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Kä̧cuä̧huä̧ i'co tȩmä̧cuȩ kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ juiyäitä Dios amöcuädö u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pablomä Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ päi'önä
chö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hueinäcusä Diostä amöcuädö ȩmiņä̧u̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ iso jö̧ huȩnȩ u̧ ȩpä̧rä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö. Iso jö̧ huȩnȩ u̧ ȩpä̧ro̧mȩnä̧mä̧ Diosrö
ucuotönä päi'a'a. 2 Iso päi'önä jä̧cuȩ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧tä̧rö̧mä̧ kä̧cuä̧huä̧ i'co ja̧'a̧. Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios,

yapare pähuä jui'̧a̧mä̧ ja̧u̧ kä̧cuä̧huä̧ i'comä kä̧mä̧do̧mȩ'iņä̧ juiyäitä pä'ö ku̧niņö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö
u̧ju̧niņa̧'a̧nä̧, chutä ö'äte nö pä̧nä̧ pätecuächomenä iḩuȩnȩ u̧huo̧juä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpiņö̧ iḩuȩnȩ
jiäcuähuänätä. Ja̧u̧ jiäcuähuämä, Chö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧ hueomenä,
ötä'inä chöäre adicuä päi'ina'a. 4 Tito, ucuru huȩyu̧tu̧ hue'ösä, ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ iso

päi'önä jö̧nä̧ chi ̧ ̧rö̧. Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä Işa̧cu̧ mippoönä
ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ kä̧hui.̧ Re ȩmä̧huip̧ö̧ ppä̧ ä̧dä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cua̧'cua̧ pö̧nö̧ cu̧ju̧nä̧
jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ kä̧hui.̧

Cristonä pä'i'inätö ö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ötö'cö
5 Creta kä'co işä̧sa̧nä̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ chu̧ju̧ni'̧iņä̧cu̧jä̧ jo̧mȩ päi'ocö jiņö̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ cu̧ju̧na̧

pä'ö ucutä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötahuiyä jö̧ a̧'u̧cuä̧ tä̧mö̧ huotörö hue'ö cu̧ju̧na̧ pä'ö ucuru huedinö
ta̧'a̧nö̧tä̧. 6 Cristonä pä'i'inätö ö bö̧o̧ işa̧ jö̧nä̧ aditömä huȩnȩ juiyönä ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧, yajutetä
kirecuo, i ̧ ̧mö̧'iņä̧ pä ö ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tö̧ ä'o, ―ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ huotö, juiyo jarodätö― pä'ähuocotö
ä'o. 7 Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ to̧ä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧ Dios ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧

işa̧ päi'önä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ huȩnȩ juiyönä ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧. Chutä a̧mo̧nä̧ öjö'cötä jȩa̧ pä'ö
öarodö juiyö'a̧nö̧ hua̧. O'ca päi'önä'iņä̧ ra̧huä̧rip̧ä̧'cho̧cö̧. Uva isoya a̧' ̧poya ahuähuänätämä
repe'ocö. Pä̧içuo̧cö̧. Yapare pä'ipö pärätä ȩma̧ pä'ö öjö'cö juiyö'a̧nö̧ hua̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ojusodenä ichätörömä ä'ome'inä eseunutä hue'ö. Adihuä juäitä eseu. Amöcuädömä adiu
amöcuädö. Jueönä jȩpö̧. Surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧hua̧. Chutä'inä u̧huȩcuä̧nä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧u̧.
9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä u̧huo̧juȩ ̧nö̧ jiņö̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ, repe'i'ö ö̧jö̧'a̧nö̧ hua̧
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korotörö'inä huȩnȩ 'quiepäcua'a̧nö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicu pä'ä'chätörö jueö huo̧juȩcuä̧nä̧tä̧ jue'epö
icu ucuocuäcua'a̧nö̧, 10 jarodäcuähuä ö̧ja̧mä̧ recuätö ja̧'a̧ ö̧.

