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iḩuȩyu̧ ̧na̧'a̧ ö̧ ya'ute a̧'ȩtä̧ 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'a ömä 21-22nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Juhua'a ömä
jiņä̧ huȩnȩtä̧ jä̧'chiy̧ä̧cu̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧do chutä ötö'cö surojuo epä'cha'a ö
jäyä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧mä̧. Korotömä ―Pablo amonä huȩnȩtä̧ pä'ä'chö ese yö'a̧nö̧ hua̧―
pä'ä'chinätödo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä ―Pablomä Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧mä̧cö̧ ja̧'a̧―
pä'ä'chinätö. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ jäyä pä ä'chö'inä jue'epö icu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä amonä ö̧jö̧
ötö'cö'inä jueönä ädäta pä'ö huȩyu̧ ̧nö̧do.

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

Corinto ö̧ja̧rö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ jö̧nä̧ kö̧sä̧. Ttömä
Tö̧jä̧hua̧ Timoteocu kä̧nö̧ ucutu Dios umöhuäyotö, Cristonä pä'i'inätö, Corinto ötahuiyänä

ka̧cuä̧tö̧rö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ Acaya rȩjȩ ö̧mä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧ ö̧tä̧ o'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧
jö̧nä̧ huotörö'inä ppächönä huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Usurä tȩmä̧huo̧mȩnä̧ Dios ö ppädäcuähuänätä ta̧'cua̧ tȩmö̧ huȩnȩ
3 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, Jä'o Diosrömä tesehuätucuaja ―Ucumä juiyo adihuä işa̧jä̧―

pä'ö. Ja̧u̧mä̧ re toäcuähuä kada'ca Jä'o jö̧nä̧ Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧
ppädäcuähuä'inä kada'ca Dios jö̧nä̧ Hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧ usurä tȩmä̧huä̧'chö̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ ta̧'cua̧ tȩmiy̧a̧rö̧
pä'ö ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧ 'cuäopönätä, ujutu'inä korotö usurä ȩmä̧huä̧tö̧rö̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧
ppätä̧dä̧rä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö, chutä Dios ujutu ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ ppädä̧rä̧'ij̧ö̧nä̧tä̧. 5 Juhua'acumä Cristo
ubara uhuä'ijö ö ubara utä'ija'amä rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristonätä ta̧'cua̧ tȩmä̧'ij̧ö̧'iņä̧
rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä ubara u'huepäcuähuotö jö̧nä̧ tö̧jö̧ ö̧mä̧ ucututä cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧ ȩmö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧mä̧
ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ ubara ucuhuätucuomenä cuami 'qui'ächi'ö cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ötä jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ ppä'ädäcuähuotö tö̧jö̧ ö̧'iņä̧ ucututä cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
cu̧jip̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä jö̧. 7Ucutumä ubara uhuähuä ö ppächönä ubara ucuhuätucua'a ö
a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ ppächönä cua̧'cua̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧

cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧ 'quiyönä amöcuädö eseunu a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧.
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Usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧ Diosrötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ötä 'cuäopö
8 Chö̧jä̧hua̧tö̧ Asia rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ujutu usurä tȩmä̧huiņö̧ ötö'cö cuieruhuiyätucuatö pä'ömä

kö'cocotöjä. Juhua'a ömä tami 'quitächi'ome ö'inä abora̧'a̧ päi'önätä 'cuätächi'önä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧, tujuru'inä juiyächi'önätä, kä̧nö̧'iņä̧ ¿tö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧cö̧? pä'ö tamöcuädönätä
päi'önä. 9―Hua'arenä pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ujutumä― pä'ö amöcuädinätöjä ujututä ta̧mo̧nä̧
amöcuädömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ ta̧mo̧nä̧ tujuru ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cuä̧u̧ juiya pä'ötä jiņö̧.
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios 'corupä'i'ätörö'inä oädäcuähuä Işa̧rö̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö jiņö̧. 10 Ja̧u̧mä̧,
juiyo ra̧huȩpij̧ö̧ hua'are ö tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧. Jitä'inä tö̧jip̧ä̧rö̧nä̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―juhua'a yabocutä tö̧jip̧ä̧rö̧nä̧ ppädä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rä̧cu̧.
11Ucutu'inä ujuturu amöcuädö Diosrö jä'epä̧rö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ppäcuhuä̧dä̧rä̧tu̧cuä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
ppäcuhuädä̧rä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ö̧ja̧ recuätö ö ―täcö adihuina'a Dios recuätönä mippoönä
ppädinömä― ujuturu amöcuädö pähuächäcua'a̧nö̧ pä'ö ja̧'a̧.

Pablocu, chutäcu aditä'ijätöcu Diosrötä ucuotönö ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12Ujutumä ta̧'cua̧ adiu ucuocuä̧ra̧'a̧mä̧ úcuo tetäunä ja̧'a̧. Pij̧ä̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ ―Yapare

amöcuädäcuähuä'inä juiyönätä, Diosrö ucuotönö kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧, depä ö huo̧juä̧huä̧nä̧mä̧cö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios mippoönä ppädärä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ kä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧― pä'ömä ta̧'cua̧ ucuocuä̧ra̧'a̧. Jiņä̧
isocumä ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ kiņä̧tö̧jä̧ ucutucu tö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ta̧'cua̧ ucuocuä̧ra̧'a̧ ö̧
úcuo tetäunä ja̧'a̧tó. 13Ucuturu huȩyu̧tu̧ huetö huȩnȩmä̧, topö cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧cö̧ juäimä
huȩyu̧to̧co̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―röji beipome jubö päi'önä u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ja̧― pä'ömä cha̧'cua̧
huȩnä̧rö̧sä̧. 14Ucutu u yotucu pönämä täcö huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧ ujuturumä, ―úcuo tetäunä jö̧mä̧
jahuätötä― ja̧'a̧ pä'ömä, ujutu ucuturu amöcuädö úcuo tetähua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jö̧nä̧ úcuo tetähuäcuotöjä Tu̧ru̧hua̧ Jesús u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenämä. 15―Ja̧'hua̧nö̧tä̧
jä̧cua̧'a̧― pä'ö cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧nö̧ chicha pä'ö amöcuädinösä pä'äjimä, todärenä päi'önä
adihuäcua'anö ucuturu. 16Macedonia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧ tocha pädinä̧u̧jä̧ Macedonia
rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ppa̧dä̧cho̧mȩnä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ tochätucuacu pä'ö, Judea rȩjȩra̧'a̧ chi'̧cha̧'a̧nä̧ ppä'ädönö
a̧cu̧huä̧rä̧jä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö.

Ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pähuä juiyönä päötä jȩpö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä
17 Ja̧'hua̧nö̧ chamöcuädomenämä, ¿ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ amöcuädinösä tä̧ji?̧ Ttö jȩchä̧cuȩ amöcuädö

chu̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧ ―¿jȩchä̧cua̧'a̧cö̧? ¿jȩchiy̧ä̧cua̧'a̧cö̧?― jö̧nä̧ chidepä ö amöcuädäcuähuänätä
¿amöcuädö ku̧nu̧sä̧ tä̧ji ̧ ömä? ―A̧'a̧― jö̧nä̧'iņä̧ päda'anä ―¿huäitä?― jö̧nä̧'iņä̧ päda'anä.
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. 18 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu jitähuä'ijö
huȩnȩmä̧ ―A̧'a̧ juhua'acutä. Huäitä jeruhua'a― pä'chäcuähuä juiyönätä ji'ähuä'ijätöjä. 19Dios
I ̧ ̧ Jesucristomä, ucuturu jitähuinäcumä, öcu'inä, Silvanocu'inä, Timoteocu'inä jitähuinäcumä
―A̧'a̧― jö̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ ―¿Huäitä?― jö̧nä̧'iņä̧ ppächönä pä'ä'chö kä̧nö̧mä̧ jitähuococu piņö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Jesucristonämä―A̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧― jö̧nä̧tä̧ cä'ädä̧rö̧ ji'ähuinätöjä. 20 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios o'ca juiyönätä ji'äu u̧ju̧nä̧'ij̧ö̧mä̧ Cristonämä ―¡A̧'a̧ isotä ja̧'a̧!― ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonämä
―¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!― jö̧nä̧ pä'ö Diosrötä úcuo tetähuäcua'a̧nö̧ ujutumä. 21Ucutucu, ujutucu
jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ Cristonä 'quiyönä tö̧jö̧nä̧ jȩpö̧ kö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧dȩ isoya
da'ecuotö pä 'önä'inä jȩpiņö̧ ujuturumä. 22 Ja̧u̧mä̧ chutä jähuä jö̧nä̧ huotötä tö̧jö̧nä̧ cädi'äcuähuä
juiyönä 'cucuetö rötähuä ö́ nä̧u̧jä̧. Yodoji tö̧jä̧cuȩ iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önämä
A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧ iyinä̧u̧jä̧ tamiso'quinätä ö̧jö̧nä̧.
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Tta̧'cua̧ a̧ ȩcuip̧ö̧nä̧ jȩa̧'a̧cu̧ pä'ö topö i'̧cha̧ päocö jiņö̧ huȩnȩ
23 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, chamiso'quinä chamöcuädö huo̧jua̧ ä'ca ö pä'ösätó: Corinto

ötahuiyära̧'a̧mä̧ ucuturu surojö'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ pä'ö amöcuädö ichocö pinö̧sä̧ jiņä̧. Diostä ja̧'a̧ pädö
huȩnȩ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pähuä işa̧mä̧. 24 Juhua'acumä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧'ij̧ö̧ ruhuotö
jö̧nä̧ huetä̧ra̧ pä'ömä huocotöjä ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧nä̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
adicuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ ppätädä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ötä huotöjä ujutumä, ucutumä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
'quiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧.

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chicha pä'ömä cha̧'cua̧ a̧dȩcu̧ pä̧nä̧mä̧
―topö chi'̧chiy̧a̧tö̧ja̧― jö̧nä̧ amöcuädinösä ötä cha̧'cua̧nä̧ amöcuädömä. 2 Ttömä cua̧'cua̧

a̧cu̧ȩcuip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jȩchö̧ ö̧mä̧ ¿dijä̧ ö̧ cha̧'cua̧ esehuächi'önä jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧? ¿a̧'cua̧
a̧huȩcuip̧ö̧nä̧ jȩchä̧cu̧ tä̧ji ̧ chesehuächi'önä jȩpa̧jim̧ä̧? 3 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huȩyu̧tu̧tä̧ ucuturu

huȩyu̧tu̧ hue'inösä, chichö ömä chesehuächi'önä jȩ ö̧'a̧nö̧ huotörö cha̧'cua̧ a̧dȩcua̧'a̧cu̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ huȩyu̧tu̧tä̧ huȩyu̧ ̧nö̧sä̧ ―ucutu o'ca toi'önä cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧ ö
chesehuä̧rö̧nä̧ jö̧mä̧― pä'ö amöcuädö ucutu o'ca toi'önärö̧tä̧ cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧.
4Ucuturu chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧ chamiso'quinä'inä cha̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧u̧nu̧
huȩyu̧ ̧nö̧sä̧ chȩ'chȩrȩja'inä rö̧ȩnä̧ mo̧a̧'a̧nä̧. Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ömä huȩyu̧to̧cö̧
pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucuturu rö̧ȩnä̧ repedö u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ötä huȩyu̧ ̧nö̧sä̧.
5 Tta̧'cua̧ a̧ ȩcuip̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧ örötä ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ piņö̧. Ttörö'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu
o'ca toi'önärö'inä jiņa̧'a̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jȩiņä̧u̧mä̧. ¡Pomä abora̧'a̧ 'cuäoi'önämä
pä'ocösätó! 6 Ja̧u̧ru̧ recuätönä ro̧cuȩpiņä̧tu̧cu̧mä̧ täcö adihuina'a ju̧huȩnȩ jubötä. 7 Jitämä
pärocua'acutä unichi'ötä suronä jȩiņö̧ unichi'ö, a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppäcuhuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, abora̧'a̧tä̧
päi'önä rö̧ȩnä̧ a̧'cua̧ a̧huȩcu̧nä̧ päi'a'acu pä'ö ja̧u̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ru̧ repecuhuätucumä
adiu u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö täcunä amöcuädö jädepä̧rä̧u̧jä̧tó. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu
chiḩuȩyu̧to̧mȩnä̧mä̧ o'ca juiyönä cucuotätucua'a ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topö chu̧huo̧jua̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
hue'inösä. 10 Ya̧tȩ suronä jȩiņö̧ cunichi'iyätucuäcurumä ö'inä suronä jȩiņö̧ chunichi'a pä'ötä
hua̧sä̧. Ja̧u̧ suronä jȩiņö̧ chunichi'a pä'ö jiņö̧ ö̧mä̧ ucuturutä amöcuädö Cristonätä jȩchiņö̧ ja̧u̧mä̧.
11Ujutumä korotö suronä jȩ ̧nö̧ tunichi'ö'a̧nö̧ ja̧'a̧, ujutu u'inä abonänö huo̧juȩcu̧nä̧ jȩa̧'a̧cu̧
ujuturu Satanásmä. Ja̧u̧ jȩä̧'chö̧ ötö'cömä jerupätö jö̧nä̧ huocotöjä ujutumä.

