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Jahuätö pinätörö'inä amöcuädö huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablo piy̧ȩ huȩnȩmä̧.

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

Pablo, Roma ötahuiyära̧'a̧ ö̧ cärenä pä̧nö̧, Filipos ö̧ja̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä, Timoteocu kä̧nö̧ piy̧ȩ cuyäru huȩyu̧tu̧ hue'ösä. Ttö'inä, Timoteo'inä icuicuä
juiyönätä Jesucristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧jä̧. Ye, ucutu Dios umöhuäyotö, Filipos ötahuiyä ö

Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotörö huȩyu̧tu̧ hue'ösä, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧rö̧'iņä̧. 2 Tä'o Dioscu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu re ö mippoönä ppä ädö'inä, cua̧'cua̧tu̧cu̧

adihuächi'önä jȩ ö̧'iņä̧ cuesehuiyätucua ö pä'ösä.

Pablo ahuaruhuä Filipos ö̧ja̧rö̧ amöcuädö Diosrö jäepinö huȩnȩ
3 'Cuäopönätä ucuturu chamöcuädomenä, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö ―adihua'a― pä'ö eseunu

ucuocusä. 4 'Cuäopönä Diosrö chucuocuomenä, esehuächi'önö jä'epösä, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ucutu
o'ca toi'önä̧rö̧ ppädiya ö pä'ö. 5Ucutumä adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧cuo̧mȩnä̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧
mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ jitä päi'önä örö ppä̧'ä̧dä̧rö̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
ja̧'a̧ eseunu jädepa'amä. 6Diosmä öäre adicuä kä̧mä̧diņö̧ täcö ucuturu, adiu päcuhui'iyätucuarö
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ adita pä'ö ö̧jä̧mä̧diņö̧mä̧ jo̧mȩnö̧ cäda pä'ö, yoyonö 'chä̧nö̧ a̧diţä̧cua̧ Jesucristo
ichö mo̧ro̧ jubö päi'önä. Ja̧'hua̧nö̧ aditäcua'amä, iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧. 7Ucutu
o'ca toi'önä̧rö̧ ja̧'hua̧nö̧ eseu chamöcuädömä juea'a, ucuturu rö̧ȩnä̧ repeda'a ö. Cärenä
chö̧'o̧mȩnä̧'iņä̧, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ si'epö cua pä'ätörö chädätomenä'inä, ―iso päi'önä
ja̧'a̧― pä'ö ä̧ju̧cuä̧tö̧rö̧ jidähuomenä'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ mippoönä ppädäcuähuänä öcu yoräteunä
aditä̧rä̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ juiyo repedä̧u̧jä̧ ucutumä. 8 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä u̧huo̧juä̧cu̧sä̧
ucuturu tocha pä'ö juiyo cha̧mö̧cuä̧ra̧'a̧mä̧. Jesucristo ucuturu repedönä jȩa̧'a̧ ö̧, ucutu o'ca
toi'önä̧rö̧ tocha pä'ö amöcuä̧rö̧sä̧.

9Ucuturu amöcuädö, Diosrötä jä'epä̧rö̧sä̧ juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ repecuhuätucuäcua'a̧nö̧
Diosrö'inä, cuahuaruhuärö'inä, iso päi'önä jö̧'iņä̧ huo̧juä̧chö̧ kä̧nö̧, adiunä jö̧'iņä̧ u̧'huȩpä̧rö̧
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kä̧nö̧ repecuhuätucuäcua'a̧nö̧, 10―piy̧ȩtä̧ adiumä― pä'ö huo̧ju̧nä̧ päcuhuätucua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ o'ca toi'önä ä'ca ö dä̧'ȩpȩ'ä̧rö̧ a̧mo̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧, koro'inä
huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chö juiyäcua'anö ucuturu, Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ jubö päi'önä. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Diosrö jä'epä̧rö̧sä̧ adiu jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö, Jesucristo ppädäcuähuänätä. Adiunä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧
u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ jȩpö̧mä̧ Jesucristotä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ topö Diosrötä
úcuo te'äu esehuäcua'a̧nö̧ korotömä.

Pablo cärenä ö̧'a̧'a̧nä̧'iņä̧ ki'̧içuä̧ huȩnȩ juhua'a yabocutä ji'ähuinätödo
12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, örö surojö 'cuäopinö ötö'cö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ösä. Ttörö 'cuäopinömä

surojoca'a jiņa̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cua̧ pä'ömä. Juhua'a yabocutä ä̧ju̧cua̧ pä'ö ppädina'a.
13O'ca toi'önä ru̧hua̧ ojusode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ su̧ro̧da̧u̧'iņä̧, korotö'inä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧,
―Pablomä Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ ö̧ja̧'a̧ ö̧ cärenä pö̧do― pä'ö. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cärenä chö̧'iy̧ä̧u̧
ye ecuoca'atä Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧'iņä̧ recuätö Dios iḩuȩnȩ huäjunä ji'ähuätö juhua'a yabocutä.

