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Pablo, Efeso ötahuiyära̧'a̧ ö̧ Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧
huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucutu, Efeso ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧, Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätö, Cristo

Jesúsru cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧. 2 Tä'o Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä ppä ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧,
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Cristonä pä'i'inätörömä a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä o'ca juiyönätä Dios iyinö huȩnȩ
3 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, Jä'o Diosrömä tesehuätucua ―ucumä juiyo adihuä işa̧jä̧―

pä'ö amöcuädö. Ja̧u̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä ö o'ca juiyönä adihuä ppädäcuähuämä ppädinä̧u̧jä̧ Cristonä,
mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ adiu o̧du̧nä̧ ö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧'iņä̧ uhuäbe'ö juiyäi ja̧u̧nä̧tä̧ ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧jä̧, chutä
ä'ca jo̧mȩ huȩnȩ'iņä̧ juiyönä, surojö jui'ätötä tö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö. 5Diosmä ja̧'hua̧nö̧ ȩmö̧ u̧ju̧nu̧
juiyäi, ujuturu repe'ö kä̧nö̧ chutä i ̧ ̧mö̧ 'quiyächönä huotö pä 'ä̧cuȩmä̧ ä'canäjitä amöcuädö
ku̧niņö̧ Jesucristonä, Chutäcu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ pä 'iyarö pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö u̧ju̧niņa̧'a̧mä̧, churutä
pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩa̧ pä'ö öjö'ca'a ö amöcuädö ku̧niņö̧, 6 chutä mippoönä ppädö úcuo te ähuäcua'a̧nö̧
―¿juiyodi?̧ adiunä ppä'ädö― pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ujuturu mippoönä ppä'ädö, chutä esehuä̧u̧
pä 'önä jȩiņä̧u̧jä̧ Repeäcunä pä 'a'a ö. 7 Ja̧u̧ Repeäcunä pä 'omenämä, ucuojanä imi na'a ö,
'quiyönä 'chu̧huä̧ro̧mȩ ö̧ ejächi'inätöjä. Suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ unichi'äcuähuiyotötä pä'i'inätö̧jä̧.
Dios mippoönä ppädömä juiyo rö̧a̧'a̧ ö̧ ja̧'hua̧nö̧ pä'i'inätö̧jä̧. 8Mippoönä ppädomenämä
abora̧'a̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧ ppädinä̧u̧jä̧. O'ca juiyönä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä, huo̧juȩcu̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppädinä̧u̧jä̧. 9 Churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ huȩnȩ, yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö. Ja̧'hua̧nö̧
yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinömä tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņä̧u̧jä̧, chutä ja̧'hua̧nö̧ jȩa̧ pä'ö öjö'quinö'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ tu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņö̧mä̧, chutä a̧'cua̧ ko̧mȩnȩtä̧ amöcuädö ku̧niņö̧, 10 o'ca juiyönätä
jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päi'äcua'a̧nö̧ Cristonämä. Mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧
ka̧cu̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, chutä päinö pä̧nä̧, röji pä̧nä̧ pätecuächomenä, o'ca juiyönätä jiņä̧
jiy̧ȩtȩnä̧ ca̧ca̧tö̧ icuäcua'a̧nö̧ Cristonätä.

11Diosmä o'cajuiyönätä churutä pä̧huä̧ rö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ jiy̧a̧rö̧ pä'ö aditö. Ja̧'hua̧nö̧ churutä pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩa̧ pä'ö amöcuädomenämä, tö̧jä̧cuȩ amöcuädö ku̧niņö̧ ä'canäjitä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristonä
pä 'omenämä Jä'o öäre ö tȩmä̧cuo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧ ujutumä. 12 Juhua'acumä ujutu äcuomenätä
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Cristorö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätörö to omenä, Dios ösärunä öadihuä eseu,
úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. 13Ucutu'inä Cristonä päcuhui'ätucuomenä Jä'o öäre ö cuȩmä̧cuo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧. Iso päi'önä jö̧ huȩnȩ, cu̧jip̧ä̧tu̧cu̧nä̧ ppädinö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Jä'o öäre ö
cuȩmä̧cuo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädätö'cotö, Cristonä pä'i'ö,
chutä jähuä jö̧nä̧ huotötä tö̧jö̧nä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ cädi'äcuähuä juiyönä 'cucuetö ku̧nä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ Dios iya päinäcu u. 14 Ja̧u̧mä̧, Tä'o öäre ö iy̧ä̧cuȩ iso päi'önä
tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä ö̧jä̧u̧jä̧. Dios mitö ȩmiņä̧u̧ jo̧mȩnö̧ tö̧jip̧ä̧cuȩ mo̧ro̧ jubö
päi'önä ö̧jä̧u̧jä̧, Dios säruunä öadihuä eseu úcuo te ähuäcua'a̧nö̧.

Pablo ya̧nä̧ jähuä u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö Diosrö jäepinö huȩnȩ
15,16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö'inä ucuturu eseunu amöcuädö cädi'äcuähuä juiyönä Diosrö

ucuocusä ―adihua'a― pä'ö. ―Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧. Dios ö adihuä
ö̧ja̧ pä'i'inätö o'ca toi'önä̧rö̧ repe'ätödo― pä a'a chä̧ju̧cuiņa̧'a̧ ö̧mä̧ ucuturu amöcuädö

cädi'äcuähuä juiyönä Diosrö jä'epä̧rö̧sä̧. 17 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧, säruunä öadihuä
kada'ca Hua̧rö̧, jä̧'ȩpä̧rö̧sä̧ churutä rö̧ä̧chö̧nä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ö ucutumä. Huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä'inä, huäjunä huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧ iyätucuacu pä'ö
jä'epösä churutä adiu cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 18 Cuamöcuädätucumä dä'änö uhuähua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epösä, Dios ucuturu huoomenä cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩ
amöcuädinö huȩnȩ cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutä ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätö ö
ȩmä̧cuȩ'iņä̧ ―juiyodi ̧ adihuäcua'a― pä'ö cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epösä. 19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu
Churutä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧ ppädö ujuru'inä cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epösä ―Dios ujurumä
juiyodi ̧ beipocö ujurunä ppädä̧rä̧u̧jä̧. ¡Ujuru ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ ujuturu'inä juruhua'adi ̧
juiyo!― pä'ö cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö. 20 Ja̧u̧ beipocö ujurunätä adi nö, Cristorö'inä hua'inätö
ö̧'quȩtȩ ö̧ o'ädö, mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ adiu o̧du̧nä̧ ö̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö́tähuomenämä. 21 Ja̧'hua̧nö̧

