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GÁLATAS
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 49-52 D.C.
Pablo, misionero päi'önä äcuomenä i'̧chiņo̧mȩmä̧ Galacia rȩjȩra̧'a̧ jiņa̧'a̧do. Asia rȩjȩ ö̧

―provincia― pä ome jiņa̧'a̧do Galacia rȩjȩmä̧ ―estado― pä äji juäi. Ju̧huä̧jä̧ ö̧mä̧,
Listra ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Derbe ötahuiyära̧'a̧'iņä̧, Iconio ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ i'̧chiņa̧'a̧ jiņa̧'a̧do.
Juhua'a ö ppahuächinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧. Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ jiņa̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧
äcuomenä iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩmä̧. Hechos 13:51'inä, 14:8'inä, 14:20'inä topi. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'a ömä ¿14-17nö a̧'ȩcö̧? 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do.
Ja̧u̧ o̧du̧nä̧mä̧ recuätö judíos ö̧ja̧ kiņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö ö korotö pö̧nä̧mä̧

Hueähuä Huȩnȩnä̧ amonä ujurunä kä̧cuä̧huä̧tä̧ huo̧juȩtä̧'chiņä̧tö̧do, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ jiņö̧ unichi'ötä. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablo ja̧u̧ huȩnȩ jue'epö icu
huo̧juȩ ̧nö̧do piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ o'ca päi'önätä cuipiyäcu Pablo huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ pädi'a pä'ömä pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧
hue'ähua̧mä̧cö̧sä̧. Pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧nä̧mä̧ hueipinä̧u̧ isotö işa̧ pä'i'ocö pinösä.

Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Jesucristo hue'ö ku̧nä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jä'o Dios hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ ja̧u̧ru̧
o'ädinö hue'ö ku̧nä̧huä̧nä̧tä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ pä'i'inösä. 2 Ttömä o'ca toi'önä

tö̧jä̧hua̧tö̧ huotöcu kä̧nö̧ ucuturu huȩyu̧tu̧ hue'ösä, Galacia rȩjȩ ö̧ korome'inä, korome'inä,
Cristonä pä'i'inätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧. 3 Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 4 Ja̧u̧
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ surojö 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ tejächi'iyarö pä'ömä suronä jȩtä̧'ij̧ö̧
micuä päi'önä iyähuinö, Tä'o Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩa̧ pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cädome'inä
juiyönätä úcuo te ähuaröjá 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

6 ¡Ja ucutumä! Koro adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧tä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ö, Cristo mippoönä
ppädäcuähuänä päcuhui'ätucunä huopinörömä ¿o'ca päi'önätä icuipinätöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧ nö̧'ä̧chip̧ö̧tä̧ to̧chä̧rö̧nä̧ jä̧cu̧sä̧ juiyo. 7 Koro adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧
juiya'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ im̧içu̧nä̧ ji'ähuä'chätötä ka̧cuä̧tö̧mä̧. Cristo adihuä ki'̧içuä̧ iḩuȩnȩ jerutu
cua pä'ötä, ucuturu mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ujutu adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ

jitähuinö ö'inä im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧ huȩnȩ ucuturu jiäu umä, ja̧u̧mä̧ suronätä pä'ö ku̧nä̧hua̧ ö̧jö̧'a̧nö̧
hua̧tó, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ huȩ'ä̧hua̧ isoppa hua̧ jö̧ ö̧'iņä̧, ujutu u jö̧ ö̧'iņä̧. 9 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ pä'äji
pä nö ta̧'a̧nö̧tä̧ ppa̧'ä̧dip̧ö̧ pä'ösä ömä pä'äji ta̧'a̧nö̧: Ya̧tȩ'iņä̧ ucutu adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ u̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧nö̧ jö̧ huȩnȩ ucuturu jiäu umä ja̧u̧mä̧ suronätä pä'ö ku̧nä̧hua̧
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ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧tó. 10 ¿Ttö̧ja̧tä̧ öjö'cönä chaditä̧ra̧'a̧ tä̧ji ̧ ömä? Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Jitämä Diostä
öjö'cönä aditä̧rö̧sä̧. ¿Ttö̧ja̧tä̧ esehua ö pä'ö u̧sä̧rö̧sä̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Jiņä̧ ö̧ja̧tä̧ esehua ö
pä'ö jö̧ ö̧mä̧ Cristo u̧mö̧huä̧ya̧mä̧ huocö pajisä.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ, Pablo jiähuinömä Jesucristo ötä u̧huo̧jui'̧iņö̧ huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuinö ötö'cömä

cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧ pädä̧u̧jä̧. Ja̧u̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ ö̧ja̧tä̧mä̧ uhuäbe'ocö jiņö̧.
12 Ttö̧ja̧tä̧ u̧huo̧juȩto̧mȩ ö̧mä̧ huo̧juip̧o̧cö̧ pinösä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö
jidähuä'ijömä ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ ö̧ Jesucristotä u̧huo̧juȩ ̧nä̧cu̧sä̧. 13 Ttö chötö'cömä, judíos
ö̧ja̧ esetö huȩnȩnä̧ chö̧ji'̧ä̧nö̧mä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ ucutumä, Dios umöhuäyotö Cristonä pä'i'inätö
esetö huȩnȩ si'epö chicua pä'ömä, abora̧'a̧ päi'önätä ubara u'epö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ chö̧ji'̧ä̧nö̧mä̧.

14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cha̧mo̧nä̧ chahuaruhuä judíos ö̧ja̧ ö̧mä̧, jitöcu chu̧huo̧juä̧chä̧u̧ u̧'iņä̧ abonänö
päi'önä huo̧juȩcu̧nä̧ huinösä̧ judíos ö̧ja̧ esetö huȩnȩ ö̧mä̧. Jahuätö ö'inä abonänö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ aditä̧riņö̧sä̧ chö̧tä̧möminä jȩ ̧'ä̧nö̧mä̧. 15,16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä cha̧ju̧
köacuä jacuä chȩcä̧iţä̧ ö chö̧jä̧cuȩ pojopö ku̧niņö̧ pinömä, chutä mippoönä ppädäcuähuänätä
örö huopinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Chutä Diosmä, I ̧ ̧ ö̧jö̧ önätä ij̧ȩcuä̧chiy̧a̧rö̧ pä'ö kö'quinö I ̧ ̧

ötö'cö judíos huocotörö jidähuiyarö pä'ö. Dios ja̧'hua̧nö̧ jidähuiyarö pä'ö öjö'cächi'omenämä
ötämä depä'inä, ucuoja'inä ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧mä̧ ucuocuocö pinö̧sä̧ yotäcumä. 17 Ja̧u̧nu̧mä̧

Jerusalén ötahuiyära̧'a̧'iņä̧ huä̧mip̧o̧cö̧ pinösä Jesucristo örö'inä hueipö juiyäi hueipinä̧u̧ru̧ tocha
pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Arabia rȩjȩra̧'a̧tä̧ 'chiņö̧sä̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenämä Damasco ötahuiyära̧'a̧tä̧
ppa̧'ä̧chiņö̧sä̧.

Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ Pablo jiähuinömä hue'icuotö pinätö ö'inä u̧huo̧jui'̧o̧cö̧ jiņö̧ huȩnȩ
18 Ja̧u̧nu̧ o'comenä huäbodäcuä a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'a Jerusalén ötahuiyära̧'a̧ huä̧mip̧iņö̧sä̧

Pedrorö chu̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö. Quincenö mo̧ro̧ jo̧mȩnä̧tä̧ kiņö̧sä̧ ja̧u̧cu̧mä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ chö̧ja̧'a̧nä̧
korotö Jesucristo hueipinä̧u̧ru̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ topocö pinö̧sä̧. Tu̧ru̧hua̧ ö̧jä̧hua̧ Jacoborötä topinösä.
20 Piy̧ȩ huȩnȩ ucuturu huȩyu̧tu̧ huedömä Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ yorö'iso yaparemä pä'ocösä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ kä̧ji'̧ca̧mä̧ Siria rȩjȩra̧'a̧'iņä̧, Cilicia rȩjȩra̧'a̧'iņä̧ 'chiņö̧sä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Judea
rȩjȩ ö̧ Cristonä pä'i'inätömä, korome ö'inä, korome ö'inä jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧
'ärenä topömä eruhuinäcusä. 23 Jahuätömä ö chötö'cömä ä̧ju̧cu̧tä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jiņa̧'a̧:

―Pä'äjimä ujuturutä ubara uhuepä'cha pä'ö ru̧'huä̧rȩ'iņö̧mä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ,
chutä si'epö icua päinö huȩnȩtä̧ ji'äudo jitämä― pä'ö ji ähua'atä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧ jiņa̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ örö amöcuädö Diosrötä eseu úcuo te'ähuinätö.

Korotö hue'icuotö Pablo judíos huocotörö jiähuiyatö pä'ö esecuinö huȩnȩ

2 1 Ja̧u̧nu̧ o'ca'a catorcenö a̧'ȩ 'cuäopinö o'ca'atä pä'äji ta̧'a̧nö̧ Jerusalén ötahuiyära̧'a̧
huä̧mip̧iņö̧sä̧ Bernabécu 'chä̧nö̧. Titorö'inä o'ipinösä. 2 Juhua'a chu̧huä̧mi'̧a̧ pä'ömä ya̧nä̧

jähuä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ ö̧ hueähui'äcu huä̧mip̧iņö̧sä̧. Huä̧mip̧ä̧ji'̧ca̧mä̧ ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huotöcutä ca̧ca̧cuip̧ö̧, Judíos huocotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuä'ijö huȩnȩ ji'ähuinösä
jahuätö ä'ca ömä. Ja̧u̧nu̧mä̧ korotö'inä toome, päcuotö ucuotäcuähuotöcutä ca̧ca̧cuip̧ö̧
ji'ähuinösä, ―jiähuinö'inä, jiähuä̧cuȩ'iņä̧ micuähuoca'atä ji'ähuä'chö― pähuächa'acu pä'ö.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Tito'inä, ötäcu kiņö̧rö̧mä̧ griego ö̧ja̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, hue ä̧ro̧co̧cu̧ piņö̧ ij̧ȩta̧
'cuiocuä jȩä̧cuä̧hua̧ pä'ömä. 4 Piy̧ȩ ötö'cömä huȩnȩ ö̧'ȩpiņä̧tö̧ jiņa̧'a̧ korotö amonätä̧ tö̧jä̧hua̧tö̧
huotö, tö̧'quȩtȩnä̧ yä̧huä̧iņä̧ do'ädäcuähuotömä. Cristo Jesúsnä pä 'inö o'ca'a Hueähuä Huȩnȩ
huȩä̧rö̧ juiyönä tö̧jö̧mä̧ a̧'a̧nö̧ ja̧ pä'ö yä̧huä̧iņä̧ to ä̧ra̧ pä'ö tö̧'quȩtȩnä̧ da̧ja̧huä̧rö̧nö̧ do'ächinätö,
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Hueähuä Huȩnȩ ö̧ nö'cö rötähuotö jö̧nä̧ pä 'iyatö pä'ö. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö hue ömä
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ esetocotö pinätö̧jä̧ ujutumä, iso päi'önä jö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩtä̧ amöcuädö
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutumä jiņä̧ juhua'a yabocutä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧ huinätömä juhua'a yabocunänö chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧
päi'önämä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩto̧co̧cu̧ pinösä jareönä jähuämä. Ucuotäcuähuotö a̧'cua̧rö̧nä̧
huotö úcuounä ö̧jö̧mä̧ micuähuococusä, Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ topocö ja̧'a̧ ö̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pärocua'acutä judíos huocotörö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähua pä'ö örötä
hueähui'ina'amä u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧, ―Pedro judíos ö̧ja̧rö̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiähua
pä'ö hueähui'inö'anö ja̧'a̧― pä'ö. 8 Pedro judíos ö̧ja̧rö̧tä̧ jiähua pä'ö pätetö huȩ'ä̧hua̧ ö̧jö̧nä̧
hue'ipinömä, örö'inä pätetö hue'inö judíos huocotorötä jidähua pä'ö huȩ'ä̧hua̧ pädi'önä.
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Jacobo'inä, Cefas'inä, Juan'inä jue'ipotö a̧'cua̧rö̧nä̧ huotö ja̧'a̧nä̧, Dios mippoönä
ppädäcuähuä huȩnȩ örötä pätecuächina'a u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧, ujutucutä esecu ij̧ȩcuä̧
päi'önä u̧mö̧nä̧ te'ähuinätö, Bernabérö'inä örö'inä, judíos huocotörö ji'äu ̧'cha̧'a̧nä̧, jitömä
judíos ö̧ja̧rö̧tä̧ ji ähuäcua'anö pä'ö. 10 Jiy̧ȩtȩtä̧ tunichi'ö juiyiyatö pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧ jahuätömä,
usurä isotörö ppädäcuähuätä.a Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ötä'inä ja̧u̧tä̧ juäi to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ chadita pä'ö
pä̧huä̧rö̧jiņä̧cu̧sä̧.

