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1 CORINTIOS
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 56 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ, Pablo Corintos ö̧ja̧rö̧ äcuomenä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩmä̧, Efeso ötahuiyänä̧

huäbodäcuä a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ ö̧jo̧mȩ ö̧ huȩyu̧ ̧nö̧do. Hechos 20:31'inä; 1 Corin os 16:5-8'inä
topi. Pablo Corin os ö̧ja̧cu̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ cu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ömä Hechos 18:1-18 topi. Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo cäecuächina'a ömä 20nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Jahuätöcu
ö̧jiņö̧ o'ca'a, juhua'a ömä koro huȩnȩ'iņä̧ koro huȩnȩ'iņä̧ jä̧'chiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jahuätö jäyä
amöcuädä'chö'inä, jäyä jȩ ä̧'chö̧'iņä̧ jue'epö icua pä'ö huȩyu̧ ̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

──────────────────────────────────────────────────────────

Corinto ö̧ja̧rö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ

1 1,2 Ttö Pablomä Dios, churutä pä̧huä̧rö̧ja̧'a̧ ö̧, hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧
päi'önä chö̧já̧ pä'ö. Ttömä tö̧jä̧hua̧ Sóstenescu huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucuturu, Dios umöhuäyotö,

Cristonä pä'i'inätö, Corinto ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧. Ucutu Cristo Jesúsnätä surojö ö 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧, Dios, chutä ö adihuä ö̧ja̧ päcuhui'ätucunä hue'ö u̧ju̧niņä̧u̧ru̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä.
Ucuturu'inä ja̧'a̧nä̧, o'ca juiyönä ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö jä'epä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ huȩyu̧tu̧
hue'ösä. Ujutu'inä Tu̧ru̧hua̧ ja̧'a̧nä̧, jahuätö'inä Ttu̧ru̧hua̧. 3 Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu
mippoönä ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Dios Corinto ö̧ja̧rö̧'iņä̧ ppädinö amöcuädö Pablo esehuinö huȩnȩ
4 Ttömä, ucuturu amöcuädö, 'cuäopönätä ―adihua'a― pä'ö ucuocuä'ijösä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö

Chutä, Cristo Jesúsnä, mippoönä ppädina'a ö ucuturumä. 5 Ja̧u̧nä̧tä̧, ya̧nä̧ jähuä ömä ruhuotö
juocuhuächätucunä o'ca juiyönätä cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ iyinä̧u̧jä̧. O'ca juiyönä ucuocuäcuähuä'inä, o'ca
juiyönä huo̧juä̧huä̧'iņä̧ iyinä̧u̧jä̧, 6 Cristo ötö'cö ji äumä juea'a pä'ö cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ ö̧ ucutumä Dios iyome ö cuȩmiņä̧tu̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'ocotöjä. Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächa pä'ömä a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. 8 Ja̧u̧tä̧,
röji mo̧ro̧ päi'ome jubö päi'önä, 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ a̧huä̧rä̧cua̧ ucuturumä, chutä u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧
pä̧nä̧ pätecuächomenä huȩnȩ jui'ätötä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 9 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä chutä päö ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpö̧. Ja̧u̧tä̧ huoinä̧u̧jä̧ ucutumä, I ̧ ̧cu̧tä̧ jäcuhuecuätucua pä'ö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocutä.

Ya̧tȩ amöcuädönätä amöcuädiyarö pä'ö Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ
10 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo im̧iņä̧ pä'ösätó ucuturumä. Ucutu o'ca toi'önätä jiņä̧

jiy̧ȩtȩ huȩnȩtä̧ amöcuädö cucuocuiyätucua ö pä'ömä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ juiyo. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧
amöcuädätucui, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ 'quȩcuȩcuä̧chä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧. Yoräteunätä pä'ätucui päcuhuätucu
huȩnȩmä̧. 11 Chö̧jä̧hua̧tö̧ cutö'cötucumä ji ähuinäcusä Cloé kojusodenä ka̧cuä̧tö̧mä̧ ―jitötätä
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pä'ä'chäcuähuätötó― pä'ö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jitämä pä'ösätó ucuturumä. Ka̧ra̧mä̧ pä'ödo
― ömä Pablo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ― ömä Apolos u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧mä̧ ― ömä Pedro u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ― ömä Cristo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧― jö̧nä̧.
13 ¿Cristomä 'quȩȩcuä̧chö̧nä̧ hua̧ tä̧ji?̧ ¿Pablo tä̧ji ̧ ucuturu ppä'ädö daunä 'corupä'i'inömä?
¿Pablo im̧iņä̧ tä̧ji ̧ ajiyanä cu'utächi'inätucua'amä? 14Ucuturu chu'utädoca'a jiņa̧'a̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä ―adihua'a― pä'ösä. Crispotä, Gayotä jiņa̧'a̧ chu'utädinä̧u̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ucuturu
chu'utädoca'a jiņa̧'a̧mä̧ Diosrötä ―adihua'a― pä'ösä ―Pablomä chutä im̧iņä̧ u'utädinä̧u̧―
pä a'acu pä'ö. 16 Estéfanas ahuaruhuärö'inä pötädinösä. ¿Huäitä, korotörö'inä pötädinösäcö?
jȩru̧pa̧sä̧. 17 Cristomä ajiyanä chu'utäde'iyarö pä'ömä hueococu pinösä. Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jidähuiyarö pä'ötä hueinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuänä jidähuiyarö
pä'ömä hueococu pinö̧sä̧, daunä 'corupäi'inö huȩnȩ micuähuoca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'a'acu pä'ö.

Pij̧ä̧ ö̧ úcuo ö̧ja̧rö̧ recuätörömä Dios ȩmo̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
18Daunä 'corupäi'inö huȩnȩmä̧ ― a̧'cua̧ jui'ätö ucuocutä ja̧'a̧― pä'ö amöcuädätö to e'a pä'ö

kä̧tö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu ki'̧ip̧iņä̧tö̧ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Dios ujurutä ja̧'a̧. 19Huȩyu̧cuä̧nä̧mä̧
päa'a:
Huo̧juȩcu̧nä̧ huotö u̧huo̧ju̧mä̧ jȩpö̧ chicuiyäcuotö. Amöcuädäcuähuä ö̧ja̧ a̧möcuädömä
jerutu chicuiyäcuotöa
pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧.
20 ¿To ö̧ja̧'a̧ ö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧mä̧? ¿To ö̧ja̧'a̧ ö̧ huȩyu̧cuä̧ işa̧mä̧? ¿To ö̧ja̧'a̧ ö̧ jitä piy̧ȩ

pä̧nä̧ pä'chäcuähuänä huo̧jua̧mä̧? Pij̧ä̧ ö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotö u̧huo̧ju̧mä̧ a̧'cua̧ jui'ätö
amöcuädäcuähuätä päi'önä jȩpiņö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. 21Huo̧juä̧huä̧ ö̧tä̧mä̧ Diosrö
huo̧juä̧cho̧co̧tö̧ pä'ijätö pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö hue'inö ja̧u̧
juäi ö u̧huo̧juä̧chö̧ juiyiyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― a̧'cua̧ jui'ätö ucuocua'a― a̧'cua̧rö̧nä̧
ji ähuome ötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ö eseunu amöcuädinö Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä. 22 Judíos ö̧ja̧mä̧ Dios ö ij̧ȩcuä̧ to a pä'ötä jä̧'ȩpä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos ö̧ja̧mä̧
huo̧juä̧huä̧tä̧ usätö. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä Cristo, Dios huea päinäcumä, daunä pȩ'o̧pö̧
ku̧nä̧hua̧ 'corupä'i'inö jö̧nä̧ ji'ähuätöjä. Judíos ö̧ja̧mä̧ jitähuä̧u̧ öjö'cö juiyönätä päi'ä̧u̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ griegos ö̧ja̧rö̧'iņä̧ jitähuomenämä ― a̧'cua̧ jui'ätö ucuocutä ja̧'a̧― pä'ö
amöcuädätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos ö'inä, griegos ö'inä Dios huoinä̧u̧ru̧ jitähuomenämä
―Cristomä Dios ujuru päi'önä hua̧, Dios u̧huo̧ju̧'iņä̧ päi'önä hua̧― pä'ö amöcuädönä
päi'ä̧u̧. 25Dios amöcuädömä ― a̧'cua̧ jui'ätötä amöcuädäcuähuä― pähuämä pij̧ä̧ ö̧ja̧
amöcuädö ö'inä abonänö huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ijuiyuu pä ö'inä

pij̧ä̧ ö̧ja̧ ujuru u'inä abonänö juruhua'a.
26 Cuamonä cutö'cötucu amöcuädätucui chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios ucuturu huoinö huȩnȩmä̧.

T depä ö huo̧juȩcu̧nä̧ huotörömä recuätörömä huopocö piņö̧. Juruhuätörö'inä, úcuo
ö̧ja̧rö̧'iņä̧ recuätörömä huopocö piņö̧. 27 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pij̧ä̧ ö̧ a̧'cua̧ jui'ätö

pä'ähuotörö ȩmiņö̧, huo̧juȩcu̧nä̧ huotö ödäpecuächi'a pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
pij̧ä̧ ö̧ juiyupätö pä'ähuotörö ȩmiņö̧, ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧ ödäpecuächi'a pä'ö. 28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pij̧ä̧ ö̧ usurä isotörö'inä, öjö'coco̧u̧ru̧'iņä̧ ȩmiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ micuähuocotö pä'ähuotörö'inä
ȩmiņö̧ ―adiunä micuähuotöjä― pä ä'ijö huȩnȩ si'epö icua pä'ö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧ Diosmä,
chutä ä'ca ömä ya̧tȩ'iņä̧ a̧mo̧nä̧ jähuä úcuo teäu juiyäcua'anö. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä,
Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö päcuhui'ätucunä Chutä jȩiņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩo̧mȩnä̧ Dios ö
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huo̧juȩcu̧nä̧ tamöcuädönä Cristorötä iyinä̧u̧jä̧ Chutä. Töadihuä'inä, surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
tö̧jö̧'iņä̧, mitö icu ppa̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ tö̧jö̧'iņä̧ Ja̧u̧tä̧tä̧ ja̧ pä'ö Diosmä Cristorötä iyinä̧u̧jä̧. 31Huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧huo̧mȩ päö'anö jä̧cua̧'a̧nö̧: Úcuo te'äumä, Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ úcuo teähuäcua'a̧nö̧b päome.

Pablomä daunä 'corupä'i'inörötä úcuo teähuinö huȩnȩ

2 1 Ttötä'inä chö̧jä̧hua̧tö̧, cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ úcuo işa̧ säyuunä ucuocu'a̧nö̧mä̧,
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuänä huo̧juȩtö̧ ichocö pinösä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötö'cö ucuturu

jidähua pä'ömä. 2 Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧ koro juäitä huo̧juä̧huä̧ işa̧ päi'önä chö̧já̧
pä'ömä amöcuädocö pinösä. Jiy̧ȩä̧cuȩtä̧, Jesucristorötä, daunä 'corupä'i'inörötä huo̧juä̧huä̧
işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'inösä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuä'catucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧, juiy̧u̧pa̧tä̧, juiyo
ye'ecu ö̧'ä̧u̧nu̧tä̧ kiņö̧sä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chucuocu'inä, jidäu'inä ö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö
esetönä ucuocuäcuähuänämä ji'ähuocö pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Dios ujurunä'inä, Chutä

A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ cuesetätucunä ij̧ȩpa̧'a̧nä̧tä̧ jidähuinä̧u̧jä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ji'ähue'inösä
ö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocuäcuähuä cuamöcuädätucuoca'atä, Dios ujurutä amöcuädö cua̧'cua̧

cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ro̧co̧cu̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä u̧huo̧juä̧chi'̧o̧cö̧ huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ päda'anä 'quiyächönä amöcuädätörömä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä huȩnȩ

ji'ähuätöjä ujutumä. Jitähua'anä jitä piy̧ȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädömäcö, jitä piy̧ȩnä̧
kä̧nö̧ huȩ'ä̧rä̧tö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädömäcö ujutu jitäumä. Jahuätömä to epo'ächäcuotötä
ja̧'a̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädömä, yä̧huä̧iņä̧ amöcuädäcuähuänä ji'ähuätöjä,
dajö ku̧nä̧hua̧'a̧nä̧tä̧. Ja̧u̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ujutu ucuounä
tö̧jä̧cuȩ amöcuädö ku̧niņö̧ pij̧ä̧'iņä̧ juiyäitä. 8 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ jitä piy̧ȩnä̧ kä̧nö̧ huȩ'ä̧rä̧tö̧ o'ca
toi'önätä jerupinätö. Ttu̧huo̧juiņö̧ ö̧mä̧ säruunä adihuä Ru̧hua̧rö̧mä̧ daunä pȩ'o̧pö̧ ku̧nu̧ cuä'ö
icuocotö piņa̧ja̧tö̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ päö'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧: Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, churutä
repe'ätörö iya pä'ö jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧mä̧, ö'ärenä'inä toäcuähui'ocö jiņö̧, ä̧ja̧nä̧'iņä̧
ä̧ju̧cuä̧cuä̧hui'̧o̧cö̧ jiņö̧, amöcuädö'inä yorö'iso pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧ amiso'quinä amöcuädocö jiņö̧.c
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jiņö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ huäjuätö icuinö ujuturumä. Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ o'ca juiyönätä ka̧cuä̧mö̧ topö. Chutä, Dios jähuä täcunä jähuä'inä ka̧cuä̧mö̧ topö.
11 Ttö̧ja̧ ö̧mä̧ ¿dijä̧ ö̧ ö̧ja̧ işa̧ amöcuädö huo̧jua̧mä̧? Ttö̧ja̧ işa̧ a̧'cua̧ru̧hua̧tä̧, ö̧ja̧ işa̧nä̧ kö̧tä̧
chutä jähuä huo̧jua̧mä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jähuä huo̧jua̧mä̧. Chutä
A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ huo̧jua̧. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ ujutumä isoppa hua̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ o'ipörömä ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧.
Ujutumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö ichörö, Chutä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧, ȩmiņä̧tö̧jä̧, Dios ujuturu mippoönä iyinö
tu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ömä. 13 Ja̧u̧ juäitä, Dios mippoönä iyinötä ji'ähuätöjä ujutumä. Jitähuomenämä
pij̧ä̧ ö̧ja̧ huo̧juȩcu̧nä̧ ucuocu huo̧juȩcuä̧nä̧mä̧ ji'ähuocotöjä. Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧ ji'ähuätöjä ya̧nä̧ jähuäcu, ya̧nä̧ jähuäcu pätecuächönä päi'önä.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ro̧co̧cu̧mä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuämä
esetocö, a̧'cua̧ jui'ätö ucuocua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ru̧mä̧. U̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönätä
jä̧cu̧, ya̧nä̧ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩ ja̧'a̧ ö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cu̧mä̧ o'ca juiyönätä u̧'huȩpä̧rö̧, chutämä jueönä u̧ ȩpä̧ro̧co̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ korotömä.
16 ¿Dijä̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ amöcuädö huo̧jua̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧ huo̧juȩta̧jim̧ä̧?d Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä
Cristo amöcuädö ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧.
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Corinto ö̧ja̧mä̧ Cristonä pä 'ina'anä jiņä̧ depä hueönätä ö̧jiņö̧ huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ömä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ru̧ jidähuaji'a̧nö̧mä̧ jidäu
juiyönä jiņä̧cu̧sä̧ ucuturumä. Ucuturu jidähuomenämä depä hueönä kä̧tö̧rö̧ ji ähuaji'a̧nö̧tä̧,

Cristonä ppo̧'ä̧tö̧rö̧ ji ähuaji'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ ji'ähuinösä. 2 Ttu̧cuȩ cuätörö u̧cuȩ ya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧mä̧ ji'ähuocö pinö̧sä̧. Ji'̧quiçha̧hua̧rö̧ aja'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ ji'ähuinösä. Ttu̧cuȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ juiyö'a̧nö̧tä̧ huinä̧tö̧jä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, jitä päi'önä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧co̧mȩ
jä̧'ij̧o̧mȩtä̧. 3Ucutumä cuidepätucu hueönätä kä̧tö̧jä̧ jiņä̧. Ucutumä―korotö ö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue―
pä'ö amöcuädä'chö, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä'ä'chäcuäu, 'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧
ta̧'a̧nö̧tä̧ ¿cuidepätucu hueönä ko̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 4 Ka̧ra̧mä̧ pä'ödo ― ömä Pablo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧―.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ― ömä Apolos u̧mö̧huä̧ya̧sä̧― jö̧nä̧ päcuhuä'chätucuomenämä ¿cuidepä
hueönätä ko̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧

Dios iḩuȩnȩ ji'ähuätö ji ähuinömä ocuränätä ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuäcua'ado
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dijä̧ ö̧ Pablomä? ¿dijä̧ ö̧ Apolosmä? ¡Ujutumä umöhuäyotötä

huotöjä, cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö ji'ähuinätötä! Tu̧ru̧hua̧tä̧ ucutu ya̧cu̧nä̧rö̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ iyä'chinömä. 6 Ttömä ku̧nu̧tä̧ ku̧niņö̧sä̧. Apolosmä ajiyatä totopinö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ba'ipö ppöröhui'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucunä jȩpiņö̧mä̧. 7 Juhua'acumä
ku̧nä̧huä̧ işa̧'iņä̧, ajiya totoäcuähuä işa̧'iņä̧ micuähuocotötä ja̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, ba'ipö
ppöröhui'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä 'önä jȩpö̧tä̧ miçuä̧hua̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧nä̧huä̧ işa̧'iņä̧, ajiya
totoäcuähuä işa̧'iņä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ taditähuämä, ya̧cu̧nä̧ tadi nö a̧'u̧cuä̧
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ micuämä. 9Ujutumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios adita'anä ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ huotöjä.
Ucutumä Dios ö'ä a huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isode Dios aditode huotöjä ucutumä. 10 Ttömä, Dios
örö mippoönä ppä'ädö iyinönätä, huo̧juȩcu̧nä̧ adicuä işa̧ jö̧nä̧, isode dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca

'qui'epö rö nösä. Ja̧'hua̧nö̧ 'qui'epö chö nome huämemä ka̧ra̧tä̧ 'ca̧tö̧ aditö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
toi'önä juhuä'ca huäme 'ca̧tä̧chö̧nä̧ aditätömä ya̧cu̧nä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ to ä̧rä̧cuä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, a̧'a̧nö̧
'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicui'a'a ja̧ pä'ö. 11 Isode dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca koro'camä 'qui'epö öta pä'ömä
juiya'a. Täcö 'qui'epö rötähua'atä ja̧'a̧. Juhuä'ca 'qui'epö rötähuä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧ Jesucristotä
ja̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ juhuä'ca huäme 'ca̧tö̧ aditö ömä, ¿oro ö'inäcö̧? ¿pärätä ö'inäcö̧? ¿inä o'qui,
re niy̧ö̧ o'qui ö'inäcö̧? 'ca̧tö̧ aditö ömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿dauhuiyä ö'inäcö̧? ¿mȩjiy̧ä̧'chȩ ö̧'iņä̧cö̧?
¿ojiyä ö'inäcö̧? 'ca̧tö̧ aditö ömä, 13 ya̧cu̧nä̧ aditähuä jiņö̧mä̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧ jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧ päi'omenämä. Jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧tä̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧, ocuränä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ adi nö jö̧ a̧'u̧cuä̧mä̧ ocurätä ka̧cuä̧mö̧ toäcua'a a̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ ja̧ pä'ö. 14 Ya̧tȩ juhuä'ca
huämenä 'ca̧tö̧ aditähuä jiņö̧ ka̧cuip̧ö̧ ö̧mä̧ micuä ȩmä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ aditähuä jiņö̧
cuo'ö icu umä, micuä ȩma̧ji ̧ toepo'ächiyäcu usurä ȩmä̧huä̧cua̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutämä,
ocuma 'quȩtȩnä̧ 'cuä oi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧, ö̧jip̧ä̧cua̧.

16 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji,̧ Dios ö̧jode päi'önä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
ojusode päi'önä ucutunätä ö̧ja̧'a̧mä̧ jerupätöjä tä̧ji?̧ 17Dios ö̧jodemä surojö juiyode. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ, Dios ö̧jode surojuoepö ömä, Diostä ja̧u̧ru̧ jȩpö̧ içuä̧cua̧. Juhuode Dios ö̧jode
huotömä ucututä ja̧'a̧.

18 ¡Ya̧tȩ'iņä̧ yaparemä jiäcuähuo! Ucutu umä, ya̧tȩ ― ömä, jitä piy̧ȩnä̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
hua̧sä̧― pä'ö amöcuädö ömä, ja̧u̧mä̧ jȩru̧pa̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧, huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ päi'äcua'a̧nö̧.
19 Pij̧ä̧ ö̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuämä a̧'cua̧ jui'ätö amöcuädö ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ Dios
ä'ca ömä. Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: Huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧, jitötä u̧huȩcuä̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧
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amöcuädäjinätä 'chuhuädä̧u̧ Diosmä.e 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päa'a: Huo̧juä̧huä̧ ö̧ja̧
a̧möcuädömä―micuähuocötä ja̧'a̧― pä'ö huo̧jua̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧.f 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ úcuo

te'äu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧, o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ cuiäretucutä ja̧'a̧ ö̧. 22 Pablo
jö̧ ö̧'iņä̧, Apolos jö̧ ö̧'iņä̧, Pedro jö̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, kä̧cuä̧huä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, hua'are jö̧ ö̧'iņä̧, jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, yodoji jä̧cuȩ jö̧ ö̧'iņä̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ucutu cuiäretucutä
ja̧'a̧. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä Cristo öäre huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristomä Dios öäre hua̧ ja̧'a̧.

Ttö̧ja̧mä̧ Cristo umöhuäyotörö pä ä'chö juiyö'a̧nö̧tä̧ huotödo

4 1 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujuturumä. ―Cristo umöhuäyotö― jö̧nä̧tä̧
pä'ätucuitö. ―Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧― jö̧nä̧tä̧

pä'ätucui ujuturumä. 2Öäre a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧jö̧mä̧ huäjunä u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ hua̧ ―ja̧u̧mä̧
päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧― pä'ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ cha̧'cua̧ a̧'ȩcuo̧cö̧sä̧ ö
chötö'cö ―ja̧u̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ hua̧― pä'ö micuähuächönä päcuhuätucumä. Pij̧ä̧ ö̧ ruhuotö
micuähuächönä pä ö ö'inä cha̧'cua̧ a̧'ȩcuo̧cö̧sä̧. Ttötä'inä cha̧mo̧nä̧ chötö'cömä ―ja̧'hua̧nö̧
hua̧sä̧ ömä― pä'ö'inä micuähuächönä pä'ö icuähuocösä. 4 Cha̧mo̧nä̧ chötö'cömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jäyä
jȩchä̧jim̧ä̧ jȩru̧pa̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö ötä pädäumä micuähuoca'a huȩnȩ jui'̧a̧
pädi'a pä'ömä. Jiņä̧ iso päi'önä ö chötö'cö micuähuächönä pä'ö icu'a̧nö̧ hua̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧
ja̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ ichö mo̧ro̧ pätecuächö juiyäimä ö̧jö̧ ötö'cömä jiy̧ȩtȩ'iņä̧
micuähuächönä pä'ö cuicuätucuä'. Ja̧u̧tä̧tä̧ uhuähuoca'a ka̧cu̧ tȩa̧huo̧mȩ kä'co huäjuätö içuä̧cua̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädä'ijö'inä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ huäjuätö içuä̧cua̧. Ja̧u̧nu̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ eseu
adiu pä̧cua̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä.

6 Ja̧'hua̧ ja̧'a̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, jitä pädäjimä, önätä'inä, Apolosnä'inä huȩnȩtö̧tä̧ pä'äjisä, ujutu
tötö'cötä chucuocua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Ucuturutä amöcuädö pä'äjisä juhua'acumä, ujutu tö̧jö̧tä̧
amöcuädö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö, huȩyu̧cuä̧ päome ö'inä abora̧'a̧ päi'önä cuamöcuädätucu
juiyäcua'anö. Ttö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ úcuo tecuhuähuätucu juiyäcua'anö ―ja̧u̧tä̧ ka̧ra̧ ö̧'iņä̧ abonänö
hua̧― pä'ömä. 7 ¿Dijä̧ ö̧ cuihueye pö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuȩmä̧tu̧cuo̧cö̧
jiņö̧mä̧ ¿däjetä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧nö̧ cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö juiyo úcuo
tecuhuähuätucua'a jä̧ ö̧, a̧mo̧nä̧tä̧ ȩmiņä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧?

Pablo Corinto ö̧ja̧rö̧ täbotönö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
8―Ujuturu recuä rö̧jö̧mä̧ o'ca juiyötä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧ ―Täcö jo̧mȩnö̧

ruhuotöjä― pä'ö ¿amöcuädätöjä tä̧ji?̧ Ujutu'inä toönä ¿ruhuotö päi'önä huecuhuätucua pä'ö
pä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucutumä? ¡Iso päi'önä jö̧nä̧ hue'ö cu̧jä̧tu̧cua̧hué! ujutu'inä ucututäcu hue'ö
tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 9Huäitä, Diosmä ujutu, Cristo hueipinä̧u̧ru̧mä̧ korotö ö'inä abonänö micuähuocotö,
topä'chötä to ä'chä̧u̧ tö̧jö̧nä̧ jȩpiņö̧ a̧'cua̧ra̧'a̧, hua'arenä pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧jö̧nä̧ pä 'önä.
Ujutumä hue'ähuotö isoppa huotö'inä, pij̧ä̧ ö̧ja̧'iņä̧ to̧pä̧rö̧ ya̧ ä̧huȩ'ä̧u̧tä̧ tö̧jö̧nä̧ jȩiņä̧u̧jä̧,
mo̧ro̧jä̧ ö̧'iņä̧, pij̧ä̧ ö̧'iņä̧. 10Ujutumä Cristo umöhuäyotö jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ ö̧ a̧'cua̧ jui'ätö
a̧'cua̧rö̧nä̧ huotörötä to ä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Cristonä huo̧juȩcu̧nä̧ huotö jö̧nä̧ to ä̧u̧jä̧.
Ujutumä juiyupätötä tö̧ja̧'a̧nä̧ ucutumä juruhuätöjä. Ujutumä ucuotäcuähuocotötä tö̧ja̧'a̧nä̧
ucutumä ucuotäcuähuotöjä. 11 Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ päi'önä ujutumä tucua ppäi ö'inä, tahua a̧di ̧ ö̧'iņä̧
usurä ȩmä̧huä̧tö̧jä̧. Tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ su̧ro̧jä̧'piţä̧ 'ca̧tä̧huä̧tö̧jä̧. Cuäcuäpötä cuäcuä ä'chä̧u̧jä̧.
Tojusode'inä jui'ätöjä. 12 Ta̧mo̧nä̧ tu̧mö̧nä̧tä̧ juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧jä̧ 'cuätächi'önätä. Ujuturu
suronä pä ä'cha'anä pärocua'a ömä jitörö adihuiyatö pä'ötä Diosrö jä'epätöjä. Ubara
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u epe'a'anä tami 'qui'ächi'ötä tami 'qui'ächi'ätöjä. 13 Tötö'cö suronä ucuocuä'cha'anä
pärocua'a ömä ta̧'cua̧ diyaunä adiunätä ädätätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä, jitä päi'önätä odu
isä'cua jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧ di isoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ to ä̧u̧jä̧ o'ca toi'önätä.

14 Piy̧ȩmä̧ cudäpecuhuächi'ätucua pä'ömä huȩyu̧tu̧ hue'ocösätó. Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧, chi ̧ ̧mö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ re ni'̧ä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧, täbotönötä huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucuturu. 15Ucuturu, Cristo
iḩuȩnȩ ji'ähuätömä diez mil huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ jo̧mȩnä̧ ö̧jö̧ ö̧'iņä̧, ä'o jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörömä
recuätörömä to'ätöjä ucutumä. Ttötä ja̧'a̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuome ö, Cristo Jesúsnä
cuhuäpächätucunä jȩpiņö̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó ö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö Timoteorö hue'inösä, ucuturu topö
icha pä'ömä. Ja̧u̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧ chi ̧ ̧, re ni'̧a̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧. Ja̧u̧tä̧, Cristonä chihueyenä
chö̧jö̧, o'ca juiyönä Cristonä pä'i'inätö ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ chu̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩ jareächi'önä
cuamöcuädätucunä jiä̧̧huä̧cua̧ ucuturu.

Dios hueönä kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuocuäcuähuänätämä jo̧cö̧do
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu u yotötemä cuamonätucunä úcuo te'ähuätöjädo ―Pablomä ichö

juiy̧ä̧cua̧― pä'ö amöcuädö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧mä̧ recuoca'atä jö̧ o'ca'a
chiçhä̧cua̧sä̧ ömä. Ja̧u̧nu̧tä̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧ a̧mo̧nä̧ úcuo te'ähuätörömä. Ttucuocua'atä
ä̧ju̧cu̧mä̧ chu̧huo̧juo̧co̧u̧ äcuotö, ö̧jö̧ ujurutä topö chu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧. 20Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ucuocuäcuähuänätämä jo̧cö̧. Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧ Dios ujurunätä ja̧'a̧.
21 ¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuätucua'a ö, ucuturu topö chicha pä'ömä? ¿Ro̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä işo̧'quȩ
'chu̧huä̧rä̧nö̧ chichö'a̧nö̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ¿cha̧'cua̧ diyaunä, repe'ä̧rö̧nö̧tä̧ topö chichätucuacu
pä'ätöjäcö̧? ¿Tta̧'a̧nö̧tä̧ päcuhuätucua'a ö ucutumä?

Irecua pocojuru mȩ'o̧pä̧rö̧rö̧ ro̧ȩcuä̧ huȩnȩ

5 1Ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧mä̧ ―ya̧tȩ irecua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cha̧'a̧do― pä'ö ji ähua'a
rä̧mip̧a̧'a̧tó. ¡Ja ! ¡Judíos huocotö ö Diosrö jerupätö'inä ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩä̧cuä̧huo̧ca̧'a̧, ya̧tȩ

chutä jä'o irecuarö ö̧ja̧ pä'ömä! 2 ¿Ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧'a̧nä̧ ucutumä cuamonätucutä úcuo te'ähuätöjä
tä̧ji?̧ Cuamonätucutämä úcuo tecuhuähuätucuä'. Pärocua'acu ajuäutä cuajuähuätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧rö̧mä̧ ―tö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ rä'epö cu'a̧nö̧tä̧ hua̧― pä'ö. 3 Ttömä, chidepänä
todepa'anä cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ucututäcu chö̧ja̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧rö̧mä̧ micuähuächönä
pä'äjisä täcö, juhua'atä chö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö cha̧'cua̧ru̧hua̧cu̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ujurunä 5 ja̧'hua̧nö̧
hua̧rö̧mä̧ iyö icuätucui Satanásrötä̧ chutä idepämä toepo'ächa pä'ötä. Idepätä toepo'ächa'anä
a̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenä.

6Adihuoca'ató, cuamonätucutä úcuo tecuhuähuätucua'amä. ¿Jerupätöjä tä̧ji ̧ pa̧n adicuähua
ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧hua̧'a̧mä̧? ¿Ji'̧quiçha̧nö̧tä̧'iņä̧ ȩnö̧ ö̧mä̧ jä äyähuatä a̧'tȩpö̧ icua'amä jerupätöjä
tä̧ji?̧ 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ täbo jähuämä töcö icu rä'epö icuätucui, päcuäähua
jareähua, ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ juiyähua jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ päcuhui'ätucua pä'ö. Iso päi'önä ucutumä
ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ juiyähua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjä täcö, Cristomä, uhuämenä 'cuäopinö ohueja
jiņö̧'a̧nö̧ täcö cuä'ö içuä̧hua̧ ö̧jiņa̧'a̧ ö̧ ujutu tö̧jip̧a̧ pä'ömä. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ uhuämenä
'cuäopinö pä'cäri jȩ ̧nö̧'a̧nö̧ jȩtä̧tu̧cua̧ja̧, ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ täbo jähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ juiyönätä.
Ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ suronä amöcuädäcuähuä'inä, suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönätä
tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ppö̧ä̧mö̧nä̧ ȩnä̧huä̧ juiy̧ä̧ppä̧ pa̧n jiņö̧'a̧nö̧, adiunä amöcuädö kä̧nö̧tä̧, iso jö̧nä̧tä̧
tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧.
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Jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧tä̧ ro̧ ȩpa̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
9 Cuyäru isojä chiḩuȩyu̧ ̧nojänämä hue'inösä ― recua pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧cu̧mä̧

ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'― pä'ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧ huedomenämä pij̧ä̧ ö̧ja̧ Diosrö jerupätörö
amöcuädö pä'ocö pinösä. Jahuätö ö recua pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, korotö u̧ju̧nä̧rö̧
ta̧'a̧nö̧ u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätörö'inä, nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, tätähuä'ca esetätörö'inä pä'ocö pinösä.
Jahuätöcu ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cu̧ juiya pä'ö jö̧ ö̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧tä̧'iņä̧ räcuopächätucu'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.a
11 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitämä huȩyu̧tu̧ hue'ösä, Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ pä'ähuätö ömä, recua
pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧cu̧'iņä̧, korotö u̧ju̧nä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧ u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätöcu'inä, tätähuä'ca
esetätöcu'inä, korotö ötö'cö suronä ucuocuä'chätöcu'inä, tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧cu̧'iņä̧, nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧cu̧'iņä̧
ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'. Cuänötä'inä cucuätucu juiyäcua'anö Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ pä'ähuätö ö
ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧cu̧mä̧. 12 ¿U̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧, Diosrö jerupätörömä micuähuächönä pä'ö
chicu'a̧nö̧ hua̧sä̧ tä̧ji ̧ ömä? Ucutumä ¿jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ micuähuächönä pä'ö icuocotöjä
tä̧ji?̧ 13 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ja̧'a̧ u̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ suronä jȩpö̧rö̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧ icuätucui ucutumä.g

Pij̧ä̧ ö̧ ruhuotö ä'camä oicuoca'ado Cristonä pä'i'inätörömä

6 1Ucutumä, cua̧hua̧ru̧hua̧cu̧ huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, ruhuotö ä'ca ö jä'epö
ä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö ¿ocuipätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji ̧ ruhuotömä Dios ö adihuä ö̧ja̧ huocotö

ja̧'a̧mä̧? Juhua'amä ya̧tȩ'iņä̧ oipö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Dios ö adihuä ö̧ja̧ ä̧'ca̧tä̧ ocuipätucu'a̧nö̧
ja̧'a̧mä̧.

