
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ judíos ö̧ja̧rö̧ pätetö huȩyu̧cui'̧iņö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

HEBREOS
Huȩyu̧ ̧nö̧: Jeruhua'ató Adi nö a̧'ȩ: 68 D.C.
Piy̧ȩ huȩnȩ ―¿di jiņa̧'a̧ huȩyu̧ ̧nö̧mä̧?― pä'ö jerupätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hebreos ö̧ja̧rö̧

huȩyu̧tu̧ hue'inö pä'ömä huäjunä huo̧jä̧tö̧jä̧. ―Hebreos― pä'ö judíos ö̧ja̧ koro ̧mi ̧ jiņa̧'a̧do.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ ̧nö̧nä̧ ucucuinö, o'ca toi'önä judíos
ö̧ja̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hueiyarö pä'ö. Judíos ö̧ja̧mä̧ o'ca juiyönätä kiņä̧tö̧do ja̧u̧nu̧ mo̧ro̧ jiņä̧jä̧ ö̧mä̧.

Ta̧ju̧tä̧ jiņa̧'a̧do ―Jesústä ja̧'a̧ Dios huea päinäcu Cristomä― pä'ö ese nätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
recuätömä esetocotö pinätödo jiņä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ huȩnȩmä̧, o'ca toi'önä judíos ö̧ja̧rö̧
hueähui'ina'ado, Jesúsru a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧, a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧'iņä̧. A̧mö̧riy̧ä̧
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ ―Jesústä ja̧'a̧ Cristomä, isoppa huotö ö'inä, Dios iḩuȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧
pinätö ö'inä, Hueähuä Huȩnȩnä̧ jähuä ö'inä abonänö HUA̧MÄ̧― pä'ö. Jesúsru ya̧ o̧cuä̧rö̧ ö̧mä̧,
¿ka̧ra̧nä̧'iņä̧cö̧?, ¿koro juäinä'inäcö? ö̧jip̧a̧ pä'ömä juiya'ado.

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

Röji pä̧nä̧, Diosmä I ̧ ̧nä̧tä̧ ucuocuinö huȩnȩ

1 1 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä koronö'inä, koronö'inä rö̧ȩnä̧tä̧ ucuocue'inö koromenänö jö̧ huȩnȩnä̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, täbocömä chutä päji huȩnȩ jiäcuähuä ö̧ja̧nä̧ ucuocue'inö tä̧do̧tö̧miņä̧ ö̧ kada'ca

jö̧nä̧ huotörömä. 2 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ piy̧ȩ röji pä̧nä̧mä̧ chutä I ̧ ̧nä̧tä̧ ucuocuinä̧u̧jä̧tó. Ja̧u̧ru̧mä̧ o'ca
juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ ru̧hua̧ jö̧nä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. O'ca juiyönätä Ja̧u̧nä̧tä̧
uhuäbe'inö. 3Dios öadihuä ö ösäruumä Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ö̧jö̧ ij̧ȩcuä̧ işa̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧mä̧
Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó. O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧ chutä ujuru iḩuȩnȩ ö̧tä̧ todeunä 'chu̧huä̧ra̧'a̧tó.
Ja̧u̧mä̧ ujutu surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ tadihuächi'önä chutätä töcö icuäji'ca̧, ju'toju umä korome ö'inä
abonänö Ruhuo isome u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧diņö̧.

Hue'ähuotö isoppa huotö ö'inä abonänö u̧huä̧mȩnä̧ hua̧ I ̧ ̧ Diosmä
4 Ja̧u̧mä̧, hue'ähuotö isoppa huotö ö'inä abonänö u̧huä̧mȩnä̧, rö̧ȩnä̧tä̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧

juo'ächinötó, Jä'o öäre ö ȩma̧ pä'ö I ̧ ̧ jö̧nä̧tä̧ im̧içua pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧nä̧ iŗȩbȩhuiņa̧'a̧ ö̧
jahuätö ̧mi ̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihuä im̧i.̧ 5Hue'ähuotö huotö isoppa huotö ömä Diosmä
ya̧tȩrö̧'iņä̧ pa̧'a̧nö̧mä̧ pä'ocö pinötó: ―Ucumä ö Chi ̧ ̧jä̧. Jitä mo̧ro̧ ö chi ̧ ̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä
kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―.a Jiņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧: ―Ttömä Ja̧u̧tä̧ Jä'o chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧mä̧ Ttö
Chi ̧ ̧ ö̧jä̧cua̧―.b

6 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ I ̧ ̧ chu̧'ä̧cua̧rö̧ pij̧ä̧nä̧ do'ädö kä̧nö̧mä̧ jiņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö: ―O'ca toi'önätä
chumöhuäyotö isoppa huotömä úcuo te'äu jȩä̧cuä̧huä̧ jȩpä̧tu̧cuiŗö―̧.c

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ hue'ähuotö isoppa huotö ötö'cömä pä'inö: ―Chumöhuäyotö hue'ähuotö
huotömä isoppa huotötä ö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ huedö jȩ ö̧nä̧ hue'ähuotömä ocuma jö̧nä̧ huotötä
ö̧jä̧―d jö̧nä̧.
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8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ I ̧ ̧rö̧mä̧: ―Ucu Diosmä, curuhuonä cuideäcänämä cädi'äcuähuä juiyönätä
hue'ö cu̧jä̧cua̧jä̧tó ucumä. Hue'ö kä̧nö̧ cui a'camä surojö juiyönä curuhuonä hue'ö cu̧ju̧
ij̧ȩcuä̧rä̧'ca. 9 Surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧ repe'ä'ijöjä ucumä. Surojömä a̧'u̧tä̧'ij̧ö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧
Ttö Diosmä, ucu Diosrömä eseäcuähuä a̧dȩ ö̧ da'epö pätetö chu̧ju̧niņä̧cu̧jä̧, korotö hue'ätö ö'inä
abonänö hua̧tä̧ cu̧ju̧nä̧―.

10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: ―Ucu, Ttu̧ru̧hua̧ äcuomenämä pij̧ä̧tä̧ uhuäbe'inöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧
cu̧mö̧piy̧ä̧tä̧ aditähuä ja̧'a̧. 11 Ja̧u̧mä̧ toepächä̧cuȩtä̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ucumä 'cuäopönätä
kö̧jä̧. Ja̧u̧ juäimä o'ca juiyönätä 'ca̧tä̧cuä̧huä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ böecuächäcua'ató. 12 Ja̧u̧ juäimä
huäme işä̧ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ juä'opö cu̧tä̧cua̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huo̧mȩnä̧mä̧ pärotö icuähuä
o̧jä̧tä̧ kä̧cua̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucumä pärohuächocötä kö̧jä̧. Ucu cu̧ju̧ pä̧nä̧mä̧ yorö'isotä
beipächiyococujä―.e

13Hue'ähuotö huotö isoppa huotö ömä Diosmä ya̧tȩrö̧'iņä̧ pa̧'a̧nö̧mä̧ pä'ocö pinötó:
―Chu̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pä̧mä̧di ̧ cuaboiyotörö cu̧jä̧piy̧ä̧ dea'a chö́tome jubö päi'önä―f jö̧nä̧mä̧.
14 Jahuätö päcuotö isoppa huotömä ¿huedö jȩä̧cuä̧huä̧ isotötä jö̧nä̧ huocotö tä̧ji,̧ ki'̧içuä̧
ȩmä̧cuo̧tö̧rö̧ ppä̧ ä̧dä̧ra̧ pä'ö hue'ähuotömä?

Judíos ö̧ja̧ Jesucristorö öarodö ömä ka̧ra̧nä̧ ö̧jip̧a̧ pä'ömä juiya'ado

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ tä̧ju̧cuiņö̧ huȩnȩmä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ a̧tä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ̧'cho̧mȩ kä'co ö
'quȩ ̧pä̧cha̧'a̧cu̧. 2Hue'ähuotö isoppa huotö ji äunä ucuocuinö huȩnȩ jiņö̧ micuähuinö ömä,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä jarodö jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jarodäcuähuä'inä jueötä micuähuächinö ömä,
3 ¿ujutumä a̧'a̧nö̧ jȩpö̧tä̧ tö̧jip̧ä̧cua̧'a̧ jä̧ ö̧ tö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ö juiyo adiunätä ppädinö huȩnȩ ö̧
'quȩ ̧pä̧chö̧ ö̧mä̧? Ja̧u̧ huȩnȩ äcuomenämä Tu̧ru̧hua̧tä̧ ji'ähuinö. Ja̧u̧nu̧ o'comenämä
ä̧ju̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ isopäi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö ji ähuinä̧u̧jä̧. 4Dios'inä jahuätöcutä iso päi'önä jiņa̧'a̧ pä'ö
ya̧nä̧ jähuä ij̧ȩcuä̧nä̧'iņä̧, ye'önö esehuächi'önä jö̧nä̧'iņä̧, ö̧ja̧ eru juäinä'inä, ja̧'hua̧ta̧nö̧
churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ iyä'chäcuähuänä'inä ji'ähuinö.

Uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ úcuota pä'ö ja̧'a̧do
5Diosmä pij̧ä̧ ja̧rȩä̧jä̧ içhä̧cuȩjä̧ ujutu tucuocuäjä̧nä̧mä̧ hue'ähuotö isoppa huotö hue'ö ö̧jiy̧a̧rö̧

pä'ömä hue'ipocö pinötó. 6 Korome ömä iso päi'önä jä̧cua̧'a̧ pä'ö ya̧tȩ ji'ähuinö pa̧'a̧nö̧:
―Cuamöcuädarö pä'ö ¿ ö̧ja̧ işa̧mä̧ däjetä jö̧nä̧ hua̧jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧ta̧nö̧ re niy̧ä̧chi'̧ö̧nä̧ tocu'huarö
pä'ömä ¿ ö̧ja̧ işa̧mä̧ däjetä jö̧nä̧ hua̧jä̧ ö̧? 7Hue'ähuotö isoppa huotö ö'inä pabonänötä̧
dea'anä hua̧tä̧ ö̧jö̧nä̧ jȩcu̧'huiņä̧cu̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧. Ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ päi'önämä

säruunä cuhuadihuä ö'inä, cúcuo ö'inä cu̧huȩniņä̧cu̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cu̧mö̧piy̧ä̧ aditähuä hue'ö
ö̧jiy̧a̧cu̧ pä'ömä hue'ö cu̧ju̧niņä̧cu̧. 8O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ churutä esetönä ö̧jä̧pö̧
dea'atä hue'ö ö̧jö̧nä̧ huecuhuinäcu―.g O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧tä̧ esetönä
hue'ö u̧ju̧no̧mȩnä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧, ya̧tȩ'iņä̧ esetö juiyönämä hue'ö ku̧no̧cö̧ pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ jitä
piy̧ȩ pä̧nä̧mä̧ ö̧ja̧ işa̧rö̧ eseta'amä jiņä̧ topocotöjä.

Hua'are ujuruhua pä'ö hue'ähuotö isoppa huotö ö pabonänötä̧ hua̧ ö̧jö̧nä̧ päi'inö huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsrumä topätöjä, hua'are ö usurä ȩmä̧huiy̧a̧rö̧ pä'ö hue'ähuotö isoppa

huotö ö'inä dea'anä pabonänötä̧ hua̧ ö̧jö̧nä̧ jȩiņä̧cu̧ru̧. Ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧
päi'önämä säruunä öadihuä ö'inä, úcuo ö'inä u̧huȩniņä̧cu̧ Ja̧u̧mä̧ Dios mippoönä
ppädäcuähuänä o'ca toi'önä̧rö̧ ja'ate'ö hua'are mȩiy̧a̧rö̧ pä'ö. 10O'ca juiyönä ka̧cu̧mä̧ chutä öäretä
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jö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Ja̧u̧ u̧tä̧ 'chu̧huä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ i ̧ ̧mö̧ recuätörömä säruunä öadihuära̧'a̧
ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö Diosmä adihuinäcu ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä kada'ca jö̧nä̧ Hua̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
jo̧mȩnö̧ aditö içuä̧hua̧ päi'iyarö pä'ö. 11 Surojö ö adihuächi'önä adicuä işa̧'iņä̧, adihuächi'önä
aditö icuähuotö'inä o'ca toi'önä ya̧tȩtä̧ huotötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―chö̧jä̧hua̧tö̧ huotöjä― jö̧nä̧
päatö pä'ömä dä'äcuocö Ja̧u̧mä̧. 12 Pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Chö̧jä̧hua̧tö̧ huotörömä cuim̧i ̧ jiḑä̧huä̧cua̧sä̧.
Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'ome ömä ucurutä úcuo te'äunu ra̧dä̧cua̧sä̧―.h 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
pä'inö: ―Ja̧u̧ru̧tä̧ cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rä̧cua̧sä̧―.i Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧: ―Pȩnȩtä̧ kö̧sä̧ i ̧ ̧mö̧
huotö Ttörö Dios iyinä̧u̧cu̧―. 14 Juhua'acumä i ̧ ̧mö̧ huotömä depäcu'inä ucuojacu'inä
pä 'ina'a ö Ja̧u̧'iņä̧ juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ pä'i'inö, hua'ö cuiyarö pä'ötä päopä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧rö̧mä̧
hua'arenätä be'epäjipö icuarö pä'ö. Ja̧u̧mä̧ ähue ätä ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä jiņä̧
a̧'cua̧rä̧im̧ä̧ 'cuäopönä hua'aretä ye'ecu kä̧nö̧ hue ö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörö ejädö icuinö.

16 Iso päi'önätä ja̧'hua̧nö̧ ejädö icu ppäda pä'ömä hue'ähuotö isoppa huotö işa̧ ö̧jö̧nä̧mä̧ pä'i'ocö
pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Abraham ö̧nä̧mö̧'cotö işa̧tä̧ pä'i'inö. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧
chutä ö̧jä̧hua̧tö̧ huotö ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua̧ päi'ö'anö jiņa̧'a̧tó, re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧, sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧
ö̧ja̧ pä'ö, Dios öäre adicuä işa̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä, ö̧ja̧ surojö u̧ju̧nä̧rö̧ huȩnȩ si'epö icu aditö
icuäcua'a̧nö̧. 18 Chutä'inä ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ pä'i'ö usurä ȩmä̧huiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ korotö
ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotörö'inä ppäda pä'ömä ujuru ku̧nä̧rö̧.

I ̧ ̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ u̧mö̧huä̧ya̧ ö̧'iņä̧ abonänö Hua̧mä̧

3 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, ujutu ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧ huȩnȩ ö̧ huȩ'ä̧hua̧ jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧nä̧,
sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧mä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧ kä̧tu̧cui,̧ ucutu Dios ö

adihuä ö̧ja̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧ ö̧ huopö ku̧nä̧huä̧nä̧ ppä'ächi'inätömä. Ja̧u̧mä̧ Cristo Jesús. 2 Ja̧u̧mä̧
churutä hue'inö päö ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧, Dios ojusode jä äyode jö̧nä̧ huotörö Moisés jȩiņö̧'a̧nö̧.
3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ Cristo Jesúsmä Moisés ö'inä abonänö̧tä̧ úcuo işa̧ jö̧nä̧ hua̧do pä'ö
amöcuädäcu, isode adicuä işa̧mä̧ adi node ö'inä abonänö úcuo işa̧ pä'ö amöcuädaji'anö̧tä̧.