15 Korotö pö̧nä̧ iso päi'önä ji'ähuätö Cristo ppädinö huȩnȩ. Iso päi'önä ji ähua'anä jäyä
amöcuädö ji'ähuätö. Ttö̧ja̧ to atö pä'ötä, pä ä'chäcuähua pä'ötä ji'ähuätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
korotö pönämä jueö amöcuädö ji'ähuätö, ppä äda pä'ötä. 16 Jäyä amöcuädätö pädä̧u̧mä̧,
a̧mo̧nä̧ jähuätä usu Cristo ppädinö huȩnȩ ji'ähuätö amonätä̧.a ―Pa̧'a̧nö̧ jitähuomenä Pablo

cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ juhua'a yabocutä usurä ȩmä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ a̧'cua̧ra̧'a̧― pä'ö amöcuädätö ji'äu
kä̧nö̧mä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jueö amöcuädätö pädä̧u̧mä̧ örö repe a'a ö ji'ähuätö. ―Pablomä
Dios hueinäcu, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ si'epö cu juiyönä jiähua pä'ö―, pä'ö u̧huo̧jua̧'a̧ ö̧
ji'ähuätö. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧mä̧, huä̧iņä̧ ji'ähuätö jäyä amöcuädätö'inä, jueö amöcuädätö'inä. Cristo
ppädinö huȩnȩ a̧mo̧nä̧ ji äu u'inä, iso päi'önä jö̧nä̧ ji äu u'inä huä̧iņä̧ ji'ähuätö o'ca toi'önä.
Cristo ppädinö huȩnȩ ji ähua'a ö eseusä.
Iso päi'önä eseutä chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ juhua'a yabocutä. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧mä̧ adiunä chö̧jip̧a̧

pä'ötä ppädäcua'a iso päi'önä. Ucutu Diosrö jäcuepätucua'a ö Jesucristo A̧'cua̧ru̧hua̧ ujurunä
chö̧jip̧ä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧ jiy̧ä̧cu̧ chȩsȩhuä̧cua̧sä̧ pä'äjisä. 20O'ca juiyönä 'cuädopömä
Jesucristo ujuruhua'a ö chödäpecuoca'atä chö̧já̧ pä'ösä. Huä̧mȩnä̧mä̧, örötä to a'anä,
Cristorötä úcuo te ähuiya ö pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ juiyo, pa̧nä̧ chidepänä chö̧jo̧mȩnä̧mä̧. Pä'äji
jiņö̧'a̧nö̧, jitä'inä yedecuoca'atä iḩuȩnȩ jidähua'a ä̧ju̧cu̧ úcuo te ähuiya ö pä'ösä Cristorötä.
'Corupädi'ö ö'inä, cha̧'cua̧rö̧ ö̧'iņä̧ Cristorötä úcuo te ähuiya ö pä'ösä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jiy̧a̧ ö̧
pä'ö eseunu a̧'ä̧rö̧sä̧. 21 Ttömä Cristo ötä a̧'cua̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ 'corupädi'ö ömä, pij̧ä̧nä̧
chö̧jö̧ ö̧'iņä̧ abonänö a̧diḩuä̧cua̧sä̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pa̧nä̧ chidepänä jiņä̧ chö̧jö̧ ö̧mä̧ juhua'a
yabocutä chaditö'a̧nö̧ ja̧'a̧ Chu̧ru̧hua̧ öäremä, u̧huä̧ju̧ adiu huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ recuätörö ppädäda
pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧cuo̧mȩmä̧ ¿ ̧yȩ ö̧cö̧ chöjö'cömä? jeruhuäcusä. Todärenä jä̧cu̧sä̧
chamöcuädömä. 23 Todärenä chamöcuäda'anä juiyo jeruhuäcusä. ¿Jiņä̧ chö̧jö̧'a̧nö̧cö̧? ¿'Corupä'i'ö
chiḩua̧'a̧nö̧cö̧? jȩru̧pa̧sä̧. Cristocutä chö̧ja̧ pä'ö chiḩua̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ chiu̧̧ u̧mä̧
pij̧ä̧nä̧ chö̧jö̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihuäcusä yorö'iso. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ pa̧nä̧ chidepänä chö̧ja̧
pä'ö recuärö̧jä̧u̧jä̧ ucututä. 25Ucuturu ppädäda pä'ö jiņä̧ recuärö̧ja̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
ucutucutä chö̧jip̧ä̧cua̧'a̧mä̧ huo̧jua̧sä̧, ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ ppädäda pä'ö jiņä̧, juhua'a yabocutä
cu̧huo̧juä̧chä̧tu̧cua̧ pä'ö Diosrö, juhua'a yabocutä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧ cuesehuätucuäcua'anö.
26 Juhua'acumä ja̧'hua̧nö̧ ki'̧ip̧ö̧, ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppa̧dä̧chö̧ ö̧mä̧ jiņä̧ isocu úcuo
te'äu cuesehuäcuotöjä Jesucristorö.