Cristorö u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ ö́tähuomenämä, korotö ö'inä, korotö ö'inä abonänö Ru̧hua̧ päi'önä
ö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧, o'ca toi'önä yanä ö uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧,
o'ca toi'önä ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧, o'ca toi'önä ruhuotö ö'inä, o'ca toi'önä úcuo ö̧ja̧do
pä'ähuotö ö'inä abonänö Ru̧hua̧ päi'önä ö̧jö̧nä̧ hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧, jitä piy̧ȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧,
yodoji jä̧cuȩ pä̧nä̧ ö̧ja̧cuä̧cuo̧tö̧ ö̧'iņä̧. 22O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca toi'önä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Cristo
ö̧jä̧pö̧ dea'a rö nö Cristotä hue'ö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca toi'önä
ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ u päi'önä hua̧rö̧mä̧ Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ iyinö Diosmä. 23 Cristonä pä'i'inätömä
chutä Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö. Ja̧u̧ Cristo ötä o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ su̧'pȩnö̧ ja̧'a̧.
Pärocua'acu'inä Chunätä pä'i'inätö ötä jo̧mȩnö̧ su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ Hua̧.

Cristocutä yo̧mȩtȩnä̧ otächinö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä hueähuä cuhuarodinätucu u'inä, suronä jȩcu̧'iņä̧tu̧cu̧ u̧'iņä̧ hua'ö
icuinätötä jö̧nä̧ huotötä ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧tä̧ iyinö. 2 Ja̧u̧nu̧mä̧ ja̧u̧ suronä

jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ ucutumä. Pij̧ä̧ ö̧ja̧ amöcuädäcuähuä oipome päte'ötä 'chä̧nö̧
icui'änätöjä. Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧ u̧ru̧hua̧ oipome päte'ötä 'chä̧nö̧ icui'änätöjä. Ja̧u̧ isoppa hua̧mä̧
Diosrö jarodä'ijätönä aditö kö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧. 3Ujutu'inä o'ca toi'önä, jahuätötäcu kä̧nö̧, jitötä
jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ pä'äjimä. Tidepä pä̧huä̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧'iņä̧, pä̧huä̧ rö̧jö̧'a̧nö̧ tamöcuädö'inä
jȩta̧ pä'ö depä hueötä jȩpi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧u̧nu̧ hueyenä tö̧jö̧mä̧ pä̧içuä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä
hui'änätöjä, korotö jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧. 4,5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä Ru̧hua̧mä̧,
ujuturu rö̧ȩnä̧tä̧ repea'a ö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyinä̧u̧jä̧. Ujutumä hueähuä töarodinö ö hua'ö
icuinätö jö̧nä̧ huotötä tö̧ja̧'a̧nä̧ Diosmä, Cristocu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyinä̧u̧jä̧.



3 Efesios 2.6

Ucutumä mippoönä ppädäcuähuänätä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ädö'inä Cristocu jiņä̧
yo̧mȩtȩnä̧ oädiņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ adiu o̧du̧nä̧ ö̧, Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ tö̧'ö̧nä̧
ö́tähuinä̧u̧jä̧ Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö pä 'ina'a ö, 7 jitä jä̧'chä̧cuȩ pä̧nä̧, ujutu Cristonä
huotörö a̧'cua̧ diyaunä u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧, mippoönä ppädinö ij̧ȩpä̧cua̧'a̧nö̧ ―Juiyodi ̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ
juiyönätä rö̧ȩnä̧ mippoönä ppä'ädinö― pä äcua'a̧nö̧.

Mippoönä ppädäcuähuänätä tö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ
8Ucutumä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧, mippoönä ppädäcuähuänätä ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧.

Ucututä cua̧'cua̧ ihueyenä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänätä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ki'̧ip̧iņä̧tö̧jä̧. 9Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧,
ya̧tȩ'iņä̧ chutä a̧mo̧nä̧ úcuo teähua'acu ― ömä ja̧'hua̧nö̧ adiu jȩchiņö̧nä̧ ki'̧ip̧iņö̧sä̧― pä'ö.
10Ujutumä Diostä adi nä̧u̧jä̧. Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ tö̧jö̧nä̧ uhuäbe'inä̧u̧jä̧ adiunä jȩpö̧
tö̧ja̧cuiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ adiunä jȩpö̧ tö̧jä̧cuȩmä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ä'canäjitä jo̧mȩnö̧ jȩpö̧
ku̧niņö̧, ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧nä̧tä̧ jȩpö̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.

Judíos huocotörö Cristo ucuojanä ötö'cödinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ amöcuädi'ätucui pä'äji cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧. Ucutumä cuidepätucu umä judíos

huocotötä huinä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos ö̧ja̧, huäme depä jähuänä ̧jȩta̧ 'cui'ocuotö
pä'ähuotömä ― ̧jȩta̧ 'cui'ocuocotö jitöjamä― pä ä̧u̧jä̧ ucutumä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
amöcuädi'ätucui ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ Cristo toönä cu̧jiņä̧tu̧cua̧'a̧mä̧. Dios umöhuäyotö Israel ö̧ja̧ ö̧mä̧
im̧içu̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ jerupinätöjä. Cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ
amöcuädäcuähuä juiyönätä ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. Pij̧ä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧mä̧ Dios toönä ka̧cuiņä̧tö̧jä̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ päcuhui'inätucua'a ö, ucutu pä'äji oto huinätömä, Cristo
ucuojanä ötö'cödinä̧u̧jä̧.

