
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Pablo ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ ja̧'a̧do Timoteorö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 TIMOTEO
Huȩyu̧ ̧nö̧: Pablo Adi nö a̧'ȩ: 64 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Timoteorö huȩyu̧tu̧ hue'inödo Pablomä. Timoteorö'inä, Titorö'inä
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Timoteorö Pablo teähuinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ujutu a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧tä̧rä̧cu̧'inä hue äcu Chutä hueipinä̧u̧

isotö işa̧ pä'i'inösä. 2 Timoteo, piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧tu̧ hue'ösä ucuru, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ iso
päi'önä jö̧nä̧ chi ̧ ̧rö̧. Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧hui.̧ Re
ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ pö̧nö̧ cu̧ju̧nä̧ jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Jäyä huȩnȩ huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ jue'epö icu jiähuiyarö pä'ö Pablo Timoteorö hueinö huȩnȩ
3Macedonia rȩjȩra̧'a̧ 'chä̧nö̧ kä̧nö̧mä̧ ucuru pädinö ta'anö pä'ösätó jiņä̧. Éfeso ötahuiyänä

cu̧jo̧po̧'iy̧a̧ ö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ jiņä̧, jäyä huȩnȩ u̧huo̧juȩtä̧'chö̧ juiyönä huecuhua pä'ö korotö
pönärö. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧ huȩnȩ'iņä̧, ö̧tä̧möminärö̧ o'ä'chö cä ädi'oca'atä ucuocuäcuähuä
huȩnȩ'iņä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧ juiyönä huecuhua pä'ö hue'ö chu̧ju̧nä̧cujä̧. Ja̧u̧ huȩnȩ ucuocuomenämä
pä ä'chäcuäunätä päi'a'a. Ttö̧ä̧nä̧hua̧ ö̧ böo juo'ö ujuruhuächa pä'ömä, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧
päi'oca'a.

5 Pa̧'a̧nö̧ huecuhuä̧cuȩmä̧ repe äcuäunä päi'äcua'a̧nö̧ pä'ötä ja̧'a̧, a̧'cua̧ jacuä ö'inä
ucuocuä'choca'atä, adiunä amöcuädö, iso jö̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ repe äcuähuäcua'a̧nö̧. 6 Ja̧u̧
juäi ö 'quȩ'ip̧ä̧chö̧, micuähuocö huȩnȩ ucuocuä'chäcuähuänätä re'tehuächinätö korotö
pönämä. 7 Jahuätömä Hueähuä Huȩnȩ huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ji äu huȩnȩmä̧, jitötä'inä huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧. ―Ujutu jitäumä iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧―
pä a'anä jerupätö.

Hueähuä Huȩnȩmä̧ usurätä to äcuähua pä'ö iyähui'inö huȩnȩ
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩmä̧ jueönä amöcuädö u̧huo̧juȩtö̧ ö̧mä̧ ―adihua'a―

pä'ö huo̧juä̧tö̧jä̧ ujutumä. 9 Pa̧'a̧nö̧ huo̧juä̧tö̧jä̧: Hueähuä Huȩnȩmä̧ surojö jui'ätörö amöcuädö
iyähui'ocö jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧rä̧tö̧rö̧tä̧, jarode'ätörötä, Diosrö
ucuotocotörötä, suronä jȩpä̧tö̧rö̧tä̧, adiunä huocotörötä, Diosrö suronä ucuocuä'chätörötä,
ä'orö'inä a̧ju̧ru̧'iņä̧ cuä'ö icuätörötä, ö̧ja̧rö̧ cuähuä ö̧ja̧rö̧tä̧, 10 ja̧'hua̧ta̧nö̧ recua pocojuru
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mȩ'o̧pä̧rä̧tö̧rö̧tä̧, u̧mä̧tö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ jȩpä̧cuä̧huä̧tö̧rö̧tä̧, ö̧ja̧rö̧ nä̧u̧cuä̧rä̧tö̧rö̧tä̧, yaparehuätörötä,
yapare ja̧'a̧nä̧ iso ja̧'a̧ pä'ätörötä, o'ca juiyönätä adihuä huo̧juȩcuä̧ jo̧cö̧ jȩpä̧tö̧rö̧tä̧ amöcuädö
iyähui'inö Hueähuä Huȩnȩmä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ pädäjimä, Dios adihuänä Tö̧ä̧nä̧hua̧ ötö'cö adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩcu̧ esecu jiähuä̧ra̧'a̧, u̧huȩcuä̧nä̧ jidähuiyarö pä'ö örö hueipinö huȩnȩcu̧tä̧.

Korotö ö'inä abonänö suronä jȩpiņö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä Pablo ö̧jiņö̧ huȩnȩ
12 Ttömä ―adihua'a― pädönä jä̧'ij̧ä̧cu̧sä̧ chujuru iyä'ijörö, Tu̧ru̧hua̧ Cristo Jesúsrutä.