a1:16 Pitö ji ähuinö huȩnȩmä̧ juea'anä amöcuädome ötä im̧içu̧nä̧ jiņa̧'a̧. Ji ähuinö huȩnȩmä̧ im̧içu̧nä̧ huȩnȩ
jö̧ ö̧mä̧, ―huä̧iņä̧ ji'ähuätö― pä'ocö pinaji ̧ Pablominämä.
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27 Chichö ö'inä, chichoca'a jö̧ ö̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. Cristo ppädinö
huȩnȩ rö̧ȩnä̧ micuähua'a ö adiu jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. Micuähuocö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ jȩpö̧
cu̧jä̧tu̧cuä̧'. Juhua'acumä ucuturu topö chichö ö'inä, chichoca'a' jö̧ ö̧'iņä̧ cutö'cötucu ji ähua'a
chä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ―jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö, 'quiyönä ka̧cuä̧tö̧ jiņä̧. Korotömä adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧ juiyiyatö pä a'anä, jiņä̧ yo̧mȩtȩ rohuäu juruhuätödo,― pä a'a
chä̧ju̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 28 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ― aboiyotörömä ye'ecuocotö yorö'isotä― pä a'a chä̧ju̧cua̧
pä'ösä ucuturumä. Cuaboiyotörö yecuäcuähuä juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ to omenä ―ja ujututä iso
päi'önä tote'äcuotömä― pä'ö jitötä amöcuädäcuäunä ij̧ȩcuä̧u̧. Juhuorö'inä ucutumä Dios
ppädäcuähuänä cu̧jip̧ä̧tu̧cuä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧ ja̧'a̧. 29Ucutumä Cristorö pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ rö̧ȩnä̧ micuäunä
'cuäcuopätucua pä'ö hueipinä̧u̧jä̧ Diosmä. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö'inä hueipina'anä,
chutä im̧iņä̧ usurä cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö'inä hueipinä̧u̧jä̧, 30 ö chörohuähuinö ta̧'a̧nö̧
curohuähuätucua pä'ö Dios iḩuȩnȩ si'epö cua pä'ätöcu. Ki'̧içuä̧ huȩnȩ si'epö cua pä omenä
chörohuähua'a topinätöjä. Jitä'inä chörohuähua'a ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧. Ucutu'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ Diosrö
cuesetätucua'a ö usurä ȩmä̧u̧nu̧ curohuähuiyätucuarö pä'ö hueipinä̧u̧jä̧ Diosmä.

Cristo repeö ta̧'a̧nö̧ tahuaruhuärö repeta pä'ö hueinö huȩnȩ

2 1,2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huȩnȩ amöcuädö,
pä'chäcuähuä'inä juiyönä repe'äcuähuätucui Cristo repeö ta̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧

cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ juhua'a yabocutä chesehuä̧rö̧nä̧ päi'äcusä ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧ Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧ cuesehuätucunä ppädä̧ra̧'a̧ ö̧ chutä. Ja̧u̧mä̧ cua̧'cua̧
adiu päi'ätucuacu pä'ö repe'ö ppä̧'ä̧dä̧rö̧ ucuturu. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ ucutucu
kä̧nö̧ cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧ re ȩmä̧huip̧ö̧ re rö̧jö̧nä̧ tocu'ätucua pä'ö ppä̧'ä̧dä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧
jiy̧ȩtȩ amöcuädö repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ucutumä. 3O'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ cua̧mo̧nä̧
jähuätä usu, ― ötä úcuo işa̧mä̧― pä'ö amöcuädö kä̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuä̧'. Úcuo ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧
cuamöcuädäcuähuätucuä'. ―Chö̧jä̧hua̧tä̧ ja̧'a̧ úcuo işa̧ päi'önä chamöcuädö'a̧nö̧ hua̧mä̧―, pä'ö
amöcuädätucui. 4 Cu̧jä̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jö̧ ppäcuhuädätucua pä'ö usätucui o'ca toi'önä, ucututä
cua̧mo̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧mä̧cö̧.

Cristo úcuo işa̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö usocö jiņö̧ huȩnȩ
5 Cristo Jesús amöcuädäcuähuinö ta̧'a̧nö̧ amöcuädäcuähuätucui ucutu'inä. 6 Ja̧u̧mä̧ Diostä

ö̧jö̧ uhuäunä kiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧jö̧mä̧ repe'ä̧ro̧cö̧ pinö. 7Usurä işa̧ päi'önä pärohuächö, hue ö
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ ij̧ȩcua̧ pä'ö, ö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ichinö. Ja̧'hua̧nö̧ ö̧ja̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧
ij̧ȩcuo̧mȩnä̧, amonä úcuomä ku̧nip̧ö̧, usurä işa̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ ö̧ja̧ pä'ö jȩpä̧cuä̧huiņö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧
jȩpä̧cuä̧huiņö̧mä̧, 'corupäi'ome jubö päi'önä Jä'o hueötä jȩpiņö̧, koro hua'are ö'inä abonänö
surojö hua'arenätä, daunätä 'corupä'i'inö. 9 Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņa̧'a̧ ö̧ Diosmä korotö ö'inä abonänö
úcuo işa̧ ö̧ja̧ pä'ö hueinäcu. ―Jiņä̧ isocu Ru̧hua̧jä̧ ucumä― pä arö pä'ö'inä hue'inö. 10 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ im̧im̧ä̧, ―Jesús― pä'ö ä̧ju̧cu̧ o'ca toi'önätä hue'quiyunä ja̧rȩyu̧nu̧ pä̧mä̧dö̧ ucuotäcuotö
ja̧u̧ru̧. Mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧, pij̧ä̧ dea'anä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ ucuotäcuotö
ja̧u̧ru̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önätä huäjunä ucuocu Jä'o Diosrö úcuo te'äu pä äcuotö, ―O'ca
juiyönä Ru̧hua̧mä̧ Jesucristotä ja̧'a̧― pä'ö.