2 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji,̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö cuäcua'amä?
Ja̧'hua̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ micuähuächönä pä'ö cuicuätucuäcua'a ja̧'a̧nä̧, ¿ppo̧ö̧ huȩnȩtä̧'iņä̧
micuähuächönä pä'ö cuicuätucu juiyönä huotöjä tä̧ji?̧ 3 ¿Hue'ähuotö isoppa huotörö
micuähuächönä pä'ö cuäcua'a'inä jerupätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Ja̧'hua̧nö̧ isoppa huotörö'inä pä'ö
cuäcua'a jö̧ ö̧mä̧ ¿pij̧ä̧nä̧ tö̧jö̧ huȩnȩmä̧ juhua'a ö'inä abonänö jeruhuoca'atä päcuhuätucu'a̧nö̧

jo̧cö̧ tä̧ji?̧ 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö huȩnȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ ¿Cristonä
pä'i'inätö tucuotoco̧u̧ru̧tä̧ hue'ätöjä tä̧ji,̧ huȩnȩ jä'epö ä̧ju̧cu̧ micuähuächönä pä'ö cuiyätucuacu
pä'ömä? 5 Pa̧'a̧nö̧ pädömä, cudäpecuächi'ätucunä pädä̧u̧jä̧. ¿Ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧mä̧ ya̧tȩ
huo̧juȩcu̧nä̧nö̧ hua̧, ö̧jä̧hua̧tö̧ huȩnȩ u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧u̧ ötö'cö jä'epö ä̧ju̧cu̧ micuähuächönä pä'ö
icu'a̧nö̧ hua̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ toa'a tä̧ji?̧ 6Ö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ucutu umä ö̧jä̧hua̧cu̧ ö̧jä̧hua̧cu̧ huȩnȩ
u̧ju̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ji ̧ jä'epö ä̧ju̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ömä, Diosrö esetocotö ä'catä o'ipö ku̧nä̧tö̧jä̧. ¡Ja
ucutumä! 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ suroja'a täcö. Cuamonätucunä rohuähuä'chö ruhuotö
ä'ca ö jä'epö ä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä ocuipätucua'amä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ adihuoca'a. Cu̧jä̧hua̧

ucuturu suronä jȩö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö cuami 'qui'ächi'ö ja̧'a̧tä̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ ö̧?
Ö̧nä̧u̧cu̧ u̧'iņä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö ja̧'a̧tä̧ tocu'ä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jä̧ ö̧ ucutumä? 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä
pärocua'acutä, cu̧jä̧hua̧tö̧ huotötä ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpö̧, nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧jä̧ ucututä.

9Dios ö adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotömä ―Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ȩmö̧ juiyäcuotö― pä'ömä
¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Yaparemä cuesetätucuä'. T recua pocojuru mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧'iņä̧, tätähuä'ca
esetätö'inä, recuarö kä̧nö̧ korotörö mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧'iņä̧, u̧mä̧tö̧ ja̧'a̧nä̧ nä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧,

a5:10 Diosrö jerupätöcu ppä̧ ä̧chä̧rö̧ juiya pä'ö jö̧ ö̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧tä̧'iņä̧ rä opächö'a̧nö̧ jiņa̧'a̧do pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧tä̧
ö̧ja̧cuä̧'cha̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä pä'i'inätö pä'ähuotö ötä suronä jȩpä̧tö̧cu̧ ppä̧ ä̧chä̧rö̧ juiya

pä'ö hue'inödo Pablomä, u̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧cu̧mä̧cö̧.
g5:13 Deuteronomio 17:7
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u̧mä̧tö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧, 10 nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧'iņä̧, korotö u̧ju̧nä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧ u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätö'inä,
tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧'iņä̧, korotö ötö'cö suronä ucuocuä'chätö'inä, yapare pä'ipö nä̧u̧cuä̧tö̧'iņä̧ ȩmö̧
juiyäcuotö Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧mä̧. 11Ucutu'inä yotöcunämä ja̧'hua̧nö̧tä̧ huinätöjä pä'äjimä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧ töcö icuähuotö pä'i'inätö̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ jui'ätö pä'i'inätö̧jä̧.

Tidepämä Tu̧ru̧hua̧ ö̧jo̧mȩdo
12O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ömä hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧

adiu pä 'önä ppädoca'a. O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ö hueähui'a'anä jiy̧ȩtȩ'iņä̧, ja̧u̧ juäitä
u̧mö̧huä̧ya̧ chö̧jö̧nä̧mä̧ örö huȩä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩchö̧nä̧ iyähuocösä. 13 Ttu̧cuȩmä̧, ö'cäbiyunä
ȩquip̧a̧ pä'ötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö'cäbiyumä u̧cuȩ ȩca̧ pä'ötä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ u̧cuȩ'iņä̧,
ö'cäbiyu'inä Dios be'epäjipö içuä̧cuȩtä̧ ja̧'a̧. Tidepämä recua pocojuru mȩto̧pä̧ra̧ pä'ömä ko̧cö̧.

Tidepämä Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩa̧ pä'ö ka̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ depänä ö̧ja̧ pä'ö hua̧.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä o'ädinö Tu̧ru̧hua̧rö̧mä̧. Ujuturu'inä o̧ä̧dä̧cua̧ chutä

ujurunämä. 15 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji ̧ cuidepätucumä Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧ todehua'amä?
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧ todeumä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huajucu ppächi'önä jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧
tä̧ji?̧ ¡Yorö'isotä ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧tó! 16 Ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ huajucu ppä'ächi'ömä idepämä yajutäcutä jiņä̧
jiy̧ȩtȩ päi'a'amä ¿jerupätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Ta̧ju̧ huotömä, depämä jiņä̧ ya̧tȩnä̧tä̧ pä'i'ätöh
päa'a ö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧cu̧ ppä'ächi'ömä a̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
pä'i'ö, U̧ru̧hua̧nä̧tä̧. 18 T recua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ tö'ipächä̧rä̧tu̧cui.̧ Suronä
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ koro'inä, koro'inä ö̧ja̧ işa̧ idepä huä̧mȩnä̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ irecua pocojuru
mȩ'ö̧mä̧ chutä a̧mo̧nä̧ idepä'inä suronä jȩpä̧cuä̧u̧. 19 ¿Ucutumä jerupätöjä tä̧ji ̧ cuidepätucumä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jode päi'önä ja̧'a̧mä̧? Ja̧u̧mä̧ ucutunätä kö̧. Dios iyinäcu ucuturu. Ucutumä
cua̧mo̧nä̧ cuidepä'inä uruhuotö huocotöjä. 20 ¡Ucutumä rö̧ȩnä̧ micuäu juäinä mitö ȩmä̧huotöjä!
Cuidepä'inä, cua̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ Dios öäretä päi'önä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuidepänä'inä,
cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ Dios öadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧

T recuacu, recuocu kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

7 1 Jitämä, cuyäru isojänä huȩyu̧tu̧ jäcuepinätucu ötö'cö ädätösäto. Ya̧tȩ ubomä, isajuru ö̧jö̧
juiyö ömä adihua'a. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recua pocojuru mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ päi'a'acu pä'ömä

huä̧iņä̧ ya̧cu̧nä̧ recua pönärö ȩmö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Isaju'inä yajutä kirecuorö ku̧ju̧nä̧ra̧ pä'ömä
adihua'a. 3Ubomä, jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'ö o'ca'a jȩö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧, adiu jȩö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ irecuarömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isaju'inä kirecuorö jȩjö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ adiu jȩjö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ pärocua'a ö'inä. 4 Isajumä
kamonä kidepä uruhuaju huocoju, kirecuotä huea pä'ö ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kirecuo'inä a̧mo̧nä̧
idepä u̧ru̧hua̧ huocö, irecuatä hueja pä'ö ja̧'a̧ ö̧. 5 Cuirecuacu, cuirecuocu jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧'. A̧'u̧cuo̧mȩtä̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ pä'ömä adihua'a, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ
cuamöcuädätucuomenätä, katä pä'i'ö, cu̧cuȩ a̧do̧chö̧ Diosrö cucuocuätucua pä'ötä. Ja̧u̧nu̧
o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, cuijuiyuhuätucuomenä ähue ä suronä
cuju'cächi'ätucunä oipa'acu pä'ö. 6 Pa̧'a̧nö̧ pädömä, hue'ömä huedoca'anä, iyötä ku̧nu̧sä̧
cuamöcuädätucua pä'ö. 7O'ca toi'önätä ö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ adihuajacusä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios ö iyähuämä töäre pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ koromenä, ka̧ra̧rö̧'iņä̧
koromenä jö̧nä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recua'inä, recuo'inä to'ätörömä pä'ösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rȩcua̧mö̧rö̧'iņä̧ pä'ösä. Ucutumä ö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ cäcuhuädi'ätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧
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adihua'a pä̧dä̧u̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuami 'quicuhuächi'ätucua pä'ö cuijuiyuhuätucu umä
huä̧iņä̧tä̧ ȩmä̧tu̧cui.̧ Juhua'acumä ȩmä̧huä̧nä̧tä̧ adihua'a pä̧huä̧ uähuä ö'inä abonänö.

T recuacu, recuocu kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
10 Jitämä ȩmiņä̧tö̧rö̧ hue'ösä. Ttötämä huedoca'anä, Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ jiņä̧ iso hue'ömä. Irecuamä,

kirecuorö jaroji'ä'. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuorö jaroji'ö ö'inä ka̧ra̧rö̧mä̧ kö̧jä̧'. Kirecuo to'ötä
kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ juhua'a yabocumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuo to'ö kö̧ja̧ päjoca'a jö̧ ö̧mä̧, pä'äji
kö̧jiņä̧cu̧ru̧tä̧ kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ubo'inä irecuarömä icuipä'.

12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotörö'inä pä'ösä. Tu̧ru̧hua̧ päoca'anä, ötä pä'ösä. Ya̧tȩ Cristonä tö̧jä̧hua̧,
irecuamä Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧ju̧ ja̧'a̧nä̧ ―chirecuomä huä̧iņä̧tä̧ chö̧jä̧cu̧― pä'äjuru ö̧jö̧ ö̧mä̧,
jahuäjurumä icuipä'. 13 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ yajute Cristonä töjähuaju, kirecuomä Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧ro̧cö̧ ja̧'a̧nä̧ ―chirecuamä huä̧iņä̧tä̧ chö̧jä̧cua̧― pä'örö kö̧jö̧ ö̧mä̧, ja̧u̧ru̧mä̧ kicuipä'. 14 Ya̧tȩ
Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧ru̧ ö̧jo̧mȩnä̧mä̧, chutämä surojö ö
'quȩ'ȩcua̧ pä'i'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧ju̧ ja̧'a̧nä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧rö̧
kö̧jo̧mȩnä̧mä̧, yajutämä surojö ö 'quȩ'ȩcua̧ju̧ pä'i'äju. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ juiyö ömä cui ̧ ̧mö̧tu̧cu̧mä̧
adihuä ö̧ja̧ huocotö pajatö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä cui ̧ ̧mö̧tu̧cu̧mä̧ adihuä ö̧ja̧ huotö.
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ irecua jö̧ ö̧'iņä̧, yajute ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧ kirecuo jö̧ ö̧'iņä̧
Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ jaro 'a pä ö ömä ja̧'a̧tä̧ topätucuitö jaro 'a'anä. Ja̧'hua̧nö̧ huotö
jaro 'a pä omenämä Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, tö̧jä̧hua̧ jö̧ ö̧'iņä̧, töjähuaju jö̧ ö̧'iņä̧,
cärenä ö nö'cö icuähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ huocotö, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä rohuäcuähuä huȩnȩ juiyönä
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huoina'a ö ujuturumä. 16 Irecua, ucumä jerupajujä cuirecuo ucu ppädäcuähuänä
ö̧jip̧ä̧cuo̧mȩmä̧. Ö̧jip̧ö̧ ö̧mä̧ ö̧jip̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― önämä ö̧jip̧iy̧ä̧cua̧tä̧ ja̧'a̧ chirecuomä―
päcu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kirecuo, ucu'inä jȩru̧pa̧jä̧ cuirecua ucu ppädäcuähuänä
kö̧jip̧ä̧cuo̧mȩmä̧. Kö̧jip̧ö̧ ö̧mä̧ kö̧jip̧ä̧cua̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― önämä kö̧jip̧iy̧ä̧cua̧ju̧tä̧ ja̧'a̧
chirecuamä― päcu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 17Dios ya̧cu̧nä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ pö̧nä̧ iyä'chinö ta̧'a̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu huoomenä cu̧jiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ hue'ö ku̧nu̧sä̧ ömä
o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätörömä o'ca juiyönä ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧.

18 Korotö pö̧nä̧mä̧ ¿Cuij̧ȩta̧ 'cuicuocuinätucu o'ca'a huoinä̧u̧jä̧cö̧? Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, cuij̧ȩta̧
'cui'ocuotötä ki'̧ip̧ä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuocotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ huoinä̧u̧jä̧cö̧ korotö
pönämä? Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ cuij̧ȩta̧ 'cui'ocuotömä päcuhui'ätucuä'. 19 T ̧jȩta̧ 'cuiocua'anä
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, 'cuiocuoca'anä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ micuähuocötä ja̧'a̧. Ttö̧ä̧nä̧hua̧ hueö jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
micuäumä. 20Dios ucuturu huoinö pä̧nä̧ yotöcunä cu̧jiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧ juhua'a yabocutä.
21 Ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ cu̧ja̧'a̧nä̧ ¿huoinäcujäcö̧? Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ cu̧ja̧'a̧mä̧
cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧'. Juhua'acumä hue ome ö cu̧jip̧a̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧ huä̧iņä̧ ki'̧ip̧i.̧ 22 Ya̧tȩ hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ö̧ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ huoäcumä, Tu̧ru̧hua̧ ä'ca ömä ejädö içuä̧hua̧tä̧ hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧tȩ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ huoäcumä, Cristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pä'i'ö.
23Ucutumä rö̧ȩnä̧ micuäu juäinä mitö ȩmä̧huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧tä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧ päcuhui'ätucuä'. 24 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucutu o'ca toi'önä, Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dioscutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧tu̧cui ̧

juhua'a yabocutä, chutä ucuturu huoinö pä̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ kä̧nö̧.

Ubara u epä'chö pä̧nä̧ ja̧'a̧ ö̧ Pablo ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocuinö huȩnȩ
25 Jitämä nä̧tö̧ recuo jiņä̧ to'ätö ötö'cö pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧ ö̧ hueähuä pädoca'anä ötä

chamöcuädö pä'ösätó, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧ chö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Tu̧ru̧hua̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ hueinäcu
jö̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧. 26 Jitä piy̧ȩnä̧mä̧, huȩnȩtä̧ jä̧'chö̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧ ö̧, ö̧jö̧mä̧ jitä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ juhua'a
yabocutä ö̧jö̧ ö̧mä̧ adihua'a pä'ösä ömä. 27 Ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ ¿cuirecuacu ppä'ächi'inöjä tä̧ji?̧
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'quȩcuȩcuä̧cha̧ pä'ömä cuamöcuädä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ cuirecua ö 'quȩ'ȩcuä̧chiņö̧'ca̧
cu̧ju̧ u̧mä̧ cuirecuarö cuȩma̧ pä'ö cu̧sä̧rä̧'. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuirecuarö cuȩmö̧ ö̧'iņä̧
suronämä jȩpo̧cö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yajute kirecuo jiņä̧ to'ajumä kirecuorö kȩmö̧ ö̧mä̧ suronämä
jȩpo̧co̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuarö'inä, recuorö'inä ȩmä̧tö̧mä̧ huämenä depänämä usurä
ȩmä̧huä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ―cuȩmä̧tu̧cuä̧'― pä'äjisä, usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ ö̧ cu̧jip̧iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧

pä'ö.

Pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ amöcuädäcuähuä juiyönä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö jiähuinö huȩnȩ
29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä chö̧jä̧hua̧tö̧. ¡Pij̧ä̧nä̧ tö̧jä̧cuo̧mȩmä̧ recuoca'ató! Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ jitä porö yabocumä recuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, recua to'ö ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧
30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ajuähuätömä, ajuähuocotö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ esehuä̧rä̧tö̧mä̧,
esehuä̧ro̧co̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mitö ȩmä̧tö̧'iņä̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧
31 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧ u̧ ȩmö̧ kä̧tö̧mä̧, abora̧'a̧ 'cuäoi'önä jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä kä̧tu̧cui,̧ pij̧ä̧ rȩjȩ,
pa̧'a̧nö̧ jä̧jä̧mä̧, beipächä̧cuä̧jä̧ ja̧'a̧ ö̧.

