi'ö ömä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ adihuoca'a täcö. Idepä cucuätucuomenä'inä, vino
isoya a̧'to̧ya cuahuätucuomenä'inä suronä jä̧u̧ Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧ juiyönä päi'ö ömä
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. 22 Jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧, ¿Diosrö cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ jȩpä̧tö̧jä̧di?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ chutä
ä'ca ötä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ jȩpiy̧ä̧tu̧cuiŗö̧ katätä, ö̧ja̧ ä'ca ömäcö. ―Pa̧'a̧nö̧ jȩcha̧'a̧mä̧ iso
päi'önä adihua'a― pä'ö amöcuädätömä eseu ka̧cuä̧tö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ―¿pa̧'a̧nö̧ jȩcha̧'a̧mä̧
adihua'acö̧?― pä'ö amöcuädö cuätömä suronä jȩpä̧tö̧, Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ jȩ a̧'a̧ ö̧.
O'ca juiyönä Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ jȩ ö̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧.

c14:16 Adiunä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧mä̧ täbocö Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧ jiņä̧ a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧do, ―ko̧ro̧ju̧'a̧ idepämä
cucuätucuä'― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cristonä ö̧jä̧hua̧tö̧ ucua'a to omenä ä'cuoyäcuähuä'chinätödo,―Dios hueinö
jarodätö― pä'ö.
x14:11 Isaías 45:23
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Cristonä cu̧ja̧huo̧tö̧ öjö'cönä jo̧mȩnä̧ jȩpä̧tu̧cui ̧ cua̧mo̧nä̧ cuju'cumäcö

15 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutu Diosrö ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ juruhuätömä tami 'qui'ächi'ö
ppätädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ amöcuädö juiyupätörö. Ujututä tesehua pä'ö ta̧mo̧nä̧ töjö'cö jȩtö̧

juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 2 Ta̧hua̧ru̧hua̧ öjö'cönänö jo̧mȩnä̧tä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, churutä adihua pä'ö, juhua'a
yabocutä böo juo'ö ujuruhuächäcua'a̧nö̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧ kiņö̧ Cristo'inä.
Chutä esehua pä'ö a̧mo̧nä̧ öjö'cömä jȩpo̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ pa̧'a̧nö̧
päome pätecuächina'a: ―Dios ucurutä suronä pä ä'chinömä örötä pähuächina'a―.y
4Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ täbocö ̧huȩyu̧ ̧nö̧ o'ca juiyönä ̧huȩyu̧ ̧nö̧mä̧ ujutu tu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö
huȩyu̧cua̧'a̧. Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ totomenä tami 'quitächi'a pä'ö'inä, tesehua pä'ö'inä ppäda'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yodoji jä̧cuȩ amöcuädö eseunu a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 5Diostä tami 'quitächi'a pä'ö'inä,
tesehua pä'ö'inä ppä'ädömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧tä̧ ucuturu ppädiya ö pä'ösä, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
amöcuädö cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧, Cristo Jesús ö̧jiņö̧'a̧nö̧, 6 jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩ ucuocu, jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädö cuesehuätucua pä'ö Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Jä'o Diosrö.d

Jesucristo judíos huocotörö ya̧huo̧cuä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧jiņö̧'a̧nö̧ esehuätucui cu̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä eseunu topäcuähuätucui ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧, Jesucristo

ujuturu esehuinö'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ eseunu tocu'äcuähuätucua'a korotö to omenä, Diosrötä úcuo
te ähuäcuotö. 8 Jesucristomä judíos ö̧ja̧rö̧ ppä'ädö ichinö Dios jahuätö ä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ ji'äu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ pätecuächa pä'ö, ―iso päi'önä pä'inö Diosmä― pä'ö ij̧ȩpa̧ pä'ö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧
Jesucristomä judíos huocotö'inä Diosrö úcuo te ähua pä'ö, ―re rö̧jö̧nä̧ topinöjä juiyo―, pä arö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧:
―Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö judíos huocotö ä'ca jo̧mȩ ucuru adiu chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧. Ra̧'ö̧'iņä̧ ucuru eseu
ra̧dä̧cua̧sä̧―.z
10 Korome'inä Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ päa'a:
―Ucutu judíos huocotö esehuätucui Dios umöhuäyotö judíos ö̧ja̧cu̧―.a
11 Jiņä̧ korome'inä päa'a:
―Ucutu judíos huocotö o'ca toi'önä esehuätucui Tu̧ru̧hua̧rö̧mä̧. O'ca toi'önä ö̧ja̧ eseu
pä'ätucuirö öadihuämä―.b
12 Korome'inä Isaías pä'inö:
―Isaí isotö ö ya̧tȩ içhä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ judíos huocotö u̧ru̧hua̧ päi'önä ö̧jä̧cua̧. Judíos huocotömä
ja̧u̧ru̧tä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧―.c
13 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä yodoji jä̧cuȩ amöcuädö eseu a̧tä̧rö̧nä̧ jȩpö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧tä̧

ucutu rö̧ȩnä̧ cuȩsȩhuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihua pä'ö'inä ppädätucuacu pä'ösä,
churutä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ucututämä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä eseunu
cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö yodoji jä̧cuȩmä̧.

d15:6 Jä'o Dios päomemä, Jesucristo Jä'o Dios'inä pä'ö päa'anä, Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios pä'ö'inä päa'a. Jesucristomä Diostä
ja̧'a̧nä̧, ö̧ja̧ işa̧ päi'ome ö, chutä'inä Ö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jiņa̧'a̧do Jä'o Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö'inä päa'a, ―Jä'o Dios―
pä'ömä, griegos ö̧ja̧ ̧huȩnȩnä̧mä̧. Juan 20:17'inä, Marcos 15:34'inä päa'a.
y15:3 Salmos 69:9 z15:9 Salmos 18:49; 2 Samuel 22:50 a15:10 Deuteronomio 32:43
b15:11 Salmos 117:1 c15:12 Isaías 11:1,10
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Pablomä judíos huocotörö jiähua pä'ö ö̧jiņö̧ huȩnȩ
14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucutu'inä adiu jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Rö̧ȩnä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧

huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ro̧'ȩpä̧cuä̧u̧ huo̧juȩtö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ huo̧jua̧sä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧
chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pojänä ucuturu chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧ koro pönämä huäjunätä pä'ö huȩyu̧tä̧jişä̧,
cunichi'ätucua'acu. Dios örö mippoönä ppä'ädö iḩuȩnȩ jidähuiyarö pä'ö hueina'a ö huäjunätä
pädä̧u̧jä̧. 16Hueinäcusä Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö, Dios iḩuȩnȩ adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ö judíos huocotörö. Ja̧'hua̧nö̧ aditö kö̧sä̧, Diosrö iyähuä pä 'iya ö pä'ö
judíos huocotömä, Dios eseunu ȩma̧tö̧ pä'ö, A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä umöhuäyotö 'quȩ'ȩcuo̧tö̧
pä 'önä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesucristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧, Dios aditähuä úcuo tedähua
pä'ö ku̧nä̧rö̧sä̧. 18 Koromä, úcuo te'ähuocösä. Cristo, önä aditö jȩiņö̧tä̧ úcuo tedäumä. Ji'äu'inä
jidäunä päi'önä, jȩpö̧'iņä̧ jȩchö̧nä̧ päi'önä adi nö Cristomä judíos huocotö Diosrö eseta pä'ö.
19Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä koromenä ja̧'a̧'iņä̧, ö̧ja̧ eru juäi'inä topö eseta pä'ö önä adi nö
Cristomä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, Jerusalén ötahuiyä ö kä̧mä̧dö̧ Ilírico rȩjȩra̧'a̧ cä'ädö Cristonä adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ jo̧mȩnö̧ ji'ähuinösä. 20 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ötä kö̧sä̧
Cristorö ä̧ju̧cuo̧co̧mȩ jä̧'ij̧o̧mȩtä̧. Ttä̧ju̧cuiņo̧mȩmä̧ jidähua pä'ö ko̧cö̧sä̧ korotö adi nome
chadita'acu pä'ö. 21Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'anö aditö kö̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧ päome:
―Iḩuȩnȩ ji ähuoco̧u̧ pinätö̧mä̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧; Ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧mä̧
u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧―.d