Pedro jäyä jȩiņö̧ Pablo jue'epö icunu jiähuinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ Pedromä, An oquía ötahuiyära̧'a̧ ichinö pä̧nä̧mä̧, chutä jäyä jȩiņa̧'a̧ ö̧

pä̧tȩcuä̧nö̧ kä̧mä̧dö̧ jäyä jȩiņö̧mä̧ jue'epö icunu pädinäcu. 12 Pa̧'a̧nö̧ jȩiņa̧'a̧ ö̧ pädinäcu.
Jacobo huȩiņä̧u̧ chö juiyäimä judíos huocotöcu, u̧cuȩ'iņä̧ cuä'chinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chinö
o'ca'amä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧'chö̧ jȩpä̧'chiņö̧, ̧jȩta̧ 'cui'opö jȩä̧cuä̧huä̧ úcuo te'ähuätörö yecuä'cha'a ö.
13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö judíos ö̧ja̧'iņä̧ Pedro jö̧ ta̧'a̧nö̧ yapare jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ jȩpä̧'chiņä̧tö̧,
Bernabé'inä jahuätö yapare jȩ ö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩö̧nä̧ päi'inäcu. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, iso päi'önä
jö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧ jȩ o̧ca̧'a̧ tochomenä, o'ca toi'önä ä'ca ö Pedrorömä
pä'inösä: ―Ucu, judíos ö̧ja̧ işa̧mä̧, judíos huocotö ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ kö̧jä̧. Judíos ö̧ja̧
hueye kä̧cuä̧huä̧nä̧ ko̧cö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ¿dä̧bö̧ pä'ö judíos ö̧ja̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ö̧jiy̧a̧cu̧ pä'ö

huecu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧ ö̧ judíos huocotörömä? 15Ujutumä judíos ö̧ja̧ jö̧nä̧ uhuäpächinätöjä. Judíos
huocotö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ pä'ähuotö jö̧nä̧mä̧ uhuäpächocotö pinätö̧jä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧mä̧ “ya̧tȩ'iņä̧ Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ huȩnȩ jui'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ pä'i'ocö. Jesucristorö
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧ huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö pä a'amä” pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧.

Ujututä'inä Cristo Jesúsrutä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätöjä huȩnȩ jui'ätö pä 'a pä'ömä,
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧cö̧. Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ huȩnȩ jui'̧a̧
pä'i'ajimä toa'a. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristonätä huȩnȩ jui'ätö pä 'a pä'ö tusa'anä ta̧mo̧nä̧ tusurä
ij̧ȩcuä̧chö̧ ö̧mä̧, ¿Cristo ja̧'a̧ tä̧ji ̧ suronä jȩtö̧nä̧ hue'ä̧rö̧mä̧? ¡Yorö'iso ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! 18 Kä'ö
chicuinö jiņö̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ cädepa pä'ö jȩchö̧ ö̧mä̧ suronätä jȩpa̧jişä̧. 19 Ttömä Hueähuä
Huȩnȩ huȩä̧ro̧mȩ ö̧mä̧ täcö 'corupä'i'inötä hua̧sä̧, Dios ötä a̧'cua̧rö̧ chö̧ja̧ pä'ö.

20 Ttömä Cristocu yo̧mȩtȩnä̧ pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧hua̧ pä'i'ö 'corupä'i'inötä hua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ömäcö̧ ja̧'a̧ jitä kö̧mä̧. Cristotä ja̧'a̧ kö̧mä̧, jitä önä kö̧tä̧. Jitä chidepänä chö̧jo̧po̧'ö̧mä̧ Dios I ̧ ̧rö̧

cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ kö̧sä̧. Ja̧u̧mä̧ örö repe'ö, hua'arera̧'a̧ iyähuinö ötä chö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö. 21Dios
mippoönä ppä̧dä̧rö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ mȩya̧dö̧ icuocösä. Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ö Hueähuä
Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jö̧ ö̧mä̧ Cristomä micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ 'corupä'i'inaji― pädinäcu.

a2:10 Usurä isotömä recuätö jiņa̧'a̧do Jerusalén ötahuiyänä'inä, Judea rȩjȩnä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ judíos huocotömä
pärätä ku̧nä̧riņä̧tö̧. Romanos 15:26-27'inä, 1 Cor 16:3'inä, 1 Cor 9:11'inä, 2 Cor 9:1-2'inä topi.



Gálatas 3.1 4

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ iyäcudo

3 1 ¡Isoo, ucutu Galacia ö̧ja̧ amöcuädäcuähuä jui'ätöhue! ¿Dijä̧ ö̧ iso jö̧ huȩnȩ cuesetätucu
juiyönä ucuturu 'täppopö cua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpiņö̧mä̧? Jesucristo daunä pȩ'o̧pö̧

rö̧nä̧hua̧rö̧ cui'ärenä tocu'huätucunä huäjunä ij̧ȩpö̧nö̧ jiäcuähui'ina'a ucutu cuä'catucu
jo̧mȩ ö̧mä̧. 2 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧ ucutu u chu̧huo̧jua̧ pädömä: ¿Tta̧'a̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ cuȩmiņä̧tu̧cua̧'a̧
jä̧ ö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧? ¿Hueähuä Huȩnȩ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧ tä̧ji?̧
Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧ cuȩmiņä̧tu̧cuä̧cu̧.
3 ¡Ja ! ¡Juiyodí ̧ ucutu cuamöcuädö jui'ätöhue! Ucutumä äcuomenämä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧
kä̧mä̧diņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧mä̧diņä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ¿jitämä cua̧mo̧nä̧ cuidepä ujurunätä jo̧mȩnö̧
huotö pä'i'ätöjä tä̧ji?̧ 4 Rö̧ȩnä̧ usurä cuȩmä̧huiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧, ¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ ¿Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ ö̧mä̧ micuähuoca'atä jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosmä,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ ppä̧'ä̧dä̧rö̧, ö̧ja̧ eru juäi'inä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧ aditä̧ro̧mȩnä̧
¿Hueähuä Huȩnȩtä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧ aditä̧rö̧ tä̧ji ̧ ja̧'hua̧nö̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧. Huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧riy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧ iy̧o̧pä̧rö̧ ppädä̧rä̧u̧jä̧tó.

