
Piy̧ȩ huȩnȩmä̧ Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧ Simón Pedro ä̧cuo̧mȩnä̧ iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩdo.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ micuä'tä pi'tä cuyäru'tämä:

1 PEDRO
Huȩyu̧ ̧nö̧: Simón Pedro Adi nö a̧'ȩ: 65 D.C.
Äcuomenämä, po̧iŗö̧ huoähuä işa̧ jiņa̧'a̧do Pedromä. Ja̧'hua̧nö̧ hua̧rö̧ ȩma̧ pä'ö amöcuädinödo

Tu̧ru̧hua̧mä̧. Mateo 4:18-20'inä, Lucas 5:1-11'inä topi. Tu̧ru̧hua̧ cäecuächina'a ö recuo a̧'ȩ
'cuäopinö o'ca'a Pedromä piy̧ȩ huȩnȩ huȩyu̧ ̧nö̧do. Hebreo cuyäru ta̧'a̧nö̧ judíos ö̧ja̧rö̧ ja'ate'ö
huȩyu̧ ̧nö̧do Pedromä. 1 Pedro 1:1 topi. Pedromä judíos ö̧ja̧rö̧ jiähua pä'ö pätetö ku̧nä̧hua̧
pinödo. Gálatas 2:7-9 topi. Pedro 'corujuoächäcua'a ¿todärenö a̧'ȩtä̧ juiya'acö? huȩyu̧ ̧nö̧do piy̧ȩ
huȩnȩmä̧.

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

Pedro ahuaruhuä pperecuächö 'chiņä̧tö̧'cotö ka̧cuä̧tö̧rö̧ te'äunu iḩuȩyu̧ ̧nö̧ huȩnȩ

1 1 Ttö Pedromä, Jesucristo hueipinä̧u̧ isotö işa̧sä̧. Ucutu pperecuächö 'chiņä̧tö̧'cotö ka̧cuä̧tö̧rö̧,
Ponto rȩjȩnä̧'iņä̧, Galacia rȩjȩnä̧'iņä̧, Capadocia rȩjȩnä̧'iņä̧, Asia rȩjȩnä̧'iņä̧, Bi nia rȩjȩnä̧'iņä̧

kara'a ö 'chä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧rö̧ huȩyu̧tu̧ hue'ösä. 2Ucutumä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧
surojö ö 'quȩ'ȩpö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧, Tä'o Diostä ucuturu amöcuädö ȩmä̧cuȩmä̧
äcuomenäjitä päi'önä u̧huo̧juiņä̧u̧jä̧tó, esetö'inä cuesetätucua'anä, Jesucristo ucuoja ö'inä
riripäcuähuotö päcuhui'iyätucuarö pä'ö. Mippoönä ppädäcuähuä'inä, cua̧'cua̧tu̧cu̧nä̧ adiu'inä
rö̧'ä̧chö̧tä̧ kiy̧a̧ ö̧ pä'ösä.

Usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ Cristo ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ amöcuädö a̧mi ̧ 'quiächi'äcuähuä huȩnȩ
3Adihuä işa̧ pä̧'ä̧hua̧tä̧ ö̧jä̧cua̧tó Tu̧ru̧hua̧ Jesucristo Jä'o'inä ja̧'a̧nä̧, Ö̧ä̧nä̧hua̧'iņä̧ hua̧mä̧.

Ujuturumä rö̧ȩnä̧tä̧ re rö̧jö̧nä̧ toa'a ö jareönä tuhuäpächönä jȩiņä̧u̧jä̧tó, hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧
Jesucristo oächinö jiņö̧nä̧tä̧ hua'ö icuocö jä̧cuȩ amöcuädö a̧tä̧riy̧a̧rö̧ pä'ö, 4 ja̧'hua̧ta̧nö̧
Tä'o iyome ö pparuhuächocö juäi'inä tȩmä̧cuo̧tö̧tä̧ tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧ tȩmä̧cuȩmä̧
surojuo'ächö'inä surojuoächocötó, öadihuä'inä beipächocömä. Mo̧ro̧jiy̧ä̧ ö̧mä̧ ucuturutä pätetö
hua'adö ku̧nä̧hua̧'a̧tä̧ ka̧'a̧ ja̧'hua̧nö̧ cuȩmä̧tu̧cuä̧cuȩmä̧. 5Ucutumä cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧nä̧tä̧
Dios ujurunä o̧'ȩpä̧rö̧ a̧huä̧rä̧u̧jä̧, ki'̧içuä̧ jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpö̧ u̧ju̧niņö̧ röji pä̧nä̧ ij̧ȩcuä̧chä̧cuo̧mȩ jubö
päi'önä.