4 Isodemä adicuä işa̧ toönämä ko̧cö̧. Juhua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ o'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧
adi nömä Diostä ja̧'a̧. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Moisésmä Dios ojusode jä äyode jö̧nä̧ huotörömä Dios
u̧mö̧huä̧ya̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧ hueö ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩpiņö̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä Dios pä̧cuȩ huȩnȩ iso päi'önä
jä̧cua̧'a̧ pä'ö ij̧ȩcuä̧ işa̧ päi'önä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ Cristomä Dios I ̧ ̧tä̧ kä̧nö̧ chutä ojusode jö̧nä̧
huotörö hue'ö kö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ojusode jö̧nä̧ huotömä ujututä ja̧'a̧, röji mo̧ro̧ jubö 'quiyönä
ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧, yodoji jä̧cuȩ a̧'ä̧rö̧ kä̧nö̧ eseu tö̧jö̧ ö̧mä̧.

Dios öärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächa pä'ömä
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ iḩuȩnȩ ä̧ju̧cuä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ja̧'a̧tó

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ päö'a̧nö̧tä̧ amöcuädätucui: ―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ 8 cuamiso'qui ömä cuami 'quicuhuätucuä' öarodinö pä̧nä̧
jiņö̧'a̧nö̧mä̧, ö̧ja̧ toächome ö ka̧cuä̧mȩ'ö̧ toäcuähuä pä̧nä̧ jiņö̧'a̧nö̧mä̧. 9 Juhua'a ömä
cu̧tä̧möminämä a̧'a̧nö̧ hua̧tä̧ chö̧já̧ ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mȩ'ö̧ to näcusä chaditähuämä cuarentanö a̧'ȩ
jo̧mȩnä̧ to a'anä'inä. 10 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ chöjö'cö juiyönä päi'inäcusä ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ka̧cuiņä̧tö̧rö̧mä̧.
“Tta̧'cua̧nä̧mä̧ ¿'cuäopönätä 'quȩ'ip̧ä̧chä̧rä̧tö̧di?̧” Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “¿chihueyenä chaditömä
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧o̧co̧tö̧di?̧” pä'inösä. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä̧içuä̧chi'̧ö̧mä̧ hueyecuiya pä'ötä pä'ö
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ku̧niņö̧sä̧ pa̧'a̧nö̧: “chöärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä do'ächocotö äcuotötó”
pä'inösä―j päö'anö.

12 Chö̧jä̧hua̧tö̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cuij̧ó, ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧ a̧'cua̧nä̧mä̧
―isocö― pä'ö, hua'ocö Dios ö 'quȩip̧ä̧cha̧ pä'ömä suronä amöcuädäcuähuä u̧ju̧nä̧ra̧'a̧cu̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―jitä mo̧ro̧― pähuä kä̧iţä̧ mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huȩnȩ 'qui'ecuä'chötä
kä̧tu̧cui,̧ ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ öyaparehuomenä öarodipa'acu. 14Ujutumä
Cristocu ppätächi'önä jȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ kä̧tö̧jä̧, iso päi'önä ä̧cuo̧mȩnä̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö
tamöcuädinö'a̧nö̧ röji mo̧ro̧ jubö päi'önä 'quiyönä ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ tö̧jö̧ ö̧mä̧. 15 Pa̧'a̧nö̧ päö'anö:
―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ cuamiso'qui ömä cuami 'quicuhuätucuä'
öarodinö pä̧nä̧ jiņö̧'a̧nö̧mä̧― päö'anö.
16 ¿Titö jiņa̧'a̧ ö̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ jarodinätömä? ¿O'ca toi'önä Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ Moisés oipa'anä

rä'opinätö̧tä̧ jo̧ca̧'a̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ 17 Cuarentanö a̧'ȩ jo̧mȩnä̧mä̧ ¿Titörötä öjö'cö juiyönä jiņä̧cu̧ jä̧ ö̧?
¿Suronä jȩpiņä̧tö̧rö̧mä̧cö̧ jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ ¿ ö̧ja̧ toächome ö hua'ö icu, o'co jähuä rö pinätötä jo̧ca̧'a̧
jiņa̧'a̧ tä̧ji?̧ 18 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿Titörötä hueyecuiya pä'ö, pä'ö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧ ―chöärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä do'ächocotö äcuotötó― pä'ömä? Jarodinätö pinätö̧rö̧tä̧ ¿pä'ocö
pinö tä̧ji?̧ 19 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧ do'ächocotö pinätö̧ ja̧'a̧ pä'ömä
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧ ujutumä.

Dios öärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ Josué doädinomemäcötó

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ öärome do'ächö 'cuä'ächö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ka̧'a̧ ö̧mä̧,
ye'ecunänö tamöcuädö'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ucutu u ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ iŗȩbȩhuo̧ca̧'a̧ o'ca'atä ki'̧ip̧iņö̧

ö̧jö̧ ö̧mä̧. 2Adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ ujuturu'inä jiäcuähui'ina'a jitörö jiņö̧'a̧nö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
huȩnȩ jiäcuähui'ome ö ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧ ppädoco̧u̧ pinätö̧tó a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönätä
ä̧ju̧cua̧'a̧ ö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutu ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinätömä 'cuä'ächö

kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächätöjä chutämä pa̧'a̧nö̧ päina'anä: ―Pä̧içuä̧chi'̧ö̧mä̧ hueyecuiya pä'ötä pä'ö
ku̧niņö̧sä̧ pa̧'a̧nö̧: “chöärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä do'ächocotö äcuotötó”―
päina'anä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ chutä aditähuämä pij̧ä̧ uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ jo̧mȩnö̧ päi'önä
cä'ädö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ kiņa̧'a̧tó. 4 Korome ömä pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'inö ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧
ötö'cö: ―ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧ päi'omenä o'ca juiyö aditähuä jä̧jim̧ä̧ cä'ädö ku̧nu̧
huirochi'inö Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä―k 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ pä'inö: ―chöärome 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yorö'isotä do'ächocotö äcuotötó―l 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ju̧huȩnȩ 'cuä'ächö
kä̧cuä̧huo̧mȩ do ächö'a̧nö̧ huotö do ächa pä'ö jiņä̧ ka̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adihuä ki'̧içuä̧
huȩnȩ jiäcuähui'ome ö ä̧cuo̧mȩnä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧ca̧'a̧ ö̧ do'ächocotö pinätö̧.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Diosmä ―jitä mo̧ro̧― jö̧nä̧ recuo jiņö̧ o'ca'a Davidnätä ucuocu jiy̧ȩtȩ mo̧ro̧
'quȩ'ȩpö̧ ku̧niņö̧ pa̧'a̧nö̧: ―Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ cuamiso'qui ömä
cuami 'quicuhuätucuä'―m pädäji'a̧nö̧.

8 Josuétä 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ jahuätörö doädinö ömä, Diosmä ja̧u̧nu̧ o'comenä koro mo̧ro̧
ötö'cömä ucuocuocö pinajiţó.

Jesúsru a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädinömä jo̧mȩnö̧ adicuometä̧ 'cuä'ächö
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios ö todepotö 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩmä̧ yo̧mȩtȩ ki'̧ip̧a̧'a̧tó jiņä̧. 10Dios

öärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ do'ächinömä chutä aditähuä jiņö̧'iņä̧ cä'ädö ku̧niņö̧ Dios
jȩiņö̧'a̧nö̧tä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä Dios öärome 'cuä'ächö kä̧cuä̧huo̧mȩ dotächi'a pä'ömä
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kö'cächi'önö to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩtö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó, jahuätö o'co jähuä rö pinätö jiņö̧'a̧nö̧tä̧ a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä kä̧nö̧ ya̧tȩ'iņä̧ ihueyecua'acu. 12Dios iḩuȩnȩmä̧ hua'ö icuocö ja̧'a̧ ö̧
a̧'cua̧rö̧'iņä̧ ka̧'a̧, ujuru'inä ka̧'a̧, curodä pätecu sa̧huȩcuodä ö'inä abonänö 'cuiocuächönä so̧a̧'a̧.
Tta̧'cua̧nä̧ jähuä'inä a̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ 'toruhuipö 'quȩȩcuä̧chö̧nä̧ doächa'ató. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ hue'ca
jacuä isähua'inä todehuome ö 'toruhuipö 'quȩȩcuä̧chö̧nä̧ doächa'ató. Koro amöcuädö'inä,
jȩ ä̧cuȩ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö'inä huo̧ju̧nä̧tä̧ u̧huȩpä̧ra̧'a̧tó. 13O'ca juiyönätä uhuäbe'ö
ku̧nä̧huä̧mä̧ toä̧ro̧mȩ ö̧ dajahuächa pä'ömä juiya'a. O'ca juiyönä ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧
a̧ o̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä bahuecuä̧rö̧nä̧ topä̧rö̧tó, ä'ca jo̧mȩ kä̧mä̧dö̧ jȩ ̧nö̧ jitä̧huä̧cua̧mä̧.

14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ sacerdotes huotö korotö ö'inä abonänö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧rö̧, Jesús Dios
I ̧ ̧rö̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ abo 'cuä'oi'inörötä tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧ huȩnȩmä̧ 'quiyönä
'chu̧'huä̧rö̧ a̧tä̧rä̧cuä̧u̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 15 Sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ ujutu hueyecu juiyuu
u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ö̧ re ȩmä̧huip̧o̧cö̧rö̧mä̧ ku̧nä̧ro̧co̧tö̧jä̧. Ujutu tu̧ju̧nä̧rä̧cu̧mä̧ o'ca juiyönä surojö

töjö'cächi'önä ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä jö̧ ta̧'a̧nö̧ yoräteunä 'cuä'opinö, ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧mä̧
suronä jȩo̧ca̧'a̧nä̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ yetecuoca'atä ruhuo deäcä mippoönä ppädäcuähuä
räopä̧rä̧cära̧'a̧tä̧ tötö'cöhuächätucua, re toäcuähuä'inä tȩma̧ pä'ö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ mippoönä
ppädäcuähuä'inä tö̧'o̧cui'̧a̧ pä'ö recuä rö̧jä̧chi'̧ö̧ pätecuächö pä̧nä̧ ppädatö pä'ö.

Sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu jue'ipotö ötö'cö jiähuinö huȩnȩ

5 1 Sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu jue'ipotö jö̧nä̧ huotömä, o'ca toi'önä pij̧ä̧ ö̧ja̧ ö̧tä̧ ȩmö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧mä̧, Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ ö̧ja̧rö̧ ppä äda pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧, suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧

amöcuädö öäre iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä ya pä'ö. 2 Jahuätömä jerupätörö'inä,
jäyätä jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧ amöcuädö a̧'cua̧ diyaunä u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ aditätö jitötä'inä juiyuu
u̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ö̧ja̧ suronä jȩ ö̧'iņä̧ jitötä suronä jȩ ö̧'iņä̧ amöcuädö, cuä'ö

icu iyähuä ya pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧. 4 Pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ úcuo isome adita pä'ömä ya̧tȩ'iņä̧ a̧mo̧nä̧
ujurunä ö̧rȩbȩhuo̧co̧mȩtó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Aarónrö jiņö̧'a̧nö̧ Dios hue'ö u̧ju̧nä̧cu̧tä̧ aditome.

Cristomä Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ sacerdotes
huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧ päi'inö huȩnȩ

5 Jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristo'inä amonätämä úcuo te'äcuähuocö pinö sacerdotes huotö ö jiņä̧
isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ jȩä̧cuä̧hua̧ pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Diostä päinä̧cu̧: ―Ucumä ö Chi ̧ ̧jä̧. Jitä
mo̧ro̧ ö chi ̧ ̧ jö̧nä̧ cuhuäpächönä kä̧cuä̧huä̧ chiyäcujä―.n

6 Korome'inä päö'anö: ―Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä
sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧ Ucumä―.o

7 Ja̧u̧ idepänä ö̧jiņö̧ pä̧nä̧mä̧ ȩ'chȩrȩja tahuipa'anätä juruhuächi'ö huopönö Diosrömä
a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epä̧rö̧ ucuocuinö hua'are ö ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädö'a̧nö̧ hua̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäepäjimä
ä̧ju̧cuiņiy̧ä̧cu̧ Diosrö ucuotönö jäepä̧ra̧'a̧ ö̧. 8 I ̧ ̧ ja̧'a̧nä̧ usurä ȩmä̧u̧tä̧ hue ö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧mä̧
huo̧juä̧chi'̧iņö̧. 9 Jo̧mȩnö̧ aditö içuä̧hua̧tä̧ pä'i'äji'ca̧mä̧ i'conä ki'̧içuä̧ kada'ca hua̧tä̧ pä'i'inö o'ca
toi'önä Ja̧u̧ru̧tä̧ ä̧ju̧cu̧ esetätörömä. 10 Sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ ö̧jö̧nä̧Melquisedec
ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ Diostä pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧.
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Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ jitötä a̧'cua̧nä̧ ucuocua'amä
'chuhuädönä ä̧ju̧cu̧ juiyönä huotö ö̧jiņö̧ huȩnȩ

11 Ja̧u̧ ötö'cö päta pä'ömä rö̧ȩnä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cu̧huo̧juä̧chi'̧ä̧tu̧cu̧nä̧ jitähua pä'ömä
juiyo jeruhua'ató huȩnȩ 'chuhuädönä cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧ juiyönätä juocuhuächinätucua'a ö. 12 Täcö
pȩnȩ jubömä huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ cu̧jä̧tu̧cu̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Dios iḩuȩnȩ ö̧
pä'äji ta̧'a̧nö̧tä̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä ötä rötädipö ji ähuätucuacu pä'ötä recuä rö̧jä̧u̧jä̧ ucutumä.
Ttahuate isoya ahuätörö recuä rö̧jö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ juo'ächinätöjä u̧cuȩ cuä̧nö̧ kä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧mä̧cö̧.
13O'ca toi'önä ahuate isoya ahuätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotömä surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ ö̧mä̧
huo̧juȩcu̧nä̧mä̧ huocotötó, ppo̧'ä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧ ö̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cuäcuähuä
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö kä̧cuä̧huo̧mȩ rȩbȩhuiņä̧tö̧tä̧ ucua pä'ö jö̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ huotömä
a̧'cua̧nä̧ ucuocu huȩnȩ adiu'inä, surojö'inä ¿ ̧yȩ ja̧? pä'ö u̧'huȩpä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ ö̧ja̧ pä'ö hueyé

juo'ächinätötä ucua pä'ö ja̧'a̧.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ 'quiyächönä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

