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Piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ ̧nö̧do Jacobo, Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo ja̧ju̧ u̧ ö̧jä̧hua̧. Mateo 13:55 topi Tu̧ru̧hua̧

idepä ö ö̧jä̧hua̧tö̧ ̧mi ̧ po̧mȩmä̧. Jacobomä Jesucristo idepä ö ö̧jä̧hua̧ jiņa̧'a̧do. San Juan
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Jesús ö̧jä̧hua̧mä̧ Judas 1:1 topi.
Jacobo äcuomenämä uböo Jesúsru esetocö pinödo. Juan 7:5 topi. Ja̧'hua̧nö̧ jiņa̧'a̧nä̧ ja̧u̧nu̧

o'ca'a a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧rö̧ pä'ö amöcuädinödo. Ja̧u̧nu̧ o'comenä Tu̧ru̧hua̧ cäecuächinö o'ca'a
Jerusalén ötahuiyä ö Cristonä pä'i'inätörö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧ adi nödo. Hechos
12:17; 15:13-29; 21:17-18'inä topi. Pojätä, Jacobomä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧rö̧jo̧mȩnä̧
iḩuȩyu̧ ̧nojätä jiņa̧'a̧do Nuevo Testamento o'tä ö äcuomenä huȩyu̧cui'̧iņo̧jä̧mä̧, Pablo'inä
iḩuȩyu̧tu̧ juiyäitä. Jacobomä Pablo yanä jähuä huäjuätö icu u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ rö̧ȩnä̧mä̧
ieruhuina'ado jiņä̧. Jacobo'inä Hebreos cuyäru ta̧'a̧nö̧ judíos ö̧ja̧rö̧tä̧ huȩyu̧tu̧ hue'inödo. Jacobo
1:1 topi. Repeäcuähuätä cä'epö huo̧juȩ ̧nö̧ rö̧ȩnä̧mä̧, uböo Jesucristo u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩtä̧.
Mateo 22:36-40'inä, Jacobo 2:8'inä topi.
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Iso jö̧nä̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧ra̧ja̧ pä'ö ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuämä a̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuätä i'cächa'ado

1 1 Ttö Jacobomä,a Dios'inä ja̧'a̧nä̧, Chu̧ru̧hua̧ Jesucristo'inä hueötä jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧sä̧. Israel
ö̧ja̧ ö̧jä̧pö̧ ö̧ ta̧ju̧nu̧ huotö ahuaruhuä'cotö ö pperecuächinätörö huȩyu̧tu̧ hue'ö,

te'äusätó. 2 Chö̧jä̧hua̧tö̧, koro ö'inä koro ö'inä ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö päcuhui'ätucu pä̧nä̧
cui'ätecuächätucu jö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ esehuä̧rö̧tä̧ cuesehuä̧rä̧tu̧cua̧já. 3 Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cua̧ja̧
pä'ö ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö päcuhui'ätucuomenämä, cuami 'qui'ächi'ö a̧cu̧huä̧rä̧tu̧cu̧nä̧
päi'a'ató. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ jo̧mȩnö̧ 'quiyächa'anä
ja̧'a̧tä̧ topätucui, jo̧mȩnö̧ 'quiyächiniyä̧u̧tä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ jo̧mȩnö̧ adicuiyotö jö̧nä̧ huotötä
cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧ recuä rö̧jo̧co̧u̧tä̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧. 5Ucutu u huo̧juȩcu̧nä̧
amöcuädäcuähuä juiyönä ö̧jö̧ ö̧mä̧, Diosrötä jä'epätucui ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ tooca'atä,
repeäcuähuä juiyönä, rö̧ȩnä̧ iyähuä işa̧rö̧tä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jäcuepätucu umä iyähui'äcuotöjä.
6 Ja̧'hua̧nö̧'iņä̧ päda'anä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧nö̧tä̧ jä'epätucuirö ―¿Iy̧ä̧cua̧cö̧? ¿Iy̧iy̧ä̧cua̧cö̧?―
pä'ö ji'̧quiçha̧nö̧'iņä̧ to'ijicu amöcuädäcuähuä juiyönätä. ―¿Iy̧ä̧cua̧cö̧? ¿Iy̧iy̧ä̧cua̧cö̧?― pä'ö
amöcuädä'chömä kä̧rö̧'coppa döomenä dubora rö̧ora ö ajiya yu'huecu kara'acu'inä, kara'acu'inä
ȩmip̧a̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ hua̧. 7 Ja̧'hua̧nö̧ amöcuädajimä ―Chu̧ru̧hua̧ ö̧mä̧ jiy̧ȩtȩtä̧'iņä̧ chȩmä̧cua̧sä̧―

a1:1 Jacobo im̧im̧ä̧ jäyätä pä näcutó säbäräri ̧huȩnȩnä̧ ―San ago― jö̧nä̧. Korotö ̧huȩnȩnä̧ ―Tiago― jö̧nä̧
pä'inätödo Jacobo pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ recuo a̧'ȩ ö̧jiņö̧ o'ca'amä im̧i ̧ päi'önä ―San Jacobo― pä ömä―San Tiago―
jö̧nä̧tä̧ juoächina'a ö San ago jö̧nä̧ pä'inätö säbärärimä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jäyä ja̧'a̧tó. Griegos ̧huȩnȩnä̧ ―Ιάκωβος―
jö̧nä̧ ―Iakobos― pä'ömä Jacobo pä'ö pähuä.
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pä'ö'inä amöcuädó, 8 ja̧'hua̧nö̧ todärenä amöcuädäcuähuä işa̧mä̧ o'ca juiyönä jȩö̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧
'quiyönä ko̧cö̧.

Úcuo juiyönä kö̧'iņä̧, järe ru̧hua̧'iņä̧ ya̧nä̧ jähuätä ja'ate'ö úcuo te äu'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ
9 Ya̧tȩ tö̧jä̧hua̧ úcuo'inä juiyönä kö̧mä̧, úcuo işa̧ jö̧nä̧ päi'inö amöcuädö eseu'a̧nö̧ ja̧'a̧tó.

