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Piy̧ȩ huȩnȩmä̧, Roma ötahuiyära̧'a̧ cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ huȩyu̧ ̧nö̧do Pablomä Filemónrö huea

pä'ö. Filemónmä Colosas ötahuiyä ö úcuo işa̧ jiņa̧'a̧do. Tíquicotä ȩpö̧ iyinödo pojämä,
Onésimo'inä ja̧u̧cu̧tä̧ i'̧cha̧'a̧nä̧. Colosenses 4:7-9 topi. Onésimomä Filemón u̧mö̧huä̧ya̧ jiņa̧'a̧nä̧
ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧'chö̧ ö̧jiņö̧ o'ca'a Roma ötahuiyära̧'a̧ ö̧ U̧ru̧hua̧ Jesucristo mippoönä
ppädäcuähuä huȩnȩ ä̧ju̧cuiņö̧do Pablo jiähuome ö. Ja̧'hua̧nö̧ ä̧ju̧cuo̧mȩ ö̧ Pablo i ̧ ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ jareönä uhuäpächinödo U̧ru̧hua̧ Cristonämä. Filemón 1:10 topi. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Pablomä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ pij̧ä̧ ö̧ u̧ru̧hua̧ ö̧ja̧'a̧tä̧ hueinäcudo huȩnȩ jiņö̧ siähuächa pä'ö. Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo
cäecuächina'a ömä 27nö a̧'ȩ yabonänö 'cuäopinö o'ca'a huȩyu̧ ̧nö̧do. Roma ötahuiyänä cärenä
ö̧'o̧mȩ ö̧ räopächinö o'ca'atä huȩyu̧ ̧nö̧do.

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

Pablo iḩuȩyu̧tojä to äcuotörö öä'chinö huȩnȩ

1 1 Ttö Pablo, Jesucristotä 'chu'huädö u̧ju̧niņä̧cu̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ tö̧jä̧hua̧ Timoteocu
kä̧nö̧ ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧ aditä'ijö, re ni'̧a̧, ucu Filemónrö huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re

ni'̧a̧ju̧ Apiarö'inä, ujuturu ppä̧'ä̧dä̧rö̧ rohuähuä'ijö Arquiporö'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuojusode ö jiņä̧
yo̧mȩtȩ ca̧ca̧cuä̧rä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧'iņä̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 3 Tä'o Dioscu, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristocu mippoönä
ppä ädä̧ra̧'a̧nä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧tu̧cu̧ adihuächi'önä jȩ o̧'ä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ ka̧cuä̧tu̧cui.̧

Filemón ötö'cö adiu úcuohuiyäcu Pablo esehuinö huȩnȩ
4Diosrö chucuocu pä̧nä̧mä̧ ucuru'inä amöcuädö Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ―adihua'a― pä'ä'ijösä

'cuäopönätä. 5―U̧ru̧hua̧ Jesúsru'inä, o'ca toi'önä Dios ö adihuä ö̧ja̧ pä'i'inätörö'inä
repe'ödo― pä'ö ji ähua'a chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kö̧do― pä'ö ji ähua'a'inä
chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧rö̧ ―adihua'a― pä'ä'ijösä. 6 Cristonätä kä̧nö̧ o'ca juiyönä
adihuä juäi ucutunätä ka̧cu̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧o̧mȩnä̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧'ij̧ö̧mä̧ korotörö'inä adiu
micuähuächönä rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧ pä'ö Diosrö jä'epä̧rö̧sä̧. 7―Repe'ö kö̧do― pä'ö ji ähua'a
tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ ta̧'cua̧ ȩmö̧ tesehuä̧rö̧nä̧ jä̧u̧jä̧ ujutumä, Dios ö adihuä ö̧ja̧ a̧'cua̧
adiu pä 'önä ppäcuhuädä̧ra̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧ ucumä.

Filemón a̧'cua̧ ko̧mȩnä̧tä̧ U̧ru̧hua̧nä̧ amöcuädiyarö pä'ö Pablo jiähuinö huȩnȩ
8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jȩcu̧'a̧nö̧ jö̧ Cristonämä hue'ötä huedö'a̧nö̧ hua̧ chö̧ja̧'a̧nä̧ hue'ömä hue'ocösä.