6 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristo ötö'cö huȩnȩ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä cä'ädö ku̧no̧po̧'ö̧, juhua'a yabocutä
jo̧mȩnö̧ aditö icuähuotötä jö̧nä̧ juotächa pä'ätucui. Ä̧cuo̧mȩnä̧ ppäecuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧

pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ tucuocu juiyäcuotöjätó. Huȩnȩ a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ juiyö jȩ o̧mȩ ö̧ pärou
amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧, Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ pä'ö amöcuädäcuähuä huȩnȩ'iņä̧,
2 ajiyanä pötächi'äcuähuä huȩnȩ'iņä̧, u̧mö̧nä̧ mȩ'ö̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧, 'corupä'i'inätö
o ächä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧, i'co jähuänätä micuähuächönä pä'ö ku̧nä̧huä̧cuä̧ huȩnȩ'iņä̧ tucuocu

juiyäcuotöjätó. 3Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧. 4 Pä'äjitä tȩa̧huä̧chi'̧iņä̧u̧mä̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä ö mippoönä iyähuä cuä̧nö̧ topinätömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Adihuä
A̧'cua̧ru̧hua̧cu̧ ppä̧'ä̧chä̧riņä̧tö̧mä, 5 ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuä iḩuȩnȩ kö'quinätömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ jitä içhä̧cuȩ pä̧nä̧ ujuru'inä kö'quinätömä, 6 'quȩ'ȩcuä̧chö̧ re'tehuächö ömä pä'äji
ta̧'a̧nö̧ jareächi'önä pärou amöcuäda pä'ömä hueyecua'ató, Dios I ̧ ̧rö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ ppädatö
pä'ö daunä pȩ'o̧pö̧ ö̧na̧ji'̧a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧, recuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ ja̧u̧ru̧ dä'ä u epaji'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧.
7 Rȩjȩmä̧, ajiya ichä'chö ta̧'a̧nö̧ ju̧huä̧jä̧nä̧ tahuipoyamä rȩjȩ jacuätä 'cucuächä̧ra̧'a̧, cuäcuähuä
ju̧huä̧jä̧nä̧ ku̧nu̧ aditätörö adihua pä'ötä ppuruhuä̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jä̧jä̧mä̧ Diosmä adiunätä pä'ö
u̧ju̧nä̧jä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ so̧ä̧'cuatä, so̧ö̧ ocätä bahuä̧jä̧mä̧ micuähuoco̧jä̧, ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö
icua pä'ötä tö'cödö ku̧nä̧huä̧jä̧. Ju̧huä̧jä̧mä̧ röjinämä kuutä icuähuä̧cuä̧jä̧. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
chö̧jä̧hua̧tö̧ rȩ ni'̧ä̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päta'anä, ucuturu jä̧cuȩmä̧ ja̧u̧ juäi ö'inä abonänö adiu
juäitä, jä̧cua̧'a̧ pä'ömä huäjunä huo̧juä̧tö̧jä̧ ki'̧içuä̧mä̧ jiy̧ȩcu̧tä̧ ppächönä cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩ
juäitä. 10Diosmä huȩnȩ jö̧nä̧ hua̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧mä̧ huocö, chutä im̧iņä̧ repe'ö pa̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
ppä̧'ä̧dä̧rö̧ cuadi nätucu unichi'a pä'ömä, chutä ö adihuä ö̧ja̧rö̧ ppä̧cu̧huä̧dä̧riņä̧tu̧cu̧'iņä̧
ja̧'a̧nä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ ppä̧cu̧huä̧dä̧rä̧tu̧cu̧mä̧. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutu o'ca toi'önätä ja̧'hua̧nö̧
ppä̧cu̧huä̧dä̧rä̧tu̧cuä̧'ij̧ö̧mä̧, iso jö̧nä̧ jä̧cuȩ a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä juhua'a
yabocutä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ to̧ppo̧ rö̧jö̧nä̧ jȩpö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧tö̧ pä'ö pä̧huä̧ rö̧jä̧u̧jä̧ ujutumä, röji mo̧ro̧
jubö päi'önä, 12 cutähuächätucua'acu. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧
Dios ji'äu u̧ju̧nä̧'chiņö̧ ȩmä̧tö̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ jȩpä̧tu̧cui.̧

Jesús u todeunä tö̧ja̧'a̧ ö̧ o̧ȩcuä̧ta̧ abo doächinome ujutu'inä dotächinö huȩnȩ
13Diosmä Abrahamrö ji'äu u̧ju̧niņö̧ pä̧nä̧mä̧, chutä ö'inä abonänö jö̧nä̧ hua̧ ka̧ra̧mä̧ toa'a ö,

ka̧ra̧ im̧iņä̧ päö juiyönä jä̧cu̧, chutä im̧iņä̧tä̧ hueyecu juiya pä'ötä, pä'ö ku̧niņö̧. 14 Pa̧'a̧nö̧
pä'inö: ―Rö̧ȩnä̧tä̧ ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuahuaruhuä'cotömä recuätötä juo ächönä
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ppä̧dä̧dä̧cua̧jä̧―p pä'inö. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ami 'qui'ächi'ö a̧huä̧riņö̧ o'ca'atä ji'äu u̧ju̧niņö̧
jiņö̧mä̧ ȩmiņö̧. 16 Ttö̧ja̧mä̧ jitötä ö'inä abonänö huotö ̧miņä̧tä̧ huȩnȩ pä'ö ku̧nä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧
pä'ö u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä huȩnȩ 'qui'epö u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'a ja̧'a̧ ö̧ juhua'a yabocumä pä ä'chäcuäu
juiyönätä päi'a'a. 17 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios'inä ―jȩcha̧ pä'ö amöcuädö chu̧ju̧niņö̧mä̧ yorö'isotä
pärohuocösä― pä'ö, chutä ji'äu u̧ju̧niņö̧ ȩmä̧cuo̧tö̧rö̧, huäjunätä ij̧ȩpa̧ päomenä jȩä̧cuȩmä̧ pä'ö
ku̧niņö̧. 18Ujutumä tö'ipächö dajahuächäcuähuome usinätöjä yodoji jä̧cuȩ amöcuä̧rö̧ 'quiyönä
'chu̧tä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö, ja̧u̧ todäre jähuä pärotö icu amöcuädö juiyö'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩnä̧tä̧ 'quiyö
juäi ötä ta̧'cua̧ tȩmä̧cua̧'a̧nö̧, Dios yapare päa pä'ömä juiya'a ö. 19 Ja̧u̧ 'quiyö juäi huȩnȩmä̧
huoi'ca 'quiyönä ra̧ pä'ö 'chu̧huä̧rä̧cä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ 'chu̧huä̧rä̧u̧jä̧ ta̧'cua̧ro̧ppanämä, iso jö̧nä̧tä̧
'quiyönä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ huȩnȩmä̧ o̧ȩcuä̧ta̧ abo 'cuäoi'önä doächa'a. 20 Ju̧huȩnȩmä̧ Jesústä,
Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧, beipächö juiyönä sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧
päi'inö o'ca'a, korotö do ächäcua'a ä'canä doächäcuähuä işa̧ jö̧nä̧, ujuturu ja'ate'ö doächinome.

Melquisedec ötö'cö huäjuätö icunu jiähuinö huȩnȩ

7 1 Ja̧u̧ Melquisedecmä Salem ötahuiyä ö hueähuä ru̧hua̧ jö̧nä̧ kö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ sacerdotes
hua̧'iņä̧ jö̧nä̧ kö̧mä̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ Dios ö to̧dȩpa̧ jiņa̧'a̧. Abrahammä hueähuä ruhuotörö

rohuäu kä'ö icu iḩuä̧ji'̧ca̧ ppa̧huä̧cho̧mȩnä̧ Ja̧u̧ Melquisedecmä rä'opäji'ca̧ topö Diostä ppädiyarö
pä'ö, adiunä pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 2 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä ȩmä̧ji ̧ jä̧ji ̧ ö̧mä̧ to̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ
'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ jiņö̧'iņä̧ ja̧u̧ru̧tä̧ iyinö Abrahammä. Ja̧u̧ im̧im̧ä̧ ä'canäjimä ―surojö juiyönä
hueähuä Ru̧hua̧― pä'ö päähuä ja̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ o'comenä ―Salem jö̧nä̧tä̧ hueönä hueähuä Ru̧hua̧―
pä'ö päähuä ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ pä'ömä ―huȩnȩ juiyönätä hueähuä Ru̧hua̧― jö̧nä̧ päähuä ja̧'a̧.
3 Ja̧u̧mä̧ jä'o'inä, ja̧ju̧'iņä̧, ö̧tä̧mö̧miņä̧'iņä̧ to̧'a̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ mo̧ro̧ ö̧jiņö̧'iņä̧ jui'̧a̧. A̧'cua̧rö̧ ö̧jö̧mä̧
beipome'inä jui'̧a̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios I ̧ ̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧nä̧ sacerdotes hua̧tä̧ kö̧ cädi'äcuähuä
juiyönä 'cuäopönätä.

Melquisedecmä, Leví isotö sacerdotes huotö ö'inä uhuämenä ö̧jö̧ huȩnȩ
4 Ja̧u̧mä̧ böo jö̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧mä̧ ―ju̧huȩnȩnä̧ hua̧ ja̧'a̧― pä'ömä adiunä amöcuädätucuirö,

kada'ca ömä tä'o jö̧nä̧ huinö Abraham'inä rohuäu ujuruhuäji micuä ȩmä̧ji ̧ jä̧ji ̧ ö̧mä̧ to̧mö̧rȩ
jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ iyina'amä. 5 Leví ahuaruhuä'cotömä sacerdotes jö̧nä̧ adita pä'ö
pätecuächä̧u̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ päö'anö to̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧mä̧ ö̧ja̧
yome ö ȩma̧ pä'ö hueähui'ina'a, ö̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätö'inä

Abraham jacuä ötä uhuäpächinätö ja̧'a̧tó. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧mä̧, jahuätö isotö işa̧mä̧cö̧
ja̧'a̧nä̧, to̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧mä̧ Abraham iyome ö ȩmiņö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios
ji'äu u̧ju̧nä̧'chiņö̧ huȩnȩ ku̧nä̧rö̧rö̧mä̧ Diostä ppädiyarö pä'ö, adiunä pä'ö u̧ju̧niņä̧cu̧. 7 Jiy̧ȩtȩ'iņä̧
pä'chäcuähuä juiyönätä ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧mä̧ dea'anätä jö̧nä̧ hua̧mä̧, uhuämenä jö̧nä̧ hua̧ ö̧ Dios
ppädiyarö pä'ö adiunä pä'ö ku̧nä̧hua̧ pä'i'inö. 8 Porömä ö̧ja̧ hua'ä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotötä to̧mö̧rȩ
jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ ȩmä̧tö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ yorömä ―jiņä̧ kö̧― pä'ö iso jö̧nä̧
jitähuä'ijäcutä ȩmiņö̧. 9 Pa̧'a̧nö̧'iņä̧ päta pä'ö ja̧'a̧tó: Leví'inä to̧mö̧rȩ jähuä ö jiy̧ȩtȩ 'quȩ'ȩpö̧
ku̧nä̧huä̧ ȩmä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧nä̧ Abrahamnätä mi nö, 10 jä̧do̧miņä̧ Abraham jacuänätä ȩco̧mȩ ö̧.
Levímä jä̧do̧miņä̧ Abraham jacuätä ȩquiņö̧tó Melquisedec rä'opäji'ca̧ toomenämä.

p6:14 Génesis 22:16-17
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Leví isotö sacerdotes huotömä jo̧mȩnö̧ adihuä ö̧ja̧ pä 'a pä'ömä hueyecuinö huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Leví isotö sacerdotes huotö aditome ö jo̧mȩnö̧ adihuä ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö

pä 'a pä'ö ja̧ji ̧ ö̧mä̧ ¿dä̧bö̧ recuä rö̧jö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ka̧ra̧ sacerdote jö̧nä̧ hua̧ Melquisedec ju̧'hua̧
jö̧nä̧tä̧ icha pä'ömä? ¿Aarón ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ ja̧'a̧mä̧? Ttö̧ja̧mä̧ Leví isotö sacerdotes ju'huotö
jö̧nä̧tä̧ Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ ȩmiņa̧'a̧mä̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ sacerdote jö̧nä̧ adicuä jiņö̧ pärotö
icuomenämä, Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ pärohuächa pä'ötä ja̧'a̧tó. 13 Piy̧ȩ huȩnȩ pätecuächönä
ucuocuäcumä, ka̧ra̧tä̧ isotö işa̧ jö̧nä̧ hua̧tó. Ja̧u̧ isotö ömä ya̧tȩ'iņä̧ ku icu iyähuoca̧nä̧mä̧ aditocö
pinö. 14―Tu̧ru̧hua̧mä̧ Judá isotö ö ichinö― pä'ömä jeruhuoca'atä huo̧juä̧tö̧jä̧. Jahuätö ö
jä̧cua̧'a̧ pä'ömä Moisésmä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ucuocuocö pinö sacerdotes jö̧nä̧ adicuä ötö'cömä.
15 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätö ö'inä im̧içu̧nä̧ hua̧, Melquisedec jiņö̧'a̧nö̧ hua̧tä̧ räopomenämä ju̧huȩnȩ
yabonänö jeruhuoca'atä huo̧juä̧tö̧jä̧. 16 Ja̧u̧mä̧ sacerdote jö̧nä̧ hua̧ ö̧ja̧ pä'ömä pa̧nä̧ jähuä
hueähuänämä ichocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ i'conä kä̧cuä̧huä̧ ujurunätä ichinö. 17 Iso päi'önä ja̧'a̧
pä'ö ötö'cömä pa̧'a̧nö̧tä̧ päa'a ö: ―Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä
sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧ Ucumä―.q

18 Pä'äji hueähui'inö jiņö̧mä̧ pporädötä ku̧nä̧huä̧ päi'inö juiyuhuinö ja̧'a̧ ö̧, ppä'ädö'inä
ppädocö jiņö̧ ja̧'a̧ ö̧. 19Hueähuä huȩnȩmä̧ ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ ppädocö jiņö̧ jo̧mȩnö̧ adihuä ö̧ja̧
pä 'a pä'ömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö adiunä jä̧cuȩ a̧tä̧rö̧ huȩnȩmä̧ korotä
rȩbȩhua̧'a̧tó. Ja̧u̧ huȩnȩnä̧tä̧ tö'cöpächätöjä Diosrömä. 20 Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ hueyecu juiya pä'ötä
pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņö̧tó. 21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pinätö̧mä̧ sacerdotes huotö jö̧nä̧ adicuä ö̧ja̧
pä 'a pä'ömä hueyecu juiya pä'ö, pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧mä̧ hue'ö ku̧nä̧hui'̧o̧co̧tö̧ pinätö̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä hueyecu juiya pä'ö, pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧tä̧ sacerdote jö̧nä̧ hua̧tä̧
pä'i'inö, churutä pä'ö ku̧niņö̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧. Pa̧'a̧nö̧: ―Hueyecu juiya pä'ö, pä'ö ku̧niņö̧ Tu̧ru̧hua̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ pä'ö u̧ju̧niņö̧mä̧ pärotö icu juiy̧ä̧cua̧: “Melquisedec ju̧'hua̧ jö̧nä̧tä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä sacerdote jö̧nä̧ hua̧jä̧ Ucumä”―.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ, jiņä̧ isocu jueipä jähuä, iso jö̧nä̧tä̧ jä̧cua̧'a̧ pä'ömä,
Jesústä ja̧'a̧ hueyecuocö jä̧cuȩ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧mä̧.

Korotö hua'ä ö̧ja̧ sacerdotes jö̧nä̧ huotö aditähuämä amonätä̧ ppädinö.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesús aditähuämä beipächoca'atä ppädä̧ra̧'a̧do.

23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ recuo aditö ö̧jö̧ juiyönä hua'aretä oepä̧ra̧'a̧ ö̧ korotö sacerdotes huotömä
recuätö juo'ächinätö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧ Jesúsmä 'cuäopönätä ö̧ja̧'a̧ ö̧ sacerdote jö̧nä̧
aditähuämä yorö'isotä pärohuächiyococu. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧nä̧tä̧ Diosrö tö'cöpächätörömä
hueyecuoca'a 'cuäopönätä ö̧jip̧ȩ'ö̧nä̧ ppädäcuähuä işa̧ päi'önä kö̧, jahuätörö ja'ate'ö
Diosrö ucuocuä̧ra̧ pä'ö 'cuäopönätä ö̧ja̧'a̧ ö̧. 26 Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧tä̧ recuä rö̧jiņä̧u̧jä̧ ujutumä
sacerdotes huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧ ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ömä, surojö'inä jui'̧a̧rö̧tä̧, huȩnȩ
jö̧nä̧'iņä̧ huocörötä, usurä'inä jui'̧a̧rö̧tä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ö̧'iņä̧ todeunä ko̧cö̧rö̧tä̧. Ja̧u̧mä̧
mo̧ro̧jiy̧ä̧'iņä̧ huäme, ka̧ra̧ ö̧'iņä̧ abonänö úcuo işa̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ juo'ächinö. 27 Ja̧u̧mä̧ korotö
sacerdotes huotö jue'ipotö jiņö̧'a̧nö̧mä̧ mo̧ro̧jiņö̧ a̧'u̧cuä̧ işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä iyä'cha pä'ömä
recuä rö̧jo̧co̧cu̧. Jahuätömä äcuomenämä jitötä suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ micuä, ja̧u̧nu̧ o'comenä ö̧ja̧'iņä̧
suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ micuä işa̧rö̧ cuä'ö icu iyä'chinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Ja̧u̧mä̧ suronä jȩ ä̧'ij̧ö̧ ja'ate'ö
ya'utenätä iyähua'anä 'cuäopönätä beipächoca'atä micuähuächä̧rö̧nä̧ iyähuinötó. 28Hueähuä
huȩnȩnä̧mä̧, sacerdotes huotö jue'ipotö ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧ juiyupätörötä hue'ö ku̧na̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧

q7:17 Salmos 110:4
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ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ jiņö̧ o'comenä rȩbȩhuiņö̧ huȩnȩmä̧, hueyecu juiya pä'ö, pä'ö ku̧nä̧huä̧
huȩnȩnä̧mä̧, I ̧ ̧rö̧tä̧, cädi'äcuähuä juiyönä jo̧mȩnö̧ adihuä işa̧rö̧tä̧ hue'ö ku̧na̧'a̧tó.

Korotö pinätö̧mä̧ a̧'cua̧juä̧ jö̧nä̧ jö̧tä̧ adi na'anä Cristomä iso
jö̧nä̧ jähuä, mo̧ro̧jä̧ jähuänätä aditä̧rö̧ ö̧jö̧ huȩnȩ

8 1 Jiņä̧ isocu jueipä jähuä jö̧nä̧ tucuocuä̧rä̧jim̧ä̧ piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó: Jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ sacerdotes
jö̧nä̧ hua̧rö̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧mä̧ korome ö'inä abonänö Ruhuo isome ruhuo

ideäcä u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ isäcänä pä̧mä̧diņö̧rö̧. 2 Ja̧u̧mä̧ jiņä̧ isocu 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ adicuä işa̧ ja̧'a̧,
cueädäcuähuode jiņö̧'a̧nö̧ jode ja̧'a̧nä̧ jiņä̧ iso päi'önä Dios ö̧jode ö, Tu̧ru̧hua̧tä̧ adi node, ö̧ja̧
işa̧mä̧ aditocode. 3O'ca toi'önä sacerdotes jö̧nä̧ huotömä öäre iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö icu
iyähuä'inä yä'cha pä'ö hue'ö ku̧nä̧huo̧tö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Ja̧u̧'iņä̧ jiy̧ȩtȩ iya pä'ö recuä
rö̧jiņa̧'a̧. 4 Ja̧u̧mä̧ pij̧ä̧nä̧tä̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ sacerdote jö̧nä̧mä̧ huocö paji, korotö sacerdotes jö̧nä̧ huotö
Hueähuä Huȩnȩ hueö'a̧nö̧ öäre iyähuä iyä'chätö ö̧ja̧'a̧ ö̧. 5 Jahuätömä mo̧ro̧jä̧nä̧ ka̧cu̧
a̧'u̧cuä̧tä̧, a̧'cua̧juä̧tä̧ aditä'chätö. Dios ö̧jode cueädäcuähuode Moisés adita pä'ö täbotönö
huo̧juȩcui'̧iņö̧'a̧nö̧. Pa̧'a̧nö̧: ―Möä'cara̧'a̧ ö̧ ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ tocu'huinode a̧'u̧cuä̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧ o'ca
juiyönätä cuadita pä'ömä u̧huȩcuä̧nä̧tó―.r

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Jesúsmä jahuätö aditähuä ö'inä abonänö adiu rȩbȩhuiņä̧cu̧, Dios ö ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ koro ö'inä abonänö adihuä huȩnȩ ö̧ kä'co päte'ö adicuä işa̧ ja̧'a̧ ö̧, ja̧u̧mä̧
koro ö'inä abonänö adiunä ji'äu u̧ju̧niņo̧mȩ ö̧ räopinö huȩnȩ ja̧'a̧ ö̧.

Täbo jähuä cä'ädö ku̧nu̧ jareö huȩnȩtä̧ ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ
7 Ja̧u̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu ku̧nä̧hui'̧iņö̧ huȩnȩmä̧, huȩnȩ juiyönätä kiņö̧ ö̧mä̧ todärenä päi'önä

ucuocu ku̧nä̧hui'̧ö̧nä̧ pärotö icua pä'ömä amöcuädocö pinaji.̧ 8 Jäyä jȩ ̧nö̧ jue'epö icunumä
pa̧'a̧nö̧ pä'ödo: ―Tu̧ru̧hua̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'ödo: “Israel ahuaruhuärö'inä, Judá ahuaruhuärö'inä
jareö huȩnȩ ucuocu chu̧ju̧nä̧cuȩ mo̧ro̧mä̧ pätecuächäcua'ató. 9 Ttä̧do̧tö̧miņä̧rö̧ u̧mö̧nä̧
'chu'huädö Egipto rȩjȩra̧'a̧ ö̧ rä'epö chicuinö pä̧nä̧ ucuocu chu̧ju̧niņö̧'a̧nö̧mä̧ jo̧cö̧ jä̧cuȩ.
Jahuätömä ja̧u̧nu̧ ucuocu chu̧ju̧niņö̧ huȩnȩ repe'önö unichi'äcuähuä juiyönä ö̧jo̧ca̧'a̧ ö̧ cä'ädötä
chu̧ju̧niņä̧u̧” pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧. 10 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ “Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ pätecuächö o'ca'amä pa̧'a̧nö̧tä̧
ucuocu chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧ Israel ö̧ja̧rö̧mä̧: Huedö huȩnȩmä̧ amöcuädö jacuätä chö́ yäcuotö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧'cua̧ ucuocunätä huȩyu̧tu̧ chö́ yäcuotö. Jahuätö Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Dios jö̧nä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧
Ttömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jahuätömä Ttö chumöhuäyotö jö̧nä̧ huotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧. 11 Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧
a̧hua̧ru̧hua̧rö̧'iņä̧, ö̧jä̧hua̧rö̧'iņä̧ ya̧tȩ'iņä̧ u̧huo̧juȩ ̧yä̧cua̧ ¡Tu̧ru̧hua̧rö̧ huo̧juä̧chi'̧i ̧ ucu'inä! jö̧nä̧
pä'ä'chömä, o'ca toi'önä u̧huo̧juä̧cu̧tä̧ chö̧ja̧'a̧ ö̧. Ji'̧quiçha̧hua̧ ö̧ kä̧mä̧dö̧ böora̧'a̧ cä'ädö
u̧huo̧juä̧cua̧sä̧. 12 Jäyä jȩ ä̧'chö̧'iņä̧ re toäcuähuä işa̧ jö̧nä̧tä̧ chö̧jä̧cua̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Hueähuä

Huȩnȩ jarodö suronä jȩ ä̧'chö̧'iņä̧ juhua'a yabocumä ya'utenä'inä chamöcuädö juiy̧ä̧cua̧sä̧”
pä'ödo Tu̧ru̧hua̧mä̧―.s

13―Jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ― jö̧nä̧ chutä päa'a ö täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧
juhua'a yabonömä micuähuiya pä'ötä pä'ötó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ böecuächö micuäu juiyönä
juoächö huȩnȩmä̧ toepächa pä'ömä täcö tö'cötä juoächa'ató.

Täbocö ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jiņö̧mä̧ ya̧nä̧ jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧ huȩnȩ

9 1 Juhua'acumä ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu ku̧nä̧hui'̧iņö̧nä̧mä̧ Dios jähuä adita pä'ö hueähua'a'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ pa̧nä̧ jähuä ömä surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ adita pä'ö'inä kiņa̧'a̧. 2Dios ö̧jode

r8:5 Éxodo 25:40 s8:12 Jeremías 31:31-34
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cueädäcuähuodenämä pa̧'a̧nö̧ jö̧nä̧ adicui'ina'a: Ä̧cuo̧mȩnä̧ işo̧ca̧, ―surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧―
jö̧nä̧ pä̧ä̧huo̧ca̧ jacuämä, lámpara ku̧nä̧huä̧cä'inä, mesa isodä'inä, Dios jähuätä jö̧nä̧ 'quȩ'ȩpö̧
rötähuä pa̧ o̧ppä̧'iņä̧ kiņa̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ todärenä päi'önä o̧ȩcuä̧ta̧ ya̧nä̧ abota̧nä̧mä̧ ―jiņä̧
isocu surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧― pä̧ä̧huo̧ca̧ kiņa̧'a̧. 4 Ju̧huo̧ca̧ jacuämä, a̧dö̧nä̧ kuhuähuo'ta̧ oro ö
adicuo̧'ta̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ ȩjä̧ca̧, jä̧ ä̧yo̧ca̧tä̧ a̧ ä̧chi'̧ö̧nä̧ oro ötä
ä̧rä̧dä̧'chö̧ a̧diçuo̧ca̧'iņä̧ kiņa̧'a̧. Ju̧huä̧ca̧ jacuämä maná ȩcä̧ba̧ oro ö adicuä̧ba̧'iņä̧, Aarón i a'ca

ȩ'u̧cuä̧chi'̧iņä̧'ca'inä, Dios ucuocu u̧ju̧niņö̧ huȩnȩ huȩyu̧cu̧ obi'inä ȩjiņa̧'a̧. 5 Ju̧huä̧ca̧ huämemä
querubines huotömä Dios säruunä öadihuä ko̧mȩ kä̧tö̧mä̧, re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuodä a̧ ä̧chä̧rö̧nä̧
kiņä̧tö̧. Ja̧u̧ juäi ötö'cömä jiy̧ȩtȩ pö̧nä̧ adiunä päi'önä o'ä'chö jitätämä tucuocu juiyö'a̧nö̧ jö̧.

6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧u̧ juäi jo̧mȩnö̧ aditö u̧ju̧nä̧ji ̧ o'ca'amä cueädäcuähuode ö ä̧cuo̧mȩnä̧
işo̧ca̧nä̧mä̧ cä ädi'oca'atä do'ächä'chinätö sacerdotes huotömä Dios jähuä adita pä'ö.
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä işo̧ca̧nä̧mä̧, sacerdote huotö ö jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧,
a̧'ȩ ö̧mä̧ ya'utenätä do'ächi'änö. Işa̧ ucuoja juiyönämä do'ächocö pi'änö. Doächomenämä chutä
suronä jȩö̧ micuä'inä, ö̧ja̧ suronä jȩ ä̧'chö̧ micuä'inä ja'ate'ö işa̧ ucuoja iya pä'ötä do'ächi'änö.
8―Cueädäcuähuode ö ä̧cuo̧mȩnä̧ işo̧ca̧ jiņä̧ kä̧im̧ä̧, jiņä̧ isocu 'quȩȩcuo̧ca̧ra̧'a̧ doächäcuähuä
mä̧nä̧mä̧ jiņä̧ huäjuächi'ocö pä̧nä̧ ja̧'a̧ ö̧ jeruhuina'ató― pä'ö Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ huäjuätö
icu ji'äu. 9 Jiy̧ȩmä̧ jitä jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņa̧'a̧. Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧mä̧, öäre iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö
icu iyä'chinö'inä chutä Dios jähuä adicuä işa̧ a̧'cua̧ adihuächi'önä adiunä päi'a pä'ömä
hueyecuiniy̧ä̧cu̧. 10 Ja̧u̧ juäi adicuä jiņö̧mä̧, cuäcuähuätä, ahuähuätä, töcopä̧rö̧'iņä̧ töcähuä̧rö̧'iņä̧
kä̧cuä̧huä̧tä̧, depänä kä̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧tä̧. Ja̧u̧ hue'ö ku̧nä̧huä̧mä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧
adihuächi'önä adicui'ome jubötä jȩ a̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧.

Ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä jiņö̧mä̧ ya̧nä̧ i'co jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧ huȩnȩ
11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristotä sacerdote jö̧nä̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧mä̧ adihuä juäi içhä̧cuȩ adicuä işa̧tä̧

jö̧nä̧ ij̧ȩcuiņö̧, Dios ö̧jode cueädäcuähuode jiņode ö'inä abonänö jiņä̧ isocu úcuo isode ö, ö̧ja̧
u̧mö̧nä̧ adicuocode ö, pa̧nä̧ uhuäunä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ ö̧'iņä̧ adicuocode ö. 12 Ja̧'hua̧nö̧

ij̧ȩcu̧mä̧, chivotö̧ u̧mä̧tö̧ ucuojacu'inä pä̧cä̧yö̧ ppo̧'ä̧tö̧ ucuojacu'inä ȩpö̧mä̧ ij̧ȩcuo̧cö̧ pinö.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ cädi'äcuähuä juiyönä ki'̧içuä̧ micuä mitö icu chutä ucuojatä ȩpö̧, jiņä̧ isocu
'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ ya'utenätä do'ächinö, 'cuäopönä beipächoca'atä micuähuächä̧rö̧nä̧. 13 Pä̧cä̧yö̧
u̧mä̧tö̧cu̧ chivotö̧ u̧mä̧tö̧cu̧ ucuoja'inä päcäyä isaju ji'̧quiçha̧huajuru ku icuähua̧ppȩ'iņä̧a ya̧tȩ
surojuo'ecuäjirö riri omenä pa̧nä̧ idepänä kä̧cuä̧huä̧ ö̧ adihuächi'inö ömä, 14 ¿Cristo ucuojamä
ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧ micuähuächocoya tä̧ji?̧ Ja̧u̧mä̧ be'ipächocö A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧
usurä'inä jui'̧a̧tä̧ Diosrö iyähuinö. ¿Ja̧'hua̧nö̧ iyähuomenä ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö jö̧nä̧
micuähuoca'a jiņa̧'a̧ tä̧ji ̧ a̧'cua̧rö̧ juiyönä kä̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧ surojuo'ȩcuä̧rä̧tö̧ cuadihuächi'ätucunä
päi'önämä? ¿Hua'ocö Diosrö esetö jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cua̧ pä'ömä? 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧mä̧
hua'arenätä jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ ö̧ kä'co päte'ö adicuä işa̧ päi'önä kö̧, ä̧cuo̧mȩnä̧
ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩnä̧ kä̧nö̧ suronä jȩ ̧nö̧ micuä ö ejädö icuähuotö pä'i'inätömä, ä̧tȩpö̧
ku̧nä̧huo̧tö̧rö̧ iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧ i'co jähuätä tȩmä̧cua̧'a̧nö̧.

a9:13 Judíos ö̧ja̧ Hueähuä Huȩnȩnä̧ kiņä̧tö̧mä̧ hueähuocö juäi, 'corupä'i'äjirö u̧mö̧nä̧ mȩ ö̧ ö̧mä̧ suro
juo'ecuinätödo. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧ adihuächi'a pä'ömä sacerdote jö̧nä̧ huotömä işa̧ ucuojacu, ajiya
adihuoyacu, işa̧rö̧ ku icuä̧hua̧ppȩcu̧ huihuatö riripinätö suro juo'ecuäjirömä. Ja̧'hua̧nö̧ riri äcumä pä'äji ta̧'a̧nö̧ Dios
ö̧jodenä do'ächö Dioscu esecua pä'ö adihuinäcudo. Números 19:9-11 topi.
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Ucuoja juiyönämä micuähuächocö huȩnȩ
16 Ȩmä̧hui'̧ä̧cuȩ ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jo̧mȩnä̧mä̧ chutä ucuocu ku̧niņö̧ 'corupäi'a pä'ötä recuä

rö̧ja̧'a̧ huȩnȩ micuähuächa pä'ömä. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧ 'corupäi'omenätä
micuähuächa'a, jiņä̧ a̧'cua̧rä̧im̧ä̧ micuähuächoca'a ö. 18 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ ucuocu
ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ jiņö̧'iņä̧, işa̧ ucuoja juiyönämä micuähuächönä ucuocu ku̧nä̧hui'̧o̧cö̧ jiņö̧.
19Hueähuä huȩnȩ jiņö̧mä̧ o'ca juiyönätä Hueähuä Huȩnȩ päö'a̧nö̧tä̧ ö̧ja̧rö̧ jiähuä'chäji'ca̧,
Moisésmä pä̧cä̧yö̧ ppo̧'ä̧tö̧ ucuojacu, chivotö̧ u̧mä̧tö̧ ucuojacu, ajiyanä huihuatö ohueja
uhuo'che tädönä tuhuä'che hisopo işo̧'quȩnä̧ nö̧'cä̧huä̧'chȩnä̧ riripinö, cuyärunä'inä, ö̧ja̧nä̧'iņä̧
rä̧mä̧dö̧nä̧, 20 pa̧'a̧nö̧ pä'ö kä̧nö̧: ―poya ucuojamä, Dios ucuocu u̧ju̧nä̧ji ̧ huȩnȩ micuähuächönä
joyado―t pä'ö kä̧nö̧. 21 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Dios ö̧jode cueädäcuähuodenä'inä̧ ja̧'a̧nä̧, Dios
im̧iņä̧ adicuä juäinä'inä o'ca juiyönätä rä̧mä̧dä̧'chö̧nä̧ ucuoja riripinö. 22O'ca juiyönä
ka̧cu̧'iņä̧, ka̧cuä̧tö̧'iņä̧ adihuächi'önä ucuojanätä töcö icua'a pädö'a̧nö̧ päi'äcusä. Ucuoja
cuocuoca'ara̧'a̧mä̧ suronä jȩ ö̧ micuämä unichi'äcuähuä juiya'ató.

Mo̧ro̧jä̧ ö̧ juȩip̧o̧ca̧nä̧ Cristomä chutä ucuojatä ȩpö̧ ya'utenätä doächinö huȩnȩ
23 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ mo̧ro̧jä̧ jähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jö̧nä̧ jö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧ töcö ku̧nä̧hui'̧a̧ pä'ötä recuä

rö̧jiņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ mo̧ro̧jä̧ jähuämä jiy̧ȩtä̧'iņä̧ adihuächi'a pä'ömä jiy̧ȩ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö
adihuä işa̧ cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧rö̧tä̧ recuä rö̧jiņa̧'a̧. 24 Cristomä surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧, ö̧ja̧ u̧mö̧nä̧tä̧
a̧diçuo̧ca̧nä̧mä̧, jiņä̧ isocu juȩip̧o̧ca̧ a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņo̧ca̧nä̧mä̧ do'ächocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jitämä
ujuturutä ja'ate'ö Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧ ij̧ȩcua̧ pä'ömä, mo̧ro̧jä̧nä̧tä̧ do'ächinötó. 25 Juhuorömä
sacerdotes huotö ö juȩ'ip̧a̧, ka̧ra̧ ucuojatä ȩpö̧, jiņä̧ isocu surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧nä̧ a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧
doächinö'a̧nö̧, koronö'inä, koronö'inä iyähua pä'ömä do'ächocö pinö. 26 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ ö̧mä̧ pij̧ä̧
uhuäbe'inome ö kä̧mä̧dö̧ koronö'inä, koronö'inä ubara u'huä'chö usurä ȩmä̧u̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä piy̧ȩ röji pä̧nä̧mä̧, cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧ jö̧nä̧ hua̧tä̧ iyäu, suronä jȩ ö̧ be'epäjipö
icua pä'ö ya'utenätä ij̧ȩcuiņö̧ 'cuäopönätä micuähuächä̧rö̧nä̧. 27 Ttö̧ja̧mä̧ ya'utenätä hua'ö cua
pä'ötä, pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧, ja̧u̧nu̧ o'comenämä micuähuächönä pä'ö icuähuometä ̧'cha̧ pä'ö.
28 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ Cristomä ya'utenätä cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧ jö̧nä̧ pä'i'inö, recuätö suronä jȩ ö̧ mitäu
si'epö icua pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ todärenä päi'önä ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧mä̧ surojö jȩpö̧ icua pä'ömäcö
jä̧cua̧'a̧. O'ca toi'önä churutä a̧'ä̧rä̧tö̧rö̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppäda pä'ötä jä̧cua̧'a̧.

Jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ ö̧mä̧ ya'utenätä cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧ ö̧jiņö̧ huȩnȩ

10 1Hueähuä huȩnȩmä̧ adihuä juäi içhä̧cuȩ a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņö̧. Iso päi'önä jö̧nä̧ jiy̧ȩtä̧mä̧
jo̧cö̧ jiņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ juäi cä ädi'oca'atä a̧'ȩ jö̧ a̧'u̧cuä̧ cuä'ö icu iyähuämä

tö'cöpächätörömä jo̧mȩnö̧ adihuächi'önämä yorö'isotä ppädocö jiņö̧. 2 ¿Ppädinö ömä cuä'ö
icu iyähuämä cä'ädi'ocotö piņa̧ja̧tö̧ tä̧ji?̧ Diosrö úcuo te'ähuätörö ya'utecutä ppädinö ömä surojö
u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ a̧'cua̧ ucuocu juiyönätä adihuächi'önä päi'ö'anö jiņa̧'a̧. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'ȩ jö̧

a̧'u̧cuä̧ ja̧'hua̧nö̧ cuä'ö icu yome ö amöcuädönä päi'ä'cha'a suronä jȩ ä̧'chä̧'ij̧ö̧mä̧. 4 Pä̧cä̧yö̧
u̧mä̧tö̧ ucuoja'inä, chivotö̧ u̧mä̧tö̧ ucuoja'inä ö̧ja̧ suronä jȩ ö̧ töcö icua pä'ömä hueyecua'a.
5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧nä̧ do'ächö kä̧nö̧mä̧: ―Işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä, öäre iyähuä'inä kö'cocö
pinöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chidepä jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ jö̧nä̧ chö̧jä̧cuȩmä̧ jo̧mȩnö̧ jȩpö̧ ku̧niņö̧jä̧. 6 Suronä
jȩ ö̧ micuä päi'önämä ku icu iyähuä'inä, işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä esehuocö pinöjä. 7 Ja̧'hua̧nö̧
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jiy̧ä̧cu̧mä̧ “Dios, ucuru pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ömä pȩnȩtä̧ kö̧sä̧tó, cuyäru huȩyu̧cuä̧banä örötä
pätetö huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huä̧ päö'a̧nö̧tä̧” pä'inösä―u pä'inö.

8Ä̧cuo̧mȩnä̧ päina'a jä̧ji'̧a̧nö̧: ―Işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä'inä, öäre iyähuä'inä, ku icu iyähuä'inä,
suronä jȩ ö̧ micuä iyähuä'inä kö'cocö pinöjä. Eseu'inä esehuocö pinöjä.― Ja̧u̧ juäimä Hueähuä
Huȩnȩnä̧ hueö'a̧nö̧tä̧ iyähuä jiņö̧. 9 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä päina'a jä̧ji'̧a̧nö̧: ―Dios, ucuru
pä̧huä̧ rö̧jö̧tä̧ jȩcha̧ pä'ömä pȩnȩtä̧ kö̧sä̧tó.― Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ä̧cuo̧mȩnä̧ jähuä jiņö̧mä̧ be'epäjipö
icu, röjinä jähuätä 'quiyönä kä̧cua̧'a̧nö̧. 10 Ja̧u̧ pä̧huä̧ rö̧jiņö̧ jiņö̧nä̧tä̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧
pä'i'inätö̧jä̧ ujutumä, Jesucristo idepä jä̧ ä̧pä̧ya̧ cuä'ö icu iy̧ä̧hua̧nä̧tä̧, 'cuäopönätä beipächoca'atä
micuähuächä̧rö̧nä̧ iy̧ä̧hua̧nä̧tä̧.

11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca toi'önä sacerdotes jö̧nä̧ huotömä mo̧ro̧ jö̧ a̧'u̧cuä̧ jiy̧ȩä̧cuȩtä̧ koronö'inä,
koronö'inä yä'chä'ijö juäitä iyä'chö aditä̧rö̧ kä̧tö̧, yorö'isotä suronä jȩ ö̧ be'epäjipö icuocö
juäitä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Cristomä, suronä jȩ ö̧ micuä päi'önä, işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä päi'önä
jö̧mä̧, 'cuäopönätä beipächoca'atä micuähuächä̧rö̧nä̧ ya'utenätä iyähuäji'ca̧ Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧
pä̧mä̧diņö̧, 13 ja̧'hua̧nö̧ ö̧'ä̧mä̧do̧mȩ ö̧ yabocumä aboiyotörö ö̧jä̧piy̧ä̧ dea'a rötähui'ome jubö
a̧huä̧ra̧ pä'ö. 14 Ya'utenätä iyähuänätä surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pä'i'ätörömä 'cuäopönätä

beipächoca'atä micähuächä̧rö̧nä̧ aditö icuinö. 15Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧'iņä̧ iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö
jiähuinä̧u̧jä̧. Ä̧cuo̧mȩnä̧ rötädipömä pa̧'a̧nö̧ pä'inö: 16―Jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ pätecuächö o'ca'amä
pa̧'a̧nö̧tä̧ ucuocu chu̧ju̧nä̧cua̧sä̧ jahuätörömä: Huedö huȩnȩmä̧ a̧'cua̧ ucuocunätä chö́ yäcuotö,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ amöcuädö jacuätä huȩyu̧tu̧ chö́ yäcuotö― pä'inö. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧nu̧ o'comenä
rö̧'ä̧dip̧ö̧nö̧ jiņä̧ pa̧'a̧nö̧ pä'inö: ―Hueähuä huȩnȩ jarodö suronä jȩ ä̧'chö̧'iņä̧ juhua'a yabocumä
ya'utenä'inä chamöcuädö juiy̧ä̧cua̧sä̧ pä'ödo Tu̧ru̧hua̧mä̧―. 18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧ juäi
jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧ ö̧ ö̧jip̧iņö̧ o'ca'amä, suronä jȩ ö̧ micuä päi'önä iyähuämä juhua'a yabocumä
täcö juiya'a.