Cristonä pä'i'inätömä yo̧ö̧ jacuä ö tȩa̧u̧nä̧ kä̧dȩpö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧do pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧mä̧
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chahuaruhuä repedä̧u̧, cu̧jip̧iņä̧tu̧cu̧mä̧ jo̧mȩnö̧ uhuäbe'ö ku̧nä̧tu̧cui,̧

ucuotönö kä̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ese nätöjä ucutucu chö̧jo̧mȩnä̧mä̧. Ju̧huȩnȩ ö̧'iņä̧ abonänö
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esetätucui todepomenä'inä. 13 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ja̧'a̧ chutä öjö'cö juäi ucuturu pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧
jȩpö̧mä̧. Jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä juȩ'ȩpä̧rö̧mä̧ ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧.

14O'ca juiyönä jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ pä'chäcuähuä juiyönä jȩpä̧tu̧cui,̧ ―¡Ttöhue!― pä'ö cua̧'cua̧
a̧cuȩcuä̧'chä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧tä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ Dios i ̧ ̧mö̧, huȩnȩ juiyönä

cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö, yapare jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö, pij̧ä̧ ö̧ja̧ yaparehuätö, suronä
jȩpo̧'ä̧rä̧tö̧ ö̧'quȩtȩnä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧. Ja'huätömä ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ to omenä ―Jitöja
Dios i ̧ ̧mö̧mä̧ ¿juiyodi ̧ huȩnȩ juiyönä ka̧cuä̧tö̧?― pä'ö amöcuädäcuotö. Jahuätö ö̧'quȩtȩnä̧
cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, pij̧ä̧nä̧ tȩa̧u̧nä̧ kä̧dȩpa̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧, 16 a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ ji'äu cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä, ucuturu amöcuädö
chesehuäcua'a̧nö̧ Cristo u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧ päi'omenä, ucuturu amöcuädö, ―juruhuächi'ö
chadi nö jiņö̧mä̧ hueyecuoca'a jiņa̧'a̧― pädäcua'a̧nö̧.

17Ucutumä Diosrö cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧, ku icu iy̧ä̧hua̧rö̧ yina'a jiņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ttö'inä 'corupädi'ö ömä vino isoya ahuähuoya iy̧ä̧hua̧rö̧ toto nö'a̧nö̧ päi'äcua'a. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ ucuturu jidähuiyä̧u̧ örö cuä'ö cu u'inä huä̧iņä̧ cuä'ö ̧cuä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö ömä
ucutucutä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ chȩsȩhuä̧cua̧sä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ päi'ö ömä ucutu'inä ja̧'hua̧ta̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ öcu
jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ cuesehuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Timoteo ötö'cö'inä Epafrodito ötö'cö'inä Pablo jiähuinö huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorötä cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧, churutä pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧mä̧

Timoteorö hueda pä'ö, jurunänö ucuturu topö icha pä'ö täcö. Ja̧'hua̧nö̧ huedarö pä'ö
amöcuädösä cu̧jä̧tu̧cu̧ huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ cha̧'cua̧ adihuächi'a ö pä'ö, pärocua'a ö'inä ucutu ö chö̧jö̧
huȩnȩ ä̧ju̧cu̧ cua̧'cua̧ adihuächi'äcua'anö. 20 Ttöcu ka̧cuä̧tö̧ ö̧mä̧, Timoteo'a̧nö̧ ucuturu adiunä
repe'ömä toa'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ru̧tä̧ hueda pä'ösä. 21 Korotömä Cristo Jesús jähuä usoca'a,
jitörötä pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩ a̧ pä'ö usätö o'ca toi'önä. 22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Timoteomä ja̧'hua̧nö̧ huocö
pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä. Jä'ocu adita'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ icuipoca'atä örö ppä'ädö adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ ji'ähuina'amä adiu u̧huo̧juä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧ ucutu'inä cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cu̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ örö 'cuäopä̧cuȩ huȩnȩ chu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ ja̧u̧ru̧ huȩdä̧cua̧sä̧ täcö. 24 Ja̧'hua̧nö̧
päda'anä Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧sä̧ churutä pä̧huä̧rö̧jö̧ ö̧mä̧ ötä'inä topö chicha pä'ö
täcö.