10 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ järe ru̧hua̧'iņä̧ úcuo juiyönä juoächomenämä eseutä eseu'a̧nö̧ hua̧, ajare'cua
ȩ'u̧ toepächaji'a̧nö̧tä̧ toepä̧chä̧cua̧ ja̧'a̧ ö̧ ja̧u̧'iņä̧. 11 Kä̧hua̧ räoi'omenä du'unä kä̧dȩpo̧mȩnä̧
ajare'cuamä jo'i'ö, ȩ'u̧ jä̧'ij̧ö̧mä̧ a'ähuächö a̧'cua̧cu̧nä̧ öadihuä jä̧'ij̧ö̧mä̧ toepächa'a. Juhua'a jö̧
ta̧'a̧nö̧ järe ru̧hua̧ pä'ijö'inä upparuhuä̧chä̧cua̧, o'ca juiyönä amöcuädä'chä'ijöcutä.

Diosmä a̧'cua̧nä̧ adiunä amöcuädönätä ucuocu huȩnȩ
12 Ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä a̧mi ̧ 'qui'ächi'ätömä adiunä ö̧jä̧cuo̧tö̧tó, ja̧u̧ ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä
a̧mi ̧ 'qui ächi'ö o'ca'amä a̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ ö̧ huȩnä̧cuä̧huo̧bö̧, Diosmä churutä repe'ätörö

iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņo̧bö̧ ȩmä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧. 13 Surojö ö ka̧cuä̧mö̧ topäcuähuotö pä'i'ätömä
―Diostä ka̧cuä̧mö̧ toäcusä― jö̧nä̧ pä ö juiyö'a̧nö̧ ja̧'a̧. Diosmä surojö juäinämä ka̧cuä̧mö̧'iņä̧
topäcuähui'ocö. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ surojö ö ka̧cuä̧mö̧ topocö. 14 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
ya̧cu̧nä̧rö̧mä̧ jȩ a̧ pä'ö hueähui'ocö juäi jitötä öjö'come ötä jäyäcu amöcuädönä ȩpö̧ icua'a,a
öjö'cäji jacuätä ȩquip̧ö̧nä̧ päi'önä. 15 Ja̧u̧nu̧ o'comenä jȩ a̧ pä'ö hueähui'ocö juäi öjö'cäjitä

ȩquip̧o̧mȩnä̧mä̧, suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ uhuäbecu röta'a. Ja̧'hua̧nö̧ uhuäbecu rötäji
o'ca'a 'quiyächomenä röjinämä hua'aretä uhuäbecu röta'ató.

16 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, jäyämä cuamöcuädätucuä'. 17O'ca juiyönä adihuä juäi'inä, jo̧mȩnö̧
adiunä jö̧'iņä̧ tȩa̧u̧ Jä'o päi'önä kada'ca hua̧mä̧ ö̧jo̧mȩ ju'toju u jui'ä̧dä̧rö̧ iyä'ijötó. Ja̧u̧ tȩa̧u̧ Jä'o
päi'önä kö̧mä̧ todärenä amöcuädäcuähuä'inä, pärotä'chö icu amöcuädäcuähuä'inä jui'̧a̧,
jo̧mȩ pärohuä'chö kö̧'a̧nö̧mä̧. 18 Ja̧u̧mä̧, churutä pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ iso jö̧ huȩnȩ ö̧ tuhuäpächönä
jȩiņä̧u̧jä̧, o'ca juiyönä uhuäbe'inö juäi ömä ä'canä uhuäpächinätö jö̧nä̧ huotö tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö.

19 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧, o'ca päi'önänö cuä̧ju̧cuä̧tu̧cua̧ pä'ömä jo̧mȩnö̧tä̧ kä̧tu̧cui ̧
o'ca toi'önätä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cucuocuätucua pä'ö'inä, cu̧ra̧huä̧ri'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö'inä recuonänö
a̧'ä̧rä̧tu̧cui,̧ 20 ö̧ja̧ ö̧ra̧huä̧rä̧'chö̧mä̧ Dios ö surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächoca'a ö. 21 Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä iditä'chö icu juäi ö'inä, abora̧'a̧ päi'önä suronä amöcuädäcuähuä ö'inä
ko̧'ä̧dä̧cuä̧u̧ icuipö, cúcuo juiyönä kä̧nö̧tä̧ iḩuȩnȩ jacuä do'ädö ku̧nä̧huä̧ huȩnȩtä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧
huȩnȩmä̧ cu̧jip̧ä̧'chä̧tu̧cu̧nä̧ hueyecuoca'atä ppäda pä'ömä ujuru ka̧'a̧.

―Repedä'ijönätä kä̧tu̧cui―̧ pä'ö hueähui'inö huȩnȩ
tä̧ju̧cuo̧mȩnä̧mä̧ ejächi'ö kä̧cuä̧huä̧tä̧ i'cächa'ado

22 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧mä̧ ä̧ju̧cu̧tä̧mä̧ cuä̧ju̧cuä̧tu̧cuó̧. Jȩpö̧'iņä̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ja̧, cua̧mo̧nä̧tä̧ yapare ji'äcuäu cu̧jä̧tu̧cu̧ juiyäcua'anö. 23 Iḩuȩnȩ rä̧mip̧a̧'a̧ jȩpö̧'iņä̧
jȩo̧ca̧'a̧ra̧'a̧ ä̧ju̧cu̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧jim̧ä̧ 'ä toäcuähuodänä i'ä topäcuähuäji'a̧nö̧tä̧ hua̧tó. 24 Ja̧'hua̧nö̧
hua̧mä̧ topäcuäu kä̧nö̧mä̧ ―¿ja̧'hua̧nö̧ hua̧sä̧di?̧― pä'ömä amöcuädö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ rä'opö
i'̧cho̧mȩnä̧ ―¿ a̧'a̧nö̧ hua̧sä̧jó?― pä'ö toäcuähuäjimä o'ca päi'önätä unichi'ö. 25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
päcuäi adiutä jö̧nä̧ ejächi'önä Hueähuä Huȩnȩtä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ topä̧rö̧mä̧, icuipö'inä icuicuä
juiyönä jiy̧ȩnä̧tä̧ kö̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ unichi'äcuähuä juiyönä ä̧ju̧cu̧'iņä̧ ä̧ju̧cua̧'a̧nä̧, ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩpö̧'iņä̧ kö̧mä̧, adiunätä ö̧jä̧cua̧tó chutä jȩö̧ juäi ömä.