―Pablomä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧― pä'ö amöcuädö, Chutä aditähuä chadi yarö pä'ö, örö
hue'ö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧ ―adihua'a― pä'ösä. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue'ö u̧ju̧nu̧ juiyäimä, Diosrömä
suronätä ucuocui'änösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara u'epi'änösä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä̧içu̧nä̧
jȩpä̧'chö̧ ye'epe'ä'chi'änösä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Diosmä re ȩmä̧huip̧ö̧ ppädinäcusä cha̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä jeruputä jȩchä̧'chiy̧ä̧cu̧. 14 Tu̧ru̧hua̧mä̧, abora̧'a̧tä̧ päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧
mippoönä ppädinäcusä. Cha̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧, repeäcuähuäcu ppächönä rȩbȩhuiņä̧cu̧sä̧.
Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧, repeäcuähuä'inä Cristo Jesúsnätä ka̧cu̧.

15 Jitä pädömä o'ca toi'önätä esetö'a̧nö̧, iso päi'önä jö̧ huȩnȩ: ―Cristo Jesúsmä pij̧ä̧ra̧'a̧ ichinö
suronä jȩpä̧tö̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ö. Jahuätö suronä jȩpä̧tö̧ ö̧mä̧, ötäsä ka̧ra̧ ö̧'iņä̧ abonänö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ Jesucristomä ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ re ȩmä̧huip̧ö̧
ppä'ädinö örö, chutä pa̧ja̧cuo̧mȩ juiyönä ami 'quiächi'ö ij̧ȩpa̧ pä'ö önätä, korotö ö'inä
abonänö suronä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ö Ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧
u̧huȩnä̧rä̧cuo̧tö̧rö̧ ij̧ȩcuä̧ päi'önä hua̧sä̧ ömä. 17Diosrötä, beipocö Ru̧hua̧rö̧tä̧, hua'ocörötä,

uhuäpocörötä, chu'ä̧cua̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧rö̧tä̧ eseu ucuotaja cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä.
¡Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧!

Timoteorö huȩnȩ 'qui'epö Pablo ucuocuinö huȩnȩ
18 Ja̧'hua̧nö̧ korotörö huecuhuä̧cuȩ jidähuäjimä, ucurutä hue'ö ku̧nu̧sä̧ chi ̧ ̧ Timoteo,

pä'äjitä'inä Dios päji huȩnȩ ucuru ucuocuinö ta̧'a̧nö̧ pätecuächönä. Jahuätö ucuocuinö
huȩnȩnä̧tä̧, adihuä rohuäcuähuä curohuähuäcua'a̧nö̧, 19 cua̧'cua̧nä̧mä̧ suronä ucuocu juiyönä,
cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧tä̧. Korotömä ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö ya̧ o̧cuä̧ra̧'a̧ ö̧ huoi'ca
dö'ö mo̧ä̧cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ mo̧'ä̧chiņä̧tö̧. 20 Ka̧ra̧mä̧ Himeneo'inä, ka̧ra̧mä̧ Alejandro'inä ja̧'hua̧nö̧
jö̧nä̧ mo̧'ä̧chiņä̧tö̧. Jahuätörömä Satanasrötä iyö chicuinä̧u̧ Diosrö suronä pä ä'chö juiya pä'ö
u̧huo̧juä̧chi'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

O'ca toi'önä ö̧ja̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧do Diosmä

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ösätó ä'canäjimä: O'ca toi'önä ö̧ja̧rö̧ amöcuädö Diosrö
ucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, jäecuä'inä, ucuotönö ucuocuäcuähuä'inä, korotörö amöcuädö

jäecuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―adihua'a― pähuä'inä. 2Hueähuä ruhuotörö'inä amöcuädö, ja̧'hua̧ta̧nö̧
o'ca toi'önä ruhuonä hue'ätörö'inä amöcuädö Diosrö jä epö'anö ja̧'a̧tó, huȩnȩ juiyönä, ja̧ro̧nä̧tä̧
tö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ ujutumä, jueö jȩpö̧ kä̧nö̧ Diosrö ucuotönö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios ä'ca ö
adiu. Eseu'inä eseu Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧mä̧. 4 Ja̧u̧mä̧, o'ca toi'önä
ö̧ja̧ iso päi'önä jö̧ huȩnȩ huo̧juä̧chi'̧ö̧ ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ötä pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧. 5 Tö̧ä̧nä̧hua̧ päi'önä kö̧mä̧

Ya̧tȩtä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö'inä ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ kä'co päte'ö adicuä Işa̧mä̧, ya̧tȩtä̧ Cristo Jesústä, Ttö̧ja̧
Işa̧ päi'önä kö̧tä̧. 6 Ja̧u̧mä̧ o'ca toi'önä ejächi'ö micuä päi'önämä chutätä iyähuinö, ―pa̧'a̧nö̧
jȩchö̧mä̧ pätecuächö pänätä ji ähuäcua'a̧nö̧― pä'ö amöcuädö. 7 Ja̧u̧ huȩnȩ jiäcuähuä işa̧ päi'önä
chö̧já̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ hueipinä̧u̧ isotö işa̧'iņä̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧sä̧. Pa̧'a̧nö̧
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pädömä isotä ja̧'a̧, amonämä pä'ocösä. Ttömä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso jö̧
huȩnȩ'iņä̧ judíos huocotörö huo̧juȩcuä̧ işa̧ päi'önä chö̧já̧ pä'ö hueähui'inäcusä.