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitätämä Epafroditorötä huedö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ö amöcuädäjisä, topö icha pä'ö
ucuturu. Ja̧u̧mä̧ ucututä huecuhuinätucuäcu po ichö, örö recuärö̧jö̧ ppäda pä'ö. Ja̧u̧mä̧ Cristonä
tö̧jä̧hua̧ repedäcu. Ttöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ aditä̧rö̧, Dios iḩuȩnȩ si'epö cua pä a'anä'inä, su̧ro̧da̧u̧
urohuähua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ami 'qui'ächi'ö kö̧ ö chö̧jä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧. 26Na̧huä̧cha̧'a̧ cuä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cuä̧cu̧

a̧'cua̧ a̧'ȩcuiņö̧ chutämä. Ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ toa pä'ö juiyo amöcuä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ppa̧huä̧cha̧ hueda pä'ö amöcuädäjisä jitämä. 27Na̧huä̧cha̧'a̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧mä̧
iso päi'önä jiņa̧'a̧. 'Corupäi'ö'a̧nö̧tä̧ päi'önä na̧'ä̧chiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä re
ȩmä̧huip̧ö̧ ppä'ädinö ö̧'ip̧a̧ pä'ö. Ö̧'ip̧a̧ pä'ö ppädomenä örö'inä re ȩmä̧huip̧ö̧ ppäda pä'ö
jiņa̧'a̧, cha̧'cua̧ a̧dȩcuo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö rö̧ȩnä̧ cha̧'cua̧ a̧dȩcua̧'a̧cu̧ pä'ö. 28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
jurunänö huedarö pä'ö amöcuädäjisä, ucutumä ja̧u̧ru̧ topö pä'äji ta̧'a̧nö̧ cuesehuätucuäcua'a̧nö̧,
ö'inä cha̧'cua̧ a̧dȩcu̧ juiya pä'ö täcö. 29 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ iŗȩbȩhuo̧mȩnä̧mä̧ adiu esehuätucuirö,

Cristonä tö̧jä̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä ucuotönö cuamöcuädätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧. 30 Ja̧u̧mä̧
u̧ru̧hua̧ Cristo öäre adita'a ö 'corupäi'a'anä ki'̧iņö̧, ―Chu̧ru̧hua̧ öäre aditö kä̧nö̧ 'corupädi'ö ö'inä
huä̧iņä̧ 'corupä̧di'̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinö ja̧u̧mä̧, ucutu örö ppä'ädö
cuichätucu juiyönä jiy̧ä̧cu̧, chutä ppä'ädö icha pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuotönö amöcuädätucuirö.
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Cristorötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩnä̧ pä'äji jȩiņö̧mä̧ micuähuococu pinödo Pablomä

3 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧ jitämä koro'inä pä'ösä. Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ eseutä esehuätucui.
Piy̧ȩ huȩnȩ pä'äji ta̧'a̧nö̧ huȩyu̧tu̧ huedätucuacu pä'ömä huä̧iņä̧ jä̧cu̧sä̧ ömä. Todärenä

päi'önä chiḩuȩyu̧tu̧ u̧mä̧ ucuturutä ppäda'a ra̧huȩpij̧ö̧ huȩnȩ ö̧ u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ö. 2 Jäyä huo̧juȩtä̧tö̧ ö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Jahuätömä suronätä jȩpä̧tö̧. Ä̧huiŗiţö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotö.b T ̧jȩta̧ 'cuiocuätä huo̧juȩtä̧'chä̧tö̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ömä.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätö ömä u̧huȩcuä̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 3Ujututä Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ ̧jȩta̧
'cui'ocuinätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotömä. Ujutumä Dios A̧'cua̧ru̧hua̧ juȩpä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ Diosrö eseu
amöcuädätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ kä̧nö̧ esehuätöjä, jahuätömäcö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ta̧mo̧nä̧ depä ujuru, ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ úcuo te'ähuocotöjä. 4 Tta̧mo̧nä̧ depä ujuru úcuo te ähua
pä'ö jö̧ ö̧mä̧, ötä'inä úcuo tedäu'a̧nö̧ hua̧sä̧. Korotömä, ― ötä cha̧mo̧nä̧ chujurunä adiunä
jȩchö̧'a̧nö̧ hua̧sä̧― pä'ö amöcuädö ömä, ötä'inä jahuätö ö'inä abonänö jö̧nä̧ cha̧mo̧nä̧
chidepä ujuru úcuo tedähua pä'ömä ku̧nä̧rö̧sä̧. 5 Ttömä Israel ö̧ja̧ işa̧sä̧. Benjamín isotö ö
uhuäpächinösä. Chuhuäpächina'a ö Dios hueinö ta̧'a̧nö̧ ochonö mo̧ro̧ päi'omenä chij̧ȩta̧'iņä̧
'cui'̧o̧cua̧ pinösä. Chä'o'inä, cha̧ju̧'iņä̧ päcuotö hebreo ̧ ̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ jiņä̧ iso hebreo
ö̧ja̧ işa̧sä̧ ömä. Judíos ö̧ja̧ Hueähuä Huȩnȩ adiu jȩcha̧ pä'ömä, fariseo'inä pä'i'inösä.

