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Pablo iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do
Colosas ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

COLOSENSES
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 60 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, Efesios cuyäru'inä, Filipenses cuyäru'inä, Filemón cuyäru'inä jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Roma
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i'̧cho̧co̧mȩ jiņo̧mȩdo Pablomä. Colosenses 2:1 topi. Epafrastä jiähuinä̧u̧ a̧'cua̧ra̧'a̧ Colosenses
ö̧ja̧rö̧mä̧. Colosenses 1:7'inä, 4:12-13'inä, Filemón 1:23'inä topi.

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

Colosas ö̧ja̧rö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ

1 1–2 Ttö Pablomä, Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Ttömä, Timoteocu
kä̧nö̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucutu, Colosas ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧, Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätö,

Cristo Jesúsru cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧.
Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä ppä ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä

jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Colosenses ö̧ja̧'iņä̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ä̧ju̧cuiņiy̧ä̧u̧ esehuinö huȩnȩ
3Ucuturu amöcuädö Diosrötä 'cuäopönä jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧

ja̧'a̧nä̧, Jä'o'inä Hua̧rö̧mä̧ ―adihua'a― pä'opä̧rö̧nö̧, 4―Cristo Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧do.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ repe'ätödo― pä'ö ji ähua'a tä̧ju̧cuiņa̧'a̧ ö̧.
5Amöcuä̧rö̧nö̧ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ hua'adö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧ ö̧. Ja̧u̧ juäimä täcö
cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧, iso jö̧nä̧ huȩnȩ, adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähui'ome ö. 6 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ o'ca
toi'önä ruhuäcuiyä pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ rȩbȩhuiņö̧'a̧nö̧ ucuturu'inä rȩbȩhuiņö̧. Ja̧u̧ jiņö̧mä̧
u̧huä̧ju̧'iņä̧ huȩjö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu utä'inä böo juo'ö rö̧ä̧chö̧ cuä̧ju̧cuiņä̧tu̧cu̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧
iso jö̧nä̧ Dios ö mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩ u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧. 7 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧
Epafras jiähuome ö huo̧juip̧iņä̧tö̧jä̧ ucutumä, ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧
chucu taditä'ijäcu re ni'̧a̧. Ja̧u̧mä̧ ucuturu'inä jiähua pä'ö, Cristo u̧mö̧huä̧ya̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ hua̧. 8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ repe'äcuäu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ujuturu
ji'ähuinömä.

Colosas ö̧ja̧rö̧ amöcuädö Pablo Diosrö jäepä̧riņö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ujutu'inä tä̧ju̧cuiņö̧ mo̧ro̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ ucuturu amöcuädö Diosrö jätepä̧rö̧mä̧

cä'ädi'ocotö pä'ijätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä pä̧huä̧rö̧jö̧ juäi ötä amöcuädö huäjunä
u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö'inä jätepä̧rö̧mä̧ cä'ädi'ocotö pä'ijätöjä, o'ca juiyönä ö̧tä̧
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huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä cua̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ ya̧nä̧ jähuä u̧huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huä̧'iņä̧
cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä. 10 Juhua'acumä Tu̧ru̧hua̧rö̧ adihuome päte'ötä o'ca juiyönä ö̧tä̧
öjö'come päte'ö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. O'ca juiyönä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ juäi ö'inä u̧huä̧ju̧ huȩjö̧nä̧ jȩpö̧
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios u̧huo̧ju̧ u̧'iņä̧ böo juo'ö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujuru o'ca juiyönä ömä
juruhuätö jö̧nä̧ huotötä, chutä ujuru öadihuä jö̧ ta̧'a̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
juiyönä ö̧tä̧ cädi'äcuähuä juiyönä usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ cuami 'qui'ächi'ö cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.
12 Esehuä̧rö̧nö̧ Jä'o Diosrötä ―adihua'a― päcuo̧pä̧rä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ chutä ö adihuä
ö̧ja̧ tȩa̧u̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧ Tä'o öäre ȩmä̧cuȩ ö̧mä̧ ujutu'inä jahuätöcu ppä'ächi'ö tȩmä̧cua̧'a̧ pä'ö

micuähuotötä jö̧nä̧ huotö pä 'önä jȩpö̧ u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. 13 Ja̧u̧mä̧ yo̧ö̧ ujuru u tö̧jip̧ö̧nä̧ rä'epö pärotö
icu, I ̧ ̧ repeäcu uruhuonä hue'ö ö̧jo̧mȩ u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. 14 Ja̧u̧nä̧mä̧ ucuojanätä mitö rä'epö icu
ppa̧'ä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö̧jä̧, suronä jȩtä̧'ij̧ö̧ ö̧ tejächi'önä päi'önä.