a1:14Mateo 12:33-37
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Diosrö esetö kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
26Ucutu u ya̧tȩ ― ömä Diosrö esetösä― pä'ä'ijö ö̧ja̧'a̧nä̧ chutä iḩuȩnȩ pȩä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧ pä'ö

jȩru̧pa̧mä̧, a̧'cua̧nä̧ amöcuädömä yaparetä pä'äutó. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧ Diosrö eseta pä'ö jȩö̧mä̧
jacuänä jähuä juiya'a ö micuähuocö. 27 Tä'o Dios ä'ca ö iditä'chäcuäu icuähuä juiyönä päcuäi
adihuä juäi churutä esetö kä̧cuä̧huä̧mä̧ piy̧ȩ ja̧'a̧tó: Reyotörö do'ächö toäcuähuä'inä, rȩcua̧mö̧
usurä ȩmä̧u̧ pä̧nä̧ do'ächö toäcuähuä'inä ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ jähuä ö iditä'chäcuäu icuähuä
juiyönä chutä ö̧jö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ja̧'a̧tó.

―Repedä'ijönätä kä̧tu̧cui―̧ pä'ö Hueähuä Huȩnȩnä̧ ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

2 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧ Tu̧ru̧hua̧ Jesucristorö, chutä säruunä öadihuänä kö̧rö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧
pä'ömä ka̧ra̧rö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä juiyönä kä̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tu̧cuiŗö̧.

2 Ya̧tȩ ödo'chenä oro işo̧bö̧ rä̧cu̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧ a̧'cua̧cu̧nä̧ a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ jiņä̧ yo̧mȩtȩ
päcuip̧ä̧rä̧tu̧cuo̧mȩ doächa'anä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ ka̧ra̧ usurä işa̧, ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧ idicuä̧ta̧tä̧ 'ca̧tä̧u̧'iņä̧
doächomenä, 3 a̧'cua̧cu̧nä̧ a̧diḩuä̧ta̧ 'ca̧tä̧u̧ru̧tä̧ repe'ächi'önö topö, ―ucumä pȩnȩ adihuometä̧
pä̧mä̧di―̧ päcuhuätucu umä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ usurä işa̧rö̧mä̧, ―ucumä yȩnȩtä̧ kä̧hui,̧ ja̧'hua̧nö̧
jo̧ca̧'a̧ jö̧ ö̧mä̧, chö̧jä̧piy̧ä̧ ppeyé rȩjȩtä̧ pä̧mä̧di―̧ 4 päcuhuätucu umä ¿im̧içu̧nä̧ jö̧nä̧
toäcuähuä jo̧ca̧'a̧ tä̧ji ̧ ucututä işa̧rö̧ suronä amöcuädö micuähuächönä pä'ö cuicuätucua'amä?
5 Chö̧jä̧hua̧tö̧ re ni'̧ä̧tö̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui.̧ ¿Diosmä pij̧ä̧ ö̧ usurä isotörötä ȩma̧ pä'ö amöcuädocö
pinö tä̧ji,̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ ruhuotö jö̧nä̧ huotö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ömä? ja̧'hua̧ta̧nö̧
¿huea'anä kä̧cuä̧huä̧ churutä repe'ätörö iya pä'ö ji'äu u̧ju̧niņö̧ ȩmiy̧a̧rö̧ pä'ömä? 6 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ucutumä ucuotäcuähuä juiyönä jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧jä̧tó usurä işa̧rö̧mä̧. ¿Järe ruhuotömäcö tä̧ji ̧
ucuturu ucuotäcuähuä juiyönä hue'ä̧rä̧tö̧mä̧? ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿ruhuotö ä'ca ö pä'ö icuähuome
ujurucu jȩpö̧ ucuturu ȩmip̧ä̧rä̧tö̧mä̧? 7 ¿Jahuätömä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧ adihuä im̧i ̧

suronä pä'ä'chocotö tä̧ji?̧ 8Hueähuä huȩnȩ jiņä̧ isocu jueipä huȩnȩ iso päi'önä päö'anö
jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ adiunä jȩpa̧ja̧tö̧jä̧. Pa̧'a̧nö̧ päome: ―Cua̧hua̧ru̧hua̧rö̧mä̧ repecu'a̧nö̧ ja̧'a̧,
ucutä cua̧mo̧nä̧ repecuhuäu ta̧'a̧nö̧tä̧―b päome. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧rö̧mä̧ im̧içu̧nä̧
hua̧rö̧ tocu'huätucu umä suronä jȩpa̧ja̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ ö̧
ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nä̧huo̧tö̧tä̧ pä'i'ajatöjätó. 10Hueähuä huȩnȩmä̧ o'ca juiyönätä jȩ a̧'a̧nä̧,
jiy̧ȩtȩ hueähuätä'inä hueyucu umä, Hueähuä Huȩnȩ ö̧mä̧ o'ca juiyönä ö̧tä̧ huȩnȩ huajatö.
11―Cuirecua pocojucu'inä, cuirecuo pocöcu'inä suripächömä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'―c pä'inömä
―Ttö̧ja̧ işa̧rö̧mä̧ cuä'ö cuicuätucuä'―d jö̧nä̧'iņä̧ pä'inö. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuirecua pocojucu
suripächö suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧nä̧ ka̧ra̧rö̧mä̧ cuä'ötä cuicuätucu umä Hueähuä Huȩnȩ ö̧
huȩnȩ huotötä pä'i'ajatöjä. 12 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ¿ ejächi'önä Hueähuä Huȩnȩnä̧ micuähuächönä
pä'ö içuä̧cua̧sä̧di?̧ pä'ö amöcuädönö ucuocu'inä, jȩpö̧'iņä̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutumä. 13Micuähuächönä
pä'ö icuähuämä re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä juiyönätä pä'ö icuähui'äcua'ató re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä juiyönä
kiņä̧tö̧rö̧mä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ re rö̧jö̧nä̧ toäcuähuätä ja̧'a̧tó micuähuächönä pä'ö icuähuä ö'inä
abonänö juruhua'amä.

