
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧,
Pablo ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Tesalónica ö̧ja̧rö̧mä̧.

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

1 TESALONICENSES
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 51 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Corinto ötahuiyära̧'a̧ ö̧ huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablo Tesalónica ö̧ja̧rö̧. Tesalónica

ötahuiyänämä recuomä ko̧cö̧ pinödo. Huäbodäcuä semanas jo̧mȩtä̧ ji'ähuinödo. Judíos ö̧ja̧mä̧,
Pablo jiäu huȩnȩ öjö'coca'a ö ujurucu jȩpö̧ ya'opö cuinäcudo juhua'a ömä. Timoteomä
Tesalónica ötahuiyära̧'a̧ ö̧ jurunätä jä̧ji ̧ o'ca'a Corinto ötahuiyära̧'a̧ rȩbȩu̧, huȩnȩ jiähuäcu piy̧ȩ
huȩnȩ huȩyu̧ ̧nö̧do Pablomä. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cäecuächina'a ömä 19nö a̧'ȩ yabonänö
'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Piy̧ȩ huȩnȩ tocu'huäcua'a ä'canämä Hechos 17:1-34; 18:1 topi.

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

1 1 Ttö Pablomä, Silvanocu'inä,a ja̧'hua̧ta̧nö̧ Timoteocu'inä kä̧nö̧, ucutu Tesalónica ö̧ja̧ ö̧
Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä, Tä'o Diosnä'inä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä'inä ka̧cuä̧tö̧rö̧.

Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä
jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧tu̧cui.̧

2Ujutumä ucutu o'catoi'önärö amöcuädö ―adihua'a― pä'ö 'cuäopönätä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧
ucuocuä'ijätöjä. Ja̧u̧ru̧ ucuocu kä̧nö̧mä̧ ucuturu'inä amöcuädö ucuocuätöjä. 3 Cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧mä̧ icuicuä juiyönätä tamöcuädi'önä pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
korotörö re ö pä'ö usurä ȩmä̧u̧ kä̧nö̧ cuaditä̧rä̧tu̧cu̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ichäcuome
a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ cuami 'quicuhuächi'ätucu'inä tamöcuädi'önä pä̧ip̧ä̧rä̧u̧jä̧ Tä'o Dios ä'ca ömä.
4 Chö̧jä̧hua̧tö̧ Dios repeä̧u̧jä̧ ucutumä. Ucuturu pätetö ȩmiņa̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 5Ujutumä
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ucuturu jitähuomenämä, huȩnȩtä̧mä̧ ji'ähuocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
Dios ujurunä'inä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicu'inä amöcuädäcuähuä juiyönätä
ji'ähuinätöjä. Ucututä'inä huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutu cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ tö̧jiņa̧'a̧mä̧, ucuturu adihuiyatö
pä'ötä jȩ ̧na̧'a̧mä̧.

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutumä rö̧ȩnä̧ usurä ȩmä̧u̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧'iņä̧ Dios iḩuȩnȩmä̧
ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ eseunutä ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cu̧nä̧ jȩa̧'a̧ ö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ujutu tö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ ö̧jiņö̧ ta̧'a̧nö̧'iņä̧
kiņä̧tö̧jä̧ ucutumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ pä'i'inätö̧jä̧ o'ca toi'önä Macedonia
rȩjȩ ö̧'iņä̧, Acaya rȩjȩ ö̧'iņä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧. 8 Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩmä̧ ucutu u kä̧mä̧dö̧
Macedonia rȩjȩnä̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Acaya rȩjȩra̧'a̧'iņä̧ päi'önä úcuohuina'a̧ täcö. Ja̧u̧ o̧du̧nä̧tä̧mä̧cö̧,
Diosrö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ huȩnȩmä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ huo̧juä̧hua̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujututä
jitähua pä'ömä täcö recuärö̧jo̧ca̧'a̧. 9 Pärocua'acu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧ esehuächi'önötä
tocu'huinätucua'amä jitötä ji'ähuätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hua'ocö Cu̧huä̧nä̧hua̧rö̧tä̧, iso jö̧nä̧ Hua̧rö̧tä̧
esetö cuicuätucua pä'ö tätähuä'ca cuicuipinätucua'a'inä ji'ähuätö. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cu̧huä̧nä̧hua̧
Dios I ̧ ̧rö̧, hua'are ö oädinäcuru mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ içhä̧cua̧rö̧ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cua̧ pä'ö tätähuä'ca
cuicuipinätucua'a ji'ähuätö. Ja̧u̧ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧mä̧ Jesústä, Dios ö̧'ä̧iņä̧ pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩpä̧cuȩ ö̧
tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧tä̧.
a1:1 Silvano jö̧nä̧mä̧ la n ̧huȩnȩ jiņa̧'a̧ Silasrötä pä a pä'ö.
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Korotö pä ä'chiyäcu Pablo jue'epö icu jiähuinö huȩnȩ