Cristomä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ö̧ juiyönätä Hua̧ päinö huȩnȩ
15 Ja̧u̧mä̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ uhuäpocö Dios a̧'cua̧juä̧tä̧ Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä uhuäbe'ö

ku̧nä̧huä̧ ö̧mä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ Işa̧ Juȩ'ip̧a̧ ja̧'a̧, 16 o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ö
ku̧nä̧huiņa̧'a̧ ö̧. Mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, uhuäu juäi'inä ja̧'a̧nä̧, uhuähuocö
juäi'inä jö̧nä̧. Ruhuo deäquiyänä pä̧nö̧ hue'ä̧rä̧tö̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, uruhuonä hueähuä jö̧ ö̧'iņä̧,
jue'ipotö ruhuotörö jö̧ ö̧'iņä̧, uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧ o'ca juiyönätä Ja̧u̧nä̧tä̧ uhuäbe'ö
ku̧nä̧huiņa̧'a̧ Ja̧u̧tä̧ öäre päi'önä pätetö ku̧nä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧ juiyäi, o'ca toi'önä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ toäitä kiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
Ja̧u̧ u̧ todeunätä 'chu̧huä̧ra̧'a̧. 18 Ja̧u̧mä̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö jiņä̧ yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ u
päi'önä Hua̧. Ja̧u̧mä̧ äcuomenä ötä päi'önä kada'ca Hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hua'ö icuinätö ö̧'quȩtȩ ö̧
ä̧cuo̧mȩnä̧ ä'canä Işa̧ pä'i'inö o'ca juiyönä ö̧tä̧ jiņä̧ isocu úcuo ru̧hua̧ Juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ö.

O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ Dioscutä esecunä päi'önä erinoyado ucuojamä
19O'ca juiyönä su̧'pȩnö̧ jö̧ ö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ ȩquiy̧ä̧cu̧ Jä'o Diosmä esehuä̧riņö̧. 20 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧

o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu esecu kiy̧a̧rö̧ pä'ö jȩpiņö̧, pij̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧,
mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ ka̧cu̧'iņä̧, daunä 'corupäi'omenä ucuoja erinoyanätä huȩnȩ juoächinö jiņö̧ si'epö
icuomenämä. 21 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu'inä, pä'äji cu̧jiņä̧tu̧cu̧ pä̧nä̧mä̧ 'quȩ'ȩpö̧ icuähuotötä jö̧nä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ amöcuädäcuähuä ö aboiyotö jö̧nä̧ huotötä ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronätä
jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧rö̧mä̧ jitämä pä'äji ta̧'a̧nö̧ chutäcu cuesecuätucunä päi'önä jȩpiņö̧. 22 Ja̧'hua̧nö̧mä̧
jȩpiņö̧, idepänämä jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ hua'arenä mitäu, chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧ adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörötä,
huȩnȩ'iņä̧ jui'ätörötä, ―pitömä huȩnȩ jö̧nä̧ huotö― pä ö'a̧nö̧ jö̧'iņä̧ jui'ätörötä ij̧ȩpa̧ pä'ö.
23 Juhua'acumä iso päi'önä jö̧nä̧ cädi'äcuähuä juiyönä cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ adiu ppä'epö
'qui'epö ku̧nä̧huä̧'ca 'quiyönä kä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ö̧
adihuä̧cuȩ amöcuä̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ pporächi'oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧.
Ja̧u̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ o'ca juiyönä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ mo̧ro̧jä̧ dea'a ka̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧
jiäcuähui'a'ató. Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ jidähuiyarö pä'ö u̧mö̧huä̧ya̧ pädi'önä hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧ ömä.

Dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ Judíos ö̧ja̧ jö̧nä̧ huocotö ö̧'quȩtȩ ö̧tä̧ huäjuätö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧do
24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu ja'ate'ö usurä chȩmä̧huä̧'ij̧a̧'a̧mä̧ esehuä̧rö̧tä̧ esehuä̧rö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧

usurä chȩmä̧huo̧mȩnä̧ Cristo chutä jä̧ ä̧pä̧ya̧ huotörö ja'ate'ö usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ ö̧ jo̧mȩ
päi'ocömä ö chidepänätä jo̧mȩ päi'a pä'ö usurä ȩmä̧u̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotömä
Chunätä pä'i'inätö ja̧'a̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ pä'i'inätö̧rö̧ ppä'ädö chaditä̧ra̧ pä'ö hue'ö ku̧nä̧hua̧
pä'i'inösä ömä. Dios iḩuȩnȩ a̧dä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö ucuturu ja'ate'ö hue'ö u̧ju̧niņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧, jo̧mȩnö̧
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pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧ jidähuäcua'a̧nö̧. 26 Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ yä̧huä̧iņä̧tä̧ dajö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧. Koronö
pänä'inä koronö pänä'inä jö̧nä̧, kä̧cuä̧hui'̧iņo̧mȩ ö̧ kä̧mä̧dö̧ dajö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiņa̧'a̧nä̧ jitämä chutä ö adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörötä huäjuätö ku̧na̧'a̧. 27 Ja̧'hua̧nö̧ huotörömä,
jiy̧ȩ dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ öadihuämä pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä ―adihua'a― pä'ö judíos ö̧ja̧
jö̧nä̧ huocotö ö̧'quȩtȩ ö̧tä̧ u̧huo̧juä̧chi'̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jiņä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä. Ja̧u̧
jiņö̧mä̧ Cristo ucutunä ö̧jö̧tä̧ ja̧'a̧, säruunä öadihuänä ̧jȩcuä̧chä̧cuȩ a̧tä̧rä̧'ij̧ö̧tä̧. 28 Ja̧u̧ Cristo
ötö'cötä ji'ähuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä tä̧bo̧tä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧ o'ca juiyönä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuänätä huo̧juȩtä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧ o'ca toi'önä
ö̧ja̧rö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧ juiyönä o'ca toi'önärö̧tä̧ ―pitömä Cristo Jesúsnätä jo̧mȩ huotö pä'i'inätö

ja̧'a̧tó― jö̧nä̧ pä'ähuotörötä ̧jȩpä̧cua̧'a̧nö̧. 29 Ja̧'hua̧nö̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ö juruhuächi'ötä aditä̧rö̧sä̧
ömä, Ja̧u̧ ujurunätä chaboiyotörö chujuruhuächi'önä päi'önä. Ja̧u̧ ujurumä kä̧do̧ppo̧ca̧'a̧

juruhuächi'ötä aditä̧ra̧'a̧ önämä.

O'ca juiyönä rȩ niy̧ö̧nä̧ amöcuädäcuähuä kada'ca Hua̧mä̧ Cristotä

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ömä ucuturu'inä ja̧'a̧nä̧, Laodicea ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä chi'ämä yorö'isotä topocotö pä'ijätörö'inä ja'ate'ö rö̧ȩnä̧tä̧ rohuäu

chujuruhua'amä cu̧huo̧juiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä, 2 ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ji'äcuähuotö
pä 'äcua'a̧nö̧ jahuätömä. Repeäcuähuänätä jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ pä'i'ötä, Dios dajö u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧,
pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä adiumä, jeruhuome'inä juiyönä huäjunätä u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧, Dios dajö u̧ju̧niņö̧ jiņö̧ huäjunätä u̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧u̧mä̧ Jä'o Dios
ötö'cö'inä ja̧'a̧nä̧, Cristo ötö'cö'inä ja̧'a̧. 3 Pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä rȩ niy̧ö̧ juäimä o'ca juiyönä
huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä, o'ca juiyönä huo̧juä̧huä̧'iņä̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ dajö ku̧nä̧hua̧'a̧ ka̧'a̧tó.