Tta̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧ juiyönä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ
32 Tta̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧ juiyönä cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ötä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Irecua to̧'a̧mä̧ U̧ru̧hua̧

jähuätä amöcuä̧rö̧ kö̧, U̧ru̧hua̧ eseunä jȩö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ irecuarö ku̧nä̧rö̧mä̧ pij̧ä̧
jähuätä amöcuä̧rö̧ kö̧, irecua keseunä jȩö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧. 34 Kirecuorö ku̧nä̧rä̧ju̧cu̧, kirecuo jiņä̧ to'ö
kä̧ju̧cu̧mä̧ ¡yorätehuoca'ató! Kirecuo to'ö kä̧ju̧mä̧ Ku̧ru̧hua̧ jähuätä amöcuä̧rö̧ kä̧ju̧, kidepä'inä,
ka̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧hua̧ju̧tä̧ kö̧ja̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuorö kä̧ju̧mä̧ pij̧ä̧
jähuätä amöcuä̧rö̧ kä̧ju̧, kirecuo eseunä jȩjö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧. 35 Pa̧'a̧nö̧ pädömä ucuturu adihua pä'ötä
pädä̧u̧jä̧. Nö'cö rötähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päcuhui'ätucunämä ro̧'ȩpo̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jueönä jȩpö̧
kä̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ hueö jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ötä pä'ösä, koro amöcuädäcuähuä ppächö juiyönätä.

36 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧, i ju kirecuo jiņä̧ to'ajuru ku̧nä̧rö̧mä̧ ―chi ju kirecuorö
kȩmö̧nä̧ huedoca'amä adihuoca'a― pä'ö amöcuädö ömä huä̧iņä̧ hue'ö i jurumä, i ju kamonä
böa kö̧jo̧mȩnä̧ kirecuorö kȩmö̧'a̧nö̧tä̧ päi'ö ömä. Juhua'acumä churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ huä̧iņä̧
hue'ö. Ja̧'hua̧nö̧ hueö ömä suronämä jȩpo̧cö̧. I jumä huä̧iņä̧ ȩmä̧ju̧ kirecuorömä. 37 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧, 'quiyönä amöcuädömä, i juru huea pä'ö recuärö̧jo̧co̧cu̧mä̧, chutä a̧mo̧nä̧
öjö'cö'inä jȩö̧ juiya pä'ö ami 'qui'̧a̧mä̧ ―chi jurumä ötä a̧dä̧rä̧cua̧sä̧― pä'ö amiso'qui ö
'quiyönä amöcuädö ömä adiunä jȩpö̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ i ju, kirecuorö kȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ömä
adiunä jȩpö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue'ocömä, hue'ö ö'inä abonänö adiunä jȩpö̧.

39 Yajute, kirecuorö ȩmiņä̧ju̧mä̧, kirecuo a̧'cua̧rä̧im̧ä̧ kirecuo ö todeunä kö̧ja̧ pä'ötä huea'a
Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ kirecuo 'corupäi'ö ömä, ka̧ra̧ köjö'cäcuru kȩma̧ pä'ömä
huȩnȩ jui'aju, juhuorö'inä Tu̧ru̧hua̧nä̧ pä'i'inörötä kȩmö̧ ö̧mä̧. 40 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ to'aju kö̧jö̧ ö̧tä̧
abonänö adihuäcuaju pä'ösä ömä. Ja̧'hua̧nö̧ päda pä'ömä ö'inä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rö̧sä̧
pä'ösä ömä.

Ttamöcuädö juiyupätörö u̧huȩcuä̧nä̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

8 1 Jitämä tätähuä'ca im̧iņä̧ iy̧ä̧hua̧ ötö'cö pä'ösätó. ―Ujutu o'ca toi'önä huo̧juä̧huä̧
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ömä u̧'ȩpä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä. Huo̧juä̧huä̧tä̧ u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧mä̧, a̧mo̧nä̧tä̧

úcuo te äunä päi'a'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ repeäcuähuä u̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧mä̧ ö̧jä̧hua̧tö̧ adiunä
pä 'önä böo juo'ö ujuruhuächönä päi'a'a. 2 Ya̧tȩ ― ömä huo̧jua̧sä̧― pä'ö amöcuädö ömä,
jiņä̧ iso u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ huo̧juo̧cö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Diosrö repe'ätömä, Dios
u̧huo̧juä̧u̧ ja̧'a̧.
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4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tätähuä'ca im̧iņä̧ iy̧ä̧hua̧rö̧ cuäcuähuä ötö'cömä pa̧'a̧nö̧ pä'ösä. Tätähuä'camä
a̧mo̧nä̧ jähuätä ja̧'a̧tó pij̧ä̧ ö̧mä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ kö̧, ka̧ra̧mä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä
huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 5 Ttö̧ä̧nä̧huo̧tö̧do pä'ähuotömä, pij̧ä̧nä̧'iņä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧'iņä̧ recuätö ja̧'a̧ pä'ätö,
ö̧ä̧nä̧huo̧tö̧ huotörö'inä, uruhuotö huotörö'inä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ pä a'anä ujutumä huo̧juä̧tö̧jä̧

―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Ya̧tȩtä̧ kö̧― pä'ö. Ja̧u̧mä̧ Jä'o Dios ja̧'a̧. Ja̧u̧ u̧tä̧ pö ächina'a o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutumä Ja̧u̧ru̧tä̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧, Ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧, Jesucristotä. Ja̧u̧nä̧tä̧ pö ächina'a o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧. Ujutu'inä Ja̧u̧nä̧tä̧
ka̧cuä̧tö̧jä̧.

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä u̧huo̧juo̧cö̧. Korotö pö̧nä̧mä̧ cuä̧nö̧ kä̧nö̧
tätähuä'catä amöcuädätö jiņä̧ ―piy̧ȩmä̧ tätähuä'ca iy̧ä̧hua̧ idepä ja̧'a̧― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö
ucuomenä, a̧möcuädömä surojuoächä̧u̧ ―suronä jȩpö̧sä̧ a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuäda'a ö.

8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuäcuähuämä Dios esehuatö pä'ömä ppädocö. Tucu u'inä ppädoca'a adihuä
ö̧ja̧ pä 'a pä'ömä. Tucuoca'a jö̧ ö̧'iņä̧ surojuo'ächocotöjä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ u̧huȩcuä̧nä̧

ka̧cuä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩ huo̧juä̧huä̧ ö̧mä̧, huȩnȩ juiyönä cucuätucua'a to ö ömä amöcuädö juiyupätö
surojönä mo̧ ä̧cha̧'a̧cu̧. 10Ucutu huo̧juä̧huä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ tätähuä'ca esetäcuähuode jacuä pä̧nö̧
cucuätucua'a to ö ömä, amöcuädö juiyupätömä tätähuä'ca iy̧ä̧hua̧ idepä ucua pä'ö
¿ amöcuädö juiyäcuotö tä̧ji?̧ ucuturu topö. 11Ucutumä ―tätähuä'ca amonätä̧ ja̧'a̧― pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jitömä jerupätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, ucuturu to omenä, cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö
amöcuädö juiyupätömä, Cristo 'corupäi'inä̧u̧mä̧ ¿to e'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji,̧ ucutumä huo̧juä̧huä̧tä̧

cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧? 12Ucutumä cu̧jä̧hua̧tö̧ huotö amöcuädö juiyupätörö ja̧'hua̧nö̧
suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, juiy̧u̧pa̧rö̧ ubara u epa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ amöcuädö
surojuo'epätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Cristorötä suronä jȩpä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
Cristonä chö̧jä̧hua̧ ö chucua'a topö surojönä mo̧ä̧chö̧ ö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ yorö'iso chucu
juiy̧ä̧cua̧sä̧ idepämä, chö̧jä̧hua̧ surojönä mo̧ä̧chö̧nä̧ jȩcha̧'a̧cu̧.

―Pablomä Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧cö̧― pä'ä'chätörö ädä nö huȩnȩ

9 1 Ttömä ¿Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧cö̧sä̧ tä̧ji?̧ ¿Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧ tä̧ji?̧ Ttömä
¿Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö topocö pinö̧sä̧ tä̧ji?̧ Ucutumä ¿Tu̧ru̧hua̧nä̧ chadi nä̧u̧ huocotöjä

tä̧ji?̧ 2 Korotömä, Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ cha'amä u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧'iņä̧, ucutumä
u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ yorö'iso. Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ cha'amä ucutunätä ij̧ȩpä̧ra̧'a̧

koro juäi rötö ku̧nä̧hua̧'a̧ to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö u̧huo̧jua̧ pä'ömä. 3 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧
ö chötö'cö ucuocuä'chätörö pärocua'a ö chädätömä. 4Ujutumä tucua pä'ö'inä tahua pä'ö'inä

¿huocotöjä tä̧ji?̧ 5 Korotö Jesucristo hueipinä̧u̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧ ö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧, Pedro'inä
jȩ ö̧'a̧nö̧, recua Diosrö ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧ru̧ ȩmö̧ cuetäda pä'ömä ¿huocotöjä tä̧ji?̧ 6 Ttöcutä,
Bernabécutä tu̧mö̧nä̧ adicuä cätädi'a pä'ömä ¿hue'ähuocotöjä tä̧ji?̧

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ätörö ppä ädö'a̧nö̧ ja̧'a̧do pij̧ä̧ ö̧ recuä rö̧jö̧mä̧
7 ¿Dijä̧ ö̧ su̧ro̧da̧u̧ işa̧ kä̧nö̧ a̧mo̧nä̧ öäre ö mitö rohuäu 'chö̧mä̧? ¿Dijä̧ ö̧ uva pä a u̧ju̧niņa̧'a̧nä̧

u̧huä̧ju̧'iņä̧ cuocömä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Dijä̧ ö̧ äjicuäcuähuotörö a̧huä̧ra̧'a̧nä̧ atate isoya'inä
ahuocömä? 8 ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä ö̧ja̧ işa̧tä̧ päda'a tä̧ji?̧ ¿Hueähuä huȩnȩnä̧'iņä̧ pädäji'a̧nö̧
yoräteunätä päoca'a tä̧ji?̧ 9Moisés Hueähuä Huȩnȩnä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a: Päcäyä idi'comenämä
äbanämä isobö cu̧'ca̧tä̧dä̧tu̧cuä̧'i pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ päa'amä, ¿pä̧cä̧yö̧rö̧tä̧
amöcuädö pä'inö tä̧ji ̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä? 10 ¿Ujuturutä amöcuädö pä'ocö pinö tä̧ji?̧ A̧'a̧
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ujuturutä amöcuädö pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä huȩyu̧cua̧'a̧ ka̧'a̧ juhua'amä, cuähuä u̧ju̧na̧ pä'ö
rȩjȩ 'cuä̧a̧ppȩ päi'önä adicuä işa̧mä̧ u̧huä̧ju̧ huȩjo̧mȩnä̧ chutä'inä ucuäcuome a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧
aditäcua'anö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ di'cähuä işa̧'iņä̧ ucuäcuome a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ idi'cö o'ca'a jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
ucuäcua'a̧nö̧ u̧huä̧ju̧ huȩjö̧mä̧. 11Ujutumä ya̧nä̧ jähuä ucutunä tu̧ju̧niņa̧'a̧mä̧, pärocua'a ö u̧huä̧ju̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pa̧nä̧ jähuätä ucutu u tȩmö̧ ö̧mä̧ ¿suroja'a tä̧ji?̧ 12 Ja̧u̧ pa̧nä̧ jähuämä korotörö
ppäcuhuädätucua'anä ¿jiņä̧ iso päi'önä ppäcuhuädätucu'a̧nö̧ huotömä ujutumäcö tä̧ji?̧ Ja̧u̧
juäimä, hue'ömä huetö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ujutumä jä'epä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyötä
tami 'qui'ächi'ö kä̧tö̧jä̧ ujutumä Cristo ötö'cö, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuome oecuächönä
surojuotepa'acu pä'ö. 13 ¿Jerupätöjä tä̧ji,̧ Dios ö̧jodenä adihuä juäi aditätömä juhuodenä
ka̧cu̧ u̧tä̧ ucua'amä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku icu iyähuome aditätö'inä, ku icu iy̧ä̧hua̧ idepä ö ucua'amä
¿jerupätöjä tä̧ji?̧ 14 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'ähue'ätömä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ö̧tä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö ku̧niņö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ hueina'a ö ömä, chȩma̧ pä'ö
ja̧'a̧nä̧, jä'epä̧ro̧cö̧ pä'ijösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä chiḩuȩyu̧tä̧ji'̧iņä̧, ucutu pa̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ cuiyätucua ö
pä'ömä huȩyu̧to̧cö̧sä̧. Ttömä 'corupädi'ö ö'inä huä̧iņä̧tä̧ ja̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧ úcuo te'äunu pädö
―a̧mo̧nä̧ ja̧'a̧― pä ö ömä, ja̧'hua̧nö̧ pä ome ö'inä abonänö adihuajacusä 'corupädi'a pä'ötä.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu kä̧nö̧mä̧, ötä cha̧mo̧nä̧ úcuo tedähuajimä
jui'̧a̧sä̧. Ji'äutä jidähuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ cädädi'ö juiyönä. Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuoca'a jö̧ ö̧mä̧:
―¡Ja ! ¡Ttöhue!― 17 Piy̧ȩ adicuämä örötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ chaditö ömä, micuä chȩmö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ örötä pä̧huä̧rö̧jo̧ca̧'a̧nä̧ jidähuä̧rö̧nä̧ jö̧ ö̧mä̧, Ka̧ra̧ öäre a̧dä̧ra̧ pä'ötä
huȩ'ä̧hua̧sä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ ̧yȩjä̧ ö̧ chaditö micuämä? Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧: Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
mippoönä jidäutä micuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ―adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua'a ö mitätucui ö― pä'ö
jäecuä juiyönä. Mitätucui ö pä'ö jädepö ömä, örö hueähui'inömä abora̧'a̧ 'cuä'o'i'ösä.

Pablomä o'ca toi'önä jö̧ ta̧'a̧nö̧ yorätehuächi'inödo
19 Ttömä ya̧tȩ'iņä̧ hueö juiyönä chö̧ja̧'a̧nä̧, o'ca toi'önä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ pädi'önä

jȩpä̧cuä̧huiņö̧sä̧, jiņä̧ isocu recuätörö chȩma̧ pä'ö. 20 Judíos ö̧ja̧ ä'ca ömä, judíos ö̧ja̧ işa̧
ta̧'a̧nö̧ pä'i'inösä, judíos ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ chȩma̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧ ä'ca ömä,
Hueähuä Huȩnȩnä̧ chö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä'i'inösä, Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧tö̧ ö̧'iņä̧ chȩma̧ pä'ö.
21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩ jui'ätö ä'ca ömä, Hueähuä Huȩnȩ juida'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä'i'inösä,
Hueähuä Huȩnȩ jui'ätö ö'inä chȩma̧ pä'ö. Juhua'acumä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios hueö juiyönä
chö̧jo̧ca̧'a̧nä̧, Cristo hueönä chö̧ja̧'a̧nä̧. 22 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyupätö ä'ca ömä juiy̧u̧pa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
pä'i'inösä juiyupätö ö'inä chȩma̧ pä'ö. O'ca toi'önä jö̧ ta̧'a̧nö̧ yorätehuächi'ä'ijösä yotöcunärö
ppädädö'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädädäcua'a̧nö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ä̧ju̧cuiy̧a̧ ö̧ pä'ötä amöcuädö jȩpä̧'ij̧ö̧sä̧, ö'inä korotöcutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ tesehuäcua'a̧nö̧ adihuä

ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧.
24 Joäcuähuä ö̧ja̧mä̧, o'ca toi'önä ä'canä ̧rȩbȩhua̧ pä'ö jo a'anä ya̧tȩtä̧ micuä ȩmip̧a̧'a̧mä̧

¿jerupätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Ucutu'inä juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ jopätucui micuä cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
25 Ttöärehua pä'ö jo̧mȩnö̧ ö̧ja̧ pä'ömä o'ca juiyönä jitörötä surojuoepö'a̧nö̧ jö̧mä̧ a̧mi ̧
'qui'ächi'ätö. Jitömä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ surojuächä̧cuȩtä̧ ȩma̧ pä'ö jȩ a̧'a̧nä̧ ujutumä
surojuoächiyä̧cuȩtä̧ tȩma̧ pä'ö jȩpä̧tö̧jä̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ömä, ̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ jui'ätö
jo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ jopocösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isoppanätä 'ta'ta a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ rohuähuocösä.
27 Pärocua'acutä ömä chidepä jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ ro̧'ȩpä̧cuä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chidepämä ö huedötä
esetönä hue'äusä, korotörö jidähuinö o'ca'a ötämä micuähuocötä chö̧jip̧ö̧ juiyäcua'anö.
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Israel ö̧ja̧ täbocö to e'inö huȩnȩnä̧ Pablo ötäbo nö huȩnȩ