6 Ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧ ucutumä röä̧nä̧tä̧ esehuä̧rä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitätämä beometä ja̧'a̧nä̧
koro ö'inä, koro ö'inä ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä ö usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧'a̧nö̧ jö̧mä̧ cua̧'cua̧ a̧'ȩcu̧
usurä ȩmä̧huä̧tö̧jä̧tó, 7 cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧, oro ku icu ka̧cuä̧mö̧ to a'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧
jö̧, iso jö̧nä̧tä̧ micuähuächäcua'a̧nö̧ Jesucristo ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ pätecuächomenämä,
cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧riņä̧tu̧cu̧ topö a̧'cua̧cu̧nä̧ adihuiy̧ä̧u̧ eseutä, úcuo te ähuäcua'a̧nö̧.
Cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cu̧mä̧ toe'ächö juäi oro ö'inä abonänö rö̧ȩnä̧ micuähua'a. 8 Ja̧u̧ru̧mä̧
tocu'huätucuoca'a jiņa̧'a̧nä̧ repecuhuätucuäcu. Jitätä'inä tocu'huätucuoca'anä cua̧'cua̧
cu̧huȩnä̧rä̧tu̧cuä̧cu̧. Ja̧'hua̧nö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧nö̧mä̧ pä'ö'inä päähuome juiyönätä jö̧
eseäcuähuä ö cuesehuätucuäcu. Eseäcuähuä úcuo jähuä ö'inä cuesehuätucuäcu. 9 Ja̧'hua̧nö̧
eseu kä̧nö̧mä̧ cua̧'cua̧rö̧ ki'̧ip̧ä̧cuȩ ja'ate'ö cua̧'cua̧ cu̧huȩnä̧ra̧ pä'ö cuamöcuädinätucumä ȩmä̧tö̧jä̧.
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10 Ja̧u̧ ki'̧içuä̧ ötö'cömä Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧, mippoönä ppädäcuähuä ucuturu rȩbȩhuä̧cuȩ
Dios päa'anä ji ähuäji ötö'cömä u̧huȩcuä̧nä̧ usä̧rö̧ amöcuädinätö. 11 Cristo A̧'cua̧ru̧hua̧ jitönätä
kö̧mä̧ dirö jä̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä, ̧yȩnö̧ pä̧nä̧ jä̧cua̧'a̧ ja̧ pä'ö'inä pätetö jiähuome ö u̧huȩcuä̧nä̧
usä̧rö̧ amöcuädinätö Cristo ubara u̧huä̧cuȩ huȩnȩ'iņä̧, ja̧u̧nu̧ o'comenä öadihuä jä̧cuȩ'iņä̧
ä'canätä jiähuome ö. 12 Jahuätö Dios päö jiäcuähuä ö̧ja̧mä̧ ―pa̧'a̧nö̧ taditömä ujuturutämäcö
ja̧'a̧, yodoji ö̧jä̧cuo̧tö̧rö̧ jä̧cua̧'a̧ piy̧ȩmä̧― jö̧nä̧ u̧ ȩpä̧rä̧chi'̧ö̧nä̧ päi'inä̧u̧, ujuturutä jä̧cua̧'a̧
jiy̧ä̧u̧. Ja̧'hua̧nö̧ adi nö huȩnȩmä̧, Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧ mo̧ro̧jä̧ ö̧ huȩ'ä̧hua̧nä̧ ucuturumä adihuä
ki'̧içuä̧ huȩnȩ ji ähuome ö cuä̧ju̧cuä̧tu̧cu̧nä̧ jiäcuähui'ina'a. Ja̧u̧ huȩnȩmä̧ hue'ähuotö isoppa
huotö'inä topö u̧huo̧juä̧chi'̧a̧ pä'ö öjö'cö.

Surojö juiyönä kä̧tu̧cui ̧ päinö huȩnȩ
13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cuamöcuädätucunämä jo̧mȩnö̧tä̧ jȩpä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui.̧ Ttu̧huȩcuä̧nä̧

kä̧tu̧cui.̧ Jesucristo ij̧ȩcuä̧cho̧mȩnä̧ mippoönä ppädäcuähuä ucuturu iyähui'ä̧cuȩ, jiy̧ȩ'ä̧cuȩtä̧
amöcuädö cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ kä̧tu̧cui.̧ 14 Ttä'orö ucuotö kä̧tö̧ jö̧nä̧ huotötä kä̧tu̧cui.̧ Jerupu pä'äji
ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ jȩpö̧ cu̧ji'̧ä̧nä̧tu̧cu̧'a̧nö̧mä̧ jȩpö̧ cu̧jä̧tu̧cuä̧'. 15 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ucuturu huopinö surojö
juiyönä ö̧jö̧ ta̧'a̧nö̧, ucutu'inä o'ca juiyönätä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ surojö juiyönätä jȩpö̧
kä̧tu̧cui,̧ 16 huȩyu̧tu̧ ku̧nä̧huo̧mȩ ka̧'a̧ ö̧: ―Ttömä surojö juiyönä chö̧ja̧'a̧ ö̧ ucutu'inä surojö
juiyönätä kä̧tu̧cui―̧a päome ka̧'a̧ ö̧. 17 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Tä'o Diosrö jäcuepätucua pä'ö cu̧jä̧tu̧cu̧ u̧mä̧,
pij̧ä̧nä̧mä̧ recuo kä̧cuä̧hui'̧o̧ca̧'a̧ ö̧ cuecuhuächätucu o̧du̧nä̧ ö̧mä̧ ye'ecunänö u̧huȩcuä̧nä̧
a̧'ä̧rä̧cuä̧huä̧tu̧cui,̧ ya̧tȩrö̧'iņä̧ im̧içu̧nä̧ hua̧rö̧ toäcuähuä juiyönä ya̧cu̧nä̧ jȩ ̧nö̧ micuä röji pä'ö

icuähuä işa̧ ja̧'a̧ ö̧. 18 Cuä̧do̧tö̧miņä̧ jȩ ̧'ä̧nö̧'a̧nö̧ micuähuocö juäitä jȩpä̧'chö̧ cu̧jä̧tu̧cuo̧mȩ ö̧
cuejächi'ätucunä mitö icuähuiyotö cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧mä̧ amöcuädi'ätucui. Oronä jö̧ ö̧'iņä̧, pärätänä
jö̧ ö̧'iņä̧ pparuhuächö juäinämä mitö icu ȩmo̧co̧u̧ pinätö̧jä̧. 19 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ohueja ö a'inä,
usurä'inä jui'̧a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ hua̧ Cristo ucuoja re niy̧oyanätä mitö icu ȩmiņä̧u̧jä̧. 20 Pij̧ä̧'iņä̧ uhuäbe'ö
juiyäitä pätetö ku̧nä̧hua̧ ö̧jiņa̧'a̧nä̧, ucuturu re ö pä'ömä jitä piy̧ȩ röji pä̧nä̧tä̧ ij̧ȩcuä̧chiņö̧tó.
21Ucutumä Ja̧u̧nä̧tä̧ Diosrö cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧jä̧, hua'inätö ö̧'quȩtȩ ö̧ Ja̧u̧ru̧ o'ädö, säruunä
öadihuä'inä iyinörö, yodoji jä̧cuȩ amöcuädö Diosrötä cua̧'cua̧ huȩnä̧rö̧ cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.

Dios be'ipocö iḩuȩnȩ ö̧tä̧ jareönä uhuäpächäcuähuä huȩnȩ
22Ucutumä Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ iso jö̧ huȩnȩ cuesetätucuomenämä cua̧'cua̧nä̧ surojö ö

aditö icuähuotötä pä'i'inätö̧jä̧, cua̧mo̧nä̧ cu̧jä̧hua̧tö̧ jö̧nä̧ repe'äcuäutä cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ö. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ amonätä̧ jȩä̧cuä̧huä̧ juiyönä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ jö̧nä̧mä̧ rö̧ȩnä̧ repe'äcuäutä kä̧tu̧cui.̧ 23Ucutumä
amöriy̧ä̧ pparuhuächö juäi ömä jareönä uhuäpächocotö pinätö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ amöriy̧ä̧
pparuhuächocö juäi ötä jareönä uhuäpächinätöjä, hua'ocö Dios 'cuäopönätä kö̧ iḩuȩnȩ ö̧tä̧.
24 Pa̧'a̧nö̧ päa'a ö: O'ca toi'önä depämä mȩjiy̧ä̧'che jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ o'ca juiyönä
ö̧ja̧ işa̧ öadihuämä mȩjiy̧ä̧'che ȩ'u̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ jö̧. Mȩjiy̧ä̧'che joi'omenämä ȩ'u̧mä̧ moä̧chö̧;

25 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ TU̧RU̧HUA̧ iḩuȩnȩmä̧ beipächoca'a 'cuäopönätä kö̧.b Ja̧u̧ iḩuȩnȩnä̧tä̧ jiņa̧'a̧
adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ ucuturu jiäcuähui'ina'amä.