Abrahamrö ppäda päinömä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ȩma̧ pä'ö jiņö̧ huȩnȩ
6Abrahamrö ppädinö ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧u̧mä̧ ―Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧

u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ chutä ö adihuä işa̧ jö̧nä̧ amöcuädinäcu―.a 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosrö a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧tö̧tä̧ Abraham i ̧ ̧mö̧ huotö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cui.̧ 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Diosmä judíos huocotörö'inä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'önä jȩä̧cua̧'a̧―
pä'ömä pätecuächäcua'a ä'canätä huȩyu̧cui'̧iņa̧'a̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧
Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧tä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähui'ina'a Abrahamrömä, pätecuächäcua'a
ä'canätä. Pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧cuo̧mȩ: ―Ucunätä ppä̧dä̧dä̧cua̧sä̧ pij̧ä̧ ö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧mä̧―.b
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧ Abrahamrö ppädinö'anö yoräteunä
ppä'ädäcuähuotö pä'i'ätö.

10O'ca toi'önä Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧, pa̧'a̧nö̧
huȩyu̧cuo̧mȩ ka̧'a̧ ö̧: ―Hueähuä Huȩnȩ cuyärunä huȩnȩ huȩyu̧tu̧ rötähua'a o'ca juiyönätä
jo̧mȩnö̧ jȩpo̧'ä̧rö̧ ko̧co̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ huotö o'ca toi'önätä―.c 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Dios ä'ca ömä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä işa̧ pä'i'ajimä. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ömä jeruhuoca'atä ja̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ päa'a ö:― a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä ö̧ja̧ pä'i'ätömä
ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧―.d 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧, Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧

kä̧cuä̧huä̧mä̧cö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―Hueähuä Huȩnȩ jȩa̧ pä'ö kö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧tä̧
ö̧jä̧cua̧―e päa'a ö.

Jesucristotä Hueähuä Huȩnȩ ö̧ ro̧ȩcuä̧ mitähuinödo
13Ujutu Hueähuä Huȩnȩ ro̧ȩcuä̧ micuä mitähuaji ömä Cristotä ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hua̧ jö̧nä̧

pä'i'ö tö̧jip̧ö̧nä̧ imitähuiniyä̧u̧jä̧, pa̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ rötähua'a ka̧'a̧ ö̧ ―o'ca toi'önä dau isodänä
cä'epö rö̧nä̧huo̧tö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ähuotötä jö̧nä̧ huotö―.f 14 Cristo ja̧'hua̧nö̧ ujuturu mitähuinö
Abrahamrö ppä̧dä̧cuȩ pä'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ judíos huocotörö'inä rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö Cristo
Jesúsnätä. Juhua'acumä, Dios A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ iyäcua'a päinö jiņö̧mä̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
tȩmä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö jiņa̧'a̧.

a3:6 Génesis 15:6 b3:8 Génesis 12:3 c3:10 Deuteronomio 27:26 d3:11 Habacuc 2:4; Romanos 1:17
e3:12 Leví co 18:5 f3:13 Deuteronomio 21:23



5 Gálatas 3.15

Dios ppäda päinömä chutä ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩnä̧tä̧ ȩmä̧huä̧do
15 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ö̧ja̧ jähuänätä huȩnȩtö̧ pä'ösätó: Pij̧ä̧ ö̧ja̧ ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jo̧mȩnä̧mä̧,

ucuocu u̧ju̧nä̧ji ̧ micuähuächönä jȩpö̧ u̧ju̧nu̧ o'ca'amä ya̧tȩ'iņä̧ micuähuächö juiyönä jȩa̧
pä'ömä juiya'a täcö. Jiy̧ȩtȩ si'epö cua pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧, rö̧'ä̧dö̧ cua pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ jȩä̧cuä̧huo̧cö̧
täcö. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ ji'äu ku̧nip̧iņö̧ Abrahamrö'inä, Abraham isotö
Işa̧rö̧'iņä̧. ―Ja̧u̧ isotö― jö̧nä̧ recuätönämä päoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ya̧tȩrö̧tä̧ päa'a: ―ucu u isotö
Işa̧rö̧―g jö̧nä̧tä̧. Ja̧u̧mä̧ Cristotä ja̧'a̧. 17 Ttö pädömä piy̧ȩ ja̧'a̧: Dios ja̧'hua̧nö̧ ji'äu u̧ju̧ni'̧iņa̧'a̧ ö̧mä̧
cuatrocientos treinta a̧'ȩ jiņö̧ o'ca'atä rȩbȩhuiņö̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧. Dios ji'äu u̧ju̧ni'̧iņö̧
huȩnȩmä̧ ä'canäjitä päi'önä micuähuächönä jȩpö̧ ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios Cristonätä
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ micuähuächö juiyönä jȩo̧cö̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧, Dios ppäda päinö huȩnȩ
si'epö icua pä'ömä. 18Dios ppäda päinömä Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ȩma̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧
ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩnä̧ ȩma̧ pä'ö micuähuocö ja̧ji.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosmä, chutä huȩnȩ ji'äu
u̧ju̧na̧'a̧ ö̧tä̧ Abrahamrömä mippoönä ppä'ädinö.

Hueähuä Huȩnȩmä̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ tä̧bo̧cuä̧ işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ ¿däje pä'ö iyähui'ina'a jä̧ ö̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧? Hueähuä Huȩnȩmä̧ ö̧ja̧
öarodä'cha'a ötä doädäcuähuä jiņö̧ Abraham isotö Işa̧, Dios ji'äu u̧ju̧niņä̧cu̧tä̧ ichome jubö.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧mä̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö hue'ö u̧ju̧no̧mȩ ö̧
iyähui'ina'a, Dios ö'inä, ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä işa̧ u̧mö̧nä̧tä̧. 20 Kä'co päte'ö adicuä
işa̧mä̧ ya̧tȩtä̧ ötö'cömä adicuä işa̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ya̧tȩtä̧ jö̧nä̧ Hua̧.