2 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ucututä'inä huo̧juä̧tö̧jä̧ ucuturu do'ächö china'amä ―hueyecua'amä
ichocotö pinätö̧― pä'ömä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧huo̧juä̧tu̧cuä̧u̧jä̧ Filipos ötahuiyära̧'a̧ ö̧ ubara

u epäja'anä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩ ä̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧ huä̧iņä̧ ichinätöjä ucuturu
jitähua pä'ömä. Tö̧ä̧nä̧hua̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧ kä̧nö̧, yecuäcuähuä juiyönä Dios iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ
ucuturu ji'ähuinätöjä korotömä juruhuächi'ö pä ä'chäcuähua'anä'inä. 3Ucuturu jitähuomenämä
jäyä amöcuädömä ji'ähuocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä amöcuädö'inä ji'ähuocotö pinätö̧jä̧.
Yapare päta pä'ö'inä ji'ähuocotö pinätö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuiyarö pä'ö
Dios ka̧cuä̧mö̧ toäji o'ca'a eseunu hue'ähuotö tö̧ja̧'a̧ ö̧ ji'ähuätöjä. Ttö̧ja̧ esehuatö pä'ömä
ji'ähuocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ta̧'cua̧nä̧ tamöcuädö ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä Işa̧ esehuatö pä'ötä
ji'ähuätöjä. 5 Jitähuinömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä. Cuesehuätucuatö pä'ö cutu'cötucu säyuunä
ucuocuipömä ji'ähuocotö pinätö̧jä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ jacuänämä korotö öäre
pärätä pä̧huä̧ u'u kä̧nö̧mä̧ huä̧mȩnä̧mä̧ adiu a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpö̧ jö̧nä̧mä̧ jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Diostä
u̧huo̧juä̧u̧jä̧ piy̧ȩmä̧. Ja̧u̧tä̧ to̧pä̧riņö̧mä̧. 6Ucutu cuä'catucu u'inä, korotö ä'ca ö'inä, ö̧ja̧
ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ úcuo ö̧ja̧ pä 'a pä'ömä jȩpo̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧. Cristo hueipinä̧u̧ jö̧nä̧ huotö

tö̧ja̧'a̧ ö̧ huetä̧rö̧'a̧nö̧ huotö tö̧ja̧'a̧nä̧ hue'ä̧rö̧mä̧ ko̧co̧tö̧ pinätö̧jä̧ ujutumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ jȩpö̧ ta̧'cua̧ diyaunä kiņä̧tö̧jä̧, yajute ka̧mo̧nä̧ ki ̧ ̧mö̧rö̧
kaja pä'ö u̧huȩcuä̧nä̧ a̧'ä̧rö̧ repeja'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ucuturu rö̧ȩnä̧ repeta'a ö Dios
iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ jitähuätucuacu pä'ömä pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧jä̧. Ja̧u̧tä̧mä̧cö̧. Ucutumä tahuaruhuä
repetä̧u̧ päcuhui'inätucua'a ö ta̧mo̧nä̧ ta̧'cua̧rö̧'iņä̧ yähuätucuacu pä'ö pä̧huä̧rö̧jiņä̧u̧jä̧. 9Usurä
ȩmä̧u̧ kä̧nö̧ taditä̧riņa̧'a̧mä̧ ucututä'inä huo̧juä̧tö̧jä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧. Recuärö̧jö̧ juäi ucuturu jätepä̧rö̧
juiya pä'ö mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä 'cuäoi'önä juruhuächi'ötä aditä̧riņä̧tö̧jä̧ Dios iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ
jitähuätucuacu pä'ömä. 10Ucutu cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ tö̧jo̧mȩnä̧mä̧ Diosrö ucuotö,
adiunä jȩpö̧ kiņä̧tö̧jä̧ korotö'inä huȩnȩtä̧rö̧ pä ä'chö juiyönätä. Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jiņa̧'a̧mä̧ topinätöjä
ucutumä. Dios'inä topinö. 11,12 Ya̧tȩ a̧mo̧nä̧ i ̧ ̧mö̧rö̧ jiähuä̧rö̧'a̧nö̧ jitähuä̧riņa̧'a̧mä̧ huo̧juä̧tö̧jä̧
ucutumä. Cujuruhuächi'ätucunä'inä, cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ ji'ähuä̧riņä̧tö̧jä̧ ucutu o'ca
toi'önä̧rö̧ Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö hue'önö. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ chutä säruunä öadihuänä
hue'ö ö̧jo̧mȩ docuhuächätucunä o'ipinömä.