Titorö ö̧'o̧cui'̧o̧co̧mȩnä̧ a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧mä̧ huironä ö̧jö̧ juiyönä ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Troas ötahuiyära̧'a̧ Cristo adihuä iḩuȩnȩ jidähua pä'ö chiŗȩbȩhuiņö̧ pä̧nä̧mä̧ äpate ba'epö

u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpiņö̧ Chu̧ru̧hua̧mä̧ ö jidähuiyarö pä'ömä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧ Titorö
chö̧'o̧cui'̧o̧co̧mȩnä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧mä̧ huirochi'ö chö̧jö̧ juiyönä jiņä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitörö
te'ähui'ipö Macedonia rȩjȩra̧'a̧ chi'̧cha̧ pä'ö rä'opächinösä juhuorömä.

Dios iḩuȩnȩ ji'ähue'ätömä Dios u̧huo̧ju̧ ö̧a̧mȩ jö̧nä̧ huotödo
14 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä ―adihua'a― pätätucuaja. Ja̧u̧mä̧ Cristonä juruhuätötä tö̧jö̧nä̧ jȩpȩ'ö̧

'cuäopönätä ujuturumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä u̧huo̧ju̧ ö̧a̧mȩ ujutunätä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpȩ'ö̧ o'ca
juiyönä ö̧tä̧. 15Ujutumä Cristo ö̧a̧di ̧ ö̧tä̧ a̧dö̧nä̧ 'cö̧ä̧u̧jä̧ Diosmä, ö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädäcuähuotö
ö̧'quȩtȩ ö̧'iņä̧, to e'a pä'ö kä̧tö̧ ö̧'quȩtȩ ö̧'iņä̧. 16 Korotörömä hua'are ö̧a̧mȩ jö̧nä̧ huotöjä.

Hua'are ötä räopa'anä hua'arera̧'a̧tä̧ päi'a'ató röjinämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotörömä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧a̧mȩ jö̧nä̧ huotöjä. A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ räopa'anä ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ra̧'a̧tä̧ päi'a'a röjinämä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ adita pä'ömä ¿dijä̧ ö̧ jo̧mȩnö̧ hua̧mä̧? 17Ujutumä
korotö recuätö jȩ ö̧'a̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧jä̧. Jahuätömä pärätä ȩma̧ pä'ötä Dios iḩuȩnȩ ji'ähue'ätö.
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä Dios hue'ähuotö jö̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧ro̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ Dios ä'ca ö
ji'ähue'ätöjä Cristonätä.

Ttö̧jö̧ ötö'cö u̧huo̧juä̧cuä̧hua̧ pä'ö huȩyu̧cuo̧jä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ amiso'quinätä huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ

3 1 ¿Pä'äji ta'anö ta̧mo̧nä̧ tötö'cö adiu tucuocua pä'ö rötädipätöjä tä̧ji ̧ ujutumä ―ujutumä
adihuä ö̧ja̧jä̧― pä'ö? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿cuyäru ojiyä tötö'cö adiu huȩyu̧cu̧ ojä

yätucuacu pä'ö recuärö̧ja̧'a̧ tä̧ji ̧ korotö jȩ ö̧'a̧nö̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿ucututä'inä
ja̧u̧ juäi ojiyä huȩyu̧tu̧ huecuhuiyätucuatö pä'ö recuärö̧ja̧'a̧ tä̧ji?̧ 2 Ja̧u̧ juäi cuyäru isojä, ujutu
tötö'cö huȩyu̧cuojä, o'ca toi'önä ö̧ja̧ ucuocu u̧huo̧juo̧jä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotömä ucututä
ja̧'a̧ tamiso'quinä huȩyu̧cuo̧tö̧tä̧. 3Ucutumä, cuyäru isojä, Cristotä iḩuȩyu̧ ̧nojä jö̧nä̧ huotöjä.
Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ huäjunä ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧. Ujutunätä iḩuȩyu̧ta̧'a̧nä̧ isoya ö 'cu̧cuȩtä̧rö̧
jö̧nä̧mä̧ huȩyu̧to̧cö̧ pinö. Hua'ocö Tö̧ä̧nä̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧tä̧ huȩyu̧ ̧nö̧, iņä̧ obinämäcö. Tidepä
obinätä, tamiso'quinätä huȩyu̧ ̧nö̧.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyömä
4 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ päta pä'ömä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ Cristonä pä'ätöjä. 5Ujutumä

ta̧mo̧nä̧tä̧ tujurumä jui'ätöjä. ―Koro juäi'inä jȩta̧ pä'ömä ta̧mo̧nä̧ tujurunätä jȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä―
jö̧nä̧mä̧ amöcuädocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä tujuru Kada'ca Hua̧mä̧. 6 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ jareönä ucuocu
u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ hueyecu juiyönä jiäcuähuä ö̧ja̧ tö̧jö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧. Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧
jitähuiyarö pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ jitähuiyarö pä'ötä. Huȩyu̧cuä̧
huȩnȩmä̧ cuä'ötä icua'ató. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ iyö.

Huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩ öadihuä ö'inä abonänö adihua'a A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ öadihuämä päinö huȩnȩ
7 Ja̧u̧ hua'are adicuä jiņö̧mä̧ iņä̧ obinä 'ta'tapö huȩyu̧tu̧ rötähui'inö jiņö̧'iņä̧ öadihuämä kiņa̧'a̧,

Israelmiņä̧ ö̧nä̧mö̧'cotö Moisés ö'änä to ä̧rö̧ juiyönä päi'önä, Moisés i'ä öadihuä säruunä
kä̧dȩpa̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ öadihuämä toepächä̧cuȩtä̧ jiņö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ ¿A̧'cua̧ru̧hua̧
aditähuä öadihuämädi ö? ¿Ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihuoca'a tä̧ji?̧ 9 Ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧
adicuä jiņö̧'iņä̧ öadihuä kiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧ päi'önä öadihuä ka̧'a̧
adihuä ö̧ja̧ pä 'önä adicuätä. 10 Ja̧u̧ jiņö̧mä̧ öadihuä kö̧nä̧ adicui'ina'anä'inä jitämä öadihuämä
yorö'iso juiya'a ju̧huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧ öadihuä jähuä ä'ca ömä. 11 Toepächö juäi'inä
öadihuä kiņö̧ ö̧mä̧, toepächocö juäi öadihuämä ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧ adihua'ató. 12 Ja̧'hua̧nö̧
jä̧cuȩmä̧ ―iso päi'önätä jä̧cua̧'a̧― pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ yorö'iso yecuäcuähuä juiyönä huäjunätä
ucuocuätöjä. 13Moisés jȩiņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧jä̧. Ja̧u̧miņä̧mä̧ ö'änä o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ huä̧nä̧huo̧po̧'i'̧ä̧nö̧
Israel ö̧nä̧mö̧'cotö ja̧u̧ toepächä̧cuȩ jähuä, röji jähuätä ja̧'a̧nä̧ to ä̧rö̧ juiyiyarö pä'ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jahuätö a̧möcuädömä 'qui önätä, 'quiyäya ö mö̧'ȩpö̧ icuähuotö jö̧nä̧ juo'ächinätö. Jitä
piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä, täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ ucuocuomenämä ju̧huä̧ta̧ o̧ȩcuä̧rä̧ta̧tä̧
ko̧'ä̧dö̧ icuähuocotö jö̧nä̧tä̧ huotö jä̧'ij̧a̧'a̧ jahuätömä. Ju̧huä̧ta̧ o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ jiņä̧ta̧mä̧ Cristonä
pä 'omenätä ko̧'ä̧dö̧ icuähuotö pä'i'ätö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä Moisés
iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ucuocuomenämä amiso'quinä o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ ö̧ o'epö icuähuotö jä̧'ij̧a̧'a̧
jahuätömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttu̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧cu̧ öjärächi'omenä o̧ȩcuä̧rä̧'ij̧ä̧ta̧mä̧ ko̧'ä̧dö̧
icuähuotötä pä'i'ätö. 17 Tu̧ru̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧jo̧mȩmä
o'epö ku̧nä̧huä̧ ö̧ ejächi'ö kä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu o'ca toi'önä tö'ä o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ jui'ö

kä̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ säruunä öadihuä to̧pä̧rö̧, 'ä toäcuähuodä kä̧dȩpö̧'a̧nö̧ kä̧dȩpö̧nä̧ kä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧
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säruunä öadihuä ötä. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ Chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotötä tö̧jö̧nä̧ pärohuächä̧rä̧tö̧jä̧,
öadihuänätä pä̧ ̧pä̧rö̧nä̧, öadihuä yoyonö adihuächö ij̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧, Tu̧ru̧hua̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧.

Ähue ämä amöcuädönä ä̧to̧cä̧chä̧rö̧nä̧tä̧ jȩpä̧'chö̧do

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧nö̧ taditähuä tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ ujutumä re ȩmä̧huip̧ö̧ topäcuähuotö
kä̧nö̧ ta̧'cua̧ juiyächi'oca'atä kä̧tö̧jä̧. 2Ujutumä dä̧'ä̧rö̧jö̧nä̧ jö̧ yä̧huä̧iņä̧ jähuämä

ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧jä̧. Iso a̧'cua̧rö̧nä̧ yaparetä jȩpä̧'chö̧ jö̧nä̧mä̧ Dios iḩuȩnȩ surojuo'epocotöjä
ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ iso jö̧ huȩnȩ dä̧'ä̧pȩ'ä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä huäjunätä ji'ähuätöjä Dios
ä'ca ö o'ca toi'önä ö̧ja̧ a̧'cua̧ adiu ucuocua'anä tötö'cömä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ujutu jitähuä'ijömä o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ abo ö uhuähuoca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ to'epächätötä
ja̧'a̧ o̧ȩcuä̧rä̧ta̧ abo ö uhuähuoco̧u̧mä̧. 4 Jahuätö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧ amöcuädönämä
ä̧to̧cä̧chö̧nä̧ jȩpö̧ ku̧niņö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ ö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, Cristo Dios a̧'cua̧juä̧tä̧ Hua̧

adihuä iḩuȩnȩ säruunä öadihuä iţȩa̧u̧ kä̧dȩpa̧'a̧mä̧ to ö juiyiyarö pä'ö. 5Ujututä ta̧mo̧nä̧ tötö'cö
ji'äcuähuocotöjä ujutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―Cristo Jesústä Tu̧ru̧hua̧― jö̧nä̧ ö̧jö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Jesúsrutä amöcuädö cumöhuäyotötä jö̧nä̧ huotöjä ujutumä― jö̧nä̧tä̧ ji'ähuä'ijätöjä. 6 Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diostä, yo̧ö̧ jacuä ö tȩa̧huä̧chi'̧ö̧nä̧ hue'inötä ujutu tamiso'qui jacuä ö säruunä tejädinö, Chutä
öadihuä tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'önä Jesucristo ö'ä ö kä̧dȩpa̧'a̧ totönä päi'önä.