Judíos ö̧ja̧'iņä̧, judíos huocotö'inä A̧'cua̧ru̧hua̧ Ya̧tȩnä̧tä̧
Dios ä'ca jo̧mȩ dotächa pä'ö hue'ähuotöjä

14 Ja̧u̧ Cristomä chutätä ja̧'a̧ ta̧'cua̧ adiumä, huȩnȩ juiyönä tö̧jö̧nä̧ kö̧mä̧. Judíos ö̧ja̧ ö̧'iņä̧
judíos huocotö ö'inä, im̧içu̧nä̧ tö̧jö̧nä̧, kä'co päte'ö o̧ȩpä̧rä̧'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņö̧ kä'ö icuinö.
Törohuähuä'chinö jiņö̧ kä'ö icu, jiņä̧ yotöte isotö pä 'önä jȩpiņö̧. 15Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧, koro'inä
koro'inä jȩtä̧'chö̧nä̧ huȩä̧riņö̧ jiņö̧mä̧ chutä idepänätä̧ be'epäjipö icuinö. Juhua'acumä ujutu
ta̧ju̧ isotö pinätö̧rö̧mä̧ jiņä̧ Ya̧tȩtä̧ pä 'önä jareönä uhuäbe'inö chutänätä. Ja̧'hua̧nö̧ uhuäbe'ö,
huȩnȩ juitönä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ eseu tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö jȩpiņö̧. 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujutu ta̧ju̧ isotö pinätö̧mä̧, jiņä̧
Ya̧tȩtä̧ pä 'önä jȩpo̧'ö̧, daunä 'corupä'i'ö Diosrö ppa̧huä̧diņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ daunä 'corupäi'omenä
törohuähuä'chinö jiņö̧mä̧ cuä'ö icuiniy̧ä̧u̧jä̧.

17 Ja̧u̧ Cristomä ichö jiähuinä̧u̧jä̧, ucutu oto huinä̧tö̧rö̧'iņä̧, tö'cönänö huinä̧tö̧rö̧'iņä̧ huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristonämä Jä'o Diosrö docuhuächätucua pä'ö
hue'ähuotöjä. Ucutu judíos huocotö'inä, ujutu judíos ö̧ja̧'iņä̧ o'ca toi'önä A̧'cua̧ru̧hua̧ Ya̧tȩnä̧tä̧
Jä'o Diosrö dotächa pä'ö hue'ähuotöjä.

Cristonä pä'i'inätömä Dios ö̧jode päi'önä tö̧jö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä ucutu judíos huocotömä im̧içu̧nä̧ huocotöjä. Jitämä ichäcuähuotö

a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ huocotöjä. Jitämä ucutumä Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätöcu jiņä̧ jij̧ä̧tȩ ö̧ja̧jä̧.
20 Jitämä Dios i ̧ ̧mö̧cu̧ jiņä̧ yotöte huotöjä. Jitämä ucutumä isode a̧'cua̧rö̧nä̧ huotöjä. Dios iḩuȩnȩ
jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö'inä, Jesucristo hueipinä̧u̧'iņä̧ ji ähuinome huäme adicuotöjä, Chutä



Efesios 2.21 4

Jesucristotä jiņä̧ isocu dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca jueipä'ca jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ö̧jö̧nä̧. 21 Ja̧u̧nä̧tä̧ pä'i'ö o'ca
toi'önä isode a̧'cua̧rö̧nä̧ 'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicuotömä Dios ö̧jode surojö juiyode rö̧ä̧chö̧nä̧ juo'ächätöjä
Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧. 22Ucutu'inä jahuätöcutä ppä'ächi'ö Ja̧u̧nä̧tä̧ 'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicuotö juo'ächätöjä, Dios
A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ö̧jode päi'önä.

Pablo, judíos huocotörö jiähua pä'ö huȩ'ä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ö Pablomä Diosrötä ucuocuä̧rö̧sä̧. Ttömä, Cristo Jesúsru pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧,
cärenä pö̧sä̧ ucutu judíos huocotörö ji'äu ppädäda'a ö. 2Ucutumä täcö ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧

a̧'cua̧ra̧'a̧, Dios mippoönä ppädä̧rö̧ huȩnȩ ucuturu jidähuiyarö pä'ö hue'ö ku̧nä̧hua̧ chö̧ja̧'a̧mä̧.
3Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ömä chu̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧sä̧ ya̧nä̧ jähuä
ij̧ȩcuä̧nä̧ huäjuätö icu. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ beometä huȩyu̧tä̧jişä̧ täcö. 4 Ja̧'hua̧nö̧ chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧
cucuocuätucuomenä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ―Pablomä iso päi'önä huo̧jua̧ Cristo ötö'cö
Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ― pä'ö. 5 Pä'äji ka̧cuiņä̧tö̧rö̧mä̧ jiäcuähui'ocö jiņö̧,
ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧. Jitä jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ huo̧juä̧huo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧. Koronö
pänä'inä, koronö pänä'inä pij̧ä̧ ö̧ja̧ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧mä̧ jȩpo̧cö̧ pinö Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
jitä piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧, adihuänä hue'ähuotörö'inä, iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ chutä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
huäjuätö icu ji'ähuinö. 6 Pa̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧mä̧: ―Judíos huocotö'inä
judíos ö̧ja̧'iņä̧ jiņä̧ ya̧tȩnä̧tä̧ pä 'äcuotö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yoräteunätä chöäre ö ȩmä̧cuo̧tö̧tä̧
pä 'äcuotö. Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧, Cristonä pä'i'ö jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ ȩmä̧cuo̧tö̧ chiya pä'ö
ji'äu chu̧ju̧nu̧mä̧― pä'ö yä̧huä̧iņä̧tä̧ amöcuädinö. 7 Ja̧u̧ huȩnȩ jidähuiyarö pä'ö u̧mö̧huä̧ya̧
pä'i'inösä ömä. Dios mippoönä ppädä̧rö̧ huȩnȩ jidähua pä'ö chöäre adicuä päi'önä mippoönä
iyinäcusä. Dios ihueyecuocö ujurunä ja̧'hua̧nö̧ chöäre adicuä iyinäcusä. 8 Ttömä Dios ö adihuä
ö̧ja̧ dea'anä huotö ö'inä abonänö micuähuocösä. Ja̧'hua̧nö̧ micuähuocörö Dios mippoönä