Dios iḩuȩnȩ ö̧tä̧ böo juoähuä huȩnȩ

2 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ o'ca juiyönä surojömä, o'ca juiyönä yapare esetönä jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
amonätä̧ jȩä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, korotötä adiunä pä 'iyä̧u̧ a̧'u̧tä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧, o'ca juiyönä

korotö ötö'cö suronä ucuocuä'chäcuähuä'inä jaropi'ätucui. 2 Ppo̧'ä̧tö̧ jareönä uhuäpächätö

a1:16 Leví co 11:44 b1:25 Isaías 40:6-8
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jä̧'iņö̧'a̧nö̧, iḩuȩnȩ atate isoya päcuäoya adihuoya jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧tä̧ pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧ topätucui, ja̧u̧
huȩnȩnä̧tä̧ tä̧mö̧ juocuhuätucuäcua'anö, 3 Tu̧ru̧hua̧ adihuä işa̧ jö̧nä̧ ö̧jö̧, iso päi'önä pä̧huä̧ rö̧jö̧nä̧
tocu'huinätucu umä.

Jiņä̧ isocu jueipo'qui öjö'cocö jiņö̧ huȩnȩ
4 Ja̧u̧ ido'qui a̧'cua̧rö̧ ko̧'qui jö̧nä̧ hua̧mä̧, ö̧ja̧mä̧ öjö'coco'qui jiņo̧'qui ja̧'a̧nä̧, re niy̧o̧'qui

Diostä ȩmö̧ u̧ju̧niņo̧'qui. Ja̧u̧ru̧tä̧ tö'cöpächätucui. 5Ucutu'inä, inä o'qui a̧'cua̧rö̧ ka̧cu̧ o'qui jö̧nä̧
huotömä, ya̧nä̧ jähuä ö isode jö̧nä̧ juoächönä 'ca̧tä̧chö̧nä̧ adicuotö jö̧nä̧ huotöjä, surojö jui'ätötä
sacerdotes jö̧nä̧ kä̧nö̧ ku icu iyähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ya̧nä̧ jähuä ötä Dios eseunä cuiyätucuäcua'anö
Jesucristonätä. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Huȩyu̧cuä̧ Huȩnȩnä̧'iņä̧ päa'a: Sionnämä isode ö̧yö̧'ca̧riņä̧
rötähuo'qui, jiņä̧ isocu jueipo'quimä, ȩmö̧ ku̧nä̧huo̧'qui, re niy̧o̧'qui rötösä. Ja̧u̧ru̧ a̧'cua̧ huȩnä̧rö̧mä̧
dä'ä u'huecuocö jä̧cua̧.c

7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ ucutu cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧tö̧rö̧mä̧ Ja̧u̧mä̧ re ni'̧a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
esetocotörömä: Adicuä ö̧ja̧ öjö'coco'qui jiņo̧'quimä isode ö̧yö̧'ca̧riņä̧ rötähuo'qui ömä
jueipo'quitä päi'ino'quitó.d

8 Ja̧'hua̧ta̧nö̧: 'Tö̧'ȩpö̧ moä̧huo'quitä päi'o'quitó. Mo̧'ö̧tä̧ mo̧ ähuä ja̧'a̧ ö̧ öjö'cocohuätó.e
Iḩuȩnȩ esetoca'a ö 'tö̧'ȩpö̧ mo̧'ä̧tö̧ jitörötä pätetö ku̧nä̧hui'̧iņö̧'a̧nö̧.

Mo̧ro̧jä̧ ö̧ja̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧mä̧ kara'a ö 'chä̧cuä̧huo̧tö̧ jö̧nä̧tä̧ tö̧jö̧ huȩnȩ
9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ucutumä Ya̧tȩ i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ȩmö̧ ku̧nä̧huo̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

sacerdotes jö̧nä̧ hueähuä ruhuotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuiŗȩjä̧ ö̧mä̧ surojö juiyönä ka̧cuä̧tö̧ jö̧nä̧
huotöjä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ Dios chutä adihuä umöhuäyotö jö̧nä̧ huotö cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧ ȩmiņä̧u̧jä̧. Yo̧ö̧
jacuä ö a̧'cua̧cu̧nä̧ iţȩa̧u̧ ka̧'a̧cu̧ cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧, huopö u̧ju̧niņä̧u̧jä̧ adiunä jȩiņö̧ jicuhuähuiyätucuarö
pä'ö. 10Ucutumä pä'äji pä̧nä̧mä̧ umöhuäyotö jö̧nä̧ huocotö pi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä
Dios umöhuäyotö jö̧nä̧ huotöjä. Pä'äji pä̧nä̧mä̧ re rö̧jö̧nä̧ topäcuähuotö jö̧nä̧ huocotö pi'̧ä̧nä̧tö̧jä̧.
Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jitämä re rö̧jö̧nä̧ topäcuähuotö jö̧nä̧ huotöjä.

11 Repedä̧u̧, ucutu kara'a ö 'chä̧nö̧ cue'ächäcuähuotö jö̧nä̧ huotömä cuidepätucunä
kö'cähuämä cua̧'cua̧nä̧ surojuoepö juäi ömä 'quȩcuip̧ä̧chiy̧ä̧tu̧cua̧ ö̧ pä'ösä. 12 Judíos huocotö
ö̧'quȩtȩnä̧ kä̧nö̧mä̧ u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧ ucuturu suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ a̧'cua̧rö̧nä̧

ucuocuä'chä'ijätömä, adiunä jȩpö̧ cu̧jiņä̧tu̧cu̧ topö Diosrötä úcuo te ähuäcua'a̧nö̧ röji pä'ö
icuähuä işa̧ ichö pä̧nä̧mä̧.