10 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, tä̧do̧tö̧miņä̧ ötö'cö cuamöcuädiyätucua ö pä'ösä. Jahuätöminämä o'ca
toi'önä ajiya isoppa, jitörötä oipoppa dea'anä cue'ächinätö. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä

dubora rö̧ora 'cuä'opinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä Moiséscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä'i'ö pötächi'inätö
ajiya isoppanä'inä, duboranä'inä. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧nä̧ jähuä cuäcuähuä ö'inä o'ca toi'önätä
cuinätö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧nä̧ jähuä ahuähuä ö'inä o'ca toi'önätä ahuinätö. Yanä ö Inähuä,
jitötäcu 'chä̧huä ö ahuinätö. Jahuähuä Inähuämä, Cristotä jiņa̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö ö
recuätörömä esehuocö piņö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ toächome ö jȩpö̧
icuähuotötä pä̧jip̧ȩ'iņä̧tö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ ujututä tu̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önä 'cuäopina'a, jahuätö surojö pä̧huä̧
u nö'a̧nö̧ surojö pä̧huä̧ uta'acu pä'ö ujutu'inä. 7 Jahuätö ö yotöcunämä tätähuä'ca

ese nätö, huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ päö'anö: Ttö̧ja̧mä̧ ucua pä'ö'inä, ahua pä'ö'inä pä̧mä̧diņä̧tö̧.
Suronä öärehua pä'ö'inä a̧rä̧mi'̧iņä̧tö̧j pä'ö huȩyu̧cua̧'a̧. Jahuätö tätähuä'ca ese nö'a̧nö̧mä̧
cuesetätucuä' ucutumä. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ö yotöcunämä recua pocojuru mȩ'o̧pä̧riņä̧tö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya'ute mo̧ro̧tä̧ ja̧'a̧nä̧ vein trés mil jo̧mȩnä̧ to'e'inätö. Jahuätö jiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩ ̧ya̧
ujutumä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ö yotöcunä Cristorö ka̧cuä̧mö̧ to nö'a̧nö̧mä̧ ka̧cuä̧mö̧ to yaröja
ujutumä. Jahuätö ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧ to omenämä ä̧ca̧tö̧ yö̧yö̧pö̧ cuä̧u̧ to'e'inätö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
rohuecuä'chö tajuähuä'chiya jahuätö jiņö̧'a̧nö̧mä̧. Jahuätö rohuecuä'chö ajuähuä'chomenä
to'ädäji icuähuä işa̧ to'ädö icuinä̧u̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ o'ca juiyönätä ij̧ȩcuä̧ päi'önä 'cuäopinä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuturutä, röji pä̧nä̧
pätecuächinä̧u̧ru̧tä̧, ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocua pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―'quiyönä
kö̧sä̧ ömä― pä'ö amöcuädömä ¡ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧hui ̧ mo̧cu̧huä̧cha̧'a̧cu̧! 13Ucutumä korotörö
'cuäopä'ijö ö'inä im̧içu̧nä̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ 'cuäopoco̧u̧ pä'ijätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧, cuami 'quicuhuächi'ätucu juiyö'a̧nö̧ jö̧
'cuäopa'anämä ja̧'a̧tä̧ topocö. Ja̧'hua̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä 'cuäopö ömä cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ ba'epö
iyäcuotöjä, cuami 'quicuhuächi'ätucuäcua'a̧nö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chahuaruhuä repedä̧u̧,
tätähuä'ca esetäcuähuä ömä tö'ipächä̧rä̧tu̧cui.̧

Päcuäi Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jähuätä amöcuädiyarö pä'ö Pablo ötäbo nö huȩnȩ
15 Pa̧'a̧nö̧ pädömä huo̧juȩcu̧nä̧ huotö cu'iyätucuäcu pädä̧u̧jä̧. Pädömä juea'a ja̧ pä'ö

amöcuädätucui ucututä. 16 Ppädäcuähuä huȩnȩ ahuähuoya amöcuädö ―adihua'a― pä'ätöjä
Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧. Juhuoya ahuähuoyamä ¿Cristo ucuojacu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ pä 'ö huȩnȩ ij̧ȩcuo̧ya̧mä̧cö̧
tä̧ji?̧ Panppä̧'iņä̧ 'te'chä̧ro̧mȩnä̧ ¿Cristo idepäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ pä 'ö huȩnȩ ij̧ȩcuä̧ppä̧mä̧cö̧ tä̧ji?̧
17Ujutumä recuätö ta'anä Pá̧ppä̧ jiņä̧ jip̧pä̧tȩtä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ya̧tȩ idepätä huotöjä, ujutu
o'ca toi'önä jiņä̧ jip̧pä̧tȩ ö̧ tucua'a ö. 18 T depä ö Israel ö̧ja̧rö̧ amöcuädätucui. Ku icu iy̧ä̧hua̧
idepä ö cuätömä ¿ku icu iyähuome ö todeunä huocotö tä̧ji?̧ 19 ¿Pa̧'a̧nö̧ pädömä, a̧'a̧nö̧ pä'ö
päda'a ö? ―Tätähuä'camä micuähua'a― ¿pä'ösä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―tätähuä'ca im̧iņä̧ iyähuämä
micuähua'a― ¿pä'ösä tä̧ji?̧ 20 Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Pa̧'a̧nö̧ pä'ö pä'ösä: ―Judíos huocotö, Diosrö
jerupätömä öäre iyähuä yomenä ä̧huȩ ö̧rö̧tä̧ iyätö― pä'ösä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrömä iyocotö.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ucutumä ä̧huȩ ö̧cu̧mä̧ ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä kö'cocösä. 21 Tu̧ru̧hua̧ öäre
ahuähuä ö'inä cuahuätucua'anä ä̧huȩ ö̧ öäre ahuähuä ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ cuahuätucua
pä'ömä ¡yorö'iso juiya'a! Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ öäre mesa isodä ö'inä cucuätucua'anä ä̧huȩ ö̧
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öäre mesa isodä ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ cucuätucua pä'ömä ¡yorö'iso juiya'a! 22 Juhua'acumä
¿Tu̧ru̧hua̧ ö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿Ujutumä Ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö juruhuätöjä tä̧ji?̧

Korotörötä amöcuädönö jȩ ̧ya̧rö̧ pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
23O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ö hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ adiu

pä 'önä ppädoca'a. O'ca juiyönätä jȩcha̧ pä'ö hueähui'äcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönä
jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ böo juo'ö ujuruhuächönä ppädoca'a. 24 Cuamonätucunätä adiu päcuhui'ätucua
pä'ömä cusätucuä' o'ca toi'önä. Korotörö adihua pä'ötä usätucui. 25 Idepä iyähuome ö yömä,
o'ca juiyönätä cuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epömä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧' ―¿suroja'acö̧?― pä'ö
amöcuäda'acu pä'ö. 26 Pij̧ä̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧tä̧ öäre ja̧'a̧.k 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, a̧'cua̧

huȩnä̧ro̧cö̧ ja̧'a̧nä̧, cucuätucua pä'ö ucuturu oipomenä, cui'̧chä̧tu̧cua̧ päcuhuätucu umä huä̧iņä̧
tätucui. Cuä'catucu ku̧nä̧hui'̧ö̧mä̧ o'ca juiyö cuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jä'epömä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuä̧'
―¿suroja'acö̧?― pä'ö amöcuäda'acu pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧ ―piy̧ȩmä̧ tätähuä'ca
iyähuä ja̧'a̧tó― päö ömä cucuätucuä' täcö. Juhua'amä ji'ähuäjirötä amöcuädö cucuätucu
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ―¿suroja'acö̧?― pä'ö amöcuäda'acu pä'ö. Pij̧ä̧ rȩjȩ'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧,
Tu̧ru̧hua̧tä̧ öäre ja̧'a̧.l 29―¿Suroja'acö̧?― pä'ö amöcuäda'acu pädäjimä ucututä ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucu'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ocösä. Ka̧ra̧tä̧ ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'äjisä. Ttö
huȩnȩ juiyönä jȩchö̧mä̧ ötä cha̧'cua̧ ―adihua'a― pä'ö ucuocua'a ö huȩnȩ jui'̧a̧sä̧, ka̧ra̧ a̧'cua̧
ucuocua'a ömäcö. 30 Ttötä ―adihua'a― pä'ö Diosrö ucuocunu chucu umä, örö suronä
ucuocuä'chö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ korotömä, Diosrötä ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧ chucua'a ö. 31 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ cuä̧nö̧'iņä̧ cucuätucu umä, au'inä cuahuätucu umä o'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧,
Diosrötä úcuo te'äu jȩpä̧tu̧cui,̧ Diosrötä úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. 32 Korotö suronä jȩ ö̧nä̧ päi'önä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Judíos ö̧ja̧ jö̧ ö̧'iņä̧, judíos huocotö jö̧ ö̧'iņä̧, Dios umöhuäyotö
Cristonä pä'i'inätö jö̧ ö̧'iņä̧ suronä jȩ ö̧nä̧ päi'önä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä. 33 Ttö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpä̧tu̧cui.̧ Ttömä, o'ca juiyönä jȩchö̧mä̧, o'ca toi'önä eseunä jȩpö̧sä̧. Ttörötä, katärötä adihua
pä'ö chusoca'a, korotö recuätörötä adihua pä'ö ususä, jitötä'inä ro̧ȩcuä̧ ö̧ ö̧jip̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

11 1 Ttömä Cristo jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧sä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui ̧ ucutu'inä.

Ttu päi'önä hua̧rö̧ ucuotönö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ
2 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucuturu eseusä o'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ örötä

cuamöcuädi'ä'chätucua'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö ucuturu chu̧huo̧juȩ ̧nö̧mä̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ chesehuä̧u̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä: Cristomä
o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧ Ttu päi'önä Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isaju ku päi'önä hua̧mä̧ ubotä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristo U päi'önä Hua̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä u̧mä̧tö̧mä̧ Diosrö
ucuocuomenä'inä, Dios päö huȩnȩ ji ähuomenä'inä, unä mö̧'ȩcu̧ kä̧nö̧ ucuocu umä,

Ttu päi'önä Hua̧rö̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧tö̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä nä̧tö̧mä̧, Diosrö
ucuocuomenä'inä, Dios päji huȩnȩ ji ähuomenä'inä, unä mö̧ ȩcuo̧ca̧'a̧ kä̧nö̧ ucuocu umä,
u päi'önä hua̧rö̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ mö̧ ȩcuo̧ca̧'a̧ kä̧nö̧ ucuocu umä
uhuo'che quiräu cua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ yorätehua'a. 6 Juhua'acumä yajute isajumä, kunä

mö̧jȩcuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, kuhuo'che'inä 'cui'äu kicu'anö ja̧'a̧ ködäpecuächi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
kuhuo'che 'cui'äu kicu u'inä, quiräu kicu u'inä dä̧'ä̧rö̧ja̧'a̧ ö̧mä̧, mö̧'ȩcu̧tä̧ kunä mö̧jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
7Ubomä, unämä mö̧ȩcu̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧'iņä̧, Dios öadihuä ij̧ȩcuä̧ işa̧'iņä̧ hua̧
ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isajumä ubo öadihuä ij̧ȩcuä̧ isaju ja̧'a̧. 8Ubomä isaju u a̧diçua̧mä̧cö̧ ja̧'a̧.
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Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ isajutä ubo ö adicuajumä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosmä isajurutä amöcuädö aditocö
pinö uborömä. Pärocua'acu uborötä amöcuädö adi nö isajurumä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ isajumä
ucuotäcuähuä ij̧ȩcuä̧ päi'önämä ku huäme ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, hue'ähuotö isoppa huotö'inä
to ä̧ra̧'a̧ ö̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ubomä isaju toönä'inä ko̧cö̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ isajumä ubo
toönä'inä ko̧co̧ju̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧. 12 Isajumä ubo ötä adicuaju jiņa̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ubo'inä
isajunätä ichö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötä ichinätö. 13Amöcuädätucui
ucututä: ¿Adihua'a tä̧ji,̧ yajute isaju, kunä mö̧jȩcuo̧ca̧'a̧ kä̧nö̧ Kö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö kucuocu umä?
14 Ihueye ka̧cu̧ u̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧ topö ¿huo̧juip̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ ucutumä, ubo uhuo'che otoönä
baunä ö̧ja̧ pä'ö ―dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ adihuoca'a― pä'ömä? 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ isajumä kuhuo'che
otoönä baunä kö̧jö̧ ö̧mä̧, yajutä kucuounä köadihuä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ päi'a'a, kuhuo'chemä,
yajurutä mö̧ȩcuä̧ päi'önä iyähui'inäcua̧ ja̧'a̧ ö̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩ jarodö
pä'chäcuähua pä'ö ö̧jö̧ ö̧mä̧, ujutumä ja̧u̧ juäinä ko̧co̧tö̧ pä'ijätöjä. Korome ö'inä, korome ö'inä
Cristonä pä'i'inätömä ja̧u̧ juäinä ko̧co̧tö̧ pä'ijätö.

Ttu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö cuäcuähuä surojuo epiyäcu Pablo esehuocö jiņö̧ huȩnȩ
17 Jitä chu̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ iyö kä̧nö̧mä̧ chesehuoco̧u̧jä̧tó, ucutumä adihuächa pä'ö
ö̧ca̧ca̧cuä̧ra̧ji ̧ juäimä surojuoächa pä'ötä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 18 Pa̧'a̧nö̧ pä'ösätó äcuomenämä.

Ucutu Cristonä pä'i'inätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ―yotöcunämä 'quȩ'ȩpä̧rö̧
jȩpä̧tö̧do― pä a'a ä̧ju̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä a'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ösä ömä
jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ 'quȩcuȩcuä̧chä̧tu̧cua̧ pä'ömä iso päi'önä recuärö̧ja̧'a̧, Dios ka̧cuä̧mö̧
topi'ipö esehuä̧u̧tä̧, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ ― tö ja̧― pä'ö u̧huo̧juä̧cuä̧hua̧ pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧,
ucutu jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cui'̧ö̧ cucuätucua'amä, Tu̧ru̧hua̧ hueipinö cuäcuähuämäcö ja̧'a̧. 21Ucutumä
ca̧ca̧cui'̧ö̧ cucuätucuomenä yotöcunämä cuamonätucu cu̧cuȩtä̧ ä'canätä cui'ipä̧rä̧tö̧jä̧. Korotö
pönämä ucua ppä̧iŗö̧ja̧'a̧nä̧tä̧ ö̧jip̧a̧'a̧nä̧, korotömä tä̧'ä̧mö̧tä̧ tä̧'ä̧mä̧chä̧tö̧. 22 ¡Ja ! ¿Ucutumä
cu̧cuȩ'iņä̧ cucuätucua pä'ö, cuahuoya'inä cuahuätucua pä'ömä cua̧mo̧nä̧ cuojusode jui'ätöjä tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ Dios umöhuäyotörö ucuotäcuähuä juiyönätä
jȩpä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jui'ätörömä dä'ä u'epätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ pädätucuäcu?
―Chesehuä̧u̧jä̧― ¿pädö'a̧nö̧ tä̧ji?̧ Pä'ocösä. ¡Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ esehuocösä!

Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö cuäcuähuä pä̧nä̧mä̧ erusehuiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧do
23Ucuturu huo̧juȩtö̧ chiyinö huȩnȩmä̧, Chu̧ru̧hua̧tä̧ u̧huo̧juȩ ̧nä̧cu̧sä̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧

ucuturu ji'ähuinösä pa̧'a̧nö̧: Tu̧ru̧hua̧ Jesúsmä, churutä iyö icuinö yodomä pa̧n ȩmo̧po̧'iņö̧.
24 Ja̧'hua̧nö̧ ȩmo̧po̧'ö̧ ―adihua'a― pä'ö Diosrö ucuocuäji'ca̧, pa̧n 'tȩ'chä̧rö̧ kä̧nö̧ pä'inö:
―Ja̧ja̧, ȩmo̧po̧'ö̧ cuätucui. Piy̧ȩmä̧ ötä chidepä, ucuturu amöcuädö 'toruhuipa'a. Ttörötä
amöcuädö jȩpö̧ kä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩmä̧― pä'inö. 25 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, u̧cuȩ cuä̧nö̧ cä ädäji o'ca'a,
işo̧'ta̧'iņä̧ ȩmo̧po̧'ö̧ pä'inö: ―Po̧'ta̧mä̧, Dios jareönä ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ, ö chucuojanä
micuähuächö huȩnȩ ja̧'a̧. Cuahuätucu o̧du̧nä̧mä̧, örötä amöcuädö jȩpö̧ kä̧tu̧cui ̧ piy̧ȩmä̧―
pä'inö. 26 Piy̧ȩ pa̧n cuäcuähuä'inä, po̧'ta̧ ö̧ ahuähuä'inä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧
'corupäi'inö cuij̧ȩpä̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧, Chutä ichome jubö päi'önä. 27 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ pa̧n ö̧'iņä̧
cuä̧nö̧ kä̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ po̧'ta̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ amöcuädö ahuähuä'inä au kä̧nö̧ o'ca toi'önä
jeruseunu jȩpä̧tö̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ suronä jȩpä̧tö̧. Idepä'inä, ucuoja'inä surojuo epa'a ö huȩnȩ
huotö pä 'äcuotö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu ya̧cu̧nä̧mä̧ ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuätucui. Ja̧'hua̧nö̧
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuipö, pa̧n ö̧'iņä̧ cucuätucua pä'ö, ahuähuä ö'inä cuahuätucua pä'ömä
täcö adihua'a. 29 Ya̧tȩ ucua pä'ö'inä, ahua pä'ö'inä a̧mo̧nä̧ jeruseutä jȩö̧ ö̧mä̧, U̧ru̧hua̧ ö̧mä̧



1 Corin os 11.30 16

micuähuächönä pä'ö içuä̧huä̧cuȩtä̧ jȩpö̧, Tu̧ru̧hua̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ idepä u̧huȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä
jȩa̧'a̧ ö̧. 30Ucutu u yotöcunämä ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ juiyupu'inä juiyupätöjä,
na̧nȩpö̧'iņä̧ na̧nȩpä̧tö̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'ö'inä hua'ö icuinätö korotö pönämä. 31Ujutumä,
ta̧mo̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧mö̧ totäcuäu umä micuähuächönä pä'ö icuähuocotötä huajatöjä. 32 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ micuähuächönä pä'ö icuähuotö pä 'ö ö'inä Tu̧ru̧hua̧ ö̧ täbotönö huo̧juȩcuä̧ päi'a'a,
pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩpo̧mȩ ö̧ ppätächi'ö juiyäcua'anö ujutumä. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧,
cucuätucua pä'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧, o'ca toi'önä̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tu̧cui ̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧tä̧
cucuätucuäcua'a̧nö̧. 34 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucua ppä̧iŗö̧jä̧cu̧mä̧, ojusodera̧'a̧ ö̧tä̧ ucu'anö ja̧'a̧, jiņä̧
yo̧mȩtȩ cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ micuähuächönä pä'ö icuähuotötä päcuhui'ätucu juiyäcua'anö.
Ye, koromä, chichomenätä hue'ö chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ recuätörö aditähuä pö̧nä̧ iyä'chö huȩnȩ

12 1 Jitämä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ötö'cö pä'ösätó. Ja̧u̧ juäimä cuieruhuiyätucua ö pä'ömä
kö'cocösä chö̧jä̧hua̧tö̧. 2Ucutumä pä'äji cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧ huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧. Judíos huocotö

Diosrö jerupätötä, tätähuä o'ca iḩuȩnȩ'iņä̧ juiyö o'ca cuesetätucunätä o'icuotö cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧
huo̧juä̧huä̧tö̧jä̧. Koronö'inä, koronö'inä 'chä̧nö̧ cuicuätucunä o'icuotö pinätö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
cu̧huo̧juä̧chä̧tu̧cu̧nä̧ jidähuä̧u̧jä̧. Ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cu̧ ja̧'a̧nä̧ ―Jesúsmä
su̧ro̧pa̧― pä'ajimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ'iņä̧ toa'a ―Jesúsmä ö Chu̧ru̧hua̧― pä'ömä Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä pä'ajimä.

4Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ̧miçu̧ pö̧nä̧ mippoönä iyä'chömä, rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧
ja̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ taditähuä pö̧nä̧ rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩtö̧
pö̧nä̧ rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönätä o'ca toi'önä jȩtö̧nä̧
päi'önä jȩpö̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ iyä'chäcuähui'a'a,
o'ca toi'önärö̧tä̧ adihua pä'ö. 8 Ka̧ra̧rö̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ucuocua pä'ö, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ iyäcuähui'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧ ucuocua pä'ö
iyäcuähui'a'a, Ja̧u̧nä̧tä̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ adiunä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧
pä'ö iyäcuähui'a'a, Ja̧u̧nä̧tä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ nanepä̧tö̧
ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö icua pä'ö mippoönä iyäcuähui'a'a, Ja̧u̧nä̧tä̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧.

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ Dios ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ isoppa huotö ― tö ju'huotö ja̧― pä'ö u̧huȩpä̧rä̧cuä̧huä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ korotö ̧huȩnȩnä̧
ucuocu huȩnȩ rä'epö icu jiäcuähuä iyäcuähui'a'a. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ o'ca juiyönä jȩpö̧mä̧

Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧. Ja̧u̧mä̧ ya̧cu̧nä̧rö̧ taditähuä pö̧nä̧ iyä'chö churutä pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧.

Ucuocuäcuähuätä öjö'quiyäcu Pablo jue'epö icu jiähuinö huȩnȩ
12 Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧ ya̧tȩtä̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧ rö̧ȩnä̧ jähuä ka̧cua̧'a̧ koro juäi'inä, koro juäi'inä. Ja̧u̧

jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧, rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧, o'ca juiyönätä ya̧tȩnä̧tä̧ ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ Hua̧
Cristomä. 13Ujutu o'ca toi'önä, A̧'cua̧ru̧hua̧ Ya̧tȩnä̧tä̧ u'utädinä̧u̧jä̧ Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧tä̧ pä 'önä,
judíos ö̧ja̧ jö̧ ö̧'iņä̧, griegos ö̧ja̧ jö̧ ö̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧ ö̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
huocotö jö̧ ö̧'iņä̧. O'ca toi'önätä A̧'cua̧ru̧hua̧ Ya̧tȩ ö̧tä̧ tahui'önä jȩiņä̧u̧jä̧. 14 Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧mä̧ jiy̧ȩtȩ juäitämä ko̧ca̧'a̧. Rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧ koro juäi'inä, koro juäi'inä. 15Ö̧jä̧pö̧ päö ömä― ömä
u̧mö̧mä̧cö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧mä̧ todepocösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö ömä ¿jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧
todehuoca'a tä̧ji ̧ ö̧jä̧pö̧mä̧? 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä̧ja̧'iņä̧ päö ömä ― ömä ö'äremäcösä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧mä̧ todepocösä―. Ja̧'hua̧nö̧ päö ömä ¿jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧mä̧ todehuoca'a tä̧ji ̧
ä̧ja̧mä̧? 17 Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧ o'ca juiyönä ö'äretä jö̧ ö̧mä̧ chutämä ¿ a̧'a̧nö̧ ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ ä̧ja̧
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juiya'amä? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧ o'ca juiyönä ä̧ja̧tä̧ jö̧ ö̧mä̧ chutämä ¿ a̧'a̧nö̧ 'cö̧ö̧'a̧nö̧
jä̧ ö̧ ij̧iy̧u̧ juiya'amä? 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧, koro juäi'inä,
koro juäi'inä o'ca juiyönätä jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧ todeunä ku̧niņö̧ churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧, jiy̧ȩtȩtä̧ juäi jö̧ ö̧mä̧, jä̧ ä̧pä̧ya̧ huocö ja̧ji.̧ 20 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧ koro juäi'inä, koro juäi'inä rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧nä̧ chutämä ya̧tȩtä̧ hua̧ ja̧'a̧
jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧mä̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö'äremä ―u̧mö̧ ucurumä recuärö̧jo̧co̧cu̧sä̧― päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
umä―ö̧jä̧piy̧ä̧ ucurumä recuärö̧jo̧co̧cu̧sä̧― päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧
ka̧cu̧ u̧ juiyuunänö a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧mä̧, ja̧u̧'iņä̧ recuärö̧ja̧'a̧. 23 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ u̧mä̧
―ju̧huȩnȩmä̧ rö̧ȩnä̧mä̧ adiunä jo̧co̧mȩ― pätomemä korome ö'inä abonänö adiunä jö̧ ö̧
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧jȩpiy̧ö̧'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧ korome ö'inä abonänö u̧huȩcuä̧nä̧
mö̧'ȩcuä̧tö̧jä̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ̧jȩpö̧'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧ mö̧tȩcua̧ pä'ömä recuärö̧jo̧ca̧'a̧.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧rö̧ aditomenä, jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ u̧ ―ju̧huȩnȩmä̧ rö̧ȩnä̧mä̧

adiunä jo̧co̧mȩ― pähuomemä, korome ö'inä abonänö re niy̧o̧mȩ päi'önä todetö aditö ku̧niņö̧.
25 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧ Diosmä, ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ u̧mä̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧ 'quȩȩcuä̧cho̧ca̧'a̧, o'ca
juiyönätä koro ö'inä, koro ö'inä ppä'ädäcuäu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ päi'äcua'a̧nö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ u̧, yo̧mȩtȩ barau umä, jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧. Pärocua'acu'inä, yo̧mȩtȩtä̧
adiu pä ö ömä jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧mä̧ o'ca juiyönätä esehua'a ju̧huȩnȩ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. 27 Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ ucutumä Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotöjä. Ya̧cu̧nä̧mä̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧ ka̧cu̧ juäi huotöjä.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ̧miçu̧ pö̧nä̧ ö̧jö̧nä̧ hue'ö ku̧niņö̧mä̧
28 Juhua'acumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä pa̧'a̧nö̧ huotörömä Cristonä pä'i'inätö ö̧mä̧ hue'ö ku̧niņö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ jiņä̧ iso jue'ipotö päi'önämä Jesús hueipinä̧u̧ru̧tä̧ hue'ö ku̧niņö̧. Jahuätö dea'anä
päi'önämä Chutä päji huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö ku̧niņö̧. Jahuätö dea'anämä huo̧juȩcuä̧
ö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö ku̧niņö̧. Jahuätö dea'anämä Dios ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧tä̧ hue'ö

ku̧niņö̧. Juhuorömä nanepä̧tö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ adicuä ö̧ja̧rö̧tä̧ mippoönä iyä'chönö hue'ö ku̧niņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö
ku̧niņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņö̧. 29 ¿O'ca toi'önätä
Jesús hueipinä̧u̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä
huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä Dios ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧
30 ¿O'ca toi'önätä nanepä̧tö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ adicuä ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä korotö ̧huȩnȩnä̧
ucuocuäcuähuä ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿O'ca toi'önätä korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocu huȩnȩ rä'epö icu
jiäcuähuä ö̧ja̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 31Dios mippoönä iyä'chömä, koro ö'inä abonänö adihuä
iyähuätä cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö juruhuächi'ö kö'cätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö adiu
kä̧cuä̧huä̧ mä̧nä̧ jiḑä̧huä̧u̧jä̧tó jitämä.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ iyä'chö ö'inä abonänö adiumä repeäcuähuätä

13 1 Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ̧huȩnȩnä̧'iņä̧, Dios umöhuäyotö isoppa huotö ̧huȩnȩnä̧'iņä̧ chucuocua'anä,
repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ chucuocu umä cuoräu u adicuä'ta̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuoräu

isäbi'inä ―¡chäi! ¡chäi!― rä̧mip̧ö̧'a̧nö̧tä̧ ucuocuajisä ömä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios päö huȩnȩ jidähua
pä'ö chu̧ju̧nä̧rö̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä yä̧huä̧iņä̧ jähuä'inä, o'ca juiyönä ya̧nä̧ jähuä
huo̧juä̧huä̧'iņä̧ chu̧huo̧juä̧cha̧'a̧nä̧, repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ chu̧huo̧juä̧chö̧ ö̧mä̧ micuähuocö
pajisä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ rö̧ȩnä̧ chu̧ju̧nä̧rö̧ ö̧mä̧, möä'quiyu'inä pporädä'chö
chicu'a̧nö̧ päi'önä cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧'a̧nä̧, repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rö̧ ö̧mä̧
micuähuocö pajisä. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ usurä isotö ucua pä'ö, o'ca juiyönätä iyä'chö
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chicua'anä, repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ iyä'chö chicu umä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ppädoca'a örömä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ ku cua ö pä'ö chiyähua'anä'inä, repeäcuähuä jui'ö kä̧nö̧ chiyäu umä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ppädoca'a örömä.

4 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ recuo ami 'qui'ächi'ö a̧'ä̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä'ädö korotörömä. Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ ―ja̧u̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue ömä―
pä'ö amöcuädocö. Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ ö̧ja̧ to arö pä'ötämä usocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä
amonätä̧ úcuo te'ähuocö. 5 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ reppeö dä̧'ä̧rö̧jö̧nä̧ jȩpo̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chutä a̧mo̧nä̧ jähuätä usocö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö jȩ ä̧cu̧ o'ca päi'önä ra̧huä̧rip̧o̧cö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
suronä jȩ ä̧jim̧ä̧ a̧mö̧cuä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ unichi'ö. 6 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ surojömä esehuocö. Iso
jähuätä eseu. 7 Repeäcuähuä ku̧nä̧rö̧mä̧ o'ca juiyönä jäyä jȩ ö̧mä̧ ami 'qui'ächi'ö. O'ca juiyönätä
'cuäopa'anä'inä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧. O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä'inä adiu jä̧cuȩtä̧ amöcuädö a̧'ä̧rö̧.
O'ca juiyönä usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ ami 'qui'ächi'ö.

8 Repeäcuähuämä hueyecuoca'atä beipächiy̧ä̧cuȩ. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios päö huȩnȩ jiäcuähuämä
beipächäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä'inä cädi'äcuähuäcua'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ya̧nä̧ jähuä huo̧juä̧huä̧'iņä̧ beipächäcua'a. 9Ujutumä ju'tometä huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ju'tometä
ji'ähuätöjä Dios päji huȩnȩmä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧ jö̧ rȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ ju'tometä jä̧'ij̧ö̧mä̧
cädi'äcuähuäcua'a.

11 Ttömä, ji'̧quiçha̧hua̧ chö̧jo̧mȩnä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ ucuocutä ucuocui'änösä. Ji'̧quiçha̧hua̧ u̧huo̧ju̧tä̧
huo̧jui'̧ä̧nö̧sä̧. Ji'̧quiçha̧hua̧ amöcuädötä amöcuädi'änösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ böo juodinö o'ca'amä
ppo̧'ä̧tö̧ jähuämä cä'ädö icuinösä. 12 Jitätämä koro juäi isodä 'ä toäcuähuodänä seppa
uhuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ topätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koronömä tö'ä pä̧tȩcuä̧nö̧ totäcuotöjä. Jitätämä
ju'tometä huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧mä̧ örö u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jo̧mȩnö̧ chu̧huo̧juä̧cua̧sä̧.
13 Jitämä huäbodäcuä jähuä ka̧'a̧, beipächocö jä̧cuȩmä̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, yodoji
jä̧cuȩ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, repeäcuähuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ koro ö'inä abonänö adiumä
repeäcuähuätä ja̧'a̧.

Korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuätä öjö'quiyäcu Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ

14 1 Repeäcuähuätä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö u̧sä̧rä̧tu̧cui ̧ 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä'inä cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ätucui juruhuächi'ö. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ö, jiņä̧

isocu cuȩma̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ jö̧mä̧, Dios päö huȩnȩ jiäcuähuätä. 2 Ya̧tȩ, korotö ̧huȩnȩnä̧
ucuocumä, Dioscutä ucuocu. Ttö̧ja̧cu̧mä̧ ucuocuocö, ya̧tȩ'iņä̧ ieruhua'a ö ucuocua'amä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutämä a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö jähuä ucuocu. 3 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧, Dios päji huȩnȩ ji'äumä, ö̧ja̧cu̧ ucuocu. Böo juo'ö ujuruhuächönä'inä, a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧
päi'önä'inä, eseunä'inä huȩnȩ 'qui'epö ucuocu. 4 Korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocumä chutätä böo
juo'ö, katä ujuruhuächa pä'ötä ucuocu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios päji huȩnȩ ji'äumä o'ca toi'önä
Cristonä pä'i'inätö böo juo'ö ujuruhuächönä ji'äu. 5Ucutu o'ca toi'önätä korotö ̧huȩnȩnä̧
cucuocuätucu umä adihuajacusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö adihuajacusä, Dios
päji huȩnȩ jicuhuähuätucu utä. Korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocu u'inä abonänö hua̧, Dios päji huȩnȩ
ji'äutä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocua'a rä'epö icu ji äu umä, juhua'acu'inä
täcö adihua'a, Cristonä pä'i'inätö böo juo'ö ujuruhuächäcua'a̧nö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ömä ucuturu topö ichö, korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocu chichö ömä,
ucuturu ppädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿ya̧nä̧ jähuä huäjuätö icuähuä'inäcö̧? ¿ya̧nä̧
jähuä huo̧juä̧huä̧'iņä̧cö̧? ¿Dios päö huȩnȩ jiäcuähuä'inäcö̧? ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿huo̧juȩcuä̧'iņä̧cö̧?
chucuocu umä ppädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ täcö. 7 A̧'cua̧ro̧cö̧ juäi ö'inä topö huo̧juip̧ä̧tö̧jä̧ piy̧ȩmä̧, mä̧ra̧na̧
jö̧ ö̧'iņä̧, 'porähuobö jö̧ ö̧'iņä̧. Ja̧u̧ juäimä jiy̧ȩ'iņä̧ iḩuȩnȩ pö̧nä̧ jueönä rä̧mip̧o̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
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ä̧ju̧cuä̧tö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧ u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ ppö a'a'inä, u̧'po̧rä̧ra̧'a̧'iņä̧? 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su̧ro̧da̧u̧ru̧
oicuä işa̧ öäre trompeta'inä erunä rä̧mip̧ö̧ ö̧mä̧ ¿dijä̧ ö̧ rohuäu i'̧cha̧ pä'ö jo̧mȩnö̧ ka̧jim̧ä̧?
9 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ucutu cucuocuätucumä, ä̧ju̧cuä̧tö̧ huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ pähuä
cucuocuätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ cucuocuätucua'amä? Ttu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
cucuocuätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ isoppara̧'a̧tä̧ ucuocuajatöjä. 10 Pij̧ä̧nä̧mä̧ ̧huȩnȩ
pö̧nä̧mä̧ iso päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ ka̧cua̧'a̧. Ja̧u̧ ̧huȩnȩ ö̧mä̧, koro'inä, koro'inä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a
amöcuädäcuähuä juiyönä ucuocumä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ iḩuȩnȩ ucuocua'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧
―ja̧'hua̧nö̧ pä'ö päa'a ja̧u̧mä̧― pä'ö chieruu umä, kara'a ö içhä̧cuä̧hua̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'ajisä
ömä ja̧u̧ ucuocu ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧. Pärocua'a ö ucuocu'inä içhä̧cuä̧hua̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'aji ö