Iso jö̧nä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ uhuähua'a pä'ö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

14 Chö̧jä̧hua̧tö̧, ya̧tȩ ― ömä cha̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kö̧sä̧― pä'ajimä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧ jui'ö
kä̧nö̧ päö ömä ¿micuähuajacu tä̧ji?̧ ¿A̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧tä̧ ö̧jip̧ö̧nä̧ ppädajacu tä̧ji?̧ 15 Tö̧jä̧hua̧
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jö̧nä̧ hua̧ jö̧ ö̧'iņä̧cö̧, töjähuaju jö̧nä̧ huaju jö̧ ö̧'iņä̧cö̧ ö̧'ca̧tä̧huä̧ta̧'iņä̧, mo̧ro̧ jiņö̧ a̧'u̧cuä̧
ucui'ä̧cuȩ'iņä̧ juiyönätä ö̧ja̧'a̧nä̧ 16 ucutu u ya̧tȩ ja̧'hua̧nö̧ huotörö, ―huȩnȩ juiyönä tätucui,

du̧'huo̧sȩnö̧'iņä̧ pä'i'ätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ su'huädi'ö'inä su'huädi'ätucui― depänä ö̧jo̧mȩnä̧
recuä rö̧jö̧'iņä̧ iyoca'ara̧'a̧tä̧ päö ömä ¿däje ö micuähuajacu jä̧ ö̧? 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧ji'̧a̧nö̧, a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyö ömä jiy̧ȩtä̧mä̧ 'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧.
18 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ korotö pönämä pä'ajatö: ―Ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧tä̧ kö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ ka̧ra̧ pö̧nä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧ kö̧― jö̧nä̧ pä ö ömä pärocua'a ömä
pa̧'a̧nö̧ pä'ajisätó: ―Ucutumä ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä kä̧nö̧ cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧tä̧
ij̧ȩpä̧tu̧cui ̧ ö̧. Ttömä cha̧'cua̧ chu̧huȩnä̧rö̧mä̧ chij̧ȩpä̧cua̧sä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧―.
19 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Diosmä ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧ pä'ö cuesetätucua'amä adihua'a. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ä̧huȩ ö̧'iņä̧
esetömä ö̧'ä̧huä̧tö̧tó. 20 Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ jui'ätö jö̧nä̧ pä'ajatömä amöcuädätucui, a̧'cua̧
huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyö ömä 'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧ pä'ömä.

Abrahamrö'inä, Rahabrö'inä cä'epö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
21 ¿Tä̧do̧miņä̧ Abrahammiņä̧mä̧di ̧ ö̧? ¿Ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ Dios ö adihuä işa̧ pä'i'ocö

pinö tä̧ji,̧ iyähuä päi'önä ku icu iyähuome ju'tä i ̧ ̧ Isaacrötä cä'epö u̧huä̧no̧mȩnä̧mä̧? 22 A̧'cua̧
u̧huȩnä̧rö̧cu̧, ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩö̧cu̧ jiņä̧ jiy̧ȩtȩ jähuätä jö̧nä̧, a̧'cua̧ u̧huȩnä̧rö̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧
jȩo̧mȩ ö̧tä̧ jo̧mȩ päi'ina'amä ¿huo̧juä̧chi'̧o̧co̧tö̧jä̧ tä̧ji?̧ 23Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧tä̧
pätecuächina'a: ―Abrahammä Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧riņö̧. Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ u̧huȩnä̧riy̧ä̧cu̧ Chutä ö
adihuä işa̧ päi'önä jȩiņä̧cu̧―e päome. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ―Dios a̧hua̧ru̧hua̧ repeäcu― jö̧nä̧tä̧
pä̧'ä̧hua̧ pinö. 24 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ― ö̧ja̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧'iņä̧ Dios ö adihuä
ö̧ja̧ pä'i'ätö― pä'ömä u̧cuȩpä̧rä̧chi'̧ä̧tu̧cua̧ pä'ö ja̧'a̧tó, a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧cö̧.

25 Rahab, micuänä kidepä iyä'chäcuähuä isaju'inä, ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ ¿ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧
Dios ö adihuä isaju pä'i'ocoju pinäju tä̧ji,̧ hue'ähuotörö do'ädäjäju'caju ko̧ro̧mä̧nä̧tä̧ hue'ö
kicuomenämä? 26 T depämä a̧'cua̧ru̧hua̧ toönämä 'corupä'i'ätö jö̧nä̧tä̧ ja̧'a̧. Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧
a̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧mä̧ ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyö ömä 'corupä'i'ätö jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧tó.

T ̧nȩmä̧ ya̧tȩ'iņä̧ iteyodocö ja̧'a̧ ö̧ ju'toju jähuä amöcuädäcuähuätä recuä rö̧ja̧'a̧do

3 1 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucutu umä huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧ recuätö jö̧nä̧mä̧ juocuhuächätucuó, ujutu
huo̧juȩcuä̧ ö̧ja̧mä̧ abonänö micuähuächönä pä'ö icuähuotö jö̧nä̧ huotötä tö̧jä̧cua̧'a̧ ja̧'a̧ ö̧.