Pablo Roma ö̧ja̧rö̧ do'ächö i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'canä cuyäru isojä hueinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧co̧mȩ ji'äu chö̧ja̧'a̧ ö̧ ucuturu'inä do'ächö chichö juiyönä jiņä̧cu̧sä̧. Do'ächö

chicha päda'anä, chichö juiyönä jiņä̧cu̧sä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ porö chaditähuämä täcö jo̧mȩnö̧
cädädina'a ö, chiçhä̧cua̧sä̧ täcö. Recuo a̧'ȩ pä̧huä̧rö̧jö̧nä̧ amöcuä̧riņö̧sä̧ do'ächö chicha pä'ö.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ España rȩjȩra̧'a̧ chi'̧cho̧mȩnä̧ do'ächö chiçhä̧cua̧sä̧ ucuturu. Españara̧'a̧ 'chä̧nö̧
kä̧nö̧ chicha pä'ö amöcuädösä, recuonänö chesehua pä'ö ucuturu. Ucuturumä cheseu o'ca'a
ppäcuhuädätucua ö pä'ösä juhua'a yabo Españara̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitätämä
Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧sä̧, Dios adihuä umöhuäyotö juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppädäda pä'ö.
26 Jahuätö Dios adihuä umöhuäyotö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧ korotö pönämä usurä
isotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Macedonia ö̧ja̧'iņä̧, Acaya ö̧ja̧'iņä̧ öäre pärätä ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö
eseunu amöcuädinätö. 27 Iso päi'önä esehuinätö öäre pärätä ja̧'hua̧nö̧ ö̧ca̧ca̧ta̧ pä'ö, ―judíos
ö̧ja̧rö̧ mippota'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jä̧u̧jä̧― pä'ö amöcuäda'a ö. Judíos huocotömä judíos ö̧ja̧
a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä jiņö̧ ȩmiņa̧'a̧ ö̧ pärocua'a ö ppä ädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pij̧ä̧ jähuänämä. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ä'canäjimä Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧sä̧, juhua'a ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppä'ädö 'chä̧nö̧.
28 Ja̧u̧ pärätä, Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ö̧ca̧ca̧ ̧nö̧mä̧ o'ca juiyönä Jerusalén ö̧ja̧rö̧ iyö iḩuä̧ji,̧
Españara̧'a̧ rä̧do̧pä̧cua̧sä̧, ucuturu do'ächö ichönö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ucuturu do'ächö chichomenämä,
Cristo ppädinö huȩnȩ, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧ cuesehuätucunä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jidähuäcua'amä huo̧jua̧sä̧.

30 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ö'inä Diosrö jädepa'anä, ucutu'inä Diosrö jäcuepätucua ö pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧
juiyo. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ cu̧jä̧hua̧rö̧
repecuhuätucunä päi'önä ppäda'a ömä, örö'inä ppädäcua'a̧nö̧ jä'epätucui, ö'inä jädepa'anä.
31 Jä'epätucui, Judea rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ esetocotö ö chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧, Jerusalén ö̧ja̧rö̧'iņä̧
ppädädomenä eseunu ȩmä̧cua̧'a̧nö̧ chȩpö̧mä̧. 32 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ ucutu

d15:21 Isaías 52:15
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cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧'iņä̧ eseunu chiŗȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧, ucutucutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ 'cuä'ächi'ö adiu pä 'äcua'a̧nö̧.
33 Ye piy̧ȩtä̧ pä'ösä. Diostä a̧'cua̧ adiu iyömä. Ja̧u̧tä̧ huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö ppädätucuacu
pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablo teähuinö huȩnȩ

16 1 Cristonä töjähuaju Feberö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä. Cristonä pä'i'inätö, Cencrea
ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧ ppädäcuähuä isaju ja̧'a̧tó jahuäjumä. 2 Jahuäju kichomenämä

esehuätucuiju, ―Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huaju― pä'ö amöcuädö. Dios umöhuäyotömä eseunu
to äcuäu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä eseunu topätucuiju. Ttörö'inä
ppäjäda'anä, korotö'inä recuätörö ppä'ädinäju jahuäjumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuäjuru recuä
rö̧jö̧mä̧ ppä'ädätucuiju ucutu'inä.