chä'ca ömä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö
cuju'cätucua'a ömä, Cristonä pä'i'inätö böo juo'ö ujuruhuächiyätucuacu pä'ötä amöcuädö
usätucui rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocunä
päi'äcumä Diosrötä jä'epi, korotö ̧huȩnȩnä̧ cucuocua'amä rä'epö icu ji ähuäcua'a̧nö̧. 14 Ttömä,
korotö ̧huȩnȩnä̧ Diosrö chucuocunä päi'ö ömä, cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ucuocuajisä. Ja̧'hua̧nö̧
chucuocua'anä amöcuädäcuähuänämä ppä'ädocösä korotörömä, u̧huä̧ju̧ juiya'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧.
15 ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧ ja̧u̧nu̧mä̧? Pa̧'a̧nö̧ jȩchö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ Diosrö
chucuocua'anä, amöcuädäcuähuänä'inä Diosrö chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧. Ra̧'ö̧mä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧
ra̧da̧'a̧nä̧, amöcuädäcuähuänä'inä ra̧dä̧cua̧sä̧. 16 Juhua'acumä ucu, cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ ucuocumä,
cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ Diosrö eseu päcu umä ka̧ra̧ jȩru̧pa̧mä̧ ―ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧― pä'ömä
¿ a̧'a̧nö̧ päö'anö jä̧ ö̧? ucu ―adihua'a― päcuhuäjimä. Päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, cucuocua'a
u̧huo̧juä̧chi'̧o̧ca̧'a̧ ö̧. 17Ucutämä Diosrö ―adihua'a― pä'öjä adiunä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧mä̧
böo juo'ö ujuruhuächi'önä päi'oca'a. 18 Ttötämä ucutu o'ca toi'önä ö'inä abonänö korotö
̧huȩnȩnä̧ chucuocua'amä ―adihua'a― pä'ösä Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö. 19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonä

pä'i'inätö ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧mä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧tä̧ chucuocu'a̧nö̧ hua̧sä̧ ömä. Korotö
̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuämä diez mil jo̧mȩnä̧ ucuocuäcuähuä ö'inä abonänö adihuajacusä

jim̧ö̧tȩ jähuätä'inä amöcuädäcuähuänä chucuocu umä, korotörö'inä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
chu̧huo̧juȩtä̧cua̧'a̧nö̧.

20 Chö̧jä̧hua̧tö̧ amöcuädäcuähuä ömä, ppo̧'ä̧tö̧tä̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojö ömä
pä'ö uhuäpächätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧, yorö'iso jerupätötä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ amöcuädäcuähuä ömä
tä̧mö̧ 'quiyächönä amöcuädätö pä'i'ätucui. 21Hueähuä huȩnȩnä̧mä̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧:―T eru
huȩnȩnä̧tä̧, korotö änä chu̧cuo̧cuä̧cua̧sä̧ pitörömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ä̧ju̧cu̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧―m

pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuämä Dios ö ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ topö u̧huo̧jua̧ pä'ömäcö ja̧'a̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧tä̧
―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö topö eseta pä'ö jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios päö huȩnȩ jiäcuähuämä
a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ömäcö ja̧'a̧. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ ä̧ju̧cua̧ pä'ö jö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ucutu o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätömä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cui'̧ö̧, korotö ̧huȩnȩnä̧ o'ca
toi'önätä cucuocuätucu umä, ka̧ra̧ ¿jȩru̧pa̧'iņä̧cö̧? ka̧ra̧ ¿a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧'iņä̧cö̧? do'ächi'ö
topö ―jitöjamä suripächätötä ja̧'a̧― ¿päö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu o'ca
toi'önä Dios päji huȩnȩ jicuhuähuätucu umä, ka̧ra̧ ¿a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧cö̧'iņä̧cö̧? ka̧ra̧ ¿jȩru̧pa̧'iņä̧cö̧?
jicuhuähuätucuome do'ächi'ö ä̧ju̧cu̧ u̧mä̧, chutä suronä jȩiņö̧ a̧mö̧cuä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧ ucutu
o'ca toi'önä jicuhuähuätucua'a ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―¡Ja , öhue! ro̧ȩcuä̧nä̧ pätetö ku̧nä̧hua̧sä̧―
pä'ö a̧mö̧cuä̧dä̧cuä̧huä̧cua̧ ucutu o'ca toi'önä jicuhuähuätucua'a ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧, chutä
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amiso'qui jacuä yä̧huä̧iņä̧ ka̧cu̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧cu̧ i'ä ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö,
mo̧'ä̧mö̧ Diosrötä ucuotö jȩä̧cua̧ ―Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä iso päi'önätä ucutucu kö̧― pä'ö ji'äunu.

Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'ome ömä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do
26 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩ ö̧'a̧nö̧ jä̧ ö̧? Ucutu, jiņä̧ yo̧mȩtȩ

cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ ya̧cu̧nä̧ cuaditähuä pö̧nä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Ka̧ra̧mä̧ salmo ra̧huä̧huä̧'iņä̧
ku̧nä̧rö̧ ra̧hua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ huo̧juȩcuä̧'iņä̧ ku̧nä̧rö̧ u̧huo̧juȩta̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ka̧ra̧mä̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocuäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧ ucuocua pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ya̧nä̧
jähuä huäjuätö icuähuä'inä ku̧nä̧rö̧ huäjuätö icu jiähua pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧mä̧ ucuocuäji
rä'epö icu jiäcuähuä'inä ku̧nä̧rö̧, jiähua pä'ö. O'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ böo juo'ö
ujuruhuächiyätucuacu pä'ötä jȩpä̧tu̧cui.̧ 27 Korotö ̧huȩnȩnä̧ cucuocuätucua pä'ö jö̧ ö̧mä̧

ta̧ju̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ huämetucuä jubötä cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ka̧ra̧ ucuocu
o'ca'a ka̧ra̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ucuocu o'ca'a ka̧ra̧ jö̧nä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ, rä'epe'ö icu jiäu'a̧nö̧ ja̧'a̧
ucuocuäjimä. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ cucuocuätucua'a ya̧tȩ rä'epö içuä̧cua̧

toö ömä, Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ cu̧ca̧ca̧cui'̧ä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧mä̧ 'corunätä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
toö ömä ucututä ucuocuäcuähuätucui cuamonätucutä, Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dioscutä. 29Ucutu Dios päö
huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧, ta̧ju̧nä̧tä̧ ucuocuätucui, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ huä̧mȩtu̧cuä̧nä̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cucuocuätucu huȩnȩmä̧ korotötä ― a̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ja̧― pä'ö amöcuäda'anä.
30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧, ju̧huȩnȩtä̧ pö̧rö̧ huäjunä bahuecuächäcu u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'ö ömä,
ä'canä ucuocuäjimä ö'coruchi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 31Ucutu o'ca toi'önätä Dios päji huȩnȩ ya̧cu̧nä̧
jicuhuähuätucua pä'ö adihua'a. Ya̧tȩ jiäu o'ca'amä, ka̧ra̧tä̧ jiähua pä'ö jö̧nä̧, o'ca toi'önätä
u̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ esehuipö'inä o'ca toi'önätä esehuipö ujuruhuächäcua'a̧nö̧.

32Dios päji huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧ jitötä a̧mo̧nä̧ a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ pȩ ä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧
pä'ömä hue äu'a̧nö̧ huotö. 33 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä recuätö huo äcuäunämä jerutä'chö icuähuä
işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä a̧'cua̧ pö̧nö̧ päi'önä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädönä
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧.
O'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧ Cristonä pä'i'inätö ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧ o̧du̧nä̧ ö̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧,

34 ucutu u nä̧tö̧mä̧ 'corunä ö̧'a̧ja̧tó Cristo öärenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cui'̧ä̧cuä̧huo̧mȩ ö̧mä̧. Isaju
kucuocua pä'ömä hueähui'oca'ató. Isajumä ucuotönö kö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Hueähuä huȩnȩnä̧'iņä̧
ja̧'hua̧nö̧tä̧ huea'a. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ ku̧huo̧jua̧ päjö ömä, kamonä kirecuorötä jäjepö'a̧nö̧
ja̧'a̧ kojusode ötä. Cristo öärenä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ö̧ca̧ca̧cui'̧o̧mȩ ö̧mä̧ isaju kucuocua pä'ömä
dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ adihuoca'a.

36 Ja̧'hua̧nö̧ pädomenä ¿Im̧içu̧nä̧ pä'ätöjä tä̧ji ̧ ucutumä? Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧, ¿kada'ca ömä
ucutu utä räopina'a tä̧ji?̧ Pärocua'acu'inä Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧ ¿ucuturutä rȩbȩhuiņa̧'a̧ tä̧ji,̧
korotörö'inä rȩbȩu̧ juiyönä? Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 37 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ― ömä Dios päö huȩnȩ
jiäcuähuä işa̧sä̧― pä'äu ö̧jö̧ ö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ― ömä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
kö̧sä̧― päu u'inä ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧, ö huȩyu̧tu̧ hueda'amä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ―Tu̧ru̧hua̧ ö̧
hueähuätä ja̧'a̧― pä'ö. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ieruhua pä'ömä jȩru̧pa̧tä̧ kä̧hui.̧

39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios päö huȩnȩ jicuhuähuätucua pä'ömä juruhuächi'ötä
kö'cätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö ̧huȩnȩnä̧ ucuocu juiyönämä ro̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧'. 40O'ca juiyönä
jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ adiunä ucuotönö jȩpä̧tu̧cui,̧ ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä.

Jiņä̧ isocu ji äu'a̧nö̧ jö̧ Pablo jareächi'önä jiähuinö huȩnȩ

15 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, jitämä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ, ucutu cuesehuächi'ätucunä jidähuinö huȩnȩmä̧
jareächi'önä jidähuä̧u̧jä̧tó. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ ese nätöjä. Jitä'inä ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ 'quiyönä
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ka̧cuä̧tö̧jä̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ ro̧ȩcuä̧ ö̧ ki'̧ip̧ä̧tö̧jä̧ ucutumä, jidähuinö huȩnȩ iso päi'önä
jö̧nä̧ 'quiyönä amöcuädö cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧
päcuhuinätucumä yaparetä jiņa̧'a̧.

3Ucuturu jidähuinö huȩnȩmä̧, ö chä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩtä̧ jidähuinä̧u̧jä̧, jiņä̧ isocu ji äu'a̧nö̧
jö̧tä̧. ―Cristomä ujutu suronä jȩtö̧ mitäu 'corupä'i'inö Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧― pä'ö
ji'ähuinösä. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Idoränä rö̧tä̧hua̧ piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäbodäcuä mo̧ro̧ päi'omenä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ o'ächinö, Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧― pä'ö ji'ähuinösä. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Pedrorö'inä
ij̧ȩcuiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotörö'inä ij̧ȩcuiņö̧― pä'ö ji'ähuinösä. 6 Jahuätörö
ij̧ȩcuä̧ji ̧ o'ca'a quinientos yabonänö huotö jo̧mȩnä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuiņö̧ ya'utecutä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
to önä. Jahuätö ö recuätömä jiņä̧ ka̧cuä̧tö̧ jitä päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä täcö
'corupä'i'inätö. 7 Jahuätörö ij̧ȩcuä̧ji ̧ o'ca'amä Jacoborö'inä ij̧ȩcuiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'ca'amä o'ca toi'önä
chutä hueipäcuotörö'inä ij̧ȩcuiņö̧. 8 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a, röjinämä, örötä'inä ij̧ȩcuiņö̧, uhuäpächa
pä'ö pätecuächocö mo̧ro̧ uhuäpächö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧rö̧. 9 Ttömä, Jesucristo hueipinä̧u̧ u̧mä̧
korotö ö'inä abonänö chúcuo juiyönä hua̧sä̧. Hueipinä̧u̧ işa̧ chö̧já̧ pä'ö'inä chö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧
micuähuocösä ömä, Dios umöhuäyotö Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ubara udepe'ina'a ö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ö chö̧jö̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mippoönä ppädina'a ötä, chö̧jö̧mä̧ ihueye kö̧sä̧.
Chö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ja̧'hua̧nö̧ örö mippoönä ppädomenämä, micuähuoca'ara̧'a̧mä̧ ppädococu
pinö̧sä̧. Ttömä, korotö hueipinä̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö juruhuächi'ö aditä̧riņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧,
ömäcö̧ jiņa̧'a̧ aditä̧riņö̧mä̧. Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, öcu kö̧ mippoönä ppädäcuähuätä jiņa̧'a̧, önä

aditä̧riņa̧'a̧mä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö jidäu u'inä, jahuätö ji äu u'inä ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ji'ähuätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö amöcuädinätöjä ucutumä.

―Hua'are ö oächäcuähuoca'a― yotöcunä pä ä'chiyäcu Pablo jue'epö icuinö huȩnȩ
12 Cristo ötö'cömä ―hua'are ö o̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧ piņö̧― pä'ö ji ähua'anä, ucutu u yotöcunämä

¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö päcuhuätucua'a ö ―hua'are ömä oächäcuähuocö― pä'ömä? 13Hua'are ö
oächäcuähuoca'a jö̧ ö̧mä̧ ¿Cristo'inä hua'are ö o'ächocö pinö̧di ̧ ja̧u̧nu̧mä̧? 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

Cristomä hua'are ö oächoca'a jiņö̧ ö̧mä̧, ujutu jitäumä ¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ ji'ähuätöjädi ̧
ja̧u̧nu̧mä̧? Ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧ ¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧di ̧
ja̧u̧nu̧mä̧? 15 Juhua'acumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ötö'cö yapare jiäcuähuä ö̧ja̧tä̧ pä'i'ajatöjä ujutumä,
―Dios o'ädinö Cristorö― pä'ö jitähuina'a ö. Juhua'acumä Dios oädococu pinö̧rö̧ yaparetä
ji'ähuajatöjä, hua'are ö oächäcuähuoca'a jö̧ ö̧mä̧. 16Hua'are ö oächäcuähuoca'a jö̧ ö̧mä̧,
Cristo'inä o'ächocö pinaji.̧ 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristomä hua'are ö oächoca'a jiņö̧ ö̧mä̧ ucutumä
micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧ra̧ja̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧tä̧ ka̧ja̧tö̧jä̧
ucutumä jiņä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä pä'i'inätö ö 'corupä'i'inätömä to'epo'ächinajatö täcö.
19Ujutumä, Cristorö ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ eseunu a̧tä̧ra̧'a̧mä̧, jitä piy̧ȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ tö̧ja̧cua̧ pä'ö
jö̧ ö̧mä̧ ―ja jahuätöhué, korotö ö'inä abonänö adiunä huocotö― pä'ähuotötä pä'i'ajatöjä
ujutumä.