Ttu̧ru̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧ juhua'a yabocutä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
4 Piy̧ȩmä̧ pä̧dä̧u̧jä̧tó ya̧tȩ'iņä̧ iso a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧ säyuunä ucuocu jiäu umä, yapare huȩnȩtä̧

cuesetächi'ätucua'acu pä'ö. 5 Pa̧nä̧ uhuäunämä ucutucu chö̧jo̧ca̧'a̧nä̧ cha̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧
ucututäcu kö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ yoräteunä cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
Cristorö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧ to̧pä̧rö̧ ȩsȩhuä̧rö̧tä̧ kö̧sä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Jesucristorö cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ päi'önä eminätömä cuȩmiņä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧, Ja̧u̧ juȩpä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
kä̧tu̧cui,̧ 7 ja̧u̧nä̧tä̧ po' yä ö 'quiyönä 'chu̧huä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ böo
juo'ö juruhuächinätö jö̧nä̧ huotötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ 'qui'epö ku̧nä̧huo̧tö̧
huotö jö̧nä̧ kä̧nö̧tä̧, ucuturu huo̧juȩcui'̧iņö̧'a̧nö̧tä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧.

Cristonätä jo̧mȩ jö̧nä̧ huotö pä 'önä jȩpiņö̧do Diosmä
8 Topä̧rä̧cuä̧u̧ kä̧tu̧cui ̧ ya̧tȩ'iņä̧ a̧mo̧nä̧tä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä huȩnȩnä̧'iņä̧,

micuähuocö jähuänä'inä yapare cuesetächi'ätucunä jiähua'acu. Ja̧'hua̧nö̧ ji ähuä'ijömä
ö̧tä̧mö̧miņä̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ ji ähue'ä'ijö huȩnȩ jö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧, pij̧ä̧ ö̧ huämenä jähuä jö̧'a̧nö̧tä̧,

Cristo ötö'cö jö̧'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧ ö̧tä̧. 9 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ö̧jö̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ki'̧ip̧ö̧ juiyönä o'ca juiyönä
pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧tä̧, Cristo idepänätä̧ kö̧. 10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧, o'ca toi'önä uruhuo
ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧, uruhuonä huȩ'ä̧rä̧tö̧'iņä̧ u päi'önä jö̧nä̧ Hua̧nä̧tä̧, jo̧mȩnö̧tä̧ jö̧nä̧ huotöjä
ucutumä.

11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ cuij̧ȩta̧ 'cui'opö icuähuotö'inä pä'i'inätö̧jä̧, u̧mö̧nä̧ 'chu'huädö
'cui'ocuä ömäcö, Cristo 'cui'opö içuä̧hua̧ päi'ome ö cuidepänä surojö huȩä̧riņö̧ jiņö̧
cuicuipätucuomenämä. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pötädäcuähuotö päcuhui'ätucuome ö Ja̧u̧cu̧tä̧ idoränä'inä
rötähuotö pä'i'inätö̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧cu̧tä̧ o'ädäcuähuotö'inä pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧
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pä'i'inätö̧jä̧ Dios hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ Ja̧u̧ru̧ o'ädinö ujuru cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧.
13 Surojö cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ hua'ö icuinätö jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuidepä
jähuä ömä 'cui'ocuocotö jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧, Ja̧u̧cu̧tä̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧
iyinä̧u̧jä̧, o'ca juiyönä suronä jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ unichi'ö. 14Ujuturu adiu juiyönä to'ijicu
huȩä̧riņö̧ jiņö̧, jȩta̧ pä'ö huȩyu̧tu̧ hueähuä jiņö̧mä̧ daunä pȩ'o̧pö̧ rö̧nö̧, 'ca̧'o̧pö̧ icu, si'epö
icuiniy̧ä̧u̧jä̧, o̧ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ jä̧'ij̧o̧mȩ ö̧mä̧ pporädö icu. 15 Tturuhuo ku̧nä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, uruhuonä
huȩ'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ujuru 'cho'ipö, recuätö ä'ca ö usurä isotö juoepinä̧u̧ jahuätörö ujuruhuäji
dau utä ij̧ȩpö̧.