13 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ pij̧ä̧ ö̧ja̧ uruhuotö jö̧nä̧ huotö hue ömä Cu̧ru̧hua̧rö̧tä̧ amöcuädö o'ca
juiyönätä ucuotätucui. Hueähuä ru̧hua̧ jiņä̧ isocu juȩ'ip̧a̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧ jö̧ ö̧'iņä̧, 14 gobernadores
jö̧nä̧ huotörö jö̧ ö̧'iņä̧ ¿suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ro̧ ȩpiy̧a̧rö̧ pä'ö'inäcö̧? ¿adiunä jȩpä̧tö̧rö̧mä̧
adiunä jȩ ö̧ esehuiyarö pä'ö'inäcö̧? ja̧u̧tä̧ hueinä̧u̧ ja̧'a̧ ö̧. 15 Piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧tó Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧mä̧,
ja̧'hua̧nö̧ adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧tä̧ jä̧cua̧'a̧tó a̧'cua̧ jui'ätö ja̧'a̧tä̧ra̧'a̧ pä ä'chö 'corudä̧cuȩmä̧.
16Huȩ ä̧ro̧co̧u̧ jö̧nä̧ huotötä kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ ―Ya̧tȩ'iņä̧ hueocome tö̧ja̧'a̧ ö̧ huäinä
suronä jȩpä̧tö̧jä̧― päcuhuätucua pä'ömäcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Dios hueö jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧
jö̧nä̧ kä̧tu̧cui.̧ 17O'ca toi'önärömä ucuotätucui. Cu̧jä̧hua̧tö̧ huotörömä repe'ätucui. Diosrömä
ye'ecunänötä kä̧tu̧cui.̧ Hueähuä ru̧hua̧rö̧mä̧ ucuotätucui.

18 Ttumöhuäyotö jö̧nä̧ huotö, curuhuotö jö̧nä̧ huotö hue ömä ye'ecunänö ucuotö jȩpä̧tu̧cui.̧
Ttu̧huȩcuä̧nä̧ hue'ätörötämäcö. Pä̧içu̧nä̧ hue'ä̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧ ucuotönö jȩpä̧tu̧cui.̧ 19 Ya̧tȩ pä̧içu̧nä̧
hue äcumä öä̧nä̧hua̧rö̧tä̧ ucuota'a ö adiunä jo̧ca̧'a̧nä̧tä̧ usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧ Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧
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adihua'ató. 20Ucutumä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧ji ̧ micuä päi'önämä 'ta'tapö icuähuotötä
päcuhui'ätucuomenä cuami 'quicuhuächi'ätucu umä ¿däjetä micuähuächäcua'a jä̧ ö̧? Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ adiunätä jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧ cuami 'quicuhuächi'ätucumä, Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧mä̧
adihua'ató.

Ujutu usurä tȩmä̧hua̧jim̧ä̧ Cristotä usurä ȩmä̧huiņö̧ huȩnȩ
21 Ja̧'hua̧nö̧ jö̧nä̧ huotötä cu̧jiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧jä̧ ucutumä. Cristo'inä ujuturu ja'ate'ö

usurä ȩmä̧huiņö̧. Ujutu jȩtä̧cuȩ ij̧ȩcuä̧mä̧ u̧ju̧ni'̧iņa̧'a̧ ö̧ usurä ȩmä̧u̧tä̧ ka̧cuä̧tö̧jä̧, Chutä o'co
to̧pä̧rö̧ ̧'cha̧'a̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ i'̧chiņo̧mȩnä̧tä̧ cui'̧chiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö.

22 Ya'utenätä'inä suronämä jȩpo̧cö̧ pinö Ja̧u̧mä̧. Yapare päinö'inä ö̧'o̧cui'̧iy̧o̧co̧cu̧ pinö.f
23 Suronätä pä ä'chäcu'inä, pärocua'a ömä suronä pä'ömä ädätocö pinö. Usurä

ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ömä ye'epe'ä'chocö pinö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ usurä ȩmä̧u̧mä̧
jueönätä micuähuächönä röji pä'ö icuähuä Işa̧rö̧tä̧ iyähuinö. 24Ujuturu surojö pä̧ip̧ä̧rö̧mä̧ Chutä
jä̧ ä̧pä̧ya̧nä̧tä̧ daunä rä̧nö̧ cä'ecu huȩnä̧huiņö̧, ujutu surojö tu̧ju̧nä̧rö̧ ö̧ 'to'ocu icu 'corupä 'ö
o'ca'a, jueö jähuänätä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ cuocunä toe'inö jiņö̧nä̧tä̧ aditö icuähuotö
pä'i'inätö̧jä̧ ucutumä. 25Ucutumä o̧huȩja̧tö̧ 'quȩ'ip̧ä̧chä̧tö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ hui'änätöjä. Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ jitämä cua̧'cua̧tu̧cu̧ Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧ ppa̧'ä̧chiņä̧tö̧jä̧, Tta̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
Işa̧'iņä̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧rö̧ Toä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧'iņä̧ jö̧nä̧ hua̧rö̧tä̧.

Cristonä pä 'inö o'ca'a kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ

3 1 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ nä̧tö̧, cuirecuorö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧ cuirecuo hueömä ucuotönö jȩpä̧tu̧cui,̧
Dios iḩuȩnȩ esetocotö pä'ijätö'inä ̧rȩcua̧mö̧mä̧ jiy̧ȩtȩ'iņä̧ jicuhuähuätucuoca'anä cu̧jä̧tu̧cu̧