U̧mä̧tö̧rö̧'iņä̧, nä̧tö̧rö̧'iņä̧ Pablo hueinö huȩnȩ
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ u̧mä̧tö̧mä̧, o'ca juiyönä ö̧ja̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧, u̧mö̧ suronä jȩä̧cuä̧huo̧co̧mö̧

cä'epö, Diosrö ucuocua pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧ ömä, a̧mi ̧ surächi'äcuähuä'inä juiyönä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'chäcuähuä'inä juiyönä. 9 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ nä̧tö̧mä̧ adiunä amöcuädö,
ucuotönö ö̧'ca̧tä̧hua̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧, abora̧'a̧ a̧'cua̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧ juiyönätä, uhuo'che
a̧'cua̧cu̧nä̧ hui'äcuähuä'inä juiyönä, orocu, perlas otecu öräcuähuä'inä juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧
micuähuäta̧'iņä̧ juiyönä ucuotönö ö̧'ca̧tä̧huä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Jahuätö nä̧tö̧mä̧ ―Diosrö ucuotätöjä―
pä'ätö ja̧'a̧ ö̧ adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ ö̧'ca̧tä̧dä̧cuä̧hua̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó. 11Nä̧tö̧mä̧ 'corunä pä̧nö̧tä̧
u̧huo̧jui'̧ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó huo̧juȩcuä̧ huȩnȩmä̧, o'ca juiyönätä ucuotönötä. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧rö̧mä̧

hue'ocösä u̧mä̧tö̧rö̧ u̧huo̧juȩta̧ pä'ö'inä, u̧mä̧tö̧ u̧huä̧mȩnä̧ hue a pä'ö'inä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
'corunätä ö̧'ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, 13Adánrö̧tä̧ uhuäbe'ina'a ö ä'canämä, Evarömä ja̧u̧nu̧ o'comenätä.
14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adánmäcö̧ jiņa̧'a̧ yapare ese nömä. Isajutä jiņa̧'a̧ yapare jiäcuähui'äcua esetö
suronä jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ mo̧'ä̧chiņä̧ju̧mä̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ nä̧tö̧mä̧, isaju kuhuäbecua'a ötä
ö̧jip̧ä̧cuo̧tö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, repeäcuähuänä'inä, surojö jui'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ adiu

amöcuädö ö̧jö̧ ö̧mä̧.

Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ kä̧cuä̧hua̧'a̧do

3 1 Jitä pädömä iso päi'önä jö̧: Ya̧tȩ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧a päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä adiunä adicuome
adita pä'ö amöcuädö. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä huȩnȩ'iņä̧

juiyönätä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ irecuarö'inä yajuterötä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧
'cuäoi'ö jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jȩä̧cuȩmä̧ huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ amöcuädö'a̧nö̧
ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧cuo̧tä̧cuä̧hua̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ kara'a ö ichätörö ojusodenä huea
pä'ö jo̧mȩnö̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧huo̧juȩtä̧cuȩ huȩnȩmä̧ u̧huo̧ju̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
uva isoya a̧' ̧poya ahuähuänätämä repeö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuäcuähuämä öjö'cö
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare pä'ipö järe ȩmä̧huä̧nä̧tä̧mä̧ repeö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
repe'ächi'önötä toö'a̧nö̧ ja̧'a̧ korotörömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ diyaunätä toö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
pärätä ku̧nä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧mä̧ öjö'cö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 4 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧mä̧ adiu
juȩ'ȩpä̧rö̧nö̧ hueö'a̧nö̧ ja̧'a̧. I ̧ ̧mö̧rö̧mä̧ adiu ucuotönä chutä hueö esetönä a̧huä̧rö̧'a̧nö̧
ja̧'a̧. 5 Ya̧tȩ chutä ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ juȩ'ȩpä̧rö̧ hue'ö jȩru̧pa̧mä̧, ¿Dios umöhuäyotö Cristonä
pä'i'inätö̧rö̧ a̧huä̧rö̧'a̧nö̧ hua̧ tä̧ji?̧ 6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ päi'önä ö̧ja̧ pä'ömä a̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö jareönänötä amöcuädinömä ö̧jö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧, chutätä úcuo te'äcuäu ähue ä
huȩnȩ hua̧ juoächinö ta̧'a̧nö̧ juoächa'acu. 7 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä pä'i'ocotö'inä adiu amöcuädönä
ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, ö̧jö̧ ötö'cö suronä ucuocua'acu, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ähue ä u ku̧tȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩo̧mȩ
mo̧ä̧cha̧'a̧cu̧.

Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ kä̧cuä̧hua̧'a̧do
8 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧'iņä̧ ucuotäcuähuotö, pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧
ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uva isoya a̧' ̧poya abora̧'a̧ päi'önä ahua pä'ö repe ö juiyö'a̧nö̧

ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare pä'ipö järe ȩmä̧huä̧nä̧mä̧ repe ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ icuicuä juiyönä amöcuädö ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧,
a3:1 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ huäbodäcuähuänä micuätö ̧mim̧ä̧ Dios iḩuȩnȩ ö̧mä̧. Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧,
to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧.
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jitötä a̧'cua̧ jacuä ö'inä suronä ucuocuoca'atä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ huotörö hue'ö u̧ju̧nä̧cua̧'a̧
ä'ca'anämä ka̧cuä̧mö̧ topötä, ka̧cuä̧mö̧ to ö'a̧nö̧ ja̧'a̧ pitörö'inä. Ka̧cuä̧mö̧ to ö o'ca'a huȩnȩ
jui'ätö jö̧ ö̧mä̧ ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ päi'önä huäinä aditö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitötä jö̧ ta̧'a̧nö̧
recua̧mö̧'iņä̧ ucuotäcuähuotö ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ̧rȩcua̧mö̧mä̧ korotö ötö'cö suro

juo epä'choca'atä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abora̧'a̧ 'cuäoi'ö jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönätä jȩ ö̧mä̧, pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ̧rȩcua̧mö̧mä̧. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ recuarö yajuterötä ö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitötä ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ adiu juȩ'ȩpä̧rö̧nö̧ hue ö'a̧nö̧ ja̧'a̧. 13 Ppä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧
päi'önä kä̧cuä̧huä̧nä̧ adiu aditätömä jitötä'inä adihuä ucuotäcuähuotö pä'i'ätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo
Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ, yecuäcuähuä juiyönä ucuocuäcuähuä ö̧ja̧ pä'i'ätö.

Ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧mä̧ rö̧ȩnä̧ micuäu ja̧'a̧ päinö huȩnȩ
14 Jurunänö jö̧ o'ca'a ucuru topö chicha pä'ö chamöcuä̧ra̧'a̧nä̧, jitätämä huȩyu̧tu̧tä̧ hue'ösä piy̧ȩ

huȩnȩmä̧. 15 Chichäcua'anä recuo todepö ömä Dios ojusode jö̧nä̧ huotö ö̧'quȩtȩnä̧ jȩcu̧'u̧'a̧nö̧
jö̧ cu̧huo̧juä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö huȩyu̧tu̧tä̧ hue'ösä. Dios ojusode huotömä, Ttö̧ä̧nä̧hua̧ hua'ö'inä icuocö
Dios umöhuäyotö ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä pä'i'inätö ja̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueö isä'cacu dea'anä
ppäepä̧rä̧'cacu 'quiyönä ppäepä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ iso jähuä ö ppä'epä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧. 16Diosrö ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩmä̧ ya̧nä̧ dajö ku̧nä̧huä̧ jö̧. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ iso päi'önätä rö̧ȩnä̧ micuäu ja̧'a̧:

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä idepänä pä'i'ö to önä päi'önä ij̧ȩcuiņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ huȩnȩ juia'a ij̧ȩpiņä̧cu̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios umöhuäyotö isoppa huotö'inä to näcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ judíos huocotörö'inä ji'ä̧cuä̧hua̧ piņö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö amöcuädinäcu.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juruhuäjimä úcuounä säruunä ȩmä̧huä̧chiņö̧ ju'toju umä.

Korotö pö̧nä̧, jäyä huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ä̧ju̧cu̧ jaro 'äcuotö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ päinö huȩnȩ

4 1Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ huäjunätä pä'ö pa̧'a̧nö̧: ―Röji pä̧nä̧ päi'omenämä uhuäpocotö
yapare pä ö'inä, ä̧huȩ ö̧ u̧huo̧juȩtö̧'iņä̧ esetö, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ jaro 'äcuotö

korotö pönämä. 2 Yapare ji'ähuätö, amonätä̧ jȩpä̧tö̧ ji ähuä̧u̧ jaro 'äcuotö. Jahuätö yapare
ji ähuäcuotömä a̧'cua̧nä̧ cuorä̧u̧juä̧ du̧'huä̧juä̧ becuächome repuhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
juo ächa'a ö Dios jitötä a̧'cua̧ jacuä ö ucuocua'a ä̧ju̧cuo̧co̧tö̧ äcuotö. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ recuarö
ȩmä̧huä̧'iņä̧ ro̧ ȩpä̧rä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro juo̧'a̧ idepä'inä ucu juiyönä ro̧ ȩpä̧rä̧cuo̧tö̧, Dios
churutä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧ ucuiyarö pä'ö uhuäbe'inä̧u̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso päi'önä jö̧ huȩnȩ huo̧juä̧tö̧ ucuiyarö pä'ö uhuäbe'inä̧u̧ ja̧'a̧nä̧. 4O'ca juiyönätä
Dios uhuäbe'inömä adiu. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ ucu juiyönä ro̧ ȩpä̧rö̧ juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. O'ca
juiyönätä ucua pä'ö adiu ―adihua'a― pä'ö kä̧nö̧ ucu umä, 5Dios iḩuȩnȩ ö̧'iņä̧, Diosrö
ucuocuäcuähuä ö'inä surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ päi'a'a ö.

Timoteo jiähuä̧cuȩ Pablo hueinö huȩnȩ
6 Piy̧ȩ huȩnȩ tö̧jä̧hua̧tö̧ huotörö cu̧huo̧juȩtö̧ ö̧mä̧ Jesucristo adihuä u̧mö̧huä̧ya̧ pä̧cu̧hui'̧ä̧cua̧jä̧.

Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ö̧'iņä̧, adihuä huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ ö̧'iņä̧ u̧cuȩ ucu
o'ca'a jo̧mȩnö̧ ö̧ja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cu̧jä̧cua̧jä̧, cuä̧ju̧cuiņö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ cuamöcuädä'ija'a ö
ucumä. 7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ jo̧cö̧, a̧'cua̧ jui'ätö a̧mo̧nä̧ ji ähuä'chö huȩnȩmä̧ ya̧'o̧cuä̧ri.̧
Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ cu̧ja̧ pä'ömä huo̧juip̧ö̧ kä̧hui ̧ ujuruhuächa pä'ö öärehua'a
jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧. 8 T depänätä ujuruhuächa pä'ö öärehua'amä ji'̧quiçha̧nö̧tä̧ ppäda'a. Ja̧'hua̧nö̧
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ja̧'a̧nä̧ Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧mä̧ o'ca juiyönätä ppäda'a, jitä tö̧jö̧'iņä̧, yodoji pä̧nä̧ tö̧jä̧cuȩ'iņä̧
ppäda pä'ö ji'äu ku̧nä̧hua̧'a̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ pädömä o'ca toi'önätä esetö'a̧nö̧ iso päi'önä jö̧.
10 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädö huä̧iņä̧tä̧ usurä ȩmä̧u̧ kä̧nö̧ juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧jä̧ ujutumä, ujuturu
suronä ucuocuä'cha'anä'inä, Tö̧ä̧nä̧hua̧ hua'ö'inä icuocö Diosrö ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧. Ja̧u̧mä̧
o'ca toi'önä ö̧ja̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧ ja̧'a̧, jiņä̧ iso päi'önämä Churutä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧
tö̧jip̧ö̧nä̧. 11 Piy̧ȩnä̧tä̧ ̧'chö̧nä̧ hue'ö'inä, huo̧juȩtö̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Timoteo Efeso ö̧ja̧ ä'ca ö u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo ötäbo nö huȩnȩ
12Mö̧ä̧ya̧ cu̧ju̧tä̧ topö ya̧ o̧cuä̧ro̧cuo̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ä'ca ömä ij̧ȩcuä̧ işa̧

päi'önä kä̧hui,̧ cuiḩuȩnȩ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧ju̧ ötö'cö ö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ repe'äcuähuä ö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
päcuäinätä huäjunätä cu̧ju̧ u̧'iņä̧ topö ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧. 13 Chiŗȩbȩhua̧'a̧nä̧mä̧
huȩyu̧cuä̧ huȩnȩ ucuocuä̧rö̧ kä̧hui ̧ ö̧ja̧ ä'ca ömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'ähuä̧rö̧'iņä̧ ji'ähuä̧rö̧ kä̧hui.̧
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩtä̧rö̧'iņä̧ huo̧juȩtä̧rö̧ kä̧hui.̧ 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuaditähuä ucunätä ka̧cu̧, Dios
mippoönä iyome ö cuȩmiņö̧mä̧ cunichi'ó, a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ Dios päji huȩnȩ jiäcuähuänä
ucuru u̧mö̧nä̧ mȩ o̧mȩnä̧ cuȩmiņö̧mä̧. 15 Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ amöcuä̧rö̧ kä̧hui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koro
huȩnȩ'iņä̧ ppächö juiyönätä jiy̧ȩnä̧tä̧ kä̧hui,̧ ucu juhua'a yabocutä jacuä jähuä ö böo juocunä
rö̧'ä̧chö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ to äcua'a̧nö̧ o'ca toi'önä. 16Ucutä'inä a̧'ä̧rä̧cuä̧huij̧o̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huo̧juȩcuä̧
huȩnȩ'iņä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädö a̧'ä̧ri.̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ 'quiyönä kä̧hui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'o̧mȩnä̧mä̧ ucutä
adiu cu̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuru ä̧ju̧cuä̧tö̧ adiu ö̧jip̧ö̧nä̧'iņä̧ ppä̧cu̧huä̧dä̧cua̧jä̧.

Timoteo jiähuä̧cuȩmä̧ ucuotönö päiyarö pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ

5 1 Tä̧mö̧rö̧mä̧ reppe'ö pä̧içu̧nä̧mä̧ päcuhuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cua̧mo̧nä̧ cuä'otä a̧'cua̧rö̧nä̧
adiu ucuocu pä'itö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ u̧mä̧tö̧ möäyotörö'inä cua̧mo̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧

jȩpi.̧ 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧ böecuächätörö'inä cua̧mo̧nä̧ cua̧ju̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpi.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧
möäyotörö'inä cua̧mo̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ a̧'cua̧rö̧nä̧ jȩpi,̧ suronä amöcuädä'chäcuähuä ppächö
juiyönätä.

Rȩcua̧mö̧rö̧ ppädäcuähuä huȩnȩ Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
3 Rȩcua̧mö̧rö̧mä̧ ucuotönö ppä'ädi, iso päi'önä rȩcua̧mö̧ recuärö̧jä̧u̧ jö̧ ö̧mä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧nä̧ yajute recua ki ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧, kö̧nä̧mö̧rö̧'iņä̧ ku̧nä̧rä̧ju̧ jö̧ ö̧mä̧, yajutä ki ̧ ̧mö̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
kö̧nä̧mö̧tä̧ a̧ ä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jahuäjurumä. Jahuätötä Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧ ä'canä
u̧huo̧juä̧chö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ a̧mo̧nä̧ ojusode ötä, ¿ a̧ju̧ru̧'iņä̧cö̧?, ¿ ä̧da̧rö̧'iņä̧cö̧? pärocuotötä