ppä'ädö chöäre adicuä iyinäcusä judíos huocotörö jidähuiyarö pä'ö. Cristo ötö'cö pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönä rö̧ä̧ö̧, rö̧ȩnä̧ micuäu juäi jidähuiyarö pä'ö hueinäcusä. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
tu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jidähuiyarö pä'ö
hueinäcusä. Ja̧u̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩmä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä jä̧cuo̧mȩ
päi'önä Diosnätä dajö icuähua'a kiņa̧'a̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, o'ca toi'önä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
Jesucristonä uhuäbe'inömä. 10 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧ Diosmä mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ adiu o̧du̧nä̧ ö̧
isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧'iņä̧, isoppa huotö juruhuätö'inä Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ topö Dios huo̧juȩcu̧nä̧
u̧huo̧ju̧, koro'inä, koro'inä u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö jitämä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ömä
kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ juiyome ö pätetö amöcuädinö Dios. Ja̧'hua̧nö̧ pätetö amöcuädinö jiņö̧mä̧
pätecuächönä jȩpiņö̧ Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnätä. 12 Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsnä pä 'ina'a ö, Dios ä'ca
jo̧mȩ dotächa pä'ö'inä, yecuäcuähuä juiyönä tucuocuarö pä'ö'inä hue'ähuotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ do'ächö
tucuocumä iso päi'önä esehuä̧u̧jä̧ pä'ö huäjunätä huo̧juä̧tö̧jä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu ppädäda'a ö ö usurä chȩmä̧u̧mä̧ ¡cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cuó̧! Ja̧'hua̧nö̧
ucuturu ppä'ädö usurä chȩmä̧u̧mä̧ cúcuohuätucua pä'ötä ja̧'a̧.

Pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä Cristo repeö huȩnȩ
14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ chihue'quiyunä pä̧mä̧dö̧ ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Jä'o Diosrö

jä'epä̧rö̧sä̧. 15 Pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ o'ca toi'önä i ̧ ̧mö̧ huotö ̧mim̧ä̧
o'ö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧ Jä'o Dios ötä. 16 Ja̧u̧ru̧tä̧ jä'epä̧rö̧sä̧ säruunä öadihuämä juiyo rö̧a̧'a̧ ö̧,
chutä ujuru u jacuänä cujuruhuächi'iyätucua ö pä'ö, chutä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ ujuru iyätucuacu
pä'ö, 17 cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ Cristo churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpö̧ ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧
cuamiso'quitucunä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jä'epä̧rö̧sä̧, dau po' yä 'quiyönä 'chu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
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repeäcuähuänätä 'quiyönä kä̧nö̧ 18 Cristo repeötä u̧cuȩpä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Öcähue'inä, öoto'inä,
täcua'acu'inä, ju'tojucu'inä ―Cristo repeömä juiyo rö̧a̧'a̧― pä'ö, o'ca toi'önä Dios ö adihuä
ö̧ja̧ pä'i'inätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧iy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epä̧rö̧sä̧. 19 Cristo repeömä,

huo̧juä̧huä̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧ repeäcuähuä cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ö jä'epä̧rö̧sä̧, Dios pa̧ja̧cuo̧mȩ
juiyönä ö̧jö̧ ö̧ su̧'pȩnö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutumä.

20 ¡Ja̧u̧ru̧tä̧ úcuo te ähuajá! Ja̧u̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, chutä ujuru ujutunä aditä̧rö̧ ka̧'a̧ ö̧, o'ca
juiyönä jätepome ö'inä, tamöcuädome ö'inä abonänö 'cuäo'i'önä rö̧ȩnä̧tä̧ jȩö̧'a̧nö̧ hua̧.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä Cristonä pä'i'inätömä Cristo Jesúsnätä úcuo tetähuaja Diosrö,
¡cädi'äcuähuä'inä juiyönä 'cuäopönätä! ¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ tamöcuädönä jȩiņö̧nä̧tä̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, ö Tu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ cärenä pö̧mä̧, ucuturumä rö̧ȩnä̧tä̧
amöcuädö hue'ösätó pa̧'a̧nö̧: Dios ucuturu huoinö huȩnȩmä̧ micuähuocö a̧'cua̧rö̧nä̧

jȩcu̧'ä̧tu̧cuó̧. Cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö Dios huoinö'a̧nö̧tä̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä juiyo. 2 Cua̧'cua̧
diyaunä jȩpö̧, cúcuo juiyönätä ka̧cuä̧tu̧cui ̧ 'cuäopönätä. Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu, cu̧jä̧hua̧tö̧
jäyä jȩ ö̧ cuami 'qui'ächi'ö ka̧cuä̧tu̧cui,̧ pärocua'a ö jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä. 3Dios A̧'cua̧ru̧hua̧
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ cuamöcuädätucunä jȩö̧mä̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Juhua'a
yabocu jȩa̧'a̧nä̧ to̧pä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ 'quiyönä nö'cädö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧
teseunä jȩiņa̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä juiyo. 4 Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotömä ya̧tȩ
jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ huotöjä. A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cuȩ amöcuädö huoinö'inä
jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧. 5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧ Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. Ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧.
Pötächi'äcuähuämä jiy̧ȩtȩtä̧ ka̧'a̧. 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧. O'ca toi'önä Tä'omä
ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. O'ca juiyönä ka̧cuä̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö Ru̧hua̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. O'ca toi'önä jȩ ö̧nä̧ jȩpö̧mä̧
ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ kö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.

Taditähuä pö̧nä̧ Cristo iyä'chinö huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ mippoönätä iyä'chö ppädinä̧u̧jä̧, Cristomä ―ja̧'hua̧nö̧

jö̧nä̧― chutä iya päinö'a̧nö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ jiņa̧'a̧ pa̧'a̧nö̧ päina'amä:
―Ju'toju cä'ecuächö kä̧nö̧mä̧ rohuäu icu 'chu'huädö ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ 'chu'huädi'ö ȩmip̧iņö̧ chutä.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ öäre pö̧nä̧ iyä'chinö―a päina'amä.
9 ¿Tta̧'a̧nö̧ pä'ö päa'a ö ―Cä'ecuächinö― jö̧nä̧mä̧? Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä pa̧'a̧nö̧ pä'ö päa'a.