Yecuäcuähuä juiyönä dotächiyarö pä'ö mä̧nä̧ ja̧rȩä̧mä̧ 'tä̧'ȩpö̧ ö̧niņö̧ huȩnȩ
19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, jiņä̧ isocu surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧ra̧'a̧ Jesucristo ucuojanämä

yecuäcuähuä juiyönä dotächa pä'ötä huotöjä, 20mä̧nä̧ ja̧rȩä̧mä̧nä̧tä̧, hua'ö'inä icuocomänätä.
Jareönätä 'tä̧'ȩpö̧ ö̧niņiy̧ä̧u̧jä̧ o̧ȩcuä̧rä̧'ij̧ä̧ta̧ abo pä 'önä. Ju̧huä̧ta̧ jö̧nä̧ jiņö̧mä̧ idepätä.
21 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutu, Dios ahuaruhuä repeä̧u̧ jö̧nä̧ huotömä, sacerdote jö̧nä̧ hua̧ Úcuo ru̧hua̧rö̧
tu̧ju̧nä̧ra̧'a̧ ö̧ 22 tötö'cöhuächätucua iso jö̧nä̧tä̧ amöcuädö, koro im̧içu̧nä̧ amöcuädäcuähuä'inä
juiyönä ta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧. Ta̧'cua̧nä̧ amöcuädäcuähuänä suro juo'ecuinätömä ta̧'cua̧nä̧
tadihuächi'önä riripäcuähuotö pä'i'inätömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ depämä ajiya päcuäoya adihuoyanätä
töcö icuähuotö jö̧nä̧ huotö pä'i'inätömä tötö'cöhuächätucua. 23 Ji'äu ku̧niņö̧mä̧ päö ta̧'a̧nö̧
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ jä̧cuȩ amöcuädö a̧'ä̧rö̧ ta̧'cua̧ tu̧huȩnä̧rö̧ huȩnȩ ö̧mä̧
ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ jäyäcu 'quȩi'̧ä̧cuä̧huä̧ juiyönä 'quiyönä a̧tä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cua̧. 24 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧
ka̧ra̧nö̧ tamöcuädäcuähuätucua repe'ö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, adiunä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ rä̧dȩcuä̧chä̧rö̧nä̧
ppätädäcuähua pä'ö. 25 Jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä̧ ̧pä̧rö̧mä̧ cätädi'iyätucuaja korotö jȩ ä̧'chö̧'a̧nö̧mä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huȩnȩ 'qui'epä̧rä̧cuä̧u̧tä̧ tö̧jä̧tu̧cua̧ja̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―jiy̧ȩnö̧ mo̧ro̧
pätecuächa pä'ö tö'cöhuächi'a'ató― pä'ö u̧'ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧mä̧ jiņä̧ isocutä huȩnȩ 'qui'epä̧rä̧cuä̧u̧tä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ja̧.
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Judíos ö̧ja̧rö̧ täbotönö ucuocuinö huȩnȩ a̧'cua̧juä̧ jähuära̧'a̧tä̧
ppa̧ ä̧chä̧chö̧ ö̧mä̧ koro ki'̧içuä̧mä̧ juiya'ató pä'ö

26 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ iso päi'önä jö̧ huȩnȩ tu̧huo̧juä̧chi'̧iņö̧ o'ca'a u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ 'quȩ ̧pä̧chö̧ ö̧mä̧
suronä jȩä̧cuä̧huä̧ micuä päi'önä iyähuämä koromä juiya'ató. 27Micuähuächönämä a̧'cua̧'iņä̧
juiyächi'önä pä'ö icuähuätä ki'̧a̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä du'huarätä ki'̧a̧'a̧tó, to'ijicu pä'ä'chätö
be pächäcuarätä. 28Moisés Hueähuä Huȩnȩ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpa̧ja̧tö̧mä̧, re juiyönätä
'corupä'i'inajatödo ta̧ju̧ jö̧ ö̧'iņä̧, huä̧mȩtu̧cuä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ topäjätö ji äu umä. 29 ¿Micuä
päi'önämä ja̧u̧ jiņö̧ ö̧'iņä̧ abonänö mitäu juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji,̧ Dios I ̧ ̧rö̧ öjö'cocö juäi
ö̧jä̧da̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jȩpa̧ja̧tö̧mä̧, ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ micuähuoya ucuojamä, surojö ö

'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ pä 'a pä'ö joya ja̧'a̧nä̧ ―idicuoyatä jö̧nä̧ joyató― pä'ö amöcuädajatömä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧ mippoönä ppädäcuähuä iyähuä Işa̧rö̧ ucuotäcuähuä juiyönä jȩpa̧ja̧tö̧mä̧?
30 Juhua'acumä pa̧'a̧nö̧ pä'i'inörömä huo̧juä̧tö̧jä̧: ―Pärocua'a ö micuähuächönä jȩä̧cuä̧huä̧
işa̧mä̧ Ttötä ja̧'a̧tó. T mitäunä jȩchä̧cua̧mä̧ Ttötä― pä'ö Tu̧ru̧hua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jiņä̧ pä'inö:
―Umöhuäyotö ö̧ja̧rö̧mä̧ micuähuächönätä pä'ö içuä̧cua̧tó Tu̧ru̧hua̧mä̧―v jö̧nä̧. 31Hua'ocö Dios
u̧mö̧ jacuä ȩquiçuä̧nä̧mä̧ ye'ecu a̧'cua̧ juiyächi'önä päi'a'ató. 32 Tejädäcuähuotö päcuhui'inätucu
o'ca'a jiy̧ȩnö̧ pä̧nä̧ rö̧ȩnä̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ cuami 'quicuhuächi'inätucua'amä
amöcuädi'ätucui. 33 Koronö pönämä recuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧ dä'ä uhuepäcuähuänä'inä,
ru̧'huä̧rȩ'ö̧ ubara uhuepäcuähuänä'inä usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ koronö pönämä juhua'a
jö̧ ta̧'a̧nö̧ korotö usurä ȩmä̧huä̧tö̧cu̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ päcuhui'ätucuome ö'inä usurä ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧.
34 Cärenä chö̧'iy̧ä̧u̧'iņä̧ re topinätöjä, ujurucu jȩpö̧ cuiäre 'cho pa'anä'inä eseunutä usurä
ȩmä̧huiņä̧tö̧jä̧, ja̧u̧ juäi ö'inä abonänö adihuä juäi beipocö, mo̧ro̧jiy̧ä̧nä̧ cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cu̧ juäitä
amöcuädö. 35 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―iso päi'önätä ja̧'a̧― pä'ö cuamöcuädätucumä cäcuhuädi'ätucuó.
Ja̧'hua̧nö̧ cuamöcuädätucumä, micuä päi'önä rö̧ȩnä̧tä̧ micuähuächäcua'a. 36 Tta̧mi ̧ 'qui'ächi'ö
a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ recuä rö̧jä̧u̧jä̧tó ucutumä, Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ jȩcu̧'ä̧tu̧cu̧ o'ca'atä ji'äu u̧ju̧niņö̧mä̧

cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧:
37―Recuoca'atä o'ca'a içhä̧cua̧mä̧ recuo a̧huä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ içhi'̧ä̧cua̧tó. 38 Tta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ huȩnȩ jui'̧a̧ pä'i'inömä hua'ö icuoca'atä ö̧jä̧cua̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca'acu
ppa̧'ä̧chä̧chö̧mä̧ cha̧'cua̧nä̧mä̧ chesehuococu―.w
39 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ujutumä o'ca'acu ppa̧'ä̧chä̧chö̧ to'e'ätö isotömäcöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧

ujutumä a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧ hua'ö cu juiya pä'ö a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧ isotöjä.

Ya̧nä̧ jähuä to oca'anä iso jö̧nä̧ ka̧'a̧ pä'ö huäjunä huo̧juä̧huä̧ ja̧'a̧do a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧

11 1 Jiy̧ȩtä̧ jueipä a̧ ä̧rö̧ juäimä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧tä̧ ja̧'a̧tó, uhuähuocö juäi ja̧'a̧nä̧ ―iso jö̧nä̧
ka̧'a̧― pä'ö huäjunä huo̧juä̧huä̧tä̧. 2 Pä'äji kiņä̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ―huȩnȩ

jui'ätö― jö̧nä̧ pä'ähuotö pä'i'inätö. 3O'ca juiyönätä Diosmä iḩuȩnȩnä̧tä̧ uhuäbe'inö pä'ömä
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ huo̧juä̧chi'̧ä̧tö̧jä̧, uhuäu juäimä uhuähuocö jiņö̧ ö̧ uhuäbe'inö pä'ö.

Abel'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
4Abelmä Diosrö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧tä̧, Caín öäre iyähuä ö'inä abonänö adihuä juäi iyinö.

Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ ―huȩnȩ jui'̧a̧― jö̧nä̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧ pä'i'inö. Ja̧'hua̧nö̧ öäre iyähuä
iyä'chä'ijömä ―adihua'a pä'ösä Ttömä― pä'inö Diosmä. Ja̧'hua̧nö̧ jȩiņö̧mä̧ 'corupäi'inö o'ca'a'inä
jiņä̧ ucuocu ka̧'a̧.

v10:30 Deuteronomio 32:35-36 w10:38 Habacuc 2:3-4
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Enoc'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
5 Enocmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ pä'i'inö hua'arera̧'a̧ iŗȩbȩu̧ juiya pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ ö̧'o̧cui'̧o̧co̧cu̧ pinö, Diostä ȩmip̧ä̧jä̧cu̧ ja̧'a̧ ö̧. Ȩmip̧ä̧cuä̧hua̧ päi'ö juiyäimä ―Dios eseunä
ö̧ja̧'a̧mä̧― u̧huo̧juiņä̧cu̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧mä̧ Dios
eseunä ö̧ja̧ pä'ömä hueyecua'ató. Dioscu esecua pä'ätö ö̧jö̧ ö̧mä̧ ―Diosmä iso päi'önätä
kö̧― pä'ö esetö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―Ja̧u̧cu̧ esecua pä'ö usätörömä micuä päi'önä adihuä juäi iy̧ä̧cua̧―
pä'ö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧.

Noé'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
7Noémä, jiņä̧ toäcuähui'ocö jä̧'ij̧ö̧ ötö'cö Dios ö täbotönö huo̧juȩcua̧ kä̧nö̧tä̧, a̧'cua̧ juiyächi'äcu,

a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ huoi'ca rö̧ä̧'ca adi nö ahuaruhuä ö̧jip̧iy̧a̧rö̧ pä'ömä. Ja̧u̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧nä̧tä̧ pij̧ä̧
ö̧ja̧rö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧hui'̧iņa̧'a̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ huȩnȩ jui'̧a̧― pä'ö

ku̧nä̧hua̧ pä'i'inö.

Abrahamcu, Saracu a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
8Abrahammä ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö ji'äu u̧ju̧niņä̧jä̧ra̧'a̧ i'̧cha̧ pä'ö ä̧tȩpö̧ ku̧nä̧hua̧ päi'omenä a̧'cua̧

u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ esetö rä'opinö. Iŗȩbȩhuä̧cuo̧mȩ'iņä̧ ieruhua'ara̧'a̧tä̧ rä'opö 'chiņö̧. 9 A̧'cua̧
u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧mä̧ ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö ji'äu u̧ju̧niņä̧jä̧nä̧mä̧ korotö ̧rȩjä̧nä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧tä̧ kiņö̧.
Isaaccu'inä, Jacobcu'inä cueädäcuähuä odehuiyänätä kä̧'chiņö̧, jahuätö'inä ji'äu u̧ju̧niņä̧jä̧mä̧
yoräteunä ȩmä̧cuo̧tö̧ ja̧'a̧ ö̧, 10 ötahuiyä rö̧o̧mȩ, dea'anä 'quiyönä ppä'epö rötö adicuome
amöcuä̧rö̧ a̧huä̧ra̧'a̧ ö̧. Ju̧huȩnȩmä̧ ―ja̧'hua̧nö̧ jä̧cuo̧mȩ― pä'ö amöcuädäcuähuä Işa̧'iņä̧,
adicuä Işa̧'iņä̧ Diostä ja̧'a̧. 11 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Sara'inä muchaju päji'ö juiyönätä juo'ächinäju ja̧'a̧nä̧,
muchaju päji'a pä'ömä adiunätä päi'inäcua̧ ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ päji'inö o'ca'atä,
ku̧ju̧nä̧rö̧'a̧nö̧ jö̧ pä̧nä̧mä̧ 'cuäopinö o'ca'a'inä ja̧'a̧nä̧ uhuäbecuinäju, ―ji'äu ku̧niņö̧mä̧ päö
ta̧'a̧nö̧tä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ja̧'a̧― pä'ö ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ya̧tȩ ö̧tä̧,
'corupäi'ometä hua̧ ö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧, recuätö uhuäpächinätö, mo̧ro̧jä̧ ö̧ siŗi'̧cö̧ recuätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ rȩba̧ işa̧ppȩ pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä ja̧ppȩ, dubora rö̧ora jäyora pa̧ppȩ jö̧ ta̧'a̧nö̧
recuätö.

13 Jahuätö o'ca toi'önätä a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧tä̧ 'corupä'i'inätö iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧
jiņö̧'iņä̧ jiņä̧ ȩmo̧ca̧'a̧nä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ji'äu u̧ju̧niņö̧ jiņö̧mä̧, oto kä̧nö̧ to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
―iso päi'önätä tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧― pä'ö esetö ya̧'o̧cuä̧ro̧co̧tö̧ pinätö̧. ―Ujutumä ichäcuähuotö
jö̧nä̧tä̧ huotöjä. Pij̧ä̧nä̧ tö̧jä̧im̧ä̧ cue'ächäcuähuotö jö̧nä̧tä̧ huotöjä― pä'inätö. 14 Ja̧'hua̧nö̧
pä'ätömä a̧mo̧nä̧ ̧rȩjä̧ usa'amä huäjunä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧ä̧cuä̧huiy̧o̧tö̧. 15 Rä'opö chinä̧jä̧tä̧
amöcuädinö ömä ju̧huä̧jä̧ra̧'a̧tä̧ ppa̧ ä̧chö̧'a̧nö̧ jiņa̧'a̧. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ju̧huä̧jä̧ jiņä̧jä̧ ö̧'iņä̧

abonänö adihuä̧jä̧tä̧ a̧mö̧cuä̧riņä̧tö̧, ya̧nä̧ jähuä işä̧jä̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧cu̧ Diosmä ―Ttömä jahuätö
Ttö̧ä̧nä̧hua̧ Diossä― päa pä'ömä dä̧'ä̧ rö̧jo̧co̧cu̧, ötahuiyä rö̧o̧mȩ jitötä ̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩmä̧
jo̧mȩnö̧ aditö u̧ju̧niņa̧'a̧ ö̧.

17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Abrahammä ka̧cuä̧mö̧ topäcuä̧hua̧ päi'inö pä̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ öäre
iyähuämä Isaacrötä iyinäcu. Iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņä̧cu̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ öäre iyähuämä i ̧ ̧ chu̧'ä̧cua̧rö̧tä̧
iyinäcu. 18 Ja̧u̧tä̧ jiņa̧'a̧ ―Cuahuaruhuä'cotömä Isaac isotö jö̧nä̧ pä'ähuotötä ö̧jä̧cuo̧tö̧―x pä'ö
Dios päinäcumä. 19Hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧'iņä̧ oäda pä'ö ujuru ku̧nä̧rö̧ Chö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä pä'ö
amöcuädinö. Juhua'acumä hua'inätö ö̧ja̧cuo̧mȩ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧ ȩmiņä̧cu̧ jiņa̧'a̧.
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Isaac'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
20 Isaacmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ yodoji jä̧cuȩ amöcuädö Jacobrö'inä, Esauru'inä adiunä ö̧jä̧cuȩ

ucuocu pä'ö ku̧niņö̧.

Jacob'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
21 Jacobmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, täcö 'corupäi'ometä päi'a'a, i a'ca päjure ö i ̧ a̧cuä̧nö̧ kä̧nö̧,

ja̧rȩyu̧nu̧ pä'i'ö Diosrö úcuo te'äu jȩpö̧ kä̧nö̧ adiunä ö̧jä̧cuȩ ucuocu pä'ö ku̧niņö̧ José i ̧ ̧mö̧ ö̧
ya̧cu̧nä̧rö̧.

José'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
22 Josémä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, täcö 'corupäi'ometä päi'a'a, Israel ö̧ja̧ rä opäcuotö pä'ö

ji'ähuinö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ihue'quiyu jȩ ä̧cuȩ ötö'cö'inä hue'ö ku̧niņö̧.