Huämenä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ depä hueö ö'arodipa pä'ömä ppädoca'ado
16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧mä̧ pä'ö u̧ju̧nó̧ ucuturumä, cuäcuähuä ö jö̧ ö̧'iņä̧,

ahuähuä ö jö̧ ö̧'iņä̧, pä'cäri jȩä̧cuä̧huä̧ mo̧ro̧ jö̧ ö̧'iņä̧, yodo kä̧hua̧ ö'ärohuächö pä̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧,
ö̧ja̧ 'cuä ächi'ö mo̧ro̧ jö̧ ö̧'iņä̧. 17 Piy̧ȩ o'ca juiyönämä koronö jä̧cuȩ a̧'cua̧juä̧tä̧ päi'önä jö̧.

Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ iso päi'önä jueipä jähuä jö̧nä̧ Hua̧mä̧ Cristotä ja̧'a̧. 18Ucuturumä ya̧tȩ'iņä̧
yaparenä pä'opo'ömä ö̧nä̧u̧cuó̧ micuä jö̧nä̧ cuesehuächi'inätucumä. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ usurä
isotö a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpä̧'chö̧ kö̧, Dios umöhuäyotö isoppa huotörö'inä ―úcuo te'äusä― pä'ö kä̧nö̧,
topö'inä toocö jiņö̧ huȩnȩ 'co̧'ä̧dä̧rö̧ kä̧nö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ chutä idepä ö u̧huo̧ju̧ u̧tä̧
―úcuo işa̧sä̧di ̧ juiyo ömä― pä'ö amonätä̧ úcuo te'äu. 19 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ Tu päi'önä Hua̧ ö̧mä̧
'quiyönämä chu̧huä̧ro̧co̧cu̧. Tu päi'önä Hua̧ ö̧mä̧ o'ca toi'önä jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö rarecu
o̧du̧nä̧ ö̧'iņä̧, huehui appiyä ö'inä 'chu̧huä̧rä̧u̧ kä̧nö̧ böo juo'ätöjä, böo juotönä Diostä jȩa̧'a̧ ö̧.
20 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä pij̧ä̧ ö̧ huämenä jähuä ö 'to'ocu icu Cristocu 'corupä'i'inätö
jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧, ¿dä̧bö̧ pä'ö pij̧ä̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ
hueönätä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧jä̧ ö̧? 21―¡Mȩcu̧huó̧! ¡Nȩ'o̧pö̧mä̧ tocuhuó! ¡Cui ̧ ̧huä̧rä̧'chó̧!― jö̧nä̧
pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧. 22 Ja̧u̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧tä̧ jö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
huo̧juȩtö̧'iņä̧ u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ö̧ huȩnȩtä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ beipä̧chä̧cuȩtä̧ jö̧. 23 Ja̧'hua̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ jȩ o̧mȩnä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ huotö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'ätö. Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ úcuo te'ähuätö
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä isotö pä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
depä ubara u'huepätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö ja̧'a̧nä̧, depä ö pä̧huä̧ uhuähuä ö'arodipa

pä'ömä ppädoca'ató ja̧u̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧.

Cristocu Diosnä dajö ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧ Cristo ö̧'o̧mȩ päte'ö jähuätä tamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧do

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ Cristocu o'ächinätö jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧mä̧ ju'toju jähuätä usu kä̧tu̧cui,̧
Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ Cristo ö̧'o̧mȩ päte'ö jähuätä. 2 Ju'toju jähuä amöcuä̧rö̧ kä̧tu̧cui,̧ pij̧ä̧

jähuämäcö. 3Ucutumä 'corupä'i'inätö jö̧nä̧ huotöjä. A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ Cristocutä Diosnä dajö
ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 4 Cristo ujutu a̧'cua̧rö̧ tö̧jö̧ jö̧nä̧ Hua̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧, ucutu'inä
Ja̧u̧cu̧tä̧ säruunä öadihuänä cuij̧ȩcuä̧chi'̧ä̧cuo̧tö̧jä̧.