21 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧ ö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧ ¿Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ ö̧mä̧ to'ijicu jö̧ tä̧ji?̧ ¡Yorö'iso
ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧! Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩma̧ pä'ömä juiya'a.
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ȩma̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧, Hueähuä Huȩnȩnä̧tä̧
adihuä ö̧ja̧ pä'i'ajatö. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧mä̧ nö'cötä
rö na'a suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧, Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ Jesucristorö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
iyähui'a pä'ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧tä̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ rȩbȩu̧
juiyäimä Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ nö'cö rötö ppe'tädö icuähuotö jö̧nä̧ hui'änätöjä, a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩtä̧ huäjuätö icuähui'ome jubö päi'önä. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Hueähuä
Huȩnȩmä̧ ppo̧'ä̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ tä̧bo̧cuä̧ işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧ ujuturumä, Cristo ö̧ja̧'a̧cu̧ oipatö
pä'ö, ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧tä̧ huȩnȩ jui'ätö adihuä ö̧ja̧tä̧ pä 'a pä'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ rȩbȩhuiņö̧ o'ca'amä ppo̧'ä̧tö̧rö̧ huo̧juȩtä̧rö̧nö̧ tä̧bo̧cuä̧ işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧
huȩä̧ro̧co̧u̧jä̧ täcö.

Cristonä pä 'inö o'ca'amä Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ ȩmä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧do
26Ucutumä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ Cristo Jesúsnämä Dios i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotöjä o'ca

toi'önä. 27Ucutu Cristonä pötädäcuähuotö pä'i'inätömä, Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ ö̧tä̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧. 28 Jitämä judíos ö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧'iņä̧, griego jö̧nä̧ hua̧'iņä̧ toa'a. Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö'inä, ubo jö̧nä̧ hua̧'iņä̧, isaju jö̧nä̧ huaju'inä toa'a. Jitämä
ucutumä, Cristo Jesúsnämä Ya̧tȩtä̧ huotöjätó o'ca toi'önätä. 29 Juhua'acumä ucutumä Cristo jö̧nä̧
huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ Abraham isotö Işa̧ jö̧nä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ ȩmä̧huä̧
ö̧ja̧jä̧.

g3:16 Génesis 22:18



Gálatas 4.1 6

Dios i ̧ ̧mö̧ 'quiyächönä jö̧nä̧ huotö pä 'inö huȩnȩ

4 1 Piy̧ȩ'iņä̧ pä'ösä: Ya̧tȩ, jä'o öäre ö ȩmä̧huä̧ işa̧ pä̧i'̧ä̧cua̧mä̧, jä'o öäre o'ca juiyönätä u̧ru̧hua̧
ja̧'a̧nä̧ ji'̧quiçha̧hua̧ ö̧jä̧im̧ä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ yo̧rä̧tȩhua̧. 2 Jä'o umöhuäyotö

huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧'iņä̧, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ hue ä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kö̧ jä'o pä'ö u̧ju̧niņö̧ mo̧ro̧
pätecuächome jubö päi'önä. 3 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ujutu'inä jiņä̧ ppo̧'ä̧tö̧ jö̧nä̧ tö̧jä̧im̧ä̧ hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧, pij̧ä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ tese pönä huȩä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧nö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pätetö ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧ jo̧mȩnö̧ pätecuächomenämä, Diosmä
chutä I ̧ ̧rö̧ hue'inö, isaju u uhuäpächönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä Huȩnȩ huȩä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧jö̧nä̧'iņä̧
uhuäpächönä. 5Hueähuä Huȩnȩ huȩä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧ mippo nö jiņö̧ micuä ö tejächi'önä
imi yarö pä'ö hueinäcu, ujuturumä chutä i ̧ ̧mö̧ 'quiyächönä jö̧nä̧ huotötä pä 'önä jȩa̧ pä'ö.
6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios i ̧ ̧mö̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önämä Diosmä chutä I ̧ ̧ A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧,
―Cha̧mo̧nä̧ Chä'o― pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epörömä hue'inö cuamiso'quitucunä ö̧jö̧nä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ porö ö yabocumä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧mä̧ huocöjä ucumä täcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ i ̧ ̧tä̧
jö̧nä̧ hua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ i ̧ ̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ cu̧ja̧'a̧ ö̧ Dios öäre ö ȩmä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧jä̧ Cristonämä.

Hueähuä Huȩnȩnä̧ ö̧ja̧ pä'ö jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ ujuru juiya'a päinö huȩnȩ
8Ucutumä Diosrö cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧ juiyäimä koroju'huotö hueyenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧tu̧cu̧

huocotötä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧, esetö ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä Diosrö
cu̧huo̧juä̧chi'̧iņä̧tu̧cu̧ o'ca'amä, juhua'acumä ucutumä̧cö̧ huo̧juä̧chi'̧iņä̧tö̧mä̧, Diostä jiņä̧ iso
jȩpiņö̧mä̧ ucuturu u̧huo̧jua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ ujuru'inä pabonänötä̧ juruhuinö juäira̧'a̧,
micuäu'inä pabonänötä̧ micuähuinö juäira̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä ¿ a̧'a̧nö̧ pä'ö ppa̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cua̧ päcuhuätucua'a jä̧ ö̧ jitämä? 10 Koro mo̧ro̧'iņä̧, ka̧ra̧
kä̧hua̧'iņä̧, koronö pä̧nä̧'iņä̧, koro a̧'ȩ'iņä̧ ucuotä'chö jȩpä̧tö̧jä̧. 11 ¡Ja ! Ucuturu chamöcuädomenä
chä'cuoyäcuäunä jä̧cu̧sä̧, ucuturu chadi nö jiņö̧mä̧ ―¿micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ adi nösäcö̧?―
pä'ö. 12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ömä ucutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ pä'i'inösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu'inä ö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
päcuhui'iyätucua ö pä'ö täcunä a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jädepä̧rä̧u̧jä̧tó.
Ucutumä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧co̧cu̧ pinösä. 13Ucuturu ä̧cuo̧mȩnä̧ jidähuinömä

cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧sä̧, ―idepänä na̧huä̧cha̧'a̧ ö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu ö̧ja̧'a̧ pomä― pä'ö.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä ö chidepänä pa̧'a̧nä̧'iņä̧ ucutumä cujö'cätucu juiyönämä
jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ya̧'o̧cuä̧rö̧'iņä̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧co̧cu̧ pinö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
adiunätä tocu'huinätucuäcusä. Dios u̧mö̧huä̧ya̧ isoppa hua̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ Cristo Jesúsru to aji'a̧nö̧tä̧
tocu'huinätucuäcusä. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧mä̧ adihuä juäi cuesehuinätucumä ¿ ̧yȩ jä̧ ö̧? Cutö'cömä
ötä ji'äusätó. Jȩä̧cuä̧hua̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧ cua̧mo̧nä̧ cui'äriyä barocu icu örö ppäcuhuädätucua pä'ö

iyinajatöjä. 16 Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitämä iso jö̧ huȩnȩ jidähua'a ö ¿cuaboiy̧a̧tu̧cu̧ juo'ächinösä tä̧ji?̧

Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ jȩ ̧nö̧ huȩnȩ
17 Jitömä jitötä ji äu huȩnȩtä̧ cujö'cächi'iyätucuatö pä'ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ topä̧rä̧tö̧ ucuturumä.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adihua pä'ömäcö. Ujutu u 'quȩcuȩcuä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ötä pä̧huä̧rö̧jä̧u̧, jitö ji äu
huȩnȩtä̧ pärocua'a ö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ to̧pä̧rö̧ cujö'cächi'iyätucuatö pä'ötä. 18 Juhua'acumä adihuä
juäitä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ adihua'a. Ttö ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧tä̧mä̧cö̧, 'cuäopönätä adiu.
19 Chi ̧ ̧mö̧ re ni'̧ä̧tö̧ jö̧nä̧ huotö, ömä ucuturu amöcuädö muchaju ku̧mo̧du̧ba̧ ubara ujaji'anö
pä'äji ta̧'a̧nö̧ ubara u'usätó, Cristo ucutunätä böo juoome jubö päi'önä. 20 Ja , ucuturumä
chu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧u̧ juiyönätä jä̧cu̧sä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucututäcu chö̧ja̧hué jitä'inä, chiḩuȩnȩ
pärotö diyaunänö pädätucuacu pä'ö.
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Koro'inä huȩä̧ra̧'a̧nä̧ tö̧jö̧ juiyönä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinö huȩnȩ
21Ucutu Hueähuä Huȩnȩ huea'anätä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ätömä ji'ähuätucui ö. ¿Hueähuä Huȩnȩ

hueömä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧cö̧ jiņö̧ tä̧ji?̧ 22Abraham i ̧ ̧mö̧ u̧mä̧tö̧mä̧ ta̧ju̧ru̧ ku̧nä̧riņö̧ pä'ö huȩyu̧tu̧
ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧. Ka̧ra̧mä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju u i ̧ ̧ piņö̧. Ka̧ra̧mä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju
huocoju u i ̧ ̧ piņö̧. 23Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju u i ̧ ̧mä̧ depä ö amöcuädäcuähuä ötä
uhuäpächinö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocoju u i ̧ ̧mä̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧
jiņö̧nä̧ amöcuädäcuähuä ötä uhuäpächinö. 24 Ja̧u̧ jiņö̧mä̧ jä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ päi'önätä jiņö̧. Jahuätö
nä̧tö̧mä̧ Dios todäre jähuä ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huinätö. Koro huȩnȩmä̧ Sinaí
möä'cara̧'a̧ ö̧ ucuocu ku̧nä̧hui'̧iņö̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ yajute ki ̧ ̧mö̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
jö̧nä̧ huotörö kuhuäbecuaji'a̧nö̧ jiņö̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Agar pä'ö micuaju jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧. 25Agar pä'ö
micuajumä Arabia rȩjȩnä̧ kä'ca Sinaí möä'ca ij̧ȩcuä̧ isaju. Jahuä'camä jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ Jerusalén
ötahuiyä jö̧nä̧ jä'cá. Jahuäjumä ki ̧ ̧mö̧cu̧tä̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä kä̧tö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ju'toju u Jerusalénmä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocoju jö̧nä̧ jo̧mȩ, ujutu o'ca toi'önä ta̧ju̧
jö̧nä̧ jo̧mȩ. 27Huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ ö̧, pa̧'a̧nö̧:
―Cui ̧ ̧mö̧ to'aju, ucu cuhuäbecu juiyönä huajumä esehuächi'i. Ucu modu u ubara jerupajumä
recuo mo̧ro̧ 'corunä cu̧jiņo̧mȩ ö̧mä esehuächi'ötä huopi'i. Jiņä̧ isocu recuätömä jaropäcuähuaju
ki ̧ ̧mö̧tä̧ ja̧'a̧, kirecuorö ku̧nä̧rä̧ju̧ ki ̧ ̧mö̧ ö̧'iņä̧ abonänö―.h
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ujutumä Isaac jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ ö̧ i ̧ ̧mö̧

huotöjä. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ depä jähuä ö uhuäpächinömä A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ö
uhuäpächinörö ru̧'huä̧rȩ'iņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jitä pä̧nä̧'iņä̧. 30 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ¿ a̧'a̧nö̧
päa'a jä̧ ö̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩmä̧? ―Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isajurumä, ki ̧ ̧cu̧tä̧ ya'opö icuiju. Hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ isaju ki ̧ ̧cu̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocoju ki ̧ ̧cu̧mä̧, jiņä̧ jiy̧ȩtȩmä̧ ȩmö̧ juiyäcuotö
jä'o öäre ömä―i päa'a. 31 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju ki ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧mä̧
huocotöjä ujutumä. Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ isaju huocoju ki ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧tä̧ huotöjä ujutumä.

5 1 Jiy̧ȩtȩ ö̧'iņä̧ huȩä̧ra̧'a̧nä̧ todeunä tö̧jö̧ juiya pä'ö ppädinä̧u̧jä̧ Cristomä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
huȩä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huo̧cö̧ huȩnȩ ö̧tä̧ 'quiyönä a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Pä'äji huȩä̧riņö̧ jiņö̧ pä'äji

ta̧'a̧nö̧ huȩä̧rä̧u̧tä̧ jö̧nä̧mä̧ juocuhuächätucuä'.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ micuäu huȩnȩ
2 Ttö Pablomä ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ päda'anä. T ̧jȩta̧ 'cuiocuänä jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö jö̧ ö̧mä̧ Cristo ö

ppädäcuähuämä ppädö juiyäcua'ató ucuturumä. 3 ¡Pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'ösätó ̧jȩta̧ 'cui'ocuänä
jȩpä̧tö̧ o'ca toi'önärömä! T ̧jȩta̧ 'cui'ocuä jȩpä̧tö̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ku̧niçuä̧
juiyönä o'ca juiyönätä jȩ a̧ pä'ö hueä̧u̧. 4Ucutu Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ adihuä
ö̧ja̧ päcuhui'ätucua pä'ätömä Cristo ömä 'quȩ'ȩcuä̧chiņä̧tö̧jä̧tó. Mippoönä ppädäcuähuä

huȩnȩ ö̧mä̧ mo̧'ä̧chiņä̧tö̧jä̧tó. 5Ujutumä yodoji jä̧cuȩ adihuä ö̧ja̧ a̧ ä̧rö̧ juäimä, Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧u̧ ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧. 6 Cristonämä ̧jȩta̧
'cuiocuä jö̧ ö̧'iņä̧, ̧jȩta̧ 'cuiocuocö jö̧ ö̧'iņä̧ Cristo Jesúsnämä micuähuoca'ató. Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ micuäumä, repeäcuähuänä adicuätä.