Moisés jä̧'o̧tö̧'iņä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
23Moisés jä̧'o̧tö̧mä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, ji'̧quiçha̧hua̧ uhuäpächomenämä a̧diḩua̧ jiy̧ä̧u̧

kä̧hua̧tö̧ huämetucuä jo̧mȩnä̧ dajö cuinäcu, ru̧hua̧ hue'ö u̧ju̧nä̧ji'̧iņä̧ ye ecuoca'atä.

Moisés'inä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
24Mosisésmä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, böo juoächinö o'ca'amä Faraón i ju ki ̧ ̧ jö̧nä̧ pä arö

pä'ömä ya'ocuinö. 25 Surojötä jȩpö̧ kä̧nö̧ beometä eseäcuähuä ya'ocu icu, ubara u epome ö
Dios umöhuäyotö huotöcu usurä ȩmä̧hua̧ pä'ötä amöcuädinö. 26 Egipto ö̧ja̧ öäre re niy̧ö̧
juäi ö'inä abonänö kö'quinö Cristo jähuä ö usurä ȩmä̧cuä̧huä̧tä̧, yodoji micuä ȩmä̧cuȩtä̧ ja'ate'ö
amöcuäda'a ö. 27 A̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ hueähuä ru̧hua̧ ö̧'ä̧i'̧iņä̧ yeecuoca'atä Egipto rȩjȩmä̧
jaropi'inö, Uhuäpocörötä to ä̧ra̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ topö ami 'quiächi'a'a ö. 28 A̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧
uhuämenä 'cuäopä̧cuȩ pä'cäricu, işa̧ ucuoja erönä jȩä̧cuä̧huä̧cu̧ jȩpiņö̧, ä'canä uhuäpächinätörö

jȩpö̧ icuähuä işa̧mä̧ mȩö̧ juiya pä'ö. 29 Tta̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ dubora tuhuora'inä rȩjȩ joä̧jä̧nä̧
̧'cha̧ji'̧a̧nö̧ 'chä̧nö̧ 'cuä'opinätö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Egipto ö̧ja̧mä̧ jahuätö 'cuä opö ta̧'a̧nö̧

'cuä opa pä'ö jȩ o̧mȩnä̧ a̧'ä̧huä̧chiņä̧tö̧.

Josuécu, Israel ö̧ja̧cu̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
30 Tta̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ Jericó ötahuiyä jäyänä oecuä'camä, ko̧ro̧mö̧ ö̧ todärenö mo̧ro̧

jo̧mȩnä̧ ösobötä'chäji o'ca'amä mo̧ä̧chiņiy̧ä̧u̧.

Rahab ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
31 Ka̧'cua̧ ku̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧, Rahab micuänä kidepä iyä'chäcuähuä isajumä, a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧cu̧

jiņä̧ yo̧mȩtȩnämä to'e'ocoju pinäju, yä̧huä̧iņä̧ usäcuähuä ö̧ja̧rö̧ huȩnȩ juiyönätä kojusodenä
dojädina'a ö.

Korotö'inä recuätö a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riņö̧ huȩnȩ
32 Ju̧huȩnȩ yabonämä ¿däjetä pädäcua'a jä̧ ö̧? Pädä'cha pä'ö jö̧ ö̧mä̧ mo̧ro̧mä̧ bea'ató,

Gedeón ötö'cö'inä, Barac ötö'cö'inä, Sansón ötö'cö'inä, Je é ötö'cö'inä, David ötö'cö'inä,
ja̧'hua̧ta̧nö̧ Samuelcu Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧cu̧ ötö'cö'inä pädä'cha pä'ömä. 33 Jahuätömä
a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧'a̧ ö̧ ruhuotö hue ome'inä rohuäu juruhuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ jueönä jȩpö̧

kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ hue'ö ku̧niņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ji'äu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ'iņä̧ rȩbȩhuiņä̧u̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ mö



Hebreos 11.34 16

yä̧huiţö̧ ä'inä mö̧'ȩpö̧ icuinätö. 34 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ocurä ujuru'inä na̧'ȩpö̧ icuinätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
curodä so̧ome ö'inä ki'̧ip̧iņä̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ juiyuhuome ö'inä juruhuächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
curä örohuähuome ö'inä juruhuächi'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korojä̧ra̧'a̧ ö̧ ichäcuähuotö
su̧ro̧da̧u̧ru̧'iņä̧ ̧hui'̧ö̧nä̧tä̧ ya'opö icuinätö. 35 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ nä̧tö̧'iņä̧ ̧ ̧mö̧ 'corupä'i'äjätömä
pä'äji ta̧'a̧nö̧ a̧'cua̧rä̧tö̧ ö̧jö̧nä̧ o ächiniyä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotömä ö̧jip̧a̧ji ̧ ya ocua'a ö,
ubara u'ecuotötä kiņä̧tö̧, ja̧'hua̧nö̧ ö̧jip̧a̧ji ̧ ö̧'iņä̧ abonänö adihuä juäi oächäcuähuätä
ja'ate'ö. 36 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ korotö pönämä, ya̧'ä̧huä̧'chö̧ dä'ä uhuecuä ö'inä, cuäcuäpö ubara
uhuecuä ö'inä, cuoräu işo̧bö̧nä̧ yö̧'ȩpö̧ ku̧nä̧huä̧ ö̧'iņä̧, cärenä pä̧cuä̧huä̧ ö̧'iņä̧ usurä

ȩmä̧huiņä̧tö̧. 37 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ inädunä icuäu cuä'ö icuähuotö'inä pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ roähuäcänä
ro'ö saropö icuähuotö'inä pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö jö̧nä̧ huotö'inä
pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ curodä so̧odänä cuä'ö icuähuotö'inä pä'i'inätö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o̧huȩja̧tö̧
̧jȩ ̧yu̧tä̧, chivotö̧ ̧jȩ ̧yu̧tä̧ juä'ocuä'chö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ cue'ächä'chö usurä isotö jö̧nä̧ kä̧nö̧tä̧,

a̧'u̧ u'huecuotötä, ubara u'huecuotötä kiņä̧tö̧. 38 Jahuätö ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧mä̧
micuähuocotö huotötä jiņa̧'a̧. T ̧rȩbȩhuä̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönätä ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧tä̧ cue'ächä'chinätö,
ö̧ja̧ toö o̧du̧nä̧'iņä̧, möä'quiyura̧'a̧'iņä̧, idoriyänä'inä, rejuhuiyänä'inä kä̧'chö̧tä̧. 39 Jahuätö

o'ca toi'önä a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ro̧mȩ ö̧tä̧ ötö'cömä adiunä pä'ähuotötä huotö pä 'ina'anä'inä
ji'äu ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ jiņä̧ ȩmo̧co̧tö̧ pinätö̧. 40Diostä ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinö ujuturumä, jahuätö
ötö'cö úcuohuome ö'inä abonänö adihuä juäi iya pä'ö, ujutu toönämä jo̧mȩnö̧ adihuä ö̧ja̧

pä 'ö juiyäcua'anö jahuätömä.

Jesúsrutä topä̧rö̧nö̧ tö̧ja̧ pä'ö recuä rö̧ja̧'a̧do, surojö ö juätocuä̧chä̧rö̧ juiya pä'ömä

12 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―iso päi'önä ja̧'a̧― pä'ö toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ ajiya isoppa rö̧oppa
jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧, tö̧jo̧mȩmä̧ recuätö soböcuächönätä ö̧ja̧'a̧ ö̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, o'ca

juiyönä ämäcö juäi'inä ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ cua pä'ätucuijó, ja̧u̧ juäi ömä jeruhuoca'atä juätocuä̧chä̧rö̧nä̧
päipä̧ra̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipömä, tami 'qui'ächi'ö kä̧nö̧tä̧ joäcuähuä jo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
tä'ca ja̧'a̧cu̧ jo yarö pä'ö ö'äte nömä jotätucua. 2 Jesúsrutä topä̧rö̧nö̧ jotätucuaja, ta̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ uhuäbe'inö'inä ja̧'a̧nä̧, jo̧mȩnö̧ cädäcuähuä işa̧'iņä̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧. Ja̧u̧mä̧ ä'ca
ja̧'a̧cu̧ eseu kä̧cuä̧huä̧tä̧ ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ö ö'äte nö ja'ate'ö, dau umä huä̧iņä̧ usurä ȩmä̧huiņö̧. Dä'ä
u epa'anä'inä ―huä̧iņä̧tä̧ ja̧'a̧― pä'ö amöcuädäji'ca̧tä̧ Ru̧hua̧ ideäcä ömä Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧tä̧

pä̧mä̧diņö̧.

Jä'omä i ̧ ̧ repeäcuru täbotönö u̧huo̧juȩtö̧ huȩnȩ
3 Ja̧u̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ suronä jȩ ä̧cu̧ usurä ȩmä̧u̧ ami 'qui'ächi'ö ö̧jiņa̧'a̧mä̧

amöcuädätucui, cua̧'cua̧ cuȩmä̧tu̧cu̧ juiyönä päi'ä̧u̧ 'cuä'ächi'ö cuidiyahuächi'ätucua'acu.
4Ucutumä surojöcu rohuäu cucuoja cuocunä jȩä̧cuä̧huo̧mȩ jubömä cuami 'qui'ächi'ö jiņä̧
rȩbȩhuo̧co̧tö̧ pä'ijätöjätó. 5 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö ucuturu huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö
huȩnȩmä̧ täcö unichi'inä̧tö̧jä̧tó ucutumä. Piy̧ȩ huȩnȩ: ―Chi ̧ ̧, Cu̧ru̧hua̧ täbotönö u̧huo̧juȩtö̧mä̧
micuähuocö a̧'cua̧rö̧nä̧mä̧ tocu'huä'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuru ro̧'ȩpö̧nö̧ päomenämä cuidiyahuächi'ä'.
6 Tu̧ru̧hua̧ repeäcurumä täbotönö huo̧juȩtö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca toi'önä i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ pä'i'ätörömä
cuä'önö täbotötó―y päa'a ö.

7 Täbotönö huo̧juȩcuä̧ cuami 'qui'ächi'ö kä̧tö̧mä̧, ―pitömä Ttö chi ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotötó―
pä'ö jȩä̧u̧jä̧tó ucutumä. ¿Ya̧tȩ kö̧ tä̧ji ̧ jä'o täbotönö u̧huo̧juȩto̧co̧cu̧ pajimä? 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
täbotönö huo̧juȩcuä̧ juiyönätä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ i ̧ ̧mö̧ huotö jö̧nä̧mä̧ huocotöjä. Kirecuo pocö ö

y12:6 Proverbios 3:11-12
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ki ̧ ̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huotöjä, ä'orö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ o'ca toi'önätä ä'o täbotönö u̧huo̧juȩtä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧.
9 Tidepä ö tä̧'o̧tö̧rö̧'iņä̧, täbotönö huo̧juȩtä̧tö̧rö̧ ku̧nä̧riņä̧tö̧jä̧. Tidepä ötä tä̧'o̧tö̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
ucuo nätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ a̧'cua̧rö̧ tö̧ja̧ pä'ömä ¿jahuätörö tucuo nome ö'inä abonänö
jö̧nä̧ tucuotö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧ tä̧ji,̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ Tä'orömä? 10 Jahuätömä jitö'inä hueyenä
beometä täbotönö u̧huo̧juȩ ̧nä̧u̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ta̧'cua̧ru̧hua̧ ö̧ Tä'omä ujuturu adihuiyarö
pä'ötä amöcuädö täbotönö u̧huo̧juȩtä̧u̧jä̧tó, chutä surojö juiyönä ö̧jö̧ ö̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩnä̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧
pä'ö. 11 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ täbotönö huo̧juȩcuä̧mä̧ yotäcu eseäcuähuämä jiy̧ȩtȩ'iņä̧ juiya'a, barau
a̧'cua̧rö̧nä̧ jö̧tä̧ ka̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'amä, o'ca toi'önä ja̧u̧ u̧ täbotönö
huo̧juȩcuo̧tö̧ pä'i'inätömä u̧huä̧ju̧ päi'önä jö̧mä̧ surojö juiyönä a̧'cua̧ pö̧nö̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ ö̧jö̧nä̧
päi'a'a.

12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cu̧mö̧piy̧ä̧ 'cuäächächinä̧u̧ jö̧nä̧ huotömä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuihue'quiyu'inä
juiyuhuächi'inä̧u̧ jö̧nä̧ huotömä cujuru ȩmä̧tu̧cuij̧ó. 13 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuij̧ä̧pö̧nä̧ cui'̧chä̧cuȩ o̧du̧nä̧mä̧
mä̧niy̧ä̧ jue'epätucuijó, ko̧yu̧ ko̧yu̧nu̧ kö̧'iņä̧ mä̧nä̧ ö̧ 'quȩip̧ä̧chö̧ juiyäcua'anö, ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ö̧'ip̧ö̧nä̧ aditö içuä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧. 14O'ca toi'önä ö̧ja̧cu̧mä̧ huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧,
surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö usätucui. Ja̧u̧ juäinä kä̧cuä̧huä̧ juiyönämä ya̧tȩ'iņä̧
toiyä̧cua̧tó U̧ru̧hua̧rö̧mä̧. 15 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ topä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui ̧―Dios mippoönä ppädäcuähuä
¿iso jö̧nä̧ rȩbȩhuiņö̧sä̧di?̧― pä'ö, reö juäi po'tä ö bahuia'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ päi'omenä huȩnȩ
juo'ächö korotö recuätö suro juo ächa'acu, 16 ya̧tȩ ö̧jo̧ca̧'a̧nä̧ mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧'iņä̧cö̧, Diosrö
ucuotocö'inäcö̧ ö̧ja̧'a̧cu̧. Esaú jiņö̧ ta̧'a̧nö̧ hua̧ ö̧ja̧'a̧cu̧. Ja̧u̧mä̧ ä'canä işa̧ ȩma̧ pä'ö pätetö ku̧nä̧huä̧
jiņö̧mä̧ ya'utenä cuäcuähuänätä iyö icuinö. 17 Ja̧u̧ ötö'cömä täcö huo̧juä̧tö̧jä̧ ucutumä. Iyö icuinö
o'ca'amä jä'o ö adiunä pä'ö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ hueähui'arö pä'ö jäepomenämä hueähui'ococu
pinö. Pärou icu amöcuäda pä'ö ajuäunu jäepä̧ra̧'a̧nä̧'iņä̧ micuähuiyococu pinö.