3 Te'ähuiyätucui ö Priscilarö'inä Aquilarö'inä.e Jahuätömä Cristo Jesús aditähuä chaditomenä
örö ppä̧'ä̧dä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧. 4 Jahuätömä ö chö̧jip̧a̧ pä'ö ppä ädomenä to e'a'anä ka̧cuip̧iņä̧tö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörömä juiyo eseusä. Ttötämäcö, judíos huocotö ö o'ca toi'önä Cristonä
pä'i'inätö'inä jahuätörö juiyo esehuätö chö̧jip̧ö̧nä̧ ppä ädiniyä̧u̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö Cristonä
pä'i'inätö, jahuätö ojusodenä ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö. Cha̧hua̧ru̧hua̧ repedäcu
Epenetorö'inä te'ähuiyätucui ö. Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Acaya rȩjȩ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ Cristonä pä'i'inömä.
6Mariarö'inä te'ähuiyätucui ö. Ujutu Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ppäjäda pä'ö juruhuächi'ö aditä̧riņä̧ju̧
jahuäjumä. 7 Ttötä chahuaruhuä Andrónicorö'inä, Juniasrö'inä te'ähuiyätucui ö. Jahuätömä
öcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ cärenä pä̧jiņä̧tö̧. Jesucristo hue'ähuotö ä'ca ö úcuo ö̧ja̧ ja̧'a̧tó. Ttö ö'inä

ä'cajitä Cristonä pä'i'inätö jahuätömä.
8Ampliasrö'inä te'ähuiyätucui ö. Ja̧u̧mä̧ Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧, juiyo repedäcu. 9Urbanorö'inä

te'ähuiyätucui ö. Ja̧u̧mä̧ Cristo aditähuä taditomenä ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧. Ttö repedäcu
Estaquisrö'inä te'ähuiyätucui ö. 10Apelesrö'inä te'ähuiyätucui ö. Ja̧u̧mä̧ surojö 'cuäopa'anä'inä,
Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ ö̧jö̧ adiu u̧huo̧juiņä̧cu̧. Aristóbulo ahuaruhuärö'inä te'ähuiyätucui ö.
11 Ttötä cha̧hua̧ru̧hua̧ Herodiónrö'inä te'ähuiyätucui ö. Narciso ahuaruhuä ömä Cristonä
pä'i'inätörö'inä te'ähuiyätucui ö. 12 Trifenarö'inä, Trifosarö'inä te'ähuiyätucui ö. Jahuätö nä̧tö̧mä̧
Tu̧ru̧hua̧ aditähuä ppä'ädö adi nätö ja̧'a̧. Töjähuaju re ni'̧a̧ju̧ Pérsidarö'inä te'ähuiyätucui ö.
Jahuäjumä rö̧ȩnä̧ ppä'ädö aditä̧riņä̧ju̧ Tu̧ru̧hua̧ aditähuänämä. 13 Ruforö'inä te'ähuiyätucui ö
Tu̧ru̧hua̧rö̧ eseta'a adiu tu̧huo̧juä̧cu̧ru̧. Ja̧ju̧ru̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö. Ttö'inä cha̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huaju
jahuäjumä. 14Asíncritorö'inä, Flegonterö'inä, Hermasrö'inä, Patrobasrö'inä, Hermesrö'inä, korotö
Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ jahuätöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö. 15 Filólogorö'inä, Juliarö'inä,
Nereorö'inä, Nereo öjähuajuru'inä, Olimpasrö'inä, korotö Tö̧ä̧nä̧hua̧ adihuä umöhuäyotö
jahuätöcu ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö.

16 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'önö te'äcuähuätucui Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö. Korome ö'inä korome ö'inä
Cristonä pä'i'inätö hue äcu, ucuturu te'äusä.