ppä ädäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios ä'ca ömä adiu. Eseu'inä eseu Tö̧ä̧nä̧hua̧mä̧.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yajute jiņä̧ iso päi'önä recua kä̧ju̧mä̧, yajurutä ppä'ädajatö to'ajumä kö̧ä̧nä̧hua̧
Diosrötä ka̧'cua̧ huȩnä̧rä̧ju̧. Ja̧'hua̧nö̧ huajumä Diosrö ucuocuä̧rö̧'iņä̧, jä'epä̧rö̧'iņä̧ kä̧ju̧ mo̧ro̧'iņä̧,
yodo'inä 'cuäoi'önä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä̧huä̧rö̧jö̧'a̧nö̧ jȩpö̧ kä̧ju̧mä̧ jiņä̧ ka̧'cua̧ra̧'a̧nä̧ 'corupä'i'äjutä
huaju. 7 Piy̧ȩnä̧tä̧ ̧'chö̧nä̧ hue'ö kä̧hui,̧ huȩnȩ juiyönä ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧ jahuätömä. 8 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ, chutä isotörö a̧huä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧
a̧huä̧ro̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, ja̧u̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ä̧ppö̧tä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧ ö̧'iņä̧ abonänö suronä jȩpö̧.
9 Rȩcua̧mö̧ ̧mi ̧ po̧mȩ kö̧tä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ sesentanö a̧'ȩ yabonänö huajutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧

kirecuorömä ya̧tȩrö̧tä̧ kiņä̧ju̧tä̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ adiu jȩjä̧'ij̧ö̧mä̧ o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧cua̧tä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ ki ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ pö ädä'ijäjutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ kara'a ö ichätörö'inä kojusodenä ä'a pä'ö
hue'ä'ijäjutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö adihuä ö̧ja̧rö̧ ppä'ädö ö̧jä̧piy̧ä̧ töcä'ijäjutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä
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ȩmä̧huä̧tö̧rö̧ ppä'ädä'ijäjutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönätä adiu jȩä̧cuä̧huä̧ jȩja̧ pä'ö iyähuä'ijäjutä
kö̧tä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ kim̧im̧ä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ möäyaju, recua juo'äjurumä cutä'. Möäyaju
recuamä, yajutä köjö'cö Cristo ö'inä abonänö pä̧huä̧ ujuomenämä kirecuorö kȩma̧ pä'ötä
amöcuädäju. 12 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädömä, ä'canä ji'äu ku̧ju̧niņö̧ kicuipa'a ö huȩnȩ huaju pä'i'äju.
13 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ korotö ojuhuodehuiyänä do'ächä'chö ötähuächäju. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
ötö'cö ji'ähuä̧rä̧'chä̧ju̧, huȩnȩ u̧ju̧nä̧rö̧ o̧du̧nä̧ jä̧'ȩpä̧rö̧ ä̧ju̧cu̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji äu juiyö'a̧nö̧ jö̧

ji'ähuä'chötä. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ ömä rȩcua̧mö̧ möäyotömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ recuorötä ȩma̧ pä'ö
pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧, ̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ uhuäbecuipö pö ädö, a̧mo̧nä̧ ojusode jähuätä a̧ ä̧rä̧cua̧'a̧nö̧,
a̧bo̧'cha̧ jitötä ötö'cö to'ijicu ucuocuä'chö juiyäcua'anö. 15 Korotö pönämä täcö Satanás

oipa'acu 'quȩ'i'̧ö̧ 'chiņä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ päda'a juhua'amä.
16Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧mä̧, isaju jö̧ ö̧'iņä̧, ubo jö̧ ö̧'iņä̧, a̧mo̧nä̧ ahuaruhuä rȩcua̧mö̧rö̧
u̧ju̧nä̧rö̧ ö̧mä̧, jitötätä ppä ädä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ jahuätörö, Cristo öärenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧ aditähuä

rö̧ȩnä̧ päi'ö juiyäcua'anö. Juhua'acumä Cristo öärenä ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧mä̧ jiņä̧ iso päi'önä
rȩcua̧mö̧rö̧tä̧ ppä ädäcua'a̧nö̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ötö'cö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
17 Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ adiu a̧'ä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ adiunätä ucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧,

todäre jähuä'inä ȩmö̧nä̧ micuähuächönä. Jahuätö jiņä̧ iso päi'önä ucuotö'a̧nö̧ huotömä Dios
iḩuȩnȩ ji'äu'inä, huo̧juȩtö̧'iņä̧ juruhuächi'ö aditä̧rä̧tö̧tä̧. 18Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩnä̧mä̧ päa'a: Päcäyä
idi'comenämä äbanämä isobö cu̧'ca̧tä̧dä̧tu̧cuä̧'.a Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adicuä işa̧mä̧ aditähuä micuä
ȩmö̧'a̧nö̧ hua̧,b jö̧nä̧'iņä̧ päa'a.

19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧ huȩnȩtä̧rö̧ ucuocumä cuesetä', ta̧ju̧ jö̧ ö̧'iņä̧, huä̧mȩtu̧cuä̧
jö̧ ö̧'iņä̧ topinätö toö ömä. 20 Suronä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧ o'ca toi'önä ä'ca ö jue'epö icunu ucuocui,
korotö'inä topö ye ecuäcua'a̧nö̧. 21 Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ömä Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ä'ca ö'inä,
Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ä'ca ö'inä, hue'ähuotö isoppa huotö Dios ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧u̧ ä'ca ö'inä iso
jö̧nä̧tä̧ huedäcujä, pojopö ku̧nu̧ repeäcuähuä juiyönätä jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―o'ca
toi'önätä yorätehuätö― pä'ö amöcuädö jȩcu̧'ä̧cua̧'a̧nö̧ o'ca juiyönätä jȩcu̧'u̧mä̧.