Tesalónica ö̧ja̧mä̧, Judea ö̧ja̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ a̧mo̧nä̧
ahuaruhuä ru̧ ä̧rȩ'ä̧u̧ usurä ȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ

13Ujutumä pa̧'a̧nö̧'iņä̧ jiy̧ä̧u̧ Diosrö ―adihua'a― pätä'ijömä cä'ädi'ocotöjä. Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ
jitähua'a cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ― ö̧ja̧ ̧huȩnȩmä̧cö̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ iḩuȩnȩ ja̧'a̧ pomä― pä'ö
amöcuädö, ya̧huo̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä ese nätöjä ucutumä. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧, iso päi'önä Tö̧ä̧nä̧hua̧
Dios iḩuȩnȩ ja̧'a̧, ucutu cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧ jacuä ö hueyecuocua'a aditä̧rö̧ ka̧cu̧.
14 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucutumä Dios umöhuäyotö Judea rȩjȩ ö̧ Cristo Jesúsnä pä'i'inätö jö̧ ta̧'a̧nö̧
juo'ächinätöjä. Ucutu'inä cua̧mo̧nä̧ cuidepiyu ö̧ja̧ ubara u epä̧u̧ usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧
jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧. Jahuätö'inä a̧mo̧nä̧ depiyunä ka̧cuä̧tö̧ judíos ö̧ja̧ ubara u epä̧u̧
usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧. 15 Judíos ö̧ja̧tä̧ jiņa̧'a̧ a̧mo̧nä̧ ahuaruhuä ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä
ö̧ja̧rö̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesúsru'inä cuä'ö icuinätömä. Ujuturu'inä ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ya'opö icuinätö.

Dios eseu juiyönätä huotö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧mä̧ to'ijicutä pä'ä'chätö. 16 Judíos
huocotö'inä ö̧jip̧a̧ pä'ömä jitäu juiyiyatö pä'ö ro̧'ȩpä̧rä̧'ijä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧, hueye
jȩ ä̧'ij̧ö̧'a̧nö̧, jitötä suronä jȩ ö̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ ca̧ca̧tä̧rä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios ö̧'ä̧iņä̧ pä̧içu̧nä̧
ro̧ȩcuä̧ ȩmä̧cuȩmä̧ pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ jȩpö̧ ku̧nä̧huiy̧o̧tö̧ ja̧'a̧.
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Tesalónica ö̧ja̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ do'ächö i'̧cha̧ päinö huȩnȩ
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧ u̧ ujuturu 'quȩ'ȩpö̧ icuinätö. Tidepänätä

'quȩ ȩpiņä̧u̧jä̧, beometä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ 'quȩ ȩpo̧co̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧
jiy̧ä̧u̧ jiņä̧ isocu pä̧huä̧rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ tota pä'inätöjä ucuturu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ do'ächö cha
pä'ömä to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ usinätöjä. 18 Ttötä Pablo'inä koronö'inä, koronö'inä do'ächö chicha
pä'ö jȩpä̧'chiņö̧sä̧. Ja̧'hua̧nö̧ do'ächö cha päta'anä Satanástä chö juiyönä o'epä̧rä̧'chiņö̧.
19 ¿Tiy̧ȩjä̧ ö̧ ujutu a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧tä̧rö̧mä̧? Tesehuä̧cuȩ'iņä̧, micuä päi'önä tunä huä̧nä̧huobö
ȩmö̧ úcuo tetähuä̧cuȩ'iņä̧ ¿ ̧yȩjä̧ ö̧? ¡Ucututä ja̧'a̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ichomenä, Chutä ä'ca ö
tesehuäcuotömä! 20 Chahuaruhuä ujutu tucuounä päi'önä jö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ teseunä päi'önä
jö̧'iņä̧ ucututä ja̧'a̧.