Ä'canäjimä mȩyȩhuä̧chö̧'iņä̧ mȩyȩhuä̧chiņö̧ korome ö'inä abonänö täcuome pij̧ä̧ dea'a pä'ö
päa'a. 10 Ja̧'hua̧nö̧ mȩyȩhuä̧chiņö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ cä'ecuächinö'inä. O'ca juiyönä mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧'iņä̧
abonänö úcuo isome cä'ecuächinö, o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ chutä ö su̧'pȩnö̧ ja̧
pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chutämä taditähuä pö̧nä̧ iyä'chinö. Korotörömä chutä hue'ähuotö pä 'önä
iyinö. Korotömä Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧ pä 'önä, korotömä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧ pä 'önä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotömä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧, huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧'iņä̧ pä 'önä

iyä'chinö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ iyä'chinö, Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätö jo̧mȩ huotö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö,
öäre adicuä tadi yarö pä'ö, Cristo jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotömä 'quiyächönä huotötä jö̧nä̧ böo juo'ö
tujuruhuächiyarö pä'ö, 13 ujutu o'ca toi'önätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩ esecutä ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ro̧mȩ jubö
päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädötä Dios I ̧ ̧rö̧ huäjunä tu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩ jubö päi'önä,
Ya̧tȩ ö̧ja̧ Işa̧ jo̧mȩnö̧ hua̧ jö̧nä̧ huotö pä 'äcuome jubö päi'önä, Cristo jo̧mȩnö̧ hua̧ ö̧rö̧ä̧ ö̧
töyorehuächi'ome jubö päi'önätä, 14 ppo̧'ä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ täcö tö̧jö̧ juiyäcua'anö, isoppa

a4:8 Salmos 68:18
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kara'acu'inä kara'acu'inä ȩmip̧a̧'a̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jäyä u̧huo̧juȩtä̧'chö̧ huȩnȩ tesetö juiyäcua'anö.
Pij̧ä̧ ö̧ja̧ jäyä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧mä̧ yapare huȩnȩ huo̧juȩcu̧nä̧ ji ähuä̧cuȩ amöcuädö ku̧nä̧tö̧
iso a̧'cua̧rö̧nä̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧, ujutumä rȩpȩ'ä̧rö̧nö̧ iso huȩnȩtä̧ tucuocu'anö ja̧'a̧, o'ca
juiyönä ö̧tä̧ böo juotäcua'anö, Tu päi'önä kö̧nä̧tä̧ böo juotäcua'anö. Ja̧u̧ Tu päi'önä kö̧mä̧,
Cristotä ja̧'a̧. 16 Ja̧u̧ u̧tä̧ todeunä ujutu o'ca toi'önä jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotömä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ ppö̧'cä̧rä̧cuä̧u̧
'chu̧huä̧rö̧nä̧ huotöjä. Ya̧cu̧nä̧ taditähuä ö hue'quiyu rarecuome 'chu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
todeunä ka̧cuä̧tö̧jä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ jö̧nä̧. O'ca toi'önä töäre pö̧nä̧ adiu taditomenä jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ böo
juo'ö juruhuächätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ böo juotomenä jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotömä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäunu
tujuru ȩmä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä.

Pä'äji jähuä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö jareö jähuä ötä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösä. Jitä porö yabocumä korotö judíos huocotö'a̧nö̧mä̧ jȩpö̧

cu̧jä̧tu̧cuä̧' ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ iso päi'önä juea'a
pä'ösä. Jahuätö judíos huocotömä micuähuocö juäitä amöcuädö ka̧cuä̧tö̧. 18 Ttamöcuädömä
yo̧ip̧ä̧chiņä̧u̧. Jitötä a̧mo̧nä̧tä̧mä̧ jerupätötä kä̧tö̧. Ttöaroda'a ö huo̧juä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧mä̧
'quiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios ö a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ 'quȩ'ȩcu̧ icuähuotötä ja̧'a̧. 19 Jahuätömä
a̧'cua̧nä̧ ucuocua'a'inä u̧ ȩpä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ dä'ä juiyönä 'chä̧nö̧ icuinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧mi ̧

'qui ächi'oca'atä o'ca juiyönä surojö jȩ a̧ pä'ö iyähuinätö jitötä a̧mo̧nä̧ öjö'cö usa'a ö.
20,21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä, iso päi'önä Cristo päö cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, u̧huo̧juȩto̧mȩ ö̧'iņä̧
cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, ja̧u̧ juäimä huo̧juä̧cho̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ Cristo ömä. Iso jähuämä Jesúsnätä
ja̧'a̧. 22 Pä'äji kä̧cuä̧huä̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧mä̧, pä'äji ö̧ja̧ işa̧nä̧ kä̧nö̧ suronä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧nä̧ juȩpä̧riņö̧
jiņö̧mä̧, ja̧u̧ yapare esetö töjö'cächönä oipö juäimä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu, jaropi'ätucui. Ja̧'hua̧nö̧
oipa'a ö surojuo ächönätä böo juoö. 23 Cuamöcuädätucumä jareächi'önä pärotö icuätucui,
ya̧nä̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧nä̧. 24 Jareönä ö̧ja̧ işa̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧ jareönä ö̧ja̧
işa̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ Dios chutä jö̧ ta̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ uhuäbe'inä̧u̧jä̧, päcuäi adiu jähuänätä, iso jö̧ jähuä ö
jueö jähuänätä.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yapare huȩnȩmä̧, ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu jaropi'ätucui. Ujutumä Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧
huotötä pä 'önä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ö̧ todeunä kä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca toi'önä iso jö̧ huȩnȩtä̧
ucuocuätucui cua̧hua̧ru̧hua̧cu̧mä̧.b

26 Cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, suronämä jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'.c Cu̧ra̧huä̧rä̧jim̧ä̧ kä̧hua̧ mo̧ä̧cho̧mȩ jubö
päi'önämä cu̧ra̧huä̧rä̧tu̧cuä̧'. 27 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutunätä adita'anämä cuiyähuätucuä' ähue ärömä.