Pij̧ä̧nä̧ usurä tȩmä̧u̧mä̧ i'co jähuä ä'ca ömä jojea'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ppo̧ö̧ jähuädo
7 Ja̧u̧ rö̧ȩnä̧ micuäumä redähua ö adicuä o̧'ta̧ jacuä ȩca̧'a̧ jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä,

juiyo rö̧ȩnä̧ ujurumä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jähuätä ja̧ pä'ö, ujututä jähuämäcö. 8Ujutumä kara'anä ö'inä
kara'anä ö'inä ppi'̧ȩpö̧ icuähuotötä tö̧ja̧'a̧nä̧ juiyo täb́i pä 'önämä jȩpö̧ icuähuocotöjä. Jȩtö̧'a̧nö̧
jö̧mä̧ eruhuächi'önätä ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧mä̧ juiyächi'oco̧u̧jä̧. 9 Ru̧'huä̧rȩ'ä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ katä
icuicuotö jö̧nä̧mä̧ ko̧co̧tö̧jä̧. Kä'ö icuähuotötä jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ to'ädömä icuähuocotöjä. 10 Tu̧ru̧hua̧
Jesúsru cuä'ö icuähuämä ujututä cue'ädätöjä depänämä 'cuäopönätä, pärocua'acu Jesús
a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧ ujutu depänä tö̧jo̧mȩ ö̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. 11Ujutu a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧ Jesúsnätä
tö̧ja̧'a̧ ö̧ 'cuäopönätä hua'arera̧'a̧ iyö icuähuotötä jö̧nä̧ kä̧tö̧jä̧, pärocua'acu Jesús a̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧
hua'ä depänä tö̧jo̧mȩ ö̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutunämä hua'aretä
aditära̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutunämä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ aditära̧'a̧. 13 Ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧
yoräteunätä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huȩyu̧cuä̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧jä̧, ―cha̧'cua̧
chu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuocuinösä―a päome jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ ucuocuätöjä. 14 Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩpä̧tö̧jä̧ pa̧'a̧nö̧
tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧: ―Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru o'ädinömä ujuturu'inä Jesúsnätä o'ädipö ucutucutä
yo̧mȩtȩnä̧ u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧ chutä ä'ca jo̧mȩ tö̧jä̧mä̧dö̧nä̧― pä'ö tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧. 15 Piy̧ȩ o'ca juiyönätä
ucuturu adihua pä'ötä ja̧'a̧tó, Dios ö mippoönä ppädäcuähuä recuätörö rȩbȩhuo̧mȩnä̧ Diosrö
―adihua'a― pä ö rö̧ä̧chä̧cua̧'a̧nö̧, Diosrötä úcuo te äunä päi'önä.

16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä ta̧'cua̧ juiyächi'oco̧u̧jä̧. Pa̧nä̧ huämenä işa̧nä̧ tö̧jö̧mä̧
pparuhuächä̧ra̧'a̧nä̧ jacuä işa̧nä̧ tö̧jö̧mä̧ mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ jarepotötä tö̧jö̧nä̧ pä̧'ip̧ä̧rä̧tö̧jä̧. 17Usurä
tȩmä̧u̧mä̧ jojeö jähuätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jurunä jähuätä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö
jähuämä, Dios säruunä öadihuä ö ämäcönä jähuä, i'co jähuä tu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö aditä̧ra̧'a̧
usurä tȩmä̧u̧mä̧. 18Uhuäu juäi to̧pä̧rö̧ ko̧co̧tö̧jä̧. Uhuähuocö juäitä to̧pä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. Uhuäu juäimä
recuo ko̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ uhuähuocö juäimä i'co jähuätä jö̧.

a4:13 Salmos 116:10
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Pa̧nä̧ depänä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihua'ado Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧

5 1 Pa̧nä̧ depämä cueädäcuähuode jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Juhuode, pij̧ä̧nä̧tä̧ tö̧jodemä jȩpö̧
icuähuodetä jö̧nä̧ päi'ö ömä Dios ö korode ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, u̧mö̧nä̧'iņä̧ adicuocode, i'co isode

mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ 'cuäopönätä kode. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuȩmä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧nä̧
jähuänä tö̧jä̧im̧ä̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä kä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ ―tö̧ja̧hué― pä'ö barahuä̧u̧
huo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pä̧huä̧ u'u huopätöjä ujutumä. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧
tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ tödäpäre uhuähuoca'atä tö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 4Ujutumä, pode cueädäcuähuodenätä
ka̧cuä̧tö̧mä̧ barahuä̧u̧ huo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ämäcächi'ä̧u̧ huopätöjä, 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧ juiyönä tö̧ja̧
pä'ömäcö. Jiņä̧ isocutä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ ―tö̧ja̧hué― pä'ötä amöcuädö ta̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧tö̧jä̧,
hua'arenätä ja̧ pä'ö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ beipächönätä juhuädi'iyatö pä'ö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jä̧cuȩ amöcuädö jo̧mȩnö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ujuturu adi nömä Diostä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ja̧'hua̧nö̧ tö̧jä̧cuȩmä̧ iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ päi'önämä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧ iyinä̧u̧jä̧.
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yecuäcuähuä juiyönä kä̧tö̧jä̧ 'cuäopönätä. Tojusodenä tö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧
pa̧nä̧ depänätä tö̧jä̧im̧ä̧ Tu̧ru̧hua̧ ä'ca ö to'epätöjä pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 7 Juhua'acumä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ kä̧tö̧jä̧. Tö'ärenä topötämä ko̧co̧tö̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧nä̧ depä juiyönä tö̧ja̧
pä'ömä yecuäcuähuä juiyönä eseutä kä̧tö̧jä̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧tä̧ tö̧ja̧ pä'ömä.

Cristo ä'ca ̧jȩcuä̧chä̧cuȩ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ depänä tö̧jö̧ ö̧'iņä̧, tö̧jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧'iņä̧ Tu̧ru̧hua̧ rö̧ȩnä̧ esehuä̧u̧ tö̧ja̧

pä'ötä tusa pä'ö ja̧'a̧. 10Ujutu o'ca toi'önä Cristo micuähuächönä pä'ö icuähuä Işa̧ ideäcä
ä'ca ̧jȩcuä̧cua̧'a̧tä̧ ja̧'a̧, pa̧nä̧ depänä tö̧jä̧i ̧ ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧ jȩ ̧nö̧ micuä tȩma̧ pä'ö, adiunä
jiņö̧ ö̧'iņä̧, suronä jiņö̧ ö̧'iņä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―Tu̧ru̧hua̧rö̧ ye'ecunu ucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö
tu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö ö̧ja̧ ese yatö pä'ö ji'ähuätöjä ujutumä. Ujutu tö̧jö̧mä̧
Diosmä adiu huäjunätä u̧huo̧juä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä cua̧'cua̧nä̧ amöcuädömä ujuturu adiu
huäjunä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧.

Diosmä Cristonä kä̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ usurä amöcuä̧ro̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
12Ujutumä ta̧mo̧nä̧ tötö'cö adiu ucuocu, pä'äji ta̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ömä

jȩpo̧co̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujuturu amöcuädö úcuo tecuhuähuiyätucuatö pä'ötä jȩpä̧tö̧jä̧,
korotö huäme jähuä úcuo te'ähuätörö cuädätätucuä̧cuȩ ppätäda pä'ötä. Jahuätömä jacuänä
jähuämä úcuo te'ähuocotötó. 13 Suripächätötä jö̧nä̧ huotö tö̧jö̧ ö̧mä̧ Diosrö úcuo tetähua
pä'ötä jȩpä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä amöcuädätö jö̧nä̧ huotö tö̧jö̧ ö̧'iņä̧, ucuturu adihua pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧. 14 Ya̧tȩ o'ca toi'önärö̧tä̧ ja'ate'ö 'corupäi'ina'a ömä o'ca toi'önätä 'corupä'i'inätötä jö̧nä̧
huotö. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö jueönä tamöcuädomenä Cristo repeömä koro'inä jȩtö̧ juiyönä juȩpä̧rä̧u̧jä̧.
15 Ja̧u̧mä̧ o'ca toi'önärö̧tä̧ ja'ate'ö 'corupä'i'inö, jitä ka̧cuä̧tö̧ a̧mo̧nä̧ amöcuädönä ö̧jö̧ juiyiyarö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitörötä ja'ate'ö 'corupä'i'inörötä amöcuädö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ächö'inä
o'ächinörötä amöcuädö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ porö ö yabocumä depä

jähuä ötämä ya̧tȩrö̧'iņä̧ tu̧huo̧juiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ujutumä. Cristorömä idepänä ö̧jö̧mä̧ to na'anä'inä
jitämä täcö ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ tu̧huo̧juo̧co̧cu̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ Cristonä pä'i'inö ö̧jö̧ ö̧mä̧
jareönä uhuäbe'ö ku̧nä̧hua̧tä̧ hua̧. Pä'äji ö̧jiņö̧ jiņö̧mä̧ beipächinö. ¡Topätucui! jitämä jä̧ ä̧pä̧ya̧
jareönä uhuäbe'ö ku̧nä̧hua̧tä̧ kö̧. 18 Ja̧u̧ o'ca juiyönämä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios kada'ca jö̧nä̧ hua̧ ö̧tä̧
pö̧ ä̧chä̧rö̧ rä'opö ka̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu tesecunä päi'önä Cristonätä pärotö icuinä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö'inä pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu esecunä päi'önä adicuämä ujuturutä hue'ipinö
tadi yarö pä'ö. 19 Juhua'acumä Diostä jiņa̧'a̧ Cristonä kä̧nö̧, pij̧ä̧ ö̧ja̧ suronä jȩ ö̧ amöcuä̧ro̧ca̧'a̧,
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pä'äji ta̧'a̧nö̧ Chutäcu esecunä päi'önä aditä̧rö̧ kiņö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ Dioscu esecu kä̧cuä̧huä̧
huȩnȩmä̧ ujuturutä hue'ipinö jitähuiyarö pä'ö. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ru̧hua̧ hue'ähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ Cristo hue'ähuotöjä ujutumä. Diostä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ ujutunä ucuocuä̧ra̧ji'̧a̧nö̧ ujututä Cristo
hue'ähuotö kä̧nö̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ pä'ätöjä ucuturumä ―Dioscu cuesecuätucua pä'ätucui― jö̧nä̧tä̧.
21 Pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧: Diosmä surojö Jui'̧a̧tä̧ huiņö̧rö̧mä̧ surojö hua̧tä̧ päi'iyarö pä'ö jȩpiņö̧ ujuturutä
ja'ate'ö, pärocua'acu Dios öadihuä huotötä pä 'iyarö pä'ö ujutumä Ja̧u̧nä̧tä̧.

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä, Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ adicuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä, a̧juä̧huä̧rö̧nö̧
huetä̧u̧jä̧tó: ―Dios ö mippoönä ppädäcuähuä cuȩmiņä̧tu̧cu̧mä̧ micuähuoca'ara̧'a̧ jö̧nä̧mä̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'― jö̧nä̧tä̧. 2 Pa̧'a̧nö̧ päa'a ö:
―Adiunä chä̧ju̧cua̧ pä'ö pätecuächö mo̧ro̧mä̧ chä̧ju̧cuiņä̧cu̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧
ppädäcuähuä mo̧ro̧ pätecuächomenä ppädädinäcujä―.b
Piy̧ȩ pä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ adiunä ä̧ju̧cua̧ päö pä̧nä̧mä̧. Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧tä̧ ja̧'a̧ ki'̧içuä̧ mo̧ro̧mä̧.