Pa̧nä̧ jähuätä ko̧mȩ tötö'cöhuächocö jiņö̧ huȩnȩ
18Ucutumä möä'ca mȩä̧hui'̧ä'cara̧'a̧mä̧ tö'cöpächächocotö pinätö̧jä̧, ocurä ö cuo'ö

kiņä'cara̧'a̧'iņä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yo̧'cú̧ jö̧nä̧tä̧ idicuoppara'a'inä, yo̧o̧mȩ'iņä̧, kä̧rö̧'co̧huome'inä,
19 trompeta rä̧mip̧o̧mȩ'iņä̧, ucuocua'a iḩuȩnȩ rä̧mip̧o̧mȩ'iņä̧ tö'cöpächocotö pinätö̧jä̧. Ja̧u̧ iḩuȩnȩ
rä̧mip̧a̧'a̧ ä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ juhua'a yabonö ucuocu juiyiyatö pä'ö a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ jä'epä̧riņä̧tö̧. 20 Ja̧u̧
hue'ö ku̧nä̧huä̧ jiņö̧mä̧ a̧mi ̧ 'qui ächi'ö juiyönätä jiņö̧, pa̧'a̧nö̧: ―Äjicuäcuähua̧ jö̧ ö̧'iņä̧ ya̧tȩ
pi'ca möä'canä mȩö̧ ö̧mä̧, inädunä icuäu'inä, ta'ö icu jö̧ ö̧'iņä̧ jȩpö̧ içuä̧hua̧tä̧ päi'ö'anö ja̧'a̧―.z
21 Ja̧'hua̧nö̧ uhuähua'a to nömä juiyo rö̧ȩnä̧ ye ecunätä ij̧ȩcuä̧cha̧'a̧ ö̧ Moisésmä pa̧'a̧nö̧
pä'inö: ―Ye'ecuä'chö ö̧dä̧u̧nä̧tä̧ jä̧cu̧sä̧―a pä'inö.

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Sión möä'cara̧'a̧tä̧ tö'cöpächinätöjä, hua'ocö Dios öäre ötahuiyä
rö̧o̧mȩtä̧, ya̧nä̧ jähuä ö Jerusalén ötahuiyära̧'a̧tä̧, pa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧ juiyönä recuätö hue'ähuotö
isoppa huotö ö̧ja̧cuo̧mȩtä̧, 23 ja̧'hua̧ta̧nö̧ ä'canä işa̧nä̧ pä'i'inätö ö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩtä̧, mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧
̧mi ̧ huȩyu̧tu̧ rötähuiyotö ö̧jo̧mȩtä̧, Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca toi'önä̧rö̧ micuähuächönä pä'ö icuähuä

Işa̧ ö̧jo̧mȩtä̧, huȩnȩ jui'ätö jö̧nä̧ huotö jo̧mȩnö̧ huotötä ö̧jö̧nä̧ aditö icuähuotö a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
ö̧jo̧mȩtä̧, 24 ja̧'hua̧ta̧nö̧ Jesús jareönä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩ ö̧ kä'co päte'ö adicuä Işa̧ ö̧jo̧mȩtä̧,

ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucuoja ririinometä, Abel iyinoya ö'inä abonänö micuähuächönä ucuocuoya ko̧mȩtä̧.

z12:20 Éxodo 19:13 a12:21 Deuteronomio 9:19
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Dios mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩmä̧ 'quiyönä
'chu̧huä̧rä̧nö̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö huȩnȩ 'quiepinö huȩnȩ

25 Ttu̧huȩcuä̧nä̧ amöcuädätucui ucuocuäcuähuä Işa̧rö̧ ya̧cuo̧cuä̧rä̧tu̧cua̧'a̧cu̧. Pij̧ä̧ ö̧ täbotä̧rö̧nö̧
huo̧juȩcuä̧ Işa̧ iḩuȩnȩ jarodinätömä tö'ipächö ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ pinätö̧. Juhua'a ö'inä abonänö
ki'̧ip̧o̧co̧tö̧ äcuotö mo̧ro̧jä̧ ö̧ täbotä̧rö̧nö̧ huo̧juȩcuä̧ Işa̧ iḩuȩnȩ ö̧ 'quȩ ̧pä̧chö̧ ö̧mä̧. 26 Jiy̧ȩnö̧
pä̧nä̧mä̧ Ja̧u̧ iḩuȩnȩmä̧ rȩjȩ ö̧ȩpö̧nä̧ rä̧mip̧iņa̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitä jä̧cuȩ ji'äu ku̧nu̧ pä'inö:
―Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ pä'äji ta̧'a̧nö̧mä̧ rȩjȩtä̧ ö̧ȩpö̧nä̧mä̧ jȩchö̧ juiy̧ä̧cua̧sä̧. Rȩjȩ'iņä̧ ja̧'a̧nä̧,
mo̧ro̧jä̧'iņä̧ ö̧'ȩpö̧ icunätä jȩchä̧cua̧sä̧―.b 27 Ja̧'hua̧nö̧ ―pä'äji ta̧'a̧nö̧― jö̧nä̧ päina'amä ö̧ȩpö̧
juäimä ȩmö̧ içuä̧cua̧ pä'ö pä'inötó, uhuäbe'inö juäimä, ö̧'ȩpö̧'iņä̧ ö̧ȩpo̧cö̧ juäitä ki'̧ip̧ö̧nä̧.
28 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ujutumä huea'anä kä̧cuä̧huä̧ ö̧'ȩpö̧'iņä̧ ö̧ȩpo̧cö̧ juäitä tȩma̧'a̧ ö̧ mippoönä
ppädäcuähuä 'chu̧huä̧rä̧nö̧ tö̧jä̧tu̧cua̧, ja̧u̧ juäinätä Dios eseunä päi'önä úcuo tetähuäcua'a̧nö̧,
ye'ecunu ucuotönö kä̧nö̧tä̧, 29 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ocurä, juiyönätä cuo'ö icuarä jö̧nä̧ hua̧ ja̧'a̧ ö̧.

Cristonä pä 'inö o'ca'a kä̧cuä̧huä̧ u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

13 1 Cuamonä cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ repe'äcuäutä cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ cäcuhuädi'ätucuó. 2 Cuieruhuätucuä̧u̧
cuojusodenä do'ächö ichätörö adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ömä cunichi'ätucuó, korotö

pönämä ja̧'hua̧nö̧ jȩ o̧mȩnä̧ eruhua'anätä hue'ähuotö isoppa huotörö adiunä jȩpiņä̧tö̧.
3 Cärenä pȩjä̧tö̧rö̧'iņä̧, amöcuädätucui jahuätöcu jiņä̧ yo̧mȩtȩ cu̧'ä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧. Ubara
u'ecuotörö'inä amöcuädätucui ucututä'inä jahuätö depä ö todeunä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧

jö̧nä̧. 4Ubocu isajucu ppä'ächi'ö kä̧cuä̧huä̧mä̧ o'ca toi'önätä úcuounä ö̧ja̧ pä'ö ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
jahuätö jiņä̧ yo̧mȩtȩ pä 'ömä ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ surojoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧jo̧ca̧'a̧nä̧tä̧
jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧, ö̧ja̧'a̧nä̧ korotöcu jȩpä̧'chä̧tö̧rö̧'iņä̧ Diostä micuähuächönä pä'ö icuäcuotötó.
5 Korotö öäre pä̧huä̧ u'huä'chömä cu̧jä̧tu̧cuó. Jitä piy̧ȩ mo̧ro̧ jubömä cu̧ju̧nä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ
jubötä esehuätucui, Chutä pa̧'a̧nö̧ päina'a ö: ―Yorö'isotä jarochi'ococujä, icuipö'inä katämä
chicuipococujä―c jö̧nä̧ päina'a ö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ päina'a ö ujutumä yeecuäcuähuä juiyönä pätö'a̧nö̧
ja̧'a̧: ―Chu̧ru̧hua̧mä̧ örö ppädäcuähuä Işa̧ päi'önä kö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ye'ecumä ye'ecuocösä.
Pij̧ä̧ ö̧ja̧tä̧ örö jȩ a̧jim̧ä̧ micuähuoca'a―d pätö'a̧nö̧ ja̧'a̧.

7Ucuturu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ cunichi'ätucuó ucuturutä Dios iḩuȩnȩ ji'ähuinätörömä.
Jahuätö ö̧jä̧'ij̧ö̧ beipome amöcuädätucui. Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ ö̧jä̧'ij̧ö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧
huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧ 8 Jesucristomä nip̧o̧'iņä̧, jitä'inä, yodoji'inä cädi'äcuähuä juiyönätä yorätehua̧.
9 Koromenä jö̧ huȩnȩ koro'inä, koro'inä u̧huo̧juȩtä̧'chö̧ huȩnȩ jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ömä
cuiyähuätucuó. Tta̧'cua̧nä̧ a̧möcuädömä mippoönä ppädäcuähuä ö 'quiyönä kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
ja̧'a̧ adihua'amä, cuäcuähuä ömäcö.b Ja̧u̧ juäi cuäcuähuä amöcuädäcuähuänätä adiunä
päi'äcuähua'a pä'ö amöcuädätömä hueyecutä hueyecuinätö.

Işa̧ idepämä ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧tä̧ ku cuinö'a̧nö̧ Jesús'inä
Jerusalén ötahuiyä u̧mi ̧ ö̧tä̧ 'corupäi'inö

10Ujutumä ku icu iyähuo̧ca̧ ku̧nä̧rä̧tö̧jä̧, juhuoca̧ ö̧mä̧ cueädäcuähuodenä adicuä ö̧ja̧ ucua
pä'ömä hueähui'ococa̧. 11Äjicuäcuähuotö depämä, ucuoja ö̧ja̧ suronä jȩ ö̧ ja'ate'ö

b13:9 ―Cuäcuähuä ötämäcö― päomemä judíos ö̧ja̧mä̧ amöcuädinätödo suroja'a pä'ö. Korotö a̧mo̧nä̧
ö̧ä̧nä̧hua̧tö̧rö̧ işa̧ idepä öäre iyähuä päi'önä yäji o'ca'a ucu umä suroja'a pä'inätö. Ttöäre iyähuä päi'önä

iyähuocörötä ucuomenä a̧'cua̧nä̧ amöcuädö'inä adiunä päi'äcuähua'a pä'inätödo.
b12:26 Hageo 2:6 c13:5 Deuteronomio 31:6 d13:6 Salmos 118:6
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surojö ö 'quȩȩcuo̧ca̧ jacuä sacerdotes huotö do ädö o'ca'a Israel ö̧ja̧ ö̧jo̧mȩ u̧mi ̧ ö̧tä̧ ku
icuä'ijätö. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Jesús'inä chutä ucuojanätä ö̧ja̧mä̧ surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧
ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ömä ötahuiyä oecuä'ca äpate u̧mi ̧ ö̧tä̧ usurä ȩmä̧huiņö̧. 13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Israel
ö̧ja̧ ö̧jo̧mȩ ö̧mä̧ u̧miţä̧ rätopätucua Ja̧u̧ru̧ ya̧'ä̧huä̧'chö̧ dä'ä uhuecuä jiņö̧mä̧ ja̧u̧cu̧ jiņä̧

yo̧mȩtȩnä̧ usurä tȩmä̧hua̧ pä'ö. 14 Pij̧ä̧ ö̧mä̧ ötahuiyä rö̧o̧mȩ beipächocomemä jui'ätöjä. Korome
ötahuiyä rö̧o̧mȩ içhä̧cuȩtä̧ a̧'ä̧rä̧tö̧jä̧.

Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧mä̧ a̧ ä̧rä̧u̧ a̧'cua̧nä̧ amöcuädö
re'tehuächö juiyiyatö pä'ö to ä̧rö̧ huȩnȩ

15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ işa̧rö̧ cuä'ö icu öäre iyähuä yinö jiņö̧'a̧nö̧, Diosrö töäre iyähuä päi'önämä
Jesucristonätä eseunu úcuo tetähuätucuaröja. Ja̧'hua̧nö̧ pädömä u̧huä̧ju̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ chutä
im̧i ̧ ji'äu icu tä ö räopötä pä'ösätó. 16 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'iņä̧, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧
ppä'ädäcuäu cu̧jä̧tu̧cu̧'iņä̧ cunichi'ätucuó. Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ işa̧rö̧ cuä'ö icu iyähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuiäre
iyähuä päi'önä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧mä̧ Diosrö adiu.

17Ucuturu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ ucuotätucui. Hue ömä jȩpä̧tu̧cui,̧ cua̧'cua̧nä̧
cuamöcuädätucu re'tehuächö juiyönä toä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧, jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ hue nö
jö̧ a̧'u̧cuä̧ Chutä ä'ca ö ji ähuäcuotö ja̧'a̧ ö̧. Eseunutä hue önä kä̧tu̧cui,̧ a̧'cua̧nä̧ surojö
päi'önämäcö. Tta̧'cua̧nä̧ surojö pä 'önä cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ ucuturumä adihuä juäimä i'cächoca'a.
18Ujuturu amöcuädömä Diosrötä ucuocuätucui. Ujutumä ―ta̧'cua̧nä̧mä̧ adiunä ucuocuä̧u̧jä̧, o'ca
juiyönä ö̧tä̧ yapare jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä tö̧ja̧ pä'ätöjä― pä'ömä ta̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧. 19 Jiņä̧ isocu
Diosrö cucuocuiyätucua ö pä'ö pätetö jädepömä pä'äji ta̧'a̧nö̧ jareächi'önä ucututäcu chö̧já̧ pä'ö
jä'epösä.

Röji jähuä cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
20 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä, huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ iyähuä işa̧mä̧, i'conä ucuocu ku̧nä̧huä̧ huȩnȩmä̧

Jesús ucuoja micuähuächönä joyánä, hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ o̧huȩja̧tö̧rö̧ Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
Işa̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö o'ädinö. 21 Ja̧u̧, huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ iyähuä
işa̧mä̧, o'ca juiyönä adiunä jȩä̧cuä̧huä̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä jȩä̧tu̧cua̧cu̧já̧, churutä pä̧huä̧
rö̧jö̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. Jesucristonätä chutä ä'ca jo̧mȩ ö̧ eseunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧nä̧ päi'önä
jȩä̧tu̧cua̧cu̧já̧. Ja̧u̧ru̧tä̧ cädome'inä juiyönä 'cuäopönätä úcuo te ähuaröjá. Ye ja̧'hua̧nö̧tä̧
ja̧'a̧cua̧ja̧.

22 Chö̧jä̧hua̧tö̧, pa̧'a̧nö̧ huȩnȩ 'quiepö huȩnȩmä̧, cuami 'qui'ächi'önö cuä̧ju̧cuiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧hué
pä'ö, beometä huȩyu̧tä̧jişä̧tó. 23 Koro'inä pä'opo'ösätó cu̧huo̧juä̧tu̧cua̧ pä'ömä. Tö̧jä̧hua̧
Timoteomä cärenä ö̧'o̧mȩ ö̧ rä'opäjido. Jurunänö ichi'ö ömä ja̧u̧cu̧tä̧ ichö, ucuturu topö
chiçhä̧cua̧sä̧. 24O'ca toi'önä ucuturu a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä Dios ö adihuä
ö̧ja̧rö̧'iņä̧ te'ähuiyätucui ö. Italia rȩjȩnä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucuturu te'ähuätötó. 25Dios mippoönä

ppädä̧ra̧'a̧nä̧tä̧ ka̧cuä̧tu̧cui ̧ ucutu o'ca toi'önä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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