28Nä̧u̧cuä̧ri'̧ä̧nö̧mä̧ juhua'a yabocumä cu̧nä̧u̧cuä̧rä̧'. Cä'ädö ku̧nu̧mä̧ adihuä juäitä cu̧mö̧nä̧ jȩpö̧
a̧diţä̧rö̧tä̧ kä̧hui,̧ recuä rö̧jä̧cu̧ru̧ ppä̧cu̧huä̧dä̧cuȩ cu̧ju̧nä̧rä̧cua̧'a̧nö̧.

29 Jiy̧ȩtȩ'iņä̧ suronämä päcuhuä'chätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiunä jö̧tä̧, Cristonä cu̧jä̧hua̧tö̧
böo juo'ö ujuruhuächa pä'ö ä̧ju̧cu̧'a̧nö̧ jö̧tä̧, ucuocuätucui, ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänä adiu pä 'äcua'a̧nö̧. 30Dios Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ a̧'cua̧ a̧huȩcuip̧ö̧nä̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧u̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ chutä jähuä jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ 'cucuetö rötähuotö
pä'i'inätö̧jä̧ ucutumä, jo̧mȩnö̧ cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ mo̧ro̧ jubö päi'önä.

31O'ca juiyönä cu̧'ä̧içuä̧tu̧cu̧ repeäcuähuä'inä, rohuecu ra̧huä̧rip̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä̧içuä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
ra̧huä̧rip̧ö̧ pä̧içu̧nä̧ huoäcuähuä'inä, korotörö suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca juiyönä ö̧ja̧rö̧ a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧'iņä̧ cä'ädi'ätucui. 32 Pärocua'acu ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧
diyaunä ppä'ädäcuäu, rȩ rö̧jö̧nä̧ topäcuähuätucui. Cu̧jä̧hua̧tö̧ suronä jȩ ä̧'chö̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
unichi'äcuähuätucui, ucuturu'inä suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ Dios Cristonä unichi'inö'a̧nö̧.
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7 Efesios 5.1

Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧cu̧mä̧ ppä̧cu̧huä̧chä̧rä̧tu̧cuä̧'

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tu̧cui ̧ chutä i ̧ ̧mö̧ repeä̧u̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
repe'äcuäu ka̧cuä̧tu̧cui ̧ Cristo ujuturu repe'ö 'corupäi'önä iyähuinö'a̧nö̧. Cristo ujuturu

repe'ö, ku icu iy̧ä̧hua̧rö̧ Diosrö yinö'a̧nö̧ chutä 'corupäi'önä iyähuinö Diosrö a̧dö̧nä̧ amehuoppa
'chopönä. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ repe'äcuähuätucui ucutu'inä.

3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recua pocojucu, recuo pocöcu jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, piy̧ȩ jö̧'a̧nö̧
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, o'ca juiyönätä adiunä jo̧cö̧ surojömä jȩcu̧'ä̧'chä̧tu̧cuä̧'. Ucuocutä'inä
cucuocuätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä ja̧u̧ juäi ötö'cömä ucutu Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätömä.
Ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧'iņä̧ tocu'huätucuä'. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ dä'ä juiyönä suronä
ucuocuä'chäcuähuä'inä, ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jö̧ micuähuocö juäi ucuocuä'chäcuähuä'inä, dä̧'ä̧ rö̧jö̧ juäi ö
doriönä pä'chäcuähuä'inä, ucuocutä'inä cucuocuätucu juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Dios ppädö amöcuädötä eseu cucuocuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 5 T recua pocojucu, recuo pocöcu
jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧, ja̧u̧ jö̧'a̧nö̧ adiunä jo̧cö̧ surojö jȩpä̧'chä̧tö̧'iņä̧, ka̧ra̧ öäre pä̧huä̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
topä'chätö'inä, Jä'o Dios öäre ömä ȩmö̧ juiyäcuotö Cristocu, Dioscu hue'ö ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧. Ka̧ra̧
öäre pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ topä'chätömä tätähuä'ca esetätötä ja̧'a̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä
täcö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ ―isocö, huä̧iņä̧tä̧ ja̧'a̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö yapare ji ähuä'chömä cuesetätucuä'.
Ja̧'hua̧nö̧ yapare ji ähuä'chömä iso jähuä juiyötä ja̧'a̧. Piy̧ȩ pädä'chäji jȩ a̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios churutä jarodätörö ro̧ȩpä̧cua̧'a̧mä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ro̧ȩpä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätöcu ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä.

8Ucutumä pä'äjimä yo̧'ö̧tä̧ yo̧ö̧ ö̧ja̧ pi'änätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ jiņä̧ ya̧tȩnä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧ tȩa̧u̧ ö̧ja̧jä̧. Tȩa̧u̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ tȩa̧u̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧tä̧ jȩpö̧
ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ o'ca juiyönä adiu
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jueö jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, iso jähuä'inä jȩ ö̧nä̧ päi'a'a. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧
öjö'cömä ̧yȩ ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topönö huo̧juip̧ä̧tu̧cui.̧ 11 Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧cu̧ ppä̧'ä̧chä̧rö̧mä̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Yo̧ö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ jȩ ö̧mä̧, u̧huä̧ju̧ huȩjo̧coi jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
―iso päi'önä suroja'a― pä'ö, huäjuome kä'co ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ ij̧ȩpö̧tä̧ ij̧ȩpä̧tu̧cui ̧ ucutumä.
12 Ja̧'hua̧nö̧ yä̧huä̧iņä̧ jȩ ö̧mä̧ ucuocu'inä ucuocu juiyö'a̧nö̧tä̧ dä̧'ä̧ rö̧jö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca
juiyönä huäjuome kä'co ij̧ȩcuä̧chö̧mä̧ tȩa̧u̧ u̧tä̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧. Tȩa̧huo̧mȩnä̧tä̧ ja̧'a̧ huäjuome kä'co
ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧mä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ päa'amä:
¡Ucu ä̧'ä̧rö̧mä̧ porächi'i! ¡Hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧mä̧ o'ächi'i! Cristotä iţȩjä̧dä̧cua̧jä̧.d
15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ amöcuädäcuäunu u̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jerupätö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧

cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧'. Huo̧juȩcu̧nä̧ huotötä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 16 Jitä piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧ suronätä̧ jȩ ö̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧tó.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adiu jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧ pä̧nä̧ jä̧iţä̧ ¡ya'ute mo̧ro̧'iņä̧ toepo'ächö juiyönä jȩpä̧tu̧cui!̧
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧ jerupätötämä cu̧ja̧cuä̧tu̧cuä̧'. Huo̧juä̧chi'̧ö̧tä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧.

Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
18Uva isoya a̧' ̧poya a̧huä̧rö̧, tä̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuä̧'. Juhua'acumä abora̧'a̧ 'cuäoi'äcuähuätä

päi'a'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 19 Salmos huȩnȩnä̧'iņä̧,
Diosrö eseäcuähuä huȩnȩnä̧'iņä̧, ya̧nä̧ jähuä ra̧huä̧huä̧nä̧'iņä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ucuocutä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Tu̧ru̧hua̧rö̧ eseu ra̧huä̧huä̧tä̧ cuamiso'quitucunä 'porächa'anä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 20O'ca juiyönätä
amöcuädö, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo im̧iņä̧ ucuocu, Jä'o Diosrö esehuätucui 'cuäopönätä ―adiu

d5:14 Isaías 60:1; Isaías 26:19
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ppäcuhuädäcusä― pä'ö. 21Diosrötä adiu ucuotönö hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ pä'i'ätucui ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧.

Ubocu isajucu kä̧cuä̧huä̧mä̧ Cristonä pä 'inö ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧
22Nä̧tö̧, ucutu cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuo hueö jȩpä̧tu̧cui,̧ Tu̧ru̧hua̧ hueö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧

jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. 23 Isaju kirecuomä ku päi'önä kö̧, Cristo chunätä pä'i'inätö u päi'önä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧.
Ja̧u̧mä̧ chutä idepä jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotö ö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä işa̧ ja̧'a̧. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristonä
pä'i'inätö Cristo hueö jȩ ö̧ ta̧'a̧nö̧, ucutu'inä cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuo hueötä jȩpä̧tu̧cui ̧
o'ca juiyönätä hueömä. 25 U̧mä̧tö̧, ucutu cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuarö repe'ätucui,
Cristo chunätä pä 'äcuotörö repeinö'a̧nö̧. Cristomä chunätä pä 'äcuotörö repea'a ö chutä
'corupäi'önä iyähuinö irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä 'äcuotörö ppäda pä'ö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ iyähuinö Cristomä
irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä 'äcuotörö surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧na̧ pä'ö, chutä iḩuȩnȩ ä̧ju̧cu̧, ajiyanä töcö
icuähuotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä 'iyarö pä'ö. 27 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧ Cristomä irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotörö,
chunätä pä 'äcuotörömä, a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuätötä, idicunä 'cucuächi'ö'inä, chari'cuanö jö̧'iņä̧,
juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧'iņä̧ yorö'iso jui'ätörötä chutä a̧mo̧nä̧ ȩmö̧ iyähua pä'ö. Juhua'acumä
irecua jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pä 'äcuotömä surojö jui'ätötä, huȩnȩ'iņä̧ jui'ätötä tö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 28 U̧mä̧tö̧,
ucutu cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ cuirecuarö repecuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, cua̧mo̧nä̧
cuidepä repecuhuäcuäu ta̧'a̧nö̧tä̧. Irecuarö repe'ömä chutä'inä repe'äcuäu. 29 Chutä a̧mo̧nä̧ idepä
a̧'u̧tä̧cuä̧huiņö̧mä̧ yorö'isotä ya̧tȩ'iņä̧ toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adiu repe'äcuäutä, a̧mo̧nä̧ u̧cuȩ
cuäjecutä a̧huä̧rä̧cuä̧hua̧'a̧ a̧mo̧nä̧ depämä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ repe'ö a̧'ä̧rö̧ Cristomä chunätä
pä'i'inätörömä. 30 Chutä idepä'inä, ihue'quiyu'inä, jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö tö̧ja̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧
repe'ö a̧huä̧rä̧'ij̧a̧'a̧mä̧.

31 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö ya̧tȩ ubomä, jä'o ö'inä, ja̧ju̧ u̧'iņä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chö̧, irecuacutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧
pä̧i'̧ä̧cua̧. Jahuätö ta̧ju̧ huotömä depä jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ päi'äcua'a.e
32 Piy̧ȩ Dios yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩmä̧ ¡juiyo täcunä ȩmip̧a̧'a̧tó! Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristocu,

chunätä pä'i'inätö jähuätä pä'ösä. 33 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ ucutu u̧mä̧tö̧ ya̧cu̧nä̧mä̧ cuirecuarötä
repe'ätucui ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu ta̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu nä̧tö̧'iņä̧ cuirecuorö
ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuorötä ucuotätucui.

Ppo̧'ä̧tö̧rö̧ pö ädäcuähuä huȩnȩ

6 1 Ppo̧'ä̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ cuä'o'inä, cua̧ju̧'iņä̧ hue ömä jȩpä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧tä̧ adiumä. 2 Cuä'orö'inä, cua̧ju̧ru̧'iņä̧ ucuotätucui.f Ja̧'hua̧nö̧tä̧ päa'a ä̧cuo̧mȩnä̧

hueähuämä.a Ja̧u̧ hueähuä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧: 3―cucuotätucu umä adihuäcuotöjä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuo cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ pij̧ä̧nä̧mä̧― pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧.

4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu'inä ä̧'o̧tö̧, cui ̧ ̧mö̧ ö̧ra̧huä̧ri'̧ö̧nä̧mä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧ jo̧ca̧'a̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧
pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩ päte'ö tä̧bo̧tä̧rö̧'iņä̧, huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧ pö ädätucuitö.