Pablocu chutäcu aditä'ijätöcu Dios iḩuȩnȩ adiu aditomenä usurä ȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ
3Ujutumä, o'ca juiyönä jȩtö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ suronä amöcuädönä jȩpo̧co̧tö̧jä̧ Dios im̧iņä̧ taditä'ijö

suronä ucuocua'acu. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ o'ca juiyönä jȩtö̧mä̧ ―Dios umöhuäyotö adicuä ö̧ja̧
jö̧nä̧ huotöjä ujutumä― pä'ö iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jö̧mä̧, recuo a̧'ä̧rö̧
tami 'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ubara u epa'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
recuärö̧jä̧'cha̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧ jä̧'cha̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuäcuä ä'cha'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cärenä ötä'cha'anä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuätönä pä'i'ö mo̧'ä̧mä̧rö̧ ö̧ra̧huä̧rä̧'cha̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
'cuätächi'önätä aditä'chö kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä'oca'a pödi u'u kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ppäi u'u kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧, 6 huȩnȩ jui'ötä tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, huo̧juä̧huä̧ tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
recuo tami 'qui'ächi'ö tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, ta̧'cua̧ diyaunä u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧tä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, iso jö̧nä̧tä̧ repe'ätö tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, 7 iso jö̧ huȩnȩtä̧ ji'ähuä̧rä̧tö̧
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, Dios ujurunätä tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, tu̧huo̧jua̧'a̧cu̧ u̧'iņä̧ tö'ohue ja̧'a̧cu̧ u̧'iņä̧ adihuä
juäi rohuäcuähuä ö 'ca̧tä̧dö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, 8 ucuotätö ä'ca'inä, ucuotocotö ä'ca
tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, tötö'cö suronä ucuocuä̧u̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧, adiu ucuocuä̧u̧ tö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios
umöhuäyotö jö̧nä̧ tö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧rö̧ kä̧tö̧jä̧ ujutumä. Yaparehuätö a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩta̧'a̧nä̧ iso jö̧ huȩnȩtä̧
ucuocuäcuähuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotöjä ujutumä. 9 T eruhuä̧u̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧nä̧ huäjunä
u̧huo̧ju̧nä̧ huotöjä. 'Corupä'i'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧tö̧jä̧. Ro̧'ȩcuo̧tö̧

jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ cuä'ö icuähuotö jö̧nä̧mä̧ huocotöjä. 10 Ta̧'cua̧ a̧'ȩcuä̧tö̧ jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ 'cuäopönätä
esehuä̧rö̧tä̧ kä̧tö̧jä̧. Usurä isotö jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ recuätörö ruhuotö juo'epätöjä. Yorö'iso jui'ätötä
jö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönätä ku̧nä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧ huotöjä ujutumä.

Repeächi'äcuähuä ö Corinto ö̧ja̧ 'qui yäcu Pablo a̧'cua̧ a̧huȩcuiņö̧ huȩnȩ
11 ¡Iso! ¡Corintos ö̧ja̧hué! Jiy̧ȩtȩ'iņä̧ a̧ppö̧tä̧rö̧nö̧mä̧ ucuocuocotö pinätö̧jä̧ ucuturumä. Huäjunä

iso jö̧nä̧tä̧ ji'ähuinätöjä ucuturumä. Ucuturu repetömä tamiso'quinämä huäjunätä bahuecuä̧ra̧'a̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu repecuhuätucua pä'ömä 'qui'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ 'quicuhuätucua'amä
ujutu umä 'qui'ocotöjä cua̧mo̧nä̧ cuamiso'qui ötä 'qui'ätöjätó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pärocua'a ö
ujuturu yoräteunätä repecuhuätucua pä'ömä cuamiso'quitucu ba'ecuätucui ucutu'inä. Ja̧'hua̧nö̧
pädömä chi ̧ ̧mö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó.
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14Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧mä̧ im̧içu̧nä̧ huotö. Jahuätöcu ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'. Adiunä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ¿däje esecu ka̧'a̧ ö̧ jarodö kä̧cuä̧huä̧cu̧mä̧? ¿Yo̧ö̧cu̧ tȩa̧u̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päi'a'a tä̧ji?̧
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Cristomä, Su̧ro̧pa̧ Belialcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö kö̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Tiy̧ȩ ö̧ esecu
ö̧ja̧'a̧ ö̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kö̧mä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ kä̧'ij̧ö̧cu̧mä̧? 16 ¿Tiy̧ȩcu̧ yoräteunä ka̧'a̧ ö̧
Dios ö̧jodecu ja̧'hua̧ta̧nö̧ tätähuä o'cacumä? Ucutumä Hua'ocö Dios ö̧jode jö̧nä̧ huotöjä, Diostä
päinö'a̧nö̧:
―Jahuätönätä chö̧jä̧cua̧sä̧. Ttö̧'quȩtȩnä̧ cuȩdä̧chä̧cua̧sä̧. Jitötä Ttö̧ä̧nä̧hua̧ jö̧nä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötä chumöhuäyotö ö̧ja̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ jitötämä―.c
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧,
―Jahuätö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ rä'opächätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ömä pporächi'ö kä̧tu̧cui,̧ pä'ö
Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiunä jo̧cö̧mä̧ mȩcu̧huä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ttötämä eseunu
chȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ ucutumä. 18 Ttömä ucutu Cuä'otucu jö̧nä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. Ucutumä ö chi ̧ ̧mö̧
u̧mä̧tö̧ jö̧nä̧'iņä̧, chi ̧ ̧mö̧ nä̧tö̧ jö̧nä̧'iņä̧ cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧, pä'ö Tu̧ru̧hua̧ o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧mä̧―.d

7 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ repedä̧u̧, ja̧u̧ pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧ depänä'inä,
ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧ o'ca juiyönätä dicuächä̧rö̧ juäi ömä aditäcuäu cuätucua. Diosrö ucuotö

kä̧nö̧ surojö ö 'quȩ'ȩcuo̧tö̧ jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧ tadihuächönä tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧.

Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ yaparenä pä yäcu Pablo ädä nö huȩnȩ
2Ujuturu repecuhuätucumä cuamiso'quitucunä ba'ecuiyätucuitö. Ujutumä ya̧tȩrö̧'iņä̧

suronämä jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ surojuo'epocotö pinätö̧jä̧. Ya̧tȩrö̧'iņä̧ yapare
pä'ipö nä̧u̧cuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö chu̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ömä pä'ocösä.
Pä'äjinänö'inä pä'äjisä ―ucutumä, tamiso'quinätä ka̧cuä̧tö̧mä̧ repetä̧u̧jä̧tó, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
'corupä 'a pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ta̧'cua̧ra̧ pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧―. 4 Pa̧'a̧nö̧ ucuturu pädömä,
yecuäcuähuä juiyönä huäjunätä pä'ösä. Ucutu cutö'cötucumä rö̧ȩnä̧tä̧ úcuo tedäunä hua̧sä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧'cua̧ chȩma̧ pä'ömä rö̧ȩnä̧tä̧ cha̧'cua̧ chȩmö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
usurä tȩmä̧huä̧'chö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä esehuä̧rö̧ kö̧sä̧.

5Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ̧rȩbȩhuiņö̧ pä̧nä̧mä̧ depänämä yorö'isotä 'cuä'ächö tö̧rä̧mä̧dö̧
juiyönätä jiņä̧u̧jä̧. Kara'anä ö'inä, kara'anä ö'inä usurä ȩmä̧huä̧'chö̧tä̧ kiņä̧tö̧jä̧. Huämenä ömä
rohuäcuähuätä jiņa̧'a̧. Jacuänä ömä yecuäcuähuätä jiņa̧'a̧ usurä tȩmä̧huä̧'chiņö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios a̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧ru̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧mä̧, ujutu ta̧'cua̧
tȩmö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧ Tito ichönä jȩpö̧. 7 Tito ichönätämäcö. Tito ichönä'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu
Tito a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppäcuhuädinätucu huȩnȩ jiähua'a tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧'iņä̧ ta̧'cua̧ ȩmiņä̧tö̧jä̧
ujutumä. ―¡Totahué!― päcuhuinätucu'inä, cuajuähuinätucu huȩnȩ'iņä̧, örö cua̧'cua̧ a̧nö̧
cuamöcuädinätucu'inä ji'ähuinö ujuturu. Ja̧'hua̧nö̧ jiähua'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ abora̧'a̧ päi'önätä
chesehuä̧rö̧nä̧ päi'inäcusä. 8 Chiḩuȩyu̧ ̧nojä tocu'ätucuomenä cua̧'cua̧ a̧ päi'ina'anä'inä
―¡Ja ! jäyä jȩpiņö̧sä̧― jö̧nä̧mä̧ pä'ocösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―ja ― pä'inösä pä'äjimä, ―juhuojä
chiḩuȩyu̧ ̧nojä topö a̧'cua̧ a̧ päi'inä̧u̧― pä'ö u̧dȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuomä
cua̧'cua̧ a̧'ȩcuo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä esehuä̧rö̧tä̧ chesehuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧.
―Cua̧'cua̧ a̧ päi'ina'a― jiy̧ä̧cu̧ esehuocösä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ pärou
cuamöcuädätucunä päi'ina'a jiy̧ä̧cu̧ ja̧'a̧ chesehuä̧rö̧nä̧ ja̧'a̧mä̧. Cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
Diosrötä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ jiņa̧'a̧ ujutu ucuturu surojuotepa'a ömäcö. 10Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
a̧'cua̧ a̧ ȩcu̧mä̧ pärou amöcuädönä päi'a'a, ö̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ päi'a'amä

c6:16 Ezequiel 37:27; Leví co 26:12; Jeremías 32:38 d6:18 Isaías 52:11; 2 Samuel 7:14
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―ja ― jö̧nä̧mä̧ pä ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pij̧ä̧ jähuä amöcuädö a̧'cua̧ a̧ ȩcumä̧
hua'aretä päi'a'a.

11 Ja̧'hua̧nö̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuiņä̧tu̧cu̧mä̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧ucutunätä
―päi'ina'amä―. ¡Topätucui! u̧huȩcuä̧nä̧ cuamöcuädätucunä'inä, huȩnȩ juicuhuätucunä'inä,
cu̧ra̧huä̧rip̧ä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, yecuecuätucunä'inä, pä̧huä̧ ucuhuätucunä'inä, to̧ppo̧ rö̧jö̧ jähuänä'inä,
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ro̧cuȩpä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ päi'ina'amä. O'ca juiyönä ö̧tä̧ huȩnȩ juiyönätä ij̧ȩcuiņä̧tö̧jä̧
ucutumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu chiḩuȩyu̧ ̧nö̧mä̧, iso päi'önä chiḩuȩyu̧ta̧'a̧nä̧, suronä
jȩpiņö̧rö̧'iņä̧, suronä jȩiņä̧cu̧ru̧'iņä̧ ja'ate'ömä huȩyu̧to̧cö̧ pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios ä'ca ö
ucuturu repe'önö tamöcuädötä huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧ pä'ötä huȩyu̧ ̧nö̧sä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä ta̧'cua̧ tȩmö̧nä̧ päi'inä̧u̧jä̧, ucututä cua̧'cua̧ cuȩmiņä̧tu̧cu̧
tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö päi'önä tesehuä̧rö̧nä̧ päi'inä̧u̧jä̧ Tito'inä esehuinö
huȩnȩ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, chutä a̧'cua̧ adihuächi'önä jȩcu̧'huiņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ucutumä. 14Ucutu
cutö'cömä, ja̧u̧cu̧ ucuocu kä̧nö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ úcuo te'äunu pädinö ö'inä dä'ä u'huepäcuähuocösä
ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Titocu ucuocu kä̧nö̧ úcuo te'äunu pä nö huȩnȩmä̧ isotä jiņa̧'a̧, o'ca

juiyönä ucuturu iso jö̧ huȩnȩ jitähuinö ta̧'a̧nö̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tito ucuturu repeömä yabocutä
rö̧ä̧chi'̧a̧'a̧ ucutu o'ca toi'önä cuese nätucu amöcuädi'ä'chomenä, ye'ecue'ö ö̧'ä̧huip̧ö̧nö̧
tocu'huinätucua'a ö ö̧rȩbȩhua̧'a̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ ucuturu úcuo
tedähua'amä chesehuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧.