9 Ttömä ―Pablo bö̧o̧ işa̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesucristo 'chu'huädö u̧ju̧niņä̧cu̧ jö̧nä̧ hua̧― chö̧ja̧'a̧nä̧'iņä̧
ajuähuipönö repeäcuähuänätä jädepäcujä. 10 'chu'huädö ku̧nä̧hua̧ chö̧'ö̧ pä̧nä̧ chi ̧ ̧ jö̧nä̧
juodepinäcu Onésimo ötö'cö jädepäcujä. 11 Ja̧u̧mä̧ pä'äjimä adihuä cu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ huocö piņö̧.
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Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä ucu'inä, ö'inä adihuä tu̧mö̧huä̧ya̧ jö̧nä̧ hua̧. 12 Ja̧u̧ru̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
juhua'a cu̧ja̧'a̧tä̧ huedäcutó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ ö cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cu̧ru̧mä̧ ucumä ötä
chö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ tocu'huaji'a̧nö̧ eseunutä topirö ö̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧. 13 Ttömä ucu ppäcuhuädä̧rö̧'a̧nö̧
jo̧mȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ jidähuome ö cärenä chö̧'o̧mȩ ppädä̧ra̧ ö̧ pä'ö ―huä̧iņä̧ öcutä
kä̧hui―̧ pädö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huedäcu. 14―A̧― pä'ö cuädätoca'ara̧'a̧mä̧ jȩcha̧ pä'ömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧
amöcuädocö päjisä. Ucu mippoönä ppäcuhuädö'a̧nö̧ jö̧mä̧ ucutä cua̧mo̧nä̧ amöcuädö to̧ppo̧
rö̧jö̧nä̧ jȩcu̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, ö hueda'a ömäcö. 15 ¿Pa̧'a̧nö̧ jiy̧a̧rö̧ pä'öcö̧? ucu u 'quȩ'ȩcuä̧chö̧
ö̧jiņa̧'a̧mä̧ recuonänö, pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ päcua'a päi'önätä doächäcua'a̧nö̧ pä'ö. 16 Pä'äji
ö̧jiņö̧'a̧nö̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ ö̧ja̧ pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitämä hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧
ö̧jiņo̧mȩ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧ja̧ pä'ö, tö̧jä̧hua̧ re ni'̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧, ö repedä'ijome ö'inä
abonänö ucu'inä ju̧huȩnȩ yabonänö repecuhuarö pä'ö, depänä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧, Tu̧ru̧hua̧nä̧
kä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧.

17―Ja̧u̧mä̧ chucu chaditä'ijäcu― örö päcu umä, ö chö̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ tocu'huaji'a̧nö̧
eseunutä topirö ö̧rȩbȩhua̧'a̧nä̧. 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiy̧ȩtȩ suronä jȩiņö̧ ö̧'iņä̧, jiy̧ȩtȩ imippotö ö'inä
ö chimitäcuometä rö yirö. 19 Ttö Pablo chim̧iţä̧cuȩmä̧ chu̧mö̧nä̧tä̧ huȩyu̧tu̧ rötösä, ―ucutä

jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ cuimippotäcusä― jö̧nä̧mä̧ pädö'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pädö juiyäcua'anö. 20 Ja̧'hua̧nö̧tä̧tó
chö̧jä̧hua̧, Chu̧ru̧hua̧nä̧mä̧ ucuru chesehua'anä ja̧'a̧tä̧ topi ö. Chu̧ru̧hua̧nä̧tä̧ cha̧'cua̧
esehuächi'önä jȩpi.̧ 21 Cuhuarodö juiy̧ä̧cuȩ cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ huȩyu̧tu̧sä̧ pomä, ―pädome ö'inä
abonänö jö̧nä̧ jȩä̧cua̧― pä'ömä chu̧huo̧jua̧'a̧ ö̧.

Cä'ädö kä̧nö̧ Pablo teähuinö huȩnȩ
22 Chä'äcuome jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niy̧i ̧ ö̧. Diosrö jäcuepärä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ a̧'ä̧rö̧sä̧ pätecuächönä

chichäcua'a̧nö̧ pä'ö. 23 Cristo Jesúsnämä, chucu cärenä chö̧'ä̧'ij̧ä̧cu̧ Epafras'inä te'äudo.
24Marcos'inä, Aristarco'inä, Demas'inä, Lucas'inä, jahuätömä jitöcu chaditä'ijä̧u̧mä̧ te'ähuätödo.
25 Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo cua̧'cua̧ru̧hua̧tu̧cu̧nä̧ mippoönä ppädä̧ra̧'a̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.


	Filemón
	Filemón 1