3 1,2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä, tami 'quitächi'ö juiyönä päi'omenämä ―huäinä Atena
ötahuiyänätä ki'̧ip̧ä̧tö̧jä̧― pä'ö amöcuädö Timoteorötä hue'inätöjä. Ja̧u̧mä̧ tö̧jä̧hua̧ ja̧'a̧, Dios

u̧mö̧huä̧ya̧, Cristo iḩuȩnȩ ki'̧içuä̧ huȩnȩ jiäcuähuänä chucu taditä'ijäcu. Ja̧u̧mä̧ ucutu cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ u̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä huȩnȩ
'qui'epö jiähuätucuacu pä'ö hue näcu, 3 ja̧'hua̧nö̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cuä̧'ij̧a̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ a̧'cua̧
juiyächi'ö juiyäcua'anö. ―Ihueye ja̧'hua̧nö̧tä̧ usurä tȩmä̧hua̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧ ujutumä―
pä'ömä ucututä'inä huo̧juä̧tö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutucu tö̧jä̧iţä̧ ―¡usurä tȩmä̧huä̧cuo̧tö̧jä̧tó!―
pä'ömä ä'canätä jitähuä̧riņä̧u̧jä̧ iso päi'önä. Juhua'a jitähuä̧riņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pätecuächina'a. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ömä huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä. 5 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ chami 'quidächi'ö juiyönä päi'omenämä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ jä'epö ä̧ju̧cuiy̧a̧ ö̧ pä'ö hue'inösä ―¿ öjö'cächi'önä jȩä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ surojö
öjö'cächi'önä jȩä̧rä̧u̧cö̧? ¿Taditähuä jiņö̧ hueyecua'acö̧?― pä'ö amöcuädö.

Tesalónica ö̧ja̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧jö̧ topö iḩuä̧ji ̧ Timoteo jiähuinö huȩnȩ
6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Timoteomä ucutu cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ujutu tö̧ja̧cua̧'a̧ ppa̧'ä̧chö̧mä̧ adihuä huȩnȩtä̧

ji'ähuäji. Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ ötö'cö'inä, adiu repecuhuätucu ötö'cö'inä ji'ähuäji. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
'cuäopönä ujuturu adiu cuamöcuädä̧rä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ ji'ähuäji. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuturu tota pätö ta̧'a̧nö̧
pärocua'a ö ujuturu tocuhuätucua päcuhuätucua'a'inä ji'ähuäji. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧
rö̧ȩnä̧ ta̧'cua̧ a̧'ȩcu̧ usurä tȩmä̧u̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧'a̧ tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ ta̧'cua̧
tȩmö̧nä̧ päi'ä̧u̧jä̧ ujutumä. 8 Tu̧ru̧hua̧nä̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧ ujutumä ta̧'cua̧rö̧ jareächi'önä
rȩbȩhuä̧u̧jä̧ jitämä. 9Ucuturu tamöcuädomenämä juiyo esehuätöjä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca ömä.
Teseunä jȩä̧jim̧ä̧ juiyo rö̧a̧'a̧ ö̧ pärocua'a ö Diosrö pa̧ja̧cuä̧chö̧nä̧ ―adihua'a― päta pä'ömä ototä
be'ipätöjä. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧'iņä̧, yodo'inä Tö̧ä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ juruhuächi'ö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧ ucuturu tota
pä'ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧ kä'cohuome yoretö icu cha pä'ö jä'epä̧rä̧tö̧jä̧.
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitämä Tö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Tä'o'inä päi'önä kö̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocutä,
ucuturu do'ächö chächuome ba'epö icu o patö pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juhua'a
yabonö rö̧ä̧chö̧nä̧ repecuhuätucunä Tu̧ru̧hua̧tä̧ böo juoepätucuacu pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧, ucuturu
repetö ta̧'a̧nö̧ ucutu'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repecuhuähuätucuäcua'a̧nö̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ o'catoi'önärötä
repecuhuätucunä päi'önä. 13 Juhua'acumä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo o'ca toi'önä umöhuäyotö adihuä
ö̧ja̧cu̧ ichomenä, cua̧'cua̧tu̧cu̧ jacuä ömä huȩnȩ'iņä̧, surojö'inä juiyönä 'quiyönä cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧

Tä'o Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca ömä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Ttö̧ä̧nä̧hua̧ öjö'cö huȩnȩnä̧tä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

4 1 Ye chö̧jä̧hua̧tö̧, jiņä̧ pä'ösätó koro. Tö̧ä̧nä̧hua̧ öjö'cönä jö̧ ucutu jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
jö̧ kä̧cuä̧huä̧mä̧ huo̧juȩ ̧nä̧tö̧jä̧ ucuturu. Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ juhua'a yabonö̧tä̧ 'chä̧nö̧
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cuicuiyätucuatö pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧ juiyo. Piy̧ȩmä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesúsnätä kä̧nö̧ huetä̧u̧jä̧. 2Ucututä'inä
täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesús juȩpä̧ra̧'a̧nä̧ ucuturu hue nö huȩnȩmä̧. 3Diosrö pä̧huä̧rö̧jö̧mä̧
piy̧ȩtä̧, surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧ juhua'a yabonö rö̧ä̧chö̧nä̧ juocuhuächiyätucuarö pä'ötä,
recua pocojuru'inä, recuo pocörö'inä mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ucutu ya̧cu̧nä̧ cua̧mo̧nä̧ cuidepätucu surojö juiyönä, ucuotönö a̧cu̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧,
5 judíos huocotö Diosrö jerupätö juruhuächi'ö kö'cähuänä pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ jȩ ö̧'a̧nö̧mä̧cö̧. 6 Ja̧u̧
juäi mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ abora̧'a̧ 'cuäoi'önä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ya̧tȩ'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧'chö̧
¡ö̧nä̧u̧cuo̧! ö̧jä̧hua̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩpä̧tö̧rö̧mä̧, ya̧tȩ'iņä̧ ö̧jip̧ö̧ juiyönä ro̧'ȩpö̧tó Tu̧ru̧hua̧mä̧. Piy̧ȩ
huȩnȩmä̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ jitähuä̧riņä̧u̧jä̧ täcö. 7 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujuturu huoomenä suronä jȩpä̧'chö̧
tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ömä huooco̧u̧ pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ surojö juiyönä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ötä huoinä̧u̧jä̧.
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ tu̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ ya̧'o̧cuä̧rö̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧mä̧ ya̧'o̧cuä̧ro̧cö̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ ujuturu iyinörötä ya̧'o̧cuä̧rö̧.

Jä̧ȩpä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä a̧mo̧nä̧ u̧mö̧nä̧tä̧ adi yarö pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jä̧hua̧rö̧ repe'ö kä̧cuä̧huä̧ ötö'cömä, ötä huȩyu̧tu̧ huedätucuacu pä'ömä

recuärö̧jo̧ca̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä u̧huo̧juȩtä̧'ij̧ä̧u̧jä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.
10 Juhua'acumä ucutumä tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö o'ca toi'önä Macedonia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ repe'ö
kä̧tö̧jä̧ täcö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, juhua'a yabocutä rö̧ä̧chö̧nä̧ repe'ö cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧ juiyo. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö jähuä cua̧mö̧cuä̧rä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧, cua̧mo̧nä̧ cu̧mö̧nä̧tä̧
aditä̧rö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧tu̧cui,̧ ujutu hue nö ta̧'a̧nö̧tä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩnä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
recuä rö̧jö̧mä̧ juiyäcua'a. U̧miņä̧ ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ topö adiu amöcuädäcua'anö
ucuturu.

Tu̧ru̧hua̧ içhä̧cuȩ ötö'cö Pablo jiähuinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, 'corupä'i'inätö ötö'cömä cuieruhuiyätucuatö pä'ö

pä̧huä̧rö̧jo̧co̧u̧jä̧, yodoji jä̧cuȩ eseunu a̧'ä̧ro̧co̧tö̧'a̧nö̧ cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cua̧'a̧cu̧ ucutu'inä.
14―Jesúsmä 'corupä'i'äji'ca̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ o'ächinö― pä'ömä esetätöjä ujutumä. Juhua'a

jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä i'̧cä̧chä̧cua̧ Jesúsnätä ä'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧, Ja̧u̧tä̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧.
15 Pa̧'a̧nö̧ pätömä Tu̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧ pä'ätöjä. Ujutu a̧'cua̧rä̧tö̧mä̧, Tu̧ru̧hua̧ ichome jubö
päi'önä jiņä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ä̧'ä̧rä̧tö̧ ö̧'iņä̧ ä'canä pä 'ö juiyäcuotöjä yorö'isotä. 16 Iḩuȩnȩ pä̧içu̧nä̧
huopönö hueomenä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö ö ya̧tȩ jiņä̧ iso juȩ'ip̧a̧
iḩuȩnȩ rä̧mip̧o̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios öäre trompeta'inä rä̧mip̧o̧mȩnä̧, Tu̧ru̧hua̧tä̧
mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ im̧ȩyȩhuä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧ päi'omenämä Cristonä huotö 'corupä'i'inätömä ä'canä
o ächipäcuotö. 17 Ja̧u̧nu̧ o'comenä, ujutu a̧'cua̧rä̧tö̧, jiņä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ jahuätöcutä yo̧mȩtȩnä̧

ajiya isoppanä ȩmip̧ä̧cuo̧tö̧jä̧ ju'tojucu, isoppara̧'a̧ ö̧ Tu̧ru̧hua̧rö̧ tö'ätecua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
Tu̧ru̧hua̧cu̧ tö̧jä̧cuo̧tö̧jä̧ 'cuäopönätä. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ huȩnȩtä̧ ji'äcuäu cua̧'cua̧tu̧cu̧
cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ppä'ädäcuähuätucui.

Adiu ö̧jip̧ä̧cuo̧mȩ amöcuädiyarö pä'ö Pablo huȩnȩ 'qui'epö jiähuinö huȩnȩ

5 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ ―ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jä̧cua̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧― pä'ö
huȩyu̧tu̧ jidähuätucuacu pä'ömä recuärö̧jo̧co̧u̧jä̧. 2Ucututä'inä adiu huo̧juä̧tö̧jä̧ ―Tu̧ru̧hua̧

u̧mo̧ro̧tä̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ ya̧tȩ nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ yodo ichi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ pätecuächäcua'a― pä'ömä.
3―Jitämä ra̧huȩpij̧o̧ca̧'a̧. Huȩnȩ juiyönä u̧huȩcuä̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ pä̧nä̧ ja̧'a̧ pomä― ö̧ja̧ pä ö
mo̧ro̧ pätecuächomenä, to e'önä to'ädö icuähuätä jeruhua'ara̧'a̧ rȩbȩhuä̧cuo̧tö̧ muchaju
ku̧mo̧du̧ba̧ barahuächia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧. Ja̧u̧ to'ädö icuähuä ömä ki'̧içuo̧mȩ juiyäcuotö.
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4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, yo̧ö̧ jacuämä ko̧co̧tö̧jä̧ ucutumä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧
pätecuächomenämä nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ 'chuhuäda pä'ö ichi'a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧ jiy̧ä̧cua̧'a̧
ucuturumä. 5Ucutu o'ca toi'önämä tȩa̧u̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧'iņä̧ i ̧ ̧mö̧jä̧. Yodo'inä, yo̧ö̧'iņä̧
huocotöjä ujutumä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö'a̧nö̧mä̧ ä̧'ä̧rö̧tä̧ tö̧jo̧ ujutumä. Ttu̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧
amöcuädö, tä̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ to̧tä̧rä̧tu̧cua̧. 7Ä'ätömä yodotä ä'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧mä̧
yodotä tä̧'ä̧mä̧'chä̧tö̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu, mo̧ro̧tä̧ huotömä u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ amöcuädö
tö̧jä̧tu̧cua̧. Ttamöcanä isäbi 'quiyäbi o̧ȩpä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä repeäcuähuä ötä, a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ o̧tȩcuä̧rä̧tu̧cua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ unä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huäba u̧huä̧nä̧hua̧'a̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'önä tö̧jip̧ä̧cuo̧mȩ amöcuädö tö̧jä̧tu̧cua̧. 9Diosmä ö̧'ä̧iņä̧ pä̧içu̧nä̧ ro̧ȩcuä̧ tȩmiy̧a̧rö̧
pä'ö pätetö ku̧no̧cö̧ pinö ujuturumä. Pärocua'acu Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonä ki'̧içuä̧ tȩmiy̧a̧rö̧
pä'ötä pätetö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧. 10 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristomä ujuturutä amöcuädö 'corupäi'iniyä̧u̧jä̧
hua'ö cu u'inä, jiņä̧ ta̧'cua̧rö̧ ö̧'iņä̧, jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ kä̧nö̧ Chutäcu tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ cua̧'cua̧tu̧cu̧ cuȩmä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, bö'o juo'önö cujuruhuächi'ätucunä'inä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
ppä'ädäcuäunu ucuocuäcuähuätucui, jȩcu̧'ä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧ ta̧'a̧nö̧tä̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ repe'önö ucuo yarö pä'ö Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
12 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧ ucuturu a̧'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧, cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ kä̧nö̧ aditä̧rö̧'iņä̧ aditä̧rä̧tö̧rö̧,

huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧ huo̧juȩtä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ ― tö ja̧ pä'ö u̧'huȩpä̧rö̧nö̧ cuamöcuä yätucuatö―
pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧u̧jä̧ juiyo. 13 Ja̧'hua̧nö̧ aditä̧riy̧ä̧u̧mä̧ repe'önö amöcuädö adiu ucuotönö
amöcuädätucui jahuätörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucututämä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huȩnȩ juiyönä kä̧tu̧cui.̧

Adiunätä kä̧cuä̧huä̧ Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö huetä̧u̧jä̧tó ujutumä. Ötähuätörömä täbotä̧rö̧nö̧

ji'ähuä̧rä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ a̧'cua̧ juiyächi'ä̧u̧ru̧mä̧ a̧'cua̧ ȩmö̧nä̧ ppä'ädö
ucuocuätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyupächä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ cä̧ ȩcuä̧chä̧rö̧nä̧ ppä'ä̧dä̧rä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
o'ca toi'önärö̧tä̧ cuami 'qui'ächi'önö kä̧tu̧cui.̧ 15 Suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ pärocua'a ö suronä jȩ ö̧
juiyönä ji'ähuä̧rä̧tu̧cui ̧ o'ca toi'önärö̧tä̧. Ucuturu'inä, korotörö'inä adiu'a̧nö̧ jö̧tä̧ u̧sä̧rä̧tu̧cui ̧
'cuäopönätä. 16 'Cuäopönätä esehuä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧ 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä juiyönä Diosrötä
ucuocu kä̧tu̧cui.̧ 18O'ca juiyönätä 'cuäopa'anä ―adihua'a― pä'ätucuirö. Ucutu Cristo Jesúsnä
ka̧cuä̧tö̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'iy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä.

19Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ na̧'ȩpö̧ cuicuätucuä'. 20Dios päji huȩnȩ ji ähua'anä cujö'cätucu
juiyönämä tocu'ä̧rä̧tu̧cuä̧'. 21O'ca juiyönätä ―adihua'a― ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topätucui. Adiunä jö̧tä̧
ku̧nä̧rä̧tu̧cui.̧ 22 Surojönä jö̧mä̧, koro'inä koro'inä o'ca juiyönätä ya̧'o̧cuä̧rä̧tu̧cui.̧

23 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diostä, a̧'cua̧ pö̧nö̧ ö̧jö̧ kada'ca Hua̧tä̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ u̧ju̧nä̧tu̧cua̧cu̧ja̧,
jo̧mȩnö̧tä̧ päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧'iņä̧, cua̧'cua̧rö̧tu̧cu̧'iņä̧, cuidepätucu'inä
jä äpäyotörötä huȩnȩ juiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ a̧huä̧rä̧tu̧cua̧cu̧ja̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ichome jubö
päi'önä. 24Ucuturu pätetö ȩmä̧huä̧ Işa̧mä̧ päö ta̧'a̧nö̧ jȩpö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ piy̧ȩ o'ca juiyönätä
jȩä̧cua̧.

Röjinä cä'ädö kä̧nö̧ Pablo hueinö huȩnȩ
25 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ujuturu'inä amöcuädö Diosrö ucuocuätucui. 26O'ca toi'önä tö̧jä̧hua̧tö̧

huotörömä surojö juiyönä teäcuähuänä te'ähuiyätucuitö. 27 Pojä cuyäru isojänä chiḩuȩyu̧tä̧ji ̧
huȩnȩmä̧ o'ca toi'önä Dios ö adihuä tö̧jä̧hua̧tö̧ ä̧ju̧cu̧nä̧ cucuocuiyätucua ö pä'ö huedä̧u̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ huedömä, Tu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ huedä̧u̧jä̧. 28 Ye, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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