Jesucristo usurä işa̧ jȩä̧cuä̧huiņö̧nä̧tä̧ pä 'iyarö pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

8 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, Macedoniara̧'a̧ ö̧ korome ö'inä, korome ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ
ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧ Dios mippoönä ppädinö ötö'cö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ jitähuä̧u̧jä̧tó jitämä.

2 Jahuätömä rö̧ȩnä̧tä̧ ubara u unä ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö ö̧ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä isotö'inä
ja̧'a̧nä̧ rö̧ȩnä̧ esehuä̧ro̧mȩ ö̧mä̧ abora̧'a̧tä̧ päi'önä ppä'ädinätö järe ruhuotö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧.
3 Jahuätömä u̧ju̧nä̧rö̧ ta̧'a̧nö̧ ya pä'inätö. Juhua'acumä u̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö päi'önä
ya pä'inätö. Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö jiäcuähuä işa̧mä̧ ötä ja̧'a̧. 4 Jahuätömä

a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epä̧riņä̧tö̧ öäre iyähuä tȩpiy̧a̧tö̧ pä'ö ppä'ächi'önö ppä äda pä'ö Dios ö
adihuä ö̧ja̧rö̧mä̧. 5Ujutu tamöcuädinome ö'inä abonänö päi'önä jȩpiņä̧tö̧. Äcuomenämä
jitötä a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ Ttu̧ru̧hua̧rö̧ iyähuinätö. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a Diosrötä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧
ujuturu'inä ppä ä̧dä̧ra̧ pä'ö iyähuinätö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ Titorö hue'ä̧riņä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ mippoönä
ppädäcuähuä adicuä jiņö̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ö̧jä̧mä̧diņö̧ ta̧'a̧nö̧ jo̧mȩnö̧ päi'omenätä cä'ädö u̧ju̧na̧ pä'ö
ucutunä'inä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ rö̧'ä̧dä̧tu̧cui,̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧,
ucuocuäcuähuä ö'inä, huo̧juä̧huä̧ ö̧'iņä̧, o'ca juiyönä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
ujuturu repecuhuätucunä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ rö̧'ä̧dö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ja̧u̧ mippoönä
ppädäcuähuä ö'inä rö̧'ä̧dä̧tu̧cuij̧o.

8 Pa̧'a̧nö̧ pädömä, hueähuä işa̧ jö̧nä̧mä̧ chucuocuoco̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ korotö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧
adiu jȩ ̧nö̧ huȩnȩ cä'epö ucutu'inä jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧ repecuhuätucua'a ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧
topösä ucuturumä, iso päi'önä jö̧nä̧ repecuhuätucua'a ja̧ pä'ö. 9Ucutumä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
mippoönä ppädinömä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧ Ru̧hua̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturu ja'ate'ö usurä işa̧ pä'i'inö
pärocua'a ö ucutumä Ja̧u̧ usurä işa̧tä̧ päi'önä jȩä̧cuä̧huiņö̧nä̧tä̧ pä'i'ö ruhuotö päcuhui'iyätucuarö
pä'ö. 10–11 Pa̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö pädömä: Nip̧o̧ a̧'ȩnä̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ eseunu amöcuädö jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧
pä'ö cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cu̧mä̧ täcö jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó jo̧mȩnö̧ päi'önä cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧ pä'ö.
Kä̧mä̧dö̧mä̧ täcö cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cä'ädö'inä jo̧mȩnö̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. Ja̧u̧nu̧
mo̧ro̧ kö'cächi'önö cuamöcuädinätucu ta̧'a̧nö̧ jitämä jo̧mȩnö̧ cä'ädö cu̧ju̧nä̧tu̧cua̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ topö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ ucuturu'inä adihua'ató. 12 T yäcua'a
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ä'canä kö'cächi'önö amöcuädö ömä u̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧ yömä täcö adihua'a, jui ö juäi ya
pä'ömäcö. 13 Korotömä adiu pä 'a'anä ucututä usurä cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ömä pädä'choca'a
pomä. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ yoräteunä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ jö̧nä̧, jitämä ucutumä rö̧ȩnä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧
jitörö recuä rö̧jö̧ ppäcuhuädätucua pä'ö, pärocua'a ö jitö'inä rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ro̧mȩ ö̧
ppä ädäcua'anö ucuturu recuä rö̧jo̧mȩnä̧, yoräteunä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 15Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ
päö'anö:
―Rö̧ȩnä̧ ca̧ca̧tä̧jim̧ä̧ abora̧'a̧ päi'önämä ku̧nä̧ro̧cö̧ piņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'u̧cu̧nä̧tä̧ ca̧ca̧tä̧ji'̧iņä̧
recuä rö̧jo̧co̧cu̧ piņö̧― päome.e

Titocumä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö'inä hue nö huȩnȩ
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrötä ―adihua'a― pä'ätöjä. Diostä jiņa̧'a̧ Tito'inä ucuturu

to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ a̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö amiso'quinä amöcuädi'önä jȩpiņö̧mä̧. 17Ujutu'inä
tucuocuäcu jarodäcuähuä juiyönä esehuinö ucuturu topö icha pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chutä'inä a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ ötoppocächi'önä päi'äcu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ichinö. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧cu̧
icha pä'ömä Cristonä tö̧jä̧hua̧rö̧ hue'inätöjä, o'ca toi'önä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ ö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ adi yä̧u̧ adiu ucuocuäcurumä. 19 Ja̧u̧mä̧ ujutucu cueächiyatö
pä'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ȩmiņä̧cu̧ piņö̧ mippoönä ppädäcuähuä ȩpä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. Ja̧u̧
mippoönä ppädäcuähuämä pȩ'ä̧dä̧rö̧nö̧ aditä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä Tu̧ru̧hua̧ säruunä öadihuätä úcuo
te ähuäcua'a̧nö̧ pä'ö, ucutu ppäcuhuädätucua pä'ö adiu cuamöcuädinätucu ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.
20 Ja̧u̧ bäreu jähuä iyähuä pȩ'ä̧dä̧rö̧nö̧ taditä̧ra̧'a̧ topö ya̧tȩ'iņä̧ suronä ucuocua'acu pä'ö
u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ jȩpä̧tö̧jä̧ ujutumä. 21 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ jȩpä̧tö̧jä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca ö'inä ja̧'a̧nä̧

ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧ ä'ca ö'inä huȩnȩ juiyönä tö̧ja̧ pä'ö. 22 Jahuätöcumä tö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ hue'inätöjä
rö̧ȩnä̧ jähuä ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ adicuä işa̧ ö̧ja̧'a̧ totä'ijäcuru. Ja̧u̧mä̧ jitämä yabocutä ötoppocächi'önä
päi'äcu ja̧'a̧ ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ huotö cu̧jiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧.

23 Tito ötö'cö u̧huo̧jua̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧ chucu chaditä'ijäcu ja̧'a̧, ucuturu ja'ate'ö chaditome ö
örö ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ötö'cö u̧huo̧jua̧ pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ jiņä̧

yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ hue'ähuotö ja̧'a̧. Cristo öadihuä jö̧nä̧ huotö jahuätömä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
repecuhuätucumä, ujutu úcuo tetähuinö jiņö̧mä̧, iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧rä̧tu̧cui ̧ jahuätörömä
jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ä'ca ömä.

Jerusalén ötahuiyä ö usurä isotörö ppädäcuähuä jiņö̧ ötö'cö

9 1Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ ppädäcuähuä ötö'cöf huȩyu̧tu̧ huedätucuacu pä'ömä rö̧ȩnä̧mä̧
recuä rö̧jo̧ca̧'a̧. 2 Ppäcuhuädätucua pä'ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ cuamöcuädätucua'amä huo̧jua̧sä̧

täcö. Ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädätucua'amä úcuo te'äunu ji'ähuä'ijösä Macedonia ö̧ja̧rö̧mä̧ ―Acaya
ö̧ja̧mä̧ nip̧o̧ a̧'ȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ ppä äda pä'ömä jo̧mȩnö̧ kiņä̧tö̧tó― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ to̧ppo̧

rö̧jö̧nä̧ cuamöcuädätucua'a ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, recuätörö pä̧huä̧ rö̧jä̧chö̧nä̧ päi'ina'a jitörö'inä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö hue'inösä piy̧ȩ cutö'cö úcuo te'äunu pätä'chinömä
―micuähuoca'a jiņa̧'a̧― pä a'acu. Ppäcuhuädätucua pä'ö jiņö̧mä̧ pädinö ta̧'a̧nö̧tä̧ jo̧mȩnö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 4Macedonia ö̧ja̧ öcu ichätö jo̧mȩnö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧ to ö ömä
úcuo te'äunu pätä'ijö ujuturutä dä'ä ucuepätucua'acu. Ujuturu'inä ja̧'a̧nä̧ ucutu'inä dä'ä
ucuhuätucua'acu. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä'canäjimä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ chönä hueda

pä'ö amöcuädinösä, ä'canäjitä cuiäre bäreu jähuä iyähuä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ adita pä'ö.
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Ucutumä ―ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ yäcuotöjä― pä'ö mo pä'ö cu̧ju̧niņä̧tu̧cu̧mä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ ka̧ pä'ö, cua̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ eseu cuiyätucuäcua'anö, ujutu tujurunä hueta'a ömäcö.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩmä̧ cunichi'ätucuó: ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ku̧nu̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ 'to̧ä̧cua̧tó.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ku̧nu̧mä̧ rö̧ȩnä̧ 'to̧ä̧cua̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧cu̧nä̧ cuamiso'qui jacuä ö
cuamöcuädäji'a̧nö̧tä̧ cuiyätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, rohuecuä'chö jarodäcuähuä'inä juiyönä cua̧'cua̧
ko̧mȩnä̧tä̧ amöcuädö, cuiyätucunä korotö hue ä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧cö, Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧ esehuächi'önö
iyörötä repea'a ö. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä o'ca juiyönä mippoönä ppädäcuähuämä
rö̧ȩnä̧tä̧ päi'önä ucuturu ppäda pä'ömä ju̧ru̧hua̧tó, o'ca juiyö juäi ötä recuä rö̧jö̧ juiyönätä
cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö recuä rö̧jä̧cuȩ
jo̧mȩnö̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö 'cuäopönätä. 9Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ päö'anö:
―Rö̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ 'cä̧'chä̧rö̧ icu, usurä isotörö iyä'chinö. Ja̧u̧ jueönätä jȩo̧'ä̧rö̧mä̧ beipächö juiyönä
'cuäopönätä jueönä jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧―.g
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ku̧nä̧huä̧ ote ku̧nä̧huä̧ işa̧rö̧ iyähuä Işa̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuȩ pa̧'iņä̧
ucua pä'ö iyähuä Işa̧tä̧ ucuturu ppä̧dä̧cua̧tó. Ja̧u̧tä̧ ucutu cuiäretucu ku̧nä̧huo̧mȩ jö̧nä̧ jo̧mȩ

rö̧'ä̧chö̧tä̧ rö̧'ä̧chö̧ ka̧ pä'ö iy̧ä̧cua̧, adiu jȩcu'iņä̧tu̧cu̧'iņä̧ u̧huä̧ju̧ rö̧ȩnä̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä.
11O'ca juiyönä ö̧tä̧ rö̧ȩnä̧ ku̧nä̧rä̧tö̧ jö̧nä̧ juocuhuächätucuäcua'a̧nö̧, korotörö rö̧ȩnä̧ päi'önä
ppäcuhuädätucua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä ujutu'inä Diosrötä ―adihua'a― pätäcua'a̧nö̧.
12 Ja̧'hua̧nö̧ korotörö ppäcuhuädätucua pä'ö cuiäre adicuämä Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ recuä
rö̧jö̧mä̧ u̧ju̧nä̧rö̧nä̧ iyähui'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧tä̧mä̧cö̧. Diosrö ―adihua'a― pähuä'inä
rö̧ä̧chö̧nä̧ pä önä päi'a'a. 13 Ja̧u̧ ppädäcuähuä iso päi'önä jö̧nä̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ to omenä Diosrötä
úcuo te ähuäcuotö, Cristo adihuä iḩuȩnȩ cuese yätucuä̧u̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätörö'inä, korotö
o'ca toi'önärö'inä rö̧ȩnä̧ ppäcuhuädätucua'a to omenä Diosrötä úcuo te ähuäcuotö. 14Diosrö
ucuocu kä̧nö̧ ―¡totatöhue!― pä'ö amöcuädö ucuturu repe ächi'äcuotö Dios ö mippoönä
ppädäcuähuä ucutunätä rö̧ä̧cha̧'a̧ ö̧. 15Diosrötä ―adihua'a― pätätucuaja. Chutä mippoönä
iyinömä pä ö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ juiyächi'önätä adihua'a.