6Diosrö esetäcuähuä juruhuächi'ö jȩcha̧ pä'ömä Cristonä pä'i'inätörö'inä ubara u'epinösä.c
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä işa̧ pädi'a pä'ö Hueähuä Huȩnȩ jȩpö̧ chö̧jo̧mȩnä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ―jäyä jȩpä̧jij̧ä̧―
pä'ö huȩnȩtö̧ päa ö pä'ömä toina'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö ö'inä abonänö jö̧nä̧ cha̧mo̧nä̧
úcuo tedähua pä'ö ku̧nä̧rö̧sä̧ ömä. 7 Ja̧u̧ juäi ―rö̧ȩnä̧ micuähua'a― pädina'anä jitämä yorö'iso
micuähuococusä. ―Cristotä miçuä̧hua̧mä̧― pä'ösä jitämä. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro'inä, koro'inä o'ca
juiyönätä micuähuoca'a örömä. Chu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsrutä juhua'a yabocu chu̧huo̧jua̧ pä'ösä.
Ja̧u̧ru̧ chu̧huo̧ju̧tä̧ rö̧ȩnä̧ micuäumä. Koromä o'ca juiyönätä huä̧iņä̧ toe'ächinö. Ja̧u̧ juäimä te
huau jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jä̧cu̧sä̧ jitämä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä huä̧iņä̧ icuipinösä Cristorötä
chȩma̧ pä'ö, 9 ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ jö̧nä̧ chö̧ja̧ pä'ö. Ja̧u̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ Dios ö
adihuä işa̧ pä'i'inösä. Diostä adihuä işa̧ pädi'önä jȩpiņö̧mä̧, Cristorö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧.
Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ adihuä işa̧ pä'i'ocö pinösä, cha̧mo̧nä̧ chöadihuä chu̧ju̧nä̧ra̧
pä'ömä. 10 Cristorötä chu̧huo̧jua̧ pä'ösä. Hua'are ö oächinö ujuru'inä chu̧huo̧jua̧ pä'ösä. Ubara
uhuinö'inä chu̧huo̧jua̧ pä'ösä ja̧u̧cu̧tä̧ ppä'ächi'ö, chutä 'corupä'i'inö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧ juodächa

pä'ö, 11 hua'are ö'inä odächäcua'a̧nö̧.

Pablomä pä'äji jȩiņö̧ unichi'ö iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩtä̧ amöcuädö ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Ttömä pä'ocösä, ―täcö rȩbȩhuiņö̧sä̧, täcö jo̧mȩ hua̧sä̧― pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huo̧juip̧ö̧

kö̧sä̧ yoyonö 'chä̧nö̧ chiŗȩbȩhuiy̧a̧rö̧ pä'ö Cristo Jesús örö ȩma̧ pä'ö pätetö amöcuädinö
jiņö̧tä̧. 13 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ―täcö rȩbȩhuiņö̧sä̧― jö̧nä̧mä̧ pä'ocösä. Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ pädoca'anä juhua'a
yabocutä 'chö̧sä̧. Pä'äji jȩchiņö̧ unichi'ö, jareönä jä̧cuȩtä̧ amöcuä̧rö̧ 'chö̧sä̧ juhua'a yabocutä.
14 Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, I ̧ ̧ Cristo Jesúsnä ucuocu huoinäcusä mo̧ro̧jä̧ jähuä amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧

b3:2 Täbocö ö̧ja̧mä̧ ä̧huiŗiţö̧ dicuiyä̧u̧ jacuoju'inä do ächö juiyönä ya̧'o̧cuä̧riņä̧tö̧do. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ judíos ö̧ja̧mä̧
jitötä a̧mo̧nä̧ úcuo te'äu ä̧huiŗiţö̧nä̧ huȩnȩtö̧ pä'inätödo judíos huocotörömä. Piy̧ȩ versiculo ömä pärocua'acu
jitörötä päinä̧u̧do Pablominämä Cristonä jacuä pä 'oca'a jiy̧ä̧cu̧.
c3:6 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ubara uepinömä Dios hueinömäcö jiņa̧'a̧do. Ahuaruhuä judíos ö̧ja̧ jȩ ä̧'ij̧ö̧tä̧ jiņa̧'a̧do,
pa̧'a̧nö̧ jȩcho̧mȩnä̧ ¿Dios eseu'a̧nö̧cö̧? pä'ö.―CristomäDios uruhuo 'choipa pä'ö jȩpiņö̧, ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ cuä'ö cuinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧miņä̧rö̧ esetätörö'inä ubara utepö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö amöcuädinätödo judíos ö̧ja̧mä̧.
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ja̧'a̧ ö̧ joäcuähuä işa̧ röji beipome iŗȩbȩhua̧ pä'ö juruhuächi'ö joa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juhua'a yabocutä
'chö̧sä̧ ömä, micuä chȩma̧ pä'ö.d

15 Ja̧'hua̧nö̧tä̧ amöcuädö tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ujutu ta̧'cua̧ru̧hua̧ jähuä ö tä̧mönänö huotömä. Ja̧'hua̧nö̧
cuamöcuädätucuoca'a jö̧ ö̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧juȩtä̧cuo̧tö̧jä̧.
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ'iņä̧ pä'ösä, pȩnȩ jubö tö̧ja̧ pä'ö tu̧huo̧jui'̧iņö̧nä̧tä̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧ juhua'a
yabocutä. Jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧ tamöcuädätucuaja.