topötä'inä ppä ächi'önä ȩmä̧huo̧tö̧ pä 'äcua'a̧nö̧, 2 ye'ecunänö ucuotö adiunä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
to omenä. 3 Cuhuadihuätucumä huämenä jähuä ötämä a̧'cua̧tä̧'chö̧ cu̧ju̧nä̧tu̧cuä̧', cuhuo'che
sa̧'ȩcu̧ hui'ähuä'chö ku̧nu̧, oro ö adicuätä örähuä'chö, a̧'cua̧cu̧ o̧ta̧ ö̧tä̧ 'ca̧tä̧huä̧'chö̧ jö̧nä̧'iņä̧.
4 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧, jacuänä uhuähuocome kö̧rö̧tä̧, cua̧'cua̧ru̧hua̧ öadihuä päi'önä pparuhuächocö
juäi, cua̧'cua̧ diyaunä kä̧nö̧ u̧huȩcuä̧nä̧ pähuä ötä a̧'cua̧tä̧'chö̧ ku̧nä̧tu̧cui.̧ Ja̧u̧ juäitä ja̧'a̧ Dios ä'ca
jo̧mȩ ö̧ rö̧ȩnä̧ micuäumä. 5 Pä'äji ka̧cuiņä̧tö̧'iņä̧ ja̧'hua̧nö̧tä̧ a̧'cua̧tä̧'chö̧ ku̧ni'̧ä̧nä̧tö̧ nä̧tö̧ surojö
juiyönä kä̧nö̧ Diosrö a̧'cua̧ huȩnä̧riņä̧tö̧mä̧, jitötä recuorötä ucuotönö kä̧tö̧mä̧, 6 Sara'inä
jȩji'̧ä̧nö̧'a̧nö̧. Jahuäjumä Abraham hueö kucuota'a ö ―chu̧ru̧hua̧― jö̧nä̧ päji'änäcu. Jahuäju
ki ̧ ̧mö̧'cotö jö̧nä̧ huotö pä'i'ätöjä ucutu'inä yecuäcuähuä juiyönä adiutä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧.

7Ucutu cuirecuarö ku̧nä̧rä̧tö̧mä̧, juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧tä̧ yajucumä huo̧juȩcu̧nä̧tä̧ kä̧tu̧cui,̧
işo̧'ta̧ 'cuäö juäi işo̧'ta̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧ huaju ja̧'a̧ ö̧. Jahuäjurumä ucuotönö kä̧tu̧cui ̧ a̧'cua̧rö̧
kä̧cuä̧huä̧ mippoönä ppädäcuähuä ömä ucutucutä yoräteunä kȩmä̧cua̧ju̧ ja̧'a̧ ö̧. Ja̧'hua̧nö̧
jȩcu̧'huä̧tu̧cuo̧mȩnä̧tä̧ Diosrö jäcuepätucumä oecuächoca'a adiunä rȩbȩhuä̧cua̧'a̧nö̧.

8 Röjinä pädömä, jiņä̧ jiy̧ȩtȩ amöcuädötä, ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ re rö̧jö̧nä̧ topäcuäutä kä̧tu̧cui.̧ Cuamonä
cuij̧ä̧hua̧tö̧rö̧ jä̧'iņö̧'a̧nö̧ repe'äcuäutä kä̧tu̧cui.̧ Cua̧'cua̧ diyaunä kä̧nö̧ ahuaruhuäcuäutä
kä̧tu̧cui.̧ 9 Suronätä jȩpö̧rö̧'iņä̧ pärocua'a ömä suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cuä̧'. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ suronä
pä'örö'inä pärocua'a ömä suronä päcuhuätucuä'. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ pärocua'a ömä adiunätä
pä'ätucui, ja̧'hua̧nö̧tä̧ jȩcu̧'huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö huoinä̧u̧ cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧ ö̧, adiunä pä'ö ku̧nä̧huä̧tä̧
cuȩmä̧tu̧cuä̧cua̧'a̧nö̧.

10 Pa̧'a̧nö̧ päa'a ö: A̧'cua̧rö̧ kä̧cuä̧huä̧ repea pä'ö'inä, eseäcuähuä mo̧ro̧ toa pä'ö'inä kö̧mä̧,
iḩuȩnȩnä̧mä̧ suronä pä'o̧pä̧rö̧ ö̧jö̧'iņä̧ cä'ädö u̧ju̧na̧ja̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ yapare esetönä ucuocu
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ö̧jö̧'iņä̧ cä'ädö u̧ju̧na̧ja̧. 11 Suronä jȩa̧ pä'ö amöcuädäji ömä cä'ädö ku̧nu̧ adihuä juäitä jȩa̧ja̧.
Huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧ usipö cädi'oca'atä ö̧ja̧ja̧. 12 TU̧RU̧HUA̧MÄ̧ surojö jui'ätörömä eseunu
to̧pä̧rö̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ churutä jä epä'ijömä u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ ä̧ju̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ suronä
jȩpä̧'ij̧ä̧tö̧rö̧mä̧ TU̧RU̧HUA̧ ö'ämä esehuiyococu.g

Diosrö amöcuädocotö ä'ca ö huȩnȩ juiyönä kä̧cuä̧huä̧ huȩnȩ
13Ucutu adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ötä cusätucu umä ¿di jä̧ ö̧ pärocua'a ö ucuturu suronä

jȩö̧'a̧nö̧ hua̧mä̧? 14 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jueö jähuätä jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ u̧'iņä̧, adiunätä
cu̧jä̧cuo̧tö̧jä̧tó. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ro̧ȩcuä̧nä̧ pä'ö ye epe'ä'chö'inä yecuecuätucuä'. Cua̧'cua̧'iņä̧
a̧cuȩcuä̧tu̧cuä̧'.h 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ cua̧'cua̧ jacuä ömä suronä amöcuädäcuähuä ppächö

juiyönä Cu̧ru̧hua̧ Dios ya̧tȩrö̧tä̧ amöcuädö kä̧tu̧cui.̧ Ja̧'hua̧ta̧nö̧ yodoji jä̧cuȩ cuamöcuädätucu
huȩnȩ o'ca toi'önä ―¿dä̧bö̧ pä'ö cuesetätucua'a ö?― pä'ö jä epomenä, pärocua'a ömä
cua̧mo̧nä̧ úcuo teäcuähuä juiyönä, ucuotönö kä̧nö̧ cuädätätucuatö pä'ömä 'cuäopönä jo̧mȩnö̧tä̧
kä̧tu̧cui.̧ 16 Cua̧'cua̧nä̧mä̧ suronä jȩcu̧'huä̧ji ̧ ucuocu juiyönä kä̧tu̧cui,̧ ―jitöjamä suronä jȩä̧cuä̧huä̧
ö̧ja̧tä̧ huotö― pä'ö cutö'cö surojuo'epö, ja̧'hua̧ta̧nö̧ Cristonä adiunä jȩcu̧'huä̧tu̧cu̧ suronä

ucuocuä'chätömä ödäpecuäcua'a̧nö̧. 17Usurä cuȩmä̧huiy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö Diosrö pä̧huä̧ rö̧jö̧ ö̧mä̧,
adiunä jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧tä̧ adiumä, suronä jȩpö̧ kä̧nö̧ usurä ȩmä̧cuä̧huä̧mä̧cö̧.