5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ jähuä ucutu u todȩhuä̧rö̧mä̧ hua'epö icuätucui. T recua pocojucu
recuo pocöcu jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, surojuoächäcuähuä'inä, dä'ä juiyönätä pä̧huä̧ uhuähuä'inä,

hueähuocö kö'cähuä'inä, abora̧'a̧ päi'önä pä̧huä̧ uhuähuä'inä. Ja̧u̧mä̧ tätähuä'ca úcuo
teäcuähuätä jö̧. 6 Ja̧u̧ juäi kä̧'cha̧'a̧ ö̧ ja̧'a̧ u̧ru̧hua̧ hueö esetocotörö Dios ö̧'ä̧iņä̧ ro̧ȩcuä̧
rȩbȩhuä̧cua̧'a̧mä̧. 7Ucutu'inä ja̧u̧ juäinätä cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ja̧u̧ juäitä jȩpö̧ ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧ pä'äji
cu̧jiņä̧tu̧cu̧ pä̧nä̧mä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä piy̧ȩ o'ca juiyönätä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu cuipa'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jaropi'ätucui: cu̧'ä̧iţu̧cu̧'iņä̧, cu̧ra̧huä̧rä̧'chä̧tu̧cu̧'iņä̧, adiunä huocotö cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧,
Diosrö suronätä päcuhuä'chätucu'inä, cuiḩuȩnȩnä̧ dä'ä juiyönä suronä päcuhuä'chätucu'inä.
9 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧mä̧ yapare cucuocuä'chätucuä', pä'äji ö̧ja̧ işa̧nä̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ jiņö̧ täbo jähuämä,



5 Colosenses 3.10

surojö pä̧ip̧ä̧rö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧cu̧tä̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icu cuicuipinätucua'a ö täcö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jareönä
a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧hua̧ ö̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ huotö pä'i'inätö̧jä̧. Ja̧u̧ jareönä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧hua̧mä̧
ja̧u̧ru̧ uhuäbe'inö jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotötä jareächä̧rö̧nä̧ pä̧cuip̧ä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ kä̧tö̧jä̧, cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧
jö̧ a̧'u̧cuä̧tä̧. 11 Ja̧u̧nä̧mä̧ toa'ató griego hua̧'iņä̧, judío hua̧'iņä̧, 'cui'̧o̧cua̧'iņä̧, 'cui'̧o̧cua̧ huocö'inä,
bárbaro hua̧'iņä̧, escitaa hua̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧, hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ huocö'inä.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cristotä ja̧'a̧ o'ca toi'önä ötä pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ päi'önä Hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca
toi'önä ö̧ja̧nä̧tä̧ kö̧.

Cristo ötä 'ca̧tä̧hui'̧ip̧ö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutumä Dios ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧, Dios ö adihuä ö̧ja̧, repe'äcuähuotö

jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧mä̧ 'ca̧tä̧huä̧tu̧cui,̧ cua̧'cua̧nä̧ re ȩmä̧huip̧ä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, cua̧'cua̧ diyaunä
u̧huȩcuä̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, cua̧mo̧nä̧ cúcuo juiyönä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, u̧huȩcuä̧nä̧ teyocönä

jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, recuo cuami 'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧. 13 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ö̧mä̧ cuami
'qui'ächi'önötä kä̧tu̧cui,̧ korotö ö pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ kö̧ ö̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ö̧ suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧
unichi'ä̧rä̧cuä̧u̧. Ucuturu'inä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ Cristo unichi'inö'a̧nö̧ ucutu'inä unichi'ä̧rö̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ o'ca juiyönä ö'inä abonänö jö̧nä̧ cu̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧huä̧tu̧cua̧ pä'ö
jö̧mä̧ repeäcuähuätä ja̧'a̧tó. Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ö̧ jo̧mȩnö̧ todehuä'chönä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ repeäcuähuä ötä
ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ Diostä iyömä cuamiso'quinä huea'anätä kä̧tu̧cui,̧
ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ Ya̧tȩ jä̧ ä̧pä̧ya̧ jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ huoinö'a̧nö̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
―Adiunä ppäcuhuädinä̧u̧jä̧― pä'önötä kä̧tu̧cui.̧ 16 Cristo iḩuȩnȩ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä re niy̧ö̧mä̧
ucutunätä ucuocuä̧rö̧ ka̧'a̧nä̧ kä̧tu̧cui,̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huo̧juȩtä̧cuä̧huä̧'chö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
tä̧bo̧tä̧rä̧cuä̧u̧ o'ca juiyönä huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ötä. Salmos huȩnȩnä̧'iņä̧, Diosrö
eseäcuähuä huȩnȩnä̧'iņä̧, ya̧nä̧ jähuä ra̧huä̧huä̧nä̧'iņä̧ cuamiso'quinämä Cu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ ra̧ra̧pä̧tu̧cui ̧
―mippoönä ppäcuhuädinäcusä― pä'ö kä̧nö̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧
päähuänä jö̧ ö̧'iņä̧, jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ o'ca juiyönätä jȩpä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús im̧iņä̧tä̧,
Ja̧u̧nä̧tä̧ Tä'o Diosrö ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧.