22 Ya̧tȩrö̧'iņä̧ cu̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧mä̧ hue'ö cu̧ju̧nä̧' jurunämä, ucu'inä korotö suronä jȩ ö̧nä̧
ppäcuhuächi'ö juiyäcua'anö. Surojömä ppächi'ö juiyönätä adiunä a̧'ä̧rä̧cuä̧hui ̧ ucutämä.
23 Porö ö kä̧mä̧dö̧, päcuoya ajiyatämä cuahuä'. Uva isoya a̧ ̧poya'inä ji'̧quiçha̧nö̧ ahui,
cuhuacuä'inä, na̧cu̧huä̧chä̧'cha̧'a̧'iņä̧ adiu päi'äcua'a̧nö̧. 24 Korotö pö̧nä̧ suronä jȩ ö̧mä̧,
micuähuächönä pä'ö icuäcua'a ä'ca'anätä'inä huäjunä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö
pö̧nä̧mä̧ röjinätä ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. 25 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ korotö pö̧nä̧ adiu jȩ ö̧mä̧ huäjunätä
ij̧ȩcuä̧chiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiu jȩ ö̧ ij̧ȩcuä̧chiy̧o̧co̧u̧ jȩ ö̧mä̧ dajö icuähua'atämä ka̧cuip̧ö̧
juiy̧ä̧cuȩ.

Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧jö̧ Pablo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

6 1O'ca toi'önä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ uruhuotörö adiu ucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧ ― ö
chu̧ru̧hua̧mä̧ u̧cuo̧tä̧cuä̧hua̧― pä'ö amöcuädö kä̧nö̧, korotömä Dios im̧i'̧iņä̧, iḩuȩnȩ'iņä̧

suronä ucuocu juiyäcua'anö. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ uruhuotörö Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧
― ö chu̧ru̧hua̧mä̧ Cristonä chö̧jä̧hua̧tä̧ hua̧― pä'ö'inä cädi'äcuähuä juiyönä ucuotö'a̧nö̧ ja̧'a̧.
Hue ömä juhua'a yabocu adiunätä ucuotö jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, hue ö adi yä̧u̧ adiu päi'ätömä Diosrö
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ repetä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧. Piy̧ȩnä̧tä̧ ̧'chö̧nä̧ huȩnȩ 'qui'epö huo̧juȩ ̧.

a5:18 Deuteronomio 25:4 b5:18 Lucas 10:7
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Pärätätä pä̧huä̧ uhuähuänämä a̧'cua̧ a̧huȩpö̧tä̧ icha'a
3 Ya̧tȩ, jitä pädäji huȩnȩ ö̧'iņä̧ to'ijicu u̧huo̧juȩtö̧ ö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ adihuä huo̧juȩcuä̧'iņä̧,

Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo iḩuȩnȩ'iņä̧, Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuäda
päoca'a jö̧ ö̧mä̧, 4 ja̧u̧mä̧ amonätä̧ ucuotäcuäu. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ huo̧juo̧cö̧.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧mä̧ pä'cha pä'ö huȩnȩtä̧ u̧sä̧rö̧ huȩnȩ ötö'cötä pä'cha pä'ö. Pä'chäcuähuämä
märichei jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧ ku̧nä̧rö̧. Ja̧u̧ juäi pä'chäcuähuä ötä icha'a korotö ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧
ö̧ja̧ pä'ö pä̧huä̧ uhuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ rohuähuä'chäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö
ötö'cö suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―ja̧u̧mä̧ suronä jȩpä̧ji ̧ a̧'cua̧ra̧'a̧―

pä'ö amöcuädäcuähuä'inä, 5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ cädi'äcuähuä juiyönä rohuähue'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ rohuähue'ätömä amöcuädö surojuo'ecuinätö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso jö̧ huȩnȩ
toe'ächiniyä̧u̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä ―Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ abonänö 'cuäoi'önä
¿chucuohuip̧ä̧cua̧sä̧cö̧?― pä'ö amöcuädätö. Ucumä ja̧'hua̧nö̧ huotö ö 'quȩ'ip̧ä̧chi.̧ 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧mä̧ iso päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ ppäda'a ucuohuipönä, ―chu̧ju̧nä̧ro̧mȩ
jubömä täcö adihuäcusä― pä'ö amöcuädö ö̧jo̧mȩnä̧tä̧. 7 Pij̧ä̧nä̧ tuhuäpächomenämä
i'cächömä uhuäpächocotö pinätö̧jä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ rä'opächö'inä
ȩpö̧mä̧ ̧u̧ juiyäcuotöjä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tu̧cuȩcu̧, tö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧cu̧ jö̧nä̧tä̧
tu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧tä̧'iņä̧ tesehuätucuaja. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ järe rö̧ȩnä̧ u̧ju̧nä̧ra̧ pä'ätömä, u ku̧tȩ
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ, suronä jȩ a̧ pä'ö kö'cähuänä mo̧'ä̧chä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ jui'ätö a̧'cua̧rö̧nä̧
kö'cähuänä'inä, ra̧huȩpij̧ö̧ kö'cähuänä'inä mo̧'ä̧chä̧tö̧. Ja̧u̧ kö'cähuänä mo̧ ä̧cho̧mȩnä̧mä̧ a̧'ä̧u̧
cua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ surojuo'ächätö, to epo'ächönätä jitötämä. 10 Pärätä pä̧huä̧ uhuähuämä o'ca