17 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ö chö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö amöcuädätucui ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩtä̧
amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ amöcuädö ka̧cuä̧tö̧rö̧ topö cu̧huo̧jui'̧ä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧'iņä̧,
ö'inä ucuturu ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ päi'önä ka̧cuä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

18 Korotörömä cuamöcuädätucuä'. Korotömä recuätö ka̧cuä̧tö̧ im̧içu̧nä̧tä̧ amöcuädätö. Ja̧'hua̧nö̧
amöcuädätömä Cristo daunä 'corupäi'inö huȩnȩ si'epö cua pä'ö usätö. Jahuätö ötö'cömä
recuo ji'ä̧huä̧riņö̧sä̧ ucuturu. Jitä'inä ucuturu jidähuomenä chajuäunätä päi'äcusä, Cristo
'corupäi'inö huȩnȩ si'epö cua pä'ö usa'a ö. 19 Jahuätö ö̧jö̧ beipomemä to'e'ötä to e'äcuotö.
T depä pä̧huä̧rö̧jö̧tä̧ jȩpä̧tö̧, ö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ eseta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Jȩ ö̧mä̧ dä̧'ä̧rö̧jö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ eseutä esehuätö. Pij̧ä̧ jähuätä amöcuädö ka̧cuä̧tö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä mo̧ro̧jä̧
ö̧ja̧jä̧. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo tö̧jip̧ö̧nä̧ ppä'ädinömä ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ içhä̧cuȩmä̧ eseunu a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧,

―jurunänö ichahue― pä'ö amöcuädö. 21 Ichomenämä ujutu hua'ä depä jä äpäyotörötä pärotö
içuä̧cua̧ chutä jä̧ ä̧pä̧ya̧ säruunä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ särupotötä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ pärotö icuatö
pä'ömä ju̧ru̧hua̧ o'ca juiyönätä chutä päö ta̧'a̧nö̧ päi'iyarö pä'ö hueähuä ru̧hua̧ ja̧'a̧ ö̧.

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chahuaruhuä repedä̧u̧, Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ koro huȩnȩ'iņä̧
'cuäopa'anä 'quiyönä ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Ucutumä juiyo chesehuä̧u̧jä̧. Repe'ösä ucuturumä.

―Cristonä chö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ tochahué― pä'ö chamöcuä̧rä̧u̧jä̧ ucutumä. Ucutumä huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ chadi nö micuä jö̧nä̧ huotöjä.

O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ teseu'a̧nö̧ ja̧'a̧do
2 Evodia, Sín que jitämä ucuturu pä'ösätó. Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ jiņä̧

jiy̧ȩtȩtä̧ amöcuädätucui curohuähuä'chätucuoca'atä. 3 Chucu 'cuäopönä chaditä'ijäcu, ucuru'inä
pä'ösätó. Jahuätö nä̧tö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädö esehua pä'ö ppä'ädi ucu'inä. Jahuätö nä̧tö̧mä̧ örö
ppä'ädä̧riņä̧tö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuomenä. Clemente'inä, korotö öcu aditä'ijätö'inä
ppä'ädä̧riņä̧tö̧. Jahuätömä täcö ̧mi ̧ rö̧tä̧rä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ cuyärubanä.

4 Tu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ esehuätucui chahuaruhuä, 'cuäopönätä. Jiņä̧ todärenä päi'önä
pä'ösätó, ¡esehuätucui! 5 Cua̧'cua̧ diyaunätä jȩpö̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧. Tu̧ru̧hua̧
ichäcuomemä tö'cö ja̧'a̧.

6 Koro juäi'inä cua'cuoyäcuähuätucuä'. O'ca juiyönätä 'cuäopömä Diosrötä ucuocuätucui,
―täcö adihua'a Chö̧ä̧nä̧hua̧, ppäcuhuädäcusä― jö̧nä̧tä̧. O'ca juiyönä jäcuepätucu'a̧nö̧ jö̧'iņä̧
Diosrötä jä'epätucui. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucuomenä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ppädäcuotöjä cua̧'cua̧tu̧cu̧
adihua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧ adiumä su̧ro̧da̧u̧ a̧ ä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu
a̧huä̧rä̧cua̧'a̧, cuesehuätucu'inä cuamöcuädätucu'inä, jueönä ja̧ pä'ö. Cristo Jesúscu jiņä̧

jiy̧ȩtȩ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ a̧huä̧rä̧cuȩtó ja̧u̧mä̧. Dios ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ adihua pä'ö ppädömä
¡ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧ juiyönä jö̧tó! pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧.

d3:14―Cristo örö ȩma̧ pä'ö pätetö amöcuädinö jiņö̧tä̧ chu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ösä― päinömä, mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ ȩmä̧cuȩtä̧mä̧cö̧
jiņa̧'a̧do. Jiņä̧ pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧'iņä̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ u̧huo̧juä̧cha̧ pä'ö pä'inödo, re toäcuähuä'inä, ö̧jä̧hua̧rö̧
ppädäcuähuä'inä, uruhuo úcuo teäcuähuocö'inä, koro'inä, a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ böo juoa'a pä'ö.
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Päcuäi adiutä tamöcuäda pä'ö hueinö huȩnȩ
8 Ye chahuaruhuä, cädädäcua'a ä'canä jiņä̧ röjinä pä'ösätó. Adihuä juäitä amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Iso päi'önä jö̧'iņä̧, ucuotö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧, adiunätä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, surojöcu ppächocö'inä,
öjö'cö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧, ―adihua'a― pä ö'inä, yorö'iso päcuäi adiutä jö̧'iņä̧, eseu'a̧nö̧ jö̧'iņä̧,

piy̧ȩ o'ca juiyönä pätecuächönä amöcuädö ka̧cuä̧tu̧cui.̧ 9 Ttö chö̧jö̧ topö, jidähua'a'inä ä̧ju̧cu̧
cu̧huo̧jui'̧iņä̧tu̧cu̧mä̧ jȩpä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä ucutucu kä̧nö̧
cua̧'cua̧tu̧cu̧ adiunä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö jȩä̧cua̧.