Idepänämä 'corupä'i'äji ja̧'a̧nä̧ Cristomä A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ cärenä pȩjä̧tö̧rö̧ jiähuäjinö huȩnȩ
18 Suronä jȩä̧cuä̧huä̧ micuä päi'önämä Cristo'inä usurä ȩmä̧huiņö̧. Surojö jui'̧a̧tä̧ ja̧'a̧nä̧ surojö

jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧ ja'ate'ö ya'utenätä usurä ȩmä̧huiņö̧, Dios ä'ca jo̧mȩ ȩpö̧ u̧ju̧na̧tö̧ pä'ö.
Idepänämä 'corupäi'önä jȩpä̧cuä̧hua̧ ja̧'a̧nä̧, A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ a̧'cua̧ri'̧ö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧hua̧ pinö.
19 Ja̧'hua̧ta̧nö̧ A̧'cua̧ru̧hua̧nä̧tä̧ 'chä̧nö̧ ji'ähuäjinö a̧'cua̧ru̧hua̧tä̧ jö̧nä̧ huotö ja̧'a̧nä̧ cärenä rötö
icuähuotörö. 20 Jahuätömä koronö pä̧nä̧ jarodäcuähuä ö̧ja̧ pinätö̧ jiņa̧'a̧, Dios ami 'qui'ächi'ö
a̧huä̧riņö̧ pä̧nä̧, Noé ö̧jiņö̧ mo̧ro̧ huoi'ca rö̧ä̧'ca jo̧mȩ päi'önä adicui'a'anä. Ja̧u̧nu̧ pä̧nä̧ ö̧ja̧

ka̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧ recuocotötä jiņa̧'a̧, ochonö huotötä jiņä̧ juhuoya ajiyanätä ka̧cuip̧iņä̧tö̧mä̧.
21 Juhuoyamä piy̧ȩ pä̧nä̧ tö̧jip̧ö̧nä̧ ppädäcuähuä pötächi'äcuähuä a̧'cua̧juä̧tä̧ jiņoya. Huämenä
depänä idicuächä̧rö̧ töcäcuähuämäcö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ jacuänä jähuä ötä Dios ä'ca jo̧mȩ ö̧

ta̧'cua̧ adiunä ucuocua pä'ötä jö̧, Jesucristo hua'are ö oächinönätä. 22 Ja̧u̧ mo̧ro̧jä̧ra̧'a̧
cä'ecuächinömä, Jä'o Dios u̧huo̧jua̧'a̧nä̧ pö̧. Ja̧u̧ hueötä ucuotö jȩ ö̧nä̧ jȩpä̧cuä̧huo̧tö̧ pä'i'inätö
hue'ähuotö isoppa huotö'inä, ya̧nä̧ ö̧ uruhuo ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧, ujuru ku̧nä̧rä̧tö̧'iņä̧.

Micuähuächönä pä'ö icuähuotö pä 'ä̧cuȩ huȩnȩ

4 1 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cristomä idepänä kä̧nö̧ ujuturu amöcuädö usurä ȩmä̧huiņa̧'a̧ ö̧mä̧, chutä
ja̧'hua̧nö̧ amöcuädinö jiņö̧nä̧tä̧ 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui ̧ ucutu'inä. Idepänä kä̧nö̧ usurä

ȩmä̧huiņö̧mä̧ suronä jȩä̧cuä̧huä̧ ö̧mä̧ be'epäjipö icuinö, 2 juhua'a yabonö idepänä ö̧jä̧cuȩmä̧
ö̧ja̧rö̧ pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ ö̧jö̧ juiyäcua'anö. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧tä̧ ö̧jä̧cua̧'a̧nö̧.

3 Judíos huocotörö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ jȩpö̧ kä̧cuä̧huä̧ jiņö̧mä̧ ju̧huȩnȩ jubötä jiņa̧'a̧tó, abora̧'a̧
'cuä'opä̧rö̧ jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧, jȩ a̧ pä'ö hueähui'ocö'inä, tä̧'ä̧mä̧'chö̧ kä̧cuä̧huä̧'iņä̧, pä'cärinä
a̧huä̧rö̧ dä'ä juiyönä jȩpö̧ surojuoächäcuähuä'inä, recuätönä pä'i'ö a̧huä̧rö̧ tä̧mä̧'chä̧cuä̧huä̧'iņä̧,
tätähuä'ca esetäcuähuä hueähui'ocö jȩä̧cuä̧huä̧'iņä̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ jitöcutä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧
suronä jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö mo̧cu̧huä̧mä̧tu̧cuo̧ca̧'a̧ jiy̧ä̧u̧mä̧, koromenä huotötä cu̧jä̧tu̧cua̧'a̧
to ä̧u̧jä̧ jahuätömä. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ suronätä ucuocuä'chä̧u̧jä̧. 5 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ jahuätömä
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a̧'cua̧rä̧tö̧rö̧'iņä̧, 'corupä'i'inätörö'inä röji micuähuächönä pä'ö icua pä'ö jo̧mȩnö̧ kö̧rö̧tä̧
jȩ ̧'ä̧nö̧mä̧ ji ähuäcuotö. 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩmä̧ 'corupä'i'inätörö'inä
jiäcuähui'ina'a, depänämä ö̧ja̧ jähuänätä micuähuächönä pä'ö icuähuotö ja̧'a̧nä̧,
a̧'cua̧ru̧hua̧nä̧mä̧ Dios jähuänätä a̧'cua̧ri'̧ä̧cua̧'a̧nö̧.