2 Koronö pönämä ihueye o'ca toi'önätä hueyecuä'chötä hueyecuä'chätöjä. Ya̧tȩ pö̧nä̧ päcuäi
adihuä huȩnȩtä̧ päähuä işa̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ jo̧mȩnö̧ adihuä işa̧tä̧ jö̧nä̧ huaji. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧mä̧ idepä'inä
jä̧ ä̧pä̧ya̧tä̧ pȩ'ä̧dä̧rä̧cuä̧hua̧ji.̧ 3 Pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧cä ca̧hua̧yu̧tu̧ änä 'ca̧tä̧dö̧ tu̧ju̧no̧mȩnä̧mä̧
ujuturutä esetönä, jä äpäyotörötä pȩ'ä̧dä̧rä̧tö̧jä̧. 4 Bäreu huoi'quiyu'inä amöcuädätucui. Bäreu
o'ca ja̧'a̧nä̧, kä̧rö̧'coppa'inä pä̧içu̧nä̧ dö'ö icua'anä'inä pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ pȩä̧dä̧ro̧mȩ päte'ötä
'chö̧nä̧ pȩ'ä̧dä̧rö̧, huoi'ca pȩä̧dä̧rä̧bi ̧ a̧'u̧cuä̧biţä̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧. 5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ̧nȩmä̧ depä
jähuä ömä ppo̧ö̧ juäitä ja̧'a̧nä̧, bäreu jähuätä päi'önä a̧mo̧nä̧ úcuo te'äcuäu ucuocu cunä
päi'a'a. O̧cu̧rä̧mä̧ ji'̧quiçha̧ja̧rä̧tä̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ de'a rö̧o̧mȩ'iņä̧ o'ca juiyönätä rȩdȩcuä̧chö̧ cuo'ö
icua'amä amöcuädätucui. 6 T ̧nȩmä̧ ocurä jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧tó, ja̧'hua̧ta̧nö̧ pij̧ä̧ jä̧ ä̧yä̧jä̧, surojötä
ȩcä̧jä̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ̧nȩmä̧ depänä ka̧cu̧ u̧ jiy̧ȩtȩtä̧ ja̧'a̧nä̧ jä äpäyotörötä
surojuoepa'a. O'ca juiyönä uhuäbe'ö ku̧nä̧huä̧ra̧'a̧ rȩbȩu̧nä̧ rȩdȩcuä̧cha̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ja̧u̧ ̧nȩmä̧
surojö kuhuä'chö icuähuome ö rȩdȩcuä̧chä̧ra̧'a̧. 7O'ca toi'önä pä̧içuä̧tö̧ de'a ruhuärö teyodö
ku̧nä̧tö̧ ö̧ja̧mä̧, o'ca toi'önä ppiy̧u̧ ju'tojunä co̧'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, o'ca toi'önä rȩjȩnä̧ do'ähuätörö'inä,
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o'ca toi'önä dubora rö̧ora jacuä ka̧cuä̧tö̧rö̧'iņä̧. 8 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ya̧tȩ'iņä̧ ö̧ja̧ işa̧mä̧ chutä
iņȩ'iņä̧ teyodocö. Tiņȩmä̧ surojötä jö̧. Huirodö'inä huirodäcuähui'ocö. 'Corupä 'önä niy̧ȩcuä̧ ö̧
su̧'pȩnö̧tä̧ jö̧. 9 Tiņȩnä̧ ucuocumä, Tä'o Diosrömä adiunätä pä'ätöjä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧,
Dios jö̧ ta̧'a̧nö̧ huotö ö̧jö̧nä̧ adi nä̧u̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧ suronätä pä'ä'chätöjä. 10 Täńämä, jiyätenätä
ja̧'a̧nä̧ adiunä pätö'inä, suronä pätä'chö'inä räopä̧ra̧'a̧. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ jö̧nä̧mä̧ adihuoca'ató
chö̧jä̧hua̧tö̧. 11 ¿Ajiya ppöepäju jijute ötämä adihuoya'inä, reoya'inä räopö tä̧ji?̧ 12 ¿Aceitunamä
higo daunä huȩja̧'a̧ tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ¿higomä uva po'tänä huȩja̧'a̧ tä̧ji?̧ Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ jijute
ajiya ppöepäju umä ajiya adihuoyacu, reoyacu jö̧nä̧mä̧ rä'opö ko̧ca̧'a̧.

13Ucutu u ya̧tȩ u̧huȩpä̧rö̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ hua̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧, huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ö
úcuo juiyönä ö̧jö̧mä̧ ij̧ȩpö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧tó ij̧ȩcuä̧chö̧nä̧ jȩö̧nä̧tä̧. 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ reoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧
a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ucuturu adihua pä'ötä usähuä'inä pä̧huä̧ ucuhuätucu umä cua̧mo̧nä̧ úcuo
tecuhuähuätucua pä'ömä jo̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ iso jö̧ huȩnȩ to'ijicu pä'chäcuähuätä
ja̧'a̧tó. 15 Ja̧u̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuämä ju'toju umä ichoca'a. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pij̧ä̧
jähuätä jö̧, a̧'cua̧ru̧hua̧ jähuämäcö. Ähue ä jähuätä jö̧. 16 A̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧cu̧, jitörö adihua
pä'ötä pä̧huä̧ uhuähuäcu ko̧mȩmä̧, a̧'cua̧ pö̧nö̧ amöcuädäcuähuocötä, o'ca juiyönä suronä
jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ ko̧mȩtó ju̧huȩnȩmä̧. 17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ huo̧juȩcu̧nä̧ amöcuädäcuähuä ju'toju u
ichömä äcuomenämä päcuäi jähuänä amöcuädäcuähuätä i'cächa'a. Ja̧u̧nu̧ o'comenämä huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, a̧'cua̧ diyaunä kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, ä̧dä̧to̧'ä̧ro̧ca̧'a̧tä̧ jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, re topö
kä̧cuä̧huä̧cu̧ u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ adiunä jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧cu̧ su̧'pȩnö̧ jö̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧
i'cächa'a. Ka̧ra̧rö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä juiyönä, ja̧'hua̧ta̧nö̧ a̧mo̧nä̧ yapare jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧
juiyönä kä̧cuä̧huä̧ i'cächa'a. 18Huȩnȩ juiyönä ö̧jiy̧a̧tö̧ pä'ö jȩpä̧tö̧mä̧, u̧huä̧ju̧ huȩja̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧nä̧ surojö juiyönä kä̧cuä̧huä̧mä̧ huȩnȩ juiyönä kä̧nö̧tä̧ ku̧nä̧tö̧.