Tturuhuotöcu, umöhuäyotöcu kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
5Ucutu, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧, pij̧ä̧ ö̧ curuhuotö hue ömä ye'ecu, ö̧'ä̧u̧nä̧nö̧ ucuotö

jȩpä̧tu̧cui ̧ Cristorö cucuotätucua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Jacuänä cuamöcuädätucumä a̧mo̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä amöcuädö ucuotätucuitö. 6 Ttö̧ja̧ topö esehuatö pä'ö jȩpä̧tö̧'a̧nö̧mä̧

a6:2 Leví co 19:3nämä piy̧ȩ hueähuämä ä̧cuo̧mȩnä̧ işä̧rä̧nä̧ rötähua'a. ¿Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö pä'inöcö? ―ä̧cuo̧mȩnä̧
hueähuä― pä'ömä.
e5:31 Génesis 2:24 f6:2 Éxodo 20:12
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jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧' ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cristo hueö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuotätucuitö,
cuamiso'qui jacuä ö amöcuädönö Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 7 To̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧tä̧
jȩpä̧tu̧cui ̧ hue ömä, Tu̧ru̧hua̧ hueö jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, ö̧ja̧tä̧ hue ö jȩ ö̧'a̧nö̧mä̧cö̧.
8 Täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧mä̧ cuaditätucu ta̧'a̧nö̧tä̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧ micuämä, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö'inä. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu uruhuotö, juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧
jȩpä̧tu̧cui ̧ pärocua'a ö cumöhuäyotörömä, yepe'ä'chäcuähuä juiyönä. Amöcuädätucui ucutu'inä
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ mo̧ro̧jä̧nä̧ kä̧nö̧, im̧içu̧nä̧ huotörö tooca'amä.

Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧ rohuäu tujuruu huȩnȩ
10 Jitämä chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ juruhuätucui. Ja̧u̧mä̧ juiyo ju̧ru̧hua̧. Ja̧u̧ ujuru utä

juruhuätucui. 11 Rohuäu kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ o'ca juiyönä 'quiyö juäimä, Dios öäre ötä
'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ ähue ä öyapareu u o̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ucutumä.
12 Ttucuoja'inä, depä'inä ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧mä̧ rohuähuocotöjä. Isoppanä huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧tä̧, yanä ö
uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧cu̧tä̧, jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ yo̧o̧mȩ ö̧ huȩ'ä̧rä̧tu̧cu̧tä̧, recuätö uhuäpocotö

mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧ surojönä huȩ'ä̧rä̧tö̧cu̧tä̧ rohuähuätöjä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
rohuäu kä̧nö̧ 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ o'ca juiyönä 'quiyö juäimä, Dios öäre ö ȩmö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧
suronä jȩ ö̧ mo̧ro̧mä̧ o̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyötä jo̧mȩnö̧
cu̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cu̧ o'ca'amä 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ 'quiyönä
kä̧tu̧cui.̧ Ttäcänä 'quiyönä ̧ä̧chä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso huȩnȩ ö̧ 'quiyönä rö̧nä̧hui'̧ip̧ö̧ kä̧tu̧cui.̧
Ttamöcanä isäbi 'quiyäbi o̧ȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Dios jueönätä jȩö̧ ö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧
kä̧tu̧cui.̧ 15 Ttö̧jä̧pö̧ isä'ca ku̧nä̧hui'̧ip̧ö̧ jo̧mȩnö̧ ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ, a̧'cua̧
adiu huȩnȩ ö̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ 16 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o̧ȩpä̧rä̧cuä̧huäbi cä'epi'ipö 'chu̧ ä̧ra̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Diosrötä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧
o'ca juiyönä su̧ro̧pa̧ u'popä a̧ri ̧ cuoö'a̧ri ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ na̧cuȩpä̧tu̧cua̧ pä'ö cujuruhuäcuotöjä.
17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ unä 'ca̧tä̧cuä̧huäba u̧huȩnä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧ huȩnȩ amöcuädö
kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ucurä'chu cä'epätucui. Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ ucurä'chumä Dios
iḩuȩnȩtä̧ ja̧'a̧. Piy̧ȩ o'ca juiyönä jo̧mȩnö̧ ö̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'quiyönä kä̧tu̧cui ̧ ucutumä.
18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä juiyönä Diosrö ucuocuätucui. Diosrö jäecuä'inä, o'ca juiyönä Diosrö
ucuocuäcuähuä'inä A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ ucuocuätucuirö. Ja̧'hua̧nö̧ cucuocuätucu'a̧nö̧
jö̧ topä̧rö̧nö̧, cuami 'qui'ächi'önö a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui.̧ O'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧
pä'i'inätörö'inä amöcuädö Diosrö jä'epätucui. 19 Ttörö'inä amöcuädö Diosrö jä'epätucui. Adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö̧ yä̧huä̧iņä̧ amöcuädinö huȩnȩ, Dios ppädäcuähuänä, yecuäcuähuä juiyönä, adiu
u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jidähuäcua'a̧nö̧. 20 Piy̧ȩ huȩnȩtä̧ jidähuiyarö pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ ömä.

Ja̧'hua̧nö̧ jidähua'a ö cuo̧rä̧u̧sa̧ todehua'anä cärenä pö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosrö jä'epätucui ö
jidäu'a̧nö̧ jö̧ yecuäcuähuä juiyönä jidähuäcua'a̧nö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo ucuocuinö huȩnȩ
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö chö̧jö̧ ötö'cö'inä jȩchö̧'iņä̧, ucutu'inä cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä o'ca

juiyönätä Tíquico jiähuomenätä cu̧huo̧juä̧cuo̧tö̧jä̧. Ja̧u̧mä̧ Cristonä tö̧jä̧hua̧ rȩ ni'̧a̧, Tu̧ru̧hua̧
aditähuänä huȩnȩ juiyönätä ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧. 22 Ja̧u̧ru̧mä̧ hue'inösä ujuturu 'cuäopö huȩnȩ
cu̧huo̧juä̧tu̧cu̧nä̧ jiähua pä'ö. Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä'inä ppä'ädö jiähua pä'ö huedinäcu
ja̧u̧mä̧. 23 Ye, Jä'o Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu huȩnȩ juiyönä, a̧'cua̧ adiu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
repeäcuähuä'inä, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotömä.
24O'ca toi'önä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorötä icuicuä juiyönä repe'ätömä Dios mippoönä ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. ¡Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!
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