Korotörö surojuo'epätö ötö'cö
Jarode'ätömä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ ucuocuä'chätö'inä, yapare ji'ähue'ätö'inä recuätö ja̧'a̧tó. Jiņä̧ iso

päi'önämä judíos ö̧ja̧ ja̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ huotömä. 11 Pärätätä ja'ate'ö u̧huo̧juȩtö̧ juiyö'a̧nö̧tä̧
jö̧ huo̧juȩtä̧'chö̧ ka̧ra̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧, ka̧ra̧ ojusodenä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ surojuo'epätö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörömä ö'coruchi'önä jȩ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 12 Jahuätö ö ya̧tȩmä̧, jitötä isotö
işa̧, ―Dios päji jiäcuähuä işa̧― pä näcu ja̧'a̧nä̧ pä'inödo, ―Creta kä'co işä̧sa̧ ö̧ja̧mä̧ hueye
yaparehuätö. De'a ruhuä pä̧içuä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotö. Ötäutä ötähuätö. Cuänötä cuätö― pä'inödo.
13 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ iso päi'önä ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jahuätörö jue'epö cuicua pä'ömä pä̧içu̧nä̧nö̧
ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocuitö, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧tä̧ adiu pä 'äcua'a̧nö̧ 14 judíos ö̧ja̧ ö̧tä̧mö̧miņä̧
a̧mo̧nä̧ ji ähuinö huȩnȩ'iņä̧, iso päi'önä jö̧ huȩnȩ ya̧'o̧cuä̧rä̧tö̧ hue ö'inä esetö juiyäcua'anö.

Surojuo'ächinätö ötö'cö
15 Päcuotö ö̧ja̧rö̧mä̧, o'ca juiyönätä päcuäi adihua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ surojuo'ächinätö,
a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧mä̧ päcuäi adihuä juäimä juiya'a. Ttamöcuädö'inä, a̧'cua̧nä̧ ucuocu'inä

surojuo'ächinätö ja̧'a̧ ö̧. 16 T ̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Diosrö huo̧juä̧tö̧jä̧― pä a'anä jȩ ö̧nä̧mä̧ Diosrö
ä̧ppö̧tä̧rä̧tö̧tä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä su̧ro̧tö̧tä̧ su̧ro̧tä̧cuä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧. Jarode'ötä jarode'ätö.
Adiunä jȩä̧cuä̧huä̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jȩ a̧ pä'ömä hueyecuätö.

Yotöte pönärö Tito u̧huo̧juȩtä̧cuȩ ötäbo nö huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä adihuä huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ päö ta̧'a̧nö̧tä̧ ji'ähui. 2 Tä̧mö̧rö̧mä̧
abora̧'a̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ö̧jö̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuotäcuähuotö'inä ö̧jö̧nä̧, huo̧juȩcu̧nä̧

amöcuädätö'inä ö̧jö̧nä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, repeäcuähuä ö'inä, a̧mi ̧
'quiächi'äcuähuä ö'inä päcuäi jähuänätä ö̧jö̧nä̧ huo̧juȩ ̧. 3 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ nä̧tö̧ tä̧mö̧rö̧'iņä̧
ucuotäcuähuotö jö̧nä̧ jȩpö̧ ö̧ja̧ pä'ö huo̧juȩ ̧, korotö ötö'cö'inä suronä ucuocuä'choca'a, uva
isoya a̧' ̧poya'inä abora̧'a̧ päi'önä ahua pä'ö repe oca'a, adihuä juäitä huo̧juȩtö̧ ö̧ja̧ pä'ö
nä̧tö̧ möäyotörö u̧huo̧juȩtä̧cua̧'a̧nö̧. 4Nä̧tö̧ möäyotörö u̧huo̧juȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧, recuorö'inä,
̧ ̧mö̧rö̧'iņä̧ adiu esehua pä'ö. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ pä̧huä̧ uhuähuä'inä juiyönä, suronä
amöcuädö juiya pä'ö'inä, ojusode a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ u̧huo̧jui'̧a̧ pä'ö, adiunätä jȩpö̧, päcuäi
recuo hueönätä ö̧ja̧ pä'ö u̧huo̧juȩta̧ja̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ Dios iḩuȩnȩ'iņä̧ suronä ucuocu

juiyäcua'anö korotömä.
6 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ u̧mä̧tö̧ böecuächocotörö'inä u̧huȩcuä̧nä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧u̧ ö̧jö̧nä̧ ji'ähui.