Cristotä ku̧nä̧huä̧ ö̧ ä'canä 'to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huinömä
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä Cristomä hua'are ö o̧'ä̧dä̧cuä̧hua̧ kö̧, 'corupä'i'inätö ömä

ku̧nä̧huä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ 'toähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ö. 21Hua'aremä ya̧tȩ ö̧ja̧ işa̧nä̧tä̧
rȩbȩhuiņa̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua'are ö oächäcuähuä'inä ya̧tȩ Ttö̧ja̧ Işa̧nä̧tä̧ rȩbȩhuiņa̧'a̧.
22Adánnämä o'ca toi'önä 'corupä'i'inätötä huotötó. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristonämä o'ca toi'önätä
a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧ pä 'äcuotötó. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧cu̧nä̧ ta̧'cua̧ri'̧ä̧cuo̧mȩ pö̧nä̧

ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧. Cristotä, ku̧nä̧huä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ 'toähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧tä̧ ä'canäji a̧'cua̧ri'̧iņö̧mä̧.
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Ja̧u̧nu̧ o'ca'atä Cristo ichomenä chutä umöhuäyotö'inä ta̧'cua̧ri'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. 24 Ja̧u̧nu̧ o'comenämä
röji mo̧ro̧ päi'äcua'a täcö. Röji mo̧ro̧ päi'omenämä o'ca toi'önä ruhuotörö'inä, o'ca toi'önä
hue'ä̧rȩ'ä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ be'epäjipö icuipö'ca̧ umöhuäyotörö hue'ö
kä̧cuä̧huä̧mä̧ Jä'o Diosrötä iyö u̧ju̧nä̧cua̧. 25 Chutämä hue'ö ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ o'ca toi'önä aboiyotorö
ö̧jä̧pö̧ dea'a rötähui'ome jubö päi'önä. 26 Röji a̧bo̧iy̧a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧, röjinä be'epäjipö içuä̧cuȩmä̧,
hua'aretä ja̧'a̧, 27 o'ca juiyönätä ö̧jä̧pö̧ dea'atä päi'önä rö nön päa'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ ―o'ca juiyönätä
ö̧jä̧pö̧ dea'anä rötähui'ina'a― päa'anä, Churutä, ro nörömä päoca'ató. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧, o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ Cristo hueö jȩ ö̧nä̧ päi'omenämä, Chutä'inä, I ̧ ̧mä̧, idea'anä rö nö
hueö'inä jȩö̧nä̧ päi'äcua'a. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä o'ca juiyönätä ka̧cu̧'iņä̧
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Ru̧hua̧ päi'önä, hue'ö ö̧jä̧cua̧.

Hua'are ö otächäcua'a ja̧'a̧ ö̧ jueönätä amöcuädö tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧do
29Hua'are ö o ächoca'a jö̧ ö̧mä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ jȩ ä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧, 'corupä'i'inätörö amöcuädö

pötächi'ätömä? Tto ächoca'a jö̧ ö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö 'corupä'i'inätörö amöcuädö u'utächi'a'a
jä̧ ö̧? 30 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututämä ¿dä̧bö̧ pä'ö örohue'ä uhuähuome tö̧jä̧'cha̧'a̧ jä̧ ö̧ 'cuäopönätä
mo̧ro̧mä̧? 31 Ttömä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧tä̧ 'corupä'i'ä'chösä. Ja̧'hua̧nö̧ päda'amä jueötä jidähuä̧u̧jä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä ucuturu cheseu ta̧'a̧nö̧tä̧. 32 Efeso ötahuiyänä kä̧nö̧ ra̧huȩpiḩuo̧tö̧
pä̧içuä̧tö̧cu̧ chörohuähuinömä ö̧ja̧ rohuäcuähuänätä jȩchiņö̧ ö̧mä̧ ¿däjetä ppädäcusä ö?
'Corupä'i'inätömä oächäcuähuoca'a jö̧ ö̧mä̧, cuä̧nö̧tä̧, autä tö̧jä̧tu̧cua̧ ja̧u̧nu̧mä̧, yo̧ȩi ̧mo̧ro̧mä̧
'corupä 'äcua'a ja̧'a̧ ö̧.o

33 Yaparemä cuesetätucuä' chahuaruhuä. Adiunä amöcuädocotöcu cueächäcuähuänämä
adiunä kä̧cuä̧huä̧ surojuoepö. 34 Cuamöcuädätucu ppa̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ jueönä amöcuädätucui.
Suronämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. ¡Ja , korotömä Diosrö'inä jerupätö ja̧'a̧! Pa̧'a̧nö̧ pädömä
cudäpecuächi'ätucua pä'ö pädä̧u̧jä̧.

T depänä o ächä̧cuȩmä̧ ku̧nä̧huätenä Pablo huȩnȩtö̧ päinö huȩnȩ
35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä jä epäcuotö a̧'cua̧ra̧'a̧: ―'Corupä'i'inätömä ¿ a̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
oächäcuähua'a jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ depämä ¿ ̧yȩ depänä chäcua'a jä̧ ö̧?― pä'ö.

36 Ja̧'hua̧nö̧ jä'epätömä juiyodi ̧ jerupätöjä. Ttu̧ju̧nä̧temä ä'canäjimä hua'ö icuoca'a jö̧ ö̧mä̧
a̧'cua̧ri'̧o̧ca̧'a̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ku̧nu̧ kä̧nö̧mä̧ işä̧na̧ päi'önä ba̧huä̧cuä̧na̧mä̧ ku̧nä̧huo̧ca̧'a̧. Isätetä
ku̧nä̧hua̧'a̧, trigo isäte jö̧ ö̧'iņä̧, koro juäi ote jö̧ ö̧'iņä̧. 38 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä,
u̧ju̧niņäte idepä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ işä̧na̧ juoa pä'ö iyömä churutä pä̧huä̧ rö̧jiņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

jitecunä idepä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ o̧na̧ juoa pä'ö iyä'chö.

T depämä jiy̧ȩtȩtä̧mä̧ jo̧cö̧do
39 T depämä jiy̧ȩtȩtä̧mä̧ jo̧cö̧. Jiy̧ȩtȩmä̧ ö̧ja̧ depä. Koromä, de'a isotö depä. Koromä aje

po̧i ̧ depä. Koromä ujuabiyä ka̧cuä̧u̧ depä. 40 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ depä mo̧ro̧jä̧ jähuä'inä, depä
pij̧ä̧ jähuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä öadihuämä, pij̧ä̧ jähuä öadihuä ö'inä im̧içu̧nä̧
jö̧. 41 Ttöadihuä pö̧nä̧mä̧ ka̧cua̧'a̧. Mo̧ro̧ kä̧hua̧ öadihuä'inä ka̧'a̧nä̧, yodo kä̧hua̧ öadihuä'inä
ka̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ siŗi'̧cö̧ öadihuä'inä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ siŗi'̧cö̧ öadihuämä im̧içu̧nä̧ pö̧nä̧
ka̧'a̧. Ka̧ra̧ öadihuämä, ka̧ra̧ öadihuä ö'inä im̧içu̧nä̧ ja̧'a̧. 42 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧ hua'are ö
oächäcuähuämä. Ä̧cuo̧mȩnä̧ depämä ku̧nä̧huäte u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pparuhuächäcua'anätä

pö ächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'are ö o ächipomenämä depä pparuhuächocönätä
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päi'äcua'a. 43Ä̧cuo̧mȩnä̧ depämä ku̧nä̧huäte u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuotäcuähuocö juäinätä
pö ächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o ächipomenä depämä a̧'cua̧cu̧nä̧ säruunä öadihuänä
päi'äcua'a. Ä̧cuo̧mȩnä̧ depämä ku̧nä̧huäte u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juiyuunätä pö ächipa'a.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'are ö o ächipomenämä ujurunätä päi'äcua'a. 44Ä̧cuo̧mȩnä̧ depämä
ku̧nä̧huäte u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pa̧nä̧ jähuänätä pö ächipa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hua'are ö
o ächipomenämä ya̧nä̧ jähuänätä päi'äcua'a. Ihueye pa̧nä̧ jähuä depä'inä ka̧'a̧nä̧, ya̧nä̧ jähuä
depä'inä ka̧cua̧'a̧.
45 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧: ―Ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧ işa̧, Adán pinömä, Dios

aditäcu a̧'cua̧riņö̧―.p Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ röjinä Adánmä ya̧nä̧ Ru̧hua̧ päi'önä, a̧'cua̧rö̧ iyähuä Işa̧
pä'i'inö. 46 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧nä̧ ru̧hua̧mä̧cö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jö̧mä̧. Äcuomenämä pa̧nä̧ ru̧hua̧tä̧.
Ja̧u̧nu̧ o'comenätä ya̧nä̧ ru̧hua̧mä̧. 47Ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧ja̧ işa̧ pinömä pij̧ä̧ ö̧tä̧ ichinö, rȩjȩ ö̧
adicua̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä Ttö̧ja̧ Işa̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ichinötä.
48 Rȩjȩ ö̧ adicuotömä rȩjȩ ö̧ a̧diçua̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ja̧mä̧ mo̧ro̧jä̧ Ru̧hua̧
jö̧'a̧nö̧tä̧ huotö. 49 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩjȩ ö̧ a̧diçua̧ a̧'cua̧juä̧tä̧ ujutunä 'ca̧tä̧chä̧rä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ Ru̧hua̧
a̧'cua̧juä̧tä̧ 'ca̧tä̧chä̧rä̧cua̧'a̧ ujutunämä.

Hua'aremä täcö juiyäcua'ado
50 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'ösä: Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios huea'anä kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächö, Ttä'o

öäre ö ȩma̧ pä'ömä ucuojacu'inä, depäcu'inä ppächönä do'ächö ȩma̧ pä'ömä yorö'iso
juiya'a. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pparuhuächö juäinä kä̧nö̧ ȩmä̧huiy̧ä̧cua̧'a̧ pparuhuächocö juäimä. 51Adiu
ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuä jidähua'anä: Ujutu o'ca toi'önämä 'corupä 'ö juiyäcuotöjä. Yotucu
pö̧nä̧mä̧ 'corupä 'oca'anä pärotömä pärotö icuäcuotöjä o'ca toi'önärö̧tä̧. 52 Jeruhua'ara̧'a̧tä̧,
ö'äre ¡yȩbi!̧ jȩ a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'a'anätä pärotö icuäcuotöjä, röji trompeta rä̧mip̧ö̧ jiy̧ȩnä̧tä̧.

Trompeta rä̧mip̧o̧mȩnä̧mä̧ 'corupä'i'inätömä pparuhuächocö juäinä pä 'önä oädipäcuotö.
Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä pärotö icuähuotötä tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ ujutumä. 53 Piy̧ȩ chidepä pparuhuächö
juäimä pparuhuächocö juäi ötä 'ca̧tä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ chidepä hua'ö icu juäimä hua'ö
icuocö juäi ötä 'ca̧tä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧. 54 Piy̧ȩ chidepä pparuhuächö juäimä ja̧'hua̧nö̧ pparuhuächocö
juäi ötä 'ca̧tä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ piy̧ȩ hua'ö icu juäimä, hua'ö icuocö juäi ötä
'ca̧tä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ pätecuächäcua'a: ―¡Hua'aremä täcö juiya'a,
abonänö juruhuäcuähuätä rahuädia'a ö! 55 ¡Hua'are! ¡Ucu racuhua pä'ömä racuhua̧ri ̧ täcö
jui'̧a̧jä̧! Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¡idorä! ¡Ucumä, 'corupä'i'inätörö cujuruhua pä'ömä täcö juiyuhuoräjä!―q

pä'ö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩmä̧ täcö pätecuächäcua'a. 56Hua'are rahua̧rim̧ä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ujurumä Hueähuä Huȩnȩtä̧ ja̧'a̧. 57 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä
juruhuätö tö̧jö̧nä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧ru̧tä̧
eseu ―adihua'a― pätätucuaröja.

58 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, chö̧jä̧hua̧tö̧ repedä̧u̧, 'quiyönätä ka̧cuä̧tu̧cui,̧ kara'acu pporächi'ö
'quȩip̧ä̧chä̧cuä̧huä̧ juiyönä. ―Tu̧ru̧hua̧nä̧ tadita'amä hueyecua'amä aditocotöjä― pä'ö
cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ aditä̧rö̧ kä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧ aditähuämä
'cuäopönätä.

Ttöäre iyähuä ca̧ca̧tö̧ u̧ju̧na̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

16 1 Jitämä Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ ppä äda pä'ö pärätä ca̧ca̧tä̧cuä̧huä̧ ötö'cö pä'ösätó. Ja̧u̧
ötö'cömä Galacia rȩjȩ ö̧ Cristonä pä'i'inätö ö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ö̧ o̧du̧nä̧ ö̧ huedinö ta̧'a̧nö̧tä̧
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hue'ö ku̧nu̧sä̧ ucuturu'inä. 2 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧: Semana ö ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧mä̧ ya̧cu̧nä̧ cuiäre iyähuä
pö̧nä̧ hua'adä'chö ku̧nu̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cuaditähuätucu rö̧ä̧cho̧mȩ ö̧
topö ca̧ca̧tä̧'chö̧ ku̧nä̧tu̧cui,̧ ö chichomenätämä cu̧ca̧ca̧tä̧tu̧cu̧ juiyäcua'anö. 3 Juhua'acumä
ö chichomenämä, ucututä ka̧cuä̧mö̧ topö cuȩmä̧tu̧cuä̧u̧ru̧mä̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ cuyäru

isojä huȩyu̧to̧po̧'ö̧ huȩdä̧cua̧sä̧, cuiäre iyähuätucu juhua'a ȩpa̧ pä'ö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötä'inä
chi'̧chö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧, ötäcu'inä ̧'chä̧cuo̧tö̧.

Macedonia rȩjȩra̧'a̧ i'̧chä̧cua̧'a̧ ä'canämä Efeso ötahuiyänätä recuonänö ö̧ja̧ pä'inödo
5Ucuturu topö chicha pä'ömä, Macedonia rȩjȩnä̧ 'cuädopö o'ca'atä topö chiçhä̧cua̧sä̧

ucuturumä, Macedonia rȩjȩra̧'a̧ chi'̧chä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutucu chö̧jip̧a̧
pä'ö jö̧ ö̧mä̧, chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧. A̧'ȩ 'cuäoi'a'anä chö̧já̧ pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ a̧'ȩ 'cuäoi'a'anä chö̧jä̧cua̧sä̧,
juhua'a yabo 'chi'̧chä̧cuo̧mȩmä̧ örö ppäcuhuädätucuäcua'a̧nö̧. 7 Jitä 'cuä'opö kä̧nö̧mä̧ tocha
pä'ocösä. Chu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧mä̧ ucutucu recuonänö kä̧nö̧tä̧ tocha pä'ösä. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitätämä Efeso ötahuiyänätä chö̧jä̧cua̧sä̧ Pentecostés mo̧ro̧ jubö päi'önä. 9 Po ömä, äpate
rö̧ate bahuecuächa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätö ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ huotö ka̧cuä̧tö̧ jidähua pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
to'ijicutä pä'ä'chätö'inä juiyo recuätö ja̧'a̧. 10 Timoteo iŗȩbȩu̧ u̧mä̧ adiunätä a̧'ä̧riy̧ä̧tu̧cui ̧ ö̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ yecuoca'atä ö̧jö̧nä̧. Ja̧u̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧ aditähuätä aditö, ö chaditö ta̧'a̧nö̧tä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpö̧ ya̧huo̧cuä̧ro̧ro̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a ö
räopomenä'inä adiunätä ppäcuhuädätucuaröja i'̧chä̧cuo̧mȩmä̧, huȩnȩ juiyönätä, ȩsȩhuä̧ya̧tä̧
räopäcua'a̧nö̧ ö chö̧ja̧'a̧ iŗȩbȩhua̧ pä'ö. Ttömä, tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu a̧dä̧rä̧cu̧.

12 Tö̧jä̧hua̧ Apolos ötö'cömä ucuturutä topö ichiya ö pä'ö juruhuächi'ötä chucuocuä̧riņä̧cu̧
―tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu cui'̧cha̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutämä, jitä
piy̧ȩnä̧mä̧ icha pä'ocö piņö̧ yorö'isotä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä adiunä pätecuächomenä içhä̧cua̧.

Cä'ädö kä̧nö̧mä̧ yotöcunä te ähua'a Pablo jiähuinö huȩnȩ
13 To̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧, 'quiyönä ka̧cuä̧tu̧cui ̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩ böo

yecuoca'a ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuätucui. 14O'ca juiyönätä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧
repe'önötä jȩpä̧tu̧cui.̧ 15 Chö̧jä̧hua̧tö̧ täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ Estéfanas ahuaruhuätä jiņa̧'a̧ Acaya rȩjȩ ö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧
ppä̧ ä̧dä̧ra̧ pä'ötä yähuina'a'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. 16Ucutu'inä jahuätö hue ö jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ujutucu ppä̧'ä̧dä̧rö̧ juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧
hue ö'inä jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. 17 Ttömä esehuächi'ösätó Estéfanas'inä,
Fortunato'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Acaico'inä po china'amä. Ucutu ppäcuhuädätucu'a̧nö̧ jo̧mȩmä̧
jahuätötä ppä'ädinätö. 18 Ttö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä ta̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ ppä'ädinätö
jahuätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ huotörömä ucuotönö amöcuädätucui ucutumä.

19Asia rȩjȩ ö̧ Cristonä pä'i'inätö ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ te ä̧huä̧u̧jä̧do pä'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Aquilacu,
Priscilacu Tu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ juruhuächi'ö repe'i'önö te ä̧huä̧u̧jä̧do jitötä ojusode ö Cristo öärenä
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧cu̧tä̧. 20 Porömä o'ca toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö te ä̧huä̧u̧jä̧do. Tu̧ru̧hua̧ ö̧ adihuä
teäcuähuänä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'ächi'önö te'äcuähuätucui. 21 Ttö Pablomä, piy̧ȩ teäcuähuämä,
cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä.

22O'ca toi'önä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö repe'ocotömä to e'äcuotötó. ¡Tu̧ru̧hua̧ ichi! 23 Tu̧ru̧hua̧
Jesucristo mippoönä ppädönä kä̧tu̧cui.̧ 24 Cristo Jesúsnämä ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ repe'ösätó. Ye,
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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