Ttúcuo juiyönä ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

4 1 Rohuähuä'chö kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä'ä'chäcuäu kä̧cuä̧huä̧'iņä̧ ¿ucutu umä torö räo̧pä̧ra̧'a̧ ö̧?
¿Ucututä cua̧mo̧nä̧ cuidepä jacuä ö kö'cähuä rohuäu ko̧mȩ ö̧ räo̧pä̧ro̧ca̧'a̧ tä̧ji?̧

2 Kö'cächi'önö to̧pä̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ ȩmö̧mä̧ ȩmo̧co̧tö̧jä̧. Cuä'ö icu'inä, pä̧huä̧ u'u'inä
cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧nä̧ jo̧mȩnö̧mä̧ pä'i'ocotöjä. Pä'ä'chäcuäutä, rohuähuä'chötä kä̧tö̧jä̧. Jui'ötä jui'ätöjä
jäcuepätucuoca'a ö. 3 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jäcuepätucuäjimä ucuturutä adihua pä'ö, suronä
amöcuädä'chö kä̧nö̧ jäcuepätucua'a ö ȩmo̧co̧tö̧jä̧. 4 T recua pocojuru, recuo pocörö
mȩo̧pä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ huotöjätó ucutumä. Pij̧ä̧ jähuätä repeäcuähuämä Diosrötä
to'ijicu jȩä̧cuä̧huä̧ ja̧'a̧ pä'ömä ¿jerupätöjä tä̧ji?̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ jähuätä repe'ömä Diosrö
a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧ işa̧tä̧ pä'i'ötó. 5 ¿Huȩyu̧cuä̧ huȩnȩmä̧ amonätä̧ päa'acö pä'ö amöcuädätöjä
tä̧ji?̧ pa̧'a̧nö̧ päa'amä: ―A̧'cua̧ru̧hua̧ ujutunätä kö̧mä̧, “Ttö ka̧tä̧hua̧rö̧tä̧ repe ahué” pä'ö pä̧huä̧
u'u―b jö̧nä̧. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ juhua'a ö'inä abonänö rö̧ȩnä̧ mippoönä ppä̧'ä̧dä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧

ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧ pä'ö: ―Tta̧mo̧nä̧tä̧ úcuo te'äcuähuätörömä ya'ocutä ya̧'o̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ úcuo juiyönä kä̧tö̧rö̧mä̧ mippoönätä ppä̧'ä̧dä̧rö̧―.f

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ pä'i'ätucui. Ähue ärömä to'ijicu
päi'önätä ya'ocu icuätucuirö. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cu̧ ucutu umä tö'ipächä̧cua̧. 8Diosrötä
tö'cöpächätucui. Ja̧'hua̧nö̧ jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cu̧ Ja̧u̧'iņä̧ ucuturu ötö'cöhuä̧chä̧cua̧. Ucutu suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotö cu̧mö̧piy̧ä̧tu̧cu̧mä̧ töcäu icuätucui. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ucutu todärenä
amöcuädäcuähuä ö̧ja̧ cua̧'cua̧nä̧ cuamöcuädätucumä adihuächi'önä adicu icuätucui.
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9 Juiyupächi'ö a̧'u̧ u'u ajuähuätucui. Ya̧cu̧huä̧huä̧tu̧cu̧mä̧ a̧'u̧ uhuähuänätä pärotö icuätucui.
Cuȩsȩhuä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ cua̧'cua̧ a̧huȩcuä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ pärotö icuätucui. 10 Cu̧ru̧hua̧tu̧cu̧ ä'ca ömä
cúcuo'inä jui'ätötä pä'i'ätucui. Ja̧'hua̧nö̧ päcuhui'ätucuomenätä úcuo ö̧ja̧ päcuhui'ätucunä
cä'epö u̧ju̧nä̧cuo̧tö̧jä̧.

11 Chö̧jä̧hua̧tö̧, cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ huotö ötö'cö, korotöcumä suronä cucuocuä'chäcuähuätucuä'.
Ö̧jä̧hua̧ ötö'cö suronä ucuocu micuähuächönä pä'ö icumä, Hueähuä Huȩnȩ'iņä̧ suronätä
pä'ö micuähuächönä pä'ö ku̧nu̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ Hueähuä Huȩnȩ micuähuächönä pä'ö
cu̧ju̧nä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ Hueähuä Huȩnȩ jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧mä̧ huocotöjä. Hueähuä huȩnȩ
micuähuächönä pä'ö icuähuä ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ huotö pä'i'ajatöjätó. 12 Ya̧tȩtä̧ ja̧'a̧tó Hueähuä Huȩnȩ
pȩä̧dä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧mä̧. Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧tó ppäda pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ ppädö'a̧nö̧ hua̧mä̧, be'epäjipö icua
pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧ be'epäjipö icu'a̧nö̧ hua̧mä̧. Ucutumä, cu̧jä̧hua̧rö̧ micuähuächönä pä'ö cuicuätucu
juiyö'a̧nö̧tä̧ huotöjätó.