Hueähuä huȩnȩra̧'a̧ ppa̧ ä̧cha̧'a̧cu̧ Pablo ro̧ȩpiņö̧ huȩnȩ
7 Jo̧ ä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ adiu cua̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧jä̧ ä̧cuo̧menämä. ¿Di jä̧ ö̧ iso päi'önä jö̧

cuesetätucu juiyönä ucuturu o'epinömä? 8 Ja̧'hua̧nö̧ cuesetätucu juiyönä ro̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧

h4:27 Isaías 54:1 i4:30 Génesis 21:10
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ucuturu huopinö ömä räopocö. 9 Pa̧ ppö̧ä̧ma̧ pä'ö ȩnä̧hua̧ppȩmä̧ isähua jä äyähuatä a̧'tȩpö̧
icu. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ötämä ucuturu amöcuädö Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ ―imicunämä
amöcuädö juiyäcuotö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucuturu surojuo'epömä ―¿dicö̧ ja̧u̧mä̧?― pä'ö

chieruhua'anä micuämä im̧iţä̧huä̧cua̧tó.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ¿ ömädi ̧ ö̧? Ttömä ― ̧jȩta̧ 'cuiocuä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧―

pä'ö ¿jiņä̧ jidähua'a tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ jidäu umä ¿dä̧bö̧ pä'ö ru̧ ä̧rȩ'ä̧cu̧ usurä chȩmä̧hua̧'a̧ jä̧ ö̧
ja̧u̧nu̧mä̧ jiņä̧? T ̧jȩta̧ 'cuiocuä huȩnȩ jiņä̧ jidäu umä daunä 'corupäi'inö huȩnȩ jidähuiyä̧u̧
ö̧ra̧huä̧rä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧ cä'ädi'ajatö. 12Ucuturu surojuo'epä̧rä̧tö̧mä̧ jitötä a̧mo̧nä̧tä̧ ¡kada'canätä

'cui'ocu cuahué! 13 Chö̧jä̧hua̧tö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ huȩä̧rö̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ Diostä huoinä̧u̧jä̧
ucututämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ cuidepä pä̧huä̧rö̧jö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧
pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ repeäcuähuänätä kä̧nö̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
ppä'ädäcuähuätucui. 14Hueähuä Huȩnȩ hueö o'ca juiyönätä pa̧ja̧cuä̧cha̧ pä'ömä jiy̧ȩtȩ
päähuänätä jo̧mȩnö̧ pa̧ja̧cuä̧cha̧'a̧. Piy̧ȩnä̧tä̧: ―Cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ repe'i ucutä cua̧mo̧nä̧
repecuäu ta̧'a̧nö̧tä̧―j päähuä huȩnȩnä̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, yö̧yö̧pä̧cuä̧u̧ ucui'äcuähua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ pä'ä'chäcuäutä, rohuäutä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ to'ädäji cuicuähuätucua'acu pä'ö.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anätä tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ depä jähuänä tö̧jiy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧do
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧tä̧ pä'ösä. Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧

jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ cuidepä ö pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧cuo̧tö̧jä̧. 17 T depä jähuä kö'cähuämä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuäcumä to'ijicu jähuä jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä'inä
depä jähuäcumä to'ijicu jähuä jö̧. Piy̧ȩ kö'cähuämä, örohuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧

rohuähua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jȩcu̧'a̧ päcuhuätucu juäimä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ juiyönä pä̧ip̧ä̧ra̧'a̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipä̧ra̧'a̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧ täcö huȩä̧ro̧co̧u̧jä̧.

T depä huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ötö'cö jiähuinö huȩnȩ
19 T depätä huea'anä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ ― ̧yȩ ja̧ pä'ö― u̧huo̧jua̧ pä'ömä huäjunä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧

pa̧'a̧nö̧: T recuarö kä̧nö̧ korotörö mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ toö kä̧nö̧ recua
pocojuru'inä, recuo pocörö'inä mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ jö̧'a̧nö̧ jö̧ juäi ötä
surojuoächäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧ 'cuä'opä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tätähuä'ca
esetäcuähuä'inä, märipä jähuä esetäcuähuä'inä, a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧'iņä̧, rohuäcuähuä'inä, korotö ö̧jö̧
ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö a̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä̧içuä̧chi'̧ö̧ huoi'äcuähuä'inä, jitörötä adihua
pä'ö amöcuädäcuähuä'inä, 'quȩ'ȩcuä̧chä̧'chö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, 'quȩ'ȩpö̧ jäyänänö huo̧juȩcuä̧'iņä̧,
21―jitöja ö̧jö̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hué― pä'ö amöcuädö a̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö
icuähuä'inä, tä̧mä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä'cärinä a̧huä̧rö̧ dä'ä juiyönä jȩpö̧ surojuoächäcuähuä'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä ja̧u̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧'iņä̧. Piy̧ȩ juäitä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧tó depätä huea'anä jȩpö̧
kä̧cuä̧huä̧mä̧. Ä'canäjitä päi'önä jidähuinö ta̧'a̧nö̧ jidähuä̧u̧jä̧tó. Piy̧ȩ juäinä kä̧tö̧mä̧ Dios huea'anä
kä̧cuä̧huä̧mä̧ ȩmö̧ juiyäcuotö.

Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ oipa'anä kä̧cuä̧huä̧ jiähuinö huȩnȩ
22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ piy̧ȩ

ja̧'a̧: repeäcuähuä'inä, eseäcuähuä'inä, huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, re toäcuähuä'inä, korotörö adiu jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
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23 a̧'cua̧ diyaunä u̧huȩcuä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, a̧mo̧nä̧ hue'äu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧. Piy̧ȩ kä̧cuä̧huä̧nä̧
kä̧tö̧rö̧mä̧ koro hueähuämä juiya'a to'ijicu jö̧nä̧ juruhuajimä. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä huotömä
depä ö surojömä daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nä̧huiy̧o̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧, depä ö kö'cähuä'inä, depä

pä̧huä̧rö̧jö̧'iņä̧ ppächönä. 25 Tö̧jö̧mä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jȩtö̧'iņä̧
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ jȩpö̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧. 26 Ta̧mo̧nä̧tä̧ ucuotäcuäumä tö̧jö̧
juiy̧ä̧tu̧cua̧ja̧. Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧tä̧ pä'ä'chäcuäu, huȩnȩ jö̧nä̧mä̧ jȩtä̧'chó̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―korotö ö̧jö̧'a̧nö̧
chö̧ja̧hué― pä'ö amöcuädä'chö jö̧nä̧mä̧ tö̧jö̧ juiyätucuajá.

Ttö̧ja̧ işa̧mä̧, u̧ju̧niņö̧ juäi u̧huä̧ju̧ u̧tä̧ 'to'ö ȩmä̧cua̧do

6 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ya̧tȩ suronä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ mo̧ä̧chö̧ ö̧mä̧ ucutu Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ kä̧tö̧mä̧ cua̧'cua̧ diyaunä jȩpö̧nö̧ ppä'ädätucuirö pä'äji ta̧'a̧nö̧ adiunä ö̧ja̧

pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutä ppädäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ jȩpi,̧
ucutä'inä suronä jȩcu̧'a̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ tocu'u juiya pä'ö. 2Ämäcächi'äcurumä ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuähuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Cristo hueö huȩnȩtä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧
jȩcu̧'ä̧cuo̧tö̧jä̧. 3 Ya̧tȩ'iņä̧ chutä amonätämä micuähuocötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ― ömä
micuäunä hua̧sä̧― pä'ö amöcuädäcuäu umä chutä amonä yaparetä ji'äcuäu. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ya̧cu̧nä̧ cuaditähuätucumä ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuätucui. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ cuȩsȩhuä̧rö̧
cu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧tö̧jä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧, korotö ömäcö. 5 Ya̧cu̧nä̧ pö̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧
tocu'huäcuähuäcuotöjä.

6 Ya̧tȩ Dios iḩuȩnȩ huo̧juȩtö̧ ku̧nä̧hua̧mä̧, o'ca juiyönä adihuä juäimä öärehua̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ churutä
huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧cu̧tä̧. 7 Cuamonätämä yaparemä jicuhuäcuähuätucuä'. Diosmä ya̧'ä̧huä̧'chä̧cuä̧huo̧cö̧.
Ttö̧ja̧ işa̧mä̧ o'ca juiyönä u̧ju̧niņö̧ juäi u̧huä̧ju̧tä̧ 'to̧ä̧cua̧. 8 Chutä idepä hueö juäitä ku̧niņö̧mä̧
idepä jähuä ötä, surojuoächäcuähuätä 'to'ö ȩmä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧
hueö juäitä ku̧niņö̧mä̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ötä kä̧cuä̧huä̧ i'cotä 'to'ö ȩmä̧cua̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
¡adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ 'cuätächi'ó! Pätecuächö mo̧ro̧ päi'omenä 'to'ö tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ juiyupächi'ö
cätädi'oca'a jö̧ ö̧mä̧. 10 Juhua'acumä adiunä jȩta̧ pä'ö pätecuächö jö̧ ta̧'a̧nö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧
adiunä jȩta̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ isocu adiunä jȩtö̧'a̧nö̧ huotömä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧
tahuaruhuä huotötä ja̧'a̧.

Cristo daunä 'corupäi'inö huȩnȩtä̧ úcuo te ähua'anö jö̧mä̧
11Ucuturu huȩyu̧tu̧ hueda pä'ö huȩyu̧tu̧ chötäjimä topätucui cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧ bäreunä

chiḩuȩyu̧tä̧ja̧'a̧mä̧. 12 Cuij̧ȩta̧ 'cuiocuä jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö huȩ'ä̧rä̧tö̧mä̧ depä ujurunä
kä̧cuä̧huä̧tä̧, ö̧ja̧ to atö pä'ötä kö'cätö ja̧'a̧, Cristo daunä 'corupäi'inö huȩnȩ ji äu juiya pä'ö
korotö ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u epome ö usurä ȩmä̧u̧ juiyäcua'anö pä'ötä. 13 Jitötä ̧jȩta̧ 'cuiocuä
jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧'iņä̧ Hueähuä Huȩnȩ hueö'a̧nö̧mä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ko̧co̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu
cuij̧ȩta̧ 'cuiocuä jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧ cuidepä ujurunä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ úcuo te ähua
pä'ötä. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ömä koro juäi'inä ¡úcuo tedähuó! Jiy̧ȩtȩtä̧ úcuo te äu'a̧nö̧ jö̧mä̧,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo daunä 'corupäi'inö jiņö̧tä̧. Juhuäinä 'corupäi'omenämä pij̧ä̧ jähuämä dau utä
'corupäi'iniyä̧cu̧sä̧. Pärocua'a ö ö'inä juhuäinätä̧ pij̧ä̧ jähuä ömä 'to'ocu icu 'corupä'i'inösä.
15 Cristo Jesúsnämä ̧jȩta̧ 'cuiocuänä kä̧cuä̧huä̧ jö̧ ö̧'iņä̧, ̧jȩta̧ 'cuiocuocönä kä̧cuä̧huä̧ jö̧ ö̧'iņä̧
micuähuoca'ató. Jareönä uhuäbe'äcuähuotö jö̧nä̧ tö̧ja̧ pä'ötä ja̧'a̧ micuähua'amä. 16O'ca toi'önä
piy̧ȩ huȩnȩnä̧ kä̧tö̧mä̧ a̧'cua̧ pö̧nö̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧, re rö̧jö̧nä̧ topäcuähuotötä pä 'äcuotö. Dios ä'ca
jo̧mȩ ö̧ iso jö̧nä̧ Israel ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö'inä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ ö̧jä̧cuo̧tö̧. 17 Porö ö yabocumä
ya̧tȩ'iņä̧ suronä mȩo̧pä̧rö̧ juiyö'anö ja̧'a̧ örömä täcö, ömä cha̧mo̧nä̧ chidepänämä Chu̧ru̧hua̧
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Jesús ubara uhuinö ij̧ȩcuä̧ chȩpa̧'a̧ ö̧. 18 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧
mippoönä ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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