juiyönätä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ kada'ca jö̧. Ja̧u̧ juäi pä̧huä̧ u'inätömä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ ö̧ re'tehuächinätö korotö pö̧nä̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ re'tehuächö jahuätömä a̧'u̧ uhuähuä ö
ppöracuächä'chinä̧u̧ rö̧ȩnä̧tä̧ a̧'cua̧ a̧ ȩcuä̧'chö̧nä̧tä̧ juoächönä.

Jiy̧ȩä̧cuȩ U̧ru̧hua̧ hueinönätä Timoteo ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo jareächi'önä hueinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucu Dios u̧mö̧huä̧ya̧mä̧, ja̧u̧ juäi ömä tö'ipächi. Jueönä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ Diosrö ucuotönö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧
repeäcuähuänätä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ diyaunä
kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ täi ucumä. 12 Tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧ adihuä rohuäcuähuänätä rohuähui. Kä̧cuä̧huä̧
i'cotä 'chu̧'huä̧rö̧nö̧ kä̧hui.̧ Ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ i'cotä cuȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö huoinäcujä ucumä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucumä adihuä jiäcuähuä täcö ji'ähuinöjä recuätö ä'ca ö. 13Ucurumä hue'ösä, Dios o'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ iyähuä Işa̧ ä'ca ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristo Jesús'inä ä'ca ö.
Cristo Jesúsmä Poncio Pilato ä'ca jo̧mȩ ö̧ adihuä jiäcuähuä jueö ji'ähuinö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jitä
huedäji huȩnȩmä̧ surojö ppächö juiyönä päcuäinätä a̧cu̧huä̧ra̧ pä'ö huedäcujä, ucuru huȩnȩtä̧rö̧
pä ä'chö'inä juiyönätä Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ jubö päi'önä. 15 Ja̧u̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cuo̧mȩmä̧
Churutä pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧ pätecuächäcua'a. Ja̧u̧ adihuänä Işa̧mä̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧ Ru̧hua̧. O'ca toi'önä
hueähuä ruhuotö ö'inä abonänö hueähuä Ru̧hua̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä ruhuotö ö'inä
abonänö Ru̧hua̧. 16 Ja̧u̧ chu̧'ä̧cua̧tä̧ i'co Ru̧hua̧mä̧. Ja̧u̧mä̧ tö'cönänö'inä pä 'ö juiyönätä tȩa̧u̧
jacuä kö̧. Ttö̧ja̧ ö̧mä̧ ya̧tȩ'iņä̧ toococu piņö̧. Topö'inä to ö juiyö'a̧nö̧tä̧ hua̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ ucuotaja.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧tä̧ beipome juiyönä huea pä'ö ujuru u̧ju̧nä̧rä̧cua̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

Pärätä ruhuotörö jiähuä̧cuȩ hueinö huȩnȩ
17 Pij̧ä̧ ö̧ järe ruhuotörömä a̧mo̧nä̧tä̧ úcuo te äu juiya pä'ö hue'i. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ öäre

jeruhua'ara̧'a̧ beipächä̧cuȩnä̧tä̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Ttö̧ä̧nä̧hua̧ hua'ö'inä
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icuocö Diosrötä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö hue'i. Ja̧u̧mä̧ o'ca juiyönätä iyö juäimä tesehuiyarö pä'ö
abora̧'a̧ 'cuäoi'önätä iyä̧u̧jä̧. 18 Jahuätömä adiunä jȩ a̧ pä'ödo, adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ ruhuotö
juo ächa pä'ö, ya pä'ömä jo̧mȩnö̧ ö̧jö̧nä̧, u̧ju̧nä̧rö̧'iņä̧ repeäcuähuä juiyönä ppä ädönä.
19 Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ ö̧jä̧cuode dea'anä ppä̧ȩpä̧rä̧'ca öta'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ yodoji jä̧cuȩ ca̧ca̧tä̧rä̧tö̧,
kä̧cuä̧huä̧ i'cotä 'chu̧huä̧rä̧nö̧ ö̧ja̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

'Quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧ jäyä pä ö huȩnȩ ö̧ Timoteo u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Pablo hueinö huȩnȩ
20 Timoteo, ucuru hueähui'inömä adiu a̧'ä̧ri.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ to'ijicu ji ähuä'chö huȩnȩmä̧

ya̧'o̧cuä̧ri.̧ Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ Dios iḩuȩnȩ jo̧cö̧, micuähuoca'ara̧'a̧tä̧ ucuocuä'chö. ―Huo̧juä̧huä̧
huȩnȩ ja̧'a̧― pä a'anä jäyätä pä ö. 21 Ja̧u̧ juäi huȩnȩ esetätömä a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧
huȩnȩ ö̧mä̧ 'quȩ'ip̧ä̧chiņä̧tö̧. Ye, Dios mippoönä ppä̧dä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ kä̧hui.̧ Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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