Cristonä pä 'inö o'ca'a jȩpö̧ tö̧jö̧ huȩnȩ
18Nä̧tö̧, cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ cuirecuo hueömä ucuotönö jȩpä̧tu̧cui ̧ Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧, Tu̧ru̧hua̧rö̧

adihuome päte'ötä. 19 U̧mä̧tö̧, cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, cuirecuarötä repe'ö kä̧tu̧cui,̧ cua̧'cua̧nä̧
ra̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ reö ȩca̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧' jahuäjucumä. 20 Ppo̧'ä̧tö̧, cuä̧'o̧tö̧
hue ömä o'ca juiyönä ö̧tä̧ ucuotönö jȩpä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ adihua'a.
21 Ttä̧'o̧tö̧ u̧mä̧tö̧, cui ̧ ̧mö̧ a̧mi ̧ surächä̧rö̧nä̧mä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧', a̧'cua̧ juiyächi'oca'atä
ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 22Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧, pij̧ä̧ ö̧ curuhuotörömä o'ca juiyönä ö̧tä̧ ucuotätucui.

To a'anätämä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧', ö̧ja̧rö̧tä̧ adihua pä'ö jȩ a̧ji'̧a̧nö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧
Diosrö ye'ecu ucuotönö, yapare jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönätä jȩpä̧tu̧cui.̧ 23 Juhua'acumä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧
o'ca juiyönä ö̧tä̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ ȩsȩhuä̧rö̧nö̧tä̧ jȩpä̧tu̧cui,̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö, ö̧ja̧ to a
pä'ötämäcö, 24―micuämä Jä'o öäre ö ȩmö̧ Chu̧ru̧hua̧tä̧ iy̧ä̧cua̧sä̧― pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧, ucutumä
Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ Cristo hueötä jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä jo̧cö̧tä̧ jȩpö̧mä̧ adiunä
jo̧cö̧ jȩiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ ȩmä̧cua̧ micuämä, koromenä hua̧rö̧ toäcuähuämä juiya'a ö.

4 1 Tturuhuotö, jueönä adiunä jö̧tä̧ cuä̧cho̧cö̧ juiyönä jȩpä̧tu̧cui ̧ cumöhuäyotörömä, ―ujutu'inä
mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧mä̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧― pä'ö a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧.

a3:11 Bárbaro'inä, escita'inä huotömä su̧ro̧pa̧ ähuiri jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ adiunä huocotö pä'ähuotö jiņa̧'a̧do jiy̧ȩnö̧
mo̧ro̧mä̧.
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Diosrö jä epiyarö pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
2Diosrö jäecuämä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jä'epö kä̧tu̧cuij̧ó, jäcuepätucumä a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧,

―ppäcuhuädäjimä adihua'a― pä'ö kä̧nö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucuomenä ujuturu'inä amöcuädö
jä'epätucui äpate ba'epö u̧ju̧na̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧tä̧ iḩuȩnȩ jitäunä bahuepäcua'a̧nö̧, Cristo ö̧jö̧
dajö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧ huäjunä u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jitähuäcua'a̧nö̧. Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ jidähua'a ö cärenä
pä̧'ij̧ö̧sä̧. 4Diosrö jä'epätucui jidäu'a̧nö̧ jö̧ jidähuomenä huäjunä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jidähuäcua'a̧nö̧.