Rohuäu kä̧nö̧ tujuruhua pä'ö ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ―Diosnätä
ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ

10 1 Jitämä ö Pablomä, Cristo u̧huȩcuä̧nä̧ teyocönä ö̧jö̧nä̧ kä̧nö̧ ajuähuipönö pä̧dä̧u̧jä̧tó,
ö ―tä'ca ö̧jo̧mȩnä̧mä̧ yȩ'ȩcua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ toepomenämä pä̧içu̧nä̧ pähuä işa̧―

päcuhuä'ijätucuäcutä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuä'catucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧ pä̧içu̧nä̧nö̧ pädönä päi'önämä
jȩcu̧'huä̧tu̧cuó̧. ―Pä̧içu̧nä̧nö̧ jö̧nä̧ pä̧dä̧cua̧sä̧ korotö pönärömä― pä'ö chamöcuädönä jä̧cu̧sä̧
― depä huea'anätä jȩpö̧ kä̧tö̧ jahuätömä― pä'ö ujuturu amöcuädätörömä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩmä̧ ajuähuipönö pä̧dä̧u̧jä̧tó. 3 Juhua'acumä depänä tö̧ja̧'a̧nä̧ rohuäumä depä
hueö'a̧nö̧mä̧ rohuähuocotöjä. 4 Rohuäu kä̧nö̧ ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧ ujutu törohuähua pä'ö tu̧ju̧nä̧rö̧mä̧
depä jähuämäcö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujutu tu̧ju̧nä̧rö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosnätä juruhua'a.

Taboiyotö ö 'quiyönä o'epö ku̧nä̧huo̧ca̧'iņä̧ cuä'epö icu tujuruunä päi'önä, 5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ jäyä
amöcuädäcuähuä'inä, o'ca juiyönä úcuo jähuä a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ Dios u̧huo̧ju̧ to'ijicu päa pä'ö ä̧rä̧mi'̧ö̧
juäi'inä, kä'ö icu tujuruunä päi'önä jö̧, o'ca juiyönä amöcuädäcuähuä koro'inä, koro'inä nö'cö
öta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩta̧ pä'ö Cristo hueötä esetönä päi'önä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu jo̧mȩnö̧

cuesetätucuomenämä o'ca juiyönä jarodönö amöcuädäcuähuämä ro̧tȩpa̧ pä'ötä jo̧mȩnö̧ kä̧tö̧jä̧.
7Ucutumä ¿huäme jähuätä topätöjä tä̧ji?̧ Ya̧tȩ'iņä̧ ― ötä Cristo u̧mö̧huä̧ya̧sä̧― pä'ö chutä

a̧mo̧nä̧ ujurunä amöcuädäcuäu umä ja̧u̧mä̧ jareönä amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Pa̧'a̧nö̧, ―Cristo
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u̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ chö̧jö̧mä̧ ö jö̧ ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jitö'inä― pä'ö amöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujuturumä.
8 Curuhuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ tö̧jö̧ úcuo tedäu u'inä dä'ä uhuähuämä juidö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ hue'ipinö ö̧ja̧ böo juo'ö ujuruhuächiyarö pä'ötä, kä'ö icuähuotö
jö̧nä̧ juo ächiyarö pä'ömäcö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―cuyäru isojänä huȩyu̧tu̧ yepe'äjä̧u̧jä̧―
jö̧nä̧mä̧ cuamöcuädätucu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö chötö'cömä. 10 Korotö pö̧nä̧ pä'ätödo ―ru̧hua̧
a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧nä̧ ujurucu päa'a cuyäru isojänämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ churutä toäcuähuänämä
juiy̧u̧pa̧tä̧ hua̧, iḩuȩnȩ'iņä̧ ya̧'o̧cuä̧rä̧cuä̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧― pä'ätödo. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ätömä pa̧'a̧nö̧
u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ujuturumä. Totepö pä̧nä̧ cuyäru isojänä ̧huȩnȩ ̧huȩyu̧ ̧nö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧

tö̧jö̧ pä̧nä̧'iņä̧ yoräteunätä jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.

Pablomä Corinto ö̧ja̧rö̧ adi yarö pä'ö Dios hue'ö ku̧nä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Tta̧mo̧nä̧ hue'äu ku̧nä̧huä̧tö̧cu̧mä̧ töyorecuä'chö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujutumä. Jahuätö jö̧

ta̧'a̧nö̧ tö̧ja̧ ja̧ pä'ö'inä yoretö topäcuäu tamöcuädö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Jahuätömä a̧'a̧nö̧ huotö
ja̧ pä'ö jitötä a̧mo̧nä̧ ö̧rö̧ä̧ topö jitötäcu yorecuä'chö jȩpä̧tö̧ a̧mo̧nä̧ ö̧'quȩtȩ ö̧tä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩ ä̧'cho̧mȩnä̧mä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä jui'ätötó. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ujutumä abora̧'a̧ päi'önämä úcuo te'äu pätö juiyäcuotöjä. Úcuo te'äunu pätömä, tadi yarö
pä'ö Dios ö hueähui'inome jubötä úcuo tetähuäcuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ taditomemä ucutu'inä
ppäcuhuächi'ätucunä päi'önä hueähui'ina'a tadi yarö pä'ömä. 14Ujuturu hueähui'inome
yabonänö 'cuä̧'o̧pä̧rö̧mä̧ mȩ'o̧co̧tö̧jä̧, ucutu'inä ppäcuhuächi'ätucunä tadi yarö pä'ö
hueähui'oca'a jiņa̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧. Cristo adihuä iḩuȩnȩ ucuturu rȩbȩu̧nä̧ ji'ähuinätömä
ujututä jiņa̧'a̧. 15Ujuturu hueähui'inome 'cuä̧'o̧pä̧rö̧mä̧, korotö aditähuä 'cho̧'ip̧ä̧rö̧ jö̧nä̧mä̧
úcuo te'äu pä'ocotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucutu cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ rö̧ä̧cho̧mȩnä̧ ujutu
taditome'inä jiņä̧ isocutä rö̧ä̧cha̧ pä'ö eseunu a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 16 Juhua'acumä ucutu cuidepiyutucu
abora̧'a̧ ka̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähue'äcua̧'a̧nö̧, korotö jo̧mȩnö̧ adi nome
'cho̧'ip̧ä̧rö̧ ta̧mo̧nä̧ úcuo tetäu juiyönä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―úcuo te'äumä Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ úcuo
teähuäcua'a̧nö̧―.h 18 Ya̧tȩ chutä amonätä̧ hue'äu ku̧nä̧u̧mä̧ iso päi'önä jö̧nä̧ hue'ö ku̧nä̧hua̧mä̧cö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧cu̧tä̧ iso päi'önä jö̧nä̧ hue'ö ku̧nä̧hua̧mä̧.

Pablomä chutä ötö'cö suronätä ucuocuä'chiyäcu iso jö̧nä̧tä̧ ädä nö huȩnȩ

11 1 Tta̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ chucuocuomenämä cuami 'quicuhuächi'ätucua öhué.
Juhua'acumä ömä cuami 'quicuhuächi'ätucuäcusä iso päi'önä. 2Dios amöcuädönätä

amöcuädösä ucuturumä―¡ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧ repe ahué!― pä'ö. Ttömä cuirecuorömä Ya̧tȩrö̧tä̧ ö'cätö
chu̧ju̧niņä̧u̧jä̧ ucutumä, yajute 'cu̧'huä̧pa̧ju̧ru̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ chij̧ȩpä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ö Cristorömä.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yȩdȩcuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ äca jö̧nä̧ hua̧ huo̧juȩcu̧nä̧ jȩpö̧ yapare jiähuäcua, Eva
yapare kese nö'a̧nö̧ ucutu'inä cuamöcuädätucu surojuoächö'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧, chu̧'ä̧cua̧ Cristorötä
cuamöcuädätucu surojuoächa'acu pä'ö. 4 Ya̧tȩ ichö ka̧ra̧ Jesús ötö'cö huȩnȩ, ujutu jitähuococu
piņö̧ ötö'cö huȩnȩ jiäu u'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuȩmä̧tu̧cuo̧co̧cu̧ pinötä̧ ka̧ra̧ a̧'cua̧ru̧hua̧rö̧tä̧
cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuesetätucuocö jiņö̧ huȩnȩ koro adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩtä̧
cuesetätucua pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧ tocu'huätucua pä'ö huotöjä a̧'cua̧ra̧'a̧ ucutumä. ¡Ja ucutuhué!

5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―hueipinä̧u̧ u̧ jiņä̧ isocu jue'ipotö ö'inä pabonänötä̧ hua̧mä̧cö̧sä̧ ömä―
pä'ö chamöcuädäunä jä̧cu̧sä̧. 6 Chiḩuȩnȩnä̧mä̧ micuähuoca'atä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ chucuocua'anä
huo̧juä̧huä̧nä̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧ huocösätó. Tö̧jö̧mä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ huäjunä cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧
ij̧ȩcuiņä̧tö̧jä̧ ujutumä. 7Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ micuä juiyönätä ji'ähuinösä ucuturumä,
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ötämä usurä işa̧tä̧ pädi'önä jȩchä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧ ucututä úcuo ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö päcuhui'ätucunä.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩchä̧cuä̧huo̧mȩnä̧ ¿suronä jȩpiņö̧sä̧ tä̧ji?̧ 8 Korotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧
ucuturu ppädädiyatö pä'ö chaditö micuä mita'a chȩmo̧mȩnä̧, ¿nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pinö̧sä̧
tä̧ji?̧ 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ chö̧jo̧mȩnä̧ örö recuä rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ jä̧'ȩpä̧rö̧
jö̧nä̧ mȩ'o̧pä̧ro̧cö̧ pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotö Macedonia rȩjȩra̧'a̧ ö̧ ichätötä
örö recuärö̧jö̧ ppä ädä̧riņä̧cu̧sä̧. Juhua'acumä o'ca juiyönä ö̧tä̧ ucuturu mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧

jö̧nä̧ pädi'ö juiyönätä a̧'ä̧rä̧cuä̧huiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ chö̧jä̧cua̧sä̧
ömä. 10 Cristo ö iso jö̧nä̧ huȩnȩmä̧ önätä ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ Acaya rȩjȩ ö̧ úcuo

te'äunu pädä'chömä ya̧tȩ'iņä̧ pädö juiyönämä o̧ȩpiy̧ä̧cua̧sä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pädäjimä, ¿dä̧bö̧
pä'ö päda'a ö? ¿Ucuturumä repeäcuähuä juida'a ö pä'ösä tä̧ji?̧ Diostä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧ ucuturu
repeda'amä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jȩchä̧'ij̧ö̧mä̧ juhua'a yabocutä jȩpö̧ chö̧jä̧cua̧sä̧, ―Pablo jö̧
ta̧'a̧nö̧ yorätehuätöjä ujutumä― pä'ätö úcuo te ähuä'chö cä ädi'önä jȩcha̧tö̧ pä'ö. 13 Ja̧'hua̧nö̧
huotömä ―ujutu'inä hueipinä̧u̧jä̧― pä ömä yaparehuätö. Ttaditähuämä yaparetä jȩ ä̧'cha̧'a̧nä̧
Cristo hueipinä̧u̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pa̧ja̧cuä̧rä̧'chö̧tä̧ jȩpä̧tö̧. 14 Pomä, koromenämä jo̧ca̧'a̧tó. Satanás'inä
isoppa hua̧ tȩa̧u̧tä̧ hua̧ Dios huȩ'ä̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pa̧ja̧cuä̧rö̧ jȩpä̧'chö̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ¡chutä
umöhuäyotö'inä adihuänä adicuä ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ pa̧ja̧cuä̧rä̧'chö̧ jȩ o̧mȩnä̧mä̧ jeruhuoca'ató!
Jahuätö röjinä ö̧jä̧cuȩmä̧ aditähuä pö̧nä̧ jiņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó.