Röji mo̧ro̧ tö'cöhuächa'a ö usurä ȩmä̧hua̧'a̧nä̧'iņä̧ u̧huȩcuä̧nä̧ ö̧jö̧'a̧nö̧ jö̧ huȩnȩ
7 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ o'ca juiyönätä beipächäcua'amä täcö tö'cö ja̧'a̧tó. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧
u̧huȩcuä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧, Diosrö jä'epä̧rö̧mä̧ a̧mö̧cuä̧rö̧nö̧tä̧ kä̧tu̧cui.̧ 8 Jiņä̧ isocu jȩcu̧'huä̧tu̧cua̧ pä'ö

jö̧mä̧ repe'äcuäutä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'äcuäu kä̧tu̧cui,̧ korotö surojö u̧ju̧nä̧rö̧mä̧ rö̧ȩnä̧ ja̧'a̧nä̧'iņä̧
repeäcuähuä ötä mö̧ȩcuä̧chä̧cua̧'a̧nö̧.i

9 Kara'a ö cue'ächäcuähuotörömä repe'ächi'önö cuojusodenä do'ädömä u̧cuȩ'iņä̧ iyätucui,
rohuecuä'chäcuähuä'inä juiyönätä. 10 Yotöcunä cuiäre adicuä pö̧nä̧ cuȩmiņä̧tu̧cu̧ jö̧ ta̧'a̧nö̧,
jiy̧ȩtȩtä̧ jo̧cö̧ ö̧ Dios re ö mippoönä ppädömä adiunä a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ u̧huȩcuä̧nä̧
aditätucui korotörö ja'ate'ömä. 11 Ya̧tȩ ucuocuäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ ucuocua päö ömä, Dios
päji'a̧nö̧tä̧ ucuocuaja. Ka̧ra̧ ppädäcuähuä işa̧ jö̧nä̧ ppäda päö ömä, ujuruhuiyarö pä'ö Dios
iyome jubö ppädaja, o'ca juiyönä ö̧tä̧ Jesucristonätä Diosrötä úcuo te ähuäcua'a̧nö̧. Ja̧u̧ o'ca
juiyönä hueähuä Ru̧hua̧, chu̧'ä̧cua̧ öadihuänä kö̧tä̧ úcuo te äu'a̧nö̧ hua̧mä̧ cädi'äcuähuä juiyönä
'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

12 Repedä̧u̧, ku icu ka̧cuä̧mö̧ toäcuähuä jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧ ucuturu rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ―¿koromenä
jä̧cu̧sä̧di?̧― pä'ö ye'önömä cuamöcuädäcuähuätucuä', koromenä jö̧ 'cuäopa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ jö̧nä̧mä̧.
13 Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧ ―Cristocutä jiņä̧ yo̧mȩtȩnä̧ usurä ȩmä̧u̧sä̧ pomä― pä'ö eseutä esehuätucui,
chutä säruunä öadihuänä ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ucutu'inä rö̧ȩnä̧tä̧ cuesehuätucuäcua'a̧nö̧.
14Ucuturumä suronätä pä ä'chö ömä, adiunätä kä̧tö̧ jö̧nä̧ huotöjätó, Dios säruunä öadihuä ö
Adihuä A̧'cua̧ru̧hua̧mä̧ icuicuä juiyönä ucutunätä ö̧ja̧'a̧ ö̧. Jahuätömä Ja̧u̧ru̧mä̧ suronätä
pä ä'chäcu ja̧'a̧nä̧, ucutumä öadihuä adihuiyä̧u̧ úcuo tecuhuähuätucuäcu ja̧'a̧. 15 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧
ucutu umä ya̧tȩ'iņä̧, ö̧ja̧rö̧ cuä'ö icuähuä işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, nä̧u̧cuä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, suronä
jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧, korotö jähuänä doächä̧rä̧cuä̧huä̧ işa̧ jö̧nä̧'iņä̧ usurä ȩmä̧huó. 16 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧nä̧ Cristonä huotö jö̧nä̧ kä̧nö̧ usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ u̧mä̧ cudäpecuätucuó. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧,
ja̧'hua̧nö̧ jiy̧ä̧u̧mä̧ Diosrötä úcuo te'ähuätucui. 17Dios chutä i ̧ ̧mö̧ jö̧nä̧ huotörö micuähuächönä
pä'ö icuatö pä'ömä täcö pätecuächa'ató. Ujutu utä ä̧cuo̧mȩnä̧ kä̧mä̧dö̧ pä'ö icua pä'ö jö̧ ö̧mä̧,
¿Dios iḩuȩnȩ adihuä ki'̧içuä̧ huȩnȩ esetocotö pä'ijätömädi ̧ ö̧? Jahuätömä ¿ a̧'a̧nö̧ rö̧ȩnä̧tä̧
pätecuächäcuotö jä̧ ö̧? 18Dios ö adihuä işa̧ pä'i'inö'iņä̧ toea'anä ki'̧ip̧ö̧ kä̧nö̧tä̧ ö̧jip̧a̧'a̧mä̧, Diosrö
ucuotäcuähuä juiyönä kö̧'iņä̧, suronä jȩa̧ pä'ötä kö̧'iņä̧ ¿ a̧'a̧nö̧tä̧ päi'äcuotö jä̧ ö̧?j 19 Ja̧'hua̧nö̧
ja̧'a̧ ö̧ Diosrö pä̧huä̧ rö̧jo̧mȩnä̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧mä̧, adiunä jȩpö̧ kä̧nö̧tä̧ cua̧'cua̧rö̧ a̧huä̧ra̧'a̧nä̧
cu̧jä̧tu̧cua̧ pä'ötä iyähuätucuirö, o'ca juiyönä uhuäbe'äcuähuä Işa̧, päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ Işa̧rö̧tä̧.

Cristo öadihuänä ij̧ȩcuä̧chä̧cuȩ mo̧ro̧ amöcuädö Pedro huȩnȩ 'qui'epö ucuocuinö huȩnȩ

5 1Ucutu u a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧rö̧mä̧ pä'ösätó. Ttö'inä jahuätö jö̧ ta̧'a̧nö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧
işa̧ jö̧nä̧ kö̧sä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ ötä'inä jiņa̧'a̧ Cristo usurä ȩmä̧huiņö̧ ka̧ra̧ topinömä. Ja̧'hua̧ta̧nö̧