7Ucutämä o'ca juiyönä ö̧tä̧ adiu jȩä̧cuä̧huä̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä kä̧hui,̧ ucuru topö ucu jö̧ ta̧'a̧nö̧
adiu jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧ jitö'inä. Cu̧huo̧juȩto̧mȩnä̧mä̧ yapare juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ucuotönö
kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, beipächocö juäinä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä kä̧nö̧ huo̧juȩ ̧. 8Huo̧juȩtö̧
kä̧nö̧ cucuocumä päcuäi jähuätä suronä pä̧o̧pä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ juiyönä ucuocui ya̧tȩ'iņä̧ suronä
pä'chö juiyäcua'anö, to'ijicu pä'ä'chömä päcuäi jähuä cucuocua'a topö ödäpecuächäcua'a̧nö̧, ucu
cutö'cö suronä päajimä juiyäcua'anö.

9Hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧ jitötä uruhuotörö ucuotönä huo̧juȩ ̧, ä̧dä̧tä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧
juiyönä, o'ca juiyönä ö̧tä̧ uruhuotö eseunä ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Tturuhuotö öäre ö̧nä̧u̧cuä̧rö̧
juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ päcuotö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ huotötä ö̧jö̧nä̧ huo̧juȩ ̧. Juhua'acumä
Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ ötö'cö huo̧juȩcuä̧ huȩnȩmä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧
a̧'cua̧cuä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩ ä̧cua̧'a̧nö̧, 11 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios ki'̧içuä̧ rȩbȩu̧nä̧ mippoönä ppädinömä o'ca
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toi'önä ö̧ja̧rö̧ ij̧ȩcuä̧chiņa̧'a̧ ö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ mippoönä ppädinömä böo juotönä ujuturu
huo̧juȩta̧'a̧. Dios jähuä ö to'ijicu jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pij̧ä̧ jähuä kö'cähuä'inä ya̧to̧cuä̧rö̧nä̧ päi'önä
huo̧juȩta̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä piy̧ȩ pä̧nä̧ tö̧jö̧ ötö'cö'inä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧ juiyönä, jueönätä
jȩpö̧, Diosrö ucuotönö tö̧jö̧nä̧ huo̧juȩta̧'a̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ tö̧jö̧nä̧ huo̧juȩtä̧u̧jä̧ adihuä eseäcuähuä
mo̧ro̧ a̧tä̧rä̧'ij̧ö̧ pätecuächome jubö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ Jesucristo tȩa̧u̧nä̧
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩ jubö. Ja̧u̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ jiņä̧ isocu böo Dios'inä
hua̧. 14 Ja̧u̧mä̧ ujuturutä ja'ate'ö hua'arera̧'a̧ iyähuinö, o'ca juiyönä suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ tejächi'ö
micuä päi'önä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Chutä a̧mo̧nä̧ umöhuäyotö pä 'önä töcö icuatö pä'ö iyähuinö, adiunä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ to̧ppo̧ rö̧jä̧chi'̧ö̧nä̧ jȩpä̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. 15 Ja̧u̧ huȩnȩtä̧ ji'ähui, huȩnȩ 'qui'epönö.
Ja̧'hua̧ta̧nö̧ to'ijicu pä'ätörömä täbotönö ucuocui jiņä̧ isocu ru̧hua̧ ucuocuaji'a̧nö̧. Ucurutä'inä
ucuotönä jȩpä̧cuä̧hui.̧ Ya̧tȩ'iņä̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩo̧cuo̧.

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuänätä tö̧jip̧iņö̧ huȩnȩ

3 1―Ruhuotörö'inä, hueähuä ö̧ja̧rö̧'iņä̧ tucuotö'anö ja̧'a̧― pä'ö amöcuädi'önä ji'ähuitö.
―Ruhuotö hue ö'inä jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. Adiunä jȩta̧ pä'ömä, 'cuäopönätä jo̧mȩnö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.

2 Ya̧tȩ ötö'cö'inä suronä tucuocu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Rohuäu'inä törohuäu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ta̧'cua̧
diyaunätä jȩpö̧ tö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ korotörömä. O'ca toi'önä ö̧ja̧ ä'ca ö ta̧mo̧nä̧ tucuotäcuäu
juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö amöcuädi'önä ji'ähui. 3Ujututä'inä ta̧'cua̧ jui'ätötä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jarodätötä
huinätöjä pä'äjimä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare esetätötä huinätöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ jähuätä tesehua
pä'ömä pij̧ä̧ jähuä koro koronö kö'cähuä umöhuäyotötä kiņä̧tö̧jä̧ rö̧ȩnä̧tä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronätä
jȩpö̧ kä̧nö̧, ―¡korotö ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧ chö̧ja̧hue!― pä'ö pä̧huä̧ u'u ki'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututä'inä
ö̧ja̧ a̧'u̧tä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ tö̧ja̧'a̧ ö̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ a̧'u̧tä̧cuä̧huo̧tö̧tä̧ huinä̧tö̧jä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧

Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä Işa̧ re rö̧jö̧nä̧ toö'inä, repeö'inä pij̧ä̧ ö̧ja̧rö̧
ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ 5 tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧. Ujututä adiunä jȩta̧'a̧ ö̧mä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädoco̧u̧ pinätö̧jä̧.
Chutä re ȩmä̧huip̧a̧'a̧ ö̧tä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧. Jareönä uhuäpächönä töcö icuähuänä'inä,
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jareönä ö̧jä̧mä̧dö̧nä̧'iņä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädinä̧u̧jä̧. 6 Ja̧u̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧mä̧
iyö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristonätä, ujutu tö̧jip̧ö̧nä̧ Ppädäcuähuä
Işa̧nä̧tä̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ jȩpiņö̧ ujutumä mippoönä ppädäcuähuänä huȩnȩ jui'ätö pä 'inö o'ca'a, Jä'o
öäre ö tȩmä̧cuo̧tö̧ pä 'iyarö pä'ö, kä̧cuä̧huä̧ i'co tu̧ju̧nä̧rä̧cuo̧mȩ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ a̧tä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö.
8 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ esetö'a̧nö̧ iso päi'önä jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ juäitä 'cucuächi'önä esetönö
jicuhuä̧huä̧ra̧ pä'ö pä̧huä̧rö̧jä̧cu̧sä̧, Ttö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätömä adiu
jȩpö̧ ö̧ja̧ pä'ö u̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädäcua'a̧nö̧. Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ adihua'ató. Ttö̧ja̧rö̧mä̧ adiunä
ppäda'a.

Pä'chäcuähuä huȩnȩ ö̧ 'quȩip̧ä̧chä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ juiyönä pä'chäcuähuä ö'inä, ö̧tä̧möminärö̧ o'ä'chäcuähuä

huȩnȩ ö̧'iņä̧, pä'chäcuähuä huȩnȩ ö̧'iņä̧, Hueähuä Huȩnȩ ötö'cö pä'chäcuähuä ö'inä
'quȩ'ip̧ä̧chi.̧ Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ micuähuocö. Ppä'ädö'inä ppädocö. 10 Ttamöcuädö huȩnȩ ö̧
'quȩ ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩpä̧'chö̧rö̧mä̧ ro̧'ȩpö̧nö̧ ucuocui todärenätä. Ja̧u̧nu̧ o'ca'a jiņä̧ öarodö ömä
'quȩ'ip̧ä̧chiŗö̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧mä̧ u̧cuȩpä̧rä̧cua̧jä̧, ―Amöcuädömä surojuoächinäcu. Suronätä
jȩpö̧ kö̧ ja̧u̧mä̧― pä'ö. Chutä'inä a̧'cua̧ ucuocuäcu huo̧juä̧cuä̧u̧ ―huȩnȩ hua̧sä̧ ömä― pä'ö.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo ucuocuinö huȩnȩ
12Artemasrö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, Tíquicorö jö̧ ö̧'iņä̧ huedö jiy̧ȩnä̧tä̧ räcuopaja ucumä Nicópolis

ötahuiyära̧'a̧ ö̧ tocu'hua ö. Nicópolis ötahuiyänätä a̧'ȩ 'cuädopa pä'ö amöcuädösä.
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13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ abogado hua̧ Zenasrö'inä, Apolosrö'inä ̧'chä̧cuȩ recuä rö̧jö̧ juiyönätä ̧'chö̧nä̧
huecuhuatöja jurunätä. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ujututä isotö'inä adiunä jȩpö̧ ö̧ja̧ pä'ö u̧huo̧jui'̧a̧ja̧. Recuä
rö̧jä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ―ppätädö'a̧nö̧ ja̧'a̧― pä'ö u̧huo̧jui'̧a̧ja̧ u̧huä̧ju̧ juiyönämä ö̧jö̧ juiyäcua'anö.
15O'ca toi'önä öcu ka̧cuä̧tö̧mä̧ te ähuäcujädo pä'ätö. Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ ujuturu repe'ätörömä
te'ähuiyitö. Dios mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu o'ca toi'önä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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