Jitörötä pä'önänö a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ Pablo päinö huȩnȩ
16 Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'ösätó. ―a̧'cua̧ jui'̧a̧― jö̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ päo ó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧
a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩchö̧ ö̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätucui ö, ö'inä a̧'u̧cu̧nä̧ cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu

pädäcua'a̧nö̧. 17 Pa̧'a̧nö̧ cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu pädä'chömä Tu̧ru̧hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ pä'ocösä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧ jui'ätö pä a'a a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧ pä'ä'chösä. 18 Korotömä recuätö ja̧'a̧ depä
hueähuä a̧'cua̧rö̧nä̧ a̧mo̧nä̧ úcuo te'äu pä'ätömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ö'inä cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu
pä'ösätó. 19 ¿Ucututä̧cö̧? huo̧juȩcu̧nä̧ huotö jö̧nä̧ kä̧nö̧, korotötä a̧'cua̧ jui ö eseunutä ja̧'a̧tä̧
topätömä. 20 Ya̧tȩ, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ päcuhui'ätucunä jȩa̧'a̧nä̧mä̧ ja̧'a̧tä̧ topäcuähuätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucui'a'anä'inä, cuiäre 'choipa'anä'inä, chutätä úcuo işa̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧,
cui'änä 'pȩä̧'cha̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'a̧tä̧ topätöjä. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ dä̧'ä̧ rö̧jä̧chi'̧a̧'a̧nä̧'iņä̧ pä'ösätó,
ujutumä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩta̧ pä'ömä juiyupinätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä úcuo te'äunu
pä a pä'ö jö̧ ö̧mä̧, ö'inä úcuo te'äunu pädajimä ku̧nä̧rö̧sä̧. Ja , a̧'cua̧ jui'ätö ucuocu'a̧nö̧tä̧
ucuocusä pomä.

22 ¿Jahuätötädi ̧ Hebreos ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä? Ttö'inä jahuätötä işa̧sä̧. ¿Jahuätötädi ̧ Israel
ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä? Ttö'inä jahuätötä işa̧sä̧. ¿Jahuätötädi ̧ Abrahamminä ahuaruhuä'cotö jö̧nä̧

huotömä? Ttö'inä ja̧u̧tä̧ ahuaruhuä isotö işa̧sä̧. 23 ¿Jahuätömä Cristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ tä̧ji?̧
Ja , ömä a̧'cua̧ jui'ätö ucuocu'a̧nö̧tä̧ ucuocusätó. Ttömä jahuätö ö'inä abonänö jö̧nä̧
Cristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adicuä ömä jahuätö ö'inä abonänö aditä̧riņö̧sä̧.
Cuäcuäpö ubara uhuecuä ömä pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä cuä̧cuä̧pä̧cuä̧hua̧ pinö̧sä̧. Cärenä
päcuähuä ö'inä jahuätö ö'inä abonänö rö̧ȩnä̧ cärenä pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'are örohue'ä ömä
rö̧ȩnä̧tä̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ö̧ja̧ ö̧mä̧ treinta y nuevenö jo̧mȩnä̧ ä̧nu̧chu̧nä̧ cuäcuäpö ubara
u̧'huȩcua̧ pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧mä̧ jȩ ̧nä̧cu̧sä̧ jim̧ö̧tȩ jähuä jo̧mȩnä̧. 25 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ işo̧'quȩnä̧

cuäcuäpö ubara uhuecuä ömä, huäbodäcuänä jo̧mȩnä̧ jȩ ̧nä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'utenämä
inädunä icuäu cuinäcusä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huoi'canä 'chä̧nö̧mä̧ huäbodäcuänä jo̧mȩnä̧ mo̧'ä̧chiņö̧sä̧
dubora rö̧ora ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute yodonö ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya'ute mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧ dubora
rö̧oranä riņö̧sä̧. 26 Cueächäcuähuä'inä, rö̧ȩnä̧tä̧ cue'ächä'chö usurä ȩmä̧huiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ajehuiyä ö'inä ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'ö örohue'ä u'huinösä. Nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧
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ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'ö örohue'ä u'huinösä. Cha̧mo̧nä̧ chiŗȩjä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ ra̧huȩpij̧o̧mȩ
'cuä'ope'inösä. Judíos huocotö ö'inä ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä. Ötahuiyä rö̧o̧mȩ ö̧'iņä̧
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä. Ttö̧ja̧ toächome ö'inä ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä. Dubora
rö̧ora ö'inä ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä. ―Tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöjä― pä ähua'anä yapare ö̧ja̧ ö̧'iņä̧
ra̧huȩpij̧o̧mȩ 'cuä'ope'inösä. 27Adicuä ö'inä chijuiyuhuächi'önätä aditä̧rö̧ kiņö̧sä̧. Ä'ö'inä
chä'oca'atä pödi u'u kiņö̧sä̧. Ppäi uhuähuä ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧di ̧ uhuähuä ö'inä usurä
ȩmä̧huiņö̧sä̧. Chu̧cuȩ'iņä̧ juiyönätä kiņö̧sä̧ rö̧ȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chöäre ̧yu̧'iņä̧ juiyönä kä̧nö̧
diyo u'huinösä. 28 Ja̧u̧ jähuätämäcö. Mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätö ö̧ja̧cu̧
o̧du̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ amöcuä̧rö̧ cha̧'cua̧ a̧dȩcuä̧'chö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ ämäcö juäi huä̧mä̧dia̧̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧.
29 Ya̧tȩ ijuiyuhuächi'önä päi'omenämä ¿ ö'inä chijuiyuhuächi'önä päi'oca'a tä̧ji?̧ Ya̧tȩ mo̧ä̧chö̧nä̧
jȩ o̧mȩnä̧ ¿ ö'inä cuo'ö chicua'a a̧'cua̧rö̧nä̧ suro pädi'önä päi'oca'a tä̧ji?̧ 30 Cha̧mo̧nä̧ úcuo
te'äunu päda pä'ö jö̧ ö̧mä̧ chijuiyuunä jö̧tä̧ cä'epö úcuo te'äu pä̧dä̧cua̧sä̧tó. 31 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
Ö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o Diosmä, cädi'ome'inä juiyönä adihuä Işa̧ pä̧'ä̧hua̧mä̧ u̧huo̧juä̧cu̧sä̧
yapare pädoca'amä. 32Damasco ötahuiyära̧'a̧ ö̧mä̧ hueähuä ru̧hua̧ Aretas ötö'cönä ru̧hua̧mä̧a
su̧ro̧da̧u̧ru̧ hue'inödo Damasco ö̧ja̧ öäre ötahuiyä ä'ca a̧ ä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö örö 'chu ädiyarö
pä'ö. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ dejäcänä chȩca̧'a̧nä̧ ötahuiyä o̧ȩcuo̧ca̧ isatenä ̧mȩyȩdiņä̧cu̧sä̧ ja̧u̧ u̧
chö̧jip̧a̧ pä'ömä.

Pablo idepänä baraunä ka̧ri ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ kiņö̧ huȩnȩ

12 1 Chamonätä úcuo te'äunu päda pä'ömä adihuoca'anä pä'ösätó jiņä̧. Jitämä Chu̧ru̧hua̧ ö̧
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ toäcuähuä'inä, ya̧nä̧ jähuä huäjuätö icuähuä'inä ji'äusätó. 2 Ya̧tȩ

ö̧ja̧ işa̧rö̧ huo̧jua̧sä̧, Cristonä hua̧rö̧. Ja̧u̧mä̧ mo̧ro̧jä̧, huä̧bo̧jä̧cuä̧ işä̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧
piņö̧. ¿Jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inöcö̧? ¿Jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧cö̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ina'amä?
jȩru̧pa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä huo̧jua̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧ ö̧mä̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ pa̧ja̧cuä̧nö̧ a̧'ȩ jo̧mȩnä̧
'cuäopina'a täcö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧u̧mä̧, ¿Jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inöcö̧?
¿Jä̧ ä̧pä̧ya̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧cö̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ina'amä? jȩru̧pa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä huo̧jua̧. 4 Ja̧u̧mä̧
Paraísob işä̧jä̧ra̧'a̧ päi'önä ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö. Juhua'a ömä pä'ö'inä pähuome juiyönätä jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧, ö̧ja̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ ucuocua pä'ömä hueähui'ocötä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧tä̧ úcuo
te'äunu pä̧dä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötä cha̧mo̧nä̧ úcuo te'äunu pä'ähuocösä. Chijuiyuu juäitä
úcuo tȩdä̧huä̧cua̧sä̧. 6 Chamonätä úcuo tedähua pä'ö chöjö'cö ömä a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧
jö̧nä̧ hua̧tä̧ pä'i'ajisä. Iso jö̧ huȩnȩtä̧ jidäu'a̧nö̧ hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'ocösä ya̧tȩ'iņä̧ örö
toome ö'inä, jidähua'a ä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ amöcuädä'chö juiyäcua'anö chötö'cömä.