13 Jitämä yotöcunä päcuhuä'ijätucumä mä̧cuä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ päda'anä. ―Jitä mo̧ro̧ jö̧ ö̧'iņä̧,
yo̧ȩi ̧ mo̧ro̧ jö̧ ö̧'iņä̧ ja̧u̧ ötahuiyära̧'a̧ ̧'chä̧cuo̧tö̧jä̧. Juhua'a ömä ya'ute a̧'ȩ jo̧mȩnä̧ kä̧nö̧
mitä'chö'inä iyä'chö'inä jȩpö̧ pärätä tȩmä̧cuo̧tö̧jä̧―. 14 Ja̧'hua̧nö̧ päcuhuä'ijätucua'anä yo̧ȩi ̧
mo̧ro̧ jä̧cuȩmä̧ jerupätöjätó. ¿A̧'cua̧rö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧mä̧ däje jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧? Diyahuoppa jurunätä
ij̧ȩcuä̧choppa jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ ja̧'a̧tó. Ij̧ȩcuä̧chä̧ji ̧ o'ca'amä toepächoppa. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pa̧'a̧nö̧tä̧
päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧: ―Chu̧ru̧hua̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ cha̧'cua̧rö̧ ö̧mä̧ pa̧'a̧nö̧'iņä̧, pa̧'a̧nö̧'iņä̧
jȩtä̧cuo̧tö̧jä̧― 16 jö̧nä̧ päcuhuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧mo̧nä̧tä̧ úcuo te'äcuäu cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧tä̧
ucuocuä'chätöjä. Ja̧u̧ juäi a̧mo̧nä̧ úcuo te'äcuäu ucuocuä'chäcuähuämä o'ca juiyönätä surojötó.
17 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adihuä juäi jȩä̧cuä̧huä̧ u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ jȩpo̧cö̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧tä̧ jȩpö̧tó.

Ahuaruhuä judíos ö̧ja̧ ö̧ järe ruhuotö a̧'cua̧ huȩnä̧ro̧co̧tö̧rö̧ täbotönö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ

5 1 Jitämä järe ruhuotö jö̧nä̧ huotö, mä̧cuä̧ ä̧ju̧cuä̧tu̧cui ̧ ucuturu päda'anä. Ucutu usurä
cuȩmä̧huä̧tu̧cuä̧cuȩ amöcuädö ajuäutä huopätucui. 2 Cuiäretucumä pparuhuächötä

pparuhuächinötó. Cu̧'ca̧tä̧huä̧ ̧yu̧'iņä̧ isotötä 'co'ö cuinötó. 3 Cuiäre oro'inä, pärätä'inä
ö̧tä̧nȩcuä̧chö̧tä̧ ö̧tä̧nȩcuä̧chiņö̧tó. Ja̧u̧ ö̧tä̧nȩtä̧ jä̧cua̧'a̧tó topinö jiäcuähuä işa̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuturu
to'ijicu jiähuä̧cuȩmä̧, ocuränä cuo'ö icua'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ cuidepämä ucui'äcua'ató. Röji pä̧nä̧tä̧
ja̧'a̧nä̧ cuiäretucumä hua̧'a̧dä̧rö̧ rö nätöjätó. 4 Cuiŗȩjä̧nä̧ adicuä ö̧ja̧rö̧ adi nö micuä yaparenä
jȩpö̧ cuimitätucuocö jiņö̧mä̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ huo a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ ucuturu to'ijicu jiähuä̧u̧jä̧tó. 'To'ö
adicuä ö̧ja̧ a̧juä̧huä̧rö̧nö̧ huo ä'chinömä o'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧c ä̧ju̧cu̧nä̧ päi'önä rȩbȩhuiņa̧'a̧tó.
5Ucutumä pij̧ä̧nä̧ kä̧nö̧mä̧ ucuturutä adihua pä'ö a̧'cua̧cu̧nä̧ kä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧ juo'ächinätöjä.
Äji cuäcuähuotörö cuä'ö cuäcua'a ä'canä ubärehuächönä u̧cuȩ yä'cha'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
cuamiso'quinä ucuturu adihuome päte'ötä jȩpö̧, cuä̧tȩcuä̧tä̧ rö̧ä̧chö̧nä̧ jȩpiņä̧tö̧jä̧ ucutumä.
6Huȩnȩ juiyönä kö̧rö̧mä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ku̧nu̧, cuä'ötä cuä'ö icuinätöjä chutämä pärocua'a ömä
jȩo̧ca̧'a̧nä̧tä̧.

Usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ a̧mi ̧ 'qui'ächö ö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, Tu̧ru̧hua̧ ichome jubö cuami 'qui'ächi'ö kä̧tu̧cuij̧ó. Pä anä cuähuä

ku̧nä̧huä̧ işa̧ u̧ju̧nä̧ji ̧ u̧huä̧ju̧ re niy̧ö̧ huȩjo̧mȩ jubö, ami 'qui'ächi'ö a̧huä̧ra̧'a̧mä̧ amöcuädätucui,
ä̧cuo̧mȩnä̧ ichoya'inä, röjinä ichoya'inä icha'anä ami 'qui'ächi'ö a̧huä̧ra̧'a̧mä̧. 8Ucutu'inä juhua'a