Filipos ö̧ja̧ ppädäcuähuä amöcuädiyäcu Pablo esehuinö huȩnȩ
10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chu̧ru̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧ juiyo esehuinösä pä'äji ta̧'a̧nö̧ örö re

ȩmä̧huip̧ö̧ ppäcuhuädätucua'a tochomenä. Juhua'acumä ppä'ädömä ppäcuhuädätucua
pä'ö cuamöcuädätucua'anä huecu juiyätucunä jiņä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧
ppäcuhuädätucu örö rȩbȩu̧nä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ tochomenä juiyo eseusä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ eseusä
päda'amä örötä recuärö̧jö̧ ötö'cö amöcuädö pä'ocösä. Juidö ö'inä chu̧ju̧nä̧rö̧ ö̧'iņä̧,
yoräteunätä eseu chö̧já̧ pä'ö huo̧juip̧iņö̧sä̧. 12Usurä işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö'inä, pärätä ru̧hua̧
päi'önä chö̧já̧ pä'ö'inä yoräteunätä huo̧jua̧sä̧. Chö̧jo̧mȩ'iņä̧, chu̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ o'ca juiyönätä
'cuädopä'chö o̧du̧nä̧ eseutä chö̧já̧ pä'ö huo̧jua̧sä̧. Rö̧ȩnä̧ cuä̧nö̧ chö̧já̧ pä'ö'inä, ppäinä chö̧já̧
pä'ö'inä huo̧jua̧sä̧. Recuärö̧jo̧mȩ ö̧'iņä̧ abora̧'a̧ 'cuäo'i'önä chu̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö'inä, jui'ö chö̧já̧ pä'ö'inä
yoräteunätä chesehua pä'ö huo̧jua̧sä̧. 13 Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ hua̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönätä
'cuäopa'anä'inä o'ca juiyönätä jȩchö̧'a̧nö̧ hua̧sä̧, ja̧u̧tä̧ chujuruhua pä'ö ppäda'a ö. 14 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧
päda'anä ucutu'inä adiunä jȩpiņä̧tö̧jä̧ pä'ösä ö usurä chȩmä̧huiy̧ä̧u̧ ppäcuhuädätucuomenämä.

15 Ye chahuaruhuä ucututä'inä huo̧juä̧tö̧jä̧ korotö Cristonä pä'i'inätö örö ppä ädoca'a
jiņa̧'a̧mä̧. Cuiŗȩjä̧tu̧cu̧ Macedonia rȩjȩ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ rä'opö adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji'äu chö̧jo̧mȩnä̧
ucututä jiņa̧'a̧ örö ppä'ädinätömä Dios iḩuȩnȩ jidähua'anä. 16 Tesalónica ötahuiyänä
chö̧jo̧mȩnä̧'iņä̧ örö recuärö̧jiy̧ä̧u̧ pärätämä hue'ä'chinätöjä. 17―Juhua'a yabocutä iyätucui ö―,
päda pä'ömä pä'ocösätó pomä. Ppäcuhuädinätucu micuätä amöcuädösä. Ppäcuhuädinätucu
micuä päi'önämä pärocua'a ö u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧ rö̧'ä̧chö̧ kiy̧ä̧tu̧cua̧cu̧ pä'ösä. 18 Ttötämä
jo̧mȩnö̧tä̧ kö̧sä̧. Ttörö recuärö̧jo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö ku̧nä̧rö̧sä̧ täcö. Huecuhuinätucu Epafrodito
i'cächome ö ȩmiņö̧'ca̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧ adihuäcusä täcö. Ja̧u̧ huecuhuinätucumä, Diosrö iyähuä jiņö̧
a̧dö̧nä̧ amehuoppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ Diosrömä, chutä adiu eseunä. 19 Pärocua'a ömä, Cristo
Jesúscu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ucuturu recuärö̧jö̧ o'ca juiyönätä iy̧ä̧cua̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä chutä beipocö säruunä öadihuänä kä̧nö̧ rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. 20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Tä'o
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosrö eseu cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä úcuo te äu'a̧nö̧ ja̧'a̧ pä'ösä ömä. Ye
ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ
21 Cristocu jiņä̧ jiy̧ȩtȩ huotö, Dios adihuä umöhuäyotö o'ca toi'önä̧rö̧ te'ähuiyätucui ö. Porö'inä

Cristonä tö̧jä̧hua̧tö̧ öcu ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucuturu te'ähuätödo pä'ätö. 22Dios adihuä umöhuäyotö
o'ca toi'önä ucuturu te'ähuätötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧, romanos u̧ru̧hua̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧tä̧ jiņä̧
isocu te'ähuätömä. 23 Ye, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo juhua'a yabocutä mippoönä ppäda'anä ka̧cuä̧tu̧cui.̧
Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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