5 Cristonä pä'i'ocotö ömä huo̧juȩcu̧nä̧ kä̧tu̧cui,̧ ―koronötä, koronötä jiḑä̧huä̧cua̧sä̧― päähuä
juiyönä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧tä̧ jo̧mȩnö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö kä̧tu̧cui.̧ 6O'ca juiyönä päcuhuätucumä
re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädäcuähuä amöcuädönö pä'ätucui, cuiḩuȩnȩmä̧ 'cäruhuäbö ö̧nö̧ä̧ ö̧ nö̧ȩcuä̧
a̧'cua̧rö̧nä̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧ yotöcunärö cuädätätucuä̧cuȩmä̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ
7O'ca juiyönä ö chötö'cö cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä Tíquicotä jiä̧̧huä̧cua̧. Ja̧u̧mä̧ tö̧jä̧hua̧ re

ni'̧a̧, churutä pätecuächinömä päö ta̧'a̧nö̧ adicuä işa̧ jö̧nä̧ hua̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧mä̧ chucu taditä'ijäcu.
8Huedarö pä'ö amöcuädäjisä ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ icha pä'ö ucutu cutö'cö huo̧juä̧chi'̧ö̧ cua̧'cua̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ jiähuäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ötä huedarö pä'ö amöcuädäjisä, 9Onésimocutä.
Ja̧u̧'iņä̧ tö̧jä̧hua̧ re ni'̧a̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧, ucututä işa̧. O'ca juiyönä po ö
'cuäopömä cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧ ji ähuäcuotöjä.

10Aristarco, cärenä chucu chö̧'ä̧'ij̧ä̧cu̧mä̧ ucuturu te'äudo. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Bernabé a̧hua̧ru̧hua̧
Marcos'inä te'äudo. Ja̧u̧mä̧ ötö'cö täcö ucuturu ji ähuinäcu piņö̧, ichö ömä ―cuicha'amä
adihua'a― jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuirö pä'ö. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús, ―Justo― jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧'iņä̧ ucuturu
te'äudo. Pitötä ja̧'a̧ 'cui'ocuotö pä'ähuotö ö Dios huea'anä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ jidähua'anä
ppä'ädä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧. Jahuätömä cha̧'cua̧ chemönä ppä'ädä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧.

12 Epafras'inä te'äudo, ja̧u̧mä̧ ucututä işa̧, Cristo hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ hua̧. Ja̧u̧mä̧
'cuäopönätä rohuäcuähuä işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧ ucuturu amöcuädö Diosrötä jä̧'ȩpä̧rö̧,
―jo̧mȩ huotö, Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jähuä ö jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jui'ocotö― jö̧nä̧ huotö kä̧nö̧ 'quiyönä
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 13 Ja̧u̧ ötö'cö jidähuä̧u̧jä̧tó, cädi'äcuähuä juiyönä ucuturu a̧mö̧cuä̧ra̧'a̧mä̧,
ucuturu'inä ja̧'a̧nä̧, Laodicea ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Hierápolis ötahuiyänä
ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧.

14 Lucas, jahuapö adicuä işa̧ re ni'̧a̧'iņä̧, Demas'inä ucuturu te'ähuätödo.
15 Laodicea ötahuiyänä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, Ninfasrö'inä, ja̧u̧tä̧ ojusode ö Cristonä pä'i'inätö jiņä̧

yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö. 16 Pojä cuyäru isojä chiḩuȩyu̧tojä cucuocuätucu
o'ca'amä Laodicea ö̧ja̧'iņä̧ ucuocunä huecuhuätucuaja. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Laodicea ö̧ja̧rö̧
hueähui'inojämä ucutu'inä topö cucuocuätucuäcua'a̧nö̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Arquiporömä ji'ähuätucui,
adita pä'ö Tu̧ru̧hua̧nä̧ ö'ätecuächinömä cädi'oca'atä jo̧mȩnö̧ adita pä'ö amöcuädönä.

18 Ttö Pablomä cha̧mo̧nä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧ te'äunu cä'ädö huȩyu̧tu̧sä̧. ¡Cärenä chö̧'ä̧'ij̧a̧'a̧mä̧
cunichi'ätucuo ó! Mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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