7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huäjuätö icuähuämä juiyo adiunä rö̧ȩnä̧tä̧ örö ij̧ȩcuä̧chä̧'cha̧'a̧ ö̧ cha̧mo̧nä̧
úcuo tedähua'acu pä'ömä chidepänä baraunä ka̧ri ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ iyähui'inäcusä, Satanás ö
huȩ'ä̧hua̧rö̧. Ttörö 'ta'taiyarö pä'ö iyähui'inäcusä abora̧'a̧ 'cuäo'i'önä cha̧mo̧nä̧ úcuo tedähua'acu
pä'ömä. 8 Ja̧u̧ örö cädi'a pä'ömä huäbodäcuänä ajuähuipönö jä̧'ȩpä̧riņö̧sä̧ Chu̧ru̧hua̧rö̧mä̧.
9 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧dȩpä̧rä̧cu̧mä̧ päinäcusä ―Ttö mippoönä ppädädinömä täcö rö̧a̧'a̧. Juhua'a
yabonömä recuärö̧jo̧co̧cu̧jä̧ ucumä. Ttö chujurumä juiyupätö jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jo̧mȩnö̧
ujuruhuächönä juoächa'a― päinäcusä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧ isocumä ö chijuiyuu juäitä juiyo

esehuä̧rö̧nö̧tä̧ úcuo tȩdä̧huä̧cua̧sä̧ Cristo ujuru önä kä̧mä̧dä̧rä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧

a11:32 Ötö'cönä ru̧hua̧mä̧ gobernador pä ä'ijäcu'a̧nö̧ huinödo.
b12:4 ―Paraíso― pä'inätödo mo täbocö ö̧ja̧ a̧diḩuä̧jä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ işä̧jä̧ pä'ö. Juhua'amä pä'inätödo Edén
pä a jiņö̧'a̧nö̧ Dios öadihuä ko̧mȩ adiunätä ö̧ja̧ pä'ö, huȩnȩ'iņä̧ juiyönä, yorö'iso eseutä esehuome pä'ö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ işä̧jä̧ ja̧'a̧nä̧, mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ huä̧bo̧jä̧cuȩ işä̧jä̧ jiņa̧'a̧do Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧ ̧rȩbȩhuo̧mȩ
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ mä̧cuä̧ depänä o ächä̧cuȩ a̧ ä̧ra̧'a̧nä̧.
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ömä chijuiyuhuomenä'inä, suronä pä omenä'inä, recuä rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧'iņä̧, ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara
u epomenä'inä, huȩnȩ päi'omenä'inä Cristorö amöcuädö ȩsȩhuä̧rö̧tä̧ chȩsȩhuä̧rä̧cua̧sä̧ pa̧'a̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧. Ttömä chijuiyuhuomenätä ju̧ru̧hua̧sä̧.
11 ¡Ja ! Tta̧'cua̧ jui'ätö ucuocu'a̧nö̧ cha̧mo̧nä̧ chötö'cö úcuo tedäunä päi'a'a ucututä ja̧'hua̧nö̧

chucuocunä jȩcu̧'huiņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucututä jiņa̧'a̧ chötö'cö adiu cucuocuätucu'a̧nö̧
huinätömä. Hueipinä̧u̧ huotö ö jiņä̧ iso jue'ipotö ö'inä pabonänötämä huocösä ömä,
chamonämä micuähuocötä hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧nä̧. 12Hueipiņä̧u̧ isotö işa̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ iso päi'önä
ja̧'a̧ pä'ö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ ij̧ȩcuä̧mä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧. Ttötämä chami 'qui'ächi'ö
chö̧ja̧'a̧nä̧, Dios ö ij̧ȩcuä̧'iņä̧, ye'önö esehuächi'önä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, Dios ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ topinätöjä. 13 Korotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ ö̧mä̧ ¿ ̧yȩ ö̧ pabotä jö̧nä̧ huotö
cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ucutumä? ¿Ämäcö cä'epö u̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu jȩcho̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ ö̧
tä̧ji ̧ pabotä huotö cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧? Ja̧u̧nu̧mä̧ ¡Piy̧ȩ suronä jȩchiņö̧mä̧ unichi'iyätucui ö!c

14 Jitämä täcö huäbodäcuänä päi'önä ucuturu do'ächö chicha pä'ömä jo̧mȩnö̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
chichomenämä ämäcö cä'epö u̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ jȩchiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧, cuiäretucu ja'ate'ömä
chichoca'a ö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucuturutä ja'ate'ötä chiçhä̧cua̧sä̧. Ppo̧'ä̧tö̧mä̧cö̧ ä̧'o̧tö̧rö̧
a̧ ä̧ra̧ pä'ö ca̧ca̧tä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧mä̧. Ttä̧'o̧tö̧tä̧ ja̧'a̧ ̧ ̧mö̧rö̧ a̧ ä̧ra̧ pä'ö ca̧ca̧tä̧rö̧ ku̧nä̧tö̧mä̧.

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu cua̧'cua̧rö̧tu̧cu̧ ja'ate'ömä ȩsȩhuä̧rö̧nö̧tä̧ cha̧mo̧nä̧ chiäre be'epäjipö
chiçuä̧cua̧sä̧. Cha̧mo̧nä̧ be'epäcuäu chicu u'inä huä̧iņä̧tä̧ jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturu
rö̧ȩnä̧ repedomenämä pabonänötä̧ repe'ä̧cuä̧hua̧ pä'i'ösä pärocua'a ömä. 16 Ja̧'hua̧nö̧mä̧
huä̧iņä̧ ja̧'a̧. Ttömä ämäcö cä'epö u̧huȩna̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ pinö̧sä̧ ucuturumä.
¿Huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädö yapare jȩchiņä̧u̧jä̧ tä̧ji?̧ 17 ¿Cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ huedinä̧u̧nä̧tä̧ cuiäre nä̧u̧cuiņö̧sä̧
tä̧ji ̧ ötä abonänö chu̧ju̧nä̧rö̧nä̧? ¿Ya̧tȩnä̧tä̧'iņä̧ jȩpiņö̧sä̧ tä̧ji ̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧? 18 Titorömä hue'inösä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧cu̧mä̧ ka̧ra̧ tö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ hue'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ ¿cuiäre nä̧u̧cuiņö̧ tä̧ji ̧
Titomä? ¿Ja̧u̧cu̧, öcu jiņä̧ ya̧tȩ a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Yoräteunätä jȩpö̧
ko̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ tä̧ji?̧ 19―Huȩnȩ huocotö a̧'cua̧rö̧nä̧ tamöcuädiyatö pä'ötä pä'ätö― jö̧nä̧mä̧
cuamöcuädätucuó ujuturumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ujutumä Dios ä'ca ö Cristonätä ucuocuätöjä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyo repedä̧u̧, o'ca juiyönä jȩtö̧mä̧ ucutu böo juo'ö cujuruhuächiyätucuatö pä'ötä
jȩpä̧tö̧jä̧. 20 Chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ örö pä̧huä̧ rö̧jo̧co̧mȩ päte'ö jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ tocha'acu pä'ö
yȩdȩcuä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧. Pärocua'a ö ö'inä ucuturu pä̧huä̧ rö̧jo̧co̧mȩ päte'ötä chö̧ja̧'a̧cu̧ pä'ö.
Pä'ä'chäcuäutä, ―¡ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue!― pä'ö pä̧huä̧ u'utä, pä̧içuä̧chi'̧ö̧ huopä'chötä,
―¡katä chu̧ju̧nä̧ra̧hué!― pä'ö amöcuädä'chötä, korotö ötö'cö suronä ucuocuä'chötä, abo
ja̧'a̧nä̧ ucuocuä'chötä, a̧mo̧nä̧ ö̧jö̧ úcuo te'ähuä'chötä, 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ rohuähuä'chötä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ pä'ö. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chiŗȩbȩhuo̧mȩnä̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ dä'ä udunä
päi'önä Diostä jȩa̧'a̧cu̧, recuätö suronä jȩ ä̧'chiņö̧ cha̧'cua̧ a̧dȩcua̧'a̧cu̧ pä'ö, surojuo ächinö'inä,
recua pocojucu jȩ ä̧chiņö̧'iņä̧, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩ ä̧'chiņö̧'iņä̧ pärou amöcuädoca'atä topö.

Ka̧cuä̧mö̧ to äcuähuiyarö pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

13 1 Jitämä huäbodäcuänä päi'äcua'ató ucuturu do'ächö chichäcua'amä. ―O'ca juiyönä
pähuämä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö u̧huo̧jua̧ pä'ömä, ta̧ju̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ huämetucuänä

c12:13 Pablomä Corintos ö̧ja̧rö̧mä̧ suronä jȩpo̧cö̧ piņö̧. Jitötätä suronä ucuocuä'chinätömä, ―Pablo suronä jȩpiņö̧
ujuturu― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä jȩpo̧cö̧ piņö̧. Adiunätä jȩpö̧ kiņö̧ jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧mä̧. Ttöäre iyähuä'inä
ȩmo̧cö̧ piņö̧ ju̧huȩnȩ ö̧ja̧'a̧nä̧ u̧cuȩ ucua pä'ö'inä, ä'a pä'ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pä'inödo ―Ämäcö cä'epö u̧huȩna̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩcho̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧― pä'ömä.
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jö̧ ö̧'iņä̧ topinätö ji ähuomenätä huo̧juä̧huä̧cua̧'a̧do―.i 2 Pä'äji'inä jidähuina'anä jitä'inä
ju̧huȩnȩtä̧ todärenä päi'önä chiŗȩbȩhuiņö̧ pä̧nä̧ chö̧ja̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧nä̧ ä'canätä pä'ö ku̧nu̧sä̧tó
todepö pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ huȩyu̧tu̧ hue'önö, pä'äjitä päi'önä suronä jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önärö'inä ja̧'a̧nä̧. Pä'äji ta̧'a̧nö̧ chichö ömä ya̧tȩrö̧'iņä̧ ku̧niçuä̧ juiyönätä jȩchö̧'a̧nö̧tä̧ hua̧sä̧tó.
3―Cristo Pablonä ucuocua'amä iso päi'önä ja̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ ka̧cuä̧mö̧ totö'anö ja̧'a̧ ujutumä―
päcuhuinätucua'a ö pä'ösä ja̧'hua̧nö̧mä̧. Ja̧u̧mä̧ ucutunämä juiyupocö. Ja̧u̧mä̧ ucutunätä
ju̧ru̧hua̧. 4 Ja̧u̧mä̧ juiyuu juäinämä daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧hua̧ jiņa̧'a̧nä̧ Dios ujuru utä a̧'cua̧rö̧ kö̧.
Ujutu'inä Ja̧u̧nä̧mä̧ juiyupätötä jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧cu̧mä̧ Dios ujurunätä tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧
ucutucumä.

5 Cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö usäu topäcuähuätucui ucututä. Cua̧mo̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧mö̧
topäcuähuätucui. ¿Ucututämä u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧huo̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji ̧ Jesucristo ucutunätä ö̧ja̧'a̧mä̧?
Hueyecuätötä jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä hueyecuocotö
jö̧nä̧ huotötä tö̧ja̧'a̧mä̧ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ötä pä̧huä̧ rö̧jä̧cu̧sä̧ ömä. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrötä jä'epösä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ juiya pä'ö. Ujututä hueyecuocotö jö̧nä̧ tö̧jö̧tä̧
ij̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ömä jädepococu. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiutä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö
amöcuädötä jädepäcu, hueyecuätö jö̧nä̧ huotö a̧'cua̧rö̧nä̧ tö̧ja̧'a̧nä̧ ujutumä. 8 Iso jö̧nä̧ jähuämä
to'ijicumä jȩtö̧ juiyönätä huotöjä. Iso jö̧nä̧ jähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ huotöjä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ujututämä juiyupätötä tö̧jö̧ pä̧nä̧mä̧ esehuä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä juruhuätötä jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jo̧mȩnö̧ cuadihuächiyätucuatö pä'ömä Diosrötä jä'epä̧rä̧tö̧jä̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä
amöcuädö huȩyu̧tu̧tä̧ hue'ösä piy̧ȩ huȩnȩmä̧ todepö pä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧, chö̧jö̧ ö̧mä̧ chutä ujurunätä
huediyarö pä'ö örö hueähui'inö jähuänä pä̧içu̧nä̧nö̧ pädö juiyäcua'anö. Ja̧u̧ ujurunä huediyarö
pä'ö hueähui'inömä böo juo'ö cujuruhuächätucua pä'ötä jö̧, surojuocuhuächätucunä kä'ö chicua
pä'ömä jo̧cö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ hueipinö huȩnȩ
11 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧ cä'ädö kä̧nö̧ pädömä, esehuä̧rö̧tä̧ esehuä̧rä̧tu̧cui ̧ jö̧nä̧tä̧ pä'ösä. Jo̧mȩnö̧tä̧

adihuächätucui. Jitämä cua̧'cua̧ ȩmä̧tu̧cui.̧ Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädö kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ
juiyönätä kä̧tu̧cui.̧ Huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ repe'äcuäu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ kada'ca jö̧nä̧
hua̧ Diosmä ucutucutä ö̧jä̧cua̧. 12Adihuänä teäcuähuä ötä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ te'äcuähuätucui. 13O'ca
toi'önä adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotömä te ähuä̧u̧jä̧do pä'ätötó. 14 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo mippoönä
ppädö'inä, Dios repeö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ucutu
o'ca toi'önärö̧tä̧ kiy̧a̧ ö̧ pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

i13:1 Deuteronomio 19:15
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