c5:4 O'ca juiyönä Ju̧ru̧hua̧ päome säbäräri ̧huȩnȩnä̧mä̧ ―Señor de los ejércitos― päome. Judíos ö̧ja̧ ja̧'hua̧nö̧
pä nömäya̧nä̧ ö̧ Dios umöhuäyotö isoppahuotö juruhuätö su̧ro̧da̧u̧ jö̧nä̧ pä'ö pä'inätödo. Jahuätömäpa̧ja̧cuo̧mȩ'iņä̧
juiyönä recuätödo. Ttö̧rö̧ä̧'iņä̧ bärepätö, örohue'ä'inä ku̧nä̧rä̧tö̧. Jahuätö'inä Ttu̧ru̧hua̧do Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios o'ca juiyönä
Ju̧ru̧hua̧mä̧.
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jö̧ ta̧'a̧nö̧ cuamiso'quitucunä 'quiyönä kä̧nö̧ cuami 'qui'ächi'ö a̧'ä̧rä̧tu̧cui,̧ Tu̧ru̧hua̧ ichäcuomemä
täcö tö'cöhuächa'a ö. 9 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧mä̧ pärocua'a ö curohuecuä'chätucuoca'atä kä̧tu̧cui,̧
micuähuächönä pä'ö icuähuotötä päcuhui'ätucua'acu. Micuähuächönä pä'ö icuähuä işa̧mä̧
äpate ä'catä kö̧tó. 10 Chö̧jä̧hua̧tö̧, Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ Ttu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ ji ähua'a ö
usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ö ö̧jiņö̧ huȩnȩ amöcuädätucui, jahuätö jiņö̧ ta̧'a̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö ucutu'inä. 11―Usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧ a̧mi ̧ 'qui'ächi'ä'ijätömä adiunä kä̧tö̧―
jö̧nä̧ pä'ä'ijätöjä ujutumä. Job ami 'qui'ächi'ö ö̧jiņö̧ huȩnȩ'iņä̧ ä̧ju̧cuiņä̧tö̧jä̧ ucutumä. Job röjinä
ö̧jä̧cuȩ Tu̧ru̧hua̧tä̧ amöcuädinömä u̧'huȩpä̧rä̧chi'̧iņä̧tö̧jä̧ ucutumä, a̧'cua̧ diy̧a̧pa̧ pä'ö'inä, re
rö̧jö̧nä̧ toäcuähuä işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ ö̧ja̧'a̧mä̧. 12 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chö̧jä̧hua̧tö̧, jiņä̧ iso jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧
jö̧mä̧, jiy̧ȩtȩ'iņä̧ pä'ä'chömä cu̧ju̧nä̧tu̧cuó koro juäi jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧. Mo̧ro̧jä̧ im̧iņä̧'iņä̧, pij̧ä̧
im̧iņä̧'iņä̧, koro juäi im̧iņä̧ jö̧ ö̧'iņä̧ pä'ä'chömä cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―A̧― päcuhua
pä'ö jö̧ ö̧mä̧ ―A̧― jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuijó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧― päcuhua pä'ö jö̧ ö̧'iņä̧
―ja̧'hua̧nö̧mä̧cö̧― jö̧nä̧tä̧ pä'ätucuijó, micuähuächönä pä'ö icuähuotö juocuhuächätucua'acu.

Tta̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ Diosrö ucuocuäcuähuä u̧huo̧juȩ ̧nö̧ huȩnȩ
13Ucutu u korotö pö̧nä̧mä̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ Diosrötä ucuocu'a̧nö̧ ja̧'a̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

ucutu u korotö pö̧nä̧ esehuä̧rä̧tö̧ ö̧jö̧ ö̧mä̧ úcuo te'äu ra̧huä̧huä̧ ra̧ ö̧'a̧nö̧ ja̧'a̧. 14 Ja̧'hua̧ta̧nö̧
ucutu u korotö pö̧nä̧ na̧'ä̧chä̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧, Cristonä pä'i'inätö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧
jicuhuähuätucu'a̧nö̧ ja̧'a̧, Ttu̧ru̧hua̧ im̧iņä̧ cúnä a̧dȩ isoya da'epö Diosrötä ucuocua pä'ö ucuturu.
15 Ja̧'hua̧nö̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧nö̧ Diosrö jä epomenä na̧'ä̧chä̧jä̧tö̧mä̧ ö̧'ip̧ä̧cuo̧tö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tu̧ru̧hua̧tä̧ ä̧rä̧mö̧nä̧ jȩä̧cuo̧tö̧. Suronä jȩ ̧nö̧ ö̧'iņä̧ unichi'äcuähuiyotö pä 'äcuotö. 16 Jäyä
jȩcu̧'huä̧'ij̧ä̧tu̧cu̧mä̧ ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ ji'äcuäu icu Diosrötä ucuocuätucui, ucuturu'inä ucuocua'anä
pärocua'a ö'inä ucuocuätucuitö. Huȩnȩ juiyönä kö̧mä̧, Diosrö ucuocuomenämä Dios ujurunä
rö̧ȩnä̧tä̧ päi'iyäcutó. 17 Elíasmä, ujutu jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ hua̧ ja̧'a̧nä̧, ajiya ichö juiya pä'ömä Diosrötä
jä'epä̧rö̧ ucuocuinö. Ja̧'hua̧nö̧ ucuocuomenä pij̧ä̧nä̧mä̧ ajiya ichoca'a jiņa̧'a̧ huäbodäcuä a̧'ȩ ja̧'a̧nä̧
ko̧ro̧mö̧ ö̧ ya̧tȩnö̧ kä̧hua̧ jo̧mȩnä̧. 18 Ja̧'hua̧nö̧ jiņö̧ o'ca'a pä'äji ta̧'a̧nö̧ Diosrö ucuocuomenä
mo̧ro̧jä̧ ö̧mä̧ ajiya ichina'a, pij̧ä̧ ö̧ cuäcuähuä u̧huä̧ju̧mä̧ rö̧ȩnä̧tä̧ huȩjö̧nä̧.

Ya̧tȩ re'tehuächinö'ca̧ kö̧rö̧ ppa̧huä̧dä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
19 Chö̧jä̧hua̧tö̧ ucutu u ya̧tȩ iso jö̧ huȩnȩ ö̧ re'tehuächinö'ca̧ kö̧rö̧ ka̧ra̧tä̧ ppa̧huä̧dö̧ ö̧mä̧,

20 amöcuädätucui, re'tehuächinö'ca̧ suronä jȩpö̧ kö̧rö̧ jäyä jȩiņo̧mȩ ö̧ pärou amöcuädönä
jȩpö̧mä̧ 'corupäi'ö'a̧nö̧ jo̧mȩ ö̧ ö̧'ip̧ö̧nä̧ jȩpö̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ rö̧ȩnä̧ suronä jȩpä̧'chö̧ ö̧ja̧jim̧ä̧ a̧ o̧pö̧
icutó.
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