Ttö̧ja̧rö̧ jerutu icuätö ö u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
17 Chö̧jä̧hua̧tö̧, u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui ̧ curohuähuiyatö pä'ö pä'ä'chätö ömä, suronä jȩcu̧'iy̧a̧tö̧

pä'ö'inä usätö ömä. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧ huȩnȩ si'epö cua pä'ötä kä̧tö̧.
Jahuätö ömä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tu̧cui.̧ 18 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo hueönämä jȩpo̧co̧tö̧.
Jitötä a̧mo̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩpä̧tö̧. Jahuätömä rö̧ȩnä̧ amöcuädocotörö yapare esetönä
päi'önä adiu huȩnȩ a̧'cua̧rö̧nä̧, säyuunä ucuocuätö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui ̧

e16:3 Priscilamä Aquila irecua jiņa̧'a̧do.
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jahuätö ömä. Cu̧ru̧hua̧rö̧ cuesetätucua'amä o'ca toi'önä u̧huo̧juiy̧ä̧cu̧ päda'a juhua'amä.
Juhua'acumä ucuturu amöcuädö chesehuä̧ra̧'a̧ Cu̧ru̧hua̧rö̧ cuesetätucua'a ömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adihuä juäi ötä huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. Koro jähuä ömä jerupätötä
cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. 20 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö ppä'ädömä. Ja̧u̧tä̧
kä̧dö̧ cua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Satanasrö cujuruhuätucunä päi'önä jȩpö̧ icuäcuome tö'cöhuächi'a'a. Ye,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo juhua'a yabocutä mippoönä ppädätucuacu pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablocu kiņä̧tö̧'iņä̧ Roma ö̧ja̧rö̧ te ähuinö huȩnȩ
21 Timoteo'inä öcu aditä̧rö̧mä̧, ucuturu te'äudo pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötä chahuaruhuä Lucio'inä,

Jasón'inä, Sosípater'inä ucuturu te'ähuätödo pä'ätö.
22 Ttö'inä Tercio, Pablo jiähua'anä pojä cuyäru isojä huȩyu̧tu̧'iņä̧ ucuturu te'äusä, Tu̧ru̧hua̧cu̧

jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧.
23Gayo'inä teähuä̧u̧jä̧do pä'ö. Ttömä ja̧u̧tä̧ ojusodenä kö̧sä̧. O'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätömä

ja̧u̧tä̧ ojusodenä ca̧ca̧cuä̧rä̧tö̧. Erasto'inä te'äudo pä'ö. Ja̧u̧mä̧ ötahuiyä ö̧ja̧ öäre pärätä
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧. Ka̧ra̧ Cristonä tö̧jä̧hua̧, Cuarto'inä te'äudo pä'ö. 24 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo juhua'a

yabocutä mippoönä ppäda pä'ösä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pablo huȩyu̧tu̧ cä'ädö kä̧nö̧ Diosrö úcuo teähuinö huȩnȩ
25 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo tetähuätucuaja. Ja̧u̧tä̧ icuicuä juiyönä 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö

ppä'ädömä. Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö jidäu'inä, Jesucristo ö̧jiņö̧ huȩnȩ korotö ji äu'inä
cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä ppä'ädö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧ juiyäi, jitä jä̧cuo̧mȩ
päi'önä Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩ huäjunä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä ppä'ädö. 26Dios ja̧'hua̧nö̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩmä̧, jitämä huäjunä
u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö iyö. Jitämä o'ca toi'önä ö̧ja̧ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö ka̧'a̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ topö.f Ja̧'hua̧nö̧tä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö hue'ö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios 'cuäopönä kö̧mä̧,
a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ esetarö pä'ö.
27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, Jesucristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö tö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä úcuo

tetähuätucuaja 'cuäopönätä. Ja̧u̧tä̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧ huo̧juä̧huä̧ işa̧mä̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

f16:26 T ̧huȩyu̧ ̧nö̧ päa'amä, mo täbocö Cristo ichö juiyäi ka̧cuiņä̧tö̧rö̧ päoca'ató. Täbocö huȩnȩ isä'tä ömä
Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩ räopoca'a jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― ̧huȩyu̧ ̧nö̧― päa'amä, Cristo mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
cäecuächinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nä̧tö̧rö̧ päa'ado, chunätä pä'i'inätö ötö'cö ucuocua'a ö.
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