säruunä öadihuänä ij̧ȩcuä̧chi'̧ä̧cuȩ ö̧mä̧ ö'inä ppä̧dä̧chi'̧ä̧cua̧sä̧tó. 2Dios ä̧jim̧ö̧ o̧huȩja̧tö̧ jö̧nä̧
huotö cu̧'quȩtȩtu̧cu̧nä̧ kä̧tö̧rö̧mä̧ cuäjepä̧rö̧ a̧'ä̧rä̧tu̧cui.̧ Huȩä̧rä̧cuä̧huä̧nä̧tä̧mä̧cö̧, cua̧'cua̧
ko̧mȩnä̧ amöcuädötä to̧pä̧rö̧ kä̧tu̧cui,̧ micuä ja'ate'ötämäcö̧, cutähuä'choca'a esehuä̧rö̧nö̧tä̧,
3 a̧cu̧huä̧riy̧ä̧tu̧cua̧rö̧ pä'ö hueinä̧u̧ru̧mä̧, huȩä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧tä̧ jö̧nä̧ kä̧nö̧mä̧cö̧. Ja̧'hua̧nö̧ jo̧ca̧'a̧
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ä̧jim̧ö̧ jö̧nä̧ huotömä, ucutu ij̧ȩcuä̧ ö̧ja̧ jö̧nä̧ huotörötä topö u̧huo̧jui'̧ä̧cua̧'a̧nö̧. 4 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧
o̧huȩja̧tö̧rö̧ a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ Işa̧ jiņä̧ isocu Juȩ'ip̧a̧ ij̧ȩcuä̧chi'̧o̧mȩnä̧mä̧ ucutumä Chutä öadihuä
ösäru u ruhuonä kä̧nö̧ huä̧nä̧cuä̧huo̧bö̧ pparuhuächocobö̧ cuȩmä̧cuo̧tö̧jä̧.

5 Juhua'a jö̧ ta̧'a̧nö̧ ucutu möäyotö, tä̧mö̧ jö̧nä̧ huotö a̧huä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ja̧ hue ömä ucuotönö
jȩpö̧ kä̧tu̧cui.̧ Juhua'acumä ucutu o'ca toi'önätä ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ huecuhuähuätucumä ucuotäcuäunu
kä̧tu̧cui.̧ O'ca toi'önätä cúcuo juiyönä amöcuädäcuähuä ötä 'ca̧tä̧dä̧cuä̧huip̧ö̧ kä̧tu̧cui,̧ Tö̧ä̧nä̧hua̧
Diosmä a̧mo̧nä̧ úcuo te'äcuähuätörömä ya'ocutä ya̧'o̧cuä̧rö̧. Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧nä̧ úcuo juiyönä
kä̧tö̧rö̧mä̧ mippoönätä ppä̧'ä̧dä̧rö̧.k 6 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ Cuiä̧̧nä̧hua̧ Dios u̧mö̧ ju̧ru̧huä̧mö̧nä̧
hueome ömä cúcuo'inä jui'ätötä pä'i'ätucui, jo̧mȩ päi'a pä'ö pätecuächomenätä úcuo ö̧ja̧
päcuhui'ätucunä jȩä̧cua̧'a̧nö̧. 7Ä'cuoyäcuäu cua̧'cua̧ a̧cuȩcuä̧tu̧cu̧mä̧ o'ca juiyönätä Ja̧u̧ru̧tä̧ iyö
ku̧nä̧tu̧cui ̧ Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ ö̧ ucuturu repeäcuähuä işa̧mä̧. 8 Ttu̧huȩcuä̧nä̧tä̧ kä̧nö̧ to̧pä̧rä̧cuä̧u̧nu̧ kä̧tu̧cui,̧
cua̧bo̧'cha̧tu̧cu̧ ähue ämä mö yähui durupu kä̧nö̧ derö ucui'ö'a̧nö̧ ja̧ pä'ö usa'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧tä̧
sobötö kö̧tó. 9 Ja̧'hua̧nö̧ ja̧'a̧ ö̧ cua̧'cua̧ huȩnä̧rä̧cuä̧huä̧ ö̧ 'quiyönä kä̧nö̧ cuami 'qui'ächi'ätucui
ja̧u̧ru̧mä̧. Amöcuädätucui, cuij̧ä̧hua̧tö̧ huotö pij̧ä̧ pa̧ja̧cu̧nä̧ ka̧cuä̧tö̧mä̧ ucutu usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧
jö̧ ta̧'a̧nö̧ usurä ȩmä̧huä̧tö̧ jahuätö'inä.

Cä'ädö kä̧nö̧ teähuinö huȩnȩ
10 Tö̧ä̧nä̧hua̧ Dios, o'ca juiyönä ö̧tä̧ mippoönä ppädäcuähuä işa̧mä̧, ja̧'hua̧ta̧nö̧ beipächocö

säruunä öadihuänä tö̧jiy̧a̧rö̧ pä'ö Cristo Jesúsnätä ujuturu huopinömä, juiyomä recuoca'atä
usurä cuȩmä̧huä̧tu̧cu̧ o'ca'amä, Ja̧u̧tä̧ jo̧mȩnö̧ huotötä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧, 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧,
cujuruhuätucunä'inä, ppä̧ȩpä̧rä̧'ca pporächi'oca'a jä̧'iņö̧'a̧nö̧ 'quiyönä cu̧jä̧tu̧cu̧nä̧'iņä̧ jȩa̧já̧.
11 Ja̧u̧tä̧ ja̧'a̧ o'ca juiyönä hueähuä Ru̧hua̧ jö̧nä̧ ö̧jä̧cua̧mä̧. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chu̧'ä̧cua̧ öadihuänä kö̧rö̧tä̧
úcuo te ähuajá cädi'äcuähuä juiyönä 'cuäopönätä. Ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.

12 Tö̧jä̧hua̧ Silvano päö ta̧'a̧nö̧ jȩä̧cuä̧huä̧ işa̧ ppädä̧ra̧'a̧nä̧ beometä huȩyu̧tä̧jişä̧ ucuturu
chiḩuȩnȩ huȩyu̧tu̧ hueda pä'ömä. Iso päi'önä ja̧'a̧ pä'ö huȩnȩ 'qui'epönö ji'ähuäjisä ―piy̧ȩtä̧ ja̧'a̧
Dios mippoönä ppädäcuähuä huȩnȩ jiņä̧ isocu jueipä jähuämä― pä'ö. 13 Babilonia ötahuiyänä
kä̧ju̧, ucuturu jiņö̧'a̧nö̧ ȩmö̧ u̧ju̧niņä̧cua̧mä̧ tejähuä̧u̧jä̧do. Ja̧'hua̧ta̧nö̧ chi ̧ ̧ jö̧nä̧ hua̧ Marcos'inä
te'äudo. 14 Ka̧ra̧ ka̧ra̧nö̧ repe'ächi'önö teäcuähuä ö te'äcuähuätucui. Cristo Jesúsnämä huȩnȩ
juiyönä kä̧cuä̧huä̧tä̧ ucutu o'ca toi'önä̧rö̧ rȩbȩhuiy̧a̧ ö̧ pä'ösä. Ye, ja̧'hua̧nö̧tä̧ ja̧'a̧cua̧ja̧.
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